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Anvendelsesområde
Inden og udendørs på væg og gulv.

Elastisk lukning af bevægelses, hjørne og forbindelsesfuger i:

• bad, bruser og på toiletter,
• boliger med keramikbelægninger,
• døre, vinduer og indbygningselementer,
• keramikbelægninger på altaner, terrasser og på facader.

Produktegenskaber
ARDEX SE er et 1komponent, eddikesyrehærdende silikonetætnings
middel, der er let at påføre og glitte. 

På grund af den høje elasticitet, optages udvidelses og sammentræk
ningsbevægelser med op til 25 % af fugebredden. Efter hærdning er 
ARDEX SE bestandig mod vejrpåvirkning, UVstråler samt gængse 
rengørings og desinfektionsmidler. Fugen kan rengøres uden pro
blemer. Fugemassen indeholder fungicid som forebygger svamp og 
skimmel.

Underlag
ARDEX SE hæfter på glaserede og uglaserede fliser, emalje, glas, 
sanitærakryl, blank og elokseret aluminium, plastik, overfladebehand
lede køkkenbordplader, opløsningsmiddelfri akryllak, alkydharpikslak, 
fed dækmaling og træ. 

Fugefladen skal være fast, belastbar, tør og fri for støv, snavs, 
fedt, olie og maling. Gammelt fugetætningsmiddel skal fjernes helt. 
Fedtede fugeflader samt kanter på badekar og brusebakker skal 
rengøres med et egnet rengøringsmiddel.

Dybere fuger udfyldes først med polyethylenfugebånd med lukkede 
celler. Opfyldningsmaterialet må ikke beskadiges under fyldning. 
Fladere fuger, som ikke kan fyldes med rundprofil afdækkes med et 
polyethylenbånd for at undgå tresidet klæbning. 

Indendørs bør fugebredden være mindst 5 mm; udendørs mindst 10 
mm. Der må under ingen omstændigheder bruges bitumen, tjære, 
olie eller akrylimprægneret forfyldningsmateriale.

Forarbejdning
Skær patronens spids af over gevindet, skru dysen på og skær den 
skævt til, så den passer til fugebredden. Læg patronen i fugepistolen. 
Påfør ARDEX SE i fugen sådan, at fugen bliver fyldt og det sikres, at 
fugemassen hæfter til fugesiderne over hele fladen. Dermed opnås 
en god vedhæftning. Vinkelforbindelser sprøjtes som trekantsfuge. 

Inden huddannelse (ca. 10  12 minutter), glittes med ARDEX SG glit
temiddel ved hjælp af egnet, fugtet værktøj. Fjern tape. Det er muligt 
at arbejde i sektioner, da frisk ARDEX SE hæfter på allerede hærdet 
materiale forudsat, at overfladen er fri for støv og snavs.

Fugebredden skal dimensioneres på en sådan måde, at den kan 
ændres med højest ± 25 % (udvidelse, sammentrækning) ved bevæ
gelse i de tilstødende bygningselementer.

ARDEX SE
Sanitærsilikone

• Eddikesyrebaseret silikonefugemasse tilsat fungicid, der modvirker 
mugdannelse på fugen.

• Til elastisk fugning af glaserede og uglaserede fliser, glas og andet 
stentøj.

• Bestandig mod vejrpåvirkning, UVstråler samt gængse rengørings  
og desinfektionsmidler.
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For fugernes bredde gælder overholdelse af følgende fugedybder:
 

Bredde Dybde

til 10 mm som bredde, dog min. 6 mm

10 mm 8  10 mm

15 mm 8  12 mm

20 mm 10  14 mm

25 mm 12  18 mm

For udendørs fugning gælder en dybde på mindst 10 mm.

ARDEX SE skal forarbejdes ved underlagstemperaturer på over +5 °C 
og under + 40 °C.

Bemærk
ARDEX SE er vandfast og forhindrer at vand trænger ind i fugen. 
Dette erstatter dog ikke andre påkrævede tætningsforanstaltninger.

ARDEX SE kan ikke overmales. ARDEX SE er egnet til kant/randfug
ning af gulve, men ikke til gulvfuger med stærk mekanisk belastning.

Når anvendt til sanitære installationer skal man være opmærksom 
på, at fugerne rengøres med almindeligt anvendte rengøringsmidler, 
da snavs og sæbeaflejring kan tjene som næringskilde for svamp 
og alger, selvom ARDEX SE indeholder svampehæmmende midler. 
Det anbefales endvidere, at fugerne jævnligt vaskes og, afhængig af 
belastning, rengøres med egnet desinfektionsmiddel.

Åbne patroner kan opbevares i flere dage forudsat, at dyseåbningen 
lukkes med en prop, som er let at fjerne, inden silikonen atter skal 
anvendes.

Friske forureninger kan omgående fjernes med fortynder. Efter hærd
ning er dette kun muligt ved hjælp af mekanisk afskrabning forudsat, 
at underlaget kan tåle det.

Det anbefales, at der udføres vedhæftningsforsøg ved anvendelse på 
lakerede underlag og underlag af kunststof. Hvis ARDEX SE kommer 
i kontakt med bituminøse materialer, kan der opstå misfarvninger 
og evt. forekomme dårlig vedhæftning. Ved brug af rengørings og 
desinfektionsmidler, som afspalter jod, kan der opstå misfarvninger.

Uegnet til følgende underlag: Bitumen, butyl, EPDM, gummi, poly
ethylen, marmor og natursten, neopren, tjære og teflon. ARDEX SE 
hæfter ikke på polyethylen og teflon. De øvrige underlag ovenfor kan 
forårsage misfarvninger af tætningsmidlet.
 
Til naturstensbelægninger anbefales ARDEX ST naturstenssilikone.

Porøse fliser og klinker skal afdækkes med egnet glat afdæknings/ 
malertape. Glittemiddelopløsningen må ikke komme i berøring med 
overfladen af disse fliser og klinker og efterfølgende indtørre, idet der 
i så fald er risiko for pletdannelse på flisen.

Tekniske data:

Materialebasis: Silikone, eddikesyrehærdende.

Komponenter: Enkomponent.

Konsistens: Pastøs.

Spec. vægt 
DIN 52451: Ca. 1,0 g/cm3.

Fugebredde: Op til 30 mm

Forarbejdnings 
temperatur: +5 °C til 40 °C (underlagstemperatur)

Huddannelsestid*: Ca. 10  12 min. Efter få timer er huden  
 svær at beskadige.

Gennemhærdning*: Ca. 2 mm/dag 
 Ca. 7 mm/uge

Temperatur 
bestandighed:  40 °C til +180 °C.

Praktisk ekspansion: Ca. 25 % af fugebredden.

EModul 100 %: Ca. 0,40 N/mm² (DIN EN 28339 proces A).

ShoreAhårdhed:  Ca. 25

Forbrug: 10 x 10 mm fuge:  
 Ca. 3 løbende meter pr. patron. 
 
 5 x 5 mm fuge:  
 Ca. 12,0 løbende meter pr. patron. 
 
 For trepunktsfuger halveres mængden.

Mærkning iht.  
GHS/CLP: Ingen

Mærkning iht. 
GGVSEB/ADR: Ingen

Emballage: Patron med 310 ml netto pakket med  
 12 stk.

Lagring: Køligt og tørt

Holdbarhed: Ca. 24 måneder

*Ved + 23 °C og 50 % relative luftfugtighed. Højere temperaturer 
og/eller højere luftfugtighed forkorter hærdningstiden og forlænger 
gennemhærdningshastigheden. Lavere temperaturer og/eller luftfug
tighed forlænger hærdningstiden og forkorter gennemhærdningsha
stigheden.
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Vi garanterer for en fejlfri beskaffenhed af vore produkter. Vore informationer er baseret på laboratorieforsøg og praktiske erfaringer og er en vejledning ved valg af produkt og arbejdsmetode. 
Da forbrugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, påtager vi os ikke ansvaret for de opnåede resultater. Landespecifikke forskrifter baseret på regionale standarder, bygningsregle
menter og bygnings eller industrinor mer kan give anledning til specifikke forarbejdningsanbefalinger.

Leveres i farverne:

brillianthvid

hvid

pergamon

sølvgrå

lysegrå

cementgrå

sandgrå

stengrå

grå

basalt

antracit

jasmin

sandbeige

jurabeige

bahamabeige

mørkebrun

gråbrun

balibrun

transparent

0432

ARDEX GmbH 
FriedrichEbertStr. 45 

58453 Witten 
Germany

14
73031

EN 156511: 2012
EN 156513: 2012
EN 156514: 2012

ARDEX SE

Sealant for joints for facades, sanitary areas and pedestrian walkways
FINTCC 20HM

XS 1
PWINTCC 20HM

Reaction to fire:  E
Release of chemicals dangerous to health  
and the environment:  evaluated
Resistance to flow:  ≤ 3 mm
Loss of volume:  ≤ 10 %
Tensile properties at maintained extension  
after water immersion:  passed (NF)
Tensile properties at mainained extension for  
nonstructural sealants used in joints in  
cold climate areas (30 °C):  passed (NF)
Tensile properties at maintained extension: passed (NF)
Microbiological growth:  0
Tear resistance:  passed (NF)
Tensile properties  secant modulus  
at 30°C for cold climate areas:  ≤ 0.9 MPa
Durability:  passed (NF)


