ARDEX
GULV
SORTIMENT
Spartelmasser,
hurtigcement,
gulvlim, primere,
tilbehør m.m.

SOLIDE FORBINDELSER

BLIV MEDLEM AF
GULVPARTNEREN:
STÆRK
EFTERUDDANNELSE

04

HURTIGCEMENT

12

UNDERGULVSBEHANDLING

36

GULVSPARTELMASSE

84

GULVLIM

Hurtighærdende pudslag til støbning af gulve. I fast
kontakt eller svømmende. Inden- og udendørs.

MASSER
AF FORDELE
OPTIMAL
TOTALØKONOMI

Undergulvsforberedelse: primere, hæftebroer og
porelukkere.

GulvPartneren handler om at skabe
succes sammen.

Vi vil give gulvlæggerne succes gennem
efteruddannelse, certificering og
erfaringsudveksling.

Standfaste og selvnivellerende gulvspartelmasser til
alle lagtykkelser på enhver type underlag.

Vores teknikere står klar til at uddanne dig og
dine kolleger på præcis de områder,
du gerne vil satse på.

Du får certifikat på din uddannelse. Synlige
beviser over for nye kunder på, at du leverer
det bedste resultat.

Opløsningsmiddelfrie, emissionsfattige (EC1) og
miljøvenlige produkter til alle slags gulvbelægninger

Branchens førende grossister
samarbejder med GulvPartneren.
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GulvPartneren
SOLIDE FORBINDELSER

TILBEHØR
Til oprøring og udlægning af vores produkter, f.eks.
vores løsning til støvfri oprøring: ARDEX DUSTFREE.

HURTIGCEMENT
SYSTEMOVERSIGT
PRODUKTINFORMATION

ARDEX A 18

hæfteslæmme

ARDEX A 35

hurtigcement

ARDEX A 35

MIX færdigblandet hurtigcement

Produktdatablad

Hurtigcement

Karakter
Grønt pulver med cement og specielle additiver til fremstilling af en
hæfteslæmning, der resulterer i en stærk vedhæftning mellem underlag og afretningslag.

ARDEX A 18
Hæfteslæmme

• Svummelagsmørtel, som påføres før udlægning af pudslag i fast
kontakt
• Med farveindikator, som angiver åbentiden for lægning af pudslaget.
• Anvendes sammen med cementmørtler på beton og andre egnede
underlag.

ARDEX Systemprodukt
Til ARDEX afretningslag og andre cementmørtler
Anvendelsesområde
Til svumning af underlag for optimal vedhæftning ved støbning af afretningslag i fast kontakt. Tilsat farveindikator, som viser, at svumningen stadig er våd og klæbrig og egnet til lægning af afretningslaget.

vandpytter undgås

Blandingsforhold
Ca. 4,6 liter vand : 20 kg pulver. Oprør ikke mere mørtel end der kan
anvendes inden for ca. 60 min.

•
•
•
•
•

Forarbejdning
Svumningen påføres med enten kost, malerrulle, tandspartel eller
kalkkost i en lagtykkelse på min. 1,5 mm.

Kan anvendes inden- og udendørs.
Forbehandling af underlaget
Underlaget kan være tørt eller fugtigt, men skal være tilstrækkelig
fast, hårdt og bæredygtigt. I nogle tilfælde kan det være nødvendigt
at fræse eller slyngrense underlagets overflade inden svumningen
påføres. Underlaget skal være fri for støv, snavs, maling, pudsrester,
curringolie og andre skillemidler.
Evt. revner i eksisterende underlag (ikke dilatationsfuger) skal lukkes
med ARDEX P10 SR eller ARDEX EP 2000 multifunktionel epoxy, som
forarbejdes iflg. produkternes datablade.

Tekniske data:
Blandingsforhold:

Ca. 4,6 l vand : 20 kg pulver, som
tilsvarer ca. 1 rumdel vand : 3 rumdele
pulver

Vægtfylde:

Ca. 1,5 kg/l

Vægtfylde (oprørt):

Ca. 1,8 kg/l

Materialeforbrug:

Ca. 1,5 kg/m²
(ved mindstetykkelsen 1,5 mm)

Forarbejdningstid
(+20 °C):

Ca. 60 min.

Åbentid (+20°C):

Ca. 30 min.

Trykstyrke:

efter 1 dag ca. 8 N/mm²
efter 7 dage ca. 13 N/mm²
efter 28 dage ca. 26 N/mm²

Bøjningstrækstyrke:

efter 1 dag ca. 2 N/mm²
efter 7 dage ca. 3 N/mm²
efter 28 dage ca. 7 N/mm²

Trækstyrke på beton:

> 1,5 N/mm²

Korrosion:

Indeholder ingen bestanddele, der
virker korrosionsfremmende på stål

Velegnet til gulvvarme:

Ja

EMICODE:

EC 1 R PLUS

Levering:

Sække med 20 kg netto

Lagring:

12 måneder i uåbnet emballage i
tørre rum.

Blanding
I en ren beholder hældes rent, koldt vand, og under kraftig omrøring
tilsættes pulveret, til der opnås en pastøs malingsagtig svumning
uden klumper.

Kan anvendes sammen med:
ARDEX A 35, hurtigcement
ARDEX A 38, 4 timers hurtig cement
ARDEX A 35 MIX, hurtigmørtel
ARDEX A 38 MIX, 4 timers hurtig mørtel
Andre cementmørtler på underlag af fx beton, terrazzo og fliser
mm.
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Afretningslaget udlægges vådt i vådt, mens svumningslaget stadig
er fugtigt og mørkegrønt. I tilfælde af at svumningens farve ændres
til lysegrøn, skal der påføres endnu et lag frisk svumning, inden afretningslaget udlægges.
Svummemørtel, hvor afbindingen er startet, må ikke genoprøres eller
blandes med yderligere vand.
Svummemørtlen skal forarbejdes ved temperaturer over +5 °C
Bemærk
Gældende tekniske retningslinjer og normer som fx EN 13813, DIN
18353, DIN EN 18560 såvel som relevante branchedatablade skal
følges.

Hvis underlaget forvandes inden udlægningen af svumningen, skal

ARDEX Skandinavia A/S
Marielundvej 4
2730 Herlev
Tlf: +45 44 88 50 50
ardex@ardex.dk
www.ardex.dk

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, bygningsreglementer og bygnings- eller industrinormer kan give anledning til specifikke forarbejdningsanbefalinger.
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Produktdatablad

Hurtigcement

mm tykt, når der skal monteres en tæt gulvbelægning. Ved klæbning
af fliser eller natursten skal den svømmende konstruktion dog være
min. 45 mm tyk.
Hvis der indstøbes gulvvarme i A 35 pudslaget skal lagtykkelsen over
varmelegemet være minimum 35 mm. Ovenstående minimumstykkelser skal dog altid overholdes. A 35 kan forarbejdes ved temperaturer
over 5 °C.

ARDEX A 35
Hurtigcement

• Til støbning af gulve i fast kontakt fra 10 mm
• Til støbning af svømmende gulve fra 35 mm
• Belægningsklar efter 24 timer - uanset lagtykkelse
• Gangbar efter 3 timer
Anvendelsesområde
Kunstharpiksforstærket specialcement til fremstilling af pudslag i faste eller svømmende konstruktioner i boliger, kontorer, institutioner,
kældre og hobbyrum m.m. A 35 udlægges i fast kontakt på beton eller cementslidlag og i svømmende konstruktioner på folie eller støbebatts m.m.

udlægges vådt i vådt. For yderligere information henviser vi til produkternes datablade.

Gangbar allerede efter 3 timer og kan herefter overspartles. Ved brug
af produkterne ARDEX A 45, ARDEX K 55, ARDEX A 30 eller ARDEX
A 31 kan der pålægges en tæt gulvbelægning efter yderligere 1 - 2
timer.

Blanding
Til fremstilling af mørtlen anvendes almindelige tvangs- eller fritfaldsblandere.

Ved pålægning af svømmende trægulve skal der forinden udlægges
en tæt fugtspærre, f.eks. en 0,20 mm PE-folie med min. 200 mm
overlæg og tapede samlinger.
A 35 er velegnet til gulvvarme med fremløbstemperatur op til 65 °C.
Kan kun anvendes indendørs, og ikke i vedvarende vandbelastede
områder.
Forbehandling af underlaget
Underlaget skal være tørt, fast, bæredygtigt og fri for skillemidler,
når A 35 pudslaget lægges i fast kontakt. Inden udlægning skal underlaget påføres et svummelag.
I fast kontakt skal pudslaget altid udlægges i et vådt svummelag. Til
svumningen anvendes ARDEX A 18, som blandes ifølge produktets
sækketekst og datablad. Svummemørtlens konsistens skal være
flydende. Svummemørtlen kostes ud på underlaget og pudslaget

ARDEX Skandinavia A/S
Marielundvej 4
2730 Herlev
Tlf: +45 44 88 50 50
ardex@ardex.dk
www.ardex.dk

Til udførelse af A 35 pudslag gælder i øvrigt de almindelige retningslinier vedr. feltinddeling, dilatationsfuger m.m. for cementpudslag lagt
svømmende på folie eller i fast kontakt.
Ved A 35 pudslag i fast kontakt, der er udlagt efter svumning af råbetonen, skal den samlede konstruktion være tør, før gulvbelægningen
lægges.
Karakter
Gråt pulver af specialcement og plastpulver med god dispergeringsevne. Ved blanding med sand og oprøring med vand fås en jordfugtig
plastisk mørtel, der kan forarbejdes i ca. 60 min. og er gangbar efter
3 timer.

• Hurtigcement med ARDURAPID-effekt

Pudslaget er fuldt brugbart efter kun 24 timer. Derefter kan der på
normal vis udføres spartel- og opretningsopgaver samt lægges gulvbelægning, fliser og klinker med alle ARDEX produkter.

Bemærk
Det er vigtigt at A 35 komprimeres, så luftindholdet i konstruktionen
er minimalt. Ved støbning i lagtykkelser over 60 mm kan det anbefales at udlægge i flere lag, som komprimeres i hvert lag!

A 35 skal i svømmende konstruktion udlægges på 2 lag PE-folie 0,20
mm på et fast underlag. Underlag af isolering skal være af typen hård
mineraluld eller polystyren egnet til støbning under betongulve.

Mørtlen har ARDURAPID-effekt, hvilket bevirker en hurtig hærdning og
en fuldstændig krystallinsk vandbinding, som medfører, at A 35 pudslaget er belægningsklar efter 24 timer med en tæt gulvbelægning.
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Tekniske data:
Vægtfylde (blandet):

2,0 kg/liter.

Materialeforbrug:
Blandingsforhold 1 : 4:
Blandingsforhold 1 : 5:

Ca. 3,7 kg pulver pr. m²/cm.
Ca. 3,1 kg pulver pr. m²/cm.

Forarbejdningstid:

Ca. 60 min ved 20 °C.

Gangbar:

Ca. 3 timer ved 20 °C.

Trykstyrke
(DIN 1164)
blandingsforhold 1 : 4

blandingsforhold 1 : 5

Bøjningstrækstyrke
(DIN 1164)
blandingsforhold 1 : 4

efter 1 dag ca. 25,0 N/mm²
efter 3 dage ca. 35,0 N/mm²
efter 28 dage ca. 45,0 N/mm²
efter 1 dag ca. 20,0 N/mm²
efter 3 dage ca. 30,0 N/mm²
efter 28 dage ca. 35,0 N/mm²

efter 1 dag ca. 5,0 N/mm²
efter 3 dage ca. 6,0 N/mm²
efter 28 dage ca. 7,0 N/mm²

blandingsforhold 1 : 5

efter 1 dag ca. 4,0 N/mm²
efter 3 dage ca. 5,0 N/mm²
efter 28 dage ca. 6,0 N/mm

Levering:

sække á 12,5 kg netto

Lagring:

12 måneder i uåbnet emballage i
tørre rum.

PR-nr.

472826

MAL-kode (1993)

00-4

Blandingsforhold: Ved 100 liter blander:
• 25 kg ARDEX A 35 = 2 sække
• 100 - 125 kg sand 0 - 4 mm eller grus 0 - 8 mm = 15 - 19 skovle
• 6 - 11 l vand afhængig af sandets fugtighed.
Dette blandes til en blød, jordfugtig konsistens.
A 35 må ikke blandes med andre cementer og der må ikke anvendes
andre tilsætningsmidler.
Forarbejdning
Forarbejdningstiden er ca. 60 minutter. Blanding, udlægning, nivellering og glitning skal ske i én samlet arbejdsgang. Fladerne må kun
dimensioneres så store, at de kan færdiggøres indenfor forarbejdningstiden. Højere temperaturer forkorter og lavere temperaturer
forlænger forarbejdningstiden. Tilslutninger til pudslag eller delflader
forankres mod hinanden med rundstål, og der anlægges ekspansions- og dilatationsfuger som på almindelige cementpudslag.
A 35 pudslag udlagt i fast kontakt skal have en tykkelse på min. 10
mm uanset hvilke belægninger, der efterfølgende monteres på gulvet.
A 35 pudslag udlagt som svømmende konstruktion skal være min. 35

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, bygningsreglementer og bygnings- eller industrinormer kan give anledning til specifikke forarbejdningsanbefalinger.
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Produktdatablad

Hurtigcement

forarbejdningstiden.
Tilslutninger til pudslag eller delflader forankres mod hinanden med
rundstål, og der anlægges ekspansions- og dilatationsfuger som på
almindelige cementpudslag.
ARDEX A 35 MIX pudslag udlagt i fast kontakt skal have en tykkelse
på min. 20 mm uanset hvilke belægning som efterfølgende monteres
på gulvet.

ARDEX A 35 MIX
Færdigblandet hurtigcement

• Færdigblandet hurtigcement med ARDURAPID-effekt
• Til støbning af gulve i fast kontakt fra 20 mm
• Til støbning af svømmende gulve fra 35 mm
• Belægningsklar efter 24 timer - uanset lagtykkelse
• Gangbar efter 3 timer
Anvendelsesområde
ARDEX A 35 MIX er en færdigblandet cementmørtel til fremstilling af
pudslag i faste eller svømmende konstruktioner i boliger, kontorer,
institutioner, kældre og hobbyrum m.m. ARDEX A 35 MIX udlægges i
fast kontakt på beton eller cementslidlag og i svømmende konstruktioner på folie eller støbebatts m.m.

I fast kontakt skal pudslaget altid udlægges i et vådt svummelag. Til
svumningen anvendes ARDEX A 18, som blandes ifølge produktets
sækketekst og datablad. Svummemørtlens konsistens skal være
flydende. Svummemørtlen kostes ud på underlaget og pudslaget
udlægges vådt i vådt. For yderligere information henviser vi til produkternes datablade.

ARDEX A 35 MIX er gangbar allerede efter 3 timer og kan herefter
overspartles. Ved brug af produkterne ARDEX A 45, ARDEX K 55,
ARDEX A 30 eller ARDEX A 31 kan der pålægges en tæt gulvbelægning efter yderligere 1 - 2 timer.

ARDEX A 35 MIX skal i svømmende konstruktion udlægges på 2 lag
PE-folie 0,20 mm på et fast underlag. Underlag af isolering skal være
af typen hård mineraluld eller polystyren egnet til støbning under
betongulve.

ARDEX A 35 MIX pudslaget er fuldt brugbart efter kun 24 timer.
Derefter kan der på normal vis udføres spartel- og opretningsopgaver samt lægges gulvbelægning, fliser og klinker med alle ARDEX
produkter.

Blanding
Til fremstilling af mørtlen anvendes almindelige tvangs- eller fritfaldsblandere.

Ved pålægning af svømmende trægulve skal der forinden udlægges
en tæt fugtspærre, f.eks. en 0,20 mm PE-folie med min. 200 mm
overlæg og tapede samlinger.

Blandingsforholdet er: 25 kg ARDEX A 35 MIX : ca. 1,8 liter rent,
koldt vand.
Dette blandes til en blød, jordfugtig konsistens.

ARDEX A 35 MIX er velegnet til gulvvarme med fremløbstemperatur
op til 65 °C.

ARDEX A 35 MIX må ikke blandes med andre cementer og der må
ikke anvendes andre tilsætningsmidler.

ARDEX A 35 MIX kan kun anvendes indendørs, og ikke i vedvarende
vandbelastede områder.

Forarbejdning
Forarbejdningstiden på ARDEX A 35 MIX pudslaget er ca. 60 minutter. Blandingen, udlægningen, nivelleringen og glitningen skal ske i én
samlet arbejdsgang. Fladerne må kun dimensioneres så store, at de
kan færdiggøres indenfor forarbejdningstiden.

Forbehandling af underlaget
Underlaget skal være tørt, fast, bæredygtigt og fri for skillemidler,
når A 35 MIX pudslaget lægges i fast kontakt. Inden udlægning skal
underlaget påføres et svummelag.

ARDEX Skandinavia A/S
Marielundvej 4
2730 Herlev
Tlf: +45 44 88 50 50
ardex@ardex.dk
www.ardex.dk

Højere temperaturer forkorter og lavere temperaturer forlænger

ARDEX A 35 MIX pudslag udlagt som svømmende konstruktion skal
være min. 35 mm tykt når der skal monteres en tæt gulvbelægning.
Ved klæbning af fliser eller natursten skal den svømmende konstruktion dog være min. 45 mm tyk.
Hvis der indstøbes gulvvarme i A 35 MIX pudslaget skal lagtykkelsen
over varmelegemet være minimum 35 mm. Ovenstående minimumstykkelser skal dog altid overholdes.
ARDEX A 35 MIX pudslaget kan forarbejdes ved temperaturer over
5 °C.
Bemærk
Det er vigtigt, at ARDEX A 35 MIX komprimeres så luftindholdet i konstruktionen er minimalt. Ved støbning i lagtykkelser over 60 mm kan
det anbefales at udlægge i flere lag, som komprimeres i hvert lag!

11

Tekniske data
Vægtfylde:

1,8 kg/liter

Vægtfylde (blandet):

2,0 kg/liter.

Materialeforbrug:

Ca. 18,5 kg pulver pr. m²/cm.

Forarbejdningstid:

Ca. 60 min ved 20 °C.

Gangbar:

Efter ca. 3 timer ved 20 °C.

Trykstyrke (DIN 1164)

efter 1 dag ca. 20,0 N/mm²
efter 3 dage ca. 30,0 N/mm²
efter 28 dage ca. 35,0 N/mm²

Bøjningstrækstyrke
(DIN 1164)

efter 1 dag ca. 4,0 N/mm²
efter 3 dage ca. 5,0 N/mm²
efter 28 dage ca. 6,0 N/mm

Levering:

Sække á 25 kg netto

Lagring:

12 måneder i uåbnet emballage i
tørre rum.

PR-nr.

1490188

MAL-kode (1993)

00-4

Til udførelse af ARDEX A 35 MIX pudslagene gælder i øvrigt de
almindelige retningslinjer vedr. feltinddeling, dilatationsfuger m.m. for
cementpudslag lagt svømmende på folie eller i fast kontakt.
Ved ARDEX A 35 MIX pudslag i fast kontakt, der er udlagt efter
svumning af råbetonen, skal den samlede konstruktion være tør, før
gulvbelægningen lægges.
Karakter
Gråt pulver af specialcement, plastpulver med god dispergeringsevne
og ovntørret grus i kornstørrelse 0 - 8 mm. Ved oprøring med vand
fås en jordfugtig plastisk mørtel, der kan forarbejdes i ca. 60 min. og
er gangbar efter 3 timer.
Mørtlen har ARDURAPID-effekt, hvilket bevirker en hurtig hærdning
og en fuldstændig krystallinsk vandbinding, som medfører, at ARDEX
A 35 MIX pudslaget er belægningsklar efter 24 timer med en tæt
gulvbelægning.
ARDEX Skandinavia A/S
Marielundvej 4
2730 Herlev
Denmark
04
31409
EN 13813:2002
ARDEX A 35 MIX
Cementitious screed for internal use
EN 13813:CT-C35-F6; Polymer-modified
Reaction to fire:
Release of corrosive substances:
Water permeability:
Water vapour permeability:
Compressive strength:
Flexural strength:
Wear resistance according to BCA:
Sound insulation:
Sound absorption:
Thermal resistance:
Chemical resistance:

A1fl
CT
NPD
NPD
C35
F6
NPD
NPD
NPD
NPD
NPD

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, bygningsreglementer og bygnings- eller industrinormer kan give anledning til specifikke forarbejdningsanbefalinger.
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UNDERGULVS
BEHANDLING

ARDEX DS 40
ARDEX DS 102

trinlydsreduktions- og afkoblingsplade
trinlydsreduktions- og afkoblingsmåtte

ARDEX EP 2000 fugtspærre/epoxyharpiksgrunder
ARDEX P 4

hurtigtørrende primer

ARDEX P 7

hurtigtørrende primer

ARDEX P 10 SR
ARDEX P 21
ARDEX P 40

SYSTEMOVERSIGT
PRODUKTINFORMATION

reparationsharpiks
spartelprimer

1-komponent MS primer

ARDEX P 51
ARDEX P 82

primer

2-komponent epoxybaseret primer og hæftebro

ARDEX TP 50

selvklæbende, fugtbestandig afstandsliste

Produktdatablad

Undergulvsbehandling

Når ARDEX DS 40 pladerne udlægges på sugende underlag, kan
flise- eller klinkebelægning udlægges, så snart pladerne er monteret.
På ikke sugende underlag kan fliselægningen påbegyndes efter ca.
2 timer.
Før udlægning af fliser/klinker påbegyndes, eftergås ARDEX DS
40-belægningen, og åbne fuger tildækkes med dobbeltklæbende
tape. Alternativt kan fugerne lukkes med ARDEX S 1-K tætningsmasse.

ARDEX DS 40

Klæbning af fliserne foregår lettest med ARDEX X 78. Til udlægning
af fugtfølsomme natursten anvendes ARDEX N 23 W hvid fleksibel
hurtigklæber eller ARDEX X 32 fleksibel fliseklæber i lagtykkelser på
op til 5 mm. Det er vigtigt at kontrollere, at der er 100 % klæbeflade
mellem fliser og ARDEX DS 40 pladerne.

Trinlydsreduktions og afkoblingsplade

Fliser og klinker skal af hensyn til trykfordelingen have et format på
mindst 15x15 cm og en min. brudstyrke på 1.500 N. Stentøjsfliser
skal have en tykkelse på min. 8 mm og kalibrerede natursten en tykkelse på min. 15 mm.

• Afkoblings- og trinlydsreduktionssstem som underlag for fliser, klinker,
natursten samt betonfliser

Gamle underlag af PVC og parket påføres ARDEX AF 900 fixeringslim
med en korthåret malerrulle. Efter en afluftningstid på minimum 30
min. monteres ARDEX DS 40 pladen og trykkes på plads, hvorefter
flisebelægningen straks kan påbegyndes som beskrevet ovenfor.

• Afkoblingsfunktionen reducerer spændinger mellem underlag og
belægning. Virker revneoverbyggende og muliggør således en sikker
udlægning selv på kritiske undergulve
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Tekniske data:
Pladeformat:

750x500x4,5 mm
0,375 m²/plade

Vægt:

5,1 kg/m²

Farve:

Blå

Trinlydsforbedring
14 dB
(Iht. DIN EN ISO 140-8):
Brandklasse:

B 2 (pladen alene)
B 1 (belagt med fliser)

Varmemodstand:

0,036 m² K/W

Varmeledningsevne:

0,11 W/mK

Vanddampsdiffusionsmodstandstal µ:

450

Velegnet til gulvvarme:

Ja

Pakning:

Karton: 10 stk. = 3,75 m²
Palle: 300 stk. = 112,50 m²

Lagring:

Tørt, uåbnet i originalemballagen,
ca. 3 år.

Til fugninger anvendes en fleksibel fuge fra ARDEX fugeprogram.
Alment gældende
ARDEX DS 40 må ikke forarbejdes ved temperaturer under +5 °C.
I tvivlstilfælde anbefales en prøveudlægning.

Anvendelsesområde
Til indendørs brug på gulvflader. Velegnet til både eksisterende byggeri og nybyggeri, til sanering og renovering i bolig- og erhvervsmæssig bebyggelse ved belastninger på indtil 2 KN/m²
Virker trinlydsdæmpende og mindsker spændingen til underlaget ved
udlægning af fliser, klinker, natursten samt betonfliser på følgende
underlag:
•
•
•
•
•
•
•
•

Beton
Cementpudslag med og uden gulvvarme
Selvnivellerende, gipsbaseret flydemørtel
Magnesitgulve
Støbeasfalt
Trægulv og spånplader
Gamle fliser - og klinkebeklædninger
Gamle PVC - belægninger og parketgulve.

I badeværelser i private hjem kan ARDEX DS 40 anvendes på faste,
uorganiske underlag, som beton og pudslag. ARDEX DS 40 anvendes
her sammen med et ARDEX vådrumssystem.

påbegyndes.
Ujævne underlag skal forbehandles med en ARDEX primer og rettes
op med en ARDEX spartelmasse, før trinlydspladen kan udlægges.
Revnedannelse på op til 1 mm i bredden kan udlignes, men der må
ikke forekomme højdeforskelle på grund af sætninger.

ARDEX DS 40 kan ikke anvendes udendørs.

Forarbejdning
Langs vægge og rundt om søjler og andre bygningsdele monteres en
kantisolering, inden ARDEX DS 40 pladerne udlægges.
ARDEX DS 40 pladen udlægges løst på gulvet og tilskæres. De
enkelte plader kan nemt tilskæres med en hobbykniv eller lignende,
bedst fra undersiden.
ARDEX X 78 påføres underlaget med en egnet tandspartel (normalt
tandstørrelse 3 mm, dog tandstørrelse 4 mm til ru underlag), og
ARDEX DS 40 pladen lægges herefter ned i den våde klæber med
filtsiden nedad inden for forarbejdningstiden på 10 til 15 min. og trykkes godt ned i mørtlen med et glitte- eller pudsebræt.

Sammensætning
Permanent elastisk materiale af mineralske fyldestoffer og PU-bindemiddel med filtbeklædt bagside og afsandet overflade.

Pladerne udlægges i forbandt og stødes godt sammen for at undgå
utilsigtet fugedannelse. Såfremt overskydende mørtel presses op ved
samlingerne, tages pladen op, og den overskydende mørtel fjernes,
hvorefter pladen på ny monteres i mørtlen. Det er vigtigt, at pladerne
lægges i halvforbandt, således at krydsfuger undgås.

Forbehandling af underlaget
Underlaget skal være tørt, fast, bæredygtigt, frit for skillemidler,
vridningsstabilt og plant. Gipsgulve og glatte og tætte underlag skal
slibes, støvsuges og primes med ARDEX P 51 primer i blandingsforholdet 1 del ARDEX P 51 : ½ del vand før montering af trinlydspladen

Der må ikke komme klæbemørtel i fugerne mellem pladerne, da dette
virker som lydbroer og derved ødelægger den trinlydsdæmpende
funktion.

ARDEX Skandinavia A/S
Marielundvej 4
2730 Herlev
Tlf: +45 44 88 50 50
ardex@ardex.dk
www.ardex.dk

Bemærk
Ved indstøbning af ARDEX DS 40 på undergulve med indbyggede
bevægelses- og dilatationsfuger skal ARDEX DS 40 pladerne dimensioneres således, at de eksisterende fuger bevares.

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, bygningsreglementer og bygnings- eller industrinormer kan give anledning til specifikke forarbejdningsanbefalinger.
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Tekniske data:

ARDEX DS 102

Format:

1x30 m. Tykkelse 2 mm.

Vægt:

0,91 kg/m².

Trinlydsforbedring:

19 dB (Iht. DIN EN ISO 140-8).

Brandklasse:

Efl.

Varmemodstand:

0,03 m² K/W.

Velegnet til gulvvarme:

Ja.

Pakning:

11 ruller på en palle.

Lagring:

Tørt, opretstående.

Trinlydsreduktions og afkoblingsmåtte
• Trinlydsreduktion og afkoblingssystem som underlag for massive
trægulve, lamel, mosaik-, højkant- og stavparket og laminat
• Afkoblingsfunktionen reducerer spændinger mellem underlag og
belægning

Anvendelsesområde
Til indendørs brug på gulvflader. Velegnet til både eksisterende byggeri og nybyggeri.

maksimalt 75%. Alle oplysninger er baseret på ca. 20 °C og 50%
relativ luftfugtighed. Alle belægningsmaterialer skal akklimatiseres i
opvarmede rum.

Velegnet under mosaik- og højkantparket, stavparket og flerlagsparket, klodsgulve samt solide træplanker (eg, maks. 16 cm i bredden)
og laminat.

Efter lægning af mosaik- og højkantparket samt af plankegulve
anbefaler vi overfladebehandling med egnet olie eller voks. Hvis der
bruges lak, skal egnetheden i forbindelse med parketlim testes på en
elastisk underlagsmåtte.

Virker trinlydsdæmpende og mindsker spændingen til underlaget.
Sammensætning
Permanent elastisk materiale af kork- og PU-skumgranulat.
Forbehandling af underlaget
Underlaget skal være tørt, fast, bæredygtigt, frit for skillemidler,
vridningsstabilt og plant. Ujævne underlag skal forbehandles med en
ARDEX-primer og rettes op med en ARDEX-spartelmasse, før trinlydsmåtten kan udlægges.
Forarbejdning
Lim trinlydsmåtten med samme type lim, som skal anvendes til limning af topbelægningen. Banerne monteres tætliggende og på tværs
af læggeretningen for trægulvet. Påfør limen med en tandspartel TKB
B1 eller B2. Læg måtten på plads i den friske lim og massér den
godt fast. Banerne tromles indenfor kort tid med en ca. 40 kg tromle.
Topbelægningen kan monteres den efterfølgende dag, når limen er
hærdet.
Alment gældende
Undgå forarbejdning ved under +15 °C gulvtemperatur og +18 °C
rumtemperatur. Luftfugtigheden bør være mellem 40% og 65%,

ARDEX Skandinavia A/S
Marielundvej 4
2730 Herlev
Tlf: +45 44 88 50 50
ardex@ardex.dk
www.ardex.dk

Limning af trægulvet
Følgende produkter er egnet til limning på ARDEX DS 102:
Mosaik-, højkant- og stavparket:

ARDEX AF 455
ARDEX AF 480
ARDEX AF 485

Plankegulve:

ARDEX AF 455
ARDEX AF 480
ARDEX AF 485

Klodsgulve RE/WE:

ARDEX AF 495

Lamelparket:

ARDEX AF 455
ARDEX AF 480
ARDEX AF 485

Laminat:

ARDEX AF 495

(limning skal være tilladt af producenten).

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, bygningsreglementer og bygnings- eller industrinormer kan give anledning til specifikke forarbejdningsanbefalinger.
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ARDEX EP 2000
Fugtspærre/epoxyharpiksgrunder
• Afspærring af opstigende fugt
• Afspærring af restbyggefugt
• Fungerer som hæftebro
• Reparation af revner i underlag
Anvendelsesområde
ARDEX EP 2000 er en opløsningsmiddelfri, tyndtflydende, 2-komponent epoxyharpiks uden fyldstoffer. Beholderen på 4,5 kg består af
3,2 kg harpiks (komponent A) og 1,3 kg hærder (komponent B). Til
afspærring af opstigende fugt, grunding og befæstelse af underlag,
reparation af revner i svømmende pudslag og beton og hæftebro mellem ny og gammel beton. ARDEX EP 2000 kan anvendes indendørs
og udendørs på vandrette flader.

ARDEX EP 2000, mens det er nypåført, strøs rigeligt med tørt kvartssand med kornstørrelse 0,4 - 0,8 mm. Beregn min. 2 kg sand pr. m².
Efter ca. 6 timer støvsuges overskydende sand bort.

Forarbejdning
Harpiks- og hærderkomponenterne er afmålt i det rette blandingsforhold i originalemballagen. Hærderkomponenten (komponent B)
blandes med harpikskomponenten (komponent A), idet lågdelen
gennemhulles flere gange med en spids genstand. Lad lågdelen løbe
helt tom. Herefter fjernes lågdelen og komponenterne blandes til
der opnås en homogen væske uden farveslør. Ved påføring på flader
benyttes som regel en kortluvet rulle. ARDEX EP 2000 kan også
påføres med pensel eller fladanstryger.

ARDEX EP 2000 påføres rigeligt på underlaget. Som regel er det
nok med 1 lag. Meget porøse, sugende underlag skal eventuelt have
et ekstra lag efter det første lag er hærdet. Opsugningsevne og
påføringsmængde afhænger af underlagets overfladebeskaffenhed
og sugeevne. For at checke om der opnås en tilstrækkelig dyb befæstelse, kan der eventuelt foretages en prøveudlægning.

Efter blanding kan ARDEX EP 2000 forarbejdes i ca. 30 min. ved en
temperatur på 18 - 20 °C. Lavere temperaturer forlænger, højere
temperaturer forkorter forarbejdningstiden. ARDEX EP 2000 skal
forarbejdes ved temperaturer over +5 °C. Anvendt som restfugt- eller
kapillarsugende spærre må beton-/cementgulvet max. indeholde 95
% RF. Underlaget skal være fast, bæredygtigt og fri for skillemidler.
Overfladen skal være tør. ARDEX EP 2000 påføres 2 gange diagonalt
på underlaget i en samlet mængde på mindst 600 g/m². Andet lag
kan påføres ca. 6 timer efter det første lag. Der må ikke forekomme
blærer og porer i andet lag.

ARDEX EP 2000 er velegnet til reparation af revner og arbejdsfuger
i betonunderlag, cementgulve og anhydritgulve. Underlaget skal
være fast, bæredygtigt og fri for skillemidler. Til kraftoverførende
reparation af dele af svømmende gulve skal der i gulvet langs med
revnen med en afstand på ca. 10 cm bores huller med en diameter
på mindst 12 mm. Hullerne bores 2/3 ned i gulvet. Alternativt skæres
snit på tværs af revnen med en vinkelskærer. Revner, borehuller eller
snit skal, før der repareres med ARDEX EP 2000, suges eller blæses
fri for støv og snavs.

ARDEX Skandinavia A/S
Marielundvej 4
2730 Herlev
Tlf: +45 44 88 50 50
ardex@ardex.dk
www.ardex.dk

Tekniske data:

Hæftebro
Som hæftebro mellem gammel beton og nyt pudslag skal ARDEX EP
2000 påføres rigeligt på underlaget. Pudslaget udlægges vådt i vådt i
den friske hæftebro. Underlaget skal være fast, bæredygtigt og fri for
skillemidler. Overfladen skal være tør.
Bemærk
ARDEX EP 2000 skal efter opblandingen bearbejdes straks og
hurtigt. Mod slutningen af forarbejdningstiden udvikler ARDEX EP
2000 på grund af sin høje reaktivitet stærk varme, der bliver desto
stærkere jo mere masse, der er i beholderen. Beholderen må da ikke
længere berøres, men tildækkes løst med et låg, løftes i hanken og
stilles i et køligt rum eller udendørs og ikke sammen med letantændelige materialer.
Karakter
ARDEX EP 2000 er vandfast og frost- og klimabestandig efter hærdningen, har stor egenstyrke og hæfter praktisk taget uløseligt på
alle egnede underlag. ARDEX EP 2000 er bestandig over for vandige
saltopløsninger og lud samt en række fortyndede mineralske og
organiske syrer.

• Grunding og befæstelse af underlag

For at kunne binde spartellag eller fliseklæbere, skal det andet lag

ARDEX EP 2000. Normalt blandes ARDEX EP 2000 med fyldstoffer
som Portlandcement, cementbaserede spartelmasser, fliseklæbere
eller fint kvartssand. Ved revner med en bredde op til 5 mm anbefales
et blandingsforhold på 1 vægtdel ARDEX EP 2000 : 1½ vægtdel fyldstof. Ved fuger og revner over 5 mm eller større brudsteder kan der
vælges en tilsvarende større del fyldstof. De friske reparationssteder
skal bestrøs med fint kvartssand.

Vægt efter oprøring:

Ca. 1,1 kg/l.

Materialeforbrug:

Ved påføring på flader ca. 300 g/m²
pr. påføring alt efter underlagets sugeevne.
Ved reparation af revner og fuger ca.
300 g/lbm alt efter bredde og dybde.

Forarbejdningstid:

Ca. 30 min. ved 20 °C.

Belastbar:

Mekanisk belastbar efter ca. 24 timer.
Kemisk belastbar efter ca. 7 dage.

Gangbar:

Efter ca. 6 timer ved 20 °C.

Emballering:

Dåser med lågenhed á 1 kg og 4,5
kg netto.

Lagring:

Ca. 12 måneder i uåbnet originalemballage ved tør og kølig opbevaring

PR-nr.

1190046 (stampasta),
1190011 (hærder)
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Produktet er anmeldt til Arbejdstilsynet og godkendt. Produktet er
omfattet af epoxy- og polyurethanbekendtgørelsen nr. 199/1985. Se
iøvrigt leverandørbrugsanvisning for ARDEX EP 2000
MAL-kode

1-5 (1993) (oprørt)
2-5 (1993) (hærder)
00-5 (1993) (stampasta)

ARDEX EP 2000 kan belastes mekanisk allerede efter 24 timers
hærdetid ved en temperatur på 18 - 20 °C. Kemikaliebestandigheden
opnås efter 7 dage. ARDEX EP 2000 er ikke UV-bestandig.

Grunding og befæstelse af underlag
Til grunding og befæstelse skal underlaget (beton-, cement- og anhydritgulve) være sugende, tørt og bæredygtigt i sig selv. Anhydritgulve
skal normalt slibes.

Forarbejdning
Reparation af revner i svømmende gulve og beton:

ARDEX EP 2000 har lav viskositet og dermed en god indtrængningsevne. Fine, ikke dybtgående revner kan derfor repareres med ren

0432
ARDEX GmbH
Friedrich-Ebert-Str. 45
58453 Witten
Germany
13
13557
EN 13813:2002
ARDEX EP 2000
Synthetic resin screed for internal and external use
EN 13813:SR-B2.0
Reaction to fire:
Release of corrosive substances:
Water permeability:
Bond strength:
Impact resistance:
Wear resistance according to BCA:
Sound insulation:
Sound absorption:
Thermal resistance:
Chemical resistance:

Bfl-s1
SR
NPD
B2.0
NPD
NPD
NPD
NPD
NPD
NPD

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, bygningsreglementer og bygnings- eller industrinormer kan give anledning til specifikke forarbejdningsanbefalinger.

07/2022
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ARDEX EP 2000 FUGTSPÆRRE
•
•
•
•
•
1

Afkortning af byggetiden
Hurtig lægning af fugtfølsomme belægninger på nystøbt beton
Afspærring mod opstigende grundfugt
Let at påføre
Økonomisk i brug
2

1: Nødvendigt udstyr
• Boremaskine med blandespiral
• Skruetrækker/hammer
• Mohairmalerrulle på teleskopstang
• Epoxyhandsker
• Kulfiltermaske
2: Forbehandling
Betonoverfladen støvsuges. Underlaget skal være fast, bæredygtigt
og fri for skillemidler som olie, fedt,
asfaltklæber o.lign.

3

4

34: Blanding
De 2 komponenter blandes, idet
lågdelen gennemhulles flere gange
med en skruetrækker. Lad lågdelen løbe helt tom. Herefter fjernes
lågdelen og komponenterne blandes
grundigt med en langsomt kørende
spiralrører.
56: Påføring 1. og 2. lag
ARDEX EP 2000 påføres med en
kortluvet rulle i en samlet mængde
på mindst 600 g/m² ved 2 påføringer. Andet lag kan påføres ca. 6
timer efter det første lag og senest
48 timer efter. Andet lag skal påføres vinkelret på første lag. Forarbejdningstid ca. 30 min..

5

6

7: Afsanding
For at kunne binde spartellag skal
det andet lag ARDEX EP 2000 mens det er nypåført - strøs jævnt
tæt med tørt kvartssand med
kornstørrelse 0,4 - 0,8 mm. Beregn
min. 2 kg/m².
8: Støvsugning
Dagen efter udlægning fjernes alt
overskydende sand med en industristøvsuger.

7

8

Spartling
Ved en temperatur på +20 °C kan
spartling udføres 24 timer efter
udlægning af andet lag ARDEX EP
2000. Overspartling bør foretages
senest 48 timer efter udlægning af
andet lag ARDEX EP 2000. Spartellaget skal være min 2 mm tykt.
Generelt: Før udlægning af ARDEX
EP 2000 skal der altid tages en fugtmåling i underlaget. Beton-/cementgulvet må max. indeholde 95% RF.

Produktdatablad
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Tekniske data
Materialeforbrug
• ca. 130-500 g/m² ARDEX P4 READY på sugende underlag

Materialeforbrug:

• ca. 80-130 g/m² ARDEX P4 READY på ikke-sugende underlag – alt
efter underlagets beskaffenhed og anvendt værktøj
OBS: Vandopløselige spartelmasse- og limrester (f.eks. sulfitholdige)
skal fjernes fuldstændigt.

ARDEX P4 READY
Hurtigtørrende sandprimer og hæftebro
• Primer og hæftebro til gulv, væg og loft før udlægning af spartelmasser, fliseklæbere og vægspartelmasser.
• Til sugende og ikke sugende underlag.
• Sikker hæftebro med mange anvendelsesmuligheder.

På ikke-sugende underlag:
Ca. 80-130 g/m²
Tørretid:

PVC skal være fastsiddende på underlaget, og skal altid grundrengøres før påføring af ARDEX P 4.

På sugende underlag:
Ca. 15 – 30 min.
På ikke-sugende underlag:
Ca. 60 min.

Ikke afsandet ARDEX EP 2000 fugtspærre/epoxyharpiksgrunder kan
inden for 24 timer påføres ARDEX P4 READY. Efter tørring af ARDEX
P4 READY kan der foretages spartling indtil 10 mm lagtykkelse med
ARDEX gulv- og vægspartelmasser.
Ved fliselægning på støbte calciumsulfat/anhydrit-gulve skal ARDEX
P4 READY tørre i mindst 12 timer inden fliserne lægges.

På sugende underlag:
Ca. 130-500 g/m²

På gulve af calciumsulfat/anhydrit
ved fliselægning mindst 12 timer
Emballage:

Spande á 8 kg

Egnethed ved gulvvarme:

Ja

EMICODE:

EC1

GISCODE:

D1=opløsningsmiddelfrit
dispersions-udlægningsmateriale

Opbevaring:

Kan lagres frostfrit ca. 12 måneder
i original lukket emballage. Åbne
spande skal lukkes godt til og
anvendes indenfor få dage.

• Hurtigtørrende.
• Opløsningsmiddelfri og med meget lav emission EMICODE EC1
ARDEX systemprodukt: Anvendt med andre ARDEX-produkter
med betegnelsen EMICODE EC1 opnås optimale betingelser for en
miljøvenlig og lugtfri konstruktion. Uskadelig for mennesker og miljø
efter udtørring.
Anvendelsesområde
Inden- og udendørs. Gulv, væg og loft.
Grunder og primer til sugende og ikke-sugende underlag såsom:
• beton
• cement- og kalkcementpuds, støbte gulve i cement og calciumsulfat
• støbte gulve i magnesit
• støbeasfalt
• terrazzo
• flise- og klinkebelægninger
• dispersionsmalinger
• gamle, vandfaste limrester
• PVC-belægninger i tørre rum
• spartelmasser
• OSB-plader
• lakerede trægulve
• spånplade
• ARDEX epoxygrundere

ver og kvartssand. Tixotrop sprøjte- og drypreducerende konsistens.
Forbehandling af underlaget
Underlaget skal være tørt, fast og fri for støv og skillemidler, samt
egnet til efterfølgende arbejder.
Forarbejdning
ARDEX P4 READY er brugsfærdig og kan påføres med kort eller
langhåret malerrulle, pensel og kost.
Primeren påføres i et jævnt lag, som skal tørre op til en hvidlig film,
før de efterfølgende arbejder påbegyndes.
På sugende underlag (undtagen støbte gulve i magnesit) kan ARDEX
P4 READY fortyndes til 10 % vand.
Tørretiden udgør alt efter underlagets absorptionsevne ved +20 °C
ca. 15 – 60 minutter. Ved lave temperaturer og tæt underlag kan
tørretiden blive længere, ligesom den kan blive kortere ved højere
temperaturer og sugende underlag.
Tidligere åbnede spande lukkes omhyggeligt til. Overskydende primer
skal anvendes indenfor få dage.
Værktøj kan straks efter brug rengøres med vand.
Forarbejd ARDEX P4 READY ved temperaturer på over +5 °C.

Sammensætning
Opløsningsmiddelfri, hvid kunstharpiksdispersion med specielle additi-

ARDEX Skandinavia A/S
Marielundvej 4
2730 Herlev
Tlf: +45 44 88 50 50
ardex@ardex.dk
www.ardex.dk

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, bygningsreglementer og bygnings- eller industrinormer kan give anledning til specifikke forarbejdningsanbefalinger.
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Tekniske data:
Materialeforbrug:

Velour- eller skumrulle: 100 - 150 g/m²
afhængig af underlagets struktur

Tørretid (+20 °C):

Ca.30 - 60 min. på ikke sugende underlag.
Ca. 60 - 120 min. på træbaserede
pladeunderlag.

Råstofindhold:

Polyacrylatdispersion med tilslag af
kvartssand.

EMICODE:

EC 1 PLUS.

GISCODE:

D 1 = opløsningsmiddelfri.

Egnet til gulvvarme:

Ja.

Emballage:

Spande á 12 kg.

Lagring:

Frostfrit over 5 °C. Kan lagres ca. 12
måneder i rumtemperatur i uåbnet
emballage. Tidligere åbnede dunke lukkes
omhyggeligt. Overskydende primer skal
anvendes indenfor få dage. Opbevares
utilgængeligt for børn.

• Til ikke sugende underlag.

MAL-kode (1993):

00-1

• Tør på ca. 30-60 min. på ikke sugende underlag og 60-120 min. på
træbaserede pladeunderlag (ved +20 °C.)

PR-nr:

4244652

ARDEX P 7

Hurtigtørrende sandprimer og hæftebro
• Hurtigtørrende primer og hæftebro til gulv, væg og loft.

• Til indendørs brug.
Anvendelsesområde
Brugsklar blanding til tætte og glatte underlag som ARDEX P 40 MS,
epoxy, fliser, terrazzo og støbeasfalt eller træbaserede underlag som
finér, spån- og OSB-plader.
Underlag skal være permanent tørre, faste og fri for støv og skillemidler. Eksisterende underlag rengøres og slibes inden ARDEX P 7
påføres. Lettere porøse underlag behandles med ARDEX P 40 MS og
primes efterfølgende med ARDEX P 7.
Kan anvendes ved temperaturer >+15 °C i luft og underlag. Påføres
med velour-/skumrulle eller pensel i et ensartet jævnt lag, som skal
tørre op til en rødlig film inden efterfølgende arbejder.
Bemærk: På sugende underlag skal der anvendes ARDEX P 51 jf.
datablad.

ARDEX Skandinavia A/S
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Tekniske data:

ARDEX P 10 SR

Hurtig, 2komponent, silikat reparationsharpiks

Råstof:

Polymermodificeret silikatharpiks

Farve:

Komponent A: brun.
Komponent B: Klar

Blandingsforhold:

Volumendel 1:1.
Komponent A: 300 ml (0,339 kg)
Komponent B: 300ml (0,444 kg).

Forarbejdningstid:

Ca. 10 min.

Belastbar:

Ca. 20 min.

Hærdningstid:

Ca. 30-40 min.

Forarbejdningsbetingelser:
EMICODE:

EC1 R - meget emissionsfattig.

Lagring:

Må ikke opbevares under + 10 °C. Forkert
opbevaring kan resultere i ikke synlig skade
på materialet. Kan opbevares i ca. 12
måneder i originalforseglet emballage ved
en temperatur mellem +10 °C - +25 °C.
Produktionsmåned aflæses af de 2 første
cifre og produktionsår af 3. ciffer i chargenummeret.

MAL-kode (1993):

A-komponent: 00-3.
B-komponent: 00-4.
Brugsklar blanding 00-4.

• Til limning af revner, skinner og profiler
• God gennemtrængningsevne
• Lugtneutral. Meget lav emission
• Kræver ikke værktøj til omrøring - rystes blot
• Hurtigt hærdende og belastbar
Anvendelsesområde
Til indendørs brug. På sugende og ikke sugende underlag. Til limning
og fyldning af kraftoverførende revner i gulve og lignende samt til
limning af metalskinner, profiler, natursten og fliser. Hurtig hærdning
og hurtig klar til belastning.

påføres limen med en egnet tandspartel. Sørg for at alle dele er fri
for skillemidler. For montering af lodrette skinner og profiler kan en
anden konsistens være ønskelig. Lad derfor materialet hvile i et par
minutter efter blanding; dette vil gøre konsistensen mere tyktflydende.

ARDEX systemprodukt
Anvendt med andre ARDEX produkter med betegnelsen EMICODE
EC1 opnås optimale betingelser for en miljøvenlig og lugtfri konstruktion. Uskadelig for mennesker og miljø efter udtørring.

Bemærk
Anvend kun ARDEX P 10 SR ved temperaturer over + 15 ° C. Alle
værdier er baseret på +20 °C og 65% RH. Lavere temperaturer
forlænger tørretiden og højere temperaturer forkorter tørretiden.
Hærdet materiale kan kun fjernes mekanisk.

Ikke under +15 °C (både i luften og
på gulvet).

Forarbejdning
Underlaget skal være fast, tørt, rent og fri for skillemidler. Revner og
samlinger skal opskæres på tværs af revnen med 20 cm afstand i
dybde og bredde svarende til de medfølgende bølgejern. De medfølgende bølgejern skal placeres i de tværskråne snit. Brug venligst de
vedlagte beskyttelseshandsker.
Hæld komponent B i flasken med komponent A og ryst kraftigt i ca.
15 sekunder til indholdet opnår en ensartet farve uden synlige striber.
Brug derefter en kniv til at afkorte spidsen af dysen, så denne svarer
til revnens bredde. Hæld derefter indholdet i fugen. Træk overskydende materiale af med en spartel og drys ARDEX 0,4-0,8 mm
kvartssand i den våde lim. Luk aldrig eksisterende dilatationsfuger.
Ved brug af en mindre mængde kan komponenterne blandes i
forholdet 1:1 efter volumen. I tilfælde af tvivl anbefales det at udføre
prøvelimning.
Forarbejdningstiden er ca. 10 min. Efterfølgende arbejde kan udføres
efter ca. 30 - 40 minutter. Ved fastgørelse af skinner eller profiler
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Tekniske data:

ARDEX P 21

Blandingsforhold:

10 kg komponent A (pulver) til
5 kg komponent B (dispersion)

Delmængder:

2:1 på vægtbasis.

Materialeforbrug:

Ca. 200 - 800 g/m²
afhængigt af underlagets beskaffenhed og
det benyttede værktøj.

Forarbejdningstid:

Ca. 30 min.

Tørretid (+20 °C):

På sugende underlag ca. 60 min.
På tætte underlag ca. 90 min.

Egnet til gulvvarme:

Ja.

Emballering:

Komponenterne leveres i en blandespand
indeholdende:
- 2 poser á 5 kg komponent A (pulver) netto

Spartelprimer

1 ARDEX REDUXPACK indeholdende:
- 5 kg komponent B (dispersion) netto.

• Fyldning og grunder i én arbejdsgang

Opbevaring:

• Kan benyttes på stort set alle underlag

Kan lagres frostfrit i ca. 12 måneder i
lukket originalemballage.

• Til sugende og ikke sugende underlag
• Til hæftning af gulvspartelmasser og fliseklæb
• Tørrer hurtigt
Anvendelsesområde
Indendørs på gulv. Fyldende grunder og hæftebro til sugende og ikke
sugende underlag som f.eks:

(komponent A) og en pose væskedispersion (komponent B). Væskekomponenten tilsættes til pulverkomponenten under kraftig omrøring,
til der opnås smidig, klumpfri mørtel.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ARDEX P 21 påføres med en spartel i et tyndt lag på underlaget. Til
udfyldning af brede fuger og ujævnheder kan ARDEX P 21 oprøres
i en tykkere konsistens ved at tilsætte ARDEX A 45 til den ønskede
konsistens opnås.

beton
cement- og gipsgulve
gamle fastsiddende vandfaste limrester
gamle spartelmasser
magnesit
støbeasfaltgulve
flise- og klinkegulve
terrazzo
gipsplader
plankegulv
spånplader P4
slebne OSB-plader

Ved træunderlag anbefales det at benyttes ARDEX P 21 sammen med
ARDEX BU-R armeringsvæv. Det gøres ved at påføre underlaget et
tyndt lag ARDEX P 21 og udlægge ARDEX BU-R armeringsvæv i det
friske materiale. Derefter påføres hele underlaget ARDEX P 21 vådt
i vådt.

Til hæftning af ARDEX gulvspartelmasser i forbindelse med gulvbelægninger samt ARDEX fliseklæb.

Spartelprimeren kan bearbejdes i ca. 30 min og hærder efter 60-90
min ved hydratisering, hvorefter yderligere bearbejdning ikke er
mulig. Ved lave temperaturer bliver bearbejdningstiden længere, og
ved høje temperaturer bliver den kortere.

Beskrivelse
Hvid kunstharpiksdispersion, specialcement, dispergerende polymerpulver og tilslag.

Bemærk
Rester af vandopløselige spartelmasser og lim (f.eks. sulfitludholdige)
skal fjernes fuldstændigt.

Forberedelse af underlaget
Underlaget skal være tørt, fast, frit for støv og skillemidler samt
solidt og egnet til de efterfølgende arbejder.

ARDEX P 21 er uegnet til hæftning af designspartelmasser.

Forarbejdning
ARDEX P 21 består af to komponenter. Originalemballagen er
beregnet til brug som blandespand og indeholder to poser pulver

ARDEX P 21 skal bearbejdes ved temperaturer over +5 °C.

ARDEX Skandinavia A/S
Marielundvej 4
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Beholdere og værktøj kan rengøres med vand umiddelbart efter brug.
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ratur ikke under +18 °C med en relativ luftfugtighed mellem 40%
og 75%. Alle oplysninger er baseret på ca. 20 °C og 50% relativ
luftfugtighed.
Gældende normer og Gulvbranchens regler på området skal altid
følges. I tvivlstilfælde anbefales det at lave et prøvefelt.

ARDEX P 40 MS

Tekniske data:
Råstofindhold:

Silan-modificeret polymer

Vægtfylde:

1,1 kg/liter.

Materialeforbrug:

Til afspærring af restbyggefugt inden
limning med en ARDEX MS klæber:

SYSTEMLØSNINGER
Når ARDEX P 40 MS anvendes sammen med andre ARDEX produkter
med betegnelsen EMICODE EC-1, opnås optimale betingelser for en
miljøvenlig og lugtfri konstruktion. Efter udtørring er ARDEX P 40 MS
uskadelig for mennesker og miljø.

ARDEX MS specialrulle eller tandspartel
størrelse TKB A2 ca. 250 g/m²
Som primer til forstærkning af lettere
porøse overflader:
Korthåret velourrulle ca. 80-120 g / m²
Gangbar:

Efter ca. 60 min. ved 20 °C.

Emballage:

Dunke á 10 kg.

Opbevaring/lagring:

Ikke følsom over for frost. Ca. 1 år uåbnet i
originalemballagen.

EMICODE:

EC1 PLUS - meget miljøvenlig

• Til primning af sugende og ikke sugende underlag

MAL-kode (1993):

1-3

• Til afspærring af restbyggefugt op til 95% RF uden gulvvarme

PR-nr:

4244660

1komponent MS primer

31

• Til afspærring af restbyggefugt op til 85% RF med gulvvarme
• Forstærkning af lettere porøse overflader

Anvendelsesområde
1-komponent silanprimer til primning og grunding af underlag inden
limning og spartling. Fungerer som porelukker og hæftebro. Har efter
udtørring en fugtspærrende funktion på cementbaserede underlag
og kan påføres ved restbyggefugt op til 95% RF på gulve uden gulvvarme og op til 85 % RF med gulvvarme. Kan ikke anvendes på gulve
med konstant opstigende fugt eller med decideret vandtryk.

dyb befæstelse, kan der eventuelt foretages en prøveudlægning.
Til afspærring af restbyggefugt skal der anvendes en ARDEX MS
specialrulle eller en tandspartel størrelse TKB A2. Her skal det
løbende kontrolleres, at der påføres en mængde på mindst 250 g/m²
i et ensartet, tæt lag.
ARDEX P 40 MS er gangbar efter ca. 60 min.

ARDEX 40 P MS kan endvidere anvendes til forstærkning af lettere
porøse overflader
Kan påføres sugende og ikke sugende underlag som råbeton, slidlag,
gasbeton, terrazzo, gipsspartelmasser, gipskartonplader, kalciumsilikatplader, klinker/fliser, støbeasfalt, magnesit m.m. Kan kun
anvendes indendørs.
Forbehandling af underlaget
Underlaget skal være tørt (undtagen hvor ARDEX P 40 MS anvendes
som afspærring mod restbyggefugt), fast, bæredygtigt, ru og fri for
skillemidler. Meget glatte, ikke sugende overflader, hvorpå der skal
spartles, ruslibes inden påføring af ARDEX P 40 MS.
Påføring
Hvis ARDEX P 40 MS anvendes som primer, skal den påføres med
en korthåret velourrulle. Ved lettere porøse underlag påføres ARDEX
P 40 MS rigeligt på underlaget. Normalt er det nok med 1 lag. På
porøse, sugende underlag kan det være nødvendigt med et ekstra
lag, som påføres når 1. lag er hærdet.
Den påførte mængde afhænger af underlagets overfladebeskaffenhed og sugeevne. For at konstatere om der opnås en tilstrækkelig
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Når primeren er tørret op, men inden for 72 timer, kan der limes med
en ARDEX MS klæber direkte på den primede overflade.
For at kunne binde spartellag eller fliseklæber, kan der inden for 24
timer primes med ARDEX P 7, hvorefter der spartles med en ARDEX
spartelmasse.
Alternativt påføres et nyt lag ARDEX P 40 MS inden for 24 timer. Der
anvendes en korthåret velourrulle ca. 80 - 120 g/m². I det stadig
våde lag strøs rigeligt med ovntørret kvartssand med kornstørrelse
0,4 - 0,8 mm. Beregn min. 1½ - 2 kg sand pr. m². Når andet lag er
tørt, støvsuges overskydende sand bort og der spartles direkte på
den afsandede flade.
Brug ikke ARDEX P 40 MS direkte på gulvbelægninger som PVC, CV,
gummi eller linoleum.
Hvis luftfugtigheden er lav, eller der anvendes en større mængde end
beskrevet, vil tørretiden blive forlænget.
Bemærk
Undergulvstemperatur bør ikke være under +15 °C og rumtempe-

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, bygningsreglementer og bygnings- eller industrinormer kan give anledning til specifikke forarbejdningsanbefalinger.
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Tekniske data:
Materialeforbrug
Meget glatte, ikke sugende overflader:
Ca. 300 g ren ufortyndet ARDEX P 51 pr. m².
Ikke sugende, glatte underlag:
Ca. 200 g ren ARDEX P 51 fortyndet med 100 g vand pr. m²
Til råbetonlag og -dæk:
Ca. 150 g ren ARDEX P 51 fortyndet med 150 g vand pr. m²

ARDEX P 51

På sugende underlag:
Ca. 50 g ren ARDEX P 51 fortyndet med 150 g vand pr. m²
Porøse, sugende underlag:
Ca. 30 g ren ARDEX P 51 fortyndet med 150 g vand.

Primer

Emballage:

Plastdunke á 1 kg, 5 kg, 10 kg og
25 kg netto.

Lagring:

12 måneder i uåbnet emballage i tørre rum.
Beskyttes mod frost og direkte sollys.

• Vandbaseret kunstharpiks-dispersion

PR-nr.

35714

• Primer med vandafvisende effekt

MAL-kode

(1993) 00-1

• Støvbinder, porelukker og hæftebro i ét produkt
• Indeholder ikke opløsningsmidler

Anvendelsesområde
ARDEX P 51 er en vandbaseret kunstharpiksdispersion til primning og
grunding af underlag inden spartling og klæbning samt til svumning af
cementbaserede underlag inden udlægning af ARDEX slidlag.

forholdet 1 del ARDEX P 51 : 1 del vand.

ARDEX P 51 fungerer som porelukker, støvbinder og hæftebro og
har efter udtørring en vandafvisende effekt (kan ikke anvendes som
spærre til restbyggefugt eller grundfugt).

Forarbejdning
ARDEX P 51 påføres med kost eller pensel i et jævnt, tyndt lag og
skal tørre til en glasklar film, før det efterfølgende arbejde påbegyndes. På glatte tætte underlag påføres med korthåret rulle.

På sugende underlag fortyndes ARDEX P 51 med vand i blandingsforholdet 1 del ARDEX P 51 : 3 dele vand.

ARDEX P 51 kan påføres sugende og ikke sugende underlag som
råbeton, slidlag, gasbeton, terrazzo, gipsspartelmasser, gipskartonplader, spån-/krydsplader, kalciumsilikatplader, klinker/fliser,
støbeasfalt, trægulve, magnesit, epoxymaling/-lag, malede underlag,
metalunderlag m.m.

Undgå sødannelser ved påføring, da det forlænger tørretiden. ARDEX
P 51 tørrer langsomt, når temperaturen er lav og den relative fugtighed er høj. Temperaturen skal altid være over 5 °C.

ARDEX P 51 kan kun anvendes indendørs.

Karakter
Opløsningsmiddelfri, hvid kunstharpiksdispersion, der tørrer ved
fordampning af vand. Blandingsforhold: Se skema.

UNDERLAG

P 51 : VAND

Glatte og tætte underlag, præfabrikerede betongulve eller tæt komprimerede slidlag, ikke sugende anhydritpudslag,
terrazzo, støbeasfalt, gipsspartelmasser og klinker/fliser.

1:½

Støbeasfalt, dafoleum, asfaltklæber. Spån-/krydsfinerplader, trægulve m/u lak, malinger og malede overflader, epoxy,
metal

1:½

Råbetonlag, -dæk og søjler

1:1

Forbehandling af underlaget
Underlaget skal være tørt, fast og fri for støv og skillemidler.
Malingslag kontrolleres for vedhæftning til underlaget. Meget glatte,
ikke sugende overflader, hvorpå der skal spartles eller lægges fliser,
ruslibes og ARDEX P 51 påføres ufortyndet.

Porøse slidlag, stærkt sugende betongulve samt mellem spartel- og afjævningsmasser.

1:5

Calciumsulfatpudslag og spartelmasser, anhydrit, gipsspartelmasser - sugende og afslebne.

1:3

Gasbeton, glatte betonvægge/lofter, gipskartonplader, kalciumsilikatplader, gipsbundne spartelmasser og
tyndtlagsmørtler.

1:3

Blanding
ARDEX P 51 blandes med rent, koldt vand afhængig af underlagets
sugeevne. Benyt altid rene blandekar.

Meget glatte, ikke sugende overflader, som fx spånplader, epoxylag og stålunderlag, hvorpå der skal spartles eller
lægges fliser med ARDEX N 23 W eller ARDEX S 28 MICROTEC klæber.

På ikke sugende, glatte underlag fortyndes ARDEX P 51 med vand i
blandingsforholdet 1 del ARDEX P 51 : 0,5 dele vand.
Til råbetonlag og -dæk fortyndes ARDEX P 51 med vand i blandings-

ARDEX Skandinavia A/S
Marielundvej 4
2730 Herlev
Tlf: +45 44 88 50 50
ardex@ardex.dk
www.ardex.dk

Ufortyndet

Tørre betongulve og cementbaserede pudslag inden- og udendørs, som skal spartles med ARDEX K 301 samt mellem
flere lag ARDEX K 301. Ved fugtbelastning i underlag skal ARDEX EP 2000 anvendes.

1:7

Tørre betongulve, som skal spartles med ARDEX K 80 og efterfølgende fremstå uden belægning eller males, primes 2
gange med tørring mellem lagene.

1:3
1:1

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, bygningsreglementer og bygnings- eller industrinormer kan give anledning til specifikke forarbejdningsanbefalinger.
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Tekniske data:

ARDEX P 82

2komponent epoxybaseret primer og hæftebro

Blandingsforhold:

ARDEX P 82, komponent A (lyserød)
og ARDEX P 82, komponent B (hvid)
blandes i forholdet 1 : 1.

Vægtfylde (blandet):

1,0 kg/liter.

pH-værdi:

Ca. 11.

Materialeforbrug:

100 - 200 g/m².

Forarbejdningstid:

Indenfor 1 time ved 20 °C.

Tørretid:

Ca. 1 time afhængig af ventilation,
temperatur og underlagets art.

Levering:

I spande á 2 x 1 kg, 5 sæt. pr. pakke.

Lagring:

12 måneder i uåbnet emballage i tørre rum.
Beskyttes mod frost og direkte sollys.

• Hæftebro på glatte og tætte underlag
• Opløsningsmiddelfri
• Erstatter neoprenprimer
• Let at forarbejde
• Til indendørs brug
Anvendelsesområde
ARDEX P 82 er en opløsningsmiddelfri epoxyprimer, der anvendes
som primer og hæftebro på glatte og tætte underlag inden spartling.
ARDEX P 82 kan påføres præfabrikerede betongulve, vakuumglittede betongulve, støbeasfalt, anhydritpudslag, terrazzo, spån-/
krydsfinerplader, magnesitpudslag, klinker, fliser, sandsten, trægulve,
epoxymaling/-lag, malede underlag, metalunderlag m.m.
ARDEX P 82 kan kun anvendes indendørs.
Forbehandling af underlaget
Underlaget skal være tørt, fast og fri for støv, snavs og skillemidler.
Malinglag kontrolleres for vedhæftning til underlaget. Meget glatte,
ikke sugende overflader bør ruslibes.

retiden er ca. 1 time alt efter ventilation, temperatur og underlagets
art.
Lave temperaturer og/eller høj luftfugtighed kan forsinke udhærdningen af primeren.
Spartelmassen/tyndpudsen skal påføres inden for 2 dage. Blandebeholder og værktøj kan rengøres med vand umiddelbart efter brug.
Karakter
Opløsningsmiddelfri, rosafarvet kunstharpiksdispersion, der tørrer
ved udtørring og reaktion.

Blanding
Komponenterne A og B, der leveres i mængdemæssigt afstemte
spande (1 : 1), blandes i en ren beholder, til der opnås en homogen
blanding uden farveslør.
Forarbejdning
ARDEX P 82 påføres underlaget med gummispartel. Strygeevnen kan
forbedres ved tilsætning af indtil 5 % vand.
Primeren kan forarbejdes i 1 time ved 20°C. ARDEX P 82 bør påføres
i et meget tyndt lag som dog stadig skal være fuldt dækkende.
ARDEX P 82 påført i tykke lag kan resultere i revnedannelser i det
efterfølgende spartellag. Den efterfølgende spartelmasse eller
tyndpuds kan først påføres, når primeren er tørret til en klar film. Tør-

ARDEX Skandinavia A/S
Marielundvej 4
2730 Herlev
Tlf: +45 44 88 50 50
ardex@ardex.dk
www.ardex.dk

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, bygningsreglementer og bygnings- eller industrinormer kan give anledning til specifikke forarbejdningsanbefalinger.
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Produktdatablad

Undergulvsbehandling

ARDEX PU 30
1komponent PU primer

• Til afspærring af restbyggefugt op til 85% RF med gulvvarme
• Forstærkning af lettere porøse overflader
• Hurtig grunding under parketgulve i forbindelse med ARDEX parketlime

Anvendelsesområde
Inden- og udendørs, gulv.

Forberedelse af underlaget
Underlaget skal være tørt (undtagen hvor ARDEX PU 30 anvendes
som afspærring mod restbyggefugt), fast, bæredygtigt, ru og fri for
skillemidler. Glatte eller ikke sugende overflader, hvorpå der skal
spartles, rengøres grundigt og ruslibes inden påføring af ARDEX PU
30.
Forarbejdning
ARDEX PU 30 omrystes grundigt inden brug.

Alsidig 1-komponent PU primer på polyuretanbasis til:
• Afspærring mod forhøjet restfugt i cement- og betongulve op til
maks. 98% RF og i cement- og betongulve med gulvvarme op til
85% RF.
• Fiksering af ødelagte kantområder på sugende underlag, som
f.eks. kalciumsulfatunderlag og anhydrit, cementunderlag og
betongulve.
• Primning og spærregrunding af sugende og tætte underlag, som
f.eks: beton-, cement-, kalciumsulfat-, magnesit- og træunderlag,
dårligt afsandede støbeasfaltunderlag/gamle støbeasfaltgulve, eksisterende underlag med fastsiddende spartelmasser og limrester,
eksisterende underlag med vandopløselige limrester, som f.eks.
sulfitlim, fugtfølsomme træunderlag, som f.eks. spån-, finer-, OSBplader, gipsfiberplader, eksisterende SMP-limrester, keramiske
fliser og plader/terrazzogulve
Art
Opløsningsmiddelfri og brugsklar 1-komponent-reaktionsharpiksgrunder med meget lav emission på basis af polyurethanharpiks. Den
fugtighedshærdende reaktion resulterer i en hård og tør film.

ARDEX Skandinavia A/S
Marielundvej 4
2730 Herlev
Tlf: +45 44 88 50 50
ardex@ardex.dk
www.ardex.dk

Tekniske data:

Primning under ARDEX parketlime
ARDEX PU 30 kan afhængig af underlagets beskaffenhed og sugeevne også bruges som grunder i direkte forbindelse med ARDEX
parketlime. Hertil påføres ARDEX PU 30 i et tyndt lag, som beskrevet
ovenfor. Efter mindst 2 timers tørring, dog ikke senere end efter 24
timer, skal der foretages direkte limning med ARDEX parketlime.
Bemærk
ARDEX PU 30 kan ikke anvendes på gulve med konstant opstigende
fugt eller med decideret vandtryk.

• Til afspærring af restbyggefugt op til 98% RF uden gulvvarme

Systemløsninger
Når ARDEX PU 30 anvendes sammen med andre ARDEX-produkter
med betegnelsen EMICODE EC-1, opnås optimale betingelser for en
miljøvenlig og lugtfri konstruktion. Efter udtørring er ARDEX PU 30
uskadelig for mennesker og miljø.

spartelmasse.
Primning
Hvis ARDEX PU 30 påføres i ét lag, kan den endvidere anvendes til
forstærkning af lettere porøse overflader. Indtrængningsdybde og påføringsmængde afhænger af underlagets beskaffenhed og sugeevne.
Påfør evt. produktet på et prøveområde. Ved efterfølgende spartling
skal der påføres ARDEX P4 READY efter ca. 60 min., dog senest
indenfor 24 timer, eller foretages afsanding med ARDEX-sand iht. til
vejledningen ovenfor.

ARDEX PU 30 fyldes i en ren beholder, der passer til formålet, og
forarbejdes indenfor 60 min. Ved lave temperaturer skal materialet
tempereres tilstrækkeligt inden forarbejdning. Forarbejdningstemperaturen skal være mindst +10 °C. Produktet kan påføres ved hjælp
af en normal, tæt velour- eller skumrulle i regelmæssige, tynde lag.
Undgå dannelse af pytter til sikring af hurtig og jævn tørring.

Ved lave temperaturer skal ARDEX PU 30 tempereres i opvarmede
rum. Forarbejdningstemperaturen må ikke være under +10 °C. Alle
oplysninger er baseret på ca. +20 °C og en relativ luftfugtighed på
ca. 65 %. Lave temperaturer og/eller høj luftfugtighed kan forlænge
tørretiden. Inden gennemførelse af efterfølgende arbejde, skal det
sikres, at den grundede overflade er helt tør og klæbefri.

Materialeforbrug:

37

100 – 150g/m² ved påføring i et enkelt lag
som grunder
250 – 300 g/m² ved påføring i to lag som
fugtspærre

Forarbejdningstid:

Ca. 60 min.

Gangbar efter:

Ca. 40 – 50 min.

Tørretid:

Ca. 1 time første lag. 2 timer ved andet lag.

Egnet til gulvvarme:

Ja

EMICODE:

EC1 R – meget lav emission

GISCODE:

RU 1 - opløsningsmiddelfri

MAL-kode (1993):

00-3

Emballage:

Dunk med 11 kg netto

Opbevaring:

Ikke under +5 °C. Tåler ikke frost

Opbevaringstid:

Kan opbevares ca. 12 måneder i original
emballage

ARDEX PU 30 skal påføres i et tyndt lag. Undgå dannelse af pytter.
ARDEX PU 30 må ikke fortyndes med vand eller opløsningsmidler.
Undgå at hælde rester tilbage i den oprindelige emballage. Lad i
stedet materialet hærde og bortskaf det derefter på korrekt vis.
Efter tørring af lagene skal direkte limning med ARDEX parketlime
foretages indenfor 24 timer, eller der dannes et vedhæftningslag
med ARDEX P4 READY efter ca. 60 minutter, dog senest indenfor 24
timer.
Meget sugende underlag kan gøre påføring af et andet lag nødvendig.
ARDEX PU 30 kan ikke bruges til belægninger som PVC-, CV-, gummiog linoleumsgulve.
Åbnet emballage skal genlukkes omhyggeligt og rester skal bruges
indenfor få dage.

Afspærring af restbyggefugt i cementunderlag og betongulve; restfugt op til 98% RF. Med gulvvarme dog kun 85% RF.
Underlaget skal være fast, holdbart og fri for skillemidler. Overfladen
skal være tør og egnet til befugtning. ARDEX PU 30 påføres i to lag
på tværs. Det er vigtigt, at den samlede mængde er ca. 250-300
g/m² ved dobbelt påføring. Andet lag kan påføres efter ca. 60
minutter. Begge lag skal danne en tynd og tæt film. Inden gulvet kan
spartles, skal der efter fuldstændig tørring af andet lag - efter ca.
120 min., dog senest indenfor 24 timer - primes med ARDEX P4
READY. Alternativt kan der påføres et tredje lag ARDEX PU 30 med
efterfølgende afsanding med ovntørt kvartssand ARDEX-sand 0,4 0,8 mm ca. 2 kg/m2. Efter ca. 2 timers tørring fejes og støvsuges
overskydende sand væk og gulvet spartles med en egnet ARDEX-

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, bygningsreglementer og bygnings- eller industrinormer kan give anledning til specifikke forarbejdningsanbefalinger.
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Produktdatablad

Undergulvsbehandling
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Tekniske data:
Højde:

Ca. 50 mm.

Tykkelse:

Ca. 5 mm.

Levering:

Karton med 5 ruller á 20 meter.

Lagring:

12 måneder i uåbnet emballage i
tørre, kølige rum.

ARDEX TP 50

Selvklæbende, fugtbestandig afstandsliste
• Sikrer mod nedsivning af spartelmasse mellem gulv og væg
• Ingen lydbroer ved spartelarbejde og afkoblingssystemer
• Modvirker kant-indspændinger ved spartel- og flisearbejde
• Sikrer korrekt afstand til vægge ved fliser i fast kontakt samt ved
indbygning af afkoblingssystemer
Anvendelsesområde
Selvklæbende, fugtbestandig afstandsliste fremstillet af polyethylenskumstof, som ikke kan rådne.

get gennemskæres. ARDEX TP 50 kan herved køres rundt i hjørnet.
Ved udvendige hjørner skæres et snit i klæbelaget, og ARDEX TP 50
kan trækkes med rundt om hjørnet.

Giver dig sikkerhed for:
• at spartelmassen ikke siver ned mellem gulv og væg
• korrekt fugeafstand til vægge og forhindrer kant-indspændinger og
lydbroer ved spartelarbejde med flydende og standfaste spartelmasser på gulve.
• korrekt fugeafstand til vægge ved lægning af fliser, klinker og
natursten.
• korrekt afstand til vægge, og modvirker lydbroer ved lægning af
afkoblings- og trinlyddæmpningssystemer.
• udluftning af underkonstruktionen ved spartling på bræddegulve

Alternativt kan TP 50 afsluttes stumpt ved hjørner og stødes sammen. Den lodrette fuge dækkes med tape af typen Tesacrepp ®.
Bemærk
Efter afhærdning af spartellaget afskæres ARDEX TP 50 listen med
cutterkniv.
Ved lægning af fliser, klinker og natursten afskæres ARDEX TP 50
listen efter fugning..

Til inden- og udendørs brug.
Forbehandling af underlaget
Underlaget skal være tørt, fast, bæredygtigt og fri for støv, snavs
og andre skillemidler. Underlaget rengøres grundigt før montering af
ARDEX TP 50. Større ujævnheder fjernes eller oprettes for at sikre
fuldklæbning af ARDEX TP 50. Underlaget skal primes i henhold til de
normale regler for forbehandling af underlag.
Forarbejdning
ARDEX TP 50 udrulles i den ønskede længde og afskæres. Beskyttelsesfolien fjernes fra det selvklæbende lag, og ARDEX TP 50
fastgøres ved at trykke det mod gulvet.
Ved indvendige hjørner skæres skumlaget på bagsiden, og klæbela-

ARDEX Skandinavia A/S
Marielundvej 4
2730 Herlev
Tlf: +45 44 88 50 50
ardex@ardex.dk
www.ardex.dk

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, bygningsreglementer og bygnings- eller industrinormer kan give anledning til specifikke forarbejdningsanbefalinger.
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GULVSPARTELMASSE
SYSTEMOVERSIGT
PRODUKTINFORMATION

ARDEX A 30 finkornet reparationsspartelmasse
ARDEX A 31 fleksibel universalspartelmasse
ARDEX A 45 reparationsspartelmasse
ARDEX A 46 standfast udendørs spartelmasse
ARDEX E 25 flexvæske
ARDEX FA 20 selvnivellerende fiberspartelmasse
ARDEX K 5 primerfri lynspartelmasse
ARDEX K 11 objektspartelmasse
ARDEX K 14 selvnivellerende, finkornet gulvspartelmasse
ARDEX K 15 selvnivellerende, alsidig gulvspartelmasse
ARDEX K 22 F spændingsfattig, fiberforstærket gipsspartelmasse
ARDEX K 39 MICROTEC gulvspartelmasse
ARDEX K 55 selvnivellerende lynspartelmasse
ARDEX K 60 selvnivellerende spartelmasse på latex-basis
ARDEX K 70 gulvspartelmasse og tyndpuds
ARDEX K 70 NEW premium gulvspartelmasse
ARDEX K 75 færdigblandet grovafretningsmasse
ARDEX K 80 gulvspartelmasse og tyndpuds
ARDEX K 301 udendørs gulvspartelmasse
ARDEX K 301 MIX færdigblandet, udendørs gulvspartelmasse
ARDEX K 2000 pumpespartelmasse
ARDEX K 2000 F fiberforstærket spartelmasse
ARDEX R4 RAPID universel hurtigspartel

Produktdatablad

Gulvspartelmasser
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Tekniske data:

ARDEX A 30
Universalspartelmasse

Vægtfylde:

1,55 kg/liter.

Vægtfylde (blandet):

1,9 kg/liter.

Materialeforbrug:

Ca. 1,25 kg pulver pr. m²/mm.

Forarbejdningstid:

Ca. 15 min. ved 20 °C.

Gangbar:

Efter ca. 45 min..

Belægningsklar:

Efter ca. 2 timer.

Trykstyrke (DIN 1164):

Efter 1 døgn 17 N/mm².
Efter 7 døgn 20 N/mm².
Efter 28 døgn 30 N/mm².

Bøjningstrykstyrke:
(DIN 1164)

Efter 1 døgn 4,0 N/mm².
Efter 7 døgn 4,5 N/mm².
Efter 28 døgn 6,5 N/mm².

Kugletrykshårdhed
(Brinell):

• Til opretning og finspartling af gulv og væg
• Variabel arbejdskonsistens
• Finkornet

Anvendelsesområde
ARDEX A 30 er en cementbaseret, standfast, universalspartelmasse
til reparation, opretning, udsætning og finspartling. Velegnet til råbeton, cement- og anhydritpudslag, terrazzogulve, flise- og klinkebelægninger, natursten, gasbeton, lecabeton m.m. Til udbedring af huller,
lunker og smårevner, som de forekommer i bygningsdele på gulv-,
væg-, og loftsflader.

Blanding
I en ren beholder hældes rent, koldt vand, og under kraftig omrøring
tilsættes pulveret, til der opnås en pastaagtig mørtel uden klumper.

Ved pålægning af trægulve svømmende skal der på spartellaget
etableres en tæt fugtspærre, f.eks. en 0,20 mm PE-folie med mindst
200 mm tapede samlinger.

Forarbejdning
ARDEX A 30 er nem at udlægge med en glatspartel og kan skæres
og glittes under hærdefasen. ARDEX A 30 kan forarbejdes i ca. 15
min. ved 20 °C. Lavere temperaturer forlænger og højere temperaturer forkorter forarbejdningstiden. Spartellaget er gangbart efter
45 min. og belægningsklar efter 2 timer. Dette forudsætter blanding
med 3,2 liter vand pr. 12½ kg pulver, temperatur på 20 °C og udlægning på tørt underlag.

ARDEX A 30 kan ikke anvendes udendørs og på vedvarende vandbelastede områder.
Forbehandling af underlaget
Underlaget skal være tørt, fast, bæredygtigt, ru og fri for skillemidler. Primning foretages efter tabellen i databladet for ARDEX P 51.
Primningen skal være tørret op til en klar, tynd film, før ARDEX A 30
udlægges.
På træbaserede underlag skal der tilsættes ARDEX E 25 til blandevandet jf. tabel på databladet for ARDEX E 25. På ikke sugende
underlag, hvor der efterfølgende skal klæbes en tæt gulvbelægning,
skal ARDEX A 30 udlægges i en minimumstykkelse på 2 mm for at
danne et vandabsorberende lag.
Ved udlægning af tætte gulvbelægninger skal underkonstruktionen
være vedvarende tør.
I tvivlstilfælde anbefales en forsøgsspartling.

ARDEX Skandinavia A/S
Marielundvej 4
2730 Herlev
Tlf: +45 44 88 50 50
ardex@ardex.dk
www.ardex.dk

Efter 1 døgn 55 N/mm².
Efter 7 døgn 63 N/mm².
Efter 28 døgn 80 N/mm².

Emballage:

Sække á 12,5 kg.

Lagring:

12 måneder i uåbnet emballage i tørre
rum.

PR-nr.

72949

MAL-kode (1993):

0-4

Blandingsforhold: Til oprøring af 12,5 kg ARDEX A 30 tilsættes
fra ca. 3,2 liter vand op til max. ca. 4,0 liter, afhængig af ønsket
mørtelkonsistens.

Ved planspartling af større arealer kan det være hensigtsmæssigt, at
blande ARDEX A 30 med 4,0 liter for at opnå en tyndere mørtelkonsistens.
ARDEX A 30 kan spartles ned til 0 mm og udlægges i lagtykkelser op
til 5 mm.
Karakter
Pulver med specialcementer, fyldstoffer og plast. Ved omrøring med
vand fås en smidig, pastaagtig, spændingsfattig mørtel.
ARDEX A 30 har ARDURAPID-effekt, der giver en hurtig hydraulisk
hærdning og krystallinsk vandbinding.

ARDEX Skandinavia A/S
Marielundvej 4
2730 Herlev
Denmark
13
30212
EN 13813:2002
ARDEX A 30
Cementitious screed for internal use
EN 13813:CT-C30-F6; Polymer-modified
Reaction to fire:
Release of corrosive substances:
Water permeability:
Water vapour permeability:
Compressive strength:
Flexural strength:
Wear resistance according to BCA:
Sound insulation:
Sound absorption:
Thermal resistance:
Chemical resistance:

E
CT
NPD
NPD
C30
F6
NPD
NPD
NPD
NPD
NPD

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, bygningsreglementer og bygnings- eller industrinormer kan give anledning til specifikke forarbejdningsanbefalinger.
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Produktdatablad

Gulvspartelmasser

med vand giver en smidig, pastaagtig, spændingsfattig mørtel.
ARDEX A 31 har ARDURAPID-effekt, der giver en hurtig hydraulisk
hærdning og en krystalinsk vandbinding.

ARDEX A 31
Universalspartelmasse

Tekniske data:
Vægtfylde:

1,55 kg/liter

Vægtfylde (blandet):

1,9 kg/liter

Materialeforbrug:

Ca. 1,25 kg pulver pr. m²/mm.

Forarbejdningstid:

Ca. 15 min. ved 20 °C.

Gangbar:

Efter ca. 45 min.

Belægningsklar:

Efter ca. 2 timer

Trykstyrke (DIN 1164):

Efter 1 døgn 17 N/mm².
Efter 7 døgn 20 N/mm².
Efter 28 døgn 30N/mm².

Bøjningstrækstyrke:
(DIN 1164)

Efter 1 døgn 4,0 N/mm².
Efter 7 døgn 4,5 N/mm².
Efter 28 døgn 6,5 N/mm².

Kugletrykshårdhed
(Brinell):

• Primerfri på cementbaserede underlag
• Til opretning og finspartling af gulve og vægge
• Smidig og let at forarbejde

Anvendelsesområde
ARDEX A 31 er en cementbaseret, standfast, universalspartelmasse
til reparation, opretning, udsætning og finspartling.

45

Efter 1 døgn 55 N/mm².
Efter 7 døgn 63 N/mm².
Efter 28 døgn 80 N/mm².

Emballage:

I sække á 12½ kg.

Lagring:

12 måneder i uåbnet emballage i tørre
rum.

PR-nr.

472949

MAL-kode (1993):

00-4

Ved udlægning af tætte gulvbelægninger skal underkonstruktionen
være vedvarende tør.
I tvivlstilfælde anbefales en forsøgsspartling.

Velegnet til råbeton, beton- og anhydritpudslag, terrazzogulve, fliseog klinkebelægninger, natursten, gasbeton, lecabeton, udsætning af
spån-/krydsfinerplader, gulvgipsplader fastskruet til underlag m.m.

Blanding
I en ren beholder hældes rent, koldt vand, og under kraftig omrøring
tilsættes pulveret, til der opnås en pastaagtig mørtel uden klumper.

Til udbedring af huller, lunker og smårevner.
Ved pålægning af trægulve svømmende skal der på spartellaget etableres en tæt fugtspærre, f.eks. en 0,20 mm PE-folie med mindst 200
mm overlapning og tapede samlinger.
ARDEX A 31 kan ikke anvendes udendørs og på vedvarende vandbelastede områder.
Forbehandling af underlaget
Underlaget skal være tørt, fast, bæredygtigt, ru og fri for skillemidler.
ARDEX A 31 kan anvendes på beton, cementpudslag og cementbaserede spartelmasser uden primning. Øvrige underlag primes efter tabellen i databladet for ARDEX P 51. Primningen skal være tørret op til
en klar, tynd film før spartelmassen udlægges.
På træbaserede underlag skal der tilsættes ARDEX E 25 til blandevandet (se blandingsforholdet på databladet for ARDEX E 25).

Blandingsforhold:
3,7 - 4,0 liter vand pr. 12½ kg pulver.
Forarbejdning
ARDEX A 31 er nem at udlægge med en glatspartel og kan skæres
og glittes under hærdefasen. På sugende underlag bevarer ARDEX A
31 sin smidighed og ruller ikke under forarbejdningen.
ARDEX A 31 kan forarbejdes i ca. 20 min. ved 20 °C. Lavere temperaturer forlænger og højere temperaturer forkorter forarbejdningstiden.
Spartellaget er gangbart efter 40 min. og belægningsklart efter ca. 2
timer.
ARDEX A 31 kan spartles ned til 0 mm og udlægges i lagtykkelser op
til 5 mm.
ARDEX A 31 kan forarbejdes ved temperaturer over 5 °C.

På ikke sugende underlag, hvor der efterfølgende skal klæbes en tæt
gulvbelægning, skal ARDEX A 31 udlægges i en minimumstykkelse på
2 mm for at danne et vandabsorberende lag.

ARDEX Skandinavia A/S
Marielundvej 4
2730 Herlev
Tlf: +45 44 88 50 50
ardex@ardex.dk
www.ardex.dk

Karakter
Pulver med specialcementer, fyldstoffer og plast, der ved omrøring

ARDEX Skandinavia A/S
Marielundvej 4
2730 Herlev
Denmark
13
31212
EN 13813:2002
ARDEX A 31
Cementitious screed for internal use
EN 13813:CT-C30-F6; Polymer-modified
Reaction to fire:
Release of corrosive substances:
Water permeability:
Water vapour permeability:
Compressive strength:
Flexural strength:
Wear resistance according to BCA:
Sound insulation:
Sound absorption:
Thermal resistance:
Chemical resistance:

E
CT
NPD
NPD
C30
F6
NPD
NPD
NPD
NPD
NPD

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, bygningsreglementer og bygnings- eller industrinormer kan give anledning til specifikke forarbejdningsanbefalinger.
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Produktdatablad

Gulvspartelmasser

med vand giver en smidig, pastaagtig, spændingsfattig mørtel.
ARDEX A 45 har ARDURAPID-effekt, der giver en hurtig hydraulisk
hærdning og en krystallinsk vandbinding.

ARDEX A 45
Reparationsspartelmasse

Tekniske data:
Vægtfylde:

1,4 kg/liter.

Vægtfylde (blandet):

1,9 kg/liter.

Materialeforbrug:

Ca. 1,6 kg pulver pr. m²/mm.

Forarbejdningstid:

Ca. 15 min. ved 20 °C.

Gangbar:

Efter ca. 1 time ved 20 °C.

Belægningsklar:

Efter ca. 1 time ved 20 °C.

Trykstyrke (DIN 1164):

Efter 1 døgn 25 N/mm².
Efter 7 døgn 35 N/mm².
Efter 28 døgn 40 N/mm².

Bøjningstrækstyrke:
(DIN 1164)

Efter 1 døgn 5 N/mm².
Efter 7 døgn 8 N/mm².
Efter 28 døgn 10 N/mm².

Kugletrykshårdhed
(Brinell):

• Standfast gulvspartelmasse
• Til udspartling af huller, ujævnheder og lunker
• Belægningsklar efter ca. 1 time
• Kan tilsættes sand

Anvendelsesområde
ARDEX A 45 er en cementbaseret, standfast reparationsspartelmasse til udspartling af huller og opretning af ujævnheder i underlag.
Desuden til nivellering og udbedring af trappetrin og trappeafsatser.
Velegnet til råbeton, cement- og anhydritpudslag, støbeasfalt, terrazzogulve, flise- og klinkebelægninger, natursten, gasbeton, lecabeton,
spån-/krydsfinersplader, træ m.m.
Ved pålægning af trægulve svømmende skal der på spartellaget
etableres en tæt fugtspærre, f.eks. en 0,20 mm PE-folie med mindst
200 mm tapede samlinger.
ARDEX A 45 kan ikke anvendes udendørs og på vedvarende vandbelastede områder.
Forbehandling af underlaget
Underlaget skal være tørt, fast, bæredygtigt, ru og fri for skillemidler. Primning foretages efter tabellen i databladet for ARDEX P 51.
Primningen skal være tørret op til en klar, tynd film, før ARDEX A 45
udlægges. På træbaserede underlag skal der tilsættes ARDEX E 25
til blandevandet jf. tabel på datablad for ARDEX E 25.
På ikke sugende underlag, hvor der efterfølgende skal klæbes en tæt
gulvbelægning, skal ARDEX A 45 udlægges i en minimumstykkelse på
2 mm for at danne et vandabsorberende lag.
Ved udlægning af tætte gulvbelægninger skal underkonstruktionen
være vedvarende tør. I tvivlstilfælde anbefales en forsøgsspartling.
Blanding
I en ren beholder hældes rent, koldt vand, og under kraftig omrøring

ARDEX Skandinavia A/S
Marielundvej 4
2730 Herlev
Tlf: +45 44 88 50 50
ardex@ardex.dk
www.ardex.dk
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Efter 1 døgn 40N/mm².
Efter 7 døgn 45N/mm².
Efter 28 døgn 50 N/mm².

Emballage:

Sække á 12,5 kg og 20 kg.

Lagring:

12 måneder i uåbnet emballage i tørre
rum.

PR-nr.

313075

MAL-kode (1993):

00-4

tilsættes pulveret, til der opnås en pastaagtig mørtel uden klumper.
Blandingsforhold:
5,5 liter vand til 25 kg pulver
svarende til 1 rumdel vand til 3,25 rumdel pulver
Tilslagsmaterialer

Blandingsforhold

Vasket sand

Kornstr.

A 45

Sand

Sand

0 - 4 mm

1,0 rumdel

0,3 rumdel

Sand

0 - 8 mm

1,0 rumdel

0,5 rumdel

Grus

4 - 8 mm

1,0 rumdel

1,0 rumdel

Forarbejdning
ARDEX A 45 er nem at udlægge med en glatspartel og kan skæres/
glittes under hærdefasen. ARDEX A 45 kan forarbejdes i ca. 15 min.
ved 20 °C. Lavere temperaturer forlænger og højere temperaturer
forkorter forarbejdningstiden. Spartellaget er gangbart og belægningsklart efter 1 time ved 20 °C.
ARDEX A 45 kan påføres i én arbejdsgang i indtil 5 mm. Ved lagtykkelser over 5 mm skal mørtlen blandes med sand.
Efter hærdning af ARDEX A 45 kan der foretages en efterspartling
med f. eks. ARDEX K 15 eller ARDEX K 55.
ARDEX A 45 kan forarbejdes ved temperaturer over 5 °C.
Karakter
Pulver med specialcementer, fyldstoffer og plast, der ved omrøring

ARDEX Skandinavia A/S
Marielundvej 4
2730 Herlev
Denmark
13
53110
EN 13813:2002
ARDEX A 45
Cementitious screed for internal use
EN 13813:CT-C30-F7; Polymer-modified
Reaction to fire:
Release of corrosive substances:
Water permeability:
Water vapour permeability:
Compressive strength:
Flexural strength:
Wear resistance according to BCA:
Sound insulation:
Sound absorption:
Thermal resistance:
Chemical resistance:

E
CT
NPD
NPD
C30
F7
NPD
NPD
NPD
NPD
NPD

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, bygningsreglementer og bygnings- eller industrinormer kan give anledning til specifikke forarbejdningsanbefalinger.
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Produktdatablad

Gulvspartelmasser

ARDEX A 46

Standfast, udendørs spartelmasse
• Til udspartling og opretning af huller, fordybninger, ujævnheder, lunker
og revner på gulv og væg

Udendørs skal spartellaget hærde ved min. +10 °C i 7 dage, før det
udsættes for frost.

Tekniske data
Vægtfylde:

1,3 kg/liter

I tvivlstilfælde anbefales det først at udføre en prøvespartling.

Vægtfylde (blandet):

1,8 kg/liter

Karakter
Gråt pulver med specialcementer, kunststoffer med god dispergeringsevne samt udvalgte fyldstoffer og specielle additiver.

Materialeforbrug:

Ca. 1,4 kg pulver pr. m²/mm

Forarbejdningstid:

Ca. 15 - 20 min. ved 20 °C

Gangbar:

Efter ca. 2 - 3 timer ved 20 °C

Belægningsklar:

Fugtupåvirkelige belægninger efter ca.
1 døgn ved 20° C.

Bemærk
Vandtætning med ARDEX tætningsmasse kan foretages så snart overfladen er tør, hvilket svarer til en RF på ca. 95 % i spartellaget.
ARDEX A 46 kan anvendes til reparation og spartling i svømmebassiner, dog ikke helse-, thermal- og saltvandsbade.
Pga den mangfoldighed af coatingsystemer, som findes på markedet,
kan der ikke umiddelbar
siges noget generelt om de forskellige systemers anvendelighed
oven på ARDEX A 46. Det anbefales derfor at rådføre sig med leverandøren eller først at udføre et forsøg.

• Til udbedring og opretning af trappetrin og trappeafsatser
• Til opbygning af fald og opretning af gulv- og vægflader i lagtykkelser
fra 2 til 30 mm
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Maling (påføring), coating
Efter udtørring:
op til 5 mm ca. 2 dage
op til 10 mm ca. 5 dage
op til 20 mm ca. 7 dage
op til 30 mm ca. 10 dage
Trykstyrke (DIN 1164):

Efter 1 døgn 10 N/mm².
Efter 7 døgn 15 N/mm².
Efter 28 døgn 20 N/mm²

Bøjningstrækstyrke:
(DIN 1164)

Efter 1 døgn ca. 2,0 N/mm²
Efter 7 døgn ca. 4,0 N/mm²
Efter 28 døgn ca. 6,0 N/mm²

Aftræksstyrke:

Efter 7 døgn >1,5 N/mm² (20 ºC)

pH-værdi:

I oprørt tilstand ca. 12

Frost- og vejsaltbestandig:

Ja

Velegnet til kontorstole: Ja
Anvendelsesområde
Inden- og udendørs. Til vægge og gulve. Til udspartling og opretning
af huller, lunker og revner på gulve og vægge. Til udbedring og opretning af trappetrin og trappeafsatser. Til opbygning af fald og opretning af overgange i gulve i lagtykkelser fra 2 - 30 mm.
Til reparation og spartling af beton, cementpudslag, terazzo, murværk (lecabeton), pudslag (ikke ren kalkmørtel) samt andre egnede
underlag. Gasbeton kun indendørs.
Som underlag for lægning af fliser og klinker, gulvbelægninger og
maling. Kan også anvendes i svømmebassiner, dog ikke i helse-, thermal- og saltvandsbade.
Som slidlag på normalt belastede flader.
Til reparation før spartling med ARDEX K 301 udendørs spartelmasse.
Forbehandling af underlaget
Underlaget kan være tørt eller fugtigt, men skal være fast, bæredygtigt, frostbestandigt og fri for støv og skillemidler.
Løse partier fjernes først mekanisk fx ved sandblæsning, fræsning,
eller slibning. På glatte betonoverflader skal eventuel sinterhud fjernes. På sugende underlag skal mørtlen først udlægges i et tyndt lag
på underlaget, hvorefter der trækkes skarpt af med en glatspartel.
Først herefter kan mørtlen udlægges i den ønskede lagtykkelse vådt i
vådt.
Som hæftebro på tætte og glatte undergulve skal der først påføres et

ARDEX Skandinavia A/S
Marielundvej 4
2730 Herlev
Tlf: +45 44 88 50 50
ardex@ardex.dk
www.ardex.dk

lag EP 2000 fugtspærre svarende til ca. 300 g/m², som strøs rigeligt med tørt kvartssand type ARDEX 0 sand med kornstørrelse 0,4
- 0,8 mm. Når EP 2000 er tør (ca. 4 - 6 timer) støvsuges alt løst sand
op. Der må ikke være blanke partier uden sand.
Blanding
I en ren beholder hældes rent, koldt vand, og under kraftig omrøring
tilsættes pulveret, indtil man får en smidig mørtel uden klumper.

Velegnet til gulvvarme:

Ja

Emballage:

sække á 12½ kg

Lagringstid:

Kan opbevares 6 mdr. i originalemballage i tørre rum

PR-nr.

1772660

MAL-kode (1993):

00-4

Blandingsforhold
Til oprøring af 12,5 kg ARDEX A 46 pulver tilsættes ca. 3 til 3,5 liter
vand svarende til ca. 1 rumdel vand til 3 rumdele pulver.
Forarbejdning
ARDEX A 46 kan forarbejdes i ca. 15 til 20 min. ved 18 - 20 °C. Lavere temperaturer forlænger og højere temperaturer forkorter forarbejdningstiden.
Ved udlægning under belægninger og epoxymalinger, hvor det kræves, at undergulvet har en aftræksstyrke på 1,5 N/mm², skal ARDEX
A 46 blandes med fortyndet ARDEX E 100 mørtelhærder i blandingsforholdet 1 : 1 (12,5 kg ARDEX A 46 : 1,75 kg ARDEX E 100 : 1,75 l
vand). Allerede ca. 10 til 20 min. efter påføringen kan ARDEX A 46
forarbejdes videre med fx filtsning, stukning, fjernelse af grater og
tilskæring af kanter ved trappetrin. Efterbearbejdningstiden er på ca.
10 til 15 min.
ARDEX A 46 kan udlægges i en lagtykkelse på min. 2 mm og max 30
mm og skal forarbejdes ved temperaturer over +5 °C. Spartellaget
skal beskyttes mod direkte sollys og træk for at forhindre for hurtig
udtørring.

0956
ARDEX Skandinavia A/S
Marielundvej 4
2730 Herlev
Denmark
13
53080
EN 13813:2002
ARDEX A 46
Cementitious screed for internal and external use
EN 13813:CT-C20-F5; Polymer-modified
Reaction to fire:
Release of corrosive substances:
Water permeability:
Water vapour permeability:
Compressive strength:
Flexural strength:
Wear resistance according to BCA:
Sound insulation:
Sound absorption:
Thermal resistance:
Chemical resistance:

A1 / A1fl
CT
NPD
NPD
C20
F5
NPD
NPD
NPD
NPD
NPD

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, bygningsreglementer og bygnings- eller industrinormer kan give anledning til specifikke forarbejdningsanbefalinger.
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Produktdatablad

Gulvspartelmasser

ARDEX K 14
2,0 kg ARDEX E 25
5,0 kg vand : 25 kg pulver
ARDEX K 15
2,0 kg ARDEX E 25
5,25 kg vand : 25 kg pulver

ARDEX E 25

ARDEX K 70
1,75 kg ARDEX E 25
4,0 kg vand : 25 kg pulver

Flexvæske

• Til plastificering af cementbaserede spartelmasser

ARDEX A 30
1,0 kg ARDEX E 25
3,5 kg vand : 12,5 kg pulver

• Indeholder ikke opløsningsmidler
• Kunstharpiksdispersion

Anvendelsesområde
ARDEX E 25 er en lys rosa, kunstharpiksdispergeret blandevæske til
cementbaserede mørtler, spartel-, udjævnings- og nivelleringsmasser.

Tekniske data:
Levering:

Plastdunke á 10 kg netto.

Lagring:

Beskyttes mod frost og direkte
solbestråling. Holdbarhed 12 måneder i
uåbnet emballage i tørre rum.

PR-nr.

472877

MAL-kode (1993)

00-1

ARDEX K 2000 F
1,4 kg ARDEX E 25
3,2 kg vand : 20 kg pulver
ARDEX A 45
1,75 kg ARDEX E 25
4,75 kg vand : 25 kg pulver

• Øger elasticiteten og rullemodstandsdygtigheden

51

ARDEX A 31
1,0 kg ARDEX E 25
3,4 kg vand : 12,5 kg pulver
Ovenstående blandingsforhold skal benyttes ved anvendelse på støbeasfalt og ved brug som slidlag med efterfølgende behandling.
Såfremt ARDEX K 15 eller ARDEX K 70 benyttes på støbeasfalt skal
der tilsættes sand ved lagtykkelser over 10 mm.
På bræddegulve og trapper af træ o.l anbefaler vi ARDEX K 15 eller
ARDEX A 45 med ARDEX armeringsnet og tilsat ARDEX E 25 jf. tabel.

ARDEX E 25 øger elasticiteten og forbedrer rullemodstandsdygtigheden og overfladesejheden.
ARDEX E 25 må ikke tilsættes ARDEX K 5, ARDEX K 80 og ARDEX K
55.
ARDEX E 25 må kun anvendes indendørs.
Forarbejdning
I en ren beholder hældes rent, koldt vand og ARDEX E 25 til den
valgte spartelmasse jf. tabellen.
Når ARDEX E 25 tilsættes blandevandet til en spartelmasse, skal
vandmængden være mindre end det foreskrevne på produktinformationsbladet.
ARDEX E 25 og blandevandet omrøres til en homogen konsistens,
hvorefter iblandingen af spartelmassen udføres som normalt.
Når ARDEX E 25 iblandes i selvnivellerende spartelmasser, medfører
det nedsat flydeevne. Der kan dog, for at justere flydeevnen, kompenseres med små mængder vand.

ARDEX Skandinavia A/S
Marielundvej 4
2730 Herlev
Tlf: +45 44 88 50 50
ardex@ardex.dk
www.ardex.dk

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, bygningsreglementer og bygnings- eller industrinormer kan give anledning til specifikke forarbejdningsanbefalinger.
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Produktdatablad

Gulvspartelmasser

Karakter
Pulver med specialcementer, fyldstoffer og plast. Ved omrøring med
vand fås en smidig, pastaagtig, spændingsfattig mørtel.
ARDEX K 5 har ARDURAPID-effekt, der giver en hurtig hydraulisk
hærdning og en krystalinsk vandbinding.

ARDEX K 5
Lynspartelmasse

• Til finspartling af gulv og væg

53

Tekniske data
Vægtfylde:

Ca. 0,86 kg/liter.

Vægtfylde (blandet):

Ca. 1,5 kg/liter.

Materialeforbrug:

Ca. 1,15 kg pulver pr. m²/mm.

Forarbejdningstid:

Ca. 5 min. ved 20 °C.

Gangbar:

Efter ca. 30 min. ved 20 °C.

Belægningsklar:

Efter ca. 30 min. ved 20 °C.

Kugletrykshårdhed
(Brinell):

Efter 1 døgn 20 N/mm².
Efter 7 døgn 37 N/mm².
Efter 28 døgn 40 N/mm².

Emballage:

Poser á 5 kg.

Lagring:

12 måneder i uåbnet emballage i tørre
rum.

MAL-kode (1993):

00-4

PR-nr.

1063768

• Primerfri på de fleste underlag
• Belægningsklar efter 30 min.

Anvendelsesområde
ARDEX K 5 er en cementbaseret, standfast universalspartelmasse til
reparation, udsætning og finspartling. Velegnet til råbeton, cementog anhydritpudslag, terrazzogulve, flise- og klinkebelægninger, natursten, gasbeton, lecabeton m.m. Desuden til pletspartling af gamle
spartelmasser inden pålægning af gulvbelægninger. Til udbedring af
huller og smålunker på spånplader og krydsfiner på gulve og vægge.

Blandingsforhold:
Ca. 0,33 liter vand pr. kg pulver
Ca. 1,65 liter vand pr. 5 kg pulver svarende til
1 rumdel vand til 3,5 rumdel pulver

Ved pålægning af trægulve svømmende skal der på spartellaget etableres en tæt fugtspærre, f.eks. en 0,20 mm PE-folie med mindst 200
mm tapede samlinger.

Forarbejdning
ARDEX K 5 er nem at udlægge med en glatspartel og kan skæres og
glittes under hærdefasen. ARDEX K 5 kan forarbejdes i ca. 5 min. ved
20 °C. Lavere temperaturer forlænger forarbejdningstiden og højere
temperaturer forkorter forarbejdningstiden.

Kun til indendørs brug.
Forbehandling af underlaget
ARDEX K 5 hæfter på alle for byggeriet normale underlag uden primning. Underlaget skal være tørt, fast, bæredygtigt, ru og fri for skillemidler. Gamle limrester skal være faste og hårde og have god
vedhæftning til underlaget.
På kunststofflader, stålflader og gamle lakerede overflader anbefales
en effektiv rengøring og ruslibning. Den rengjorte overflade primes
med ARDEX P 51 fortyndet med vand i forholdet 1 : 0,5.
Ved udlægning af tætte gulvbelægninger skal underkonstruktionen
være vedvarende tør. I tvivlstilfælde udføres en forsøgsspartling.

Der bør ikke blandes mere spartelmasse end der kan forbruges inden
for 5 min..

ARDEX K 5 kan belastes efter 30 min., og ligeledes belægges med
en tæt belægning efter ca. 30 min. ved 20 °C. Udlægning af parketgulv limet direkte på spartelmassen kan dog først ske efter 24 timer.
ARDEX K 5 kan spartles ned til 0 mm, og udlægges i lagtykkelser op
til 4 mm. På store flader og ved lagtykkelser over 4 mm anbefales
ARDEX K 55.
På ikke sugende underlag, hvor der efterfølgende skal pålimes en tæt
belægning, skal ARDEX K 5 udlægges i minimum 2 mm lagtykkelse
for at danne et vandabsorberende lag.
ARDEX K 5 kan forarbejdes ved temperaturer over 5 °C.

Blanding
I en ren beholder hældes rent, koldt vand og under kraftig omrøring
tilsættes pulveret, til der opnås en pastaagtig mørtel uden klumper.

ARDEX Skandinavia A/S
Marielundvej 4
2730 Herlev
Tlf: +45 44 88 50 50
ardex@ardex.dk
www.ardex.dk

Kan ikke anvendes på vedvarende vandbelastede områder.

ARDEX GmbH
Friedrich-Ebert-Str. 45
58453 Witten
Germany
13
52121
EN 13813:2002
ARDEX K 5
Cementitious screed for internal use
EN 13813:CT-C20-F7; Polymer-modified
Reaction to fire:
Release of corrosive substances:
Water permeability:
Water vapour permeability:
Compressive strength:
Flexural strength:
Wear resistance according to Böhme:
Sound insulation:
Sound absorption:
Thermal resistance:
Chemical resistance:

E
CT
NPD
NPD
C20
F7
NPD
NPD
NPD
NPD
NPD

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, bygningsreglementer og bygnings- eller industrinormer kan give anledning til specifikke forarbejdningsanbefalinger.
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Produktdatablad

Gulvspartelmasser

Henstår maskinen og slangerne i mere end 15 min., skal de rengøres. ARDEX K 15 kan forarbejdes ved temperaturer over 5 °C.

Tekniske data
Vægtfylde:

1,2 kg/liter.

Bemærk
ARDEX K 15 kan ikke anvendes udendørs og på vedvarende vandbelastede områder.

Vægtfylde (blandet):

1,8 kg/liter.

Materialeforbrug:

Ca. 1,4 kg pulver pr. m²/mm.

Forarbejdningstid:

Ca. 30 min. ved 20 ºC.

Karakter
Pulver med specialcementer, fyldstoffer og plast med god dispergeringsevne. Ved oprøring med vand fås en smidig, selvnivellerende,
spændingsfattig mørtel, der selv danner en glat og plan overflade
uden revner.

Gangbar:

Efter ca. 2 timer ved 20 °C.

Belægningsklar:

Lagtykkelser op til 5 mm efter
ca. 12 timer.
Lagtykkelser op til 10 mm efter
ca. 24 timer.

ARDEX K 15 har ARDURAPID-effekt, der giver en hurtig hydraulisk
hærdning og en krystallinsk vandbinding.

Trykstyrke (DIN 1164):

Efter 1 døgn 15 N/mm².
Efter 3 døgn 20 N/mm².
Efter 7 døgn 25 N/mm².
Efter 28 døgn 30 N/mm².

Bøjningstrækstyrke:
(DIN 1164)

Efter 1 døgn 5 N/mm².
Efter 3 døgn 6 N/mm².
Efter 7 døgn 7 N/mm².
Efter 28 døgn 10 N/mm².

• Fremragende flydeegenskaber og mindre forbrug

Emballage:

Sække á 25 kg.

• Giver belægningsklare gulve i én arbejdsgang

Lagring:

12 måneder i uåbnet emballage i tørre rum.

MAL-kode (1993):

00-4

PR.nr.

1772652

ARDEX K 15
Selvnivellerende spartelmasse

• Tåler rullehjulstrafik
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• Velegnet til pumpning

Anvendelsesområde
Finkornet, cementbaseret gulvspartelmasse og minipuds til afretning,
spartling og nivellering af undergulve inden pålægning af gulvbelægninger.
Velegnet til råbeton, cement- og anhydritpudslag, støbeasfalt, terrazzogulv, flise- og klinkebelægninger m.m. Ved pålægning af trægulve
svømmende skal der på spartellaget etableres en tæt fugtspærre, f.
eks. en 0,20 mm PE-folie med mindst 200 mm tapede samlinger.
Kun til indendørs brug.

Tilslagsmaterialer

Blandingsforhold

Vasket sand

Kornstr.

K 15

Sand

Sand

0 - 4 mm

1,0 rumdel

0,3 rumdel

Sand

0 - 8mm

1,0 rumdel

0,5 rumdel

Grus

4 - 8 mm

1,0 rumdel

1,0 rumdel

Husk at max. kornstørrelse skal modsvare ca. 1/3 af lagtykkelsen.

Forbehandling af underlaget
Underlaget skal være tørt, fast, bæredygtigt, ru og fri for skillemidler.
Primning foretages med en egnet ARDEX primer.

Forarbejdning
ARDEX K 15 er let at lægge ud selv i små lagtykkelser med tandspartel eller glatspartel og flyder så godt sammen, at der normalt ikke
skal foretages efterspartling eller slibning. Anvendes mørtlen som minipuds kan massen fordeles og rettes af med en afstandsspartel.

På ikke sugende underlag, hvor der efterfølgende skal limes en tæt
belægning, skal ARDEX K 15 udlægges i minimum 2 mm lagtykkelse
for at danne et vandabsorberende lag.

ARDEX K 15 kan forarbejdes i ca. ½ time og er gangbar efter 2 timer. Lavere temperaturer forlænger og højere temperaturer forkorter
forarbejdningstiden. Spartellaget er belægningsklar efter 24 timer.

Ved udlægning af tætte gulvbelægninger skal underkonstruktionen
være vedvarende tør. I tvivlstilfælde anbefales en forsøgsspartling.

ARDEX K 15 kan udlægges i èn arbejdsgang i indtil 10 mm tykkelse.
Ved lagtykkelser over 10 mm kan mørtlen blandes med sand (se tekniske data). Ved spartling på støbeasfalt skal blandevandet til 25 kg
ARDEX K 15 pulver tilsættes ARDEX E 25 i blandingsforholdet 5,25
liter vand + 2 liter ARDEX E 25.

Blanding
I en ren beholder hældes rent, koldt vand, og under kraftig omrøring
tilsættes pulveret, til der opnås en letflydende mørtel uden klumper.
Blandingsforhold:
Ca. 6,25 liter vand : 25 kg pulver, som tilsvarer ca. 1 rumdel vand :
3,5 rumdel pulver.

ARDEX Skandinavia A/S
Marielundvej 4
2730 Herlev
Tlf: +45 44 88 50 50
ardex@ardex.dk
www.ardex.dk

På større byggepladser kan ARDEX K 15 udlægges med snekke- eller
stempelpumper, der transporterer ca. 40 liter mørtel pr. minut. Pumpes der ARDEX K 15 strakt med sand, skal slangerne smøres med en
blanding af 25 kg ARDEX K 15 og ca. 6,25 liter vand. Cementsvumninger må ikke anvendes som smøremiddel.

0432
ARDEX Skandinavia A/S
Marielundvej 4
2730 Herlev
Denmark
13
53134
EN 13813:2002
ARDEX K 15
Self Leveling Flooring Compound
EN 13813:CT-C35-F7
Compressive strength:
Flexural strength:
Abrasion resistance according to
Böhme:
Tensile adhesion strength:
pH value:
Reaction to fire:

≥ 35 N/mm²
≥ 7 N/mm²
NPD
NPD
NPD
A2fl-s1

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, bygningsreglementer og bygnings- eller industrinormer kan give anledning til specifikke forarbejdningsanbefalinger.
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støbeasfalt og asfaltklæbere anvendes ARDEX K 22 F i max. 10 mm
lagtykkelse.
Tilslagsmaterialer

ARDEX K 22 F
Fiberarmeret gipsspartelmasse
• Særlig velegnet til kritiske underlag
• Kan udlægges med tandspartel
• Til lagtykkelser op til 50 mm
• Gangbar efter 90 min.

Anvendelsesområde
Spændingsfattig, fiberarmeret, selvnivellerende gipsspartelmasse til
opretning og nivellering af undergulve inden pålægning af gulvbelægninger.
Velegnet til støbeasfalt, hård asfaltklæber, råbeton, betonelementer,
cement- og anhydritpudslag, gamle spartelmasser, gips, gipspladegulve, magnesit, dafoleum, brædde- og spånpladegulve (V100) og
hvor der i øvrigt kræves et spændingsfattigt produkt.
Ved pålægning af trægulve svømmende på underlag af beton skal der
på spartellaget etableres en tæt fugtspærre, f.eks. en 0,20 mm PEfolie med mindst 200 mm tapede samlinger.
Ved montering af fuldlimede trægulve skal ARDEX K 22 F udlægges i
min. 3 mm.
Kun til indendørs brug, og ikke til brug i fugtbelastede områder eller
på fugtige underlag.
Forbehandling af underlaget
Underlaget skal være tørt, fast, bæredygtigt, ru og fri for skillemidler.
Til opretnings- og nivelleringsopgaver i tykke lag anbefales det at afsætte kotehøjder for at styre det færdige resultat. Primning foretages
med en egnet ARDEX primer.
På ikke sugende underlag, hvor der efterfølgende skal pålimes en tæt
belægning, skal ARDEX K 22 F udlægges i minimum 2 mm lagtykkelse for at danne et vandabsorberende lag.
Ved udlægning af tætte gulvbelægninger skal underkonstruktionen

ARDEX Skandinavia A/S
Marielundvej 4
2730 Herlev
Tlf: +45 44 88 50 50
ardex@ardex.dk
www.ardex.dk

være vedvarende tør. I tvivlstilfælde anbefales en forsøgsspartling.

Blandingsforhold

Tekniske data:
Vægtfylde:

1,2 kg/liter.

Vægtfylde (blandet):

1,9 kg/liter.

Vasket sand

Kornstr.

K 22 F

Sand

Materialeforbrug:

Ca 1,5 kg pulver pr. m²/mm.

Sand

0 - 4 mm

1,0 rumdel

0,3 rumdel

Forarbejdningstid:

Ca. 30 min. ved 20 ºC.

Sand

0 - 8 mm

1,0 rumdel

0,5 rumdel

Gangbar:

Efter ca. 90 min. ved 20 °C.

Belægningsklar:

0 - 3 mm efter ca. 1 døgn.

Bemærk
Ved spartling i flere lag, skal det foregående lag være fuldstændigt
tørt inden der primes og spartles igen. ARDEX K 22 F kan anvendes
ved temperaturer over 5 ºC - det bemærkes at tørretiden forlænges
væsentligt ved lave temperaturer.
ARDEX K 22 F er egnet til anvendelse i forbindelse med gulvvarme
Gamle trægulve på strøer har ofte dårlig ventilation på undersiden, og
påføres tit fugt fra undergulvskonstruktionen. Pålægning af tætte belægninger på sådanne konstruktioner kan føre til formforandringer i
brædderne med synlige aftegninger i gulvbelægningen til følge. Der
skal derfor i sådanne konstruktioner monteres ventilationsriste i trægulvet og/eller udluftning ved fodpanelerne samt tages et forbehold
over for kunden. Der vil dog altid være en risiko for formforandringer
i brædderne/trægulvet, hvorfor det anbefales at tage forbehold herfor jf. Gulvfakta, afsnittet ”Vedligeholdelse (renoveringsskema - afretning af bræddegulve)”. Fugtindholdet i træunderlaget skal inden
spartling altid måles og være på mindst 8 % og max 10 %.
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OBS: For hver mm yderligere lagtykkelse tillægges et døgn til tørretiden.
Bemærk: Forarbejdning og udtørringstider til belægning er forudsat
min. 20 ºC i luft og gulvkonstruktion og max. 65 % RF luftfugtighed.
Det anbefales altid at udføre fugtmåling i spartellaget med CM-Gerät
(veje/tørremetoden). Max. fugtindhold 0,5 % vægt. Ved måling efter
RF metoden skal Gulvbranchens retningslinier følges.
Trykstyrke (DIN 1164):

Efter 28 døgn ca. 38 N/mm².

Bøjningstrækstyrke:

Efter 28 døgn ca. 14 N/mm².

Emballage:

Sække á 25 kg.

Lagring:

12 måneder i uåbnet emballage i tørre rum.

MAL-kode (1993)

00-1

Karakter
Pulver med gips, fyldstoffer og plast med god dispergeringsevne.
Ved oprøring med vand fås en smidig, selvnivellerende, spændingsfattig mørtel, der selv danner en glat og plan overflade uden revner.

Blanding
I en ren beholder hældes rent, koldt vand, og under kraftig omrøring
tilsættes pulveret, til der opnås en letflydende mørtel uden klumper.
Blandingsforhold: Til oprøring af 25 kg ARDEX K 22 F kræves ca.
5,25 - 5,75 l vand. Op til 10 mm lagtykkelse anvendes 5,75 l, til større lagtykkelser reduceres vandmængden til 5,25 l.
Forarbejdning
ARDEX K 22 F er nem at udlægge med glat eller tandspartel, og flyder så godt sammen at der normalt ikke skal foretages efterspartling
eller slibning.
ARDEX K 22 F kan forarbejdes i ca. 30 min. og er gangbar efter ca.
90 min.. Lavere temperaturer forlænger, og højere temperaturer forkorter forarbejdningstiden.

ARDEX Skandinavia A/S
Marielundvej 4
2730 Herlev
Denmark

På større byggepladser kan ARDEX K 22 F udlægges med stempel
eller snekkepumpe der transporterer ca. 40 l mørtel pr. minut. Cementsvumning må ikke anvendes som smøremiddel i slangerne ved
pumpning med ARDEX K 22 F. Står pumpen stille mere end 15 - 20
min. skal maskine og slanger rengøres.

13
53209
EN 13813:2002
ARDEX K 22 F
Calcium sulfate screed for internal use
EN 13813:CA-C35-F10; Polymer-modified

ARDEX K 22 kan i én arbejdsgang udlægges i lagtykkelser op til 50
mm. ARDEX K 22 F kan forarbejdes ved temperaturer over 5 °C.
Lagtykkelser
ARDEX K 22 F kan anvendes uden sand i lagtykkelser fra 1,5 - 30 mm.
Ved lagtykkelser over 30 mm tilsættes sand jf. nedennævnte tabel. På

Reaction to fire:
Release of corrosive substances:
pH-value:
Water vapour permeability:
Compressive strength:
Flexural strength:
Sound insulation:
Sound absorption:
Thermal resistance:
Chemical resistance:

E
CA
≥7
NPD
C35
F10
NPD
NPD
NPD
NPD

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, bygningsreglementer og bygnings- eller industrinormer kan give anledning til specifikke forarbejdningsanbefalinger.
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ARDEX K 33

Bemærk
ARDEX K 33 er ikke egnet til udendørs brug eller på arealer med
vedvarende vandbelastning. ARDEX K 33 har fremragende flyde- og
selvnivellerende egenskaber, hvorved den lange forarbejdningstid på
ca. 30 min. (ved + 20 °C) nås på forbehandlede underlag med lagtykkelse fra ca. 2 mm.

Tekniske data:
Råstofgrundlag:

Cement.

Blandingsforhold:

Ca. 4,6 liter pr. sæk.

Vægtfylde:

1,2 kg.

Karakter
Pulver med specialcementer, fyldstoffer og plast med god dispergeringsevne. Ved oprøring med vand fås en smidig, selvnivellerende,
spændingsfattig mørtel, der selv danner en glat og plan overflade

Vægtfylde (blandet):

1,9 kg.

Materialeforbrug:

1,5 kg pulver pr m² mm.

Gangbar:

2-3 timer.

ARDEX K 33 har ARDURAPID-effekt, der giver en hurtig hydraulisk
hærdning og en krystallinsk vandbinding.

Belægningsklar:

Lagtykkelser op til 10 mm: 1 døgn.
10-30 mm: 3 døgn
(Ved +18 °C til +20 °C og relativ
luftfugtighed på ca. 50 %).

Trykstyrke:

Efter 1 døgn ca. 15 N/mm².
Efter 7 døgn ca. 25 N/mm².
Efter 28 døgn ca. 33 N/mm².

Bøjningstrækstyrke:

Efter 1 døgn ca. 4 N/mm².
Efter 7 døgn ca. 6 N/mm².
Efter 28 døgn ca.9 N/mm².

Universal gulvspartelmasse
• Til fremstilling af glatte og jævne underlag
• Med ARDURAPID-effekt

Egnet til rullehjulstrafik: Ja. Egnet til stole med hjul med
belastning iht. DIN EN 12529.

• Til lagtykkelse imellem 1,5 -15 mm uden tilsætning af sand.

Egnet til gulvvarme:

Ja.

• Belægningsklar efter 1 døgn ved lagtykkelser op til 10 mm.

Lagring:

Kan lagres i 12 måneder i original
emballage. Åben emballage skal
lukkes lufttæt.

EMICODE:

EC1 PLUS

Emballage:

Sække á 20 kg netto

Lagring:

Ca. 12 måneder i uåbnet emballage i
tørre rum.

MAL-kode

(1993): 00-4

ARDEX systemprodukt
Særlig god vedhæftning opnås ved anvendelse sammen med ARDEX
gulvlime.
Anvendelsesområde
Indendørs på gulv. Gulvspartelmasse til spartling og afretning af: Råbeton og beton, cementgulve, støbte asfaltunderlag, calciumsulfatunderlag og andre egnede undergulve.
ARDEX K 33 egner sig til fremstilling af glatte og jævne flader inden
montering af tekstile og elastiske belægninger samt parket og fliser
Forbehandling af underlaget
Underlaget skal være tørt, fast, bæredygtigt, ru og fri for skillemidler.
Primning foretages iht. databladet for den valgte ARDEX-primer. På
ikke sugende underlag, hvor der efterfølgende skal limes en tæt belægning, skal ARDEX K 33 udlægges i min. 2 mm lagtykkelse for at
danne et vandabsorberende lag. Ved udlægning af tætte gulvbelægninger skal underkonstruktionen være vedvarende tør. I tvivlstilfælde
anbefales en forsøgsspartling.
Blanding
I en ren beholder hældes rent, koldt vand, og under kraftig omrøring
tilsættes pulveret, til der opnås en letflydende mørtel uden klumper.
Til 20 kg ARDEX K 33 pulver skal der bruges ca. 4,6 liter vand. Til
pumpning af spartelmassen kan bruges en snekke-, stempel- og kontinuerligt arbejdende blandepumpe, som transporterer ca. 20 til 40
liter mørtel pr. min. Hvis der pumpes med spartelmasse, der er oprørt med sand, skal materialeslangerne inden transport smøres med
en blanding af 20 kg ARDEX K 33 og ca. 5,2 liter vand. Cementsvum-

ARDEX Skandinavia A/S
Marielundvej 4
2730 Herlev
Tlf: +45 44 88 50 50
ardex@ardex.dk
www.ardex.dk

ninger må ikke anvendes som smørevæske. Henstår maskinen og
slangerne mere end 30 minutter, skal de rengøres.
Forarbejdning
ARDEX K 33 kan forarbejdes ved +18 °C til +20 °C i ca. 30 min. Lavere temperaturer forlænger forarbejdningstiden og højere temperaturer forkorter forarbejdningstiden. ARDEX K 33 kan påføres i
lagtykkelser op til 15 mm i én arbejdsgang. I lagtykkelser fra 10 mm
kan der tilsættes sand og i lagtykkelser fra 15 mm til max. 30 mm
skal spartelmassen tilsættes sand:
Tilslagsmateriale

Blandingsforhold

Vasket sand

Kornstr.

K 33

Sand

Sand

0-4 mm

1,0 rumdel

0,3 rumdel

Sand

0-8 mm

1,0 rumdel

0,5 rumdel

På støbte asfaltunderlag i hårdhedsklasse IC10 og IC15 kan ARDEX K
33 spartelmasse påføres i lagtykkelser op til 5 mm. Fra 5 og til max.
15 mm skal ARDEX K 33 tilsættes ARDEX E 25 flexvæske i forholdet
1 : 2,5 med vand og oprøres med sand.
Påfør derefter spartelmassen ved hjælp af en spartel i den ønskede
lagtykkelse.
ARDEX K 33 er gangbar efter ca. 2-3 timer ved +18 °C til +20 °C.
ARDEX K 33 tørrer og hærder hurtigt. ARDEX K 33 skal forarbejdes
ved temperaturer over +5 °C. Spartellaget skal beskyttes mod
direkte sol og træk, da det ellers tørrer for hurtigt. Gulvbranchens
retningslinjer for spartling af gulve skal altid overholdes.
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0432
ARDEX Skandinavia A/S
Marielundvej 4, 2730 Herlev
Denmark
13
53122
EN 13813:2002
ARDEX K 33
Cementitious screed for internal use
EN 13813:CT-C30-F7; Polymer-modified
Reaction to fire:
Release of corrosive substances:
Water permeability:
Water vapour permeability:
Compressive strength:
Flexural strength:
Wear resistance according to BCA:
Sound insulation:
Sound absorption:
Thermal resistance:
Chemical resistance:
Release of dangerous substances:

A2fl-s1
CT
NPD
NPD
C30
F7
NPD
NPD
NPD
NPD
NPD
See material safety
data sheet

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, bygningsreglementer og bygnings- eller industrinormer kan give anledning til specifikke forarbejdningsanbefalinger.
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Udlægning af mørtel
ARDEX K 39 mørtlen kan uden sandtilsætning udlægges i lagtykkelser på op til 10 mm i én arbejdsgang. Ved udlægning i lagtykkelser
på mere end 10 mm og højst 20 mm kan mørtlen tilsættes sand som
følger:
Tilslagsmateriale

ARDEX K 39
MICROTEC gulvspartelmasse

• Selvnivellerende spartelmasse med lang forarbejdningstid.
• Til lagtykkelser på op til 10 mm, strakt med sand op til 20 mm
lagtykkelse
• Særdeles velegnet til udlægning af PVC- og PVC-designbelægninger
og storformat flise- og klinkebelægning

ARDEX systemprodukt
Særlig god vedhæftning opnås ved anvendelse sammen med ARDEX
gulvlime.
Anvendelsesområde
Til spartling og opretning af cement- og anhydritpudslag, støbeasfalt,
betongulve og andre egnede undergulve inden udlægning af elastiske
og tekstile gulvbelægninger, flisebelægninger samt parket.
Til fremstilling af glatte og jævne belægningsklare undergulve. Særdeles velegnet til udlægning af PVC og PVC designbelægninger samt
storformat flise- og klinkebelægninger.
Kun til indendørs brug.
Forbehandling af underlaget
Underlaget skal være tørt, fast, bæredygtigt, ru og fri for skillemidler.
Primning foretages med en egnet ARDEX primer.
Blanding
I en ren beholder hældes rent, koldt vand og under kraftig omrøring
tilsættes pulveret, til der opnås en smidig, letflydende mørtel uden
klumper.
Til oprøring af 25 kg ARDEX K 39 til udlægning på henholdsvis tætte
og primede undergulve tilsættes ca. 6,25 liter vand.
Mørtlen kan forarbejdes i ca. 40 min. ved +18 °C til +20 °C. Lavere
temperaturer forlænger og højere temperaturer forkorter forarbejdningstiden.

ARDEX Skandinavia A/S
Marielundvej 4
2730 Herlev
Tlf: +45 44 88 50 50
ardex@ardex.dk
www.ardex.dk

ARDEX K 39 er let at påføre og flyder så godt sammen, at efterspartling eller slibning som regel ikke er nødvendigt.
Ved opretning af større arealer kan mørtlen påføres og fordeles med
en afstandsspartel og glittes med en glatspartel
På tætte undergulve skal mørtlen påføres i minimum 2 mm lagtykkelse.(jf. Gulvbranchens regler)
På hård støbeasfalt kan ARDEX K 39 mørtlen udlægges i lagtykkelser
på op til 5 mm.
Pumpning
Til pumpning af mørtlen kan anvendes snekke- eller stempelpumper
samt kontinuerligt arbejdende blandepumper, som transporterer ca.
20 til 40 liter mørtel pr. minut.
Pumpes ARDEX K 39 strakt med sand, skal slangerne smøres med
en blanding af 25 kg ARDEX K 39 og ca. 6,5 liter vand før mørteltransporten. Cementsvumninger må ikke anvendes som smørremiddel. Henstår maskinen og slangerne i mere end 30 min., skal de
rengøres.

Blandingsforhold

Vasket sand

Kornstr.

K 39

Sand

Sand

0,4 - 0,8 mm

1,0 rumdel

0,3 RD

Sand

0 - 4 mm

1,0 rumdel

0,3 RD

Alment gældende
ARDEX K 39 er gangbar efter ca. 2-3 timer ved temperaturer på +18
°C til +20 °C. Eventuelle nødvendige efterspartlinger skal foretages
umiddelbart efter, at gulvet er gangbart.

Tekniske data
Blandingsforhold:

Ca. 6,25 liter vand : 25 kg pulver,
svarende til
Ca. 1 RD vand : 3 1/4 RD pulver

Vægtfylde:

Ca. 1,2 kg/l

Vægtfylde (blandet):

Ca. 1,9 kg/l

Materialeforbrug:

Ca. 1,5 kg pulver pr. m² mm

Forarbejdningstid:

Ca. 40 min. ved 20 °C

Gangbar/belægningsklar:
(fliser)

Efter ca. 2-3 timer ved 20 °C

Belægningsklar
(ved 20 °C):

Ved lagtykkelser op til 5 mm efter
ca. 1 døgn
Ved lagtykkelser op til 10 mm efter
ca. 2 døgn

Hvis ARDEX K 39 overfladen allerede er begyndt at tørre, skal der
primes med ARDEX P 51 fortyndet med vand i blandingsforholdet
1:3, før efterspartling foretages.
ARDEX K 39 udtørrer og hærder hurtigt. Ved opretningsarbejder i lagtykkelser på op til 5 mm kan belægning påføres efter et døgn ved
temperaturer på +18 °C til +20 °C.
Ved lagtykkelser på op til 10 mm vil mørtellaget være udtørret og
klar til alle former for belægning efter to døgn. Flisebelægninger kan
udlægges, når spartelmassen er gangbar.
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Trykstyrke:

Efter 1 døgn ca. 9,0 N/mm²
Efter 7 døgn ca. 29,0 N/mm²
Efter 28 døgn ca. 37,0 N/mm²

Bøjningstrækstyrke:

Efter 1 døgn ca. 2,5 N/mm²
Efter 7 døgn ca. 7,0 N/mm²
Efter 28 døgn ca. 9,5 N/mm²

Egnet til rullehjulstrafik: Ja

Fugtfølsomme natursten må dog ikke udlægges, før spartellaget er
udtørret.

Egnet til gulvvarme:

Ja

Emballage:

Sække á 25 kg netto

ARDEX K 39 kan forarbejdes ved temperaturer på over +5°C.

Lagring:

ARDEX K 39 skal beskyttes mod direkte sollys og træk for at forhindre for hurtig udtørring

Ca. 12 måneder i uåbnet emballage i
tørre rum.

MAL-kode

(1993): 00-4

Bemærk
ARDEX K 39 kan ikke anvendes udendørs eller på arealer med vedvarende vandbelastning.
ARDEX K 39 har fremragende flyde- og selvnivelleringsegenskaber,
som sikrer lang flydetid på ca. 20 min. ved ca. +20 °C ved udlægning på primede undergulve i lagtykkelser på min. 2,5 mm.
Mørtlen kan forarbejdes i ca. 40 min. (pot life) og er gangbar efter
ca. 2 - 3 timer.
ARDEX K 39 hærder hydraulisk og tørrer hurtigt til en masse, som er
så spændingsfattig, at revnedannelse praktisk talt er udelukket.
I tvivlstilfælde anbefales det at foretage en prøvespartling.
Karakter
Gråt pulver med specialcementer, udvalgte fyldstoffer og plast med
god dispergeringsevne.

0432
ARDEX Skandinavia A/S
Marielundvej 4
2730 Herlev
Denmark
13
16775
EN 13813:2002
ARDEX K 39
Cementitious screed for internal use
EN 13813:CT-C35-F7; Polymer-modified
Reaction to fire:
Release of corrosive substances:
Water permeability:
Water vapour permeability:
Compressive strength:
Flexural strength:
Wear resistance according to BCA:
Sound insulation:
Sound absorption:
Thermal resistance:
Chemical resistance:

A2fl-s1
CT
NPD
NPD
C35
F7
NPD
NPD
NPD
NPD
NPD

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, bygningsreglementer og bygnings- eller industrinormer kan give anledning til specifikke forarbejdningsanbefalinger.
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Produktdatablad

Gulvspartelmasser

Påfør derefter spartelmassen ved hjælp af en spartel i den ønskede
lagtykkelse.

Tekniske data
Råstofgrundlag:

Cement.

ARDEX K 40 er gangbar efter ca. 2 timer ved +18 - 20 °C. ARDEX K
40 tørrer og hærder hurtigt. ARDEX K 40 skal forarbejdes ved temperaturer over +5 °C. Spartellaget skal beskyttes mod direkte sol og
træk, da det ellers tørrer for hurtigt. Gulvbranchens retningslinjer for
spartling af gulve skal altid overholdes.

Blandingsforhold:

4,8 - 5,0 liter pr. sæk.

Vægtfylde:

1,2 kg.

Vægtfylde (blandet):

1,9 kg.

Materialeforbrug:

1,5 kg pulver pr m² mm.

Gangbar:

2 - 3 timer.

Belægningsklar:

Ved +18 - +20 °C og relativ luftfugtighed på
ca. 50 %:

Bemærk
ARDEX K 40 er ikke egnet til udendørs brug eller på arealer med vedvarende vandbelastning. ARDEX K 40 har fremragende flyde- og selvnivellerende egenskaber, hvorved den lange forarbejdningstid på ca.
30 min. (ved + 20 °C) nås på forbehandlede underlag med lagtykkelse fra ca. 2 mm.

ARDEX K 40

Fliser: 2 timer.
Elastiske belægninger:
5 mm = 6 timer.
10 mm = 12 timer.
20 mm = 48 timer.

Karakter
Pulver med specialcementer, fyldstoffer og plast med god dispergeringsevne. Ved oprøring med vand fås en smidig, selvnivellerende,
spændingsfattig mørtel, der selv danner en glat og plan overflade
ARDEX K 40 har ARDURAPID-effekt, der giver en hurtig hydraulisk
hærdning og en krystallinsk vandbinding.

Premium gulvspartelmasse

• Til fremstilling af ekstremt glatte og jævne underlag

Tekstile belægninger: 6 timer.
Parket:
5 mm = 6 timer.
10 mm = 12 timer.
20 mm = 48 timer.

• Fremragende flydeegenskaber

Natursten: 12 timer.

• Til lagtykkelse op til 20 mm i én arbejdsgang
• Belægningsklar efter 6 timer

ARDEX systemprodukt
Særlig god vedhæftning opnås ved anvendelse sammen med ARDEX
gulvlime.
Anvendelsesområde
Indendørs på gulv. Gulvspartelmasse til spartling og afretning af:
•
•
•
•
•
•

Råbeton og beton
Cementgulve
Støbte asfaltunderlag
Calciumsulfatunderlag
Spån- og OSB-plader
Underlag med fastsiddende, vandfaste limrester og andre egnede
undergulve.

ARDEX K 40 egner sig til fremstilling af glatte og jævne flader inden
montering af elastiske belægninger; herunder især til PVC- og PVC
design-belægninger og parket samt fliser/natursten.
Forbehandling af underlaget
Underlaget skal være tørt, fast, bæredygtigt, ru og fri for skillemidler.
Primning foretages iht. databladet for den valgte ARDEX-primer. På
ikke sugende underlag, hvor der efterfølgende skal limes en tæt belægning, skal ARDEX K 40 udlægges i min. 2 mm lagtykkelse for at
danne et vandabsorberende lag. Ved udlægning af tætte gulvbelægninger skal underkonstruktionen være vedvarende tør. I tvivlstilfælde
anbefales en forsøgsspartling.
Blanding
I en ren beholder hældes rent, koldt vand, og under kraftig omrøring
tilsættes pulveret, til der opnås en letflydende mørtel uden klumper.

ARDEX Skandinavia A/S
Marielundvej 4
2730 Herlev
Tlf: +45 44 88 50 50
ardex@ardex.dk
www.ardex.dk
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Til 20 kg pulver skal der bruges ca. 4,8 til 5,0 liter vand.
Til pumpning af spartelmassen kan bruges en snekke-, stempel- og
kontinuerligt arbejdende blandepumpe, som transporterer ca. 20 til
40 liter mørtel pr. minut. Hvis der pumpes med spartelmasse, der er
oprørt med sand, skal materialeslangerne inden transport smøres
med en blanding af 20 kg ARDEX K 40 og ca. 5,2 liter vand. Cementsvumninger må ikke anvendes som smørevæske. Henstår maskinen
og slangerne mere end 30 minutter, skal de rengøres.
Forarbejdning
ARDEX K 40 kan forarbejdes ved +18 - 20 °C i ca. 30 min. Lavere
temperaturer forlænger forarbejdningstiden og højere temperaturer
forkorter forarbejdningstiden. ARDEX K 40 kan påføres i lagtykkelser
op til 20 mm i én arbejdsgang. I lagtykkelser mellem 20 - 30 mm skal
spartelmassen tilsættes sand:
Tilslagsmaterialer

Blandingsforhold

Vasket sand

Kornstr.

K 40

Sand

Sand

0 - 4 mm

1,0 rumdel

0,3 rumdel

Sand

0 - 8 mm

1,0 rumdel

0,5 rumdel

På støbte asfaltunderlag i hårdhedsklasse IC10 og IC15 kan ARDEX K
40 spartelmasse påføres i lagtykkelser op til 10 mm. Fra 10 mm skal
ARDEX K 40 bruges fortyndet med ARDEX E 25 Flexvæske i forholdet
1,8 liter E 25 blandet med 4 liter vand og oprøres med sand.

0432

Trykstyrke:

Efter 1 døgn 9 N/mm².
Efter 7 døgn 29 N/mm².
Efter 28 døgn 37 N/mm².

Bøjningstrækstyrke:

Efter 1 døgn 2,5 N/mm².
Efter 7 døgn 7 N/mm².
Efter 28 døgn 9,5 N/mm².

Egnet til rullehjulstrafik
iht. DIN EN 12529:

Ja.

Egnet til gulvvarme:

Ja

EMICODE:

EC1 PLUS

Emballage:

Sække á 20 kg netto

Lagring:

Ca. 12 måneder i uåbnet emballage i
tørre rum.

MAL-kode

(1993): 00-4

ARDEX Skandinavia A/S
Marielundvej 4, 2730 Herlev
Denmark
19
32589
EN 13813:2002
ARDEX K 40
Cementitious screed for internal use
EN 13813:CT-C35-F7; Polymer-modified
Reaction to fire:
Release of corrosive substances:
Water permeability:
Water vapour permeability:
Compressive strength:
Flexural strength:
Wear resistance according to BCA:
Sound insulation:
Sound absorption:
Thermal resistance:
Chemical resistance:
Release of dangerous substances:

A1
CT
NPD
NPD
C35
F7
NPD
NPD
NPD
NPD
NPD
See material safety
data sheet

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, bygningsreglementer og bygnings- eller industrinormer kan give anledning til specifikke forarbejdningsanbefalinger.
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Produktdatablad

Gulvspartelmasser

Tilslagsmaterialer

ARDEX K 55

Selvnivellerende lynspartelmasse
• Fleksibel gulvspartelmasse
• Belægningsklar efter kun 1 - 2 timer
• Optimal til reparations- og renoveringsopgaver

Velegnet til spartling, afretning og nivellering af råbeton, cement- og
anhydritpudslag, gamle spartelmasser, gamle limrester, terrazzogulv,
flise- og klinkebelægninger m.m.
ARDEX K 55 kan ikke anvendes på vedvarende fugtbelastede områder. Ved brug af en ARDEX parketklæber er det muligt at lime parket,
når spartelmassen er gangbar. Ved brug af andre parketklæbere skal
gulvet tørre i 24 timer. Ved pålægning af trægulve svømmende skal
der på spartellaget etableres en tæt fugtspærre, f.eks. en 0,20 mm
PE-folie med mindst 200 mm tapede samlinger.
Kun til indendørs brug.
Forbehandling af underlaget
Underlaget skal være tørt, fast, bæredygtigt, ru og fri for skillemidler.
På følgende underlag kan ARDEX K 55 anvendes uden primning med
ARDEX P 51:
•
•
•
•

dispersions-, epoxy- og neoprenlimrester
gamle spartelmasser
stærkt sugende cementpudslag
stærkt sugende betonunderlag.

Det er en forudsætning, når der spartles på gamle limrester, at disse

ARDEX Skandinavia A/S
Marielundvej 4
2730 Herlev
Tlf: +45 44 88 50 50
ardex@ardex.dk
www.ardex.dk

Tekniske data
Vægtfylde:

1,2 kg/liter.

Vægtfylde (blandet):

1,8 kg/liter.

Materialeforbrug:

Ca. 1,4 kg/m²/mm.

Forarbejdningstid:

Ca. 15 min. ved 20 ºC.

Belægningsklar:

Efter ca. 1 - 2 timer ved 20 ºC.

Trykstyrke:

Efter 1 dag ca. 20 N/mm².
Efter 7 dage ca. 30 N/mm².
Efter 28 dage ca. 35 N/mm².

Bøjningstrækstyrke:

ARDEX K 55 kan forarbejdes i ca. 15 min. og er belægningsklar efter
1 - 2 timer. Lavere temperaturer forlænger og højere temperaturer
forkorter forarbejdningstiden.

Efter 1 dag ca. 6,0 N/mm².
Efter 7 dage ca. 8,0 N/mm².
Efter 28 dage ca. 10,0 N/mm².

Emballage:

Sække á 20 kg

Lagring:

ARDEX K 55 mørtel kan påføres i èn arbejdsgang i indtil 10 mm tykkelse. Ved lagtykkelser over 10 mm kan mørtlen blandes med sand
(se tekniske data). ARDEX K 55 kan forarbejdes ved temperaturer
over 5 °C.

24 måneder i uåbnet emballage i tørre
rum.

PR-nr.

737281

MAL-kode (1993):

00-4

Vasket sand

Kornstr.

K 55

Sand

Sand

0 - 4 mm

1,0 rumdel

0,3 rumdel

Sand

0 - 8 mm

1,0 rumdel

0,5 rumdel

Grus

4 - 8 mm

1,0 rumdel

1,0 rumdel

Forarbejdning
ARDEX K 55 er let at lægge ud med tandspartel eller glatspartel og
flyder så godt sammen, at der normalt ikke skal foretages efterspartling eller slibning. Små ujævnheder kan skrabes/skæres af med en
glat spartel, så snart spartelmassen er gangbar. Hvis en efterspartling er nødvendig, bør denne foretages umiddelbart efter spartellaget
er gangbart.

Bemærk
ARDEX K 55 kan ikke anvendes udendørs og på vedvarende vandbelastede områder.

• Primerfri på de fleste opgaver ved renovering

Anvendelsesområde
ARDEX K 55 er en lynhurtig, selvnivellerende, fleksibel og cementbaseret gulvspartelmasse til renoverings- og reparationsopgaver
samt til andre opgaver hvor tørretiden er en afgørende faktor inden
pålægning af gulvbelægninger.

Blandingsforhold
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skal være hårde og fastsiddende. I modsat fald skal de fjernes.

Karakter
Pulver med specialcementer, fyldstoffer og plast med god dispergeringsevne. Ved oprøring med vand fås en smidig, selvnivellerende,
spændingsfattig mørtel, der selv danner en glat og plan overflade
uden revner. ARDEX K 55 har ARDURAPID-effekt, der giver en hurtig
hydraulisk hærdning og en krystallinsk vandbinding.

Hvis man vil undgå luftblærer i spartellaget ved spartling på stærkt
sugende underlag af cementpuds eller beton, skal der inden spartling
primes med ARDEX P 51 fortyndet med vand i forholdet 1 : 3.
Underlag af gips og anhydrit skal primes med ARDEX P 51 (1 : 3)
for at opbygge en skilleflade mellem lagene. Glatte og tætte flader
rengøres, ruslibes og primes med ARDEX P 51 (1 : 0,5).
På ikke sugende underlag, hvor der efterfølgende skal pålimes en tæt
belægning, skal ARDEX K 55 udlægges i minimum 2 mm lagtykkelse
for at danne et vandabsorberende lag.
Ved udlægning af tætte gulvbelægninger skal underkonstruktionen
være vedvarende tør. I alle tvivlstilfælde anbefales en forsøgsspartling.
Blanding
I en ren beholder hældes rent, koldt vand, og under kraftig omrøring
tilsættes pulveret, til der opnås en letflydende mørtel uden klumper.
Blandingsforhold:
Ca. 5,25 liter vand : 20 kg pulver, som tilsvarer
ca. 1 rumdel vand : 3,25 rumdel pulver.

0432
ARDEX GmbH
Friedrich-Ebert-Str. 45
58453 Witten
Germany
13
53118
EN 13813:2002
ARDEX K 55
Cementitious screed for internal use
EN 13813:CT-C35-F10; Polymer-modified
Reaction to fire:
Release of corrosive substances:
Water permeability:
Water vapour permeability:
Compressive strength:
Flexural strength:
Wear resistance according to BCA:
Sound insulation:
Sound absorption:
Thermal resistance:
Chemical resistance:

A2fl-s1
CT
NPD
NPD
C35
F10
NPD
NPD
NPD
NPD
NPD

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, bygningsreglementer og bygnings- eller industrinormer kan give anledning til specifikke forarbejdningsanbefalinger.
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Produktdatablad

Gulvspartelmasser

15 mm og højst 30 mm skal der iblandes 0-8 mm vasket og ovntørret
sand i blandingsforholdet 1 RD ARDEX K 60 : 0,5 RD sand.

ARDEX K 60

Selvnivellerende spartelmasse på latexbasis

Ca. 4,95 kg latex: 20 kg pulver,
svarende til
ca. 1 rumdel latex: 3 rumdele pulver.

Vægtfylde:

Ca. 1,3 kg/l.

Spartling af støbeasfalt
ARDEX K 60 er velegnet til spartling i indtil 10 mm lagtykkelse på
underlag af støbeasfalt med en stempelindtrængningsdybde på max.
1,5 mm.

Materialeforbrug:

Ca. 1,6 kg pulver pr. m²/mm. En
pakkestørrelse rækker fx til ca. 5 m²
ved en lagtykkelse på 3 mm.

Forarbejdningstid:

Ca. 20 min. ved 20 °C.

Alment gældende
ARDEX K 60 skal beskyttes mod direkte sollys og træk for at forhindre for hurtig udtørring.

Gangbar:

Efter ca. 2 timer ved 20 °C.

• Kan anvendes på næsten alle underlag uden primning
• Optimal til kritiske underlag, reparations- og renoveringsopgaver
• Vandfast og fugtbestandig

ARDEX systemprodukt
Særlig god vedhæftning opnås ved anvendelse sammen med ARDEX
gulvlime.
Anvendelsesområde
Indendørs på gulv.

Forbehandling af underlaget
Underlaget skal være fast, bæredygtigt, ru og fri for skillemidler.
Bløde eller ikke fastsiddende limrester skal fjernes. ARDEX K 60 kan
anvendes på mange almindelige underlag uden primning. Sugende
underlag, specielt anhydritgulve og kritiske underlag som fx OSBplader, krydsfinerplader, magnesitgulve og ikke afsandet støbeasfalt
skal primes med en egnet ARDEX primer.
I tvivlstilfælde anbefales det først at udføre en prøvespartling.

Gulvvarmesystemer med lav byggehøjde
Plankegulve, krydsfiner og spånpladegulve
Metalunderlag
Underlag med gamle, vandfaste rester af lim
Spartelmasser, anhydritpudslag, beton, støbeasfalt og
terrazzogulve
• Gamle flise- og klinkebelægninger
samt andre kritiske blandingsunderlag inden pålægning af tekstile
gulvbelægninger, gummibelægninger, linoleum, PVC- og CV-belægninger, færdigparket samt keramiske fliser og klinker.
Til spartling i lagtykkelser op til 5 mm direkte på ARDEX EP 2000
fugtspærrer/epoxyharpiksgrunder. Afsanding kan undlades, hvis der
spartles max. 24 timer efter sidste lag epoxy er påført.
Til opretning og spartling direkte på beton og råbetondæk inden
påføring af fugtspærrer, fx ARDEX EP 2000 fugtspærrer/epoxyharpiksgrunder
Selvnivellerende og revnefri selv i tykke lag.

ARDEX Skandinavia A/S
Marielundvej 4
2730 Herlev
Tlf: +45 44 88 50 50
ardex@ardex.dk
www.ardex.dk

ARDEX K 60 udtørrer og hærder hurtigt. Ved opretningsarbejder i
lagtykkelser på op til 5 mm kan belægning påføres efter et døgn ved
temperaturer på +18 °C til +20 °C.
Ved lagtykkelser på op til 10 mm vil mørtellaget være udtørret og
klar til alle former for belægning efter 2 døgn. Flisebelægninger kan
udlægges, når spartelmassen er gangbar. Fugtfølsomme natursten
må dog ikke udlægges, før spartellaget er udtørret.

Til spartling, opretning og nivellering af:
•
•
•
•
•

Værktøj og blandekar rengøres med vand straks efter, at spartelmassen er påført underlaget.
Bemærk
ARDEX K 60 kan ikke anvendes udendørs eller på arealer med vedvarende vandbelastning

• Cementbaseret, selvnivellerende og fleksibel

Blanding
Latex-komponenten rystes godt, før den hældes i et rent blandekar.
Herefter tilsættes pulveret under kraftig omrøring, til der opnås en
letflydende mørtel uden klumper.
Til oprøring af 20 kg ARDEX K 60 pulver anvendes 4,95 kg ARDEX
latex-komponent.
Ved mindre mængder oprøres 1 rumdel latex med 3 rumdele pulver.
ARDEX K 60 mørtlen kan forarbejdes i ca. 20 min. ved en temperatur fra +10 °C til +20 °C. Lavere temperaturer forlænger og højere
temperaturer forkorter forarbejdningstiden.
På tætte underlag, som fx støbeasfalt, skal ARDEX K 60 udlægges i
min. 3 mm og max. 10 mm lagtykkelse over hele arealet for at sikre
en ensartet sugeevne i underlaget ved den efterfølgende påføring af
gulvlim.
ARDEX K 60 kan uden sandtilsætning udlægges i lagtykkelser på op
til 15 mm i én arbejdsgang. Ved udlægning i lagtykkelser på mere end

Tekniske data:
Blandingsforhold:

Anvendes spartelmassen som pudslag, påføres og fordeles den med
en afstandsspartel og eftergås med en pigrulle. Spartelmassen flyder
selv sammen og danner efterfølgende en glat overflade.

Belægningsklar (ved 20 °C og en relativ luftfugtighed <65 %):
Op til 3 mm ca. 12 timer.
Op til 5 mm ca. 24 timer.
Op til 10 mm ca. 48 timer.
Op til 15 mm ca. 96 timer.
Trykstyrke:

Efter 28 døgn ca. 15 N/mm².

Bøjningstrækstyrke:

Efter 28 døgn ca. 4,5 N/mm².

Velegnet til
rullehjulstrafik:

Ja.

Velegnet til gulvvarme:

Ja.

Emballage:

ARDEX K 60 pulver: 20 kg sæk.
Latexkomponent: 4,95 kg spand.

Lagring:

ARDEX K 60 pulver: I tørre rum. Kan lagres
ca. 9 mdr. i originalemballagen.
ARDEX K 60 latexemulsion: I frostfrie rum.
Kan lagres ca. 9 mdr. i originalemballagen.

MAL-kode (1993):

Pulver: 00-4
Væske: 00-3
Blandet: 00-4

ARDEX K 60 kan forarbejdes ved temperaturer på over +5°C.
Karakter
ARDEX K 60 er en selvnivellerende 2 komponent opretningsmasse
på latexbasis, bestående af pulver og en latex-komponent. ARDEX
K 60 har gode flydeevner og fremragende egenskaber, hvad angår
klæbeevne, fleksibilitet og vandbestandighed.
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Ved oprøring af de to komponenter fås en smidig mørtel, der selv
danner en glat og plan overflade, som kan forarbejdes i ca. 20 min.
og er gangbar efter ca. 2-3 timer. ARDEX K 60 hærder ved udtørring
til en meget spændingsfattig, fleksibel masse, således at revnedannelse undgås i selv tykke lag.

0432
ARDEX Skandinavia A/S
Marielundvej 4
2730 Herlev
Denmark
16
24201
EN 13813:2002
ARDEX K 60
Cementitious screed for internal use
EN 13813:CT-C12-F4; Polymer-modified
Reaction to fire:
Release of corrosive substances:
Water permeability:
Water vapour permeability:
Compressive strength:
Flexural strength:
Wear resistance according to BCA:
Sound insulation:
Sound absorption:
Thermal resistance:
Chemical resistance:

A2fl-s1
CT
NPD
NPD
C12
F4
NPD
NPD
NPD
NPD
NPD

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, bygningsreglementer og bygnings- eller industrinormer kan give anledning til specifikke forarbejdningsanbefalinger.
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Gulvspartelmasser

24 timer.
På større byggepladser kan ARDEX K 70 NEW udlægges med
snekke- eller stempelpumper, der transporterer ca. 40 liter mørtel pr.
minut. Henstår maskinen og slangerne i mere end 15 min., skal de
rengøres.
ARDEX K 70 NEW kan forarbejdes ved temperaturer over 5 °C.
Bemærk
ARDEX K 70 NEW er ikke egnet til udendørs brug eller permanente
vådområder.

ARDEX K 70 NEW

ARDEX K 70 NEW har fremragende flyde- og selvnivellerende
egenskaber, hvorved den lange flydetid på ca. 20 min. (ved + 20 °C)
nås på forbehandlede underlag med lagtykkelse fra ca. 5 mm. Udfør
prøveområder i tvivlstilfælde.

Premium gulvspartelmasse

Karakter
Pulver med specialcementer, fyldstoffer og plast med god dispergeringsevne. Ved oprøring med vand fås en smidig, selvnivellerende,
spændingsfattig mørtel, der selv danner en glat og plan overflade
uden revner.

• Til fremstilling af ekstremt glatte og jævne underlag
• Fremragende flydeegenskaber

ARDEX K 70 NEW har ARDURAPID-effekt, der giver en hurtig hydraulisk hærdning og en krystallinsk vandbinding.

• Til lagtykkelse op til 30 mm i én arbejdsgang

Tekniske data:
Vægtfylde:

1,3 kg/liter.

Vægtfylde (blandet):

2,0 kg/liter.

Materialeforbrug:

Ca 1,7 kg pulver pr. m²/mm.

Forarbejdningstid:

Ca. 30 min. ved 20 °C.

Gangbar:

Efter ca. 2 timer ved 20 °C.

Belægningsklar:

3-5 mm: 6 timer
5-10 mm: 12 timer
10-30 mm: 24 timer

Trykstyrke (DIN 1164):

Efter 1 døgn 13 N/mm².
Efter 7 døgn 24 N/mm²
Efter 28 døgn 38 N/mm².

Bøjningstrykstyrke:
(DIN 1164)

Efter 1 døgn 4 N/mm².
Efter 7 døgn 5,5 N/mm².
Efter 28 døgn 9 N/mm².

Velegnet til
rullehjulstrafik:

Ja.

Velegnet til gulvvarme:

Ja

Emballage:

Sække á 20 kg.

Lagring:

12 måneder i uåbnet emballage i tørre rum.
Påfyldningsdatoen står printet på siden af
emballagen.

PR-nr.

4380320

UFI:

KTU2-UHN0-HK50-3GKH

EMICODE:

EC 1 PLUS

MAL kode (1993)

00-4

• Hurtig belægningsklar - fra 6 time

Anvendelsesområde
Cementbaseret gulvspartelmasse og tyndpuds til afretning og nivellering af underlag med store niveauforskelle. Velegnet til råbeton,
cement- og anhydritpudslag, terrazzogulv, flise- og klinkebelægninger
m.m. Som slidlag i kælderrum, hobbyrum, entreer, redskabsrum,
lager- og opbevaringsrum samt haller og værksteder med moderate
stød- og slagbelastninger.
Ved pålægning af trægulve svømmende skal der på spartellaget
etableres en tæt fugtspærre, f.eks. en 0,20 mm PE-folie med mindst
200 mm tapede samlinger. Ved pålægning af fuldklæbede trægulve
skal ARDEX P 40 MS påføres som fugtspærre inden nedlimning.
Kun til indendørs brug.
Forbehandling af underlaget
Underlaget skal være tørt, fast, bæredygtigt, ru og fri for skillemidler.
Primning foretages efter tabellen i databladet for ARDEX P 51. Ved
udlægning af tætte gulvbelægninger skal underkonstruktionen være
vedvarende tør.
I tvivlstilfælde anbefales en forsøgsspartling.
Blanding
I en ren beholder hældes rent, koldt vand, og under kraftig omrøring
tilsættes pulveret til der opnås en letflydende mørtel uden klumper.
Blandingsforhold
Ca. 3,6 liter vand: 20 kg pulver.
På underlag af støbeasfalt i hårdhedsklasse IC10 og IC15 kan ARDEX

ARDEX Skandinavia A/S
Marielundvej 4
2730 Herlev
Tlf: +45 44 88 50 50
ardex@ardex.dk
www.ardex.dk

K 70 NEW blandet med ARDEX E 25 påføres i lagtykkelser op til 10
mm. Blandingsforholdet er 2,9 kg vand + 1,15 kg ARDEX E 25 til 20
kg ARDEX K 70 NEW.
Tilslagsmaterialer
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Blandingsforhold

Vasket sand

Kornstr.

K 70 NEW

Sand

Sand

0 - 4 mm

1,0 rumdel

0,3 rumdel

Sand

0 - 8 mm

1,0 rumdel

0,5 rumdel

Forarbejdning
I en ren beholder hældes rent, koldt vand og under kraftig omrøring
tilsættes pulveret, til der opnås en letflydende mørtel uden klumper.
Blandningsforholdet er 3,6 liter vand pr. 20 kg pulver ARDEX K 70
NEW kan forarbejdes i ca. ½ time og er gangbar efter ca. 2 timer.
ARDEX K 70 NEW er nem at udlægge med en egnet tand- eller
glatspartel.
ARDEX K 70 NEW kan udlægges i én arbejdsgang i lagtykkelser op
til 30 mm.
I lagtykkelser over 10 mm kan der tilsættes 0-4 mm sand. I lagtykkelser over 20 mm kan der tilsættes 0-8 mm sand.
Ved tilsætning af sand skal der anvendes vasket og ovntørret sand.
ARDEX K 70 NEW kan forarbejdes i ca. ½ time og er gangbar efter
ca. 2 timer. Lavere temperaturer forlænger og højere temperaturer
forkorter forarbejdningstiden. Spartellaget er belægningsklart efter

ARDEX Skandinavia A/S
Marielundvej 4
2730 Herlev
Denmark
21
39325
EN 13813:2002
ARDEX K 70 NEW
Cementitious screed for internal use
EN 13813:CT-C35-F7; Polymer-modified
Reaction to fire:
Release of corrosive substances:
Water permeability:
Water vapour permeability:
Compressive strength:
Flexural strength:
Wear resistance according to BCA:
Sound insulation:
Sound absorption:
Thermal resistance:
Chemical resistance:

A1
CT
NPD
NPD
C35
F7
NPD
NPD
NPD
NPD
NPD

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, bygningsreglementer og bygnings- eller industrinormer kan give anledning til specifikke forarbejdningsanbefalinger.
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Produktdatablad

Gulvspartelmasser

ARDEX K 75 har ARDURAPID-effekt, der giver en hurtig hydraulisk
hærdning og en krystallinsk vandbinding.

ARDEX K 75

Færdigblandet grovafretningsmasse
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Tekniske data
Vægtfylde:

1,45 kg/liter.

Vægtfylde (blandet):

2,2 kg/liter.

Materialeforbrug:

Ca. 1,7 kg pulver pr. m²/mm.

Forarbejdningstid:

Ca. 30 min. ved 20 ºC.

Gangbar:

Efter ca. 2 timer ved 20 °C.

Belægningsklar:

Efter ca. 24 timer ved 20 ºC.

Trykstyrke (DIN 1164):

Efter 28 døgn ca. 27 N/mm².

Bøjningstrækstyrke:

Efter 28 døgn ca. 7 N/mm²

Emballage:

Sække á 25 kg.

Lagring:

12 måneder i uåbnet emballage i tørre
rum.

• Velegnet til lagtykkelser fra 3 - 50 mm
• Til opbygning af fald
• Gode forarbejdningsegenskaber
• Velegnet til gulvvarme

Anvendelsesområde
Spændingsfattig, letflydende grovspartelmasse til opretning og nivellering af undergulve inden pålægning af gulvbelægninger. Velegnet til
råbeton, betonelementer, cement og anhydritpudslag samt gamle
spartelmasser og til opbygning af fald mod afløb og lignende.

Blandingsforhold
Ved manuel udlægning blandes 25 kg ARDEX K 75 med 3,75 - 4,0 l
vand i et 30 liters blandekar til en klumpfri mørtel. Til opbygning af
fald reduceres vandtilsætningen med ¼ til ½ liter vand pr. 25 kg pulver.

Ved pålægning af trægulve svømmende skal der på spartellaget etableres en tæt fugtspærre, f.eks. en 0,20 mm PE-folie med mindst 200
mm tapede samlinger. Ved pålægning af fuldklæbede trægulve, skal
ARDEX P 40 MS påføres som fugtspærre inden nedlimning.

Forarbejdning
Ved manuel udlægning: ARDEX K 75 er nem at udlægge med glat- eller tandspartel, og flyder så godt sammen, at der normalt ikke skal
foretages efterspartling eller slibning.
Ved pumpning: Inden udlægningen skal der monteres ARDEX stoplister mod tilstødende rum, afløb og gennemføringer. Spartelmassen
pumpes ud på gulvet i baner og overfladen afrettes med glatspartel.
Står pumpen stille mere end 15 - 20 min. skal maskine og slanger
rengøres. ARDEX K 75 kan i én arbejdsgang udlægges i lagtykkelser
fra 3 - 50 mm.

Kun til indendørs brug.
Forbehandling af underlaget
Underlaget skal være tørt, fast, bæredygtigt, ru og fri for skillemidler.
Til opretnings- og nivelleringsopgaver med pumpning anbefales det at
afsætte kotehøjder for at styre det færdige resultat.

ARDEX K 75 kan forarbejdes ved temperaturer over 5 °C.
Primning foretages med en egnet ARDEX primer.
Ved udlægning af tætte gulvbelægninger skal underkonstruktionen
være vedvarende tør. I tvivlstilfælde anbefales en forsøgsspartling.
Blanding
ARDEX K 75 kan udlægges ved hjælp af alle normale typer af snekke
eller stempelpumper, som har en kapacitet på min. 40 l/min. Ved
pumpning indstilles vandmængden til 15 - 16 % vandtilsætning, hvilket svarer til ca. 3,75 - 4 l vand pr. 25 kg pulver. Flydeegenskaberne
afhænger af hvor effektivt der blandes og kan variere fra pumpe til
pumpe.

ARDEX Skandinavia A/S
Marielundvej 4
2730 Herlev
Tlf: +45 44 88 50 50
ardex@ardex.dk
www.ardex.dk

Bemærk
ARDEX K 75 kan ikke anvendes udendørs og på vedvarende vandbelastede områder.
NB! ARDEX K 75 må ikke tilsættes yderligere sand.
Karakter
Pulver med specialcementer, fyldstoffer og plast med god dispergeringsevne. Ved oprøring med vand fås en smidig, letflydende, spændingsfattig mørtel, der selv danner en glat og plan overflade uden
revner.

0432
ARDEX Skandinavia A/S
Marielundvej 4
2730 Herlev
Denmark
13
75225
EN 13813:2002
ARDEX K 75
Cementitious screed for internal use
EN 13813:CT-C25-F7; Polymer-modified
Reaction to fire:
Release of corrosive substances:
Water permeability:
Water vapour permeability:
Compressive strength:
Flexural strength:
Wear resistance according to BCA:
Sound insulation:
Sound absorption:
Thermal resistance:
Chemical resistance:

A1fl
CT
NPD
NPD
C25
F7
NPD
NPD
NPD
NPD
NPD

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, bygningsreglementer og bygnings- eller industrinormer kan give anledning til specifikke forarbejdningsanbefalinger.
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Produktdatablad

Gulvspartelmasser

ARDEX K 75 NEW har ARDURAPID-effekt, der giver en hurtig hydraulisk hærdning og en krystallinsk vandbinding.

ARDEX K 75 NEW
Færdigblandet grovafretningsmasse
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Tekniske data
Vægtfylde:

1,5 kg/liter.

Vægtfylde (blandet):

2,2 kg/liter.

Materialeforbrug:

Ca. 1,8 kg pulver pr. m²/mm.

Forarbejdningstid:

Ca. 30 min. ved 20 ºC.

Gangbar:

Efter ca. 2 timer ved 20 °C.

Belægningsklar:

3- 5 mm – 6 timer
5- 10 mm – 12 timer
10-50 mm – 24 timer

PR-nr:

4419846

MAL-kode (1993):

00-4

Emballage:

Sække á 20 kg.

Lagring:

12 måneder i uåbnet emballage i tørre rum.

• Velegnet til lagtykkelser fra 3 - 50 mm
• Til opbygning af fald
• Gode forarbejdningsegenskaber
• Velegnet til gulvvarme

Anvendelsesområde
Spændingsfattig, letflydende grovspartelmasse til opretning og nivellering af undergulve inden pålægning af gulvbelægninger. Velegnet til
råbeton, betonelementer, cement og anhydritpudslag samt gamle
spartelmasser og til opbygning af fald mod afløb og lignende.

Blandingsforhold
Ved manuel udlægning blandes 20 kg ARDEX K 75 NEW med 3,20
liter vand i et 30 liter blandekar til en klumpfri mørtel. Til opbygning
af fald reduceres vandtilsætningen med ¼ til ½ liter vand pr. 20 kg
pulver.

Ved pålægning af trægulve svømmende skal der på spartellaget etableres en tæt fugtspærre, f.eks. en 0,20 mm PE-folie med mindst 200
mm tapede samlinger. Ved pålægning af fuldklæbede trægulve, skal
ARDEX P 40 MS påføres som fugtspærre inden nedlimning.

Forarbejdning
Ved manuel udlægning: ARDEX K 75 NEW er nem at udlægge med
glat- eller tandspartel, og flyder så godt sammen, at der normalt ikke
skal foretages efterspartling eller slibning.

Kun til indendørs brug.
Forbehandling af underlaget
Underlaget skal være tørt, fast, bæredygtigt, ru og fri for skillemidler.
Til opretnings- og nivelleringsopgaver med pumpning anbefales det at
afsætte kotehøjder for at styre det færdige resultat.

Ved pumpning: Inden udlægningen skal der monteres ARDEX stoplister mod tilstødende rum, afløb og gennemføringer. Spartelmassen
pumpes ud på gulvet i baner og overfladen afrettes med glatspartel.
Står pumpen stille mere end 15 - 20 min. skal maskine og slanger
rengøres. ARDEX K 75 NEW kan i én arbejdsgang udlægges i lagtykkelser fra 3 - 50 mm.

Primning foretages med en egnet ARDEX primer.

ARDEX K 75 NEW kan forarbejdes ved temperaturer over 5 °C.

Ved udlægning af tætte gulvbelægninger skal underkonstruktionen
være vedvarende tør. I tvivlstilfælde anbefales en forsøgsspartling.

Bemærk
ARDEX K 75 NEW kan ikke anvendes udendørs og på vedvarende
vandbelastede områder.

Blanding
ARDEX K 75 NEW kan udlægges ved hjælp af alle normale typer af
snekke- eller stempelpumper, som har en kapacitet på min. 40 l/min.
Ved pumpning indstilles vandmængden til 16% vandtilsætning, hvilket
svarer til ca. 3,20 liter vand pr. 20 kg pulver. Flydeegenskaberne afhænger af, hvor effektivt der blandes og kan variere fra pumpe til
pumpe.

ARDEX Skandinavia A/S
Marielundvej 4
2730 Herlev
Tlf: +45 44 88 50 50
ardex@ardex.dk
www.ardex.dk

NB! ARDEX K 75 NEW må ikke tilsættes yderligere sand.
Karakter
Pulver med specialcementer, fyldstoffer og plast med god dispergeringsevne. Ved oprøring med vand fås en smidig, letflydende, spændingsfattig mørtel, der selv danner en glat og plan overflade uden
revner.

0432
ARDEX Skandinavia A/S
Marielundvej 4
2730 Herlev
Denmark
22
40805
EN 13813:2002
ARDEX K 75 New
Cementitious screed for internal use
EN 13813:CT-C30-F7; Polymer-modified
Reaction to fire:
Release of corrosive substances:
Water permeability:
Water vapour permeability:
Compressive strength:
Flexural strength:
Wear resistance according to BCA:
Sound insulation:
Sound absorption:
Thermal resistance:
Chemical resistance:

A1
CT
NPD
NPD
C30
F7
NPD
NPD
NPD
NPD
NPD

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, bygningsreglementer og bygnings- eller industrinormer kan give anledning til specifikke forarbejdningsanbefalinger.
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Produktdatablad

Gulvspartelmasser

ten. Cementsvumninger må ikke anvendes som smøremiddel. Henstår maskinen og slangerne i mere end 15 min., skal de rengøres.

Tekniske data
Vægtfylde:

1,3 kg/liter.

ARDEX K 80 kan forarbejdes ved temperaturer over 5 °C.

Vægtfylde (blandet):

2,0 kg/liter.

Bemærk
ARDEX K 80 kan ikke anvendes udendørs og på vedvarende vandbelastede områder.

Materialeforbrug:

Ca 1,65 kg pulver pr. m²/mm.

Forarbejdningstid:

Ca. 30 min. ved 20 °C.

Gangbar:

Efter ca. 2 timer ved 20 °C.

Belægningsklar:

Lagtykkelser op til 10 mm: 1 døgn
Lagtykkelser op til 30 mm: 3 døgn
Lagtykkelser op til 50 mm: 7 døgn

Trykstyrke (DIN 1164):

Efter 1 døgn 14 N/mm².
Efter 7 døgn 20 N/mm².
Efter 28 døgn 32 N/mm².

Bøjningstrykstyrke:
(DIN 1164)

Efter 1 døgn 3,8 N/mm².
Efter 7 døgn 5,8 N/mm².
Efter 28 døgn 9,0 N/mm².

Karakter
Pulver med specialcementer, fyldstoffer og plast med god dispergeringsevne. Ved oprøring med vand fås en smidig, selvnivellerende,
spændingsfattig mørtel, der selv danner en glat og plan overflade
uden revner.

ARDEX K 80

ARDEX K 80 har ARDURAPID-effekt, der giver en hurtig hydraulisk
hærdning og en krystallinsk vandbinding.

Grovkornet gulvspartelmasse

Kugletrykshårdhed
(Brinell):

• Selvnivellerende plastforstærket gulvspartelmasse og tyndpuds
• Til lagtykkelser fra 5 til 50 mm uden iblanding af sand
• Velegnet som slidlag i værksteder og lagerhaller
• Særdeles velegnet til pumpning

Anvendelsesområde
Cementbaseret gulvspartelmasse og tyndpuds til afretning, opretning
og nivellering af undergulve. Velegnet til råbeton, cement- og anhydritpudslag, terrazzogulv, flise- og klinkebelægninger m.m. Som slidlag i
kælderrum, hobbyrum, entreer, redskabsrum, lager- og opbevaringsrum, haller og værksteder med moderate stød- og slagbelastninger.
Egnet til maling med epoxy
Ved pålægning af trægulve svømmende skal der på spartellaget
etableres en tæt fugtspærre, f.eks. en 0,20 mm PE-folie med mindst
200 mm tapede samlinger.
Kun til indendørs brug.
Forbehandling af underlaget
Underlaget skal være tørt, fast, bæredygtigt, ru og fri for skillemidler.
I erhvervs- og industriområder skal underlaget overholde følgende
styrkeklasse:
• Cementpudslag: Styrkeklasse 30 - 50
• Betongulve: Styrkeklasse 25 - 35.
Primning foretages med en egnet ARDEX primer.
Ved udlægning af tætte gulvbelægninger skal underkonstruktionen
være vedvarende tør. I tvivlstilfælde anbefales en forsøgsspartling.
Blanding
I en ren beholder hældes rent, koldt vand, og under kraftig omrøring
tilsættes pulveret, til der opnås en letflydende mørtel uden klumper.

ARDEX Skandinavia A/S
Marielundvej 4
2730 Herlev
Tlf: +45 44 88 50 50
ardex@ardex.dk
www.ardex.dk

75

Efter 1 døgn 60 N/mm².
Efter 7 døgn 65 N/mm².
Efter 28 døgn 90 N/mm².

Emballage:

Sække á 25 kg.

Lagring:

12 måneder i uåbnet emballage i tørre
rum.

MAL-kode (1993):

00-4

PR-nr.

1490401

Blandingsforhold:
4,75 - 5,0 liter vand : 25 kg pulver, som tilsvarer ca. 1 rumdel vand :
4,0 rumdel pulver.
Tilslagsmaterialer

Blandingsforhold

Vasket sand

Kornstr.

K 80

Sand

Sand

0 - 4 mm

1,0 rumdel

0,3 rumdel

Sand

0 - 8 mm

1,0 rumdel

0,5 rumdel

Forarbejdning
ARDEX K 80 skal udlægges i min. 5 mm lagtykkelse og er let at fordele med en glatspartel. Det er normalt ikke nødvendigt at foretage
efterspartling eller slibning. Anvendes mørtlen som tyndpuds, kan
massen med fordel udlægges med en afstandsspartel og rettes af
med en glatspartel.
ARDEX K 80 kan forarbejdes i ca. ½ time og er gangbar efter
2 timer. Lavere temperaturer forlænger og højere temperaturer
forkorter forarbejdningstiden. Spartellaget er belægningsklart med en
tæt gulvbelægning i op til 10 mm efter 24 timer. Større lagtykkelser
forlænger tørretiden (se tekniske data).
ARDEX K 80 mørtel kan påføres i én arbejdsgang i indtil 50 mm tykkelse. Ved lagtykkelser over 10 mm kan mørtlen blandes med sand
(se tekniske data).
På større byggepladser kan ARDEX K 80 udlægges med snekke- eller
stempelpumper, der transporterer ca. 40 liter mørtel pr. minut. Pumpes ARDEX K 80 strakt med sand, skal slangerne smøres med en
blanding af 25 kg ARDEX K 80 og ca. 8 liter vand før mørteltranspor-

0432
ARDEX Skandinavia A/S
Marielundvej 4
2730 Herlev
Denmark
13
53195
EN 13813:2002
ARDEX K 80
Self Leveling Flooring Compound
EN 13813:CT-C30-F10-A22
Compressive strength:
Flexural strength:
Abrasion resistance according to
Böhme:
Tensile adhesion strength:
pH value:
Reaction to fire:

≥ 30 N/mm²
≥ 10 N/mm²
≤ 22 cm³/50 cm²
NPD
NPD
A2fl-s1

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, bygningsreglementer og bygnings- eller industrinormer kan give anledning til specifikke forarbejdningsanbefalinger.
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Produktdatablad

Gulvspartelmasser

Karakter
Gråt pulver med specialcementer, kunststoffer med god dispergeringsevne samt udvalgte fyldstoffer og specielle additiver.

ARDEX K 301
Udendørs spartelmasse

• Til spartling, afretning og nivellering af gulvflader inden- og udendørs.
• Velegnet som slidlag på industrielt benyttede arealer, garager og parkeringsdæk.
• Til opretning af gulvflader i vådrum, områder med vedvarende vandpåvirkning, på balkoner og terrasser samt til overmaling og belægninger.

Tekniske data:
Vægtfylde:

1,4 kg/liter

Vægtfylde (blandet):

1,9 kg/liter

Materialeforbrug:

Ca. 1,6 kg pulver pr. m²/mm.

Forarbejdningstid:

Ca. 30 - 45 min. ved 20 °C

ARDEX K 301 er velegnet til belastninger svarende til hvad et cementpudslag med en styrke C 30 til C 50 i henhold til AGI-Arbeitsblatt A 12,
del 1, kan tåle. Se skema nedenfor.

Gangbar:

Efter ca. 2 - 3 timer ved 20 °C

Belægningsklar:

Ikke fugtfølsomme belægninger efter
1 døgn

Klassificering af belastninger og anvendelsesområder i henhold til: AGIArbeitsblatt A 12:

Overmalinger og belægninger, efter udtørring:
Op til 5 mm
ca. 2 døgn
Op til 10 mm
ca. 5 døgn
Op til 20 mm
ca. 7 døgn

Udlægning af slidlag på parkeringsdæk og industrielt benyttede arealer
Underlaget, cementpudslag (klasse C 30 til C 50) eller beton (klasse B
25 til B 35) skal være velegnet til den påregnede belastning.

Bemærk
Ved påføring af velegnet coatingsystem opnås beskyttelse mod slitage, mineralolie osv., samt en forbedret rengøring.

77

Trykstyrke (DIN 1164):

På grund af den mangfoldighed af coatingsystemer, som findes på
markedet, kan der ikke generelt siges noget om de forskellige systemers anvendelighed ovenpå ARDEX K 301. Det anbefales derfor at
rådføre sig med leverandøren eller først at udføre et forsøg.

Bøjningstrækstyrke
(DIN 1164):

Til udspartling og reparation af huller, fordybninger, ujævnheder, lunker
og revner på underlaget anbefales det at anvende ARDEX A 46, standfast udendørsspartelmasse.

Aftræksstyrke:

Efter 1 døgn ca. 8 N/mm²
Efter 7 døgn ca. 20 N/mm²
Efter 28 døgn ca. 30 N/mm²
Efter 1 døgn ca. 2,0 N/mm²
Efter 7 døgn ca. 4,0 N/mm²
Efter 28 døgn ca. 7,0 N/mm²
Efter 3 døgn ca. 1,5 N/mm²
Efter 7 døgn ca. 1,7 N/mm²

Frost- og vejsaltbestandig:

Ja

Velegnet til kontorstole: Ja
Anvendelsesområde
Inden- og udendørs. Til spartling, afretning og nivellering af gulvflader
af beton, cementpudslag, fliser- og klinkebelægninger samt andre egnede undergulve.
Velegnet som slidlag i lagerrum, værksteder, produktionshaller (industrielt benyttede arealer), garager og parkeringsdæk. Til opretning af
gulvflader i vådrum, vedvarende vandbelastede områder, på balkoner
og terrasser før lægning af fliser og klinker samt til belægninger og
overmaling.
Bemærk: Pigdæk o.lign. kan ødelægge overfladen.
Forbehandling af underlaget
Underlaget kan være tørt eller fugtigt, men skal være tilstrækkeligt fast
og frostbestandigt samt fri for støv og skillemidler. Løse partier fjernes
mekanisk ved fræsning, sandblæsning eller slibning for forbedring af
kontaktfladen.
Primning foretages med en egnet ARDEX primer.
Skal spartellaget efterfølgende males eller epoxibehandles, primes
med ARDEX EP 2000 svarende til 300 g/m². Umiddelbart efter
påføringen strøs rigeligt med tørt kvartssand ARDEX sand 0 kornstørrelse 0,4 - 0,8 mm. Når ARDEX EP 2000 er tør efter ca. 4 - 6 timer
støvsuges restsandet op. Der må ikke være blanke partier uden
sand. I tvivlstilfælde kontakt teknisk afdeling.
Blanding
I en ren beholder hældes rent, koldt vand, og under kraftig omrøring
tilsættes pulveret til der opnås en letflydende mørtel uden klumper.

ARDEX Skandinavia A/S
Marielundvej 4
2730 Herlev
Tlf: +45 44 88 50 50
ardex@ardex.dk
www.ardex.dk

Blandingsforhold
Ca. 5 liter vand : 25 kg pulver, som tilsvarer ca. 1 rumdel vand : 3,5
rumdel pulver.
Forarbejdning
ARDEX K 301 kan forarbejdes i ca. 30 - 45 min. ved temperaturer på
18 - 20 ºC. Lavere temperaturer forlænger og højere temperaturer
forkorter forarbejdningstiden. Mørtlen er let at fordele med glatspartel
og overfladen er selvudglattende.

Velegnet til gulvvarme:

Ja

Levering:

25 kg sække

Lagring:

I tørre rum. Kan opbevares ca. 12
mdr. i originalemballagen

MAL-kode (1993):

00-4

PR-nr.

1772644

ARDEX K 301 skal udlægges i min. 2 mm og maks. 20 mm lagtykkelse. Til udspartling på arealer med fald, max. 2 %, skal vandtilsætningen reduceres med op til 0,5 l.
På større byggepladser kan ARDEX K 301 udlægges med snekke- eller stempelpumper samt kontinuerligt arbejdende blandepumper, som
transporterer ca. 20 - 40 liter mørtel pr. minut. Henstår maskinen og
slangerne i mere end 30 min., skal de rengøres.
ARDEX K 301 kan forarbejdes ved temperaturer på over +5 ºC. Spartellaget skal beskyttes mod direkte sollys og træk for at forhindre for
hurtig tørring. I tvivlstilfælde anbefales en forsøgsspartling.

0956
ARDEX Skandinavia A/S
Marielundvej 4
2730 Herlev
Denmark
13
53145
EN 13813:2002
ARDEX K 301
Self Leveling Flooring Compound
EN13813:CT-C30-F7-A22
Compressive strength:
Flexural strength:
Abrasion resistance according to
Böhme:
Tensile adhesion strength:
pH value:
Reaction to fire:

≥ 30 N/mm²
≥ 7 N/mm²
≤ 22 cm³/50 cm²
NPD
NPD
A1 fl

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, bygningsreglementer og bygnings- eller industrinormer kan give anledning til specifikke forarbejdningsanbefalinger.
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Tekniske data:

ARDEX K 301 MIX
Færdigblandet, udendørs spartelmasse

Vægtfylde:

1,45 kg/liter

Vægtfylde (blandet):

2,0 kg/liter

Materialeforbrug:

Ca. 1,7 kg pulver pr. m²/mm.

Forarbejdningstid:

Ca. 30 min. ved 20 °C

Gangbar:

Efter ca. 2 - 3 timer ved 20 °C

Belægningsklar:

Ikke fugtfølsomme belægninger efter
1 døgn. Overmalinger og belægninger, efter
udtørring:
ca. 2 døgn
ca. 5 døgn
ca. 7 døgn
ca. 10 døgn

Op til 5 mm
Op til 10 mm
Op til 20 mm
Op til 30 mm
Trykstyrke (DIN 1164):

Efter 1 døgn ca. 4 N/mm²
Efter 7 døgn ca. 18 N/mm²
Efter 28 døgn ca. 25 N/mm²

• Til spartling, afretning og nivellering af gulvflader.

Bøjningstrækstyrke:
(DIN 1164)

• Velegnet som slidlag i lagerrum, kældre og områder med lettere trafik
såsom enkeltgarager o.lign.

Efter 1 døgn ca. 1,5 N/mm²
Efter 7 døgn ca. 3,5 N/mm²
Efter 28 døgn ca. 6,0 N/mm²

Frost- og vejsaltbestandig:

• Til opretning af gulvflader i vådrum, vedvarende vandbelastede områder samt på balkoner og terrasser.

Anvendelsesområde
Inden- og udendørs. Til spartling, afretning og
nivellering af gulvflader af beton, cementpudslag, fliser- og klinkebelægninger samt andre egnede undergulve.
Velegnet som slidlag i lagerrum, kældre og områder med lettere
trafik såsom enkeltgarager o.lign. Til opretning af gulvflader i vådrum,
vedvarende vandbelastede områder, på balkoner og terrasser før
lægning af fliser, klinker og belægninger samt maling med betonmaling.
Bemærk: Pigdæk o.lign. ødelægger overfladen.
Forbehandling af underlaget
Underlaget kan være tørt eller fugtigt, men skal være tilstrækkeligt
fast og frostbestandigt samt fri for støv og skillemidler. Løse partier
fjernes mekanisk ved fræsning, sandblæsning eller slibning for
forbedring af kontaktfladen.
Primning foretages med en egnet ARDEX primer.
I tvivlstilfælde kontakt teknisk afdeling.
Blanding
I en ren beholder hældes rent, koldt vand, og under kraftig omrøring
tilsættes pulveret til der opnås en letflydende mørtel uden klumper.
Blandingsforhold: Ca. 4,6 liter vand : 25 kg pulver, som tilsvarer
ca. 1 rumdel vand : 3,75 rumdel pulver.

ARDEX Skandinavia A/S
Marielundvej 4
2730 Herlev
Tlf: +45 44 88 50 50
ardex@ardex.dk
www.ardex.dk

Forarbejdning
ARDEX K 301 MIX kan forarbejdes i ca. 30 min. ved temperaturer på
18 - 20 ºC. Lavere temperaturer forlænger og højere temperaturer
forkorter forarbejdningstiden. Mørtlen er let at fordele med glatspartel og overfladen er selvudglattende.

Ja

Velegnet til kontorstole: Ja
Velegnet til gulvvarme:

Ja

Emballage:

25 kg sække

Lagring:

I tørre rum. Kan opbevares ca. 12 mdr.
i originalemballagen

MAL-kode (1993):

00-4

PR-nr.

1772644

ARDEX K 301 MIX skal udlægges i min. 3 mm og max. 30 mm lagtykkelse.
På større byggepladser kan ARDEX K 301 MIX udlægges med
snekke- eller stempelpumper samt kontinuerligt arbejdende blandepumper, som transporterer ca. 20 - 40 liter mørtel pr. minut. Henstår
maskinen og slangerne i mere end 30 min., skal de rengøres.
ARDEX K 301 MIX kan forarbejdes ved temperaturer på over +5 ºC.
Spartellaget skal beskyttes mod direkte sollys og træk for at forhindre for hurtig tørring. I tvivlstilfælde anbefales en forsøgsspartling.
Ved udlægning i temperaturer under 10 ºC bør ARDEX K 301 MIX
henstå i 3 døgn, før den udsættes for rullende belastning.
Karakter
Gråt pulver med specialcementer, kunststoffer med god dispergeringsevne samt udvalgte fyldstoffer og specielle additiver.
Bemærk
Til udspartling og reparation af huller, fordybninger, ujævnheder,
lunker og revner på underlaget anbefales det at anvende ARDEX A
46, standfast udendørsspartelmasse.
ARDEX K 301 MIX kan overmales med egnede betonmalinger efter
udtørring. ARDEX K 301 MIX kan ikke anvendes som underlag for
epoxycoatninger - her anbefales ARDEX K 301.

0432
ARDEX Skandinavia A/S
Marielundvej 4
2730 Herlev
Denmark
13
30228
EN 13813:2002
ARDEX K 301 MIX
Cementitious screed for internal and external use
EN 13813:CT-C20-F6-A22; Polymer-modified
Reaction to fire:
Release of corrosive substances:
Water permeability:
Water vapour permeability:
Compressive strength:
Flexural strength:
Wear resistance according to Böhme:
Sound insulation:
Sound absorption:
Thermal resistance:
Chemical resistance:

A2fl-s1
CT
NPD
NPD
C20
F6
A22
NPD
NPD
NPD
NPD

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, bygningsreglementer og bygnings- eller industrinormer kan give anledning til specifikke forarbejdningsanbefalinger.
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Karakter
Pulver med specialcementer, fyldstoffer og plast med god dispergeringsevne. Ved oprøring med vand fås en smidig, selvnivellerende,
spændingsfattig mørtel, der selv danner en glat og plan overflade
uden revner.

ARDEX K 2000
Pumpespartelmasse

• Velegnet til pumpning i lagtykkelser fra 3-30 mm

81

Tekniske data:
Vægtfylde:

1,25 kg/liter.

Vægtfylde (blandet):

1,6 kg/liter.

Materialeforbrug:

Ca 1,6 kg pulver pr. m²/mm.

Forarbejdningstid:

Ca. 30 min. ved 20 ºC.

Gangbar:

Efter ca. 3 timer ved 20 °C.

Belægningsklar:

Ved 5 mm efter ca. 1-2 døgn.
Ved 10 mm efter ca. 2-5 døgn.
Ved 30 mm efter ca. 14 døgn.

Trykstyrke (DIN 1164):

Efter 28 døgn 30 N/mm².

Emballage:

Sække á 25 kg.

Lagring:

12 måneder i uåbnet emballage i tørre
rum.

MAL-kode (1993):

00-4

PR-nr.

1665136

• Optimale flydeegenskaber
• Gode forarbejdningsegenskaber
• Giver en perfekt overflade

Anvendelsesområde
ARDEX K 2000 er en spændingsfattig, selvnivellerende pumpespartelmasse til opretning og nivellering af undergulve inden pålægning
af gulvbelægninger. Velegnet til råbeton, betonelementer, cement og
anhydritpudslag samt gamle spartelmasser.
Ved pålægning af trægulve svømmende på underlag af beton skal
der på spartellaget etableres en tæt fugtspærre, f.eks. en 0,20 mm
PE-folie med mindst 200 mm tapede samlinger.

berne på et glat underlag. En ring med diameter 10 cm og højde
7,4 cm (vol. 580 ml) placeres på et glat underlag og fyldes med
spartelmasse. Når ringen løftes skal spartelmassen i løbet af 30 sek.
flyde ud svarende til en diameter på ca. 42 cm.
Flydeegenskaberne afhænger af hvor effektivt der blandes og kan
variere fra pumpe til pumpe.
Ved manuel udlægning blandes 25 kg ARDEX K 2000 med 5,0 l vand
i et 30 liters blandekar til en klumpfri mørtel.

Kun til indendørs brug.
Forbehandling af underlaget
Underlaget skal være tørt, fast, bæredygtigt, ru og fri for skillemidler.
Til opretnings- og nivelleringsopgaver med pumpning anbefales det at
afsætte kotehøjder for at styre det færdige resultat.
Primning foretages med en egnet ARDEX primer.
Ved udlægning af tætte gulvbelægninger skal underkonstruktionen
være vedvarende tør. I tvivlstilfælde anbefales en forsøgsspartling.
Blanding
ARDEX K 2000 kan udlægges ved hjælp af alle normale typer af
snekke- eller stempelpumper, som har en kapacitet på min. 40 l/min.

Forarbejdning
Ved manuel udlægning: ARDEX K 2000 er nem at udlægge med glateller tandspartel, og flyder så godt sammen at der normalt ikke skal
foretages efterspartling eller slibning.
Ved pumpning: Inden udlægningen skal der monteres ARDEX stoplister mod tilstødende rum, afløb og gennemføringer. Spartelmassen
pumpes ud på gulvet i baner og overfladen afrettes med glatspartel.
Står pumpen stille mere end 15 - 20 min. skal maskine og slanger
rengøres.
ARDEX K 2000 kan i én arbejdsgang udlægges i lagtykkelser fra 3 30 mm.
ARDEX K 2000 kan forarbejdes ved temperaturer over 5 °C.

Blandingsforhold
Ved pumpning indstilles vandmængden til 20 % vandtilsætning, hvilket
svarer til ca. 5 l vand pr. 25 kg pulver.
Den korrekte vandmængde kontrolleres ved at måle flydeegenska-

ARDEX Skandinavia A/S
Marielundvej 4
2730 Herlev
Tlf: +45 44 88 50 50
ardex@ardex.dk
www.ardex.dk

Bemærk
ARDEX K 2000 kan ikke anvendes udendørs og på vedvarende
vandbelastede områder.

ARDEX Skandinavia A/S
Marielundvej 4
2730 Herlev
Denmark
13
20225
EN 13813:2002
ARDEX K 2000
Cementitious screed for internal use
EN 13813:CT-C30-F5; Polymer-modified
Reaction to fire:
Release of corrosive substances:
Water permeability:
Water vapour permeability:
Compressive strength:
Flexural strength:
Wear resistance according to BCA:
Sound insulation:
Sound absorption:
Thermal resistance:
Chemical resistance:

E
CT
NPD
NPD
C30
F5
NPD
NPD
NPD
NPD
NPD

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, bygningsreglementer og bygnings- eller industrinormer kan give anledning til specifikke forarbejdningsanbefalinger.
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Ved spartling på bræddegulve skal blandevandet til 20 kg ARDEX K
2000 F pulver tilsættes ARDEX E 25 i blandingsforholdet 3,2 liter
vand + 1,4 liter ARDEX E 25.
ARDEX K 2000 F kan i én arbejdsgang udlægges i lagtykkelser fra 3
- 30 mm.
ARDEX K 2000 F kan forarbejdes ved temperaturer over 5 °C.

ARDEX K 2000 F
Fiberforstærket spartelmasse

Karakter
Pulver med specialcementer, fyldstoffer og plast med god dispergeringsevne. Ved oprøring med vand fås en smidig, selvnivellerende,
spændingsfattig mørtel, der selv danner en glat og plan overflade
uden revner.
Bemærk
ARDEX K 2000 F kan ikke anvendes udendørs og på vedvarende vandbelastede områder.

83

Tekniske data
Vægtfylde:

1,25 kg/liter.

Vægtfylde (blandet):

1,6 kg/liter.

Materialeforbrug:

Ca 1,6 kg pulver pr. m²/mm.

Forarbejdningstid:

Ca. 30 min. ved 20 ºC.

Gangbar:

Efter ca. 3 timer ved 20 °C.

Belægningsklar:

Ved 5 mm efter ca. 1-2 døgn.
Ved 10 mm efter ca. 2-5 døgn.
Ved 30 mm efter ca. 14 døgn.

Trykstyrke (DIN 1164):

Efter 28 døgn 30 N/mm².

Emballage:

Sække á 20 kg.

Lagring:

12 måneder i uåbnet emballage i tørre
rum.

MAL-kode (1993):

00-4

• Velegnet til pumpning i lagtykkelser fra 3-30 mm
• Optimale flydeegenskaber
• Gode forarbejdningsegenskaber
• Giver en perfekt overflade

Anvendelsesområde
ARDEX K 2000 F er en spændingsfattig, fiberforstærket, selvnivellerende pumpespartelmasse til opretning og nivellering af undergulve
inden pålægning af gulvbelægninger. Velegnet til råbeton, betonelementer, cement og anhydritpudslag, gamle spartelmasser samt
bræddegulve.
Ved pålægning af trægulve svømmende skal der på spartellaget etableres en tæt fugtspærre, f.eks. en 0,20 mm PE-folie med mindst 200
mm tapede samlinger.
Kun til indendørs brug.
Forbehandling af underlaget
Underlaget skal være tørt, fast, bæredygtigt, ru og fri for skillemidler.
Til opretnings- og nivelleringsopgaver med pumpning anbefales det at
afsætte kotehøjder for at styre det færdige resultat.
Primning foretages med en egnet ARDEX primer.
På ikke sugende underlag, hvor der efterfølgende skal limes en tæt
belægning, skal ARDEX K 2000 F udlægges i min. 3 mm lagtykkelse
for at danne et vandabsorberende lag.
Ved udlægning af tætte gulvbelægninger skal underkonstruktionen
være vedvarende tør.
I tvivlstilfælde anbefales en forsøgsspartling.
Blanding
ARDEX K 2000 F kan udlægges ved hjælp af alle normale typer af
snekke- eller stempelpumper, som har en kapacitet på min. 40 l/min.

ARDEX Skandinavia A/S
Marielundvej 4
2730 Herlev
Tlf: +45 44 88 50 50
ardex@ardex.dk
www.ardex.dk

Blandingsforhold
Ved pumpning indstilles vandmængden til 20 % vandtilsætning, hvilket
svarer til ca. 4 l vand pr. 20 kg pulver.
Den korrekte vandmængde kontrolleres ved at måle flydeegenskaberne på et glat underlag. En ring med diameter 10 cm og højde 7,4 cm
(vol. 580 ml) placeres på et glat underlag og fyldes med spartelmasse. Når ringen løftes skal spartelmassen i løbet af 30 sek. flyde ud
svarende til en diameter på ca. 42 cm.
Flydeegenskaberne afhænger af hvor effektivt, der blandes og kan
variere fra pumpe til pumpe.
Ved manuel udlægning blandes 20 kg ARDEX K 2000 F med 4,0 l
vand i et 30 liters blandekar til en klumpfri mørtel.
Forarbejdning
Ved pumpning: Inden udlægningen skal der monteres ARDEX stoplister mod tilstødende rum, afløb og gennemføringer. Spartelmassen
pumpes ud på gulvet i baner og overfladen afrettes med glatspartel.
Står pumpen stille mere end 15 - 20 min. skal maskine og slanger
rengøres.
Ved manuel udlægning: ARDEX K 2000 F er nem at udlægge med
glat- eller tandspartel, og flyder så godt sammen at der normalt ikke
skal foretages efterspartling eller slibning.
ARDEX K 2000 F kan forarbejdes i ca. ½ time og er gangbar efter 3
timer. Lavere temperaturer forlænger og højere temperaturer forkorter forarbejdningstiden. Spartellaget er belægningsklar efter udtørring.

ARDEX Skandinavia A/S
Marielundvej 4
2730 Herlev
Denmark
14
20227
EN 13813:2002
ARDEX K 2000 F
Cementitious screed for internal use
EN 13813:CT-C30-F5; Polymer-modified
Reaction to fire:
Release of corrosive substances:
Water permeability:
Water vapour permeability:
Compressive strength:
Flexural strength:
Wear resistance according to BCA:
Sound insulation:
Sound absorption:
Thermal resistance:
Chemical resistance:

E
CT
NPD
NPD
C30
F5
NPD
NPD
NPD
NPD
NPD

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, bygningsreglementer og bygnings- eller industrinormer kan give anledning til specifikke forarbejdningsanbefalinger.
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Forarbejdning
I en ren beholder hældes rent, koldt vand og under kraftig omrøring
tilsættes pulveret, til der opnås en smidig spartelmasse uden klumper.
Til oprøring af 1 kg ARDEX R4 RAPID tilsættes ca. 0,4 liter vand.
ARDEX R4 RAPID kan anvendes ved temperaturer over 5 °C. Mørtlen
kan forarbejdes i ca. 15 min. ved +20 °C. Lavere temperaturer forlænger og højere temperaturer forkorter forarbejdningstiden.

ARDEX R4 RAPID
Universal hurtigspartel

• Hvid cementspartelmasse med ARDURAPID PLUS-effekt
• Kan spartles helt ned til 0 mm.
• Primerfri på alle underlag.

ARDEX R4 RAPID kan udlægges i lagtykkelser op til 10 mm, og er
belægningsklar efter 45-60 min. (parket skal klæbes med en ARDEX
SMP-klæber).
På tætte undergulve skal spartlen påføres i min. 2 mm lagtykkelse
(Jf. gulvbranchens regler). På vægge og lofter skal der på ikke sugende underlag påføres min. 1 mm lagtykkelse. I tvivlstilfælde anbefales
det at udføre et prøvefelt.
Karakter
Hvidt pulver af specialcement og fleksibelt kunststofpulver. Pulveret
oprøres med vand til en smidig masse, som er let at udspartle og
kan forarbejdes i ca. 15 minutter.

85

Tekniske data:
Blandingsforhold:

Ca. 0,4 liter vand til 1 kg pulver
(ca. 1 RD vand : 2 RD pulver)

Vægtfylde:

0,85 kg/liter

Vægtfylde (blandet):

1,5 kg/liter

Materialeforbrug:

Ca. 1,1 kg pulver pr. m²/mm.

Forarbejdningstid:

Ca. 15 min. ved +20 °C.

Malings- og klæbeklar:

Efter 60 min. ved 10 mm lagtykkelse.

Trykstyrke:

Efter 1 dag: Ca. 11 N/mm²
Efter 7 dage: Ca. 15 N/mm²
Efter 28 dage: Ca. 20 N/mm²

Bøjningstrækstyrke:

Efter 1 dag: Ca. 2,5 N/mm²
Efter 7 dage: Ca. 3,5 N/mm²
Efter 28 dage: Ca. 5,5 N/mm²

PH-værdi:

Ca. 10-11 i nyoprørt, ikke hærdet tilstand.

Levering:

Spande à 2,5 kg netto

Lagring:

12 mdr. i tørre rum

MAL-kode:

00-4 (1993)

ARDEX R 4 RAPID har ARDURAPID PLUS-effekt, der giver en hurtig hydraulisk hærdning og en krystallinsk vandbinding.

• Til gulv, væg og loft.
• Klar til belægning efter 45-60 minutter.
Anvendelsesområde
Standfast reparationsspartelmasse til opretning samt grov- og finspartling af gulv, væg og loft indendørs samt til visse facader udendørs med efterfølgende overfladebehandling.

ARDEX R4 RAPID kan ikke anvendes i områder med opstigende fugt.
ARDEX R4 RAPID kan ikke anvendes på gasbeton udendørs.

ARDEX R4 RAPID kan bruges uden primning på enhver fast overflade
af beton, cement- og anhydritpudslag, gipsplader, fibergips, spånfiner
og OSB-plader, træbaserede underlag, fliser, klinker, natursten, terrazzo, vaskbare emulsionsmalinger, latexmalinger, akrylmalinger, alkydmalinger og glasvæv.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Til fyldning af hulrum, huller og revner. Spartling af samlinger, fuger
og til fastgørelse af hjørneprofiler samt til finspartling i én arbejdsgang.
Kan spartles i lagtykkelser fra 0 til 10 mm i én arbejdsgang. Velegnet
til planspartling af overgange, ujævnheder og spartelslag på cement
og gipsbaserede spartelmasser.
Til facade/vægoverflader udendørs er ARDEX R4 RAPID egnet til mindre udbedringer, som efterfølgende skal have en overfladebehandling.
Forbehandling af underlaget
Underlaget skal være tørt, fast og stabilt samt fri for støv og skillemidler. Ikke fastsiddende eller svagt bundne malingslag og løst puds
skal fjernes.

Egnede underlag indendørs
Beton
Cement- og kalkcement
Afretningslag og betonelementer
Gipspuds og gipsplader
Gips- og cementspartelmasser
Spån-, finer- og OSB-plader
Trægulve, trætrapper
Gamle underlag med fastsiddende lim og rester af spartelmasse
Murværk
Gipsplader/ fibergipsplader
Fliser og klinker
Natursten og terrazzo
Vaskbare emulsionsmalinger
Gammel latex maling
Akryllak maling
Malet glasvæv
Stål

Egnede underlag udendørs
• Beton
• Cement- og kalkcement
• Malede facader

ARDEX R4 RAPID kan anvendes direkte på sugende og ikke sugende
overflader uden forudgående primning. Primning mellem flere lag er
ikke nødvendigt. ARDEX R4 RAPID klæber praktisk taget på alle underlag.

ARDEX Skandinavia A/S
Marielundvej 4
2730 Herlev
Tlf: +45 44 88 50 50
ardex@ardex.dk
www.ardex.dk

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, bygningsreglementer og bygnings- eller industrinormer kan give anledning til specifikke forarbejdningsanbefalinger.
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ARDEX SPARTELGUIDE
Standfaste
spartelmasser

Forbrug mm/m2

Lagtykkelser

Forarbejdnings
tid

Belægningsklar

Beton

Cementpuds

Anhydrit

ARDEX R4 RAPID

1,10 kg

0 - 10 mm

15 min.

60 min.

X

X

X

ARDEX K 5

1,15 kg

0 - 4 mm

5 min.

30 min.

X

X

X

ARDEX A 30

1,25 kg

0 - 5 mm

15 min.

2 timer

X

X

ARDEX A 31

1,25 kg

0 - 5 mm

20 min.

2 timer

X

ARDEX A 45

1,60 kg

0 - 5 mm

15 min.

1 time

ARDEX A 46***

1,40 kg

0 - 30 mm

15 - 20 min.

Terrazzo

Magnesit

Spån/krydsfinér

Bræddegulv

Stål

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Efter udtørring

X

X

X

X

X

Forbrug mm/m2

Lagtykkelser

Forarbejdnings
tid

Belægningsklar

Beton

Cementpuds

Anhydrit

Støbeasfalt

Terrazzo

Magnesit

Spån/krydsfinér

Bræddegulv

Stål

ARDEX K 11

1,40 kg

0-10 mm

30 min.

24 - 72 timer

X

X

X

X

X

X

ARDEX K 14

1,50 kg

0 - 10 mm
10 - 20 mm*

30 min.

24 timer
48 timer

X

X

X

X

X

ARDEX K 15

1,40 kg

0 - 10 mm
10 - 20 mm*

30 min.

24 timer

X

X

X

X

X

X

X

X

ARDEX FA 20

1,40 kg

3 - 10 mm
10 - 20 mm*

30 min.

24 timer
48 timer

X

X

X

X

X

X

ARDEX K 22 F

1,50 kg

0 - 30 mm**

30 min.

24 timer****

X

X

X

X

ARDEX K 33

1,50 kg

1,5 - 15 mm
15 - 30 mm*

30 min.

24 - 72 timer

X

X

X

ARDEX K 39

1,50 kg

0 - 10 mm
10 - 20 mm*

40 min.

24 timer
48 timer

X

X

X

ARDEX K 40

1,50 kg

0,5 - 20 mm
20 - 30 mm*

30 min.

6 - 48 timer

X

X

X

ARDEX K 55

1,50 kg

0 - 10 mm

15 min.

1 - 2 timer

X

X

X

ARDEX K 60

1,60 kg

0 - 15 mm
**15 - 30 mm

20 min.

12 - 48 timer

X

X

X

ARDEX K 70

1,70 kg

3 - 30 mm

30 min.

24 timer

X

X

ARDEX K 75

1,70 kg

3 - 50 mm

30 min.

24 timer

X

ARDEX K 80

1,65 kg

5 - 50 mm

30 min.

24 timer

ARDEX K 301***

1,60 kg

2 - 20 mm

30 - 45 min.

ARDEX K 301 MIX***

1,70 kg

4 - 30 mm

ARDEX K 2000

1,60 kg

ARDEX K 2000 F

Selvnivellerende
spartelmasser

X

Støbeasfalt

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Efter udtørring

X

X

X

30 min.

Efter udtørring

X

X

X

5 - 30 mm

30 min.

Efter udtørring

X

X

X

1,60 kg

3 - 30 mm

30 min.

Efter udtørring

X

X

X

Forbrug mm/m2

Påføring

Forarbejdnings
tid

Belægningsklar

Beton

Cementpuds

Anhydrit

ARDEX EP 2000

600 g/m2 i 2 lag

Mohairrulle

30 min.

6 timer pr. lag

X

X

X

ARDEX P 4

100 - 500 g/m2

Pensel, kost, rulle

-

1 time

X

X

ARDEX P 7

100 - 150 g/m2

Velour-/skumrulle

-

ARDEX P 21

200 - 800 g/m2

Spartel/rulle

30 min.

60 - 90 min.

X

X

ARDEX P 40

250 g/m2

A2 tandspartel

-

60 min.

X

ARDEX P 51

50 - 300 g/m2

Kost / rulle

---

Efter udtørring
normalt 8 - 12 timer

ARDEX P 82

100 - 200 g/m²

Mohairrulle

1 time

1 time

Primere/
fugtspærre

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X
X

X

X

X

Støbeasfalt

Terrazzo

Magnesit

Spån/krydsfinér

Bræddegulv

Stål

X

X

X

X

X

X

30 - 60 min.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1:1

1:3

1:3

1:0,5

1:0,5

1:0,5

1:0,5

1:0,5

1:0,5

X

X

X

X

X

X

X

X

X

60 - 120 min.

: Hæfter uden primer (der kan dog forekomme luftblærer)

*

Ved lagtykkelser over 10 mm skal der tilsættes sand i spartelmassen

: Med armeringsnet og ARDEX E 25. Hvis der efterfølgende monteres plader
kan ameringsnettet udelades.

**

Ved lagtykkelser over 30 mm skal der tilsættes sand i spartelmassen

: Med ARDEX E 25

***

Vejrbestandig - kan anvendes inden- og udendørs og i svømmebassiner

: Max 5 mm lagtykkelse. Fra 5 - 15 mm tilsættes ARDEX E 25

**** Gælder ved lagtykkelse 0-3 mm. For hver mm yderligere lagtykkelse lægges et døgn til tørretiden
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GULVLIM

ARDEX AF 135

fiberforstærket gulvlim

ARDEX AF 145

alsidig gulv- og væglim

ARDEX AF 165

dispersionsbaseret gulv- og væglim

ARDEX AF 180 1-komponent SMP baseret lim

SYSTEMOVERSIGT
PRODUKTINFORMATION

ARDEX AF 270

tekstil- og linoleumslim

ARDEX AF 455 1-komponent SMP baseret lim i rørfoliepose
ARDEX AF 480 SMP-baseret parketlim
ARDEX AF 485 SMP-baseret parketlim
ARDEX AF 495 2-komponent PU-lim
ARDEX AF 620

opløsningsmiddelfri kontaktlim

ARDEX AF 720 linoleums- og tæppelim
ARDEX AF 830
ARDEX AF 900

fikseringslim

fixeringslim til SL-tæppefliser

ARDEX AF 2270
ARDEX CW
ARDEX CA 20 P

ledende universallim
renseservietter
SMP-montageklæber

Produktdatablad

Gulvlim

Anbefalet tandspartel og limmængde:
Der skal altid anvendes en tandspartel, som sikrer, at belægningens
bagside dækkes med tilstrækkelig lim. Ved anvendelse af materiale,
som er groft struktureret, eller såfremt undergulvet har grove porer,
kan det være nødvendigt at anvende en større tandspartel.

Til PVC, LVT, gummi- og kvartvinylfliser:

ARDEX AF 135

TKB A 2
Forbrug: Ca. 290 g/m²

Fiberforstærket gulvlim

Til linoleum:

• Universelle anvendelsesmuligheder

TKB B 1
Forbrug: Ca. 350 g/m²

Tekniske data:
Råstofindhold:

Acrylat dispersioner

Materialeforbrug:

Jf. anbefalet tandspartel og limmængde

Klassificering som
farligt gods:

Ingen

Temperatur:

På gulvet Ikke under 15 °C og luften ikke
under 18 °C

Relativ luftfugtighed:

Ikke over 75%

Afluftningstid:

5-10 min.

Monteringstid:

Ca. 10 min. ved en temperatur på 18 °C
og en relativ luftfugtighed på 65%. Lavere
temperaturer og højere relativ luftfugtighed
forlænger de angivne tider og kan resultere
i, at fugtighed lukkes inde.

Velegnet til kontorstole: Ja (kontorstole i henhold til EN 12 529)
Velegnet til gulvvarme:

Ja

Rengøring (limrester):

Våd lim fjernes med vand, hærdet lim med
sprit. Indtørret lim på huden afvaskes med
et håndrensemiddel.

EMICODE:

EC 1 PLUS

• Kort afluftningstid.

GISCODE:

D1 – opløsningsmiddelfri

• Høj styrke. Lavt forbrug.

Lagring:

Køligt, men frostfrit. Åbnede emballager
lukkes tæt igen.

Lagertid:

Ca. 12 måneder i originalemballagen.

MAL-kode:

00-1 (1993)

Levering:

Spande á 13 kg

• Meget miljøvenlig.

Forbrugsmængderne opgjort ved anvendelse af TKB limklinge på
ARDEX spartelmasse.

• Let påføring.

ARDEX systemprodukt: Særlig god vedhæftning opnås ved
anvendelse med ARDEX spartelmasser. Anvendt med andre ARDEX
produkter med betegnelsen EMICODE EC1, opnås optimale betingelser for en miljøvenlig og lugtfri konstruktion. Uskadelig for mennesker
og miljø efter udtørring.
Anvendelsesområde
På sugende underlag indendørs. Til limning af: LVT-belægninger.
Homogene og heterogene PVC-belægninger. CV-belægninger. Kvartsvinylfliser. Gummibelægninger op til 4 mm i tykkelsen samt linoleum.
AF 135 er tilsat fibre hvilket nedsætter belægningens dimensionsændringer og minimerer risikoen for trykmærker i elastiske belægninger.
AF 135 skal anvendes som våd/semivåd lim.
Sammensætning
Acrylat dispersioner. Indeholder isothiazolinoner (konserveringsmiddel) som kan fremkalde allergisk reaktion.
Forbehandling af underlaget
Underlaget skal være jævnt, vedvarende tørt, fast, bæredygtigt, fri
for skillemidler og uden revner samt træk- og trykfast. Ved limning på
betonunderlag skal Gulvbranchens retningslinjer vedrørende fugtindhold, temperaturer m.m. overholdes.
Limning direkte på gamle belægninger kan føre til en uens optørring
af limen. Vandopløselige limrester/-belægninger skal fjernes helt.
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2 mm spartelmasse for at etablere en god klæbegrund.
Forarbejdning
AF 135 omrøres om nødvendigt og påføres underlaget i et jævnt
lag med en egnet tandspartel. Belægningen monteres i den våde/
semivåde lim efter 5-10 minutters afluftning afhængig af indeklima,
underlagets og materialets temperatur, underlagets sugeevne samt
den anvendte tandspartel
Belægningen tromles jævnt over hele arealet, mens limen stadig er
våd og igen ca. 1 time efter nedlægningen.
Da limen ikke virker som en hæftlim, kan det være nødvendigt at
udlægge sandsække/vægt over enderne og hvor belægningen ellers
kan have spændinger.
Samlinger må tidligst svejses efter 24 timer.
Bemærk
Monteringsanvisning fra belægningsproducenten samt gældende
normer og Gulvbranchens regler på området skal altid følges. I tvivlstilfælde anbefales det først at lave en prøvelimning.
Eventuel huddannelse på limen (fx pga. opbevaring under forkerte
forhold eller efter ibrugtagelse) skal fjernes, og må ikke omrøres
sammen med resten af limen.

Eventuel spartling og opretning af underlaget udføres med en egnet
ARDEX spartelmasse og dertil hørende primning.
Ved vådlimning på ikke sugende underlag skal der altid påføres min.

ARDEX Skandinavia A/S
Marielundvej 4
2730 Herlev
Tlf: +45 44 88 50 50
ardex@ardex.dk
www.ardex.dk

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, bygningsreglementer og bygnings- eller industrinormer kan give anledning til specifikke forarbejdningsanbefalinger.
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Produktdatablad

Gulvlim

ARDEX AF 145
Alsidig gulv og væglim

mellemrum kontrolleres, om limen stadig er klæbrig. Evt. luftbobler i
limen skal presses ud således, at evt. belægningsslip/deformationer
i belægningen undgås. Belægningen arbejdes godt ned i limlaget ved
hjælp af et stykke strygekork og belastes efterfølgende. Efter ca. 1
time tromles hele gulvet.

Tekniske data:

Praktisk tips: Ved hæftlimning skal belægningen nedlægges så
nøjagtigt som muligt i limen, idet det på grund af limens høje begyndelsesstyrke kan være vanskeligt at korrigere efterfølgende. Ved
stående spartling og limning opnås en glattere overflade med færre
spartelslag. Fugesamlinger i PVC- eller gummibelægninger må tidligst
svejses efter 24 timer
Bemærk: Monteringsanvisning fra belægningsproducenten samt
gældende normer og Gulvbranchens regler på området skal altid
følges. I tvivlstilfælde anbefales det først at lave en prøvelimning. Evt.
huddannelse på limen (fx pga. opbevaring under forkerte forhold eller
efter ibrugtagelse) skal fjernes, og må ikke omrøres sammen med
resten af limen.
Anbefalet tandspartel og limmængde: Der skal altid anvendes
en tandspartel, som sikrer, at belægningens bagside dækkes med
tilstrækkelig lim. Ved anvendelse af materiale, som er groft struktureret, eller såfremt undergulvet har grove porer, kan det være
nødvendigt at anvende en større tandspartel.

• Ekstrem høj klæbeevne.
• Meget høj styrke.
• Lavt forbrug.

Til PVC-, PVC-Design, gummi, cushion vinyl:

• Let påføring.

Råstofindhold:

Specielle kunststofdispersioner

Materialeforbrug:

Jf. anbefalet tandspartel og limmængde

Temperatur:

Ikke under + 15 °C

Relativ luftfugtighed:

Ikke over 75 %

Afluftningstid:

Op til 20 min. på sugende underlag.
Op til 40 min. på ikke sugende underlag

Monteringstid:

30-50 min. Lavere temperaturer og højere
relativ luftfugtighed forlænger de angivne
tider og kan resultere i, at fugtighed
spærres inde. De angivne tider gælder
ved en temperatur på 18 °C og en relativ
luftfugtighed (RF) på 65 %.

Rengøringsmiddel:

Før hærdning: ARDEX CW rengøringsservietter.

Velegnet til gulvvarme:

Ja

Klassificiering som
farligt gods:

Ingen

EMICODE:

EC1 plus - meget emissionsfattig

Levering:

Spande á 12 kg netto

Lagring:

Køligt, men frostfrit. Åbnede emballager
lukkes tæt igen, og restmateriale anvendes
inden for kort tid.

Lagertid:

Ca. 12 måneder i originalemballagen.

MAL-kode:

00-3 (1993)

• Lang monteringstid.
TKB A 1
Forbrug: 250 g/m² - 280 g/m²
ARDEX systemprodukt: Særlig god vedhæftning opnås ved
anvendelse med ARDEX spartelmasser. Anvendt med andre ARDEX
produkter med betegnelsen EMICODE EC1, opnås optimale betingelser for en miljøvenlig og lugtfri konstruktion. Uskadelig for mennesker
og miljø efter udtørring.

selige limrester/belægninger skal fjernes helt.
Evt. spartling og opretning af underlaget udføres med en egnet
ARDEX spartelmasse og dertil hørende primning. Ved vådlimning på
ikke sugende underlag skal der altid påføres min. 2 mm spartelmasse for at etablere en god klæbegrund.

Anvendelsesområde
Indendørs på gulv og væg. Dispersionslim til limning af:

Forarbejdning
Omrøres om nødvendigt inden brug. Belægningen skal være akklimatiseret inden udlægning og være uden egenspændinger. Limen
påføres i et jævnt lag med tandspartel eller rulle. For at sikre den
korrekte limmængde skal man straks efter påføring trække den
valgte limklinge gennem limlaget. Ved påføring skal overlappende
limlag undgås.

•
•
•
•
•
•

PVC-belægninger på gulv og væg
Kvartsvinylfliser
PVC-designbelægninger
Homogene gummibelægninger op til 2,5 mm.
Heterogene gummibelægninger op til 4 mm.
Tekstile gulvbelægninger med bagside af latex, PVC- eller pur-skum

på sugende og ikke sugende underlag. Kendetegnet ved en stærkt
udpræget klæbeevne, meget høj slutstyrke og ved at være meget
fugtbestandig. Kan anvendes både til vådlimning og til hæftlimning
Sammensætning
Akryldispersioner, mineralske fyldstoffer, vand, tilsætningsstoffer og
konserveringsmiddel: isothiazolinoner.
Forbehandling af underlaget
Underlaget skal være jævnt, vedvarende tørt, fast, bæredygtigt, fri
for skillemidler og uden revner samt træk- og trykfast.
Ved limning på betonunderlag skal Gulvbranchens retningslinjer vedrørende fugtindhold, temperaturer m.m. overholdes. Limning direkte på
gamle belægninger kan føre til en uens optørring af limen. Vandoplø-

ARDEX Skandinavia A/S
Marielundvej 4
2730 Herlev
Tlf: +45 44 88 50 50
ardex@ardex.dk
www.ardex.dk

Afluftningstiden afhænger af indeklimaet, underlagets og materialets
temperatur, underlagets sugeevne samt den anvendte tandspartel og
kan være fra ca. 5 til 20 min. på sugende underlag og op til 40 min.
på ikke sugende underlag.
Ved udlægning af PVC- og cushionvinyl-belægninger på ikke sugende
underlag skal limen altid afluftes fuldstændig (limen skal klæbe, men
må ikke smitte af) og klæbelaget være transparent gennemhærdet,
men stadig meget klæbrigt. Gulvbelægningen pålægges i løbet af
klæbefasen og tromles jævn over hele arealet. Efter ca. 30 min.
tromles belægningen igen.
Ved udlægning af PVC-design- eller gummibelægninger må der kun
påføres så meget lim, at man kan nå at lægge belægningen, mens
limen stadig er våd. Gulvbelægningen pålægges i løbet af klæbefasen
(limen skal stadig være klæbrig og sammentrykkeligt, når belægningen monteres) og tromles jævnt over hele fladen. Der skal med jævne
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TKB A 2
Forbrug: 300 g/m² - 350 g/m²
Til tekstile gulvbelægninger med bagside af latex, PVC- eller
pur-skum:

TKB B 1
Forbrug: 400 g/m² - 450 g/m²
Forbrugsmængde opgjort ved anvendelse af TKB-limklinge på ARDEX
spartelmasse.
Bemærk
EMICODE: EC1 PLUS - meget miljøvenlig PLUS
GISCODE: D1 - opløsningsmiddelfri
Opbevares utilgængelig for børn. Under og efter forarbejdningen/
udtørring skal der luftes godt ud. Man skal undgå at spise, drikke og
ryge under forarbejdningen. Såfremt produktet kommer i berøring
med øjnene eller huden, skal der skylles grundigt med vand. Må ikke
udledes til kloak, vand eller jord. Anvendt værktøj skal rengøres med
vand og sæbe umiddelbart efter brug. Produktet indeholder isothiazolinone. Allergikere kan få yderligere oplysninger ved henvendelse til
ARDEX’ tekniske afdeling på tel. 44 88 50 50.

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, bygningsreglementer og bygnings- eller industrinormer kan give anledning til specifikke forarbejdningsanbefalinger.
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Produktdatablad

Gulvlim

ARDEX AF 165
Dispersionsbaseret gulv og væglim

Praktisk tips
Ved hæftlimning skal belægningen nedlægges så nøjagtigt som
muligt i limen, idet det på grund af limens høje begyndelsesstyrke kan
være vanskeligt at korrigere efterfølgende.

Tekniske data:
Råstofindhold:

Acrylatdispersioner

Materialeforbrug:

Jf. anbefalet tandspartel og limmængde

Bemærk
Monteringsanvisning fra belægningsproducenten samt gældende
normer og Gulvbranchens regler på området skal altid følges. I tvivlstilfælde anbefales det først at lave en prøvelimning.

Klassificering som
farligt gods:

Ingen

Evt. huddannelse på limen (fx pga. opbevaring under forkerte forhold
eller efter ibrugtagelse) skal fjernes, og må ikke omrøres sammen
med resten af limen.

Relativ luftfugtighed (RF): Ikke over 75%

Anbefalet tandspartel og limmængde:
Der skal altid anvendes en tandspartel, som sikrer, at belægningens
bagside dækkes med tilstrækkelig lim. Ved anvendelse af materiale,
som er groft struktureret eller såfremt undergulvet har grove porer,
kan det være nødvendigt at anvende en større tandspartel.
Til Cushion vinyl:

• Ekstrem høj klæbeevne

Temperatur:

TKB A1
Forbrug: 250 g/m² - 280 g/m²

• Meget miljøvenlig. Lugtfri efter udtørring

Til PVC-, PVC-Design, gummi og tekstile belægninger med bagside af
filt og kvartvinylfliser:

• Opløsningsmiddelfri
ARDEX systemprodukt: Særlig god vedhæftning opnås ved
anvendelse med ARDEX spartelmasser. Anvendt med andre ARDEX
produkter med betegnelsen EMICODE EC1, opnås optimale betingelser for en miljøvenlig og lugtfri konstruktion. Uskadelig for mennesker
og miljø efter udtørring.
Anvendelsesområde
Sugende og ikke sugende underlag indendørs. Anvendes til både vådog hæftlimning. Til limning af:
•
•
•
•
•
•

PVC-belægninger på gulv og væg
Kvartsvinylfliser
gummibelægninger op til 2,5 mm i tykkelsen
PVC- og PVC-designbelægninger
CV-belægninger og linoleum.
Tekstile gulvbelægninger med bagside af tekstil, latex eller PVC.

ARDEX AF 165 er kendetegnet ved en stærkt udpræget klæbeevne
og en meget høj slutstyrke. Til tekstile belægninger med PUR-bagside
anbefales det at anvende ARDEX AF 145.
Sammensætning
Acrylatdispersioner. Indeholder isothiazolinoner (konserveringsmiddel)
som kan fremkalde allergisk reaktion.
Forbehandling af underlaget
Underlaget skal være jævnt, vedvarende tørt, fast, bæredygtigt, fri
for skillemidler og uden revner samt træk- og trykfast. Ved limning på
betonunderlag skal Gulvbranchens retningslinjer vedrørende fugtindhold, temperaturer m.m. overholdes.

ARDEX Skandinavia A/S
Marielundvej 4
2730 Herlev
Tlf: +45 44 88 50 50
ardex@ardex.dk
www.ardex.dk

Limning direkte på gamle belægninger kan føre til en uens optørring
af limen. Vandopløselige limrester/-belægninger skal fjernes helt. Evt.
spartling og opretning af underlaget udføres med en egnet ARDEX
spartelmasse og dertil hørende primning. Ved vådlimning på ikke
sugende underlag skal der altid påføres min. 2 mm. spartelmasse for
at etablere en god klæbegrund.

TKB A2
Forbrug: 300 g/m² - 350 g/m²

Forarbejdning
Omrøres om nødvendigt inden brug. Belægningen skal være akklimatiseret inden udlægning og være uden egenspændinger. Limen
påføres i et jævnt lag med tandspartel eller rulle. For at sikre den
korrekte limmængde skal man straks efter påføring trække den
valgte limklinge gennem limlaget. Ved påføring skal overlappende
limlag undgås.

TKB B 1
Forbrug: 400 g/m² - 450 g/m²

Afluftningstiden afhænger af indeklimaet, underlagets og materialets
temperatur, underlagets sugeevne samt den anvendte tandspartel og
vil typisk være på ca. 10 til 20 min.
Ved montering af PVC-design, gummibelægninger eller linoleum må
der kun påføres så meget lim, at man kan nå at lægge belægningen,
mens limen stadig er våd. Belægningen tromles ca. 1 time efter
nedlægning.

På gulvet Ikke under 15 °C og luften
ikke under 18 °C

Afluftningstid:

10-20 min.

Monteringstid:

20-30 min. ved en temperatur på 18 °C
og en relativ luftfugtighed på 65%. Lavere
temperaturer og højere relativ luftfugtighed
forlænger de angivne tider og kan resultere
i, at fugtighed lukkes inde.

Velegnet til kontorstole: Ja (kontorstole i henhold til EN 12 529)
Velegnet til gulvvarme:

Ja

Rengøring (limrester):

Våd lim fjernes med ARDEX CW rengøringsservietter, hærdet lim med sprit. Indtørret
lim på huden afvaskes med et håndrensemiddel.

EMICODE:

EC 1 PLUS

GISCODE:

D 1 - opløsningsmiddelfri

Lagring/holdbarhed:

Køligt, men frostfrit. Åbnede emballager
lukkes tæt igen. Holdbarhed ca. 12
måneder i uåbnet emballage.

MAL-kode:

00-1 (1993)

Levering:

Spande á 6 kg og 14 kg.

• Høj styrke. Lavt forbrug
• Let påføring
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Til tekstilbelægninger med struktureret bagside og linoleum:

Til tekstilbelægninger med stærkt struktureret bagside og nålefilt

TKB B 2
Forbrug 500 g/m² - 550 g/m²
Forbrugsmængderne opgjort ved anvendelse af TKB-limklinge på
ARDEX spartelmasse.

Ved hæftlimning af PVC- og cushionvinyl-belægninger skal limen altid
afluftes (limen skal klæbe, men må ikke smitte af) i ca. 10 - 20 min.
afhængig af indeklima, underlagets og materialets temperatur, underlagets sugeevne samt den anvendte tandspartel. Gulvbelægningen
pålægges i løbet af klæbefasen og tromles jævn over hele arealet.
Efter ca. 30 min. tromles belægningen igen. Samlinger må tidligst
svejses efter 24 timer

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, bygningsreglementer og bygnings- eller industrinormer kan give anledning til specifikke forarbejdningsanbefalinger.
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Til LVT vinyl, PVC, CV og gummibelægninger:

TKB A1
Forbrug: ca. 300-350 g/m²
Til LVT vinyl, PVC, CV og gummibelægninger:

ARDEX AF 180

TKB A2
Forbrug: ca. 370-420 g/m²
Til gummibelægninger med slebet bagside >3,2 mm.:

1komponent SMPbaseret lim

Tekniske data:
Materialeforbrug:

Jf. anbefalet tandspartel og limmængde

Temperatur:

Ikke under + 18 °C

Relativ luftfugtighed:

Ikke over 75 %

Afluftningstid:

Op til 20 min.

Monteringstid:

Op til 35 min. De angivne tider gælder ved
en temperatur på +18°C og en relativ
luftfugtighed (RF) på 65 %. Lavere
temperaturer eller lavere relativ luftfugtighed
forlænger de angivne tider.

Pot life:

24-48 timer.

Rengøringsmiddel:

Før hærdning: ARDEX CW rengøringsservietter.

Velegnet til kontorstole: Ja, i henhold til EN 12529
Velegnet til gulvvarme:

Ja

Levering:

Spande á 12 kg netto

Lagring:

Ikke følsom over for frost.

Lagertid:

Ca. 1 år uåbnet i originalemballagen.

EMICODE:

EC1 PLUS R - meget miljøvenlig

• Velegnet til svær belastning

GISCODE:

RS10

• Modstandsdygtig over for fugt

MAL-kode:

00-1 (1993)

TKB B1
Forbrug: ca. 430-480 g/m²

• Uden opløsningsmidler

Forbrugsmængderne opgjort ved anvendelse af TKB limklinge på
ARDEX spartelmasse.

• Egnet til gulvvarme
• Egnet til stole med hjul

ARDEX systemprodukt: Særlig god vedhæftning opnås ved
anvendelse med ARDEX spartelmasser. Anvendt med andre ARDEX
produkter med betegnelsen EMICODE EC1, opnås optimale betingelser for en miljøvenlig og lugtfri konstruktion. Uskadelig for mennesker
og miljø efter udtørring.

% påkrævet. Arealet kan alternativt spartles med en egnet ARDEX
spartelmasse.

Anvendelsesområde
Inden- og udendørs på gulv. SMP-baseret lim til limning af:

Ved lægning af banevarer, anbefales en afluftningstid på ca. 10 - 20
minutter, for at minimere krympning af klæbefladen.

•
•
•
•

Belægningen tromles lige efter nedlægning og igen efter 1 time. Det
nylagte gulv bør ellers ikke betrædes indenfor 4-6 timer.

Homogene og heterogene PVC-belægninger i baner og fliser
PVC-designbelægninger
CV-belægninger
Gummibelægninger i baner eller fliser

på sugende og ikke sugende underlag.
Forbehandling af underlaget
Underlaget skal være jævnt, permanent tørt, fast, bæredygtigt, fri for
skillemidler og revner samt træk- og trykfast. Gulvbranchens retningslinjer vedrørende fugtindhold, temperaturer m.m. skal overholdes.
Eventuel spartling og opretning af underlaget udføres med en egnet
ARDEX spartelmasse og dertil hørende primning.
Forarbejdning
ARDEX AF 180 påføres jævnt på underlaget med en tandspartel. Det
er vigtigt at undgå overlappende limlag. Belægningen skal lægges
indenfor monteringstiden og der skal være limafsmitning på hele
bagsiden af belægningen.
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Påfør klæberen med en egnet tandspartel i et ensartet lag på det
klargjorte underlag. Afluftningstid er op til 20 minutter.

Bemærk
Undgå forarbejdning ved under +15 °C gulvtemperatur og +18 °C
rumtemperatur. Luftfugtigheden bør være mellem 40 % og 65 %,
maksimalt 75 %.
ARDEX AF 180 PVC- og gummiklæber skal i opvarmede rum tempereres i god tid ved kolde vejrforhold.
Alle oplysninger gælder for ca. 20 °C og en relativ luftfugtighed på
65 %.
Anbefalet tandspartel og limmængde
Der skal altid anvendes en tandspartel, som sikrer, at belægningens
bagside dækkes med tilstrækkelig lim. Ved anvendelse af materiale,
som er groft struktureret eller såfremt undergulvet har grove porer,
kan det være nødvendigt at anvende en større tandspartel.

På ikke sugende underlag er en relativ luftfugtighed på mindst 50

ARDEX Skandinavia A/S
Marielundvej 4
2730 Herlev
Tlf: +45 44 88 50 50
ardex@ardex.dk
www.ardex.dk

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, bygningsreglementer og bygnings- eller industrinormer kan give anledning til specifikke forarbejdningsanbefalinger.
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limlag undgås. Afluftningstiden afhænger af indeklimaet, underlagets
og materialets temperatur, underlagets sugeevne samt den anvendte
tandspartel og kan være på op til 10 min.
Ved limning af belægninger med PUR- eller CTV bagside anvendes
ARDEX AF 145. Monteringsanvisning fra belægningsproducenten
samt gældende normer og Gulvbranchens regler på området skal
altid følges. I tvivlstilfælde anbefales det først at lave en prøvelimning.

ARDEX AF 270
Tekstil og linoleumslim

Monteringsanvisning fra belægningsproducenten samt gældende
normer og Gulvbranchens regler på området skal altid følges. I tvivlstilfælde anbefales det først at lave en prøvelimning.
Eventuel huddannelse på limen (fx pga. opbevaring under forkerte
forhold eller efter ibrugtagelse) skal fjernes, og må ikke omrøres
sammen med resten af limen.

• Højt monteringshug

Anbefalet tandspartel og limmængde
Der skal altid anvendes en tandspartel, som sikrer, at belægningens
bagside dækkes med tilstrækkelig lim. Ved anvendelse af materiale,
som er groft struktureret, eller såfremt undergulvet har grove porer,
kan det være nødvendigt at anvende en større tandspartel.

• Meget miljøvenlig

Til linoleum og tekstilbelægninger med lidt struktureret bagside:

• Lugtfri efter udtørring
• Opløsningsmiddelfri

TKB B 1
Forbrug: ca. 3,3 - 3,9 m²/l eller 325 g/m² - 375 g/m²

• Let påføring
ARDEX systemprodukt: Særlig god vedhæftning opnås ved
anvendelse med ARDEX spartelmasser. Anvendt med andre ARDEX
produkter med betegnelsen EMICODE EC1, opnås optimale betingelser for en miljøvenlig og lugtfri konstruktion. Uskadelig for mennesker
og miljø efter udtørring.
Anvendelsesområde
På sugende underlag indendørs.
Dispersionslim til limning af:
• Linoleumsbelægninger med bagside af jute eller glasfiber
• Korkment
• Tæpper med bagside af tekstil, latexskum eller latex-behandlet
bagside
• Vævede tekstilbelægninger
• Nålefilt
ARDEX AF 270 er kendetegnet ved dens gode begyndelses- og
slutstyrke.
Forbehandling af underlaget
Underlaget skal være jævnt, vedvarende tørt, fast, bæredygtigt, fri
for skillemidler og uden revner samt træk- og trykfast. Ved limning på
betonunderlag skal Gulvbranchens retningslinjer vedrørende fugtindhold, temperaturer m.m. overholdes.
Eventuel spartling og opretning af underlaget udføres med en egnet
ARDEX spartelmasse og dertil hørende primning.

Forarbejdning
Belægningen skal være akklimatiseret inden udlægningen og være
uden egenspændinger.
Omrøres om nødvendigt inden brug og påføres med en egnet
tandspartel i et ensartet lag på det korrekt klargjorte underlag.
Ved udlægningen skal overlappende limlag undgås. Afluftningstiden
afhænger af indeklimaet, underlagets og materialets temperatur,
underlagets sugeevne samt den anvendte tandspartel og kan være
på op til 10 min.

Til tekstilbelægninger med stærkt struktureret bagside og kokos/
sisal:
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Tekniske data:
Råstofindhold:

Specielle kunststofdispersioner

Materialeforbrug:

Jf. anbefalet tandspartel og limmængde

Temperatur:

Ikke under 15 °c

Relativ luftfugtighed (RF): Ikke over 75%
Afluftningstid:

Sugende underlag op til 10 min.

Ilægningstid:

Ca. 15 min. ved en temperatur på 18 °C
og en relativ luftfugtighed på 65%.
Lavere temperaturer og højere relativ
luftfugtighed forlænger de angivne tider og
kan resultere i, at fugtighed lukkes inde.

Velegnet til kontorstole: Ja i henhold til EN 12 529
Velegnet til gulvvarme:

Ja

Rengøring (limrester):

Våd lim fjernes med vand eller ARDEX CW
rengøringsservietter, hærdet lim
med sprit. Indtørret lim på huden
afvaskes med et håndrensemiddel.

EMICODE:

EC 1 plus - meget emissionsfattig

GISCODE:

D 1 - opløsningsmiddelfri

MAL-kode:

00-3 (1993)

Levering:

Spande á 14 kg netto.

Lagring/opbevaring:

Køligt, men frostsikkert. Åbnede
emballager skal lukkes godt igen. Kan
lagres i originalemballagen ca. 1 år

TKB B 2
Forbrug: ca. 2,8 - 3,2 m²/l eller 400 g/m² - 450 g/m²
Forbrugsmængderne opgjort ved anvendelse af TKB-limklinge på
ARDEX spartelmasse.

Belægningen lægges i det godt klæbrige limlag (limen kan inden for
den tilladte monteringstid virke udpræget tør, men limstrengene skal
stadig være klæbrige) og tromles og gnides godt fast. Efter ca. 20
minutter tromles belægningen igen.
Ved limning af tekstile belægninger med PUR- eller CTV-bagside
kontakt ARDEX
Praktisk tips
Ved at lægge belægningen i den våde lim (vådliming) sikres det, at
limen fordeles i et jævnt lag over hele belægningens bagside således,
at belægningen klæber bedre til underlaget. Herved opnås en højere
styrke.
Bemærk
Fugesamlinger i linoleumsbelægninger må tidligst svejses/lukkes
efter 24 timer.
Ved limning af diffusionsåbne gulvbelægninger kan belægningen også
lægges direkte i den våde lim. Ved udlægningen skal overlappende

ARDEX Skandinavia A/S
Marielundvej 4
2730 Herlev
Tlf: +45 44 88 50 50
ardex@ardex.dk
www.ardex.dk

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, bygningsreglementer og bygnings- eller industrinormer kan give anledning til specifikke forarbejdningsanbefalinger.
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ARDEX AF 455
Lim i rørfoliepose
• Egnet til gulvvarme
• Egnet til stole med hjul
• Til påføring med limpistol

Anvendelsesområde
Silan-modificeret polymerbaseret lim i rørfoliepose til limning af:
•
•
•
•
•
•

Stavparket
Lamelparket (alle formater)
Massive plankegulve (til max. 180 mm bredde - eg dog 200 mm)
Korkgulve med HDF/MDF mellemlag
Mosaikparket iht. DIN EN 13488
Højkantlamelparket, min. 16 mm tyk, maks. 200 mm lang

Tekniske data:
Råstofindhold:

Silan-modificeret polymer

Materialeforbrug:

Jf. anbefalet påføringsteknik og limmængde

ARDEX AF 455 parketklæber skal tempereres i opvarmede rum i god
tid ved kolde vejrforhold.

Temperatur:

Ikke under + 18 °C

Relativ luftfugtighed:

Ikke over 75 %

Alle oplysninger gælder for ca. 20 °C og en relativ luftfugtighed på
65 %.

Afluftningstid:

Ingen.

Monteringstid:

Ca. 40 min.

Anbefalet påføringsmetode og limmængde
Påføring med posepistol og speciel påføringsdyse: 600 - 800 ml/m²

Hærdetid:

24 timer.

Overfladebehandling:

Tidligst efter 24 timer.

ARDEX limrør 414 - 25 -3,5: 800 - 1000 g/m² (mosaik- og småt
færdigparket).

Temperatur:

De angivne tider gælder ved en
temperatur på +18°C og en relativ
luftfugtighed (RF) på 65 %. Lavere
temperaturer eller lavere relativ luftfugtighed
forlænger de angivne tider.

TKB B3: 800 - 1000 g/m² (mosaik- og småt færdigparket).

Rengøringsmiddel:

Før hærdning: ARDEX CW rengøringsservietter.

TKB B5: 700 - 900 g/m² (stort færdigparket, korkbelægninger på
klodser).

Velegnet til kontorstole: Ja, i henhold til EN 12529
Velegnet til gulvvarme:

Ja

TKB B11: 1000 - 1200 g/m² (højkantlamel, stavparket og småt
færdigparket og endetræsgulv).

EMICODE:

EC1 PLUS R - meget miljøvenlig

GISCODE:

RS10

TKB B13: 1100 - 1300 g/m² (stort stav- og færdigparket, massivt
bræddegulv).

MAL-kode:

(1993) 00-1

Levering:

Folieposer a 7,31 kg netto

Lagring/opbevaring:

Ikke følsom over for frost. Holdbarhed ca. 1
år uåbnet i originalemballagen.

ARDEX limrør 414 - 40 -3,5: 1000 - 1200 g/m² (højkantlamel, stavparket og småt færdigparket og endetræsgulv)

• Uden opløsningsmidler

ARDEX systemprodukt: Særlig god vedhæftning opnås ved
anvendelse med ARDEX spartelmasser. Anvendt med andre ARDEX
produkter med betegnelsen EMICODE EC1 opnås optimale betingelser for en miljøvenlig og lugtfri konstruktion. Uskadelig for mennesker
og miljø efter udtørring.

Bemærk
Undgå forarbejdning ved under +15 °C gulvtemperatur og +18 °C
rumtemperatur. Luftfugtigheden bør være mellem 40 % og 65 %,
maksimalt 75 %.

Forarbejdning
ARDEX AF 455 påføres jævnt i striber på underlaget ved hjælp af
en limpistol med speciel påføringsdyse. Limen påføres på langs af
lægningsretningen.

TKB B15: 1400 - 1500 g/m² (stort flerlagsparket, massive plankegulve).
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Forbrugsmængderne opgjort ved anvendelse af TKB-limklinge på
ARDEX spartelmasse.

ARDEX AF 455 parketklæber kan også påføres med parkettandspartel. Klip folieposen op, for derefter at presse klæberen ud.
Skub omgående parketgulvet på plads og tryk godt. Sørg for tilstrækkelig befugtning af træets underside.
Værktøj skal efter brug omgående rengøres med ARDEX CW rengøringsservietter. Efter hærdning kan ARDEX AF 455 parketklæber kun
fjernes på mekanisk vis.

på sugende og ikke sugende underlag, indendørs.
Forbehandling af underlaget
Underlaget skal være jævnt, permanent tørt, fast, bæredygtigt, fri
for skillemidler og revner, samt træk- og trykfast. Gulvbranchens
retningslinjer vedrørende fugtindhold, temperaturer m.m. skal overholdes. Anhydritbaserede underlag skal forbehandles mekanisk og støvsuges godt iht. producentens anvisninger samt i overensstemmelse
med de gældende normer og datablade. Der må ikke anvendes en
dispersionsprimer direkte under klæberen.
Eventuel spartling og opretning af underlaget udføres med en egnet
ARDEX spartelmasse.
ARDEX AF 455 parketklæber må ikke påføres direkte på støbeasfalt.

ARDEX Skandinavia A/S
Marielundvej 4
2730 Herlev
Tlf: +45 44 88 50 50
ardex@ardex.dk
www.ardex.dk

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, bygningsreglementer og bygnings- eller industrinormer kan give anledning til specifikke forarbejdningsanbefalinger.
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terne, således at en sammenlimning af fer og not undgås.
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Til kork belægning

Udlagt parket (specielt i store formater) skal straks kontrolleres for
hulrum. Om nødvendigt skal parketbelægningen belastes indtil limen
er afbundet.
Eventuelt overskydende lim fjernes straks fra undergulvet med en
glatspartel.

TKB A2
400-450 g/m²
Højkantsparket, mosaik parket

ARDEX AF 480
SMPbaseret parketlim
• Meget emissionsfattig
• Indeholder ikke opløsningsmidler eller vand
• Brugsklar, 1-komponent
• Høj forskydningsstyrke, velegnet til alle parkettyper
• Høj slutstyrke
ARDEX systemprodukt: Særlig god vedhæftning opnås ved
anvendelse med ARDEX spartelmasser. Anvendt med andre ARDEX
produkter med betegnelsen EMICODE EC1, opnås optimale betingelser for en miljøvenlig og lugtfri konstruktion. Uskadelig for mennesker
og miljø efter udtørring.
Anvendelsesområde
Indendørs, gulv.
Fast-elastisk SMP-lim med stor forskydningsstyrke til limning af:
•
•
•
•
•
•

Lamelparket (alle formater)
Mosaikparket, højkantsparket 16 mm tykke max 200 mm lange
Stav- og rudeparket
18 mm massivparket uden fer og not
Massive parketstave med fer og not
Massive trægulve 180 mm brede (eg dog 200 mm). Tykkelses-/
breddeforhold 1:8
• Massive korkgulve
• Lamelkork med kerne af MDF/HDF
på egnede undergulve.
Forberedelse af undergulvet
Undergulvet skal være plant, vedvarende tørt, fast, bæredygtigt, fri
for skillemidler og uden revner samt træk- og trykfast. Ved limning på
betonunderlag skal Gulvbranchens retningslinier vedrørende fugtindhold, temperaturer m.m. overholdes.
Ved udlægning af storformat-parkettyper og ved store ujævnheder
i undergulvet, skal undergulvet først rettes op med en egnet ARDEX
spartelmasse med dertil hørende primning.

ARDEX Skandinavia A/S
Marielundvej 4
2730 Herlev
Tlf: +45 44 88 50 50
ardex@ardex.dk
www.ardex.dk

Ved anvendelse ovenpå ARDEX K 55 lynspartelmasse i lagtykkelse op
til 10 mm kan ARDEX AF 480 MS udlægges, når spartelmassen er
gangbar efter ca. 60 min. Kontroller parketbelægningsbagsiden for
fuldfladig limafsmitning!
Cementpudslag skal udføres i henhold til leverandørens anvisninger
og gældende normer og afsluttende støvsuges godt. Hvis cementpudslaget er støvfrit, kan parketbelægningen limes direkte på undergulvet med ARDEX AF 480.
Ved limning på betonunderlag skal Gulvbranchens retningslinier vedrørende fugtindhold, temperaturer m.m. overholdes.
Anhydritpudslag skal altid primes og spartles med en egnet ARDEX
spartelmasse
Undergulve, som ikke er bestandige mod blødgører, spartles med en
egnet ARDEX spartelmasse i en lagtykkelse på min. 2 mm.
Evt. spartling og opretning af undergulvet udføres med egnet ARDEX
spartelmasse med dertil hørende primning.

Ved vægge og søjler m.m. skal der indbygges kantfuger afhængigt af
rummets udformning, træsort og parkettype.
Bemærk
Der må ikke anvendes dispersionsbaseret primer under ARDEX AF
480. Ved behov for primning inden limning skal ARDEX P40 MS
anvendes.

TKB B3
800-1000 g/m²
Trinlydsisolering og afkoblingsplader

• Der må kun udføres limning af parket ved en relativ luftfugtighed på
< 75 % og en rumtemperatur på > 18 °C.
• For at sikre en permanent klæbning skal parketten på monteringstidspunktet have en fugtighed, som svarer til middelfugtigheden i
løbet af året i det lokale, hvor den udlægges (under normal brug).
Det vil sige, at massiv parket skal være lidt mere fugtigt, og
flerlags-, og færdigparket og parket udlagt på gulv med gulvvarme
skal være lidt mere tørt ved indbygningen
• Trægulvmaterialer skal have et fugtindhold på 8 ± 2 %, heraf bør
2/3 af partiet ligge mellem 7 og 9 % fugtindhold.
• Ved limning af parket med et højt indhold af olie eller fedt skal
ARDEX’ tekniske afdeling kontaktes.
• Såfremt der er lim tilbage i spanden, skal aluminiumsfolien lægges
tilbage hen over materialet, og spanden skal lukkes tæt.
• Ved lakforseglinger må der ikke findes lim i åbne fuger, da dette
kan resultere i vandring af blødgøremidlet.

TKB B3 - B15 TKB
800 - 1500 g/m
Parket, parket på bånd, lamelparket i lille format, kork på mellemlag
af feks. MDF

Færdigparketgulve er gangbare efter 6 timer og kan benyttes på
normal vis efter 24 timer.

TKB B6
900-1000 g/m²

En efterfølgende overfladebehandling af rå parket må først foretages,
når fugtindholdet i parketten/træet svarer til den omgivende luftfugtighed, tidligst efter 24 timer. På dårligt sugende eller ikke sugende
undergulve må overfladebehandling først foretages 48 timer efter
udlægningen.

Storformat parket og lamelparket, massive trægulve

Bemærk
Monteringsanvisning fra belægningsproducenten samt gældende
normer og Gulvbranchens regler på området skal altid følges. I tvivlstilfælde anbefales det først at lave en prøvelimning.
Anbefalet tandspartel og limmængde
Der skal altid anvendes en tandspartel, som sikrer, at belægningens
bagside dækkes med tilstrækkelig lim. Ved anvendelse af materiale,
som er groft struktureret, eller såfremt undergulvet har grove porer,
kan det være nødvendigt at anvende en større tandspartel.

TKB B11 - B15
1000 - 1500 g/m2.
Forbrugsmængderne opgjort ved anvendelse af TKB-limklinge på
ARDEX spartelmasse.
Med ARDEX SpecialSpartel 5 kan der i visse tilfælde monteres parket
når der er op til 85 % RF i undergulvet Forbrug: 1700 - 1800 g/m².

Forarbejdning
ARDEX AF 480 skal være tilstrækkeligt akklimatiseret inden forarbejdningen påbegyndes. Limen påføres i et jævnt lag med tandspartel på
det korrekt klargjorte undergulv. Der må kun påføres så meget lim, at
man kan nå at lægge belægningen, mens limen stadig er våd.
Parketelementerne ilægges inden for monteringstiden og gnides/
bankes godt på plads. Det er vigtigt, at limen fordeles i et jævnt lag
over hele belægningens bagside, således at belægningen klæber
fuldfladigt til undergulvet. Herved opnås en væsentlig højere styrke.
Ved limning skal det sikres, at der ikke kommer lim på parketkan-

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, bygningsreglementer og bygnings- eller industrinormer kan give anledning til specifikke forarbejdningsanbefalinger.

07/2022

102

Gulvlim

Tekniske data:
Råstofindhold:

Silan-modificeret polymer

Materialeforbrug:

Ca. 800 - 1.800 g/m² afhængig af
anvendt tandspartel

Temperatur:

Ikke under + 18 °C

Relativ luftfugtighed:

Ikke over 75 %

Relativ fugtprocent
i underlag:

Mellem 35-65 % i visse tilfælde op til
85 % (over 65 % kontaktes ARDEX)

Afluftningstid:

Ingen

Monteringstid:

Ca. 40 min. De angivne tider gælder ved
en temperatur på +18°C og en relativ
luftfugtighed (RF) på 65 %. Lavere
temperaturer eller lavere relativ luftfugtighed
forlænger de angivne tider. .

Rengøringsmiddel:

Før hærdning: ARDEX CW rengøringsservietter. Efter hærdning: Limen fjernes
mekanisk.

Velegnet til gulvvarme:

Ja

Klassificeret som
farligt gods iht:

Ingen

EMICODE:

EC1 Plus - meget emissionsfattig

MAL-kode:

00-1 (1993)

Levering:

Spande á 18 kilo netto

Lagring:

Køligt, men frostfrit. Åbnede emballager
lukkes tæt igen, og restmateriale
anvendes inden for kort tid. Lagringstid ca.
12 måneder i uåbnet originalemballage.

Produktdatablad

Gulvlim

Udlagt parket/planker (specielt i store formater) skal straks kontrolleres for hulrum. Om nødvendigt skal belægningen belastes indtil
limen er afbundet.
Evt. overskydende lim fjernes straks fra undergulvet med en
glatspartel.
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Mosaik parket:

TKB B3
800-1000 g/m²

Ved vægge og søjler m.m. skal der indbygges kantfuger afhængigt
af rummets udformning, træsort og parkettype.
Parket, parket på bånd, lamelparket:

ARDEX AF 485
SMPbaseret parketlim

• Specialt velegnet til massive trægulve – også i brede formater
• Meget emissionsfattig

Bemærk
Der må ikke anvendes dispersionsbaseret primer direkte under
ARDEX AF 485. Ved behov for primning inden limning skal ARDEX P
40 MS anvendes.
• Der må kun udføres limning af parket ved en relativ luftfugtighed
på <75% og en rumtemperatur på >18 °C.
• For at sikre en permanent klæbning skal parketten på monteringstidspunktet have en fugtighed, som svarer til middelfugtigheden i løbet af året i det lokale, hvor den udlægges (under
normal brug). Det vil sige, at massiv parket skal være lidt mere
fugtigt og flerlags-, og færdigparket og parket udlagt på gulv
med gulvvarme skal være lidt mere tørt ved indbygningen
• Trægulvsmaterialer skal have et fugtindhold på 8 ± 2 %, heraf
bør 2/3 af partiet ligge mellem 7 og 9% fugtindhold.

• Indeholder ikke opløsningsmidler eller vand

• Ved limning af parket med et højt indhold af olie eller fedt skal
ARDEX’ tekniske afdeling kontaktes.

• Brugsklar, 1-komponent

• Såfremt der er lim tilbage i spanden, skal aluminiumsfolien lægges tilbage hen over materialet, og spanden skal lukkes tæt.

• Høj slutstyrke

Anvendelsesområde
Indendørs, gulv.

Massive trægulve også i brede formater
Lamelparket
Mosaikparket, højkantsparket 16 mm tykke max 200 mm lange
Stav- og rudeparket
18 mm massivparket uden fer og not
Massive parketstave med fer og not
Massive korkgulve
Lamelkork med kerne af MDF/HDF på egnede undergulve

Forberedelse af undergulvet
Undergulvet skal være plant, vedvarende tørt, fast, bæredygtigt, fri
for skillemidler og uden revner samt træk- og trykfast. Ved limning
på betonunderlag skal Gulvbranchens retningslinier vedrørende
fugtindhold, temperaturer m.m. overholdes.
Ved udlægning af storformat-parkettyper og ved store ujævnheder
i undergulvet, skal undergulvet først rettes op med en egnet ARDEX
spartelmasse.
Ved anvendelse ovenpå ARDEX K 55 lynspartelmasse i lagtykkelse
op til 10 mm kan ARDEX AF 485 udlægges, når spartelmassen er
gangbar efter ca. 60 min. Kontroller parketbelægningsbagsiden for

ARDEX Skandinavia A/S
Marielundvej 4
2730 Herlev
Tlf: +45 44 88 50 50
ardex@ardex.dk
www.ardex.dk

TKB B11
1000 - 1500 g/m2.
Forbrugsmængderne opgjort ved anvendelse af TKB-limklinge på
ARDEX spartelmasse.
Tekniske data:
Silan-modificeret polymer

Materialeforbrug:

Ca. 800 – 1.500 g/m² afhængig af
anvendt tandspartel.

Færdigparketgulve er gangbare efter 6 timer og kan benyttes på
normal vis efter 24 timer.

Temperatur:

Ikke under + 18 °C.

Relativ luftfugtighed:

Ikke over 75%.

En efterfølgende overfladebehandling af rå parket må først foretages, når fugtindholdet i parketten/træet svarer til den omgivende
luftfugtighed, tidligst efter 24 timer. På dårligt sugende eller ikke
sugende undergulve må overfladebehandling først foretages 48
timer efter udlægningen.

Relativ fugtprocent
i underlag:

fuldfladig limafsmitning!
Cementpudslag skal udføres i henhold til leverandørens anvisninger og gældende normer og afsluttende støvsuges grundigt. Hvis
cementpudslaget er støvfrit, kan parketbelægningen limes direkte
på undergulvet med ARDEX AF 485.
Ved limning på betonunderlag skal Gulvbranchens retningslinjer
vedrørende fugtindhold, temperaturer m.m. overholdes.

Fast SMP-lim med stor forskydningsstyrke til limning af:
•
•
•
•
•
•
•
•

Storformat parket og lamelparket, massive trægulve:

Råstofindhold:

• Ved lakforseglinger må der ikke findes lim i åbne fuger, da dette
kan resultere i vandring af blødgøremidlet.
ARDEX systemprodukt: Særlig god vedhæftning opnås ved
anvendelse med ARDEX spartelmasser. Anvendt med andre
ARDEX produkter med betegnelsen EMICODE EC1, opnås optimale
betingelser for en miljøvenlig og lugtfri konstruktion. Uskadelig for
mennesker og miljø efter udtørring.

TKB B5
700-900 g/m²

Evt. spartling og opretning af undergulvet udføres med egnet
ARDEX spartelmasse.
Anhydritpudslag skal altid primes og spartles med en egnet ARDEX
spartelmasse
Undergulve, som ikke er bestandige mod blødgører, skal rengøres
effektivt, og spartles med en egnet ARDEX spartelmasse i en
lagtykkelse på min. 2 mm.
Forarbejdning
ARDEX AF 485 skal være tilstrækkeligt akklimatiseret inden
forarbejdningen påbegyndes. Limen påføres i et jævnt lag med
tandspartel på det korrekt klargjorte undergulv. Der må kun påføres så meget lim, at man kan nå at lægge belægningen, mens limen
stadig er våd.
Parketelementerne ilægges inden for monteringstiden og gnides/bankes godt på plads. Det er vigtigt, at limen fordeles i et jævnt lag
over hele belægningens bagside således, at belægningen klæber
fuldfladigt til undergulvet. Herved opnås en væsentlig højere styrke.
Ved limning skal det sikres, at der ikke kommer lim på parketkanterne, således at en sammenlimning af fer og not undgås.

Bemærk
Monteringsanvisning fra belægningsproducenten samt gældende
normer og Gulvbranchens regler på området skal altid følges. I
tvivlstilfælde anbefales det først at lave en prøvelimning.
Anbefalet tandspartel og limmængde
Der skal altid anvendes en tandspartel, som sikrer, at belægningens
bagside dækkes med tilstrækkelig lim. Ved anvendelse af materiale, som er groft struktureret, eller såfremt undergulvet har grove
porer, kan det være nødvendigt at anvende en større tandspartel.
Til korkbelægning:

TKB A2
400-450 g/m²

Mellem 35-65 %. I visse tilfælde op til 85 %
(over 65 % kontaktes ARDEX).

Afluftningstid:

Ingen.

Monteringstid:

Ca. 40 min. De angivne tider gælder ved
en temperatur på +18°C og en relativ
luftfugtighed (RF) på 50 %. Lavere
temperaturer eller lavere relativ luftfugtighed
forlænger de angivne tider.

Rengøringsmiddel:

Før hærdning: ARDEX CW-renseservietter.

Velegnet til gulvvarme: Ja.
Klassificeret som
farligt gods iht:

Ingen.

Velegnet til gulvvarme: Ja.
EMICODE:

EC1 Plus - meget emissionsfattig.

MAL-kode:

0-1 (1993)

Levering:

Spande á 18 kilo netto.

Lagring:

Køligt, men frostfrit. Åbnede emballager
lukkes tæt igen, og restmateriale anvendes
inden for kort tid. Lagringstid ca. 18
måneder i uåbnet originalemballage.

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, bygningsreglementer og bygnings- eller industrinormer kan give anledning til specifikke forarbejdningsanbefalinger.
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Overskydende lim skal omgående fjernes fra underlaget med en glat
spartel. Belægningen skal tromles igen efter ca. 2 timer.
Praktisk tips
Ved at lægge belægningen i den våde lim (vådliming) sikres det, at
limen fordeles i et jævnt lag over hele belægningens bagside således,
at belægningen klæber bedre til underlaget. Herved opnås en højere
styrke.

ARDEX AF 495
2komponent PUlim

• Universallim til parketgulve samt gummi- og PVC-belægninger
• Meget høj stabilitet til hårdt belastede områder (industri, sportsfaciliteter, tung transport)
• Høj varmebestandighed i krævende områder, f. eks. bag vinduesfacader

ARDEX systemprodukt: Særlig god vedhæftning opnås ved
anvendelse med ARDEX spartelmasser. Anvendt med andre ARDEX
produkter med betegnelsen EMICODE EC1, opnås optimale betingelser for en miljøvenlig og lugtfri konstruktion. Uskadelig for mennesker
og miljø efter udtørring.

20 fiberforstærket spartelmasse og ved tykkere lag ARDEX K 80.
Udendørs anvendes ARDEX K 301 eller ARDEX A 46.

Anvendelsesområde
Inden- og udendørs, gulv.

Forarbejdning
ARDEX AF 495 skal akklimatiseres inden forarbejdning. Hærdekomponent B (flaskeindhold i lågdelen) blandes fuldstændigt med harpikskomponent A. Blandingen oprøres ved hjælp af en egnet boremaskine
og piskeris i ca. 3 min. ved 300 - 600 o/min., indtil den har en
homogen konsistens og ensartet farve.

2-komponent lim til klæbning af belægninger i højtbelastede områder:
• Højkantlamelparket iht. DIN EN 14761, max. 200 mm lang, min.
16 mm tyk
• Modulklodsgulve DIN EN 14761, stavparket DIN EN 13226
• Lamelparket iht. DIN EN 13489
• Massive plankegulve iht. DIN EN 13629 og DIN EN 13990, max.
18 cm bred, tykkelses-/bredde forhold 1:8
• Mosaikparket iht. DIN EN 13488
• Gummibelægning i fliser
• PVC-designbelægninger
• Linoleumsbelægninger
• Laminatbelægninger
• Kunstgræs-, gummigranulat, inden- og udendørsbelægninger

Bemærk
• Værktøj skal straks efter brug rengøres med acetone, spiritus eller
et olie-/voksholdigt rengøringsmiddel.
• Undgå at gå på monterede flader i de første 4-6 timer.
• Parketlimning må kun foretages ved en relativ luftfugtighed <75 %
og en rumtemperatur >+18 °C.
• Ved stærkt fedtet eller olieholdigt træ kontakt ARDEX inden limning.
• Ved limning skal det sikres, at der ikke kommer lim på parketkanterne således, at en sammenlimning af fer og not undgås.
• Overfladebehandling af parket kan foretages allerede efter 24
timer.
Vær opmærksom på belægningsproducenternes vejledninger, samt
de gældende normer og regler for faget. I tilfælde af tvivl anbefales
det at lave prøvelimninger.
Anbefalet tandspartel og limmængde:
Der skal altid anvendes en tandspartel, som sikrer, at belægningens
bagside dækkes med tilstrækkelig lim. Ved anvendelse af materiale,
som er groft struktureret, eller såfremt undergulvet har grove porer,
kan det være nødvendigt at anvende en større tandspartel.

Limen påføres jævnt på underlaget ved hjælp af en tandspartel. Der
må kun påføres så meget lim, at man kan nå at lægge belægningen,
mens limen stadig er våd.

på sugende og ikke sugende underlag
Forbehandling af underlaget
Underlaget skal være jævnt, vedvarende tørt, fast, bæredygtigt, fri
for skillemidler og uden revner samt træk- og trykfast. Ved limning på
betonunderlag skal Gulvbranchens retningslinjer vedrørende fugtindhold, temperaturer m.m. overholdes.

Elastiske gulvbelægninger lægges uden luftindeslutning imellem belægning og lim. Belægningerne, der skal limes, skal være spændingsfrie og plane. Hvis dette ikke er tilfældet, skal de belastes indtil limen
er hærdet. Belægningen masseres grundigt ned og samlinger stryges
med et korkbræt, hvorefter gulvet tromles.

I hårdt belastede områder eller under parket anbefaler vi ARDEX FA

Sørg for at limen har fuld afsmitning på belægningens bagside.

Til 10 mm - massiv-, stavparket og parketremme:

TKB B10
Påføring: Ca. 1.000 g /m2*
Til flerlagsparket i større formater, massive plankegulve og laminatbelægninger:

TKB B11 - TKB B 15 (indsæt foto)
Påføring: 1000 - 1500 g/m2*
*Forbrugsmængderne opgjort ved anvendelse af TKB limklinge på
ARDEX spartelmasse.
Tekniske data:
Råstofindhold:

Polyurethan, 2-komponent.

Materialeforbrug:

Ca. 350 -1500 g/m2 afhængig af den
anvendte tandspartel.

Temperatur:

Ikke under 15 °C.
Ved parket ikke under 18 °C.

Relativ luftfugtighed (RF): Ikke over 75 %.
Forarbejdningstid:

Ca. 35 til 40 min.

Ilægningstid:

Ca. 50 min. ved en temperatur på 18 °C
og en relativ luftfugtighed på 65 %. Lavere
temperaturer og højere relativ luftfugtighed
forlænger de angivne tider og kan resultere
i, at fugtighed lukkes inde.

Til PVC og kvartsvinylplader:

Eventuel spartling og opretning af underlaget udføres med en egnet
ARDEX spartelmasse og der til hørende primning.

Ved lægning af parket skal stavene bankes godt fast i den våde lim.
Nedlagte parketstave, især af større formater, skal omgående kontrolleres for hulrum og evt. presses ned med belastning indtil limen
er hærdet. Ved vægge og søjler m.m. skal der indbygges kantfuger
afhængigt af rummets udformning, træsort og parkettype. Ved
limning skal det sikres, at der ikke kommer lim på parketkanterne og
en sammenlimning af fer og not skal undgås. Evt. overskydende lim
fjernes straks fra undergulvet med en glatspartel.

ARDEX Skandinavia A/S
Marielundvej 4
2730 Herlev
Tlf: +45 44 88 50 50
ardex@ardex.dk
www.ardex.dk

Ved genstridige samlinger og over enderne kan det være nødvendigt
påføre belastning indtil limen har sat sig.
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Velegnet til kontorstole: Ja, i henhold til EN 12 529
TKB A
Påføring: Ca. 320 g /m2*
Til linoleums-, gummi- og andre belægninger med let struktureret
bagside:

TKB B1
Påføring: Ca. 400 g /m2*

Velegnet til gulvvarme:

Ja.

Rengøring (limrester):

Inden hærdning med ARDEX CW rengøringsservietter. Efter hærdning mekanisk.

EMICODE:

EC 1 plus - meget lav emission.

GISCODE:

RU 1 - opløsningsmiddelfri.

Levering:

2-komponent plastikspand med 6 kg
netto.

Lagring:

Oplagres køligt, men frostsikkert. Åbne
beholdere skal lukkes godt og bruges
snarligt. Kan oplagres i tørre rum i ca. 12
måneder i lukket og original beholder

MAL kode (1993)

Komponent A: 00-1
Komponent B: 00-3
Brugsklar blanding: 00-3

Til belægninger med stærkt struktureret bagside:

TKB B2
Påføring: Ca. 600 g /m2*
Til mosaik-, højkantlamel- og flerlagsparket i mindre formater:

TKB B3
Påføring: Ca. 850 g /m2*

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, bygningsreglementer og bygnings- eller industrinormer kan give anledning til specifikke forarbejdningsanbefalinger.
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Påføringsmetode og forbrug
Forbruget afhænger af underlagets overfladestruktur og sugeevne.

ARDEX AF 635
Opløsningsmiddelfri kontaktlim
• Dispersionsbaseret kontaktlim
• Stort anvendelsesområde
• Meget lav emission
• Blødgører-resistent

250-350 g/m²:

PVC-belægninger, CV-belægninger, sokkellister i
blødt PVC og gummibelægninger.

400-500 g/m²:

Tekstilbelægninger, linoleum, CV-belægninger med
filtbagside.

111

Tekniske data:
Temperatur:

Ikke under +15 °C

Relativ luftfugtighed:

Ikke over 75%

Afluftningstid:

Ca. 20-50 min.

Ilægningstid:

Indenfor 24 timer. Lavere temperaturer
og højere relativ luftfugtighed forlænger
de angivne tider og kan resultere i, at
fugtighed spærres inde. De angivne tider
gælder ved en temperatur på +18 °C og en
relativ luftfugtighed (RF) på 65%.

Velegnet til kontorstole: Ja, iht. EN 12529
Velegnet til gulvvarme:

Ja

Rengøring (limrester):

Våd lim fjernes med vand.

EMICODE:

EC1 PLUS - meget emissionsfattig

GISCODE:

D1 – opløsningsmiddelfri

MAL-kode:

00-3

Levering:

Spande á 1,0 kg netto.

Lagring:

Køligt, men frostfrit. Åbnede emballager
lukkes tæt igen. Lagertid: Ca. 1 år uåbnet i
originalemballagen.

• Lang klæbetid
ARDEX systemprodukt: Særlig god vedhæftning opnås ved
anvendelse med ARDEX spartelmasser. Anvendt med andre ARDEX
produkter med betegnelsen EMICODE EC1, opnås optimale betingelser for en miljøvenlig og lugtfri konstruktion. Uskadelig for mennesker
og miljø efter udtørring.
Anvendelsesområde
Dispersionsbaseret kontaktlim til limning af:

Forarbejdning
De belægninger, der skal limes, skal være fri for skillemidler. Rens
evt. bagsiden, inden der påføres lim.
Limen påføres med en pensel eller en korthåret standard velourrulle
(7-9 mm luvhøjde). Limen påføres på både underlaget og belægningen i et jævnt lag. Der må ikke forekomme områder med søer.
Ved små områder eller hjørner anbefales det at bruge en pensel.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tæpper og tekstilbelægninger
1-lags og flerlags nålefiltbelægninger
Linoleumsbelægninger med bagside af jute
Homogene og heterogene PVC-belægninger
Designgulve
CV-belægninger
Gummibelægninger og -profiler
PVC-profiler
Isoleringsunderlag/-materialer

på sugende og ikke sugende underlag indendørs
Forbehandling af underlaget
Underlaget skal være jævnt, permanent tørt, fast, bæredygtigt, fri for
skillemidler og revner samt træk- og trykfast. Lakerede eller malede
overflader skal ruslibes, før limning påbegyndes. Gammel lim, der
stadig er klæbrig, skal fjernes.
Evt. spartling og opretning af underlaget udføres med en egnet
ARDEX spartelmasse og dertil hørende primning.

Når limen er tørret helt op og der ikke er afsmitning (fingertest), kan
belægningen monteres. Ved indvendige samt udvendige hjørner på
vægbelægning anvendes der en varmeføn til at opvarme belægningen, inden den trækkes rundt eller presses ind i hjørnet.
Belægningen skal monteres så nøjagtigt som muligt, da den høje
vedhæftning besværliggør en korrigering efter nedlægning. Når
belægningen er monteret, hvor den skal være, bankes den ordentligt
på plads med en gummihammer. Monterede gulvbelægninger er
brugbare umiddelbart efter nedlægning.
En forsegling af fx naturkork kan udføres efter 24 timers hærdetid.
Praktisk tip: Belægningen kan påføres ARDEX AF 635 dagen før
montage. Det er dog vigtigt, at tørretiden her ikke overskrider 24
timer.
Bemærk: Monteringsanvisning fra belægningsproducenten samt
gældende normer og Gulvbranchens regler på området skal altid
følges.

Gulvbranchens retningslinjer vedrørende fugtindhold, temperaturer
m.m. skal overholdes.

ARDEX Skandinavia A/S
Marielundvej 4
2730 Herlev
Tlf: +45 44 88 50 50
ardex@ardex.dk
www.ardex.dk

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, bygningsreglementer og bygnings- eller industrinormer kan give anledning til specifikke forarbejdningsanbefalinger.
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være klæbrig/elastisk, hvilket skal kontrolleres jævnligt.
Ved limning af belægninger med PUR- eller CTV bagside anvendes
ARDEX AF 145. Monteringsanvisning fra belægningsproducenten
samt gældende normer og Gulvbranchens regler på området skal
altid følges. I tvivlstilfælde anbefales det først at lave en prøvelimning.
Eventuel huddannelse på limen (fx pga. opbevaring under forkerte
forhold eller efter ibrugtagelse) skal fjernes, og må ikke omrøres
sammen med resten af limen.

ARDEX AF 720
Linoleums og tæppelim

Anbefalet tandspartel og limmængde
Der skal altid anvendes en tandspartel, som sikrer, at belægningens
bagside dækkes med tilstrækkelig lim. Ved anvendelse af materiale,
som er groft struktureret, eller såfremt undergulvet har grove porer,
kan det være nødvendigt at anvende en større tandspartel.

TKB B 1
Forbrug: Ca. 375 - 425g/m²

• Lugtfri efter udtørring
• Opløsningsmiddelfri

Til tekstilbelægninger med stærkt struktureret bagside og kokos/
sisal:

• Let påføring
• Velegnet til gulvvarme
ARDEX systemprodukt: Særlig god vedhæftning opnås ved
anvendelse med ARDEX spartelmasser. Anvendt med andre ARDEX
produkter med betegnelsen EMICODE EC1, opnås optimale betingelser for en miljøvenlig og lugtfri konstruktion. Uskadelig for mennesker
og miljø efter udtørring.

en egnet tandspartel i et ensartet lag på det korrekt klargjorte underlag. Ved udlægningen skal overlappende limlag undgås. Afluftningstiden afhænger af indeklimaet, underlagets og materialets temperatur,
underlagets sugeevne samt den anvendte tandspartel og kan være
på 0-5 min.

Anvendelsesområde
Indendørs. Gulv.

Belægningen lægges i det godt klæbrige limlag (limen kan inden for
den tilladte monteringstid virke udpræget tør, men limstrengene skal
stadig være klæbrige). Belægningen tromles og gnides godt fast
med det samme. Efter ca. 20 min. tromles belægningen igen. Ved
stående spartling og limning opnås en glattere overflade med færre
spartelslag.

Dispersionslim til limning af:
• Linoleumsbelægninger
• Tæpper med bagside af tekstil, latexskum eller latex-behandlet
bagside
• Vævede tekstilbelægninger
• Nålefilt
på sugende underlag.
Forbehandling af underlaget
Underlaget skal være jævnt, vedvarende tørt, fast, bæredygtigt, fri
for skillemidler og uden revner samt træk- og trykfast. Ved limning på
betonunderlag skal Gulvbranchens retningslinjer vedrørende fugtindhold, temperaturer m.m. overholdes.
Eventuel spartling og opretning af underlaget udføres med en egnet
ARDEX spartelmasse og dertil hørende primning.

Råstofindhold:

Specielle kunststofdispersioner, naturlig
harpiks

Materialeforbrug:

Jf. anbefalet tandspartel og limmængde

Temperatur:

Ikke under 15 °C.

Relativ luftfugtighed (RF): Ikke over 75%
Afluftningstid:

Sugende underlag 0-5 min.

Ilægningstid:

Ca. 15 min. ved en temperatur på 18 °C
og en relativ luftfugtighed på 65 %. Lavere
temperaturer og højere relativ luftfugtighed
forlænger de angivne tider og kan resultere
i, at fugtighed lukkes inde.

TKB B 2
Forbrug: Ca. 450 - 500g/m²

Velegnet til gulvvarme:

Ja.

Rengøring (limrester):

Våd lim fjernes med ARDEX CW rengøringsservietter, hærdet lim med sprit. Indtørret
lim på huden afvaskes med et håndrensemiddel.

EMICODE:

EC1 plus - meget miljøvenlig

GISCODE:

D1 - opløsningsmiddelfri

Levering:

Spande á 14 kg netto.

Lagring:

Køligt, men frostsikkert. Åbnede emballager
skal lukkes godt igen. Kan lagres i
originalemballagen ca. 1 år

MAL-kode:

(1993) 00-1

Forbrugsmængderne opgjort ved anvendelse af TKB-limklinge på
ARDEX spartelmasse.

Praktisk tips
Ved at lægge belægningen i den våde lim (vådliming) sikres det, at
limen fordeles i et jævnt lag over hele belægningens bagside således,
at belægningen klæber bedre til underlaget. Herved opnås en højere
styrke.
Ved genstridige samlinger og over enderne kan det være nødvendigt
påføre belastning indtil limen har sat sig.
Bemærk
Fugesamlinger i linoleumsbelægninger må tidligst svejses/lukkes
efter 24 timer.

Forarbejdning
Belægningen skal være akklimatiseret inden udlægningen og være
uden egen spændinger.

Ved limning af diffusionsåbne gulvbelægninger kan belægningen også
lægges direkte i den våde lim. Ved udlægningen skal overlappende
limlag undgås. Afluftningstiden afhænger af indeklimaet, underlagets
og materialets temperatur, underlagets sugeevne samt den anvendte
tandspartel og kan være på 0-5 min.

ARDEX AF 720 omrøres om nødvendigt inden brug og påføres med

Gulvbelægningen pålægges i løbet af klæbefasen. Limen skal stadig

ARDEX Skandinavia A/S
Marielundvej 4
2730 Herlev
Tlf: +45 44 88 50 50
ardex@ardex.dk
www.ardex.dk

Tekniske data:

Velegnet til kontorstole: Ja, i henhold til EN 12 529
Til linoleum og tekstilbelægninger med lidt struktureret bagside:

• Meget miljøvenlig
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Tekniske data:
Materialeforbrug:

Tæppefliser med filtbagside
120 - 140 g/m².

Kontakt ARDEX ved brug til LVT-belægninger og vinylfliser

ARDEX AF 830
Fikseringslim

Temperatur:

Ikke under 15 °C.

Relativ luftfugtighed:

Ikke over 75 %.

Afluftning:

20-30 min.

Monteringstid:

Ca. 3 timer.

Lave temperaturer og høj luftfugtig hed forlænger forarbejdningstiden
og kan føre til at fugtighed spærres inde i belægningen. De angivne
tider er ved +18 °C og 65 % R.F.
Rengøring:

Før hærdning med ARDEX CW rengøringsservietter.

Velegnet til kontorstole: Ja, i henhold til EN 12529.

• Meget miljøvenlig
• Opløsningsmiddelfri
• Meget lavt forbrug

EMICODE:

EC 1 PLUS - meget miljøvenlig.
Spande á 10 kg netto.

Lagring/holdbarhed:

12 måneder i uåbnet emballage. Skal
lagres koldt, men frostfrit.

MAL kode (1993)

00-1

Afluftningstid afhænger af rumklimaet og sugeevnen af materialer og
underlag samt mængden af fiksering, der påføres. Under normale
betingelser er afluftningstiden på sugende underlag ca. 30 min. og
på ikke sugende underlag ca. 60 min.

Anvendelsesområde
Vandbaseret fikseringslim til fiksering af tæppefliser med filtbagside
samt til fast limning af tæppefliser med bagside af bitumen, væv, PVC
eller PUR.

Tæppefliserne monteres, når fikseringslimen er tørret glasklart op.
Fliserne gnides godt fast i fikseringslimen.
Bemærk
Produktet er godkendt af Ege Tæpper til montering af deres fliser
med filtbagside.

Til montering af godkendte LVT-belægninger i længder op til 120 cm.
Kontakt ARDEX ved brug til LVT-belægninger og vinylfliser. Til montering på sugende og ikke sugende underlag indendørs.

Belægningsproducentens henvisninger samt gældende normer og
regler skal overholdes. I tvivlstilfælde anbefales det at udføre et
prøvefelt.

Sammensætning
Vandig dispersion med additiver.

Optagning af lagte tæppefliser
Tæppefliser med filtbagside kan lægges og tages op igen flere
gange. Andre former for bagsider som bitumen, væv, PVC eller
PUR vil normalt klæbe så godt til underlaget, at det ikke er muligt at
genanvende limen.

Forbehandling af underlaget
Underlaget skal være jævnt, permanent tørt, fast, bæredygtigt, fri for
revner samt træk- og trykfast. Gulvbranchens retningslinjer vedrørende fugtindhold, temperaturer m.m. skal overholdes.

Ja.

Levering:

• Til tæppefliser med filtbagside

ARDEX systemprodukt: Særlig god vedhæftning opnås ved
anvendelse med ARDEX spartelmasser. Anvendt med andre ARDEX
produkter med betegnelsen EMICODE EC1, opnås optimale betingelser for en miljøvenlig og lugtfri konstruktion. Uskadelig for mennesker
og miljø efter udtørring.

Velegnet til gulvvarme:

ARDEX AF 830 skal anvendes ved temperaturer over +15 °C og
RF mindre end 75 %. Eventuel spartling og opretning af underlaget
udføres med en egnet ARDEX primer og spartelmasse.
Forarbejdning
ARDEX AF 830 omrøres om nødvendigt inden brug. Limen påføres
jævnt over hele underlaget med en malerrulle. Søer af lim skal
undgås. Ved arbejde på allerede eksisterende edb-gulve, må der ikke
komme fikseringslim mellem pladerne. Samlinger kan dækkes med
klæbebånd inden påføring af fikseringslimen.

ARDEX Skandinavia A/S
Marielundvej 4
2730 Herlev
Tlf: +45 44 88 50 50
ardex@ardex.dk
www.ardex.dk

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.
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Tekniske data:

ARDEX AF 900
Fixeringslim til SLtæppefliser

Materialeforbrug:

70-90 g/m². Til limning af DS 40
plader ca. 100 g/m².

Temperatur:

Ikke under 15 °C.

Relativ luftfugtighed:

ikke over 75 %.

Afluftning:

30 min. på sugende underlag
60 min. på ikke sugende underlag.

Monteringstid:

Op til 24 timer efter påføringen.
Lave temperaturer og høj luftfugtighed forlænger forarbejdningstiden og
kan føre til at fugtighed spærres inde
i belægningen. De angivne tider er
ved +18 °C og 65 % RF.

Rengøring:

Før hærdning med ARDEX CW
rengøringsservietter.

Velegnet til kontorstole:

Ja, i henhold til EN 12529.

Velegnet til gulvvarme:

Ja.

• Opløsningsmiddelfri

EMICODE:

EC 1- meget emissionsfattig

• Hurtig udtørring

Levering:

Spande á 10 kg netto. Lagringstid
ca. 12 måneder i uåbnet emballage.
Lagres koldt og frostfrit.

• Meget miljøvenlig

• Meget lavt forbrug

ARDEX systemprodukt: Særlig god vedhæftning opnås ved
anvendelse med ARDEX spartelmasser. Anvendt med andre ARDEX
produkter med betegnelsen EMICODE EC1, opnås optimale betingelser for en miljøvenlig og lugtfri konstruktion. Uskadelig for mennesker
og miljø efter udtørring.
Anvendelsesområde
Indendørs på gulv.
Vandbaseret fixeringslim til fast fixering af tæppefliser med bagside
af:
• Bitumen eller væv
• PVC
• PUR
Kan anvendes til limning af ARDEX DS 40 plader inden pålægning af
keramiske fliser.
Til montering på sugende og ikke sugende underlag indendørs.
Sammensætning: Vandig dispersion med additiver.

Forarbejdning
ARDEX AF 900 påføres jævnt over hele underlaget med en malerrulle.
Herved skal søer af lim undgås. Ved arbejde på allerede eksisterende EDB-gulve, må der ikke komme fixeringslim imellem pladerne.
Samlinger kan dækkes med klæbebånd inden påføring af fixeringslimen. Afluftningstiden afhænger af rumklimaet, materialernes og
underlagets sugeevne samt hvor stor mængde fixering der påføres.
Under normale betingelser er afluftningstiden på sugende underlag
ca. 30 min. og på ikke sugende underlag ca. 60 min. Tæppefliserne
monteres når fixeringen er tørret glasklart op. Fliserne gnides godt
fast i fixeringen.
Bemærk
Belægningsproducentens henvisninger samt gældende normer og
regler skal overholdes. I tvivlstilfælde anbefales det at udføre et
prøvefelt.
Optagning af lagte tæppefliser
Tæppefliser kan lægges og tages op igen flere gange. Ved afmontering startes ved kanterne, hvorefter tæppefliserne langsomt løsnes
og trækkes fri af fixeringen.

Forbehandling af underlaget
Underlaget skal være jævnt, permanent tørt, fast, bæredygtigt, fri for
revner samt træk- og trykfast. Gulvbranchens retningslinjer vedrørende fugtindhold, temperaturer m.m. skal overholdes. ARDEX AF
900 skal anvendes ved temperaturer over +15 °C og RF mindre end
75 %.
Eventuel spartling og opretning af underlaget udføres med en egnet
ARDEX primer og spartelmasse.

ARDEX Skandinavia A/S
Marielundvej 4
2730 Herlev
Tlf: +45 44 88 50 50
ardex@ardex.dk
www.ardex.dk

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.
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Tekstilbelægninger og linoleum
Lægning af tekstilbelægninger eller linoleum foretages direkte på det
forberedte underlag.
PVCbelægninger
Banebelægninger med tilstrækkelig tværledningsevne kan klæbes
direkte på det forberedte underlag med ARDEX AF 2270. For andre
banebelægninger eller PVC fliser samt ved brugen af konstruktioner
med gulvvarme, skal lægningen foretages på kobberbåndnet.

ARDEX AF 2270

Ledende universallim til elastiske og tekstile
gulvbelægninger
• Meget store anvendelsesmuligheder
• Meget miljøvenlig
• Kan anvendes under tekstil-, linoleum- og gummibelægninger uden
ledende grunding

Anvendelsesområde
Indendørs. Gulve.
Ledende dispersionsklæber til klæbning af ledende:
•
•
•
•
•

Tekstilbelægninger
Nålefiltbelægninger
Linoleumsbelægninger
PVC-belægninger
Gummibelægninger op til 3,5 mm lagtykkelse

på sugende underlag indendørs
ARDEX AF 2270 er kendetegnet ved dens universelle anvendelsesmuligheder samt gode begyndelses- og slutstyrke.
Sammensætning
Acrylat-dispersion med additiver til forbedret vedhæftning og forarbejdning. Klæbrig med specialfibre til opnåelse af elektrisk ledningsevne. Meget lav emission iht. GEV-retningslinjerne.
Forbehandling af underlaget
Underlaget skal være jævnt, vedvarende tørt, fast, bæredygtigt, fri
for skillemidler og uden revner samt træk- og trykfast.
Ved limning på betonunderlag skal Gulvbranchens retningslinjer
vedrørende fugtindhold, temperaturer m.m. overholdes. Eventuel

ARDEX Skandinavia A/S
Marielundvej 4
2730 Herlev
Tlf: +45 44 88 50 50
ardex@ardex.dk
www.ardex.dk

Bemærk: Vær opmærksom på at der kan være afvigende forskrifter
fra belægningsproducenten, som skal følges. Gulvbranchens regler
på området skal altid følges. I tvivlstilfælde anbefales det først at lave
en prøvelimning. Eventuel huddannelse på limen (fx pga. opbevaring
under forkerte forhold eller efter ibrugtagelse) skal fjernes, og må
ikke omrøres sammen med resten af limen.
Anbefalet tandspartel og limmængde
Der skal altid anvendes en tandspartel, som sikrer, at belægningens
bagside dækkes med tilstrækkelig lim. Ved anvendelse af materiale,
som er groft struktureret, eller såfremt undergulvet har grove porer,
kan det være nødvendigt at anvende en større tandspartel.

Tekniske data:
Materialeforbrug:

250 - 600 g/m² afhængig af belægningens bagside og den brugte
tandspartel

Temperatur:

Ikke under + 15 °C

Relativ luftfugtighed:

Ikke over 75 %

Afluftningstid:

5-15 min.

Monteringstid:

5-40 min. Lavere temperaturer og
højere relativ luftfugtighed forlænger
de angivne tider og kan resultere i,
at fugtighed spærres inde. De
angivne tider gælder ved en
temperatur på 18 °C og en relativ
luftfugtighed (RF) på 65 %.

Rengøringsmiddel:

Før hærdning: ARDEX CW rengøringsservietter.

Velegnet til kontorstole:

Ja (i henhold til DIN EN 12 529)

Velegnet til gulvvarme:

Ja

Levering:

Spande á 12 kg netto

Lagring/holdbarhed:

Køligt, men frostfrit. Åbnede
emballager lukkes tæt igen, og
restmateriale anvendes indenfor kort
tid. Holdbarhed ca. 12 måneder i
originalemballagen.

EMICODE:

EC1 PLUS - meget miljøvenlig

GISCODE:

D1 - opløsningsmiddelfri

MALkode: (1993)

00-1

Til PVC-baner og kautsjukbelægninger bruges den fine side af tandspartlen:

• Opløsningsmiddelfri
ARDEX systemprodukt: Særlig god vedhæftning opnås ved
anvendelse med ARDEX spartelmasser. Anvendt med andre ARDEX
produkter med betegnelsen EMICODE EC1, opnås optimale betingelser for en miljøvenlig og lugtfri konstruktion. Uskadelig for mennesker
og miljø efter udtørring.

Gummibelægninger
Montér selvklæbende kobberbånd på underlaget i midten af hver
belægningsbane. Forbind enderne med ca. 25 cm vægafstand og pr.
30 m² med tværbånd og sørg for jording.

spartling og opretning af underlaget udføres med en egnet ARDEX
spartelmasse og dertil hørende primning.
Forarbejdning
ARDEX AF 2270 og gulvbelægningen skal akklimatiseres inden
lægning. Belægningerne skal være spændingsfrie. Klæberen påføres
jævnt på det forberedte underlag ved hjælp af en tandspartel. Det er
vigtigt at undgå overlappende limspor.
Tekstile belægninger og linoleum lægges i den våde lim indenfor 5 til
20 minutter, PVC- og gummibelægninger i halvvåd lim. Alle belægninger masseres godt fast.
Efter ca. 30 min. tromles belægningen; vanskelige belægninger kræver dog, at der tromles med det samme og igen når der er opnået
en god klæbeeffekt for at opnå god vedhæftning. Sørg for, at der er
limafsmitning på hele belægningens bagside.
Bemærk: Svejsninger må tidligst udføres efter 24 timer. Vær
opmærksom på belægningsproducenternes vejledninger samt de
gældende normer og regler. I tvivlstilfælde, anbefales det at lave et
prøvefelt. Ved stående spartling og limning opnås en glattere overflade med færre spartelslag.
Antistatisk lægning
Antistatiske belægninger klæbes direkte på det forberedte underlag.

TKB S7
Forbrug: 280 g/m² - 330 g/m²
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Til tekstile belægninger og linoleum bruges den grove side af spartlen:

TKB S2
Forbrug: 350 g/m² - 420 g/m²
Til belægninger med stærk struktureret bagside kan brugen af en
endnu grovere tandspartel være nødvendig:

TKB 25
Forbrug: 500 g/m² - 600 g/m²
Forbrugsmængderne opgjort ved anvendelse af TKB limklinge på
ARDEX spartelmasse.

Ledende lægning
Ved påkrævet ledende lægning skal der pr. 30 m² lægges et ca. 1 m
langt kobberbånd, som skal jordes. Jordafledningsstedet skal aftales
på forhånd og jordingen skal foretages af en fagmand.

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, bygningsreglementer og bygnings- eller industrinormer kan give anledning til specifikke forarbejdningsanbefalinger.
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Produktdatablad

Gulvlim
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Tekniske data:

ARDEX CW
Renseservietter

Materialebasis:

Servietter: 70% viskose,
30% polyester imprægneret med
skånsomt rengøringsmiddel.

pHværdi:

Ca. 5 (brugsopløsning) i flydende
koncentrat.

Vægtfylde:

Ca. 1,01 kg /l væske.

Forpakning:

Kunststof-spand med 72 servietter
6 spande pr. karton.

Opbevaring:

Lagres koldt, men frostsikkert.
Åbnede spande skal lukkes tæt.

Lagring/holdbarhed:

Kan lagres i ca. 24 måneder i
uåbnet, original forpakning.

• Ekstremt stærke og modstandsdygtige, tekstilagtige servietter
• Afgiver ikke fnug ved brug
• Imprægneret med et kraftigt, men skånsomt rengøringsmiddel
• Til fjernelse af lim- og epoxyrester på værktøj og belægninger
• Hurtigtørrende; efterlader ikke rester
• Leveres i genlukkelig doseringsbeholder
Anvendelsesområde
Fugtige renseservietter til skånsom fjernelse af ikke hærdet epoxy- og
limrester på glatte belægninger (overflader) samt til grundig rengøring af værktøj og maskiner.

Bortskaffelse
Indhold/beholder bortskaffes i overensstemmelse med de lokale/
regionale/nationale/internationale bestemmelser.

Velegnet til bl.a. fjernelse/rengøring af:
• Ikke hærdede rester af ARDEX 2-K PU samt SMP- og epoxylim på
belægninger som fx parket og keramik.
• Ikke hærdede rester af dispersionslim på fx PVC-belægninger.
• Limrester samt rester af ovennævnte materialer på værktøj og
maskiner m.m.
• Cementrester, som fx cementslør, på keramiske belægninger.
• Tilsmudsninger med fedt, olie, tjære, grafit, voks osv.
Forarbejdning
Doseringsbeholderens top åbnes og en serviet trækkes op gennem
hullet i låget og afrives. Limrester eller tilsmudsninger duppes med
renseservietten. Ved genstridige rester lades rengøringsmidlet virke
et par minutter før aftørring. Behandlingen gentages om nødvendigt.
Låget lukkes omhyggeligt igen for at sikre, at servietterne bevarer
deres fugtighed.
Bemærk
Indeholder (R)-p-mentha-1,8-dien; d-limonen. Kan fremkalde allergiske
reaktioner. Skadelig for vandorganismer, med langfristet virkning.
Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke udledes i naturen. Indholdsstoffer i henhold til EF-forordning nr. 648/2004 om vaske- og
rengøringsmidler: Konserveringsmiddel, ikke-ioniske rengøringsmidler, (R)-p-Mentha-1,8-dien < 5%.

ARDEX Skandinavia A/S
Marielundvej 4
2730 Herlev
Tlf: +45 44 88 50 50
ardex@ardex.dk
www.ardex.dk
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, bygningsreglementer og bygnings- eller industrinormer kan give anledning til specifikke forarbejdningsanbefalinger.

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, bygningsreglementer og bygnings- eller industrinormer kan give anledning til specifikke forarbejdningsanbefalinger.
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ARDEX limprogram

Limleksikon

KL/HF

KL/HF

KL/KL

KL/HF

Skumbagside

Designfliser/LVT

Profiler/paneler

Kvartsvinyl

KL/VL
HF

KL/HF

KL/VL/SVL
HF
Skumbagside

Vævbagside

Homogen bagside

KL/SVL
HF
PVC-bagside

KL/VL/SVL
HF
Latexbagside

VL

VL
Kork: Natur/MDF

KL/VL/SVL

VL
Gummi

KL
Profiler/paneler

KL/SVL/TH

KL/VL/SVL
Designfliser/LVT

KL/SVL/HF/TH

VL

KL/VL/SVL

KL/SVL/TH

KL/VL

VL

KL/VL

KL/VL/SVL

HF

Limmetoder:
VL = vådlimning ● SVL = sen vådlimning ● HF = hæftlimning ● KL = kontaktlimning ● TH = tidlig hæftlimning

Vinyl (PVC):

Filt

Tæpper/tæppefliser:

Parket/trægulve

Nålefilt

Kvartsvinyl

bør belægningsleverandørens retningslinier altid

Skumbagside

med hinanden, når limen har opnået ”tape-effekt”.

belægningen kan monteres i limen.

Homogen bagside

Bør tidligst ud-

føres efter 24 timer, når limen er afbundet. Dog

KL/VL

Svejsning/trådfugning:
Ved hæftlimning bringes fladerne først i kontakt

HF

Monteringstid: Betegnelse for den tid, hvori

Vinyl (PVC):

væggen til at styre belægningen ved montering.

Vævbagside

Bør kun foretages med limty-

per beregnet til formålet.

KL/VL

Hæftlimning:

ver op til 45 min. afluftningstid.

HF

Der kan med fordel afsættes blyantstreger på

Skumbagside

en tæt belægning på ikke sugende underlag kræ-

lægningen og opnå god styrke i limlaget.

KL/VL

underlag nedlægges straks i den våde lim, mens

KL/VL

En belægning med sugende bagside på sugende

vægvinyler kan veje op til 3,5 kg/m².

HF

at bære vægten af belægningen, da homogene

pet, men der stadig er mulighed for at justere be-

HF

foretages, når størsteparten af vandet er fordam-

gen nedlægges i limen.

PVC-bagside

Man bør sikre sig, at vægoverfladen er i stand til

Latexbagside

Ved sen vådlimning forstås, at limningen først

Nogle belægningstyper og

Nålefilt

underlag kræver en vis afluftningstid før belægnin-

Kork: Natur/MDF

Afluftningstid:

bruget, afhænger af belægningstypen.

Limes i henhold til leverandørens anbefalinger.

limlaget. Størrelsen på limklingen, og dermed for-

virkninger fra limen.

PVC skumbagside

onsændringer i belægningen som følge af fugtpå-

Væv-bagside

hjørnerulle eller hjørnebrædt.

ringen trække en A1 eller A2 limklinge gennem

Linoleum:

påføringsmetode, bør man straks efter påfø-

Gummi

Visse belægningstyper

kræver en sen vådlimning for at undgå dimensi-

Sen vådlimning:

Korkment

kortvarigt med varmeføn og trykkes i vinkel med

Limmetode*

I hjørner kan belægningen med fordel varmes

at sikre den korrekte limmængde ved denne

AF 2270

Limen påføres vægfladerne med malerrulle. For

efter nedlægning i limen.

AF 900

derne for at undgå luft under belægningen.

styrke, dels mulighed for at justere belægningen

AF 830

mogene vinyl- og CV-belægninger.

Fordelen ved vådlimning er, at der dels opnås god

AF 720

fra midten af banerne og mod top/bund og si-

AF 620

Væglimning: Anvendes ved opsætning af ho-

AF 495

limen og gnides efter med gnidebræt. Der gnides

bere fugten fra limen.

AF 485

Efter en kort afluftning monteres belægningen i

AF 480

af belægning efter nedlægning er ikke muligt.

AF 455

ver ikke så god som ved vådlimning og justering

derlag altid være min. 2 mm for at kunne absor-

AF 270

limen. Derfor bør spartellag på ikke sugende un-

AF 180

og gummi trådfuges med en smeltetråd.

AF 165

HUSK: PVC/vinyl svejses med svejsetråd; linoleum

hæftning mellem lim og belægning/underlag bli-

AF 145

ken belægning eller underlag er sugende. Ved-

at opnå tilstrækkelig og ensartet sugeevne for

AF 135

er sugende. Spartling af gulve anvendes bl.a. for

Belægningstype

Hæftlimning anvendes hovedsageligt, når hver-

Sugende underlag

Vådlimning bruges, hvor belægning eller underlag

KL/VL

Lim, der holder, hvad
belægningerne lover

tid før svejsning.

Filt

Visse belægningstyper har op til 48 timers vente-

VL

følges, hvis denne har krav udover de 24 timer.

ske limafsmitning på fingeren.

Tæpper/tæppefliser:

Ved tryk med fingeren på limstrengen må der ikke

Parket/trægulve

Ved vådlimning lægges belæg-

Ikke sugende underlag

Vådlimning:

ningen ned i den våde lim så hurtig som muligt.

Produktdatablad

Montageklæber
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Tekniske data:

ARDEX CA 20 P
SMPmontageklæber

• 1-komponent montageklæber på basis af silan-modificeret polymer.

Materialebasis:

Silan modificeret polymer.

Vægtfylde:

1,45 kg/liter.

Materialeforbrug:

Ca 30 - 40 ml/pr. lbm.

Åbentid:

(23 °C/50 % RF) Ca. 7 - 10 minutter.

Forarbejdnings
temperatur:

+5 °C til +35 °C.

Hærdetid:

(23 °C/50 % RF) 3 - 4 mm/24 timer.

Temperatur
bestandighed:

-40 °C - +90 °C (kortvarigt op til +200 ºC,
15 - 20 minutter).

EMICODE:

EC 1 R - meget lav emission

Forpakning:

Kartoner med 12 patroner á 310 ml.

Opbevaring:

Op til 18 måneder frostfrit I tørre rum i
originalindpakning.

MALkode:

00-1

• Til limning og montering af profiler, sokkellister, klemlister, kabellister,
isoleringsplader, træ og kunststoffer, metalprofiler, parketstave, keramiske fliser m.fl.
• Til sugende og ikke sugende underlag.

Anvendelsesområde
Til vægge og gulve, inden- og udendørs.
Til limning og montering af profiler, sokkellister, klemlister, kabellister,
isoleringsplader, træ og kunststoffer, metalprofiler, trappeskinner,
parketstave og keramiske fliser m.m. på sugende og ikke sugende
underlag. Metal må ikke være rustent, irret eller korroderet.
Til tætning af fuger i gulve og materialesamlinger i metal, træ, keramik og kunststoffer.
Art
Silan-modificeret polymer, der hærder ved reaktion med fugt.
Forberedelse af underlag
Underlaget skal være rent, fast, bæredygtigt og fri for støv, snavs
og skillemidler. Underlaget kan være let fugtigt (uden vandfilm).
Gamle limrester, dispersionsbundne lag, bitumen og asfalt/tjære skal
fjernes.
Forarbejdning
Aluminiumslåget i bunden af patronen fjernes, og beskyttelsesmembranen i patronens gevindstykke gennembrydes. Dysen påskrues
og afskæres skråt i den ønskede bredde. Der kan anvendes hånd-,
batteri- eller trykluftfugepistol.

Tørre- og hærdetider er afhængig af temperatur, luftfugtighed samt
underlagets fugtighed og sugeevne. Højere temperatur og lavere fugtighed forkorter ilægnings- og hærdetid, lavere temperatur og højere
fugtighed forlænger ilægnings- og hærdetid.
Åbnede patroner lukkes straks efter brug, og anvendes hurtigst
muligt.
I tvivlstilfælde anbefales en forsøgslimning.
Bemærk
ARDEX CA 20 P kan efter afhærdning overmales med de mest
almindelige dispersions- og alkydmalinger. I tvivlstilfælde anbefales en
forsøgsmaling
Hvis ARDEX CA 20 P anvendes ved lave temperaturer anbefales det
at opbevare patronerne ved stuetemperatur.
Friske materialerester kan fjernes med ARDEX CW rengøringsservietter.
Såfremt der er specielle krav fra leverandøren af underlag eller
limemner skal disse følges.

ARDEX CA 20 P påføres i striber på underlaget eller på limemnet.
Emnerne trykkes sammen indenfor 7 - 10 minutter ved 20 ºC. Ved
punktlimning tages der hensyn til vægten på emnet, som skal limes.
Afstand mellem limpunkter ca. 25 - 30 cm.
ARDEX CA 20 P bør ikke anvendes ved temperaturer under +5 °C
eller over +35 °C.

ARDEX Skandinavia A/S
Marielundvej 4
2730 Herlev
Tlf: +45 44 88 50 50
ardex@ardex.dk
www.ardex.dk

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, bygningsreglementer og bygnings- eller industrinormer kan give anledning til specifikke forarbejdningsanbefalinger.
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TILBEHØR
PRODUKTINFORMATION

ARDEX blandekar 75 liter
ARDEX vogn til 75 liter blandekar
ARDEX blandekar 30 liter
ARDEX håndblandemaskine
ARDEX niveaupinde
ARDEX propelblander
ARDEX TP 50 afstandsliste
SUBFLOOR analyzer
ARDEX stopliste
ARDEX DUSTFREE
ARDEX støvskærm
ARDEX trefod
ARDEX turbineskovl
ARDEX BUR armeringsnet
ARDEX pigrulle med stænkskærm
ARDEX MixerCup
ARDEX sand, vasket og ovntørret

Produktdatablad

Tilbehør

Blandekar, 75 liter

Turbineskovl

Trefod

Stoplister

Limpistol

Subfloor Analyzer

Udført i kraftigt plast med 2 hanke. Kan
indeholde 75 kg oprørt spartelmasse.
Bruges sammen med trefod, turbineskovl,
propelblander, støvskærm og vogn.

Til montering af håndblandemaskine på 75
liter blandekar.

Til montering af håndblandemaskine på 75
liter blandekar.

Til afgrænsning ved spartling med selvnivellerende spartelmasser. Leveres i størrelserne: 15 x 15 mm x 2 m/30 x 30 mm x 2 m.

Til udlægning af ARDEX AF 455 MS

Afslører områder med skruk.

Vogn til 75 liter blandekar

Propelblander

Blandekar, 30 liter

ARDEX TP 50 afstandsliste

Pigrulle med stænkskærm

ARDEX DUSTFREE

Få spartelmassen nemmere rundt på byggepladsen med en vogn til 75 liters blandekar.

Anvendes sammen med ARDEX håndblandemaskine eller almindelig boremaskine.
Velegnet til selvnivellerende spartelmasser.

Undført i kraftig plast med hank. Kan indeholde oprøring af 25 kg spartelmasse.

Hindrer nedsivning af spartelmasser mellem
gulv og væg, sikrer udluftning af konstruktionen og hindrer lydbroer. Leveres i ruller
á 20 m.

Til selvnivellerende spartelmasser. Fjerner
luftbobler i spartelmassen og danner en perfekt overflade. Bredde: 50 cm. Længde: 11,
21 eller 31 mm.

Til støvfri oprøring. Monteres på blandespand og tilsluttes støvsuger.

Håndblandemaskine

Støvskærm

ARDEX BUR armeringsnet

Niveaupinde

SpecialSpartel 5

MixerCup

Effekt 570 watt. Trinløs hastighed fra 170 370 omdr./min. under belastning.

Monteres på 75 liter blandekar til støvfri
oprøring. Med hul til montering af støvsugerslange.

Anvendes ved spartling af trægulve og forstærkning af svage underlag. Leveres i ruller
á 25x1 m.

Til afsætning af højder ved spartel- og nivelleringsarbejde på gulve. Selvklæbende.

Speciel limrive til fugtspærring med ARDEX
AF 480.

PVC-fri blandekop til brug ved håndblanding
af mindre mængder gips- og cementspartelmasse. Koppen kan bruges igen og igen, da
spartelmassen ikke binder på overfladen.

ARDEX Skandinavia A/S
Marielundvej 4
2730 Herlev
Tlf: +45 44 88 50 50
ardex@ardex.dk
www.ardex.dk

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, bygningsreglementer og bygnings- eller industrinormer kan give anledning til specifikke forarbejdningsanbefalinger.
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Produktdatablad

Tilbehør

131

Sandet skal være jævnt fordelt. Bare pletter må ikke forekomme. Der
strøs straks i den våde epoxy.
Som primer og hæftebro anvendes et lag ARDEX EP 2000.
Anvendt som fugtspærre strøs sandet i andet lag ARDEX EP 2000
straks det er udlagt.

ARDEX sand

OBS! Sand 0,4-0,8 mm må ikke anvendes som tilsætning i spartelmasser.
Levering: sække á 25 kg netto

Vasket og ovntørret
• Tilslag til ARDEX spartelmasser
• Afstrøning til ARDEX EP 2000

Anvendelsesområde
Ved tilsætning af sand i ARDEX spartelmasser, skal der anvendes ovntørret ARDEX sand. Der skal IKKE ændres på vandmængden. Spartelmassen blandes på normal vis, og sandet tilsættes til sidst.

lagtykkelser over 5 mm.

Størrelsen på sandkornene skal modsvare ca. 1/3 af den lagtykkelse,
der spartles i. Under 10 mm anvendes IKKE sandtilsætning. Over 10
mm kan der altid tilsættes 1/3 sand i de fleste
ARDEX spartelmasser

• ARDEX K 15
• ARDEX K 70
• ARDEX K 80.

Sand 0  4 mm:
SKAL tilsættes følgende produkter ved lagtykkelse over 10 mm:
•
•
•
•

ARDEX K 14
ARDEX K 15
ARDEX K 55
ARDEX FA 20

SKAL tilsættes følgende produkter ved lagtykkelse over 30 mm:
• ARDEX K 22 F
KAN tilsættes følgende produkter ved lagtykkelse over 10 mm:
• ARDEX K 70
• ARDEX K 80
Ved lagtykkelse over 20 mm kan der tilsættes sand i ARDEX K 70 i
forholdet 1 : 1 (1 sæk ARDEX K 70 : 1 sæk sand)
Kan endvidere anvendes i ARDEX A 30, ARDEX A 31 og ARDEX A 45 i
ARDEX Skandinavia A/S
Marielundvej 4
2730 Herlev
Tlf: +45 44 88 50 50
ardex@ardex.dk
www.ardex.dk

Grus 0  8 mm:
KAN tilsættes følgende produkter ved lagtykkelse over 20 mm

ARDEX K 15 og ARDEX K 70 i forholdet 1 : 1. ARDEX K 80 i forholdet
1 : 0,5 (1 sæk ARDEX K 80 : ½ sæk grus.
0 - 8 mm sand SKAL anvendes som tilslag i ren ARDEX A 35 cement.
Der må ikke tilsættes ekstra sand i følgende produkter:
•
•
•
•
•
•
•
•

ARDEX A 35 MIX
ARDEX K 5
ARDEX K 11
ARDEX K 75
ARDEX K 301
ARDEX K 2000.
ARDEX K 2000 F
ARDEX R4 RAPID

Sand 0,40,8 mm
(sand 0 til ARDEX EP 2000):
Anvendes i forbindelse med ARDEX EP 2000 multi-epoxy anvendt
som primer, hæftebro og fugtspærre. Der strøs med 1,5 - 2 kg sand
0,4 - 0,8 mm pr. m².

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, bygningsreglementer og bygnings- eller industrinormer kan give anledning til specifikke forarbejdningsanbefalinger.
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ARDEX SKANDINAVIA A/S
Marielundvej 4
2730 Herlev
telefon 44 88 50 50
ardex@ardex.dk
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