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BLIV MEDLEM AF
FLISEPARTNEREN:
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HURTIGCEMENT
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UNDERGULVSBEHANDLING

50

GULVSPARTELMASSE

64

VÅDRUMSMEMBRAN

90

KLÆB OG FUGE

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

STÆRK
EFTERUDDANNELSE
MASSER
AF FORDELE

Undergulvsforberedelse: primere, hæftebroer og
porelukkere.

OPTIMAL
TOTALØKONOMI
FlisePartneren handler om at skabe
succes sammen.

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

Vi vil give murerne succes gennem
efteruddannelse, certificering
og stærke priser:

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.

Byggecentre i hele landet er med i
FlisePartneren. Her finder du særlige
murerpakker med stærke produkter
til lige så stærke priser.
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SOLIDE FORBINDELSER

Til til tætning under fliser og klinker. Færdigblandede,
klar til brug. Hurtigttørrende, 2komponente.

Til alle typer fliser på ethvert underlag. Special
løsninger til natursten, storformatfliser m.m.

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

HURTIGCEMENT

ARDEX AM 100
ARDEX B 10

ARDEX B 16

PRODUKTINFORMATION

betonfinspartelmasse

ARDEX B 12
ARDEX B 14

SYSTEMOVERSIGT

hurtighærdende grovpuds

betonspartelmasse

betonreparationsmørtel

betonreparationsmørtel med korrosionsbeskyttelse

ARDEX A 18

hæfteslæmme

ARDEX A 35

hurtigcement

ARDEX A 35 MIX færdigblandet hurtigcement
ARDEX A 38

4 timers pudslag

ARDEX A 38 MIX færdigblandet 4 timers pudslag
ARDEX E 100
ARDEX QS

mørtelhærder
kvartssand

Produktdatablad

Betonmørtel

Ved klæbning af fugtfølsomme natursten, som f.eks. marmor, skal
ARDEX AM 100 være gennemtør, før marmoren påklæbes.

Tekniske data:
Vægtfylde:

1,4 kg/liter.

Karakter
Gråt pulver bestående af specialcementer, godt dispergerbare kunst
stoffer og udvalgte fyldstoffer.

Vægtfylde (blandet):

1,7 kg/liter.

Materialeforbrug:

Ca. 1,4 kg/m²/mm.

Forarbejdningstid:

Ca. 30  40 min. ved 20° C.

Opsætning af fliser:

Efter ca. 2 timer ved 20ºC.

Trykstyrke:

efter 1 dag ca. 5,0 N/mm².
efter 7 dage ca. 10,0 N/mm².
efter 28 dage ca. 15,0 N/mm².

Bøjningstrækstyrke:

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

Phværdi:

Nyoprørt mørtel ca. 12

Pulveret oprøres med vand til en smidig, stabil mørtel, som let kan
spartles i tykke og tynde lag, og som hærder efter ca. 1 time. Tørre
lag er diffusionsåbne.

ARDEX AM 100

Hurtighærdende grovpuds

Levering:

Sække á 25 kg.

Lagring:

12 måneder i uåbnet emballage i tørre rum.

• Til opretning af vægflader i tykke og tynde lag

MALkode:

(1993) 004

• Let at forarbejde  kan filtses og glittes

PRnr. 1519008

7

• Hærder hurtigt  fliser opsættes efter 2 timer
• Velegnet til pudslag inden opsætning af fliser

Anvendelsesområde
Til pudsning, udbedring og opretning af vægflader af beton, letbeton,
mursten, kalkcementpuds, og cementpuds.
Til hurtig reparation og udbedring af vægflader inden der opsættes
fliser på væggen.
Til pudslag og opbygning af fald, når der efterfølgende udlægges
fliser.
Kan filtses og glittes til færdig overflade. Kan anvendes indendørs og
udendørs.
Forbehandling af underlaget
Underlaget kan være tørt eller fugtigt, men skal være fast, bære
dygtigt, ru og fri for støv, snavs og andre skillemidler. Løstsiddende
puds, tapet og maling skal fjernes. Underlaget skal både indendørs
og udendørs være af en sådan beskaffenhed, at mørtlen kan hæfte
effektivt.

rer ca. 1 rumdel vand : 3¼ rumdele pulver.
Oprør ikke mere mørtel end der kan anvendes inden for ca. 30  40
min.
Forarbejdning
ARDEX AM 100 påføres med glatspartel eller pudsebræt, afhængig af
lagtykkelse og opgavens art. Pudsemørtlen kan forarbejdes i ca. 30
 40 min. ved 20 °C og kan udlægges i én arbejdsgang i lagtykkelser
fra 5 mm op til 50 mm.
ARDEX AM 100 hærder ved hydratation og udtørring og er efter 1
time klar til efterbehandling  f.eks. filtsning og glitning. Fliser kan
påklæbes efter 2 timers hærdning.
Ved påføring af membran  ARDEX S 1K eller ARDEX 8+9  skal
mørtlen være overfladetør. Højere temperaturer forkorter, lavere
forlænger afbindingstiden. I tvivlstilfælde foretages en prøvepudsning.
ARDEX AM 100 skal forarbejdes ved temperaturer over 5 °C.

Til forbedring af vedhæftningen kan mørtlen skrabespartles på i et
tyndt lag. Umiddelbart derefter påføres mørtlen i den ønskede lagtyk
kelse.
Blanding
I et rent blandekar hældes rent, koldt vand, og under kraftig omrøring
tilsættes pulveret til der opnås en smidig, klumpfri, stabil mørtel. Ef
ter en modningstid på ca. 3 min. foretages en let omrøring, hvorefter
mørtlen er klar til brug.
Blandingsforhold: Ca. 5,5  6,5 liter vand : 25 kg pulver, som tilsva

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

Bemærk
Ved efterfølgende flisesætning og fugning kan forskellig fugtighed i
underlaget give farveforskelle i fugerne.
ARDEX AM 100 kan anvendes indendørs og udendørs i svømmebas
siner, men ikke i kur, helse og saltvandsbade.
ARDEX AM 100 kan ikke anvendes på porebeton, da porebeton
generelt er porøs i overfladen.

ARDEX Skandinavia A/S
Marielundvej 4
2730 Herlev
Denmark
13
56173
EN 13813:2002
ARDEX AM 100
Cementitious screed for internal and external use
EN 13813:CTC7F3; Polymermodified
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
C7
F3
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, bygningsregle
menter og bygnings eller industrinormer kan give anledning til specifikke forarbejdningsanbefalinger.

09/2022
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Produktdatablad

Hurtigcement

Karakter
Gråt pulver med WITTENER Hurtigcement Z 35 SF. Kunststofforbed
ret. Ved oprøring med vand fås en smidig, pastaagtig og standfast
spartelmasse, der er let at forarbejde og hærder ved hydratisering
og tørring.

Tekniske data:

Det udspartlede lag er efter tørring cementgrå samt vand og vejrbe
standig.

Vægtfylde:

1,2 kg/liter.

Vægtfylde (blandet):

1,6 kg/liter.

Materialeforbrug:

Ca. 1,2 kg pulver pr. m²/mm.

Forarbejdningstid:

Ca. 30 min. ved 20 °C.

pHværdi:

Ca. 12.

Korrosion:

Indeholder ingen bestanddele, der virker
korrosionsfremmende på stål.

Trykstyrke:

efter 1 dag ca. 1,2 N/mm².
efter 3 dage ca. 4,0 N/mm².
efter 7 dage ca. 10,0 N/mm².
efter 28 dage ca. 15,0 N/mm².

Betonfinspartelmasse

Bøjningstrækstyrke:

efter 1 dag ca. 0,7 N/mm².
efter 3 dage ca. 2,0 N/mm².
efter 7 dage ca. 4,0 N/mm².
efter 28 dage ca. 5,5 N/mm².

• Til lukning af fine revner og porer i betonoverflader

Levering:

Sække á 20 kg netto.

• Til finishspartling efter betonreparationer

Lagring:

12 måneder i uåbnet emballage i tørre rum.

MALkode:

(1993) 004

PRnr.

1302765

ARDEX B 10
• Kan spartles ned til 0 mm

9

• Let at forarbejde og efterbehandle

Anvendelsesområde
Til glitning, udbedring og coatning af væg og loftsflader af betonele
menter.

med en egnet glatspartel. Efter ca. 1 times hærdning ved
normaltemperatur er spartellaget klar til videre bearbejdning, for
eksempel filtsning og efterglitning med ARDEX B 10.

Til lukning af fine revner og porer i betonoverflader.

Højere temperaturer forkorter og lavere temperaturer forlænger
forarbejdnings og hærdetiden.

Til spartelarbejder på flugtende flader og som underlag for efterføl
gende maling.
Til inden og udendørs brug.
Forbehandling af underlaget
Underlaget kan både være tørt og fugtigt, men skal være fast, ru
og fri for støv, snavs, maling, pudsrester, kalkstænk og skillemid
ler. Løse randzoner skal fjernes ned til fast underlag. Metaller skal
påføres et korrosionsbeskyttende middel, der samtidig fungerer som
hæftebro.

Den cementgrå ARDEX B 10 betonfinspartelmasse kan indfarves
med alkaliebestandige farvepigmenter således, at der kan opnås
farvelighed med de omgivende betonflader. Disse skal oprøres
med vand til en homogen pasta, før de tilsættes spartelmassen. De
tilsatte farvepigmenter må højst andrage 3 vægtprocent af ARDEX B
10 pulveret.
I tvivlstilfælde anbefales en forsøgsspartling.
ARDEX B 10 kan forarbejdes inden og udendørs ved temperaturer
over 5 °C.

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

Hvor der ønskes øget styrke og forbedret elasticitet og vedhæftning
skal ARDEX B 10 tilsættes ARDEX E 100 acryldispersion. Blandings
forhold: 1 rumdel ARDEX E 100 : 3 rumdele vand (se datablad for
ARDEX E 100).

Blandingsforhold
Ca. 8,5 liter vand : 25 kg pulver, som tilsvarer ca. 1 rumdel vand :
2½ rumdele pulver.

Efterbehandling
Efter gennemtørring kan ARDEX B 10 males med kalkfast maling.
Gennemtørringen er afhængig af tykkelsen på spartellaget, vejr
forholdene og underlagets fugtindhold. Maling på fugtigt underlag
kan medføre kalkudslag. Malingproducenters anvisninger til maling
på cementbundne underlag skal følges både ved hele og pletvis
spartlede flader.

Spartelmassen er klar til brug umiddelbart efter omrøring.
Forarbejdning
ARDEX B 10 kan forarbejdes i ca. ½ time ved 20 °C og påføres

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

ARDEX GmbH
FriedrichEbertStr. 45
58453 Witten
Germany
12
50150
EN 15043:2005
ARDEX B 10
Polymer modified cementitious mortar (PCC)
for repair (nonstructural) of concrete structures
EN 15043:R2
Compressive strength:
Chloride ion content:
Adhesive bond:
Restrained shrinkage/expansion:
Carbonation resistance:
Elastic modulus:
Thermal compatibility Part 1 
Freeze/thaw attack with deicing salt:
Skid resistance:
Coefficient of thermal expansion:
Capillary absorption:
Reaction to fire:
Hazardous substances:

class R2
≤ 0.05 %
≥ 0.8 MPa
NPD
NPD
NPD
≥ 0.8 MPa
NPD
NPD
≤ 0.5 kg/(m²∙√h)
NPD
Compliance with 5.4 of
EN 15043

Vi garanterer for en fejlfri beskaffenhed af vore produkter. Vore informationer er baseret på laboratorieforsøg og praktiske erfaringer og er en vejledning ved valg af produkt og arbejdsmetode.
Da forbrugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, påtager vi os ikke ansvaret for de opnåede resultater. Landespecifikke forskrifter baseret på regionale standarder, bygningsregle
menter og bygnings eller industrinormer kan give anledning til specifikke forarbejdningsanbefalinger.

09/2022
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Produktdatablad

Betonmørtel

spartlede flader.
Karakter
Gråt pulver på cementbasis. Ved oprøring med vand fås en smidig,
pastaagtig og standfast mørtel, der er let at forarbejde og hærder i
enhver lagtykkelse til en spændingsfattig og diffusionsåben masse,
der er vand og vejrbestandig. Efter tørring er overfladen cementgrå.
ARDEX B 12 hæfter praktisk taget uløseligt på alle egnede underlag.

ARDEX B 12
Betonspartelmasse

• Til opretning og spartling af vægge, lofter og facader

11

Tekniske data:
Vægtfylde:

1,1 kg/liter.

Vægtfylde (blandet):

1,7 kg/liter.

Materialeforbrug:

Ca. 1,2 kg pulver pr. m²/mm.

Forarbejdningstid:

Ca. 45 min. ved 20 °C.

pHværdi:

Ca. 12.

Korrosion:

Indeholder ingen bestanddele, der virker
korrosionsfremmende på stål.

Trykstyrke:

efter 7 dage ca. 7,1 N/mm².
efter 28 dage ca. 13,0 N/mm².

Bøjningstrækstyrke:

efter 7 dage ca. 2,4 N/mm².
efter 28 dage ca. 3,9 N/mm².

Levering:

Sække á 25 kg netto.

Lagring:

12 måneder i uåbnet emballage i tørre rum.

MALkode

(1993) 004

PRnr.

181463

• Vand og vejrbestandig
• Høj standfasthed, dråber ikke
• Hurtig styrkeudvikling

Anvendelsesområde
Til spartling, udbedring og opretning af væg og loftsflader af beton,
cement og kalkpuds samt murværk.
Til opfyldning af revner og huller samt større ujævnheder på vægge
og lofter.
Til planspartling af indvendige vægflader af gasbeton.
Til inden og udendørs brug.
Forbehandling af underlaget
Underlaget kan både være tørt og fugtigt, men skal være fast, bære
dygtigt, ru og fri for skillemidler.
Gamle malinglag, pudsrester, kalk m.m. skal afrenses. Metaller skal
påføres et korrosionsbeskyttende middel, der samtidig fungerer som
hæftebro.
Blanding
I en ren beholder hældes rent, koldt vand, og under kraftig omrøring
tilsættes pulveret, til der opnås en smidig, pastaagtig og standfast
spartelmasse uden klumper.
Blandingsforhold: Ca. 8,5 l vand : 25 kg pulver, som tilsvarer ca. 1
rumdel vand : 2¾ rumdel pulver.
Spartelmassen er umiddelbart efter omrøring klar til brug.
Forarbejdning
ARDEX B 12 kan forarbejdes i ca. 45 min. og er afhærdet efter ca. 2

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

timer ved 20 °C.
Uden sandtilsætning kan mørtlen påføres i op til flere mm lagtykkelse
i én arbejdsgang. Tilsat sand påføres mørtlen efter behov. Evt. efters
partling og slibning kan udføres efter spartellaget er afhærdet, d.v.s.
ca. 2 timer. Ved spartellag over 5 mm tykkelse strækkes mørtlen
med 1/3 del vasket sand med kornstørrelse 0  4 mm. Ved lagtykkel
ser over 10 mm tilsættes grus med kornstørrelse 0  8 mm.
ARDEX B 12 betonspartelmasse kan indfarves med cementægte
farvepigmenter, således at der kan opnås farvelighed med de
omgivende betonflader. De tilsatte farvepigmenter må højst andrage
5 vægtprocent af ARDEX B 12 pulveret. Lysere nuancer eller hvidt
spartellag opnås ved at tilsætte eller anvende ren ARDEX F 11.
I tvivlstilfælde anbefales en forsøgsspartling.
ARDEX B 12 kan forarbejdes inden og udendørs ved temperaturer
over 5 °C. For hurtig udtørring af spartellaget, f.eks. ved direkte
solbestråling, stærk varme eller træk, skal undgås.
Hvor der ønskes øget styrke og forbedret elasticitet og vedhæftning,
skal ARDEX B 12 tilsættes ARDEX E 100 acryldispersion. Blandings
forhold: 1 rumdel ARDEX E 100 til 3 rumdele vand (se datablad for
ARDEX E 100).
Efterbehandling
Efter gennemtørring kan ARDEX B 12 males med kalkfast maling.
Gennemtørringen er afhængig af tykkelsen på spartellaget, vejr
forholdene og underlagets fugtindhold. Maling på fugtigt underlag
kan medføre kalkudslag. Malingproducenters anvisninger til maling
på cementbundne underlag skal følges både ved hele og pletvis

ARDEX Skandinavia A/S
Marielundvej 4
2730 Herlev
Denmark
12
50110
EN 15043:2005
ARDEX B 12
Polymer modified cementitious mortar (PCC)
for repair (nonstructural) of concrete structures
EN 15043:R1
Compressive strength:
Chloride ion content:
Adhesive bond:
Restrained shrinkage/expansion:
Carbonation resistance:
Elastic modulus:
Thermal compatibility Part 1 
Freeze/thaw attack with deicing salt:
Skid resistance:
Coefficient of thermal expansion:
Capillary absorption:
Reaction to fire:
Hazardous substances:

class R1
≤ 0.05 %
≥ 0.8 MPa
NPD
NPD
NPD
≥ 0.8 MPa
NPD
NPD
NPD
NPD
Compliance with 5.4 of
EN 15043

Vi garanterer for en fejlfri beskaffenhed af vore produkter. Vore informationer er baseret på laboratorieforsøg og praktiske erfaringer og er en vejledning ved valg af produkt og arbejdsmetode.
Da forbrugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, påtager vi os ikke ansvaret for de opnåede resultater. Landespecifikke forskrifter baseret på regionale standarder, bygningsregle
menter og bygnings eller industrinormer kan give anledning til specifikke forarbejdningsanbefalinger.

09/2022
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Produktdatablad

Betonmørtel

skal ARDEX B 14 tilsættes ARDEX E 100 acryldispersion. Blandings
forhold: 1 rumdel ARDEX E 100 : 3 rumdele vand (se datablad for
ARDEX E 100).
Efterbehandling
Efter gennemtørring kan ARDEX B 14 males med kalkfast maling.
Gennemtørringen er afhængig af tykkelsen på spartellaget, vejrforhol
dene og underlagets fugtindhold.

ARDEX B 14
Betonreparationsmørtel

• Til kosmetisk udbedring, opretning og spartling af betonbygningsdele

Maling på fugtigt underlag kan medføre kalkudslag. Malingprodu
centers anvisninger til maling på cementbundne underlag skal følges
både ved hele og pletvis spartlede flader. Der anbefales altid en
grundmaling, da farveforskelle ellers kan opstå.
Karakter
Gråt pulver med Wittener Hurtigcement Z 35 SF. Ved oprøring med
vand fås en smidig, pastaagtig og standfast mørtel, der er let at
forarbejde og hærder ved hydratisering og tørring.
Det udspartlede lag er efter tørring cementgrå og vand og vejrbe
standig..

13

Tekniske data:
Vægtfylde:

1,2 kg/liter.

Vægtfylde (blandet):

1,9 kg/liter.

Materialeforbrug:

Ca. 1,4 kg pulver pr. m²/mm.

Forarbejdningstid:

Ca. 30 min. ved 20 °C.

Phværdi:

Ca. 12.

Korrosion:

Indeholder ingen bestanddele, der virker
korrosionsfremmende på stål.

Trykstyrke:

Efter 7 dage ca. 11,5 N/mm².
Efter 28 dage ca. 16,0 N/mm².

Bøjningstrækstyrke:

Efter 7 dage ca. 1,5 N/mm².
Efter 28 dage ca. 3,5 N/mm².

Levering:

Sække á 25 kg netto.

Lagring:

12 måneder i uåbnet emballage i tørre rum.

PRnr.

472914

MALkode (1993):

004

• Vand og vejrbestandig
• Hård og holdbar som beton
• Hurtig styrkeudvikling
• Farver: Grå og lysegrå
Anvendelsesområde
Til kosmetiske reparationer på bygningsdele af gammel og ny beton i
tykke og tynde lag, som:
• Udfyldning af huller fra kalkspringere og stenreder
• udbedring og glitning af væg og loftsflader af beton, betonelemen
ter og cementpuds.
Strakt med sand til opretnings og udjævningsarbejder, f.eks. før flise
lægning ved tyndtlagsmetoden, på beton, cementpuds og murværk.
Til inden og udendørs brug.
Forbehandling af underlaget
Underlaget kan både være tørt og fugtigt, men skal være fast, ru
og fri for støv, snavs, maling, pudsrester, kalkstænk og skillemid
ler. Løse randzoner skal fjernes ned til fast underlag. Metaller skal
påføres et korrosionsbeskyttende middel, der samtidig fungerer som
hæftebro.
Blanding
I en ren beholder hældes rent, koldt vand og under kraftig omrøring
tilsættes pulveret, til der opnås en smidig, pastaagtig og standfast
mørtel uden klumper.
Blandingsforhold: Ca. 6¼ liter vand : 25 kg pulver, som tilsvarer
ca. 1 rumdel vand : 3¼ rumdele pulver.
Til opretnings og udjævningsarbejder over 5 mm lagtykkelse stræk
kes ARDEX B 14 mørtel som følger:

Sand, 0  1 mm:
1,0 rumdel pulver : 0,3 rumdel sand
Sand, 0  4 mm:
1,0 rumdel pulver : 0,5 rumdel sand
Grus, 4  8 mm:
1,0 rumdel pulver : 1,0 rumdel grus
Spartelmassen er umiddelbart efter omrøring klar til brug.
Forarbejdning
ARDEX B 14 kan forarbejdes i ca. 30 min. og er afhærdet efter ca.
1 time ved 20 °C. Uden sandtilsætning kan mørtlen påføres i op til 5
mm lagtykkelse i én arbejdsgang  ved større lagtykkelse strækkes
mørtlen med sand iflg. tabellen til højre.
Eventuel efterspartling og slibning kan udføres efter spartellaget er
afhærdet, d.v.s. ca. 1 time.
Den cementgrå ARDEX B 14 mørtel kan indfarves med alkaliebestan
dige farvepigmenter således, at der kan opnås farvelighed med de
omgivende betonflader. Disse skal oprøres med vand til en homogen
pasta, før de tilsættes mørtlen. De tilsatte farvepigmenter må højst
andrage 3 vægtprocent af ARDEX B 14 pulveret. I tvivlstilfælde anbe
fales en forsøgsspartling.
ARDEX B 14 kan forarbejdes inden og udendørs ved temperaturer
over 5 °C.
Hvor der ønskes øget styrke og forbedret elasticitet og vedhæftning,

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

ARDEX Skandinavia A/S
Marielundvej 4
2730 Herlev
Denmark
12
50130
EN 15043:2005
ARDEX B 14
Polymer modified cementitious mortar (PCC)
for repair (nonstructural) of concrete structures
EN 15043:R2
Compressive strength:
class R2
Chloride ion content:
≤ 0.05 %
Adhesive bond:
≥ 0.8 MPa
Restrained shrinkage/expansion:
NPD
Carbonation resistance:
NPD
Elastic modulus:
NPD
Thermal compatibility Part 1 
Freeze/thaw attack with deicing salt: ≥ 0.8 MPa
Skid resistance:
NPD
Coefficient of thermal expansion:
NPD
Capillary absorption:
≤ 0.5 kg/(m²∙√h)
Reaction to fire:
NPD
Hazardous substances:
Compliance with 5.4 of
EN 15043

Vi garanterer for en fejlfri beskaffenhed af vore produkter. Vore informationer er baseret på laboratorieforsøg og praktiske erfaringer og er en vejledning ved valg af produkt og arbejdsmetode.
Da forbrugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, påtager vi os ikke ansvaret for de opnåede resultater. Landespecifikke forskrifter baseret på regionale standarder, bygningsregle
menter og bygnings eller industrinormer kan give anledning til specifikke forarbejdningsanbefalinger.
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Produktdatablad

Betonmørtel

ARDEX B 16

Betonreparationsmørtel med korrosionsbeskyttelse
• Fiberforstærket PCCmørtel til reparation, udstøbning og glitning af
beskadigede betonkonstruktioner med blotlagt armering i fx bærende
betonelementer
• Certificeret som R4 PCCmørtel iht. EN 15043
• Beskytter armeringen mod korrosion, certificeret iht. EN 15047

Anvendelsesområde
Til inden og udendørs brug på gulv, væg og loft.
• Til udstøbning og genopretning af huller og udsparinger med
blotlagt armering.
• Til reparation og udstøbning af betonoverflader.
• Til reparation af præfabrikerede betonelementer og armerede
betonkonstruktioner såsom altaner, balkoner, etagedæk, bjælker
og søjler.
• Beskytter armeringen mod korrosion.
Forbehandling af underlaget
Underlaget kan være både tørt og fugtigt, men skal være fast, ru
og fri for støv, snavs, maling, pudsrester, kalkstænk og skillemidler.
Løse randzoner, nedbrudt, svag, løs eller beskadiget beton skal
fjernes indtil den rå, hårde, bæredygtige kernebeton.
Evt. armering skal blotlægges på en sådan måde, at den er helt ren
og kan påføres mørtel. Den blotlagte armering skal rengøres meka
nisk, så den svarer til overfladerenhedsgrad SA 2 (f.eks. ved hjælp af
vinkelsliber med pottevaskebørste; rensning med højtrykssand eller
vand anbefales).
Inden mørtlen påføres, skal underlaget opfugtes med en kost, pensel,
vandsprøjte eller vandslange med forstøver. Underlaget skal påføres
så meget vand, at underlaget er mættet. Efter vandet er påført, skal
underlaget tørre således, at underlaget er vådt/fugtigt, men sugende
og fri for ”blankt” vand.
På let porøs cement anbefales, at vedhæftningen forbedres ved at
påføre en hæfteslæmme som oprøres som følger: Bland vand og

ARDEX E 100 i forholdet 1:1 og ARDEX B 16 til en tyktflydende, smi
dig, påføringsklar konsistens og påfør på den fugtede betonoverflade
og de rensede armeringsjern med en børste.
Underlaget skal under påføring og hærdning have en min. temperatur
på 5 °C og max. 30 °C.

det fugtige underlag. Når kontaktlaget eller en evt. hæfteslæmme
er påført på underlaget og evt. armering, foretages den egentlige
udstøbning vådt i vådt ved at fylde reparationen ud i den ønskede
lagtykkelse op til 70 mm i én og samme arbejdsgang.

Tekniske data:
Blandingsforhold:

Ca. 3,2 til 3,4 l vand: 20 kg pulver
svarende til ca. 1 rumdel vand : 4,5  4,20
rumdele pulver

I tilfælde af, at der er armering i reparationen, skal udstøbningen
udføres umiddelbart efter, at armeringen er rengjort (se forbehandling
af underlaget). Udstøbningen skal udføres sådan, at mørtlen omslut
ter al armeringen og der ikke er luft og hulrum omkring armeringen.
Dæklaget over armeringen skal være min. 25 mm.

Vægtfylde:

1,4 kg/liter.

Vægtfylde (blandet):

2,1 kg/liter.

Materialeforbrug:

Ca. 1,8 kg pulver pr. m²/mm.

Forarbejdningstid:

Ca. 60 min. ved 20 °C.

Trykstyrke:

Efter 28 dage ≥ 48 N/mm²

Bøjningstrækstyrke:

Efter 28 dage ca. 8 N/mm²

Gangbar:

Efter ca. 8 timer

pHværdi:

Ca. 13.

Korrosion:

Indeholder bestanddele, der beskytter mod
korrosion

GISKODE ZP1:

Cementholdigt produkt, chromatfattigt

Når mørtlen er tilstrækkeligt størknet, kan overfladen bearbejdes
med svampebræt, filtsebræt, glatspartel eller pudsebræt afhængig af
den ønskede overflade.
Efterbehandling
Udstøbningen skal beskyttes mod for hurtig udtørring, frost, træk,
stærk varme og direkte sollys. Udstøbningen skal derfor beskyttes
ved hjælp af egnede foranstaltninger (f.eks. afdækning med folie osv.)
Det anbefales, at overfladen på udstøbningen opfugtes med et svam
pebræt 1 til 2 timer efter, at støbningen er foretaget.
Efter tilstrækkelig afhærdning kan overfladen bearbejdes med fx
ARDEX B 10, ARDEX B 12, ARDEX B 14, ARDEX F 11 eller ARDEX A
46, så den ønskede overflade opnås.

Mærkning iht. GHS/CLP: GHS05 ”ætsende stoffer”
GHS07 ”irriterende stoffer”
Signalord:

Fare

Karakter
Brugsklar, fiberforstærket PCCbetonreparationsmørtel med kor
rosionsbeskyttelse. Yderst holdbar. Certificeret iht. EN 15043
”Konstruktiv og æstetisk reparation” som R4mørtel til statisk relevant
reparation. Kan forarbejdes manuelt eller maskinelt. Dannelsen af
revner minimeres ved hjælp af den svindfattige hærdning.

Mærkning iht.
GGVSEB/ADR:

Ingen

Emballage:

Sække med 20 kg netto

Lagring:

12 måneder i uåbnet emballage i tørre rum

MALkode (1993):

004

PRnr.

4232387

Bestandig overfor frost, tøsalt og sulfater. Indeholder aktive pigmen
ter, som beskytter armeringen mod korrosion. Certificeret iht. EN
15047 ”Beskyttelse mod armeringskorrosion.”
Høj slitagemodstand. Kan påføres i lagtykkelser fra 5 til 70 mm pr.
arbejdsgang.

Vurdering af bæreevnen på de beskadigede betonelementer, herun
der især vurdering af armeringen, betonlaget osv. samt bestemmelse
af de deraf resulterende nødvendige saneringsforanstaltninger kan
efter behov foretages af en sagkyndig bygningsingeniør eller statiker.
Spændbeton kan grundlæggende ikke repareres med ARDEX B 16
uden hjælp fra en sagkyndig bygningsingeniør.

0370

Blanding
I en ren beholder hældes rent, koldt vand og under kraftig omrøring
tilsættes pulveret, til der opnås en smidig, pastaagtig og standfast
mørtel uden klumper. ARDEX B 16 kan oprøres i enten tvangsblander
eller ved hjælp af et egnet røreværk (f.eks. Collomix).
Blandingsforhold
Til oprøring af 20 kg ARDEX B 16 pulver skal der bruges ca. 3,2  3,4
liter vand, hvilket svarer til 1 rumdel vand : 4½  4⅕ rumdele pulver.
Efter en modningstid på ca. 23 min. og gentagen omrøring, kan
mørtlen forarbejdes i ca. 60 min.
Forarbejdning
Udstøbningen foretages ved først at lave et kontaktlag, som udføres
ved at arbejde mørtlen ind i underlaget. Dette gøres med en lille
murerske eller glatspartel, som kan trykke og presse mørtlen ind i

0370
ARDEX GmbH
FriedrichEbertStr. 45
58453 Witten
Germany
18
0370CPR4069
32586 A
EN 15047:2006
ARDEX B 16
Cement based coating for reinforcement corrosion protection for uses
other than low performance requirements
EN 15047
Corrosion protection:
Shear adhesion:
Dangerous substances:

ARDEX Skandinavia A/S
Marielundvej 4
2730 Herlev
Tlf: +45 44 88 50 50
ardex@ardex.dk
www.ardex.dk
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passed
passed
Compliance with 5.3 of
EN 15047

ARDEX GmbH
FriedrichEbertStr. 45
58453 Witten
Germany
18
0370CPR4069
32586
EN 15043:2005
ARDEX B 16
Polymer modified cementitious mortar (PCC)
for repair (structural) of concrete structures
EN 15043:R4
Compressive strength:
Chloride ion content:
Adhesive bond:
Restrained shrinkage/expansion:
Carbonation resistance:
Elastic modulus:
Thermal compatibility Part 1 
Freeze/thaw attack with deicing salt:
Skid resistance:
Coefficient of thermal expansion:
Capillary absorption:
Reaction to fire:
Hazardous substances:

class R4
≤ 0.05 %
≥ 2.0 MPa
≥ 2.0 MPa
passed
≥ 20 GPa
≥ 2.0 MPa
NPD
NPD
≤ 0.5 kg/(m²∙√h)
A1
Compliance with 5.4 of
EN 15043

Vi garanterer for en fejlfri beskaffenhed af vore produkter. Vore informationer er baseret på laboratorieforsøg og praktiske erfaringer og er en vejledning ved valg af produkt og arbejdsmetode.
Da forbrugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, påtager vi os ikke ansvaret for de opnåede resultater. Landespecifikke forskrifter baseret på regionale standarder, bygningsregle
menter og bygnings eller industrinormer kan give anledning til specifikke forarbejdningsanbefalinger.
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Produktdatablad

Hurtigcement

Karakter
Grønt pulver med cement og specielle additiver til fremstilling af en
hæfteslæmning, der resulterer i en stærk vedhæftning mellem under
lag 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 af
retningslag i fast kontakt. Tilsat farveindikator, som viser, at svumnin
gen stadig er våd og klæbrig og egnet til lægning af afretningslaget.

•
•
•
•
•

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

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.

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

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

Kan anvendes inden og udendørs.

Tekniske data:

vandpytter undgås

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.

17

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 afret
ningslaget 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, bygningsregle
menter og bygnings eller industrinormer kan give anledning til specifikke forarbejdningsanbefalinger.

09/2022

16

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 minimumstykkel
ser 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 fa
ste eller svømmende konstruktioner i boliger, kontorer, institutioner,
kældre og hobbyrum m.m. A 35 udlægges i fast kontakt på beton el
ler cementslidlag og i svømmende konstruktioner på folie eller støbe
batts m.m.

udlægges vådt i vådt. For yderligere information henviser vi til produk
ternes 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 fritfalds
blandere.

Ved pålægning af svømmende trægulve skal der forinden udlægges
en tæt fugtspærre, f.eks. en 0,20 mm PEfolie 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 un
derlaget 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 retningsli
nier 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 råbe
tonen, skal den samlede konstruktion være tør, før gulvbelægningen
lægges.
Karakter
Gråt pulver af specialcement og plastpulver med god dispergerings
evne. 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 ARDURAPIDeffekt

Pudslaget er fuldt brugbart efter kun 24 timer. Derefter kan der på
normal vis udføres spartel og opretningsopgaver samt lægges gulv
belægning, 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 anbefa
les at udlægge i flere lag, som komprimeres i hvert lag!

A 35 skal i svømmende konstruktion udlægges på 2 lag PEfolie 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 ARDURAPIDeffekt, hvilket bevirker en hurtig hærdning og
en fuldstændig krystallinsk vandbinding, som medfører, at A 35 puds
laget er belægningsklar efter 24 timer med en tæt gulvbelægning.

19

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 25 kg netto

Lagring:

12 måneder i uåbnet emballage i
tørre rum.

PRnr.

472826

MALkode (1993)

004

Blandingsforhold: Ved 100 liter blander:
• 25 kg ARDEX A 35 = 1 sæk
• 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, nivel
lering og glitning skal ske i én samlet arbejdsgang. Fladerne må kun
dimensioneres så store, at de kan færdiggøres indenfor forarbejd
ningstiden. Højere temperaturer forkorter og lavere temperaturer
forlænger forarbejdningstiden. Tilslutninger til pudslag eller delflader
forankres mod hinanden med rundstål, og der anlægges ekspansi
ons 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, bygningsregle
menter 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 ARDURAPIDeffekt
• 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 konstruk
tioner 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 produk
ternes 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 gulvbelæg
ning efter yderligere 1  2 timer.

ARDEX A 35 MIX skal i svømmende konstruktion udlægges på 2 lag
PEfolie 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 opretningsopga
ver samt lægges gulvbelægning, fliser og klinker med alle ARDEX
produkter.

Blanding
Til fremstilling af mørtlen anvendes almindelige tvangs eller fritfalds
blandere.

Ved pålægning af svømmende trægulve skal der forinden udlægges
en tæt fugtspærre, f.eks. en 0,20 mm PEfolie 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 minut
ter. 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 konstruk
tion dog være min. 45 mm tyk.
Hvis der indstøbes gulvvarme i A 35 MIX pudslaget skal lagtykkelsen
over varmelegemet være minimum 35 mm. Ovenstående mini
mumstykkelser 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 kon
struktionen er minimalt. Ved støbning i lagtykkelser over 60 mm kan
det anbefales at udlægge i flere lag, som komprimeres i hvert lag!
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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.

PRnr.
MALkode (1993)

1490188
004

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 ARDURAPIDeffekt, 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:CTC35F6; Polymermodified
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, bygningsregle
menter og bygnings eller industrinormer kan give anledning til specifikke forarbejdningsanbefalinger.
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Produktdatablad

Hurtigcement

Skal forarbejdes ved temperaturer over 5 °C. Om vinteren skal der
afdækkes således, at temperaturen i pudslaget konstant er over 5
°C i mindst 28 døgn for at opnå den fulde styrke. Ved høje tempera
turer skal pudslaget beskyttes mod direkte sollys og høj varme, som
kan give en for hurtig udtørring. Ved anvendelse til varmegulve, se
datablad.

ARDEX A 38
4 timers pudslag

Tekniske data:
Blandingsforhold:

12,5 kg ARDEX A 38 blandes med:
 50 kg sand (1:4)
 62,5 kg sand (1:5)
 75 kg sand (1:6)

Der skal anvendes sand 08 mm i henhold til EN 12620 (se datablad).
Der tilsættes 3  5,5 l vand afhængig af sandets fugtighed. Blandema
skinen må ikke overfyldes og der skal blandes i minimum 5 min. Der
blandes til en blød jordfugtig konsistens.
Forarbejdningstid:

Ca. 60 min ved 20 °C.

Belægningsklar:

Ca. 4 timer ved 20 °C.

Materialeforbrug
(m²/cm):

3,7 kg pulver : blandingsforhold 1:4
3,1 kg pulver : blandingsforhold 1:5
2,6 kg pulver : blandingsforhold 1:6

Lagring/holdbarhed:

Tørre rum ca. 12 mdr. i uåbnet original
emballage. Produktionsmåned og år er
stemplet på emballagen. Det anbefales at
læse databladet for produktet før
anvendelse. I tvivlstilfælde anbefales det at
udføre et prøvefelt.

PR.nr:

2138354.

MALkode:

004 (1993)

• Svindreduceret, hurtighærdende cement
• Til fremstilling af pudslag på isolering, folie og i fast kontakt
• Belægningsklar til fliser, naturstens og betonfliser eller membran al
lerede efter 4 timer.
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• Inden og udendørs.
Anvendelsesområde
Til fremstilling af pudslag i fast kontakt eller svømmende konstruktion
på fx isolering. Pudslaget anvendes som underlag for belægninger, fx
keramiske fliser, natursten, bløde gulvbelægninger, parket m.m.

Fladerne må kun dimensioneres så store, at de kan færdiggøres in
den for forarbejdningstiden. Normalt kan der udlægges 30  40 m²
med en kantlængde op til ca. 6 m. Ved udførelse af aflange felter bør
største kantlængde ikke overskride 2 gange bredden.

Kan beklædes med fliser efter 4 timer uanset lagtykkelse. Andre be
lægninger kan lægges, når pudslaget er tørt. Kan lægges som svøm
mende konstruktion i lagtykkelser fra 35 mm på fast underlag og ved
almindelig boliglast.

Tilslutninger til pudslag eller delflader forankres mod hinanden med
rundstål eller ved anvendelse af ARDEX FB eller ARDEX EP 2000 epo
xylim. Til udførelse af pudslaget gælder de almindelige retningslinier
vedr. feltinddeling, dilatationsfuger m.m. for støbning af gulve lagt
svømmende på isolering/plastfolie eller i fast kontakt.

Forbehandling af underlaget
Underlaget skal være fast, bæredygtigt og fri for skillemidler. I svøm
mende konstruktion skal pudslaget udlægges på 2 lag PEfolie 0,2
mm med min. 200 mm tapede overlæg på et fast underlag. Underlag
af isolering skal være af typen hård mineraluld eller polystyren egnet
til støbning under betongulve. Oven på isoleringen skal udlægges et
glidelag som fx 2 lag PEfolie udlagt som beskrevet ovenstående.
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 produk
ternes datablade.
Forarbejdning
Cementen blandes med sand i vægtforholdet 1:4, 1:5 eller 1:6 og
oprøres med 3  5,5 l vand til blød jordfugtig konsistens. Blanding,
udlægning, komprimering og afretning skal ske i én samlet arbejds
gang.

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

Belægning
ARDEX A 38 kan ved blandingsforhold 1:4 og 1:5. belægges med
fliser og klinker efter ca. 4 timer. Ved 1:6 er ventetiden 8 timer. Da
pudslagets styrke på dette tidspunkt endnu ikke vil være fuldt udvik
let, må pudslaget ikke udsættes for store belastninger.
Efter 24 timer kan gulvet belastes fuldt. For lægning af andre belæg
ninger, se datablad.
Bemærk: Minimumslagtykkelsen udlagt i fast kontakt er 10 mm. Ved
støbning på isolering skal ARDEX A 38 lægges i minimum 40 mm tyk
kelse. Ved støbning på faste underlag med plastfolie kan lagtykkelsen
reduceres til minimum 35 mm.
Lagtykkelsen af pudslaget skal forøges afhængig af gulvbelægningen
og de forventelige belastninger.
Ved udlægning udendørs skal lagtykkelsen i svømmende konstruktion
være min. 50 mm ved almindelig boliglast. Reglerne for vinterstøbning
skal overholdes, og der skal tages hensyn til den korte afbindingstid.

Vi garanterer for en fejlfri beskaffenhed af vore produkter. Vore informationer er baseret på laboratorieforsøg og praktiske erfaringer og er en vejledning ved valg af produkt og arbejdsmetode.
Da forbrugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, påtager vi os ikke ansvaret for de opnåede resultater. Landespecifikke forskrifter baseret på regionale standarder, bygningsregle
menter og bygnings eller industrinormer kan give anledning til specifikke forarbejdningsanbefalinger.

09/2022

22

Produktdatablad

Hurtigcement

som er let at forarbejde. I tvivlstilfælde anbefales det at udføre et
prøvefelt.

ARDEX A 38 MIX
Inden og udendørs hurtigcement
• Færdigblandet 4 timers pudslag til inden og udendørs brug
• Til fremstilling af pudslag på isolering, folie og i fast kontakt, hvor der
kræves hurtig belægning med fliser og hurtig ibrugtagning.
• Belægningsklar til fliser, natursten og betonfliser eller membran al
lerede efter 4 timer.

Anvendelsesområde
Inden og udendørs. ARDEX A 38 MIX anvendes til fremstilling af
pudslag, som er hurtig gangbar og belægningsklar til fliser.

mm med min. 200 mm tapede overlæg på et fast underlag. Underlag
af isolering skal være af typen hård mineraluld eller polystyren egnet
til støbning under betongulve. Oven på isoleringen skal udlægges et
glidelag som fx 2 lag PEfolie udlagt som beskrevet ovenstående.

ARDEX A 38 MIX kan udlægges:
• i fast kontakt
• som svømmende konstruktion på geotekstil, plastfolie og isolering
• med indbyggede varmeslanger.
som underlag for:
•
•
•
•

fliser
naturstens og betonfliser
elastiske og tekstile gulvbelægninger
parket.

ARDEX A 38 MIX er et svindoptimeret bindemiddelsystem til fremstil
ling af hurtighærdende pudslag i faste eller svømmende konstruk
tioner. Anvendelsen af udvalgte cementer, tilslagsstoffer samt
specielle additiver gør at ARDEX A 38 MIX hærder og tørrer næsten
helt uden svind. ARDEX A 38 MIX er gangbar efter 3 timer, og kan
belægges med fliser, naturstens og betonfliser allerede efter 4 timer
uanset lagtykkelse. ARDEX A 38 MIX kan lægges som svømmende
konstruktion i lagtykkelser helt ned til 35 mm på fast underlag og ved
almindelig boliglast. ARDEX A 38 MIX kan belægges med elastiske og
tekstile gulvbelægninger samt parket efter 2 dage ved 10 °C og RF
<70 %.
Forbehandling af underlaget
Underlaget skal være fast, bæredygtigt og fri for skillemidler. I svøm
mende konstruktion skal pudslaget udlægges på 2 lag PEfolie 0,2

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

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 produk
ternes datablade.
Forarbejdning
Mørtlen blandes i en almindelig tvangs eller fritfaldsblander.
Blandingsforhold: 2,0 l vand pr. 25 kg pulver.
Med en 100 liters blander:
150 kg ARDEX A 38 MIX (= 6 originalsække) til 12 liter vand
Med en 200 liter blander:
300 kg ARDEX A 38 MIX (= 12 originalsække) til 24 liter vand
Dette blandes til en blød, jordfugtig konsistens.
Vigtigt!
For at opnå en korrekt blanding må blandebeholderens max kapacitet
aldrig overskrides. Som tommelfingerregel gælder, at beholderen kun
bør fyldes ¾. Fyldes beholderen helt, opnås der ikke en tilstrækkelig
homogen blanding af sand og cement. Det er vigtigt at ARDEX A 38
MIX blandes i 5 min. for at få en homogen og smidig konsistens,

ARDEX A 38 MIX må ikke blandes med andre cementer, og der må
ikke anvendes andre tilsætningsmidler, fx flydemidler og lignende.
Forarbejdning
Forarbejdningstiden på ARDEX A 38 MIX pudslaget er ca. 1 time.
Blanding, udlægning, komprimering og afretning skal ske i én samlet
arbejdsgang. Fladerne må kun dimensioneres så store, at de kan
færdiggøres inden for forarbejdningstiden. Normalt kan der udlæg
ges 30  40 m² med en kantlængde op til ca. 6 m. Ved udførelse af
aflange felter bør største kantlængde ikke overskride 2 gange bred
den. Højere temperaturer forkorter og lavere temperaturer forlænger
forarbejdningstiden. Tilslutninger til pudslag eller delflader forankres
mod hinanden med rundstål, og der anlægges ekspansionsdilatati
onsfuger, som på almindelige cementpudslag.
Til udførelse af ARDEX A 38 MIX pudslag gælder i øvrigt de almin
delige retningslinier vedr. feltinddeling, dilatationsfuger m.m. for
støbning af gulve lagt svømmende på isolering/plastfolie eller i fast
kontakt. Ved udlægning udendørs på balkoner og terrasser skal
lagtykkelsen i svømmende konstruktioner og på plastfolie være min.
50 mm, og reglerne vedrørende vinterstøbning overholdes. Man skal
i denne sammenhæng være opmærksom på cementmørtlens korte
udhærdningstid.
ARDEX A 38 MIX pudslaget kan forarbejdes ved temperaturer over
5 °C. Om vinteren skal der afdækkes, således at temperaturen i A
38 MIXlaget konstant er over 5 °C i mindst 28 døgn for at opnå den
fulde styrke. Ved høje temperaturer skal pudslaget beskyttes mod
direkte sollys og høj varme som kan give en for hurtig udtørring. I
tvivlstilfælde anbefales det altid at udføre en prøveudlægning.
Anvendelse på varmegulv
Ved udstøbning af ARDEX A 38 MIX pudslaget på vandbaseret
gulvvarme kan ventetiden, til der kan udlægges fliser, reduceres be
tragteligt. For at undgå skader i flisebelægningen anbefales følgende
fremgangsmåde: Ved støbningen skal varmelegemet være slukket,
og underlaget bør have en temperatur på ca. 20 ºC. 3 dage efter
udstøbningen kan gulvet langsomt varmes op til en fremløbstempera
tur på 25 ºC. Denne temperatur skal holdes i 3 dage. Herefter øges
opvarmningen til den maksimale varmeydelse. Denne temperatur
holdes i yderligere 4 dage. Under hele opvarmningsprocessen skal
gennemtræk i lokalet undgås. Denne fremgangsmåde sikrer, at
eventuelle bevægelser og revner afsløres (og kan repareres), inden
flisebelægningen udlægges. Ved udlægning af gulvbelægning må
overfladetemperaturen på gulvet aldrig være under 15 ºC.
Belægning
Et pudslag udført i ARDEX A 38 MIX er gangbart efter ca. 3 timer og
kan belægges med fliser og klinker efter ca. 4 timer. Da pudslagets
styrke på dette tidspunkt endnu ikke vil være fuldt udviklet, må
pudslaget ikke udsættes for store belastninger, fx tunge maskiner
eller paller med fliser. Efter 24 timer kan gulvet belastes fuldt. ARDEX
A 38 MIX kan belægges med elastiske og tekstile gulvbelægninger
samt parket efter ca. 2 dage forudsat, at det angivne blandingsfor
hold og v/c værdien på 0,44 overholdes, og at der under forarbejd
ningen og hærdningen holdes en temperatur på ≥10 C og en RF på
≤70 %. Før belægningen monteres skal der foretages en fugtmåling
af pudslaget i henhold til Gulvbranchens Samarbejds & Oplysnings
råd. Ved udlægning af elastiske belægninger og parket skal pudsla
gets fugtindhold altid kontrolleres. Pudslaget er belægningsklart, når
fugtniveauet er under 85 % for bløde belægninger, og under 65 % for
parket.
Bemærk
Minimumslagtykkelsen for ARDEX A 38 MIX udlagt i fast kontakt er
10 mm. Ved udstøbning på isolering skal ARDEX A 38 MIX lægges i
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minimum 40 mm tykkelse på grund af isoleringens sammentrykkelig
hed. Ved støbning på faste underlag med plastfolie kan lagtykkelsen
reduceres til minimum 35 mm. Ved udlægning udendørs på balkoner
og terrasser skal lagtykkelsen i svømmende konstruktioner være
minimum 50 mm ved almindelig boliglast. Reglerne for vinterstøbning
skal overholdes, og man skal i denne forbindelse være opmærksom
på den korte afbindingstid.
Lagtykkelsen af pudslaget skal forøges alt afhængig af det anvendte
isoleringsmateriales sammentrykkelighed, gulvbelægningen og de
forventelige belastninger.
Tekniske data:
Vægtfylde:

1,8 kg/l

Vægtfylde (blandet):

2,2 kg/liter.

Materialeforbrug:

22 kg pr. m²/cm.

Forarbejdningstid:

Ca. 60 min. ved 20 °C.

Gangbar:

Ca. 3 timer ved 20 °C.

Trykstyrke:

efter 1 dag ca. 35,0 N/mm²
efter 3 dage ca. 40,0 N/mm²
efter 28 dage ca. 45,0 N/mm²

Bøjningstrækstyrke:

efter 1 dag ca. 4,5 N/mm²
efter 7 dage ca. 5,0 N/mm²
efter 28 dage ca. 5,0 N/mm²

Korrosion:

Indeholder ingen bestanddele, der virker
korrosionsfremmende på stål

Velegnet til gulvvarme:

ja

Levering:

Sække á 25 kg netto

Lagring:

12 måneder i uåbnet emballage i tørre rum.

PR.nr:

2138354

MALkode (1993):

004

ARDEX Skandinavia A/S
Marielundvej 4
2730 Herlev
Denmark
08
51139
EN 13813:2002
ARDEX A 38 MIX
Cementitious screed for internal and external use
EN 13813:CTC40F5
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
C40
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, bygningsregle
menter og bygnings eller industrinormer kan give anledning til specifikke forarbejdningsanbefalinger.
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Produktdatablad

Hurtigcement
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Tekniske data:

ARDEX E 100

Mørtelhærder

Vægtfylde:

1,4 kg/liter.

Vægtfylde (blandet):

1,7 kg/liter.

Materialeforbrug:

Ca. 1,4 kg/m²/mm.

Forarbejdningstid:

Ca. 30  40 min. ved 20° C.

Opsætning af fliser:

Efter ca. 2 timer ved 20ºC.

Trykstyrke:

efter 1 dag ca. 5,0 N/mm².
efter 7 dage ca. 10,0 N/mm².
efter 28 dage ca. 15,0 N/mm².

Bøjningstrækstyrke:

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

Phværdi:

Nyoprørt mørtel ca. 12

Levering:

Sække á 25 kg.

Lagring:

12 måneder i uåbnet emballage i tørre rum.

• Øger styrken, elasticiteten og vedhæftningen

MALkode:

(1993) 004

• Mindsker revnedannelse

PRnr. 1519008

• Alkaliebestandig
• Forbedrer korrosionsbeskyttelsen

Anvendelsesområde
Flydende acryldispersion, der anvendes som tilsætningsvæske til
mørtler af:
•
•
•
•
•

Basiscement
ARDEX B 10, betonfinspartelmasse
ARDEX B 12, betonspartelmasse
ARDEX B 14, betonreparationsmørtel
ARDEX F 11, hvid facadespartelmasse

Forbehandling af underlaget
Se datablad for produktet, som ARDEX E 100 skal tilsættes.
Blanding
Benyt altid rene beholdere. ARDEX E 100 fortyndes med vand efter
nedenstående tabel og benyttes som blandevæske til de anførte
mørtler, mørtelsvumninger og betonspartelmasser.
Ved svumninger skal mørtlen udlægges vådt i vådt, og børstes godt
ind i underlaget.

og som tilsætning til mørtelsvumninger.

ANVENDELSESOVERSIGT ARDEX E 100
Materialetype

Blandingsforhold*
Cement

Sand

ARDEX E 100

Vand

Svummelag, fint

25 kg

25 kg,
kornstr. 0  2 mm

6,75 ltr

6,75 ltr.

Kan forarbejdes indendørs og udendørs ved temperaturer over 5 °C.
Forbedrer styrken, sejheden, vedhæftningen og spændingsegenska
berne.
Forbedrer plasticiteten og forarbejdningskonsistensen på mørtlen,
uden at vandmængden øges.
Giver holdbare reparationer på beton, puds og undergulve samt
betonelementer ved udbedring af lunker, hjørner og kanter ved beska
digelse eller skader på grund af ælde.
Tillader tyndere undergulvspudslag i fast kontakt, øger slidstyrken
og elasticiteten og forbedrer vedhæftningen af mørtler og pudslag 
også på glatte underlag.
Øger mørtlens klæbestyrke ved fliselægning og lægning af natur
stensklinker.

Styrker efter 28 døgn
med (uden) ARDEX E 100
Bøjning N/mm²

Tryk N/mm²

10 (6)

33 (27)

10 (5)

31 (24)

Svummelag, groft

25 kg

25 kg,
kornstr. 0  8 mm

6,0 ltr

6,0 ltr.

Karakter
Opløsningsmiddelfri, flydende hvid acryldispersion med specielle
plasttilsætninger, som er forenelige med cement.

Mørtelpuds til 15
mm lagtykkelse

25 kg

75 kg,
kornstr. 0  2 mm

5,0 ltr.

10,0 ltr.

Tekniske data:

Mørtelpuds til 30
mm lagtykkelse

25 kg

75 kg,
kornstr. 0  4 mm

3,25 ltr

Levering: Dunke á 1,75 kg.

Mørtelpuds over 30
mm lagtykkelse

25 kg

100 kg
kornstr. 0  8 mm

4,25 ltr.

12,0 ltr.

9 (5)

34 (22)

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

ARDEX B 10

Ingen sandtilsætning**

2,50 ltr

7,0 ltr.

11 (6)

22 (15)

PRnr. 1302968

ARDEX B 12

Ingen sandtilsætning**

2,25 ltr.

6,75 ltr.

10 (5)

22 (10)

ARDEX B 14

Ingen sandtilsætning**

1,75 ltr.

5,25 ltr.

12 (7)

31 (20)

ARDEX F 11

Ingen sandtilsætning**

2,25 ltr.

6,75 ltr.

10 (4)

22 (14)

Malkode (1993) 004

9,75 ltr.

Opbevares utilgængeligt for børn
Til inden og udendørs brug.

*ARDEX E 100 og vand hældes i en ren spand. Cement og sand blandes tørt og hældes i spanden under kraftig omrøring.
**Blandingsforhold for 25 kg ARDEX pulver.
ARDEX Skandinavia A/S
Marielundvej 4
2730 Herlev
Tlf: +45 44 88 50 50
ardex@ardex.dk
www.ardex.dk

For yderligere information henvises til de enkelte produkters datablade.

Vi garanterer for en fejlfri beskaffenhed af vore produkter. Vore informationer er baseret på laboratorieforsøg og praktiske erfaringer og er en vejledning ved valg af produkt og arbejdsmetode.
Da forbrugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, påtager vi os ikke ansvaret for de opnåede resultater. Landespecifikke forskrifter baseret på regionale standarder, bygningsregle
menter og bygnings eller industrinormer kan give anledning til specifikke forarbejdningsanbefalinger.
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Produktdatablad

Hurtigcement

29

Sand 0,40,8 mm
(sand 0 til ARDEX EP 2000):
Anvendes i forbindelse med ARDEX EP 2000 multiepoxy anvendt
som primer, hæftebro og fugtspærre. Der strøs med min. 1,5  2 kg
sand 0,4  0,8 mm pr. m².
Sandet skal være jævnt fordelt  bare pletter må ikke forekomme. Der
strøs straks i den våde epoxy.

ARDEX SAND
Vasket og ovntørret

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.
OBS! Sand 0,40,8 mm må ikke anvendes som tilsætning i spartel
masser.
Levering: sække á 25 kg netto

• Tilslag til ARDEX spartelmasser
• Afstrøning til ARDEX EP 2000

Anvendelsesområde
Ved tilsætning af sand i ARDEX spartelmasser, skal der anvendes ovn
tørret ARDEX sand. Der skal IKKE ændres på vandmængden. Spartel
massen blandes på normal vis, og sandet tilsættes til sidst.

forholdet 1 : 1 (1 sæk ARDEX K 70 : 1 sæk sand)

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

Grus 0  8 mm:
KAN tilsættes følgende produkter ved lagtykkelse over 20 mm

Sand 0  4 mm:
SKAL tilsættes følgende produkter ved lagtykkelse over 10 mm:
•
•
•
•

ARDEX K 14
ARDEX K 15
ARDEX A 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

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

Kan endvidere anvendes i ARDEX A 30, ARDEX A 31 og ARDEX A 45 i
lagtykkelse over 5 mm.

• ARDEX K 15
• ARDEX K 70
• ARDEX K 80.
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 75
ARDEX K 301
ARDEX K 2000
ARDEX K 11
ARDEX K 2000 F
ARDEX R4 RAPID

Vi garanterer for en fejlfri beskaffenhed af vore produkter. Vore informationer er baseret på laboratorieforsøg og praktiske erfaringer og er en vejledning ved valg af produkt og arbejdsmetode.
Da forbrugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, påtager vi os ikke ansvaret for de opnåede resultater. Landespecifikke forskrifter baseret på regionale standarder, bygningsregle
menter og bygnings eller industrinormer kan give anledning til specifikke forarbejdningsanbefalinger.
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UNDERGULVS
BEHANDLING

ARDEX DS 40

ARDEX EP 2000 fugtspærre/epoxyharpiksgrunder
ARDEX P 7
ARDEX P 10 SR

PRODUKTINFORMATION

hurtigtørrende primer og hæftebro

hurtig, 2komponent, silikat reparationsharpiks

ARDEX P 40 MS

1komponent MS primer

ARDEX P 51
ARDEX P 82

primer

2komponent epoxybaseret primer og hæftebro

ARDEX TP 50

SYSTEMOVERSIGT

trinlydsreduktions og afkoblingsplade

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
40belægningen, og åbne fuger tildækkes med dobbeltklæbende
tape. Alternativt kan fugerne lukkes med ARDEX S 1K tætningsmasse
eller ARDEX CA 10 D montageklæber.

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 tyk
kelse 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 1408):
Brandklasse:

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

Varmemodstand:

0,036 m² K/W

Varmeledningsevne:

0,11 W/mK

Vanddampsdiffusions
modstandstal 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 byg
geri og nybyggeri, til sanering og renovering i bolig og erhvervsmæs
sig 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 tryk
kes godt ned i mørtlen med et glitte eller pudsebræt.

Sammensætning
Permanent elastisk materiale af mineralske fyldestoffer og PUbinde
middel 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 blandingsfor
holdet 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 dimen
sioneres 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, bygningsregle
menter og bygnings eller industrinormer kan give anledning til specifikke forarbejdningsanbefalinger.
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Produktdatablad

Undergulvsbehandling

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, 2kompo
nent 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 mel
lem 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 kvarts
sand 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 blandings
forhold 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 befæ
stelse, 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 letantænde
lige materialer.
Karakter
ARDEX EP 2000 er vandfast og frost og klimabestandig efter hærd
ningen, 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 fyld
stof. 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 original
emballage ved tør og kølig opbevaring

PRnr.

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
MALkode

15 (1993) (oprørt)
25 (1993) (hærder)
005 (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 UVbestandig.

Grunding og befæstelse af underlag
Til grunding og befæstelse skal underlaget (beton, cement og anhy
dritgulve) 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 indtrængnings
evne. Fine, ikke dybtgående revner kan derfor repareres med ren

0432
ARDEX GmbH
FriedrichEbertStr. 45
58453 Witten
Germany
13
13557
EN 13813:2002
ARDEX EP 2000
Synthetic resin screed for internal and external use
EN 13813:SRB2.0
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:

Bfls1
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, bygningsregle
menter og bygnings eller industrinormer kan give anledning til specifikke forarbejdningsanbefalinger.
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Undergulvsbehandling

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. Under
laget 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 lågde
len 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 påfø
ringer. Andet lag kan påføres ca. 6
timer efter det første lag og senest
48 timer efter. Andet lag skal påfø
res vinkelret på første lag. Forarbejd
ningstid 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 industri
støvsuger.

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. Spartel
laget 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.

Vi garanterer for en fejlfri beskaffenhed af vore produkter. Vore informationer er baseret på laboratorieforsøg og praktiske erfaringer og er en vejledning ved valg af produkt og arbejdsmetode.
Da forbrugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, påtager vi os ikke ansvaret for de opnåede resultater. Landespecifikke forskrifter baseret på regionale standarder, bygningsregle
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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.

MALkode (1993):

001

• Tør på ca. 3060 min. på ikke sugende underlag og 60120 min. på
træbaserede pladeunderlag (ved +20 °C.)

PRnr:

4244652

ARDEX P 7

Hurtigtørrende primer 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 OSBplader.
Underlag skal være permanent tørre, faste og fri for støv og skil
lemidler. 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.
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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. 3040 min.

Forarbejdnings
betingelser:
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 charge
nummeret.

MALkode (1993):

Akomponent: 003.
Bkomponent: 004.
Brugsklar blanding 004.

• 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 tyktfly
dende.

ARDEX systemprodukt
Anvendt med andre ARDEX produkter med betegnelsen EMICODE
EC1 opnås optimale betingelser for en miljøvenlig og lugtfri konstruk
tion. 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 medføl
gende 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 oversky
dende materiale af med en spartel og drys ARDEX 0,40,8 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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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:

Silanmodificeret 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 EC1, 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. 80120 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

MALkode (1993):

13

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

PRnr:

4244660

1komponent MS primer

43

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

Anvendelsesområde
1komponent Silanprimer til primning og grunding af underlag inden
limning og spartling. Fungerer som porelukker og hæftebro. Har efter
udtørring en fugtspærrende funktion. Kan påføres ved restbyggefugt
op til 95 % RF på gulve uden gulvvarme og op til 85 % RF med gulv
varme.

dyb befæstelse, kan der eventuelt foretages en prøveudlægning.

Kan ikke anvendes på gulve med konstant opstigende fugt eller med
decideret vandtryk. Kan påføres sugende og ikke sugende underlag
som råbeton, slidlag, gasbeton, terrazzo, gipsspartelmasser, gips
kartonplader, kalciumsilikatplader, klinker/fliser, støbeasfalt, magnesit
m.m. Kan kun anvendes indendørs.

ARDEX P 40 MS er gangbar efter ca. 60 min.

ARDEX 40 P MS kan endvidere anvendes til forstærkning af lettere
porøse overflader
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 overfladebeskaffen
hed og sugeevne. For at konstatere om der opnås en tilstrækkelig

ARDEX Skandinavia A/S
Marielundvej 4
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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.

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, bygningsregle
menter 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 kunstharpiksdispersion

PRnr.

35714

• Primer med vandafvisende effekt

MALkode

(1993) 001

• 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 påbegyn
des. På glatte tætte underlag påføres med korthåret rulle.

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

ARDEX P 51 kan påføres sugende og ikke sugende underlag som
råbeton, slidlag, gasbeton, terrazzo, gipsspartelmasser, gipskar
tonplader, 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 fugtig
hed 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
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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, bygningsregle
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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.

pHværdi:

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, vakuumglit
tede 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 udhærdnin
gen af primeren.
Spartelmassen/tyndpudsen skal påføres inden for 2 dage. Blandebe
holder 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
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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 kantindspændinger 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 polyethylen
skumstof, 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 kantindspændinger og
lydbroer ved spartelarbejde med flydende og standfaste spartel
masser 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 sam
men. 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. Beskyt
telsesfolien 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, bygningsregle
menter og bygnings eller industrinormer kan give anledning til specifikke forarbejdningsanbefalinger.
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GULVSPARTELMASSE

ARDEX A 46

standfast udendørs spartelmasse

ARDEX K 39 MICROTEC gulvspartelmasse
ARDEX K 75

færdigblandet grovafretningsmasse

ARDEX K 301
ARDEX K 301 MIX

SYSTEMOVERSIGT
PRODUKTINFORMATION

udendørs gulvspartelmasse

færdigblandet, udendørs gulvspartelmasse

ARDEX K 2000 F fiberforstærket spartelmasse

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 disperge
ringsevne 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 over
fladen er tør, hvilket svarer til en RF på ca. 95 % i spartellaget.
ARDEX A 46 kan anvendes til reparation og spartling i svømmebassi
ner, 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 leve
randøren 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)

pHværdi:

I oprørt tilstand ca. 12

Frost og vejsalt
bestandig:

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 opret
ning af trappetrin og trappeafsatser. Til opbygning af fald og opret
ning af overgange i gulve i lagtykkelser fra 2  30 mm.
Til reparation og spartling af beton, cementpudslag, terazzo, mur
værk (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, ther
mal og saltvandsbade.
Som slidlag på normalt belastede flader.
Til reparation før spartling med ARDEX K 301 udendørs spartelmas
se.
Forbehandling af underlaget
Underlaget kan være tørt eller fugtigt, men skal være fast, bæredyg
tigt, frostbestandigt og fri for støv og skillemidler.
Løse partier fjernes først mekanisk fx ved sandblæsning, fræsning,
eller slibning. På glatte betonoverflader skal eventuel sinterhud fjer
nes. 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 rige
ligt 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 original
emballage i tørre rum

PRnr.

1772660

MALkode (1993):

004

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. Lave
re temperaturer forlænger og højere temperaturer forkorter forar
bejdningstiden.
Ved udlægning under belægninger og epoxymalinger, hvor det kræ
ves, at undergulvet har en aftræksstyrke på 1,5 N/mm², skal ARDEX
A 46 blandes med fortyndet ARDEX E 100 mørtelhærder i blandings
forholdet 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:CTC20F5; Polymermodified
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, bygningsregle
menter og bygnings eller industrinormer kan give anledning til specifikke forarbejdningsanbefalinger.
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Produktdatablad

Gulvspartelmasser

Udlægning af mørtel
ARDEX K 39 mørtlen kan uden sandtilsætning udlægges i lagtykkel
ser 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

Blandingsforhold

Vasket sand

Kornstr.

K 39

Sand

Sand

02 mm

1,0 rumdel

0,3 RD

Sand

0,8  1,2 mm

1,0 rumdel

0,3 RD

ARDEX SPS
specialsand

03 mm

1,0 rumdel

0,3 RD

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/belægnings
klar:
(fliser)

Efter ca. 23 timer ved 20 °C

MICROTEC gulvspartelmasse

Alment gældende
ARDEX K 39 er gangbar efter ca. 23 timer ved temperaturer på +18
°C til +20 °C. Eventuelle nødvendige efterspartlinger skal foretages
umiddelbart efter, at gulvet er gangbart.

• Selvnivellerende spartelmasse med lang forarbejdningstid.

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.

Trykstyrke:

ARDEX K 39 udtørrer og hærder hurtigt. Ved opretningsarbejder i lag
tykkelser på op til 5 mm kan belægning påføres efter et døgn ved
temperaturer på +18 °C til +20 °C.

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

• Til lagtykkelser på op til 10 mm, strakt med sand op til 20 mm
lagtykkelse
• Særdeles velegnet til udlægning af PVC og PVCdesignbelægninger
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. Særde
les 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 forarbejd
ningstiden.

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

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

ARDEX K 39 er let at påføre og flyder så godt sammen, at efterspart
ling eller slibning som regel ikke er nødvendigt.

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

Ved opretning af større arealer kan mørtlen påføres og fordeles med
en afstandsspartel og glittes med en glatspartel

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

På tætte undergulve skal mørtlen påføres i minimum 2 mm lagtykkel
se.(jf. Gulvbranchens regler)

Bemærk
ARDEX K 39 kan ikke anvendes udendørs eller på arealer med vedva
rende vandbelastning.

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 mør
teltransporten. Cementsvumninger må ikke anvendes som smørre
middel. Henstår maskinen og slangerne i mere end 30 min., skal de
rengøres.

ARDEX K 39 har fremragende flyde og selvnivelleringsegenskaber,
som sikrer lang flydetid på ca. 20 min. ved ca. +20 °C ved udlæg
ning 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.
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Belægningsklar
(ved 20 °C):

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

Egnet til rullehjulstrafik: Ja
Egnet til gulvvarme:

Ja

Emballage:

Sække á 25 kg netto

Lagring:

Ca. 12 måneder i uåbnet emballage i
tørre rum.

MALkode

(1993): 004

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:CTC35F7; Polymermodified
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:

A2fls1
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, bygningsregle
menter og bygnings eller industrinormer kan give anledning til specifikke forarbejdningsanbefalinger.
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Produktdatablad

Gulvspartelmasser

ARDEX K 75 har ARDURAPIDeffekt, 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 nivel
lering 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 pul
ver.

Ved pålægning af trægulve svømmende skal der på spartellaget etab
leres en tæt fugtspærre, f.eks. en 0,20 mm PEfolie 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 el
ler tandspartel, og flyder så godt sammen, at der normalt ikke skal
foretages efterspartling eller slibning.
Ved pumpning: Inden udlægningen skal der monteres ARDEX stopli
ster 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, hvil
ket 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 vandbe
lastede områder.
NB! ARDEX K 75 må ikke tilsættes yderligere sand.
Karakter
Pulver med specialcementer, fyldstoffer og plast med god disperge
ringsevne. Ved oprøring med vand fås en smidig, letflydende, spæn
dingsfattig 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:CTC25F7; Polymermodified
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, bygningsregle
menter og bygnings eller industrinormer kan give anledning til specifikke forarbejdningsanbefalinger.

09/2022

56

Produktdatablad

Gulvspartelmasser

Karakter
Gråt pulver med specialcementer, kunststoffer med god disperge
ringsevne 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 par
keringsdæk.
• Til opretning af gulvflader i vådrum, områder med vedvarende vandpå
virkning, 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 cement
pudslag med en styrke C 30 til C 50 i henhold til AGIArbeitsblatt 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: AGI
Arbeitsblatt 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 sli
tage, mineralolie osv., samt en forbedret rengøring.
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Trykstyrke (DIN 1164):

På grund af den mangfoldighed af coatingsystemer, som findes på
markedet, kan der ikke generelt siges noget om de forskellige syste
mers 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, stand
fast 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 vejsalt
bestandig:

Ja

Velegnet til kontorstole: Ja
Anvendelsesområde
Inden og udendørs. Til spartling, afretning og nivellering af gulvflader
af beton, cementpudslag, fliser og klinkebelægninger samt andre eg
nede undergulve.
Velegnet som slidlag i lagerrum, værksteder, produktionshaller (indu
strielt 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 kornstør
relse 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

MALkode (1993):

004

PRnr.

1772644

ARDEX K 301 skal udlægges i min. 2 mm og maks. 20 mm lagtyk
kelse. Til udspartling på arealer med fald, max. 2 %, skal vandtilsæt
ningen reduceres med op til 0,5 l.
På større byggepladser kan ARDEX K 301 udlægges med snekke el
ler 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. Spar
tellaget skal beskyttes mod direkte sollys og træk for at forhindre for
hurtig tørring. I tvivlstilfælde anbefales en forsøgsspartling.

ARDEX Skandinavia A/S
Marielundvej 4
2730 Herlev
Denmark
13
53145
EN 13813:2002
ARDEX K 301
Self Leveling Flooring Compound
EN13813:CTC30F7A22
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
E

Vi garanterer for en fejlfri beskaffenhed af vore produkter. Vore informationer er baseret på laboratorieforsøg og praktiske erfaringer og er en vejledning ved valg af produkt og arbejdsmetode.
Da forbrugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, påtager vi os ikke ansvaret for de opnåede resultater. Landespecifikke forskrifter baseret på regionale standarder, bygningsregle
menter og bygnings eller industrinormer kan give anledning til specifikke forarbejdningsanbefalinger.
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Produktdatablad

Gulvspartelmasser
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Tekniske data:

ARDEX K 301 MIX
Færdigblandet, udendørs spartelmasse
• Til spartling, afretning og nivellering af gulvflader.
• Velegnet som slidlag i lagerrum, kældre og områder med lettere trafik
såsom enkeltgarager o.lign.
• Til opretning af gulvflader i vådrum, vedvarende vandbelastede om
råder samt på balkoner og terrasser.

Anvendelsesområde
Inden og udendørs. Til spartling, afretning og
nivellering af gulvflader af beton, cementpudslag, fliser og klinkebe
lægninger 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 betonma
ling.
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 glatspar
tel og overfladen er selvudglattende.

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:
Op til 5 mm
Op til 10 mm
Op til 20 mm
Op til 30 mm

ca. 2 døgn
ca. 5 døgn
ca. 7 døgn
ca. 10 døgn

Trykstyrke (DIN 1164):

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

Bøjningstrækstyrke:
(DIN 1164)

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 vejsalt
bestandig:

Ja

Velegnet til kontorstole: Ja
Velegnet til gulvvarme:

Ja

Emballage:

25 kg sække

Lagring:

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

MALkode (1993):

004

PRnr.

1772644

ARDEX K 301 MIX skal udlægges i min. 3 mm og max. 30 mm lagtyk
kelse.
På større byggepladser kan ARDEX K 301 MIX udlægges med
snekke eller stempelpumper samt kontinuerligt arbejdende blande
pumper, 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 forhin
dre 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 disperge
ringsevne 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:CTC20F6A22; Polymermodified
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:

A2fls1
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, bygningsregle
menter og bygnings eller industrinormer kan give anledning til specifikke forarbejdningsanbefalinger.
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Produktdatablad

Gulvspartelmasser

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 disperge
ringsevne. 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 vand
belastede områder.

63

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. 12 døgn.
Ved 10 mm efter ca. 25 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.

MALkode (1993):

004

• Velegnet til pumpning i lagtykkelser fra 330 mm
• Optimale flydeegenskaber
• Gode forarbejdningsegenskaber
• Giver en perfekt overflade

Anvendelsesområde
ARDEX K 2000 F er en spændingsfattig, fiberforstærket, selvnivelle
rende pumpespartelmasse til opretning og nivellering af undergulve
inden pålægning af gulvbelægninger. Velegnet til råbeton, betonele
menter, cement og anhydritpudslag, gamle spartelmasser samt
bræddegulve.
Ved pålægning af trægulve svømmende skal der på spartellaget etab
leres en tæt fugtspærre, f.eks. en 0,20 mm PEfolie 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 flydeegenskaber
ne 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 spartelmas
se. 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 stop
lister 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 forkor
ter forarbejdningstiden. Spartellaget er belægningsklar efter udtør
ring.

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:CTC30F5; Polymermodified
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, bygningsregle
menter og bygnings eller industrinormer kan give anledning til specifikke forarbejdningsanbefalinger.
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VÅDRUMSMEMBRAN
SYSTEMOVERSIGT
PRODUKTINFORMATION

ARDEX 7+8

fleksibel vådrumsmembran

ARDEX 8+9

vådrumsmembran

ARDEX 8+9 LW

hvid vådrumsmembran

ARDEX EP 500

flydende dampspærre

ARDEX P2D
ARDEX S 1K

flydende dampspærre

færdigblandet vådrumsmembran

ARDEX S 2K PU

tætningsmembran til høj belastning

ARDEX S 7 PLUS
ARDEX S8 FLOW

fleksibel vådrumsmembran

selvnivellerende vådrumsmembran

ARDEX SK

TRICOM tætningssæt

ARDEX SK 100 W

TRICOM tætningsdug

Produktdatablad

Vådrumsmembran

Forarbejdning:
Ved montering af ARDEX SK TRICOM tætningssystem, herunder
ARDEX SK 100 W tætningsdug skal henvisningerne i det tekniske
datablad for ARDEX SK 100 W altid overholdes.
Til montage og klæbning af ARDEX TRICOM tætningskomponenter
anvendes ARDEX 7+8 tætningsklæber som påføres med tandsiden af
en 3 mm tandspartel på glatte underlag og med 4 mm tandspartel på
ru underlag.

ARDEX 7+8

Hurtigtørrende tætningsklæber
• 2komponent tætningsklæber til vandtæt klæbning af ARDEX SK 100
W tætningsruller inden og udendørs, i svømmebassiner, på balkoner
og terrasser samt i storkøkkener og lignende.
• Anvendes til montering af ARDEX SK TRICOM tætningssystem
• Hurtig montage

Anvendelsesområde
ARDEX 7+8 tætningsklæber anvendes til klæbning af ARDEX SK 100
W tætningsdug, så der opnås et damp og vandtæt lag som er egnet
til tætning af vandbelastede konstruktioner, som efterfølgende skal
beklædes med fliser og natursten.
ARDEX 7+8 kan anvendes på både gulv og væg. Ved hjørnesam
linger, rørgennemføringer m.m. anvendes ARDEX 7+8 til klæbning
af komponenter fra ARDEX SK TRICOM tætningssystem, herunder
ARDEX SK 12 TRICOM tætningsbånd m.m.
ARDEX 7+8 og ARDEX SK 100 W tætningsbånd anvendes indendørs
som vandtætning i våde rum som fx badeværelser og storkøkkener
samt udendørs i svømmebassiner, på balkoner og terrasser m.m.
Forbehandling af underlaget
Underlaget skal være tørt, fast, vridningsstabilt, bæredygtigt og
fri for skillemidler. ARDEX 7+8 er velegnet på underlag af beton,
cementslidlag, kalciumsilikatplader, støbeasfalt, cementpuds, kalk
cementpuds, gipspuds, gipskarton, fibergipsplader, krydsfinerplader,
vandfaste gulvspånplader, lette byggeplader samt hårdskumselemen
ter og isoleringsplader.
Underlag af gipspudslag skal være faste, tørre, i ét lag og have en
tykkelse på min. 10 mm, og må ikke være filtsede eller glittede.
Underlag af vandfaste gulvspånplader og krydsfiner må kun anvendes
indendørs og skal monteres efter gældende love og anvisninger fra
Boligministeriet og Statens Byggeforskningsinstitut.
ARDEX 7+8 må ikke anvendes på underlag, hvor der er risiko for, at

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

fugt kan trænge igennem underlaget (fx via en ydervæg). I sådanne
tilfælde skal betingelserne på byggepladsen efterprøves, før arbejdet
på begyndes.
Underlag af gipspuds, gipsplader, fibergipsplader samt kalciumsilikat
plader skal primes med ARDEX P 51 i forholdet 1 del primer: 3 dele
vand før ARDEX 7+8 påføres.
Blanding:
ARDEX 7+8 kan oprørt i spartelbar konsistens anvendes til opret
ning af lunker og fordybninger. I klæberkonsistens kan ARDEX 7+8
anvendes til montering af ARDEX SK 100 W tætningsrulle og ARDEX
SK TRICOM system.
ARDEX 7+8 vådrumsklæber skal som udgangspunkt først røres op
i den spartelbare konsistens. ARDEX 7+8 kan herefter indstilles til
klæberkonsistens ved at tilsætte endnu ca. 0,75 l ARDEX 8 under
kraftig omrøring.
Der bør kun oprøres så meget tætningsklæber, som kan forarbejdes
inden for 60 min.. Tætningsklæber, hvor afbindingen er startet, må
ikke fortyndes med ARDEX 8 akryldispersion.
Blandingsforhold
Ved klæbning:
5,00 kg ARDEX 7 reaktionspulver
4,25 kg ARDEX 8 akryldispersion
Ved spartling:
5,0 kg ARDEX 7 reaktionspulver
3,5 kg ARDEX 8 akryldispersion

Tekniske data:
Vægtfylde (blandet):
Materialeforbrug på
glat underlag:

Åbentiden på ARDEX 7+8 er ca. 15  20 min. Der må ikke påføres
mere ARDEX 7+8 end at tætningskomponenterne kan monteres
indenfor åbentiden, mens ARDEX 7+8 stadig er våd og klæbrig.
Alle tætningskomponenter skal presses ind i tætningsklæberen med
en glatspartel, sådan at bagsiden af alle TRICOM tætningskomponen
terne er fuldt dækket med tætningsklæber og der ikke er luftbobler
bag. Stødsamlinger, hjørner og rørgennemføringer tætnes med
ARDEX TRICOM tætningskomponenter, som fx. ARDEX SK 12 TRICOM
tætningsbånd, der klæbes fast i et lag ARDEX 7+8, der påføres på
tætningsdugen med en 3 mm tandspartel.
Overskydende ARDEX 7+8, som presses ud i kanterne af TRICOM
komponenterne, skal skrabes af med den glatte side af tandspartlen,
så der opnås en glat og plan overflade, som er egnet til klæbning af
fliser.
Når tætningsbånd, hjørner og manchetter er monteret, forsegles de
efterfølgende ved at påføre et lag ARDEX 7+8, som påføres således,
at alle tætningsbånd, hjørner og manchetter er fuldt dækket og ind
kapslet i ARDEX 7+8. Fliser kan monteres 2 timer efter, at ARDEX SK
100 W tætningsdug er klæbet fast i ARDEX 7+8 tætningsklæber.
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Ved klæbning ca. 1,3 kg/l
Ved spartling ca. 1,4 kg/l
Ved tandstørrelse 3x3x3 mm:
Ca. 0,4 kg ARDEX 7 +
Ca. 0,6 kg ARDEX 8 =
Ca. 1,0 kg/m² blandet materiale
Ved tandstørrelse 4x4x4 mm:
Ca. 0,6 kg ARDEX 7 +
Ca. 0,8 kg ARDEX 8 =
Ca. 1,4 kg/m² blandet materiale

Forarbejdningstid:

Ca. 60 min. ved 20 °C

Gangbar:

Efter ca. 2 timer ved 20 °C

Levering:

ARDEX 8 akryldispersion:
Spande á 5 kg netto
ARDEX 7 reaktionspulver:
Sække á 5 kg netto i pakninger á 4 stk.

Lagring:

ARDEX 7 i tørre rum. ARDEX 8 i tørre og
frostfrie rum. Holdbarhed ca. 12 måneder i
uåbnet emballage. Åbnet emballage lukkes
tæt igen.

PRnr:

ARDEX 7
ARDEX 8  472818

MALkode:

004 (1993)

Til klæbning af fliser kan alle cementbaserede ARDEX fliseklæbere
anvendes.
ARDEX 7+8 kan forarbejdes ved temperaturer fra 5 °C til 30 °C.
Højere temperaturer forkorter og lavere temperaturer forlænger
forarbejdningstiden.
Bemærk:
Lunker og fordybninger kan oprettes i én arbejdsgang med ARDEX
7+8 i spartelbar konsistens.
Karakter:
ARDEX 7+8 består af ARDEX 8 opløsningsmiddelfri akryldispersion
med en litervægt på ca. 1 kg, samt ARDEX 7 cementbaseret reakti
onspulver med en rumvægt på ca. 1,2 kg/l.
Ved forarbejdning blandes begge komponenter omhyggeligt med
hinanden. Blandingsforholdet afhænger af ønsket konsistens.
.

0370
ARDEX GmbH
FriedrichEbertStr. 45
58453 Witten
Germany
13
58138
EN 12004:2007+A1:2012
ARDEX 7+8
Improved fast setting highly deformable cementitious adhesive with
extended open time for internal and external tiling
EN 12004:C2FES2
Fire class:
Initial tensile adhesion strength:
Early tensile adhesion strength after
6 hours:
Tensile adhesion strength after
water immersion:
Tensile adhesion strength after heat ageing:
Tensile adhesion strength after
freezethaw cycles:
Release of dangerous substances:

E
≥ 1.0 N/mm²
≥ 0.5 N/mm²
≥ 1.0 N/mm²
≥ 1.0 N/mm²
≥ 1.0 N/mm²
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, bygningsregle
menter og bygnings eller industrinormer kan give anledning til specifikke forarbejdningsanbefalinger.
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W fliseklæber, evt. tilsat ARDEX E 90 acryldispersion. I svømmebas
siner samt i hårdt belastede industriområder, som f.eks. mejerier,
slagterier m.m. anvendes ARDEX S 7 eller ARDEX SK 100 W TRICOM
system. I tvivlstilfælde foretages en prøveudlægning.
Karakter
ARDEX 8+9 består af ARDEX 8 acryldispersion og ARDEX 9 reak
tionspulver på cementbasis. Til forarbejdning blandes de to kom
ponenter med hinanden. I afbundet stand er ARDEX 8+9 tætnings
masse vandtæt og højelastisk.

ARDEX 8+9
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Tekniske data:
Vægtfylde (blandet):

1,4 kg/liter.

Materialeforbrug:

I 2 lag med samlet lagtykkelse 1 mm:
Ca. 0,9 kg ARDEX 8 +
Ca. 0,9 kg ARDEX 9 =
Ca. 1,80 kg/m² blandet materiale.

Forarbejdningstid:

Ca. 45 min. ved 20 °C.

Klar til flisebeklædning: Ca. 2 timer ved 20 °C.
Levering:

ARDEX 8 acryldispersion:
spande á 20 kg og spande á 5 kg netto.
ARDEX 9 reaktionspulver:
sække á 20 kg og poser á 5 kg i pakninger
á 4 stk.

Vådrumsmembran

• Til tætning under fliser og klinker
• MKgodkendt til tætning af gulv og væg
• Kan anvendes inden og udendørs. Hurtigtørrende.

Lagring:

ARDEX 9 i tørre rum. ARDEX 8 i tørre og
frostfri rum. Åbnede spande lukkes tæt
igen. Holdbarhed 12 måneder i uåbnet
emballage.

PRnr.:

ARDEX 8: 472818
ARDEX 9: 472711

MALkode (1993):

004

• Påføres med malerrulle, pensel eller spartel
• Elastisk og revnedækkende
Anvendelsesområde
ARDEX 8+9 anvendes til vandtætning af gulve, vægge og rørgen
nemføringer bag flisebeklædninger i badeværelser i boliger, hotel
ler, kollegier og lign. (godkendelsesnr. MK 7.22/1167 og MK
7.32/1168).
ARDEX 8+9 anvendes til beskyttelse af underlaget mod indtrængning
af fugt og forhindring af udblomstringer på terrasser og balkoner.

Forarbejdning
ARDEX 8+9 påføres i to lag med pensel eller malerrulle med middel
luv til en samlet lagtykkelse på 1 mm, hvilket svarer til et samlet
forbrug på 1,8 kg/m². Alle vandrette samlinger mellem væg og gulv,
lodrette samlinger mellem væg og væg, elementsamlinger med
risiko for at revne samt på gulvafløb og rørgennemføringer påføres
et lag ARDEX 8+9 tætningsmasse og der ilægges strimler af ARDEX
tætningsbånd, mens tætningsmassen stadig er våd.

ARDEX 8+9 anvendes på underlag som f.eks. krydsfiner, gipskar
ton, fibergips og kalciumsilikatplader samt beton, letbeton, porebe
ton, murværk, puds og afretningslag.

Omkring gulvafløb og tykke rør ilægges ARDEX tætningsmåtte. Når
alle samlinger, gennemføringer og gulvafløb er strimlet, påføres før
ste lag på alle væg og gulvflader, så de er fuldt dækket.

ARDEX 8+9 anvendes udendørs og indendørs, men skal altid ligge
beskyttet af fliser.

Tidligst 1 time efter første lag er påført og tørt, påføres andet lag
ARDEX 8+9, sådan at ARDEX tætningsbånd og tætningsmåtte samt
alle væg og gulvflader er fuldt dækket.

Forbehandling af underlaget
Generelt skal underlagets overflade være tør, fast, bæredygtig og fri
for skillemidler. Lette gulv og vægunderlag som f.eks. krydsfiner og
gipskartonplader skal udføres efter SBI's gældende anvisninger og
”ARDEX vådrumssystem montagevejledning ARDEX 8+9”.
Blanding
I en ren beholder oprøres ARDEX 8 med ARDEX 9 til en tyk, klumpfri,
malingsagtig konsistens i blandingsforholdet 1 kg ARDEX 8 til 1 kg
ARDEX 9. Tætningsmassen er klar til brug umiddelbart efter omrø
ring. Der skal altid kun oprøres så meget tætningsmasse, som kan
forarbejdes indenfor 45 min. Tætningsmasse, hvor afbindingen er
startet, må ikke fortyndes med ARDEX 8 acryldispersion eller vand.

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

Tidligst 2 timer efter andet lag er påført, kan der klæbes fliser med
en ARDEX flisemørtel.
ARDEX 8+9 kan forarbejdes ved temperaturer fra 5 °C til 30 °C.
Højere temperaturer forkorter og lavere temperaturer forlænger
hærdetiden.
Bemærk
Til klæbning af fliser er samtlige klæbemørtler i ARDEX’ sortiment
velegnede. Anvisningerne i databladene for de forskellige produkter
følges. Ved underlag, der stadig svinder eller andre underlag, der
har tendens til at sætte sig  f.eks. pladeunderlag  og ved montering
af stentøjsfliser anbefales det at bruge en fleksibel klæber. Marmor
og andre fugtfølsomme natursten skal monteres med ARDEX N 23

0432
0761
0370
ARDEX Skandinavia A/S
Marielundvej 4
2730 Herlev
Denmark
16
0761CPR0572
ETA15/0458
ETAG 0221
58133b
ARDEX 8 + 9
Liquid applied watertight covering kits for walls and floors in interior wet
rooms exposed to temperatures between 5°C and 40°C installed beneath
a wearing surface
ETAG 0221: Assessment Category II
Crack bridging ability:
Bond strength:
Joint bridging capability:
Watertightness around penetrations:
Resistance to temperature:
Resistance to water:
Resistance to alkalinity:
Release of dangerous substances:

Assessment Category 2: 0.75 mm
Assessment Category 2: ≥ 0.5 MPa
Assessment Category 2: watertight
Assessment Category 2: watertight
Assessment Category 2: ≥ 0.5 MPa
Assessment Category 2: 0.75 mm
Assessment Category 2: ≥ 0.5 MPa
Assessment Category 2: ≥ 0.5 MPa
See material safety data sheet

0370
ARDEX Skandinavia A/S
Marielundvej 4
2730 Herlev
Denmark
13
58133A
EN 14891:2012/AC:2012
ARDEX 8 + 9
Cementitious liquidapplied water impermeable product with improved
crack bridging ability at very low temperature (20 °C) and resistant to
contact with chlorinated water
(bonded with a C2 adhesive in accordance with EN 12004)
EN 14891:CM O2P
Initial tensile adhesion strength:
Tensile adhesion strength after water contact:
Tensile adhesion strength after heat ageing:
Tensile adhesion strength after
freezethaw cycles:
Tensile adhesion strength after contact
with lime water:
Waterproofing:
Crack bridging ability in standard conditions:
Release of dangerous substances:

≥ 0.5 N/mm²
≥ 0.5 N/mm²
≥ 0.5 N/mm²
≥ 0.5 N/mm²
≥ 0.5 N/mm²
no penetration
≥ 0.75 mm
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, bygningsregle
menter og bygnings eller industrinormer kan give anledning til specifikke forarbejdningsanbefalinger.
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stentøjsfliser anbefales det at bruge en fleksibel klæber. Marmor og
andre fugtfølsomme natursten skal monteres med ARDEX N 23 W el
ler ARDEX S 28 N fliseklæber, evt. tilsat ARDEX E 90 acryldispersion.
I svømmebassiner anvendes ARDEX S 7 PLUS, ARDEX 8 FLOW eller
ARDEX SK 100 W. I hårdt belastede industriområder, som f.eks. me
jerier, slagterier m.m. anvendes ARDEX SK 100 W TRICOM system. I
tvivlstilfælde foretages en prøveudlægning.

ARDEX 8+9 LW
Hvid vådrumsmembran

• Hvid membran til tætning under fliser og klinker
• ETAgodkendt til tætning af gulv og væg
• Kan anvendes inden og udendørs

Karakter
ARDEX 8+9 LW består af ARDEX 8 akryldispersion og ARDEX 9
LW reaktionspulver på cementbasis. Til forarbejdning blandes de
to komponenter med hinanden. I afbundet stand er ARDEX 8+9 LW
tætningsmasse vandtæt og højelastisk.

71

Tekniske data:
Vægtfylde (blandet):

1,4 kg/liter.

Materialeforbrug:

I 2 lag med samlet lagtykkelse 1 mm:
Ca. 0,9 kg ARDEX 8 +
Ca. 0,9 kg ARDEX 9 =
Ca. 1,80 kg/m² blandet materiale.

Forarbejdningstid:

Ca. 90 min. ved 20 °C.

Klar til flisebeklædning: Ca. 3,5 timer ved 20 °C.
Levering:

ARDEX 8 acryldispersion:
i spande á 20 kg og spande á 5 kg netto.
ARDEX 9 LW reaktionspulver:
i sække á 20 kg og poser á 5 kg
i pakninger á 4 stk.

Lagring:

ARDEX 9 LW i tørre rum. ARDEX 8 i tørre
og frostfri rum. Åbnede spande lukkes tæt
igen. Holdbarhed 12 måneder i uåbnet
emballage.

PRnr:

ARDEX 8: 472818
ARDEX 9 LW: 472711

MALkode (1993):

004

• Lang forarbejdningstid. Påføres med malerrulle, pensel eller spartel
• Elastisk og revnedækkende
Anvendelsesområde
ARDEX 8+9 LW anvendes til vandtætning af gulve, vægge og rørgen
nemføringer bag flisebeklædninger i badeværelser i boliger, hoteller,
kollegier o.lign. (godkendelsesnr. ETA 150.458).
ARDEX 8+9 LW anvendes til beskyttelse af underlaget mod ind
trængning af fugt og forhindring af udblomstringer på terrasser og
balkoner.

Forarbejdning
ARDEX 8+9 LW påføres i to lag med pensel eller malerrulle med mid
del luv til en samlet lagtykkelse på 1 mm, hvilket svarer til et samlet
forbrug på 1,8 kg/m². Alle vandrette samlinger mellem væg og gulv,
lodrette samlinger mellem væg og væg, elementsamlinger med risiko
for at revne samt på gulvafløb og rørgennemføringer påføres et lag
ARDEX 8+9 LW tætningsmasse og der ilægges strimler af ARDEX
tætningsbånd, mens tætningsmassen stadig er våd.

ARDEX 8+9 LW anvendes på underlag som f.eks. krydsfiner,
gipskarton, fibergips og kalciumsilikatplader samt beton, letbeton,
porebeton, murværk, puds og afretningslag.

Omkring gulvafløb og tykke rør ilægges ARDEX tætningsmåtte. Når
alle samlinger, gennemføringer og gulvafløb er strimlet, påføres
første lag på alle væg og gulvflader, så de er fuldt dækket.

ARDEX 8+9 LW anvendes inden og udendørs, men skal altid ligge
beskyttet af fliser.

Tidligst 1,5 time efter første lag er påført og tørt, påføres andet lag
ARDEX 8+9 LW, sådan at ARDEX tætningsbånd og tætningsmåtte
samt alle væg og gulvflader er fuldt dækket.

Forbehandling af underlaget
Generelt skal underlagets overflade være tør, fast, bæredygtig og fri
for skillemidler. Lette gulv og vægunderlag, som f.eks. krydsfiner og
gipskartonplader, skal udføres efter: ”SBI anvisning 252, vådrum” og
ARDEX montagevejledning "Vådrumsmembraner”.
Blanding
I en ren beholder oprøres ARDEX 8 med ARDEX 9 LW til en tyk,
klumpfri, malingsagtig konsistens i blandingsforholdet 1 kg ARDEX 8
til 1 kg ARDEX 9. Tætningsmassen er klar til brug umiddelbart efter
omrøring. Der skal altid kun oprøres så meget tætningsmasse, som
kan forarbejdes indenfor 90 min. Tætningsmasse, hvor afbindingen er
startet, må ikke fortyndes med ARDEX 8 eller vand.

Tidligst 3,5 timer efter andet lag er påført, kan der klæbes fliser med
en ARDEX flisemørtel.
ARDEX 8+9 LW kan forarbejdes ved temperaturer fra 5 °C til 30
°C. Højere temperaturer forkorter og lavere temperaturer forlænger
hærdetiden.
Bemærk
Til klæbning af fliser er samtlige klæbemørtler i ARDEX’ sortiment
velegnede. Anvisningerne i databladene for de forskellige produkter
skal følges.
Ved underlag, der stadig svinder eller andre underlag, der har
tendens til at sætte sig  f.eks. pladeunderlag  og ved montering af

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

0432
0761
0370
ARDEX Skandinavia A/S
Marielundvej 4
2730 Herlev
Denmark
17
0761CPR0572
ETA15/0458
ETAG 0221
09321
ARDEX 8 + 9 LW
Liquid applied watertight covering kits for walls and floors in interior wet
rooms exposed to temperatures between 5°C and 40°C installed beneath
a wearing surface
ETAG 0221: Assessment Category II
Crack bridging ability:
Assessment Category 2: 0.75 mm
Bond strength:
Assessment Category 2: ≥ 0.5 MPa
Joint bridging capability:
Assessment Category 2: watertight
Watertightness around penetrations: Assessment Category 2: watertight
Resistance to temperature:
Assessment Category 2: ≥ 0.5 MPa
Assessment Category 2: 0.75 mm
Resistance to water:
Assessment Category 2: ≥ 0.5 MPa
Resistance to alkalinity:
Assessment Category 2: ≥ 0.5 MPa
Release of dangerous substances: 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, bygningsregle
menter og bygnings eller industrinormer kan give anledning til specifikke forarbejdningsanbefalinger.
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Tekniske data:

ARDEX EP 500
Flydende dampspærre

Blandingsforhold:

Fremgår af beholderen.

Vådvægt:

Ca. 1,1 kg/liter.

Materialeforbrug:

Ca. 100  200 g/m² afhængig af underlagets
beskaffenhed og anvendt værktøj.

Forarbejdningstid:

Ca. 30 min.

Hærdningstid
(+20 °C):

Ca. 12 timer til væg og gulv.

Egnet til gulvvarme: ja.
MALkode:

Komponent A: 005
Komponent B: 005
Brugsklar blanding: 005

Emballage:

Spand med 8,5 kg netto.

Lagring:

kan lagres frostfrit ca. 12 måneder i original
lukket beholder.

• Grunding og vedhæftningslag til sugende og tætte underlag inden og
udendørs
• Systemgrunding under ARDEX S2K PU fugemasse
• Kan anvendes uden afsanding
• Tiksotropisk indstillet til væg og gulvoverflader
• Afspærring af kapillær opstigende fugtighed
• Velegnet til påføring med både spartel, rulle og pensel
• Opløsningsmiddelfri
Anvendelsesområde
Kun til erhvervsmæssig anvendelse.

På beton og cementgulve kan ARDEX EP 500 også anvendes som
afspærring af kapillær opstigende fugtighed og en restfugtighed på
op til maks. 6 % fugt.

Inden og udendørs til gulv og væg.
Systemgrunding og vedhæftningslag under ARDEX S2K PU til
sugende og tætte underlag såsom:
•
•
•
•
•
•
•

Beton
Cement og kalkcementpuds,
Cementgulv og kalciumsulfatgulv,
Flise og pladebelægninger,
Terrazzo,
Tørunderlag,
Spartelmasse.

Art
Blåfarvet, 2komponent, tiksotrop epoxyharpiks med særlige additiver
og fyldstoffer.
Forberedelse af underlaget
Underlaget skal være tørt, frit for snavs og skillemidler og skal i
forhold til fasthed og bæreevne være egnet til de forventede belast
ninger. Større ujævnheder samt lunker eller porer skal udlignes med
egnede foranstaltninger og/eller lukkes. Calciumsulfatgulve må ikke
have en restfugtighed på mere end 0,5 %.

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

Forarbejdning
Harpiks og hærderkomponenterne er afstemt i det rigtige blandings
forhold i den originale beholder.
Hærderkomponenten hældes over i harpiksdelen ved at lave adskil
lige huller i låget med en skarp genstand. Løft låget let og lad hele
indholdet løbe ud. Derefter fjernes låget og komponenterne blandes
omhyggeligt med hinanden ved hjælp af en egnet omrører.
ARDEX EP 500 påføres jævnt og dækkende med en murske på un
derlaget. Påføring kan også ske ved hjælp af en kort eller mellemstor
rulle eller en pensel.
Efter hærdning af ARDEX EP 500 skal ARDEX S2K PU påføres inden
for 5 dage. Foretages fugningen ikke indenfor dette tidsrum, skal
ARDEX EP 500 strøs med ARDEX QS sand.
Værktøj kan rengøres med ARDEX CW renseservietter eller ARDEX RG
Cleaner, mens værktøjet stadig er vådt.
ARDEX EP 500 skal påføres ved temperaturer mellem +10 °C og
max. 30 °C og indenfor den anførte forarbejdningstid på 2030 min.

Vi garanterer for en fejlfri beskaffenhed af vore produkter. Vore informationer er baseret på laboratorieforsøg og praktiske erfaringer og er en vejledning ved valg af produkt og arbejdsmetode.
Da forbrugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, påtager vi os ikke ansvaret for de opnåede resultater. Landespecifikke forskrifter baseret på regionale standarder, bygningsregle
menter og bygnings eller industrinormer kan give anledning til specifikke forarbejdningsanbefalinger.
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Tekniske data:

ARDEX P2D
Flydende dampspærre

Vægtfylde:

Ca. 1 kg/liter

Materialeforbrug:

Ved 1 lag påføres ca. 160 g/m².
Ved 2 lag påføres ca. 160 g/m² i første lag
og 90 g/m² i andet lag.

Vedr.
vanddampsmodstand:

Se under afsnittet "Forarbejdning".

Tørretid:

Ca. 30 min. ved 20 °C

Levering:

Plastspande á 5 kg netto

Lagring:

Frostfrit. Kan lagres ca. 12 måneder i
uåbnet emballage. Åbnet emballage lukkes
omhyggelig efter brug.

MALkode:

004

• Til dampspærrende lag under vådrumsmembran
• Godkendt i henhold til ETAG 022
• Færdigoprørt  klar til brug
• Hurtigtørrende
• Vanddampmodstand 1,44 millioner s/m
Anvendelsesområde
Damptæt grunder til gulv og væg i vådrum. Anvendes sammen med
ARDEX S 1K eller ARDEX 8+9 for at øge vanddampmodstanden i
membranlaget.
Godkendt af ETADanmark til anvendelse i forbindelse med ARDEX
vådrumsmembraner. Se ETA godkendelse nr: ETA 12/0364 og ETA
15/0458.
Kun til indendørs anvendelse.
Forbehandling af underlaget:
Underlaget skal være tørt, fast, vridningsstabilt, bæredygtigt og fri
for skillemidler.
ARDEX P 2 D er velegnet på underlag af beton, kalciumsilikatplader,
cementpuds, kalkcementpuds, gipspuds, gipskarton, fibergipsplader,
krydsfinerplader, vandfaste gulvspånplader, lette byggeplader samt
hårdskumselementer og isoleringsplader.

Forarbejdning
ARDEX P 2 D påføres i rigelig mængde med rulle eller pensel i et
eller flere lag. Der er minimal tørretid mellem lagene.
Ved at påføre 160 g/m² i ét lag opnås en vanddampmodstand på Zv
= 1,25 x 1011 s/m svarende til Sd = 24,4 m.
Ved at påføre 2 lag á hhv. 160 g/m² og 90 g/m² opnås en
vanddampmodstand på Zv = 1,87 x 1011 s/m svarende til Sd =
36,4 m.
ARDEX P 2 D tørrer så hurtigt, at det næsten altid er muligt at
påføre første og andet lag i én kontinuerlig arbejdsgang.
ARDEX S 1K eller ARDEX 8+9 kan påføres allerede efter ca. 30
min.s tørretid ved 20 °C.
Lavere temperaturer forlænger, og højere temperaturer forkorter
tørretiden.

Underlag af gipspudslag skal være faste, tørre, i ét lag og have en
tykkelse på min. 10 mm, og må ikke være filtsede eller glittede.

ARDEX P 2 D kan forarbejdes ved temperaturer > 5 ºC i luft og
underlag.

Underlag af vandfaste gulvspånplader og krydsfiner må kun
anvendes indendørs og skal monteres efter gældende love og
anvisninger fra Boligministeriet og Statens Byggeforskningsinstitut.

Karakter
ARDEX P 2 D er en flydende, lyserød, opløsningsmiddelfri kunsthar
piksdispersion.

Blanding
ARDEX P 2 D Skal rystes grundigt og er derefter klar til brug. ARDEX
P 2 D må ikke fortyndes.

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, bygningsregle
menter og bygnings eller industrinormer kan give anledning til specifikke forarbejdningsanbefalinger.
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ARDEX S 1K

Færdigblandet vådrumsmembran
• Til tætning under fliser og klinker
• ETA og MKgodkendt til tætning af gulv og væg
• Kun til anvendelse indendørs
• 1komponent, færdigoprørt  klar til brug
• Elastisk og revnedækkende
Anvendelsesområde
ARDEX S 1K anvendes til vandtætning af gulve, vægge og rørgen
nemføringer bag flisebeklædninger ved almindelige belastninger,
som de forekommer i badeværelser i boliger, hoteller, kollegier
o.lign. iht. godkendelserne ETA12/0364 eller MK 7.22/1449 og MK
7.32/1448.
ARDEX S 1K anvendes på uorganiske underlag som beton, cement
slidlag, cementpuds, kalkcementpuds, gipspuds, betonelementer,
lecabetonelementer, porebetonelementer, porebetonblokke og orga
niske underlag som gipskarton, fibergipsplader, kalciumsilikatplader,
krydsfinerplader, vandfaste gulvspånplader, lette byggeplader samt
hårdskumselementer og isoleringsplader.
Forbehandling af underlaget
Generelt skal underlaget være tørt, fast, vridningsstabilt, bæredygtigt
og fri for skillemidler som fx støv, silikone, formolie o.lign.
Når ovenstående krav er opfyldt og fugtindholdet højst er 90 % relativ
fugt i uorganiske underlag som beton, cementslidlag, cementpuds,
kalkcementpuds, støbeasfalt, betonelementer, lecabetonelementer,
porebetonelementer og porebetonblokke, kan ARDEX S 1K påføres
direkte uden forudgående primning.
Underlag af gipspudslag skal være faste, tørre, i ét lag og min. 10
mm tykke, og må ikke være filtsede eller glittede. Underlag af gip
spuds skal primes med ARDEX P 51 i forholdet 1 del primer: 3 dele
vand. Primeren skal være tør og glasklar før ARDEX S 1K påføres.
Lette gulv og vægunderlag bestående af skeletkonstruktioner i
træ eller stål med beklædning af gipskartonplader, fibergipsplader,
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kalciumsilikatplader, lette byggeplader som hårdskumselementer og
isolerings¬plader samt krydsfinerplader og vandfaste gulvspånplader
skal fugtspærres med ufortyndet ARDEX P 2 D før ARDEX S 1K
påføres.
Lette gulv og vægunderlag bestående af skeletkonstruktioner i træ
eller stål med beklædning af gipskartonplader, fibergipsplader, kalci
umsilikatplader samt krydsfinerplader og vandfaste gulvspånplader
må kun anvendes indendørs og skal monteres efter gældende love
og anvisninger fra Boligministeriet og Statens Byggeforskningsinsti
tut.
Blanding
ARDEX S 1K er færdigoprørt og klar til brug.
Forarbejdning
I alle hjørnesamlingerne mellem gulv/væg og væg/væg påføres
rigeligt med ARDEX S 1K med malerrulle eller pensel. I det endnu
våde ARDEX S 1K ilægges strimler af enten ARDEX SK 12 tætnings
bånd eller ARDEX SFB 10 forstærkningsbånd. Båndet glattes, så der
ikke efterlades luftlommer under båndet. Eventuelle overlapninger af
båndet skal minimum være 50 mm, og båndet skal klæbes sammen
ved hjælp af ARDEX S 1K.
Rundt om rør og rørbøsninger påføres et lag ARDEX S 1K. ARDEX
SRM, elastisk rørmanchet med hulstørrelse, som passer til rørets
diameter, monteres ved at placere rørmanchettens hul centreret hen
over røret eller rørbøsningen. Herefter presses rørmanchetten med et
jævnt, ensartet tryk helt ned til underlaget og klæbes fast i den endnu
våde ARDEX S 1K. ARDEX SRM er korrekt monteret, når rørmanchet
ten sidder tæt og glat, uden luftlommer i ARDEX S 1K og den slutter

tæt og stramt omkring røret over en flade på min. 4 mm.

prøveudlægning.

ARDEX S 1K påføres på og omkring gulvafløbet sådan, at afløbets
flanger og et areal på ca. 500 x 500 mm omkring gulvafløbet er fuldt
dækket med ARDEX S 1K. ARDEX SKF TRICOM tætningsmåtte pres
ses ned i gulvafløbet og ud på underlaget, mens membranen stadig
er våd. ARDEX SKF TRICOM glattes, så der ikke efterlades luftlom
mer under måtten og tætningsmåtten følger afløbets profil.

Karakter
ARDEX S 1K er en brugsklar, opløsningsmiddelfri dispersion med spe
cielle fyldstoffer. ARDEX S 1K er meget let at forarbejde, har en smidig
og blød konsistens, stænker og drypper ikke og er i udhærdet tilstand
vandtæt og højfleksibel. I hærdet tilstand er ARDEX S 1K fysiologisk
og økologisk problemfri. .

Når ARDEX SK 12 tætningsbånd, SRM elastisk rørmanchetter og
SKF tætningsmåtte er monteret, påføres det første lag ARDEX S 1K
på væg og gulvfladerne. Tætningsmassen påføres med malerrulle i
et ensartet lag. Ved meget ru underlag anbefales det at spartle tæt
ningsmassen på med en glatspartel. Første lag skal tørre i minimum
23 timer før andet lag påføres.

Tekniske data:

Andet lag ARDEX S 1K påføres sådan, at væg og gulvfladerne samt
alle tætningsbånd, rørmanchetter og gulvmåtter er fuldt dækket.
Tætningsmassen påføres med malerrulle i et ensartet lag. Andet lag
skal tørre i min. 1824 timer før udlægning af fliser og klinker kan på
begyndes. De enkelte lag ARDEX S 1K skal være tørre og ensfarvede
før videre forarbejdning.
Bemærk! ARDEX S 1K skal altid påføres i min. to lag. På uorganiske
underlag, som beton, cementslidlag, cementpuds, kalkcementpuds,
gipspuds, støbeasfalt, betonelementer, lecabetonelementer, pore
betonelementer og porebetonblokke, skal den samlede lagtykkelse
være min. 0,5 mm, hvilket svarer til et samlet forbrug på 1,1 kg/m².

Vægtfylde:

1,5 kg/liter.

Materialeforbrug:

Målt som tørfilm i lagtykkelse på 1,0 mm:
Ca. 2,1 kg/m².
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Målt som tørfilm i lagtykkelse på 0,5 mm:
Ca. 1,1 kg/m².
Tørretid første lag:

Ca. 2  3 timer ved 20 °C.

Tørretid andet lag:

Ca. 18  24 timer ved 20 °C.

Levering:

Spande á 16 kg og 8 kg netto.

Lagring/holdbarhed:

Tørre og frostfri rum. Ca. 9 måneder i
originalemballagen.

PRnr:

1302992

MALkode:

(1993) 001

På organiske underlag som gipskarton, fibergipsplader, kalciumsilikat
plader, krydsfinerplader, vandfaste gulvspånplader, lette byggeplader
samt hårdskumselementer og isoleringsplader skal den samlede
lagtykkelse være min. 1 mm, hvilket svarer til et samlet forbrug på
2,1 kg/m².
På gulv skal ARDEX S 1K være så tør, at gulvet kan betrædes uden
at beskadige det påførte lag. På gulv anbefales det generelt at be
skytte membranen med en tynd plade, indtil der er lagt fliser ovenpå
membranen.
Tørretiden for ARDEX S 1K afhænger af den påførte lagtykkelse,
underlagets sugeevne og temperatur og fugtforhold på byggeplad
sen. For de nævnte tørretider gælder, at temperaturen er ca. 20 °C
og luftfugtigheden ca. 60 % RF. Højere temperaturer og lav luftfug
tighed forkorter tørretiden. Lavere temperaturer og høj luftfugtighed
forlænger den.
For yderligere information om forarbejdning af ARDEX S 1K henviser
vi til: Montagevejledning ARDEX S 1K.
Bemærk
Til klæbning af fliser er samtlige klæbemørtler i ARDEX’ sortiment
velegnede. Anvisningerne i databladene for de forskellige produkter
følges. Ved underlag, der stadig svinder eller andre underlag, der har
tendens til at sætte sig (f.eks. pladeunderlag) og ved montering af
stentøjsfliser anbefales det at bruge en fleksibel klæber.
Marmor og andre fugtfølsomme natursten skal monteres med ARDEX
N 23 W fliseklæber, evt. tilsat ARDEX E 90 acryldispersion. Alle
pladeunderlag skal være vridningsfast og formstabilt fastgjort til den
underliggende konstruktion.
ARDEX S 1K kan anvendes på områder med moderat belastning. Ved
større belastninger, f.eks. i institutions og fabriksbruserum o.lign.
samt udendørs skal tætningsarbejder, anvendes ARDEX 8+9 eller
ARDEX 7+8. I svømmebassiner samt i hårdt belastede industriom
råder, som f.eks. mejerier, slagterier m.m., anvendes ARDEX S 7
eller ARDEX SK 100 W TRICOM system. I tvivlstilfælde foretages en

0432
0761
ARDEX GmbH
FriedrichEbertStr. 45
58453 Witten
Germany
13
0761CPR0440
ETA12/0364
ETAG 0221
57169
ARDEX S 1K / S 1K C
Liquid applied watertight covering kits for walls and floors in interior wet
rooms exposed to temperatures between 5°C and 40°C installed beneath
a wearing surface
ETAG 0221: Assessment Category II
Crack bridging ability:
Bond strength:
Joint bridging capability:
Watertightness around penetrations:
Resistance to temperature:
Assessment Category 2: 0.75 mm
Resistance to water:
Resistance to alkalinity:
Release of dangerous substances:

Assessment Category 2: 0.75 mm
Assessment Category 2: ≥ 0.5 MPa
Assessment Category 2: watertight
Assessment Category 2: watertight
Assessment Category 2: ≥ 0.5 MPa
Assessment Category 2: ≥ 0.5 MPa
Assessment Category 2: ≥ 0.5 MPa
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, bygningsregle
menter og bygnings eller industrinormer kan give anledning til specifikke forarbejdningsanbefalinger.
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Produktdatablad

Vådrumsmembran

ARDEX S 1K PLUS
Færdigblandet vådrumsmembran
• Vandtætning under fliser og klinker indendørs
• 1komponent
• Revneoverbyggende
• Opløsningsmiddelfri

Egnede underlag
Beton, murværk, gasbeton, puds som fx KCmørtel og Cmørtel,
gipskarton, gipsfiberplader og andre byggeplader, cementunderlag,
gulvafretningslag på basis af kalciumsulfat, tørre afretningslag, gamle
flise og klinkebelægninger (glaserede og polerede overflader skal
slibes), afretningslag med gulvvarme og andre egnede underlag.
Underlag
Skal være tørre, faste, bæredygtige og fri for støv og skillemidler.
Uorganiske underlag som fx tegl, letbeton, beton og puds må højst
indeholde 90% relativ fugt.
Underlag af plader som fx krydsfiner og gipskarton skal være vrid
ningsfast og formstabilt fastgjort til den underliggende konstruktion.
Organiske underlag, som fibergipsplader og sugende eller slebet
gipspuds og anhydritgulve, skal primes med ARDEX P 51 fortyndet
1:3 med vand. Gipspuds skal være mindst 10 mm tykt og må ikke
være filtset og glattet.
Organiske underlag skal udføres efter gældende anvisninger fra
SBI Statens ByggeforskningsInstitut og nyeste version af ARDEX
vådrumssystem: Montagevejledning.
Bemærk at SBI kræver, at ydervægge af organiske underlag, som fx

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

Tekniske data:
Mørtel vådvægt:

Ca. 1,5 kg/l

Lægning af fliser og plader
Flisearbejdet kan påbegyndes tidligst 12 timer efter andet lag ARDEX
S1K PLUS er påført og er tørt.

Materialeforbrug:

På glat underlag min. 1,1 kg/m2

Tørretid (+20 °C)
(klar til fliselægning):

Ca. 12 timer

Til underlag, som stadig svinder eller andre underlag med tendens
til deformation, eksempelvis byggeplader, samt i forbindelse med
lægning af ikke sugende stentøjsfliser, anbefales anvendelse af en
fleksibel fliseklæber.

Egnet til gulvvarme:

ja

Til misfarvningsfri lægning af marmor og andre natursten indendørs
anbefales produkterne i ARDEXnaturstenssystemet.

GISCODE:

D1

Emballage:

Spand med 16 kg og 4 kg netto

Lagring:

Kan lagres tørt og frostfrit ca. 9 måneder i
original lukket beholder.

Bemærk
Testet i system med ARDEX fliseklæbere:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ARDEX X 77 MICROTEC flexklæbemiddel
ARDEX X 77 W MICROTEC flexklæbemiddel, hvid
ARDEX X 77 S MICROTEC flexklæbemiddel, hurtig
ARDEX X 78 MICROTEC flexklæbemiddel, gulv
ARDEX X 90 MICROTEC3 flexklæbemiddel
ARDEX X 32 fleksibel flisemørtel
ARDEX S 48 højfleksibel fliseklæber
ARDEX WA epoxyfuge
ARDEX RG12 fin epoxyfuge

Bemærk at anvisningerne i databladene for de omtalte produkter skal
følges.

• Kan påføres med rulle, pensel og spartel
Anvendelsesområde
Indendørs på væg og gulv. Til tætning af væg og gulvflader under
belægninger af keramiske fliser, klinker og natursten ved belastnin
ger, som de forekommer i badeværelser i boliger med brusenicher
og badekar. ARDEX S1K PLUS er godkendt og kan bruges som
vådrumsmembran ifølge ETA 022

turen er +20 °C. Højere temperaturer og lav luftfugtighed forkorter,
mens lavere temperaturer og høj luftfugtighed forlænger tørretiden.
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gipsplader monteret indvendigt på træskellet, hvor der skal vandtæt
nes og monteres fliser, skal dampspærren erstattes af ARDEX P2D
flydende dampspærre
Forarbejdning
ARDEX S1K PLUS er færdigoprørt og klar til brug og påføres med
glatspartel, pensel eller malerrulle. Der skal altid påføres rigeligt med
ARDEX S1K PLUS i minimum to lag. Tykkelsen på den tørre membran
skal på uorganiske underlag være min. 0,5 mm og på organiske
underlag min. 1,0 mm.
Først foretages der tætning af alle lodrette og vandrette hjørner, rør
gennemføringer, afløb, tilslutninger, bevægelsesfuger og hvor der er
risiko for revnedannelse, med ARDEX tætningsbånd og tætnings og
afløbsmanchetter, som monteres ved at påføre rigeligt med ARDEX
S1K PLUS på de pågældende områder, idet hhv. tætningsbåndet
og manchetterne limes ind i den friske og våde membran. Når alle
tætningsbånd og manchetter er monteret, påføres første lag ARDEX
S1K PLUS på alle væg og gulvflader i en ensartet dækkende lagtyk
kelse.
Tørringen af ARDEX S1K PLUS afhænger af påføringstykkelsen,
underlagets sugeevne og forholdene på byggepladsen. Andet lag kan
normalt påføres efter ca. 23 timer eller ved gulvflader, så snart der
kan gås på det første tykke lag uden at forvolde skade. Andet lag
ARDEX S1K PLUS påføres sådan, at væg og gulvfladerne samt alle
tætningsbånd og manchetter er fuldt indkapslet og dækket med et
ensartet lag i den krævede lagtykkelse.

Til tætning i bruserum med hårdere belastning som fx badeværelser
og brusenicher i offentligt tilgængelige og industrimæssige sanitær
rum med gulvafløb, anbefales at anvende: ARDEX 8+9, ARDEX 8+9
LW, ARDEX S 7 PLUS, ARDEX S 8 FLOW eller ARDEX SK 100 W.
Til tætning af afløbsrender af metal med membranflange, anbefales
at benytte ARDEX SFB 10 forstærkningsbånd som overbygning mel
lem underlag og afløbsrende.
Til tætning gulvafløb af metal med membranflange, anbefales at
benytte ARDEX STA selvklæbende måtte.
I tilfælde af tvivl, anbefales det at udføre en prøve på underlaget.
Karakter
ARDEX S1K PLUS er en brugsklar 1komponent vådrumsmembran,
som er en opløsningsmiddelfri dispersion med specielle fyldstof
fer og additiver, som er let at forarbejde, har en smidig og pastøs
konsistens, sprøjter og drypper ikke og er i tør tilstand vandtæt og
yderst fleksibel.
Bemærk
I lukket tilstand er tætningsmassen fysiologisk og økologisk sikker.
Bemærk sætningerne i sikkerhedsdatabladene.

ARDEX S1K PLUS skal forarbejdes ved temperaturer mellem +5 °C
og +30 °C. For de på emballagen nævnte tider gælder, at tempera

Vi garanterer for en fejlfri beskaffenhed af vore produkter. Vore informationer er baseret på laboratorieforsøg og praktiske erfaringer og er en vejledning ved valg af produkt og arbejdsmetode.
Da forbrugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, påtager vi os ikke ansvaret for de opnåede resultater. Landespecifikke forskrifter baseret på regionale standarder, bygningsregle
menter og bygnings eller industrinormer kan give anledning til specifikke forarbejdningsanbefalinger.
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Produktdatablad

Vådrumsmembran

ARDEX S2K PU
Tætningsmembran til høj belastning

• Tætningsmembran til høj belastning under keramiske fliser inden
og udendørs, i svømmebassiner samt på områder med krav om
kemikaliebestandig vandtætning
• Testet efter EN 14891
• PUbasis
• Skal ikke afsandes hvis fliser påklæbes inden 3 uger efter påføringen
• Til væg, gulv og loft.
• Let at glitte
• Vandtæt op til 10 meter vanddybde

Forberedelse af underlaget
Underlaget skal være tørt, fri for snavs og skillemidler og være
tilstrækkelig fast, bæredygtigt og have tilstrækkelig styrke i forhold til
de forventede belastninger. Glatte betonoverflader skal gøres ru ved
fx ruslibning, sandblæsning eller slyngrensning. Større ujævnheder
samt lunker eller porer skal rettes op med et egnede materiale inden
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Herefter fjernes lågdelen og komponenterne blandes grundigt med
en spiralrører. Vi anbefaler en blandetid på ca. 3 min. Når de to
komponenter er blandet sammen, er forarbejdningstiden ca. 30 min.
Bemærk! Når de to komponenter er blandet sammen, udvikles en
kraftig varme i tætningsmassen. Det anbefales derfor kraftigt at for
dele indholdet i metalbeholderen i flere mindre spande og røre disse
spande igennem i kort tid inden tætningsmassen påføres.

Værktøj kan rengøres med ARDEX CW renseservietter eller ufortyndet
ARDEX RG Cleaner, mens værktøjet stadig er vådt.

Forarbejdning
Påføring kan ske ved hjælp af spartel, malerrulle eller pensel. For
at garantere den påkrævede tørfilm på min. 1 mm, anbefales det at
bruge en 2 mm tandspartel. Materialet påføres underlaget med en
tandspartel og glattes omgående med den glatte side af tandspart
len. Denne fremgangsmåde gentages efter tørring af første lag for
at opnå den påkrævede tørfilm på 1 mm. Bemærk, at der altid skal
påføres min. 2 lag. Mindre huller og fordybninger kan fyldes i én
arbejdsgang og ujævnheder spartles jævne.

ARDEX S2K PU påføres.
Sugende underlag som beton, letbeton, cementgulve, vægpuds som
min. KC 28/80/650 eller C 100/400 skal forbehandles med ARDEX
EP 500 epoxygrunder. (se teknisk datablad for EP 500).
ARDEX S2K PU kan uden grunder påføres på glatte eller tætte under
lag, som fx eksisterende flisebelægninger.
Blanding
Originalemballagen består af en høj metalbeholder med en lågdel,
som er en selvstændig beholder, der indeholder hærderen (kom
ponent B). Harpiks og hærderkomponenterne er afmålt i det rette
blandingsforhold i originalemballagen.
Inden blandingen af de to komponenter løftes lågdelen op fra den
høje metalbeholder og den hvide harpikskomponent (komponent A)
røres igennem i ca. 20 sekunder, til der opnås en smidig konsistens,
som vil gøre det lettere at blande komponent A og B efterfølgende.
Når komponent A er rørt igennem, sættes lågdelen med komponent
B tilbage som låg på den høje metalbeholder og lågdelen gennemhul

ARDEX S2K PU kan ikke benyttes som tagmembran, der påkræves
på bygninger med fx tagterrasser over beboelsesrum.
Kemikaliebestandighed
Bestandig overfor: Ufortyndet universalrens • Myresyre 3 % •
Ammoniak, konc. • Ufortyndet WC rens • Ufortyndet klorin • Udvik
leropløsning (fotografi) • Eddikesyre 10 % • Formalinopløsning 3 % •
Kaliumhydroxid • Metylalkohol 50 % • Mælkesyre 20 % • Motorolie •
Natronlud • Fosforsyre 40 % • Salpetersyre 10% • Saltsyre 10 % •
Brintoverilte 8 % • Vinsyre • Citronsyre.
Kortvarigt bestandig overfor: Ethylalkohol
Ikke bestandig overfor: Kloroform • Ethylacetat

Alle samlinger med risiko for at revne, forstærkes ved at lægge
strimler af tætningsbånd. Rørgennemføringer forstærkes ved at
montere tætningsmanchetter. Alle strimler og manchetter monteres i
det første lag ARDEX S2K PU, mens den stadig er våd.

Tekniske data:

Alle tætningsbånd og tætningsmanchetter glattes, så der ikke efterla
des luftlommer under bånd og manchetter. Eventuelle overlapninger
af bånd og manchetter skal minimum være 50 mm og skal klæbes
sammen, ved hjælp af ARDEX S2K PU.

Materialeforbrug (til 1 mm
lagtykkelse i 2 lag):
Ca.1,4 kg/ m2

Andet lag kan påføres på væggen efter ca. 8 timer. For gulvoverfla
der gælder, at andet lag kan påføres efter tidligst 12 timer. Bemærk,
at første lag ikke må blive beskadiget under påføring af andet lag.

• Højfleksibel og revneoverbyggende

Karakter
ARDEX S2K PU er en hvid, fleksibel, revneoverbyggende 2kompo
nent vandtætningsmembran på basis af polyuretan. ARDEX S2K PU
er efter hærdning vandfast, frost og vejrbestandig. ARDEX S2K PU
er yderst fleksibel og bestandig overfor vandholdige saltopløsninger
og lud, samt overfor en lang række fortyndede mineralske og organi
ske syrer og organiske væsker og opløsninger.

membranen, skal andet lag ARDEX S2K PU bestrøes med rigeligt fint
sand for at fliseklæberen kan opnå vedhæftning til membranen. Husk
at støvsuge overfladen inden fliseklæberen påføres.

Alle tætningsbånd og tætningsmanchetter indkapsles fuldstændig
i andet lag ARDEX S2K PU, sådan at bånd og manchetter er helt
dækket. Tætningsbånd og manchetter skal være fra ARDEX TRICOM
systemet. (Se venligst datablad på omtalte produkt).

• Kan påføres med rulle, pensel og spartel

Anvendelsesområde
Inden og udendørs. Vægge, gulve og lofter. Vandtætning af vægge
og gulve under fliser og klinker i termalbade og svømmehaller, bruse
og badeanlæg, på altaner og terrasser, i storkøkkener, mejerier,
bryggerier, kød, fedt og fiskeforarbejdende virksomheder samt i
papir, læder og tekstilindustrien.

les flere gange ved at banke en spids genstand gennem den sorte
plastikprop i lågdelen og gennem lågdelens bund. Lad lågdelen løbe
helt tom.

ARDEX S2K PU skal forarbejdes ved temperaturer mellem +10 °C
og 30 °C. Højere temperaturer forkorter og lavere temperaturer
forlænger forarbejdnings og tørretiden.
Videre forarbejdning
Efterfølgende klæbning af fliser skal udføres efter tyndlagsmetoden.
Det skal sikres at fliserne bliver 100 % fuldklæbet sådan, at der ikke
er hulrum eller kanaler under fliserne. Klæbning af fliser og klinker på
ARDEX S2K PU kan tidligst ske på vægge efter ca. 8 timer og gulve
efter ca. 12 timer.
Til klæbning af fliser og klinker kan bruges:
•
•
•
•

ARDEX WA epoxyklæber
ARDEX WA epoxyfuge
ARDEX X 77 MICROTEC flexklæber
ARDEX X 90

(Se venligst datablade på de respektive produkter).
Bemærk
ARDEX S2K PU skal beskyttes mod vand og fugt i 12 timer efter
andet lag er påført.
Hvis der klæbes fliser på ARDEX S2K PU inden der er gået 3 uger
fra sidste lag er påført, kan der klæbes fliser direkte på membra
nen. Hvis der går længere tid end 3 uger inden fliserne klæbes på

81

Blandingsforhold:

Er afmålt i emballage

Fugemassens vådvægt:

Ca.1,3 kg/l

Forarbejdningstid: (+20 °C): Ca. 30 min.
Gangbar (+20 °C):

Ca. 12 timer

EMIKODE:

EC1 PLUS

Emballage:

Blikbeholder med 12 kg netto

Lagring:

kan lagres frostfrit ca.12 måneder i
original lukket beholder

0370
ARDEX GmbH
FriedrichEbertStr. 45
58453 Witten
Germany
18
32433
EN 14891:2017
ARDEX S2K PU
Cementitious liquidapplied water impermeable product with improved
crack bridging ability at very low temperature (20 °C) and resistant to
contact with chlorinated water
(bonded with a C2 adhesive in accordance with EN 12004)
EN 14891:RM O2P
Initial tensile adhesion strength:
Tensile adhesion strength after water contact:
Tensile adhesion strength after heat ageing:
Tensile adhesion strength after
freezethaw cycles:
Tensile adhesion strength after contact
with lime water:
Waterproofing:
Crack bridging ability in standard conditions:
Release of dangerous substances:

≥ 0.5 N/mm²
≥ 0.5 N/mm²
≥ 0.5 N/mm²
≥ 0.5 N/mm²
≥ 0.5 N/mm²
no penetration
≥ 0.75 mm
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, bygningsregle
menter og bygnings eller industrinormer kan give anledning til specifikke forarbejdningsanbefalinger.
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fås et glat og jævnt lag.
Når første lag er hærdet tilstrækkeligt, udlægges endnu et lag ARDEX
S 7 PLUS i samme lagtykkelse som det første lag. Sidste lag glittes
på samme måde med en glatspartel. For at sikre vandtætningsegen
skaberne skal der altid påføres to lag á 1 mm tykkelse (tørfilm).
Forbruget udgør 1,5 kg oprørt mørtel/m² pr. lag.
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Pulver med specialcementer, fyldstoffer, specielle additiver samt godt
dispergerende og fleksibelt virkende kunststoffer. Ved tilsætning af
vand fås en smidig mørtel, som kan påføres med pensel, malerrulle
eller spartel og som hærder ved hydration og udtørring. I afbundet
stand er ARDEX S 7 PLUS vedvarende bestandig overfor vand, damp
diffusionsåben samt vedvarende fleksibel.
Tekniske data:

ARDEX S 7 PLUS
Fleksibel vådrumsmembran

• Til vandtætning under fliser og klinker både inden og udendørs
samt i svømmebassiner
• Anvendes på gulv og væg
• 1komponent i pulverform og fiberforstærket.
• Til klæbning af ARDEX SK 100 W TRICOM tætningsdug
Anvendelsesområde
Inden og udendørs til væg og gulv.
Til tætning af væg og gulvflader under flise og klinkebelægninger
på balkoner og terrasser, i svømmebassiner, badeværelser og
brusenicher, offentligt tilgængelige samt industrimæssige sanitærrum
med gulvafløb.
Som tætningsklæber til klæbning af ARDEX SK 100 W tætningsdug
inden og udendørs, i svømmebassin, på balkoner og terrasser i
forbindelse med ARDEX SK TRICOM tætningssæt
Til tætning af væg og gulvflader ved belastningsklasse svarende til
offentlige badeanlæg og svømmehaller.

bæredygtigt og fri for støv og skillemidler.
Gipsfiberplader skal grundes med ARDEX P 51 primer i blandingsfor
holdet 1 del primer til 3 dele vand.
Indtrængning af fugt fra underlaget skal forhindres. I den forbindelse
må de bygningsmæssige forhold vurderes, før ARDEX S 7 PLUS
anvendes.
Blanding
Påføres med spartel i blandingsforholdet 15 kg pulver : 4 liter vand,
eller med malerrulle (med middel luv) i blandingsforholdet 15 kg
pulver : 5 liter vand.

Til tætning af væg og gulvflader under flise og klinkebelægninger
ved almindelige belastninger, som de forekommer i badeværelser og
brusenicher i boliger.

Det anbefales at anvende et egnet piskeris monteret på en blande
maskine/boremaskine med min. 650 omdr./min. til oprøring. For at
forbedre materialets forarbejdningskvalitet omrøres tætningsmassen
endnu en gang efter at have hvilet i 1 til 2 min. efter første oprøring.

Godkendt i henhold til EN 14891:2012 om tætning af svømmebas
sin og udendørs anvendelse. Kan desuden anvendes til opretning af
ujævnheder i spartelbar konsistens.

Der oprøres kun så meget tætningsmasse, som kan udlægges inden
for 1 time. Tætningsmasse, som er begyndt at hærde, må ikke
fortyndes med vand!

Underlag
Kan anvendes på underlag af beton, murværk, gasbeton, kalkcement
pudslag, gipskarton og gipsfiberplader, cementpudslag, og på gam
mel flise og klinkebelægning (glaserede og polerede overflader skal
dog først ruslibes), på varmegulve samt på andre egnede underlag.

Forarbejdning
På porøse og meget sugende underlag påføres først et dækkende
lag tætningsmasse, som trækkes skarpt af med spartlens glatte
side. Herved fyldes porer og lunker med tætningsmasse, således at
der efterfølgende ikke forekommer svage punkter i underlaget.

Forbehandling af underlaget
Underlaget kan være enten tørt eller fugtigt, men skal være fast,

Efter udlægningen trækkes tætningsmassen af med en 4 mm tand
spartel og glattes efterfølgende med en glatspartel, således at der

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

Det er ikke nødvendigt efterfølgende at afsande på grund af ARDEX S
7 PLUS’ gode adhæsionsegenskaber. Pga. materialets høje standfast
hed kan lunker og fordybninger fyldes og ujævnheder rettes op i én
arbejdsgang. Andet lag skal tørre i ca. 4 timer, før udlægning af fliser
og klinker kan påbegyndes.

Blandingsforhold i
spartelbar konsistens:

15 kg pulver : 4 liter vand

Blandingsforhold i
malebar konsistens:

15 kg pulver : 5 liter vand

Tætningsbånd og manchetter klæbes fast i det første lag ARDEX S
7 PLUS og forsegles af det andet lag tætningsmasse, som påføres
sådan, at alle tætningsbånd og måtter er fuldt dækket. Ved påføring
med pensel kan det være nødvendigt med mere end to lag for at
opnå den krævede lagtykkelse på 2 mm (målt som tørfilm). Det an
befales derfor generelt at efterprøve tykkelsen af den våde tætnings
masse flere steder på fladen. Hvert lag skal have en lagtykkelse på
1,2 mm målt som vådfilm pr. lag.

Vægtfylde (blandet):

Ca. 1,3 kg/l

Materialeforbrug
(som 2,5 mm vådfilm):

Ca. 2,5 kg/m²

4 mm tandspartel:

Ca. 1,1 kg pulver pr. m²

Alternativt kan ARDEX S7 PLUS påføres med en egnet sprøjtepistol.
Det er vigtigt at hvert lag påføres sådan, at der opnås en tæt, lukket
og godt hæftende membran for alle lag. Det skal sikres, at den tørre
lagtykkelse på mindst 2 mm overholdes ved at påføre mindst to lag.
Det kræver en samlet lagtykkelse på 2,5 mm vådfilm for at opnå
dette.

Rulle:

Ca. 0,7 kg pulver pr. m²

Forarbejdningstid:

Ca. 60 min. ved 20 ºC

Gangbar:

Efter ca. 4 timer ved 20 ºC

GISCODE:

ZP 1

Levering:

Sække á 15 kg netto

Lagring:

I tørre rum.

Opbevaringstid:

Ca. 9 måneder uåbnet i
originalemballage.

MALkode:

(1993) 004

Højere temperaturer forkorter og lavere temperaturer forlænger
tørre og forarbejdningstiden. ARDEX S 7 PLUS skal forarbejdes ved
temperaturer over +5 ºC. Ved tætningsarbejde på store gulvflader
anbefales det at anvende ARDEX S 8 FLOW i stedet for ARDEX S 7
PLUS.
Klæbning af ARDEX SK 100 W
Til klæbning af ARDEX SK100 W anbefaler vi en spartelbar konsistens
og påføring med en 3 mm tandspartel til glatte overflader og en 4
mm tandspartel til ru overflader. Alternativt kan ARDEX S7 PLUS påfø
res med en malerrulle ved at rulle et tykt dækkende lag på underlaget
inden ARDEX SK 100 W monteres.
Udlægning af fliser og klinker
Flisearbejdet kan påbegyndes, når det andet lag ARDEX S 7 PLUS er
hærdet efter ca. 4 timer. Til klæbning af fliser og klinker er følgende
produkter velegnede:
•
•
•
•
•
•
•
•

ARDEX X 701 FW fleksibel fliseklæber
ARDEX X 701 F fleksibel fliseklæber
ARDEX X 77 MICROTEC flexklæber
ARDEX X 77 S MICROTEC hurtighærdende flexklæber
ARDEX X 78 MICROTEC flexklæber, gulv
ARDEX X 90 OUTDOOR MICROTEC flexklæber
ARDEX X 32, fleksibel fliseklæber
ARDEX WA epoxyklæber.

Anvisningerne i databladene for de forskellige produkter skal følges.
Bemærk
ARDEX S 7 PLUS kan ikke erstatte en egentlig tagmembran som fx
tagpap eller tagdug på tagterrasser, hvor der er beboelse neden
under. I storkøkkener, mejerier, bryggerier o.lign. områder med
kemisk påvirkning skal vandtætningen udføres med ARDEX S 2K
PU tætningsmembran til høj belastning. I tvivlstilfælde foretages en
prøveudlægning.
Karakter

Materialeforbrug til klæbning af ARDEX SK 100 W
(spartelbar konsistens):
3 mm tandspartel:

Ca. 0,9 kg pulver pr. m²

0370
ARDEX GmbH
FriedrichEbertStr. 45
58453 Witten
Germany
15
24223
EN 14891:2012
ARDEX S 7 PLUS
Cementitious liquidapplied water impermeable product with improved
crack bridging ability at very low temperature (20 °C) and resistant to
contact with chlorinated water
(bonded with a C2 adhesive in accordance with EN 12004)
EN 14891:CM O2P
Initial tensile adhesion strength:
Tensile adhesion strength after water contact:
Tensile adhesion strength after heat ageing:
Tensile adhesion strength after
freezethaw cycles:
Tensile adhesion strength after contact
with lime water:
Waterproofing:
Crack bridging ability in standard conditions:
Release of dangerous substances:

≥ 0.5 N/mm²
≥ 0.5 N/mm²
≥ 0.5 N/mm²
≥ 0.5 N/mm²
≥ 0.5 N/mm²
no penetration
≥ 0.75 mm
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, bygningsregle
menter og bygnings eller industrinormer kan give anledning til specifikke forarbejdningsanbefalinger.
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der er påført 2 lag.
Det anbefales altid at efterprøve tykkelsen af den våde tætnings
masse flere steder på fladen. Hvert lag skal have en lagtykkelse på
mindst 1,2 mm målt som vådfilm pr. lag for at opnå en lagtykkelse på
1 mm i tør tilstand.
Tætningsbånd og manchetter klæbes fast i det første lag ARDEX S8
FLOW og forsegles efterfølgende af det andet lag tætningsmasse,
som påføres sådan, at alle tætningsbånd og måtter er fuldt dækket.

ARDEX S8 FLOW
Selvnivellerende vådrumsmembran

• Til vandtætning på gulve under fliser og klinker inden og udendørs samt i
svømmebassiner
• 1komponent i pulverform
• Fremragende flydeegenskaber, som giver en helt glat og jævn overflade
• Også velegnet til gulve med fald
Anvendelsesområde
Inden og udendørs på gulv.
Til vandtætning af gulvflader under fliser og klinker på balkoner og
terrasser, i svømmebassiner, baderum, badeværelser og bruse
nicher, sanitærrum, som er offentligt tilgængelige samt i industrimæs
sige sanitærrum med gulvafløb.
Til tætning af gulvflader ved belastningsklasser svarende til offentlige
badeanlæg og svømmehaller.
Til tætning af gulvflader under flise og klinkebelægninger ved almin
delige belastninger, som de forekommer i badeværelser og bruseni
cher i boliger samt på terrasser og i svømmebassiner udendørs.
Kan endvidere anvendes til opretning af ujævnheder op til en samlet
lagtykkelse på 5 mm.
Underlag
Kan anvendes på underlag af beton, cementpudslag, kalkcement
pudslag og på gammel flise og klinkebelægning (glaserede og
polerede overflader skal dog først ruslibes), på varmegulve samt på
andre egnede underlag.

monteret på en blandemaskine/boremaskine med min. 650 omdr./
min. til oprøring. For at forbedre materialets forarbejdningskvalitet
omrøres tætningsmassen endnu en gang efter at have hvilet i 1 til 2
min. efter første oprøring.
Bland kun så meget tætningsmasse, som der kan forarbejdes inden
for 30 min. Tætningsmasse, som er begyndt at størkne, må ikke
fortyndes med vand.
Forarbejdning
På porøse og meget sugende underlag påføres først et dækkende
lag ARDEX S8 FLOW, som trækkes skarpt af med en glatspartel.
Herved fyldes porer og lunker med tætningsmasse, således at der
ikke efterfølgende forekommer luftbobler i den færdige membran.
Når skrabespartlingen begynder at tørre, påføres første lag tæt
ningsmasse. ARDEX S8 FLOW flyder godt og er let at påføre med
en glatspartel. For at opnå en glat overflade kan der anvendes en
pigrulle mens overfladen stadig er våd.
For at sikre vandtætningsegenskaberne skal der altid påføres mindst
2 lag ARDEXS 8 FLOW. En eventuel skrabespartling for poretætning
er udover de to lag, som kræves.

Forbehandling af underlaget
Underlaget kan være tørt eller fugtigt, men skal være fast, bæredyg
tigt og fri for støv og skillemidler.

Når det første lag er hærdet tilstrækkeligt, udlægges endnu et lag
ARDEX S8 FLOW i samme lagtykkelse som det første. Sidste lag kan
ligeledes forarbejdes ved hjælp af en pigrulle.

Blanding
Blandes i forholdet 15 kg pulver til 3,3 liter vand for at opnå en selv
nivellerende konsistens. Det anbefales at anvende et egnet piskeris

Det er vigtigt at hvert lag påføres sådan, at der opnås en tæt, lukket
og godt hæftende membran for alle lag. Den tørre membran skal
have en lagtykkelse på min. 2 mm og må maks. være 5 mm tyk når

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

Ved spartling af underlag med fald på maks. 3% kan vandtilsætningen
reduceres.
Højere temperaturer forkorter og lavere temperaturer forlænger
tørre og forarbejdningstiden.
ARDEX S8 FLOW skal forarbejdes ved temperaturer over + 5 °C.
Udlægning af fliser og klinker
Flisearbejdet kan påbegyndes, når det andet lag ARDEX S 8 FLOW er
hærdet efter ca. 4 timer.
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Tekniske data:
Blandingsforhold i
spartelbar konsistens:

15 kg pulver til 3,3 liter vand

Vægtfylde (blandet):

Ca. 1,6 kg/l

Materialeforbrug målt som
tørfilm i lagtykkelse pr 1 mm:

Ca.1,5 kg/m²

Forarbejdningstid:

Ca. 30 min. ved 20 ºC

Gangbar:

Efter ca. 4 timer ved 20 ºC

GISCODE:

ZP 1

Levering:

Sække á 15 kg netto

Lagring:

I tørre rum.

Opbevaringstid:

Ca. 9 måneder uåbnet i
originalemballage.

MALkode (1993):

004

Til klæbning af fliser og klinker er følgende produkter velegnede:
•
•
•
•
•
•
•

ARDEX X 701 FW Hvid fleksibel fliseklæber
ARDEX X 701 F fleksibel fliseklæber
ARDEX X 77 MICROTEC flexklæber
ARDEX X77S MICROTEC hurtighærdende flexklæber
ARDEX X 78 MICROTEC flexklæber, gulv
ARDEX X 90 OUTDOOR MICROTEC3 flexklæber
ARDEX X 32 fleksibel fliseklæber

Anvisningerne i databladene for de forskellige produkter skal følges.
Bemærk
ARDEX S 8 FLOW kan ikke erstatte en egentlig tagmembran, som fx
tagpap eller tagdug på tagterrasser, hvor der er beboelse nedenun
der.
I storkøkkener, mejerier, bryggerier og lign. områder med kemisk
påvirkning skal membraner udføres med ARDEX S2K PU tætnings
membran til høj belastning.
I tvivlstilfælde foretages en prøveudlægning.
Karakter
Pulver med specialcementer, fyldstoffer, specielle additiver og fleksi
belt virkende kunststoffer.
Ved tilsætning af vand fås en smidig, selvnivellerende mørtel, som
hærder ved hydration og udtørring.
I afbundet stand er ARDEX S8 FLOW vedvarende bestandig overfor
vand samt vedvarende fleksibel.

0370
ARDEX GmbH
FriedrichEbertStr. 45
58453 Witten
Germany
24224
EN 14891:2012
ARDEX S 8 FLOW
Cementitious liquidapplied water impermeable product with improved
crack bridging ability at very low temperature (20 °C) and resistant to
contact with chlorinated water
(bonded with a C2 adhesive in accordance with EN 12004)
EN 14891:CM O2P
Initial tensile adhesion strength:
Tensile adhesion strength after water contact:
Tensile adhesion strength after heat ageing:
Tensile adhesion strength after
freezethaw cycles:
Tensile adhesion strength after contact
with lime water:
Waterproofing:
Crack bridging ability in standard conditions:
Release of dangerous substances:

≥ 0.5 N/mm²
≥ 0.5 N/mm²
≥ 0.5 N/mm²
≥ 0.5 N/mm²
≥ 0.5 N/mm²
no penetration
≥ 0.75 mm
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, bygningsregle
menter og bygnings eller industrinormer kan give anledning til specifikke forarbejdningsanbefalinger.
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ARDEX SKW
TRICOM tætningsmåtte 120x120.

Tekniske data
Farve:

Hvid med gråt dråbemønster

ARDEX SKW er beregnet til ½ tomme rørgennemføring. For at lave et
større hul skæres eller klippes med en kniv eller saks til den ønskede
huldiameter opnås. Bemærk at hullet skal være ca. 8  12 mm mindre
end rørgennemføringen.

Egnet til:

Fugebredder på max. 30 mm

Brudstyrke/brudfor
længelse bærelag:

600 % ved 60 N/15 mm

Samlet tykkelse:

Ca. 0,32 mm

Samlet vægt:

Ca. 180 g/m²

Spændingstryk:

3,0 bar

Tilladelig bevægelse:

Max. 80 % af fugebredden

Temperaturresistens:

35 ºC til +90 ºC

Foldetest ved 20 ºC:

Ingen revner

Forpakning:

ARDEX SK 12 TRICOM tætningsbånd.
Rulle á 12 cm x 10 m og 12 cm x 50 m.
Karton á 1 stk.

Den tilpassede ARDEX tætningsmåtte monteres ved at placere måt
tens åbning centreret hen over rørbøsningen eller det fastmonterede
rør. Herefter presses tætningsmåtten med et jævnt ensartet tryk helt
ned til underlaget. Tætningsmåtten er korrekt monteret, når den slut
ter tæt og stramt omkring røret over en flade på min. 4 mm.

ARDEX SK

Bemærk
ARDEX SK TRICOM tætningssæt må ikke anvendes i direkte kontakt
med opløsningsmiddelholdige tætningsmasser eller fliseklæbere.

TRICOM tætningssæt

• Tætningssæt til fleksibel og vandtæt overbygning af bevægelsesfuger,
kantfuger samt til inddækning af tilslutninger og rørgennemføringer.
• Vandtæt og vejrbestandig

Ved anvendelse i særligt udsatte områder med aggressiv kemisk be
lastning samt ved belastning med olie, drivstoffer eller alkoholholdige
stoffer anbefales det altid at kontakte ARDEX for teknisk rådgivning,
før arbejdet påbegyndes.

ARDEX SKF TRICOM tætningsmåtte.
425x425 mm. Karton á 10 stk.

I tvivlstilfælde anbefales det altid at foretage en prøveudlægning eller
kompatibilitetstest.

ARDEX SKW TRICOM tætningsmåtte.
120x120 mm. Karton á 25 stk.

• Stor rivestyrke og meget elastisk

ARDEX SK 90 TRICOM indvendigt
hjørne 90º. Sidelængde: 120 mm.
Karton á 25 stk.

• Alkaliebestandig. Bestandig overfor aggressive medier
• ARDEX SK 12 TRICOM
tætningsbånd 120
• ARDEX SKF TRICOM
tætningsmåtte 425x425
• ARDEX SKW TRICOM
tætningsmåtte 120x120
• ARDEX SK 90 TRICOM
indvendigt hjørne 90º
• ARDEX SK 270 TRICOM
udvendigt hjørne 270º
Anvendelsesområde
Inden og udendørs. Til væg og gulv:
• i vådzone og fugtig zone
• i områder med vedvarende vandpåvirkning, som fx svømmebas
siner
• udendørs, fx på balkoner og terrasser
• i erhvervsmæssigt benyttede lokaler, såsom storkøkkener, bryg
gerier og lignende.
ARDEX SK TRICOM tætningssæt til vandtæt overbygning af bevægel
ses, kant og tilslutningsfuger samt tilslutninger til rørgennemføringer.

ret polypropylenbånd. Båndet er let at tilpasse med kniv eller saks
og meget let at montere i tætningsmassen. Båndet folder ikke og
hæfter godt til tætningsmassen. Materialets ringe lagtykkelse sikrer
en overflade næsten uden synlige overgange.
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ARDEX SK 270 TRICOM udvendigt hjørne
270º. Sidelængde: 115 mm.
Karton á 25 stk.
Lagring:

I tørre og kølige rum.

Opbevaringstid:

2 år i originalemballagen.

ARDEX SK TRICOM tætningssæt er tilstrækkelig diffusionsåben til, at
de underliggende tætningsmasser kan udtørre og hærde.
Forbehandling af underlaget
Underlaget skal være tørt, rent og bæredygtigt.
Forarbejdning
De tilpassede tætningsbånd, tætningshjørner og måtter presses ned
i ARDEX tætningsmassen, mens den stadig er våd, og glattes straks
med en murske eller en glatspartel, så der ikke efterlades lufthuller
under materialet. Den anvendte ARDEX tætningsmasse skal være den
samme, som efterfølgende skal anvendes til vandtætning af fladerne.
Ved overlapninger skal tætningsbåndet, hjørnerne og måtterne
overlappe min. 5 cm, og de skal efterfølgende klæbes sammen ved
hjælp af tætningsmassen.
Når alle nødvendige tætningsdele er monteret, påføres et lag
tætningsmasse over gulv og vægfladerne. Ved påføring af 2. lag
tætningsmasse dækkes alle tætningsdele omhyggeligt.

Anvendes som systemløsning sammen med ARDEX vådrumsmem
braner.
Karakter
ARDEX SK TRICOM tætningssæt består af et vandtæt dobbeltlamine

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, bygningsregle
menter og bygnings eller industrinormer kan give anledning til specifikke forarbejdningsanbefalinger.
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Produktdatablad

Vådrumsmembran

ARDEX SK 100 W
TRICOM tætningsdug

• Tætningsdug til vandtætning af væg og gulvflader inden og udendørs,
i badeværelser, svømmebassiner, på balkoner og terrasser under
flise og klinkebelægning
• Vandtæt, revneoverbyggende og alkaliebestandig
• Giver mulighed for hurtig viderebearbejdning

Anvendelsesområde
Inden og udendørs. Til væg og gulv. Til tætning af væg og gulvfla
der under flise og klinkebelægninger ved belastninger svarende til
baderum, badeværelser, bruseområde over badekar, sanitærrum,
svømmebassiner, på balkoner og terrasser samt områder med
kemisk belastning, som fx storkøkkener.
Opfylder den europæiske ETAG 022 norm om vandtætning af væg
og gulvarealer i vådrum, del 2: Tætningsmembran i ruller/baner.
I henhold til ETAG 022, del 2, skal det godkendte ”tætningssystem”
med ARDEX SK 100 W tætningsdug udføres med følgende system
produkter:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ARDEX X 77 MICROTEC flexklæber
ARDEX 7+8 tætningsmasse
ARDEX CA 20 P montageklæber
ARDEX SK 12 TRICOM tætningsbånd 120
ARDEX SKW TRICOM tætningsmåtte 120 x 120
ARDEX SKF TRICOM tætningsmåtte 425 x 425
ARDEX SK 90 TRICOM indvendigt hjørne 90°
ARDEX SK 270 udvendigt hjørne 270°
ARDEX SKG TRICOM rørmanchet 350 x 350
ARDEX SKS TRICOM ekspanderende, elastisk tætningsmåtte
200 x 200
• ARDEX SKS TRICOM ekspanderende, elastisk tætningsmåtte
150 x 150
• ARDEX SKB tætningsring 100 x 200

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

tætningskomponenterne kan monteres indenfor åbentiden, mens
mørtlen stadig er våd og klæbrig).

• ARDEX WA epoxyklæber.
Anvisninger i databladene for de forskellige produkter skal følges.

Tætningsdugen presses herefter ned i tætningsklæberen og glattes
straks med en glatspartel, således at der ikke efterlades lufthuller
under TRICOM tætningsdugen. Det anbefales at starte fra midten af
tætningsdugen og presse ud mod kanterne. Banerne af tætningsdug
skal stødes tæt sammen mod hinanden (som ved tapetsering)

Bemærk: ARDEX SK 100 W kan ikke erstatte en egentlig
bygningsisolering med foliemembraner, fx på terrasser over beboede
arealer.

Stødsamlingerne forsegles med ARDEX SK 12 TRICOM
tætningsbånd 120. ARDEX 7+8 påføres med en 3 mm tandspartel.
Tætningsbåndet presses herefter ned i den stadig våde mørtel,
hvorefter der skrabes af med den glatte side af tandspartlen,
således at der opnås en glat og plan overflade uden hulrum under
materialet.

Tekniske data:

Hjørnesamlingerne mellem væg/gulv og væg/væg forsegles med
ARDEX SK 12 TRICOM tætningsbånd. I udvendige og indvendige
hjørner monteres ARDEX TRICOM SK 90 og ARDEX SK 270 i ARDEX
7+8. Herefter forsegles alle bånd og hjørner med ARDEX 7+8 som
beskrevet ovenfor.
Til tætning af rørgennemføringer og gulvafløb anvendes de
tætningsmåtter/elastiske ekspansionsmanchetter, der indgår som
systemprodukter i ARDEX TRICOM tætningssæt. Tætningsmåtterne
skal være fuldt dækket og indkapslet i ARDEX 7+8 tætningsmassen,
jf. ovenfor.
Tilslutninger til rørgennemføringer tætnes med ARDEX CA 20
P, hvorefter tætningsmåtten monteres direkte i ARDEX 7+8
tætningsmassen.

Karakter
ARDEX SK 100 W tætningsdug består af en vand og damptæt, dob
beltlamineret polyethylenfolie. med en overside af polypropylenfilt
Forbehandling af underlaget
Underlaget skal være tørt, fri for skillemidler og tilstrækkeligt bære
dygtigt og vridningsstabilt til, at der kan monteres fliser og klinker.
Undergulvet skal have en sådan beskaffenhed, at ARDEX SK 100
W tætningsdugen kan klæbes uden hulrum og luftblærer under tæt
ningsdugen.
Alle nødvendige spartel og opretningsarbejder skal udføres med
ARDEX væg eller gulvspartelmasser før monteringen af ARDEX SK
100 W dugen.
Forarbejdning
Underlaget skal, om nødvendigt, primes med ARDEX primer og efter
følgende tørre, før der udføres yderligere arbejder.
ARDEX SK 100 W TRICOM tætningsdug klæbes med:
• ARDEX X 77 MICROTEC flexklæber eller
• ARDEX 7 + 8 tætningsklæber
Tætningsdugen er let at tilpasse med saks eller kniv før monteringen.
ARDEX X 77 MICROTEC flexklæber eller ARDEX 7+8 tætningsklæber
påføres med tandsiden af en 3 mm tandspartel på glatte underlag
og med en 4 mm tandspartel på ru underlag. Den tilpassede
tætningsdug presses herefter ned i den våde klæbermørtel.
(Der må ikke påføres mere ARDEX X 77 eller ARDEX 7+8 end at

Montering af tætningsdugen med ARDEX 7+8
Hvis der anvendes ARDEX 7+8 til montering af ARDEX SK 100 W
TRICOM tætningsdugen, kan dugen også klæbes med overlapning.
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I tvivlstilfælde foretages en prøveudlægning.

Farve:

Hvid med gråt dråbemønster og ARDEX
logo.

Dugens bredde:

Ca. 1,0 m.

Brudstyrke, på langs:

82,5 % ved 99,8 N/15 mm.

Brudstyrke, på tværs:

73,3 % ved 46,5 N/15 mm.

Samlet tykkelse:

0,51 mm.

Samlet vægt:

315 g/m².

Spændingstryk:

3,0 bar.

Revneoverbygning:

>0,4 mm.

Aftræksstyrke:

>0,2 N/mm².

Sdværdi:

>85 m.

Temperaturresistens:

35 °C til +90 °C.

UVbestandighed:

<500 timer.

Pakning:

Karton á 1 dug. Rullelængde 30 eller 10 m

Lagring:

I tørre og kølige rum.

Opbevaringstid:

Ca. 24 måneder i originalemballagen.

ARDEX 7+8 påføres underlaget med en 3 mm tandspartel i et jævnt
ensartet lag. Tætningsdugen klæbes i hele sin bredde og glattes
straks, således at der ikke efterlades hulrum eller luftblærer bag
tætningsdugen. Næste bane af tætningsdug monteres i den våde
ARDEX 7+8 sådan, at der dannes en 5 cm overlapning i samlingen
mellem tætningsdugene. Afstandsmærket, som er placeret ca.
6 cm fra kanten af dugen, kan bruges som udgangspunkt for
minimumsbredden af overlapningen.
Alle videre arbejder, såsom udformning af kantfuger og
rørgennemføringer, udføres som beskrevet ovenfor.
Højere temperaturer forkorter, og lavere temperaturer forlænger
systemløsningens tørre og forarbejdningstider
Forarbejdningen skal foregå ved temperaturer fra + 5 °C til + 30 °C.
Udlægning af fliser og klinker
Fliser og klinker kan monteres på væg straks efter, at
tætningsarbejdet er udført:
Flisearbejdet på gulvarealer kan påbegyndes, når ARDEX 7+8 eller
ARDEX X 77 er hærdet efter henholdsvis 2 og 24 timer.
Til klæbning af fliser og klinker anbefales følgende produkter:
•
•
•
•
•
•

ARDEX X 77 MICROTEC flexklæber
ARDEX X 77 S flexklæber, hurtighærdende fliseklæber
ARDEX X 78 MICROTEC flexklæber, gulv
ARDEX X 78 S MICROTEC flexklæber, gulv, hurtighærdende
ARDEX X 32 fleksibel fliseklæber
ARDEX N 23 W MICROTEC naturstensklæber

Vi garanterer for en fejlfri beskaffenhed af vore produkter. Vore informationer er baseret på laboratorieforsøg og praktiske erfaringer og er en vejledning ved valg af produkt og arbejdsmetode.
Da forbrugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, påtager vi os ikke ansvaret for de opnåede resultater. Landespecifikke forskrifter baseret på regionale standarder, bygningsregle
menter og bygnings eller industrinormer kan give anledning til specifikke forarbejdningsanbefalinger.
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Produktdatablad

Vådrumsmembran

0432
0761

0432
0761

ARDEX GmbH
FriedrichEbertStr. 45
58453 Witten
Germany
13
0761CPR0249
ETA11/0282
ETAG 0222
70293
ARDEX SK 100 W
Watertight covering kits based on flexible sheets for walls and floors in
interior wet rooms exposed to temperatures between 5°C and 40°C instal
led beneath a wearing surface
ARDEX SK 100 W fixed with ARDEX X 77 or ARDEX 7 + 8:
ETAG 0222: Assessment Category II

ARDEX GmbH
FriedrichEbertStr. 45
58453 Witten
Germany
13
0761CPR0249
ETA13/0761
ETAG 0222
57169
ARDEX SK 100 W
Watertight covering kits based on flexible sheets for walls and floors in
interior wet rooms exposed to temperatures between 5°C and 40°C instal
led beneath a wearing surface
ARDEX SK 100 W fixed with ARDEX S 1K:
ETAG 0221: Assessment Category I

Crack bridging ability:
Bond strength:
Joint bridging capability:
Watertightness around penetrations:
Resistance to temperature:
Resistance to water:
Resistance to alkalinity:
alcalinity (50°C/16 weeks)
Release of dangerous substances:

Crack bridging ability:
Bond strength:
Joint bridging capability:
Watertightness around penetrations:
Resistance to temperature:
Resistance to water:
Resistance to alkalinity:
alcalinity (50°C/16 W)
Release of dangerous substances:

Assessment Category 3: 1.5 mm
Assessment Category 2: > 0.3 MPa
Assessment Category 2: watertight
Assessment Category 2: watertight
resistant to temperature
Assessment Category 2: > 0.3 MPa
Assessment Category 2: resistant to
See material safety data sheet

Assessment Category 2: 0.75 mm
Assessment Category 1: > 0.2 MPa
Assessment Category 2: watertight
Assessment Category 2: watertight
resistant to temperature
Assessment Category 1: > 0.2 MPa
Assessment Category 2: resistant to
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NYT
DESIGN

See material safety data sheet

...SAMME GODE
KVALITET

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, bygningsregle
menter og bygnings eller industrinormer kan give anledning til specifikke forarbejdningsanbefalinger.
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FLISELÆGNING

ARDEX D 22

færdigoprørt fliseklæber

ARDEX E 90
ARDEX N 23 W

acryldispersion

MICROTEC naturstensklæber, hvid

ARDEX S 28 MICROTEC klæber til storformat

FLISEKLÆBER • FUGEMØRTEL • SILIKONE

ARDEX S 48

højfleksibel fliseklæber

ARDEX WA
ARDEX X 32

SYSTEMOVERSIGT
PRODUKTINFORMATION

ARDEX X 77
ARDEX X 77 S

ARDEX X 90

fleksibel flisemørtel

MICROTEC flexklæber

MICROTEC flexklæber, hurtig

ARDEX X 77 W
ARDEX X 78

epoxyfuge

MICROTEC flexklæber, hvid

ARDEX FK hurtighærdende belastningsfuge
ARDEX G7N FLEX 215
ARDEX G8S FLEX 16

flexfuge, hurtig

ARDEX G9S FLEX 215
ARDEX G10

flexfuge

flexfuge, hurtig

PREMIIUM flexfuge

ARDEX GK hurtighærdende klinkefuge
ARDEX RG 12 16

fin epoxyfuge

ARDEX WA epoxyklæber
epexclean

rens til epoxyfuger

ARDEX RG CLEANER

epoxyrens

MICROTEC flexklæber, gulv

ARDEX SE

vådrumssilikone

OUTDOOR MICROTEC flexklæber, gulv og væg

ARDEX SN

vådrumssilikone

ARDEX X 701 F
ARDEX X 701 FW

fleksibel fliseklæber

hvid, fleksibel fliseklæber

ARDEX ST

naturstenssilikone

ARDEX CA 20 P SMPmontageklæber

Produktdatablad

Fliseklæb

ARDEX D 22 kan forarbejdes ved temperaturer over +5 ºC.
Efterbehandling: Eventuel overskydende fliseklæber på fliser og i
fugerne fjernes umiddelbart efter ilægning/opsætning af fliserne. Til
fugning anbefales ARDEX fugemasser.

Tekniske data:
Vægtfylde:
Materialeforbrug på
glatte underlag:

Bemærk
Klæbning med dispersionsklæber forudsætter, at mindst den ene
flade, enten underlaget eller flisen, er sugende.

ARDEX D 22
Færdigoprørt fliseklæber

Til opsætning af keramiske fliser på ikke sugende underlag i højt
belastede vådrum anbefales ARDEX X 77.
For at undgå misfarvninger ved indendørs klæbning af marmor og an
dre natursten, som ikke tåler fugt, anbefales produkterne fra ARDEX
naturstenssystem.
Til tætning eller fugtbeskyttelse af fugtfølsomme underlag f.eks. i
badeværelser og på fugtfølsomme underlag udføres først en vandtæt
ning med en ARDEX tætningsmembran, før fliserne klæbes.

• Til klæbning af fliser og skumplast
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Ca. 1,2 kg/liter
Ca. 1,1 kg/m² pulver med 3x3x3 mm
tandspartel
Ca. 2,0 kg/m² pulver med 6x6x6 mm
tandspartel
Ca. 2,5 kg/m² pulver med 8x8x8 mm
tandspartel

Ilægningstid:

Ca. 30 min.

Korrigeringstid:

Ca. 15  20 min.

Fugning (+20 ºC):

Efter udtørring (ca. 24 timer)

Aftrækningsstyrker:

Efter 28 dage ca. >1,0 N/mm²

Levering:

Spande á 5 kg netto

Lagring:

Frostsikkert i tørre rum ca. 12 mdr. i uåbnet
originalemballage

• Brugsklar
• Let påføring og forarbejdning
• Høj begyndelsesstyrke og standfasthed
• Stor vedhæftningsevne
Anvendelsesområde
Til vægge indendørs.

ARDEX D 22 er velegnet til klæbning af fliser på vægge af beton, som
har hærdet min. 1 måned.

ARDEX D 22 er velegnet til opsætning og klæbning af keramiske
fliser af:

Forarbejdning
ARDEX D 22 påføres underlaget med den glatte side af en tandspar
tel, som efter påføringen vendes og trækkes gennem klæbelaget
med tandsiden. Fliseklæberen skal påføres underlaget i en sådan
mængde, at hele flisens eller klinkens bagside er fuldstændig dækket
med klæber efter ilægning. Tandspartlens tandstørrelse afhænger af
flisens størrelse og bagsidens ruhed samt underlaget.
Afhængig af underlagets sugeevne og rumtemperaturen kan flise
klæberen påføres på større eller mindre arealer. Der må ikke påføres
fliseklæber på større arealer, end der let kan pålægges fliser og iso
lerings og byggeplader, inden for ilægningstiden, og mens klæberen
endnu er klæbrig, når den sidste flise lægges ud.

•
•
•
•

stentøj
lertøj samt finstentøj
mosaik af glas og porcelæn
montering af isoleringsplader og lette bygge
plader (letvægsplader), såsom hårde polystyren og mineraluldspla
der.

Karakter
Brugsklar, meget standfast, let forarbejdelig dispersionsklæber med
meget høj begyndelsesstyrke og klæbeevne, som efter udtørring er
bestandig overfor den fugtighed, som normalt forekommer i bruseni
cher og badeværelser i private boliger.
Forbehandling af underlaget
Underlaget skal være tørt, fast, bæredygtigt og fri for støv, urenhe
der og skillemidler.
Eksisterende flisebelægninger skal forspartles med et tyndt lag
ARDEX D 22. Når skrabespartlingen er tør, kan klæbning af nye
keramiske fliser påbegyndes.

Fliserne hæfter straks til underlaget og glider ikke ned. Det er ikke
nødvendigt at anvende afstandsstykker eller flisesnor. Der kan
normalt foretages korrektion af de enkelte fliser eller plader indtil ca.
15  20 min., efter at de er ilagt.
Ved klæbning af isoleringsplader og lette byggeplader påføres mørt
len i striber eller punktvis på bagsiden af pladerne. Hvis den anvendte
plade ikke har åbne porer, skal overfladen forinden åbnes mekanisk. I
tvivlstilfælde anbefales det først at gennemføre en prøveklæbning.
Åbnede spande lukkes godt til igen.

Fliser kan klæbes på underlag af gipspuds, gipsvægplader og
gipsplade uden forudgående primning. Underlag af gipspuds skal
være etlagspuds med min. 10 mm lagtykkelse og må ikke filtses eller
afrettes før klæbning.

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
forarbejdningstiden, ilægningstiden og udtørringstidspunktet.

0432
ARDEX GmbH
FriedrichEbertStr. 45
58453 Witten
Germany
07
57100
EN 12004:2007+A1:2012
ARDEX D 22
Improved dispersion adhesive with reduced slip and extended open time
for internal tiling
EN 12004:D2TE
Fire class:
Initial shear adhesion strength:
Shear adhesion strength after heat ageing:
Shear adhesion strength at elevated
temperature:
Shear adhesion strength after water immersion:
Release of dangerous substances:

E
≥ 1.0 N/mm²
≥ 1.0 N/mm²
≥ 1.0 N/mm²
≥ 0.5 N/mm²
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, bygningsregle
menter og bygnings eller industrinormer kan give anledning til specifikke forarbejdningsanbefalinger.
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Produktdatablad

Fliseklæb
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Tekniske data:
Vægtfylde:

0,9 kg/liter.

Levering:

Plastdunke á 0,9 kg og 4,5 kg.

Lagring:
12 måneder i uåbnet emballage i tørre rum.
Beskyttes mod frost og direkte sollys. For yderligere information
henvises til de enkelte produkters datablade.

ARDEX E 90

MALkode (1993)

001.

PRnr.

472869

For yderligere information henvises til de enkelte produkters data
blade.

Acryldispersion

• Tilsætningsvæske til ARDEX fliseklæbere
• Forøger vedhæftningen og elasticiteten
• Forbedrer de vandafvisende egenskaber
• Opløsningsmiddelfri

Anvendelsesområde
Blandevæske til fliseklæberne ARDEX X 77, ARDEX X 77 S, ARDEX X
77 W, ARDEX X 78, ARDEX X 78 S og ARDEX N 23 W.

Karakter
Hvid, opløsningsmiddelfri acryldispersion, som fortyndes med vand
og derefter anvendes som
blandevæske til cementbaserede ARDEX fliseklæbere.

ARDEX E 90 anvendes til klæbeopgaver:
• På glatte, tætte underlag.
• På “bevægelige” underlag, som f.eks. beton og letklinkebeton
ældre end 3 måneder samt på spån og krydsfinerplader (se data
blade for de enkelte produkter).
• På altaner, terrasser og facader for at forhindre indtrængning af
vand i underlaget.
• Til klæbning af fliser af stort format.
• Til klæbning af fliser med glat/ikke sugende bagside.
Forbehandling af underlaget
Se datablad for det valgte produkt.
Blanding
I en ren beholder hældes ARDEX E 90 og rent, koldt vand i nedenstå
ende blandingsforhold. Pulveret tilsættes under kraftig omrøring, til
der opnås en smidig, tyk, pastaagtig mørtel uden klumper.
Blandingsforhold. Se datablad for de respektive fliseklæbere.
Mørtelkonsistensen kan ændres ved, at den tilsatte væskemængde
øges eller reduceres en smule.
Forarbejdning
Se datablad for det valgte produkt.

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, bygningsregle
menter og bygnings eller industrinormer kan give anledning til specifikke forarbejdningsanbefalinger.
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Produktdatablad

Fliseklæb

Ilægningstiden er ca. 30 min. lige efter, at klæberen er oprørt. Der
bør kun påføres så meget fliseklæber, at det er muligt at trykke
fliserne fast i fliseklæberen, mens klæberen stadig er pastøs og
fugtig indenfor fliseklæberens ilægningstid. Det er muligt at korrigere
fliserne indtil 15 min. efter de er lagt i fliseklæberen.
I tvivlstilfælde skal der udføres en prøve med flisebeklædningen.

ARDEX N 23 W
MICROTEC naturstensklæber, hvid

• Med ARDURAPIDeffekt, som sikrer hurtig hærdning og fuldstændig
krystallinsk vandbinding
• Til klæbning af natursten, cement og terrakottafliser samt porcelæns
og finstentøjsfliser

Anvendelsesområde
Indendørs på væg og gulv. Forhindrer misfarvninger og udblom
stringer ved klæbning af natursten og cement og terrakottafliser
forarbejdet ved tyndlags og mellemlagsmetoden.
Til klæbning af porcelænsfliser og finstentøjsfliser. Til klæbning af fli
ser og klinker på stadigt svindende underlag som beton og murværk
(min. 3 måneder gammel). På betongulve med gulvvarme.
ARDEX N 23 W anvendes specielt til opsætning og lægning af lyse og
gennemsigtige naturstensfliser, som fx marmor og andre natursten
med gennemsigtig karakter.
Ved belastning som fx svømmebassiner, udendørs arealer, konstant
våde områder, fx en brusekabine i almindelig bolig, kan ARDEX S
23W ikke anvendes. Her anbefales at anvende ARDEX X 90 OUT
DOOR, ARDEX X 77 W eller ARDEX X 32.
Forbehandling af underlaget
Underlaget skal være tørt, fast, bæredygtigt, vridningsstabilt og
fri for støv og anden forurening eller skillemiddel. Underlag af gip
spuds og sugende eller slebet anhydrit skal være tørre og primes
med ARDEX P 51 fortyndet med vand i forholdet 1 : 3. Metal, glas,
maling, lak og lignende glatte underlag skal primes med ARDEX P 82.
Eksisterende flise og klinkebelægninger skal primes med ARDEX P 4,
hurtig multifunktionel primer. Montage af belægningen kan foretages
når primeren er tør.
Blanding
I en ren beholder hældes rent vand og så meget ARDEX N 23 W
pulver, at der opnås en klumpfri, smidig og blød plastisk mørtel. Til

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

at forbedre smidigheden anbefales det at røre mørtlen igennem igen
efter en hviletid på ca. 2  3 min.
Blandingsforhold
Ca. 6,6  7,0 l vand : 20 kg pulver, hvilket svarer til ca. 1 rumdel vand
: 2½ rumdel pulver
Mørtelkonsistensen kan justeres afhængig af naturstensflisernes art,
størrelse og vægt.

Vægtfylde:

Ca. 1,2 kg/liter

Vægtfylde (blandet):

Ca. 1,4 kg/liter

Materialeforbrug på
glatte underlag:

Ca. 1,2 kg/m² pulver med 3x3x3 mm
tandspartel
Ca. 1,9 kg/m² pulver med 6x6x6 mm
tandspartel
Ca. 2,4 kg/m² pulver med 8x8x8 mm
tandspartel

Bemærk
På naturstensbeklædninger, specielt fugtfølsomme natursten, kan der
efter ibrugtagning forekomme misfarvning af stenene som følge af
sæbevand, rengøring o.lign.

Ved klæbning af fliser og klinker på byggeplader er det vigtigt, at
underkonstruktionen er vridningsstiv og formstabil. Primning skal
udføres i overensstemmelse med databladet på byggepladerne eller
som beskrevet i databladet på ARDEX P 51

• Til væg og gulvflader indendørs

Tekniske data:

ARDEX N 23 W skal forarbejdes ved temperaturer over +5 °C. Højere
temperaturer forkorter og lavere temperaturer forlænger forarbejd
ningstiden, udtørringstiden og tiden før belægningen kan belastes.

Fugning af marmor og andre fugtfølsomme natursten udføres med
ARDEX MG marmorfuge.
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Ca. 2,9 kg/m² pulver med 10x10x10 mm
tandspartel
Ca. 3,4 kg/m² pulver med 12x12x12 mm
tandspartel
Forarbejdningstid:

Ca. 45  60 min. (+20 °C).

Ilægningstid (EN 1346): Ca. 30 min. (målt i frisk nyoprørt klæber)
Korrigeretid:

Ca. 15 min.

Gangbar:

Efter ca. 2 timer. Derefter er fugning mulig
(+20 °C).

Ved klæbning af fliser på underlag, som stadig svinder, skal flisearea
let inddeles i passende feltstørrelser ved hjælp af bevægelsesfuger.

Egnet til gulvvarme:

Ja

Forpakning:

Sække med 20 kg netto

Til klæbning af gennemsigtig natursten anbefales det at sikre, at hele
stenens bagside bliver fuldt dækket med ARDEX N 23 W. Derved
sikres det, at stenen optisk fremstår naturligt uden skygger og
misfarvninger

Lagring:

Ca. 12 måneder opbevaret i tørre rum og
original lukket emballage

Ved fliser og klinker i store formater kan det være nødvendigt at
klæbe fliserne ved at påføre fliseklæber på både bagside af flisen og
på selve underlaget.
Karakter
Pulver med specialcement, fyldstoffer, specielle additiver og fleksibelt
virkende kunststoffer Ved omrøring med vand opnås en smidig
pastøs fliseklæber, der hærder ved hydratisering og fuldstændig
krystallinsk vandbinding.

Til fremstilling af en specialklæber med høj elasticitet og vandafvisen
de egenskaber skal ARDEX N 23 W oprøres med vand blandet med
ARDEX E 90 i forholdet 1 : 2.
Blandingsforholdet er ca:
• 20 kg ARDEX N 23 W
• 2,6 kg ARDEX E 90
• 5,4 l vand
Denne blanding anbefales kun til keramiske fliser, da den forsinkede
udtørring kan risikere at misfarve natursten mm.
Forarbejdning
Ru og ujævne underlag kan glatspartles med ARDEX N 23 W. Når
glatspartlingen er tør, kan fliserne klæbes i et nyt lag ARDEX N 23 W.
ARDEX N 23 W påføres underlaget og trækkes igennem med en
tandspartel, så det sikres, at flisernes bagside bliver fuldklæbet.
Underlagets beskaffenhed og flisens art, størrelse og bagside
bestemmer størrelsen på tandspartlens tænder.

0432
0370
ARDEX Skandinavia A/S
Marielundvej 4
2730 Herlev
Denmark
13
16771
EN 12004:2007+A1:2012
ARDEX N 23 W
Improved fast setting deformable cementitious adhesive with reduced slip
and extended open time for internal and external tiling
EN 12004:C2FTES1
Fire class:
Initial tensile adhesion strength:
Early tensile adhesion strength after 6 hours:
Tensile adhesion strength after heat ageing:
Release of dangerous substances:

E
≥ 1.0 N/mm²
≥ 0.5 N/mm²
≥ 1.0 N/mm²
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, bygningsregle
menter og bygnings eller industrinormer kan give anledning til specifikke forarbejdningsanbefalinger.
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Blandingsforholdet er ca:

ARDEX S 28

MICROTEC klæber til storformat
• Med ARDURAPIDeffekt

Ca. 6,75 liter vand pr. 25 kg pulver

• 2,8 kg ARDEX E 90

Vægtfylde:

1,1 kg/liter.

• 5,7 l vand

Vægtfylde (blandet):

1,4 kg/liter.

Forarbejdning
ARDEX S 28 påføres med en tandspartel på underlaget i en mængde,
som sikrer fuldklæbning af fliserne. Underlag samt størrelse, art og
flisernes bagside bestemmer valget af tandspartler.

Materialeforbrug ved
glatte underlag:

• Til lægning af såvel storformat som tynde fliser på fugtfølsomme
underlag
• Til klæbelagtykkelse fra 2 til 15 mm
Anvendelsesområde
Til fremstilling af et fleksibelt klæbelag med blød, smidig konsistens,
som muliggør en fuldstændig klæbning af storformatfliser.
• Forhindrer misfarvninger, deformationer og udblomstringer ved
lægning af natursten, cement og terrakottafliser.
• Ideel til lægning af storformatfliser og klinker på anhydrit.
• Til lægning af såvel storformat som tynde fliser på fugtfølsomme
underlag som gipspuds, gipskarton og fibergipsplader samt træ
baserede underlag.
• Til klæbning af porcelænsfliser og finstentøjsfliser.
• Til lægning af kunststoffliser (kvartskomposit).
• Til lægning af fliser og klinker på underlag som beton, der stadig
svinder (min. 3 mdr. gammel).
• Til udlægning på varmegulve.
• Anvendes til forarbejdning iflg. tyndlagsmetoden med en tandspar
tel op til 10 mm.
• Anvendes til forarbejdning iflg. mellemlagsmetoden med en lagtyk
kelse på klæbelaget op til 15 mm.
Til indendørs brug på gulv og væg
Ved belastning som fx svømmebassiner, udendørs arealer, konstant
våde områder, som fx en brusekabine i almindelig bolig, kan ARDEX S
28 ikke anvendes. Her anbefales at anvende ARDEX X 90 OUTDOOR,
ARDEX X 78 eller ARDEX X 32.
Forbehandling af underlaget
Underlaget skal være tørt, fast, bæredygtigt, vridningsfrit og fri for

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

støv, urenheder og skillemidler.
Underlag af gipspuds og sugende eller slebet anhydrit skal være tør
og primes med ARDEX P 51 fortyndet med vand i forholdet 1:3.
Tætte, glatte, ikke sugende underlag som fx metal, glas lak o.lign.
skal primes med ARDEX P 82 eller ARDEX EP 2000 og strøs med
rigeligt sand.
Eksisterende flisebelægninger rengøres og primes med ARDEX P 4,
ARDEX P 82 eller ARDEX EP 2000 med sand.

Ca. 2,4 kg/m² pulver ved tandstørrelse
8x8x8 mm
Ca. 2,9 kg/m² pulver ved tandstørrelse
10x10x10 mm

Der må kun påføres fliseklæber på arealer, som kan fliselægges,
mens mørtlen stadig er pastøs, smidig og fugtig.

Ca. 3,4 kg/m² pulver ved tandstørrelse
12x12x12 mm

Mørtlen kan forarbejdes i ca. 60 min. ved en temperatur på 20 °C.
Fliserne kan korrigeres i ca. 20 min. efter udlægningen. Belægningen
er gangbar og klar til fugning efter ca. 4 timer.

Højere temperaturer end 20 °C forkorter og lavere temperaturer for
længer forarbejdningstiden og tidspunktet for, hvornår belægningen
kan belastes.
Bemærk
Til opsætning og udlægning af lyse og gennemsigtige naturstensfliser
indendørs anbefales ARDEX N 23 W, hvid naturstensklæber. (se data
blad for dette produkt).
Ved udlægning af fliser på byggeplader skal underkonstruktionen
være vridningsstiv og formstabil.
Ved fliselægning på svindende underlag skal feltstørrelserne begræn
ses ved indlægning af dilatationsfuger.

Ca. 1,2 kg/m² pulver ved tandstørrelse
3x3x3 mm
Ca. 1,9 kg/m² pulver ved tandstørrelse
6x6x6 mm

Ru og ujævne underlag kan glatspartles med ARDEX S 28. Når spar
tellaget er hærdet, kan fliserne lægges.

ARDEX S 28 skal forarbejdes ved temperaturer over 5 °C.

• Forhindrer misfarvninger, udblomstringer og deformationer af natur
sten, cement og terrakottafliser

Tekniske data:
Blandingsforhold:

• 25 kg ARDEX S 28
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Ca. 4,5 kg/m² pulver ved ARDEX MICRO
Kelle
Forarbejdningstid:

Ca. 60 min. ved 20 ºC.

Ilægningstid:

Ca. 30 min. målt på den friske mørtel

Korrigeringstid:

Ca. 20 min.

Gangbar:

Efter ca. 4 timer ved 20 ºC. Derefter kan
der fuges.

Egnet til gulvvarme:

Ja

Levering:

Sække á 25 kg netto

Lagring:

I tørre rum ca. 12 mdr. i uåbnet
originalemballage.

MALkode (1993)

004.

PRnr.

4244695

I tvivlstilfælde og ved klæbning af særlig fugtfølsomme natursten
anbefales en forsøgsklæbning.
På naturstensbeklædninger, specielt fugtfølsomme natursten, kan der
efter ibrugtagning forekomme misfarvning af stenene som følge af
sæbevand, rengøring o.lign.

Udlægning af fliserne kan foretages, når primeren er gennemhærdet.
Blanding
I en ren beholder hældes rent, koldt vand og under kraftig omrøring
tilsættes pulveret, til der opnås en smidig blødplastisk mørtel uden
klumper.
Blandingsforhold: 25 kg ARDEX S 28 til ca. 6,75 liter vand.
Efter en hviletid på ca. 2 min. røres mørtlen op igen og er herefter
klar til anvendelse.
Til fremstilling af en specialklæber med høj elasticitet og vandafvi
sende egenskaber skal ARDEX S 28 oprøres med vand blandet med
ARDEX E 90 i forholdet 1 : 2.

Til fugning af marmorfliser og plader samt andre fugtfølsomme fliser
skal fugningen foretages med ARDEX G10 PREMIUM fuge.
Ved klæbning af meget store formater kan det, afhængig af under
lagets planhed, være nødvendigt at anvende dobbeltklæbningsmeto
den, hvor der smøres klæber på såvel underlag som flisebagside. En
kombination af 8 mm tandspartel på underlaget og 6 mm på flisebag
siden har vist sig fordelagtig i mange tilfælde. Klæberen trækkes på i
samme retning på både flise og underlag således, at klæbestrengene
løber parallelt og let kan skubbes ind i hinanden.
Karakter
Pulver med specialcement, fyldstoffer, specielle additiver og fleksibelt
virkende plastmaterialer. Ved oprøring med vand fås en smidig, pla
stisk mørtel, som hærder ved hydratisering med fuldstændig krystal
linsk vandbinding.

0370
1783
ARDEX Skandinavia A/S
Marielundvej 4
2730 Herlev
Denmark
19
19164A
EN 12004:2007+A1:2012
ARDEX S 28
Improved cementitious adhesive with extended open time for internal tiling
EN 12004:C2FTES1
Fire class:
Initial tensile adhesion strength:
Early tensile adhesion strength after 6 hours:
Tensile adhesion strength after heat ageing:
Release of dangerous substances:

A2s1, d0
≥ 1.0 N/mm²
≥ 0.5 N/mm²
≥ 1.0 N/mm²
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, bygningsregle
menter og bygnings eller industrinormer kan give anledning til specifikke forarbejdningsanbefalinger.

09/2022
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ARDEX S 48
Højfleksibel fliseklæber

I områder, som er udsat for høj statisk og/eller kemisk belastning
anbefales ARDEX WA epoxyharpiksklæber og fugemørtel.

Tekniske data:
Vægtfylde:

0,8 kg/liter.

Karakter
Hvidt pulver med specialcementer og plastmaterialer med god disper
geringsevne. Ved oprøring med vand fås en fliseklæber, som hærder
ved hydratisering og tørring,

Vægtfylde (blandet):

1,3 kg/liter.

Materialeforbrug ved glatte underlag, med kvadratisk tandspartel:
Ca. 1,0 kg/m² med 4 mm tandspartel.
Ca. 1,3 kg/m² med 6 mm tandspartel.
Ca. 1,7 kg/m² med 8 mm tandspartel.
Forarbejdningstid:

Ca. 1 time ved 20 °C.

Ilægningstid:

Ca. 20 min.

Korrigeretid:

Ca. 20  30 min.

Gangbar:

Ca. 5 timer efter ilægning.

Fugning:

Gulv efter ca. 5 timer (20 °C).
Væg efter ca. 3 timer (20 °C)

Aftrækningsstyrker:

Stentøjsfliser lagret tørt i 28 døgn:
Efter 1 døgn ca. 1,0 N/mm²
Efter 7 døgn ca. 1,5 N/mm²
Efter 28 døgn ca. 2,0 N/mm²

• Til klæbning af gulv og vægfliser, glasmosaik, natursten m.m.
• Specielt velegnet til finstentøjsfliser med minimal vandabsorption

Levering:

Sække á 5 og 12½ kg.

• Lang rækkeevne

Lagring:

12 måneder i uåbnet emballage i tørre rum.

• Lang åbentid

PRnr:

737329

MALkode (1993):

004

• Hurtig fugeklar
Anvendelsesområde
ARDEX S 48 anvendes til klæbning af fliser og klinker af keramik og
stentøj, særligt finstentøjsfliser med minimal vandabsorption, mosaik
af glas og porcelæn samt isolering af skumplastmaterialer.
ARDEX S 48 anvendes på underlag af beton, letklinkerbeton ældre
end 1 måned, gasbeton, kalkcementpuds, cementpuds, gipspuds,
anhydrit, gips og kalciumsilikatplader samt eksisterende flise og
klinkebelægninger.
Velegnet til undergulve med gulvvarme.
Kun til indendørs brug.
Bestandig over for fugt i boliger.
Forbehandling af underlaget
Underlaget skal være tørt, fast, stabilt og fri for støv, snavs og andre
skillemidler.
Underlag af gipspuds og sugende eller slebet anhydrit skal være
tørre og primes med ARDEX P 51 fortyndet med vand i forholdet 1:3.
Tætte og glatte underlag som metal, glas, lakflader, coatinger o.lign.
primes med ARDEX P 51 fortyndet med vand 1 : 0,5.
Blanding
I en ren beholder hældes rent, koldt vand og under kraftig omrøring
tilsættes pulveret til der opnås en smidig, pastaagtig mørtel uden
klumper. Til forbedring af mørtlens smidighed bør der foretages en
ekstra omrøring efter 2 minutter.

ARDEX Skandinavia A/S
Marielundvej 4
2730 Herlev
Tlf: +45 44 88 50 50
ardex@ardex.dk
www.ardex.dk
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Blandingsforhold
12,5 kg ARDEX S 48 : ca. 7,75 liter vand/5 kg ARDEX S 48 : ca. 3
liter vand svarende til ca. 1 rumdel vand : 1¾ rumdele pulver.
Bland kun så store mængder, som kan forarbejdes inden for én time.
Mørtelkonsistensen kan ændres ved, at den tilsatte væskemængde
øges eller reduceres en smule.
Forarbejdning
ARDEX S 48 påføres underlaget med den glatte side af en bredtandet
tandspartel, som efter påføringen vendes og trækkes gennem klæ
belaget med tandsiden. Spartlens tandstørrelse skal være 4  10 mm
afhængig af flisen. Der må ikke påføres fliseklæber på større arealer
end der kan pålægges fliser, før klæberen danner hud, og mens
klæberen endnu er klæbrig, når sidste flise pålægges.
Fliseklæberen skal påføres underlaget i en sådan mængde, at hele
flisens bagside er dækket med klæber efter ilægning. Ved anvendelse
af fliser med knoppet eller rillet bagside kan det være nødvendigt
også at påføre klæber på bagsiden af flisen. Ved opsætningen/ned
lægningen skal fliserne trykkes og vrides på plads i klæbelaget.
Der kan normalt foretages korrektion af de enkelte fliser indtil 20  30
minutter efter flisen er opsat/nedlagt.
Mørtlen kan forarbejdes i ca. 1 time ved 20 °C. og skal forarbejdes
ved temperaturer over 5 °C.
Bemærk
Hvis der opsættes fliser på gipsplader og lignende, skal pladerne
være monteret fast og ubevægeligt på underkonstruktionen.

1212
0370
ARDEX Skandinavia A/S
Marielundvej 4
2730 Herlev
Denmark
04
13510
EN 12004:2007+A1:2012
ARDEX S 48
Improved fast setting highly deformable cementitious adhesive with
reduced slip
for internal tiling
EN 12004:C2FTS2
Fire class:
Initial tensile adhesion strength:
Early tensile adhesion strength after 6 hours:
Tensile adhesion strength after heat ageing:
Release of dangerous substances:

E
≥ 1.0 N/mm²
≥ 0.5 N/mm²
≥ 1.0 N/mm²
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, bygningsregle
menter og bygnings eller industrinormer kan give anledning til specifikke forarbejdningsanbefalinger.
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fugemasse grå eller hvid, da forarbejdningsegenskaberne i denne er
specielt afstemt til fugearbejdet.

Tekniske data:
Blandingsforhold:

Fremgår af emballagen

Bemærk
På strukturerede, ru og sugende fliser kan der efter fugningen fore
komme fugeslør, som ikke kan fjernes.

Vægtfylde (blandet):

Ca. 1,5 kg/l

Materialeforbrug ved glatte underlag med kvadratisk tandspartel:
Ca. 1,5 kg/m² med 3 mm tandspartel
Ca. 2,7 kg/m² med 6 mm tandspartel
Ca. 3,7 kg/m² med 8 mm tandspartel

I tvivlstilfælde skal der foretages en prøvefugning.

ARDEX WA
Epoxyklæber
• Kemikaliebestandig
• Let at forarbejde
• God standfasthed

Specielt velegnet til byggeri, hvor cementbunden mørtel ikke er
tilstrækkelig modstandsdygtig, f.eks. slagterier, mejerier, storkøkke
ner, bryggerier, sukkerfabrikker, siloer, stalde og badeanstalter, hvor
der optræder kemiske eller høje mekaniske belastninger.
ARDEX WA epoxyklæber anvendes på underlag af beton, letbeton,
cementpuds, kalkcementpuds, terrazzo, gamle flisebelægninger.
Til inden og udendørs brug.
Forbehandling af underlaget
Underlag til klæbning med ARDEX WA skal være tørre, faste og fri for
støv, maling og andre skillemidler. Ru og ujævne underlag glatspart
les med et tyndt lag ARDEX WA.
Blanding
ARDEX WA epoxyklæber består af en pastaagtig, harpiksbaseret
stampasta og en hærderkomponent. Spanden med stampasta åbnes
ved at løfte den lille spand med hærder op. Låget på den lille spand
tages af og hærderen skrabes ned i den store spand med stampasta.
Hærder og stampasta blandes omhyggeligt med en propelrører, til
der opnås en ensartet, homogen mørtel. Hærder og stampasta er
afmålt i forhold til hinanden og skal blandes sammen på én gang.
ARDEX WA kan påføres i ca. 60 min. ved temperaturer fra +18 °C til
20 °C. Lavere temperatur forlænger og højere temperatur forkorter
påføringstiden.

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

Forarbejdning: klæbning
ARDEX WA mørtlen påføres først med den glatte side af tandspartlen.
Herefter trækkes mørtlen igennem med tandsiden af tandspartlen.
Spartlens tandstørrelse skal være 3  8 mm afhængig af flisens stør
relse og underlaget.
Fliseklæberen skal påføres underlaget i en sådan mængde, at hele
flisens bagside er dækket med klæber efter ilægning. Ved anvendelse
af fliser med knoppet eller rillet bagside kan det være nødvendigt
også at påføre klæber på bagsiden af flisen.
Ved opsætningen/nedlægningen skal fliserne trykkes og vrides på
plads i klæbelaget. Åbentiden for ARDEX WA epoxyklæber er ca. 30
min. Fliserne skal trykkes fast i fliseklæberen indenfor åbentiden. En
evt. korrektion af de enkelte fliser skal foretages indenfor korrektions
tiden som er ca. 30 min. efter, at fliserne er er trykket fast. ARDEX
WA epoxyklæber er standfast, således at fliserne ikke synker. Det er
derfor ikke nødvendigt at bruge afstandsholdere.
For at undgå en afkortning af forarbejdningstiden ved høje temperatu
rer (selvopvarmning) anbefales det at påføre al ARDEX WA mørtlen på
underlaget straks efter oprøringen.
Forarbejdningstiden er ca. 60 min. efter oprøringen. Lavere tempera
tur forlænger og højere temperatur forkorter forarbejdningstiden.
Forarbejdning  fugning
ARDEX WA kan også anvendes til fugning i fugebredder fra 2  15 mm
på små flader. Dette er muligt, da den friske ARDEX WA epoxyklæber
kan opløses med vand og derfor er vaskbar. Under alle omstændig
heder anbefaler vi, at man fortrinsvis fuger med ARDEX WA epoxy

Forarbejdningstid:

Ca. 60 min. ved +20 °C

Ilægningstid:

Ca. 30 min. ved +20 °C

Korrigeringstid:

Ca. 30 min. ved +20 °C

Kemikaliebestandighed opnås ved temperaturer fra +18 °C til 20 °C
efter ca. 7 dage.

Gangbar:

Ca. 12 timer efter ilægning ved +20 °C

Aftrækningsstyrke:

Karakter
ARDEX WA epoxyharpiksklæber består af en pastaagtig hærder og
en stampasta. En enhed på 4 kg består af 3 kg stampasta og 1 kg
hærder.

Efter 28 dage tør/vådlagring større end
2,5 N/mm²

Trykstyrke:

Efter 1 dag ca. 60 N/mm²
Efter 28 dage ca. 70 N/mm²

Bøjningstrækstyrke:

Efter 1 dag ca. 35 N/mm²
Efter 28 dage ca. 43 N/mm²

Emballering:

Spand med 3 kg ARDEX WA stampasta.
Dåse med 1 kg ARDEX WA hærder.

ARDEX WA må ikke forarbejdes ved temperaturer under +10 °C og
over +30 °C.

• Tåler store belastninger

Anvendelsesområde
Til opsætning og lægning af fliser, syrefaste klinker og spaltklinker på
væg og gulv.

Belastning
ARDEX WA er gangbar allerede efter 12 timers hærdetid ved tempe
raturer fra +18 °C til 20 °C og kan tåle mekaniske belastninger efter
24 timer.

Arbejdsredskaber kan før mørtlens hærdning renses med vand og
børste. Der må ikke bruges fortynder, opløsningsmiddel.

Lagring:

Kemikaliebestandighed
ARDEX WA er efter hærdning bestandig overfor vandige saltopløsnin
ger og lud samt en række fortyndede mineralske og organiske syrer
og organiske væsker og opløsninger. Kemikaliebestandighed – se
tekniske data!

I tørre rum. ARDEX WA kan lagres i originalemballagen i 18 måneder.
Spandene skal altid opbevares stående. Delvis størkning af pastaen
under lagring er uden betydning for kvaliteten af ARDEX WA mørtlen
og kan afhjælpes ved opvarmning af blandingen. Åbnede emballager
skal lukkes godt igen.

Anvendt som fuge er overfladen glat, lukket, farvebestandig og gul
ner ikke, ligesom den er ufølsom overfor snavs og bestandig overfor
rengøringsmidler til husholdninger og svømmebade. Ved intensivt
farvende stoffer såsom kaffe, te, juice osv. kan farveændringer ikke
udelukkes.
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MALkode (1993):

25 for brugsklar blanding

PRnr:

1519016 (hærder)
1519024 (stampasta)

Kemikaliebestandighed ifølge AQS
Bestandig overfor:
spildevand* • ammoniak, konc. • calciumhydroxid, mættet • krom
syre 5% • fremkalderopløsning (fotogr.) • ethylenglykol • fækalier •
fikseropløsning (fotogr.) • flussyre 1% • formalinopløsning 3% • Gly
cerin • husholdnings rengøringsmiddel • fyringsolie • kalilud, mættet
• automobilbenzin • havvand • methylalkohol < 50% • mælkesyre
10% • mosevand • natronlud, mættet • vegetabilske fedtstoffer •
fosforsyre <50% • salpetersyre <10% • saltsyre <36% • svovlsyre
<80% s • soler • animalske fedtstoffer • brintoverilte < 10 % s •
vinsyre, mættet • citronsyre, mættet • sukkeropløsning
Kortvarigt bestandigt overfor:
myresyre 1% • eddikesyre 5% • ethylalkohol, konc. • flussyre 5% •
mælkesyre 20% • salpetersyre <40% s
Ikke bestandigt overfor:
Acetone • myresyre 3% • butanon (MEK) • kloroform • eddikesyre
>10% • ethylacetat • flussyre >5% • methylenchlorid • mælkesyre
>20% • salpetersyre, konc
*Ved industrispildevand bør man i det enkelte tilfælde lave et forsøg.

1212
ARDEX GmbH
FriedrichEbertStr. 45
58453 Witten
Germany
04
60401
EN 12004:2007+A1:2012
ARDEX WA Epoxy adhesive
Improved reaction resin adhesive with reduced slip for internal and external
tiling
EN 12004:R2T
Fire class:
Initial shear adhesion strength:
Shear adhesion strength after
thermal shock:
Shear adhesion strength after
water immersion:
Release of dangerous substances:

E
≥ 2.0 N/mm²
≥ 2.0 N/mm²
≥ 2.0 N/mm²
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, bygningsregle
menter og bygnings eller industrinormer kan give anledning til specifikke forarbejdningsanbefalinger.
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Produktdatablad

Fliseklæb

ARDEX X 32
Fleksibel flisemørtel

• Hurtig hærdning og fuldstændig krystallinsk vandafbinding
• Til udlægning af natursten, kvadersten, cementsten og terrakotta
samt fliser af stentøj og finstentøj på gulv og væg
• Forhindrer misfarvning og udblomstring

• Til klæbning af naturstensfliser af marmor, juramarmor, granit,
kvartsit, skifer samt fliser og klinker af terrakotta, stentøj og fin
stentøj og lign.
• Til klæbning af bl.a. kalibrerede naturstenfliser lagt i tyndlagsmeto
den med tandspartel med tandstørrelse på min. 8 mm
• Til lægning af kalibrerede og ukalibrerede naturstensplader lagt i
mellemlagsmetoden med lagtykkelser fra ca. 5 til 20 mm.
• Til lægning af store naturstensplader med varierende tykkelser i
tyklagsmetoden med lagtykkelser fra 10 til 30 mm.
• Til opretning af eksisterende væg og gulvflader før klæbning af
fliser/klinker.
• På væg og gulvunderlag af beton og murværk (cementpuds)
ældre end 3 måneder.

Indendørs i tørre rum på underlag af eksisterende fliser skal der
primes med ufortyndet ARDEX P 51. Alternativt kan der udføres en
skrabespartling med ARDEX X 32.
Som hæftebro på gamle flisebelægninger udendørs og i vådrum på
føres først ARDEX 8+9 tætningsmasse. Når primer, skrabespartling
eller ARDEX 8+9 er tør, klæbes fliserne med ARDEX X 32
Blanding
I en ren beholder hældes rent, koldt vand, og under kraftig omrøring
tilsættes pulveret, til der opnås en smidig mørtel uden klumper.
Blandingsforhold
Til udlægning og opretning af gulv:
25 kg ARDEX X 32 til ca. 8  8,5 liter vand, der tilsvarer ca. 1 rumdel
vand : 2¾ rumdel pulver.

ARDEX X 32 er velegnet til varmegulve.

Til udlægning og opretning af væg:
25 kg ARDEX X 32 til 7½ liter vand, der tilsvarer: ca. 1 rumdel vand :
3 rumdel pulver.

Forbehandling af underlaget
Underlaget kan være tørt eller fugtigt, men skal være fast, bæredyg
tigt, vridningsfrit og frit for støv, urenheder og skillemidler.

Mørtelkonsistensen kan tilpasses alt efter anvendelsesområde, under
lagets karakter samt flisernes/klinkernes format ved at den tilsatte
vandmængde øges eller reduceres en smule.

Indendørs underlag af gipspuds og sugende eller slebet anhydrit
skal være tørre og primes med ARDEX P 51 fortyndet med vand i
forholdet 1 : 3.

Mørtlen kan forarbejdes i ca. 1 time ved en temperatur på 20 ºC.
Herefter begynder mørtlen at størkne. Mørtel, som er begyndt at
størkne, bør ikke oprøres med vand eller blandes med frisk mørtel.
Højere temperaturer end 20 ºC forkorter og lavere temperaturer
forlænger forarbejdningstiden og tidspunktet for, hvornår belægnin
gen kan belastes.

Tætte, glatte, ikke sugende underlag som fx, metal, glas, lak o.l. skal
indendørs primes med ufortyndet ARDEX P 51.

Tekniske data:

Ved tyklagsklæbning påføres mørtlen på traditionel vis med en mu
rerske. Mørtlen skal påføres underlaget i en sådan mængde, at hele
flisens bagside er dækket med klæber efter ilægning.

Materialeforbrug ved
glatte underlag:

Der må ikke påføres mørtel på større arealer, end der kan påsættes
fliser og plader, før mørtlen danner hud, og mens mørtlen endnu er
klæbrig, når sidste flise eller plade vrides/bankes på plads i mørtel
laget. Ilægningstiden er normalt ca. 20 min. ved påføring umiddelbart
efter oprøring. Der kan normalt foretages korrektion af de enkelte
fliser eller plader, indtil ca. 20  30 min. efter at de er ilagt.
Flise eller pladebelægningen er gangbar ca. 3 timer, efter de er lagt,
og kan derefter fuges.
Opsætning på væg
Ved opsætning på væg med tynd eller mellemlagsklæbning påføres
ARDEX X 32 underlaget, og flisen eller pladen påsættes derefter
inden for ilægningstiden. Ved traditionel tyklagsklæbning påføres
mørtlen på bagsiden af pladen, hvorefter pladen vibreres og bankes
på plads på væggen. Alt afhængig af mørtellagets tykkelse og
stenens vægt kan det blive nødvendigt at foretage en opklodsning for
at fastholde fugebredden.
Opretning på væg og gulv
Huller, lunker, fordybninger og ujævne underlag kan rettes op med
ARDEX X 32 i lagtykkelser op til 30 mm. Afretningslaget er efter ca.
2  3 timer hærdet så meget, at fliserne/pladerne kan pålægges.

• Lagtykkelser fra 3 til 30 mm
Anvendelsesområde
Inden og udendørs på gulv og væg.

Lægning på gulve
ARDEX X 32 påføres med den glatte side af en tandspartel, som efter
påføringen vendes og trækkes gennem klæbelaget med tandsiden,
eller med en murerske alt efter udlægningsmetode.

Til opretning af større flader anbefaler vi ARDEX AM 100 hurtighær
dende grovpuds. Til opretning af gulvflader indendørs vil ARDEX K 80
selvnivellerende gulvspartelmasse være egnet.
Bemærk
Til tætning eller fugtbeskyttelse i badeværelser og på fugtfølsomme
underlag anvendes en ARDEX tætningsmembran.

Vægtfylde:

1,1 kg/liter.

Vægtfylde (blandet):

1,6 kg/liter.
Ca. 3,3 kg/m² pulver ved tandstørrelse
8x8x8 mm

Mellem eller tyklag:

Ca. 1,2 kg pulver pr. m² og mm påført
mængde.

Forarbejdningstid:

Ca. 60 min. ved 20 ºC.

Ilægningstid:

Ca. 20 min..

Korrigeringstid:

Ca. 20 min..

Gangbar:

Efter ca. 3 timer ved 20 ºC. Derefter kan
der fuges.

Aftrækningsstyrke
iht. EN 12004:

Tør: ca. 1,0  2,0 N/mm²
Våd: ca. 1,0  1,5 N/mm²
Varm: ca. 1,0  2,0 N/mm²
Ved frost/tø: ca. 1,0  1,5 N/mm²

Trykstyrke:

Efter 1 dag ca. 10 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. 4,0 N/mm².
Efter 28 dage ca. 6,0 N/mm².

Egnet til gulvvarme:

Ja

Levering:

Sække á 25 kg netto

Lagring:

I tørre rum ca. 12 mdr. i uåbnet
orginalemballage.

MALkode (1993)

004.

PRnr.

1772679

På naturstensbeklædninger, specielt fugtfølsomme natursten, kan der
efter ibrugtagning forekomme misfarvning af stenene som følge af
bade/sæbevand, rengøring o.lign.
Til opsætning og udlægning af lyse og gennemsigtige naturstens fli
ser indendørs i tørre rum, anbefales ARDEX N 23 W, hvid naturstens
klæber
Ved opsætning/udlægning af marmor og andre fugtfølsomme natur
sten indendørs anbefales klæbning med ARDEX MG marmorfuge.
Ved fliselægning på svindende underlag skal feltstørrelserne begræn
ses ved indlægning af dilatationsfuger.
I tvivlstilfælde og ved klæbning af særlig fugtfølsomme natursten
anbefales en forsøgsklæbning.
ARDEX X 32 skal forarbejdes ved temperaturer over + 5 ºC.
Karakter
Pulver med specialcement, fyldstoffer, specielle addiktiver og fleksi
belt virkende plastmaterialer.
Ved oprøring med vand fås en smidig, formbar mørtel, der hærder
hydraulisk med fuldstændig krystallisk vandbinding.

0432
0370
ARDEX Skandinavia A/S
Marielundvej 4
2730 Herlev
Denmark
04
54201
EN 12004:2007+ A1:2012
ARDEX X 32
Improved fast setting deformable cementitious adhesive with reduced slip
and extended open time for internal and external tiling
EN 12004:C2FTES1
Fire class:
E
Initial tensile adhesion strength:
≥ 1.0 N/mm²
Early tensile adhesion strength after 6 hours:
≥ 0.5 N/mm²
Tensile adhesion strength after water immersion: ≥ 1.0 N/mm²
Tensile adhesion strength after heat ageing:
≥ 1.0 N/mm²
Tensile adhesion strength after
freezethaw cycles:
≥ 1.0 N/mm²
Release of dangerous substances:

ARDEX Skandinavia A/S
Marielundvej 4
2730 Herlev
Tlf: +45 44 88 50 50
ardex@ardex.dk
www.ardex.dk
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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, bygningsregle
menter og bygnings eller industrinormer kan give anledning til specifikke forarbejdningsanbefalinger.
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Produktdatablad

Fliseklæb

ARDEX X 77
MICROTEC flexklæber
• Op til 60 min.s monteringstid
• Cementbaseret og fiberforstærket
• Til klæbning af fliser af stentøj, lertøj, finstentøj, cementsten samt
natursten (ikke fugtfølsomme), inden og udendørs

Anvendelsesområde
Vægge og gulve, indendørs og udendørs.
Med ARDEX X 77 fås et fleksibelt klæbelag med en blød, plastificeret,
standfast mørtelkonsistens, som tillader montering i helt op til 60
min.
ARDEX X 77 er velegnet til opsætning og klæbning af fliser af:
•
•
•
•
•

stentøj, lertøj samt finstentøj
mosaik af glas og porcelæn
cementsten
naturstensfliser (ikke fugtfølsomme)
til montering af gipsplader og isoleringsplader, som hårde polysty
ren og mineraluldsplader.

Til klæbning af fliser og klinker:
•
•
•
•

i svømmebassiner
på facader
på balkoner og terrasser
på svindende undergulve af beton og murværk, som har hærdet
min. 2  3 måneder.

ARDEX X 77 anvendes til lægning af gulvfliser og klinker på under
gulve med gulvvarme.

Ved oprøring med vand fås en smidig, pastaagtig klæbemørtel med
høj standfasthed. Mørtlen kan forarbejdes i ca. 3 timer og hærder
ved hydratisering og udtørring.

Vægtfylde:

Ca. 1 kg/liter

Til fremstilling af en specialklæber med stor elasticitet og vandafvi
sende egenskaber blandes ARDEX X 77pulveret med ARDEX E 90
akryldispersion fortyndet med vand i forholdet 1 del ARDEX E 90 : 2
dele vand.

Vægtfylde (blandet):

Ca. 1,5 kg/liter

Forbehandling af underlaget
Underlaget kan være tørt eller fugtigt, men skal være fast, bæredyg
tigt, vridningsstabilt, fri for støv, urenheder og skillemidler.
Underlag af gipspuds og sugende eller slebet anhydrit skal være
tørre og primes med ARDEX P 51 primer fortyndet med vand i
forholdet 1 : 3.
Tætte, glatte, ikke sugende underlag som metal, glas, lak, belægnin
ger og lignende underlag skal indendørs primes med ARDEX P 82
opløsningsmiddelfri epoxyprimer eller ARDEX P 51 fortyndet med
vand i forholdet 1 : ½.
På gamle flisebelægninger indendørs skal der først primes med
ARDEX P 82/ARDEX P 51 (fortyndet med vand i forholdet 1 : ½) eller
udføres en skrabespartling med ARDEX X 77.
Ved anvendelse udendørs som hæftebro på gamle flisebelægninger
samt i vådzone og andre højt belastede steder indendørs påføres
først ARDEX 8+9 tætningsmasse (2 lag).
Når primer, skrabespartling eller tætningsmasse er tør, klæbes
fliserne med ARDEX X 77.
Blanding
I en ren beholder hældes rent, koldt vand og under kraftig omrøring
tilsættes pulveret, til der opnås en smidig, blød, plastificeret, stand
fast mørtel uden klumper.
Smidigheden forbedres ved at omrøre mørtlen endnu engang efter
nogle min.s henstand, inden den udlægges.

Forarbejdning
ARDEX X 77 påføres underlaget med den glatte side af en tandspar
tel, som efter påføringen vendes og trækkes gennem klæbelaget
med tandsiden. Fliseklæberen skal påføres underlaget i en sådan
mængde, at hele flisens eller klinkens bagside er 100 % dækket
med klæber efter ilægning. Tandspartlens tandstørrelse afhænger af
flisens art og størrelse og bagsidens ruhed samt underlaget.

Ru og ujævne underlag kan først rettes op med ARDEX X 77. Når
spartellaget er størknet, kan fliselægningen påbegyndes. Der må ikke
påføres fliseklæber på større arealer, end der let kan pålægges fliser
og isoleringsmateriale inden for åbentiden, og mens klæberen endnu
er pastøs og klæbrig, når den sidste flise lægges ud.
Der kan normalt foretages korrektion af de enkelte fliser, indtil 30
min. efter at flisen er monteret. Ved klæbning af trinlyds og isole
ringsplader påføres mørtlen i striber eller punktvis på bagsiden af
pladerne. Hvis den anvendte plade ikke har åbne porer, skal dennes
overflade forinden åbnes mekanisk.
Til klæbning af mosaik af glas og porcelæn med papir klæbet på
forsiden skal der påføres så meget ARDEX X 77, at der ved ilægning
af mosaikken trykkes klæbemørtel op mellem fugerne. Eventuelle ef
terfugninger skal ligeledes foretages med ARDEX X 77. I tvivlstilfælde
anbefales det først at gennemføre en forsøgsklæbning.
ARDEX X 77 kan forarbejdes ved temperaturer over +5 ºC. Højere
temperaturer forkorter og lavere temperaturer forlænger forarbejd
ningstiden, og tidspunktet for, hvornår belægningen er belastbar.
Bemærk
Ved opsætning af fliser på gipsplader eller lignende byggeplader
skal pladerne være monteret fast og vridningsstabilt på underkon
struktionen. Til tætning eller fugtbeskyttelse i badeværelser og på
fugtfølsomme underlag udføres først en vandtætning med en ARDEX
tætningsmembran, før fliserne påklæbes.
For at undgå misfarvninger ved indendørs klæbning af marmor og an
dre natursten, som ikke tåler fugt, anbefales produkterne fra ARDEX
naturstenssystem. Til fliselægning i helse og kurbade anbefales
ARDEX WA epoxyharpiksklæber og fugemørtel.
Til fliselægning/klæbning på svindende underlag skal feltstørrelserne
begrænses ved indlægning af dilatationsfuger.
Karakter
Pulver med cement, fyldstoffer, specielle additiver, MICROTECfiber
samt fleksibelt virkende plastmaterialer.

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

Tekniske data:

Materialeforbrug på
glatte underlag:

Ca. 1,0 kg/m² pulver med
3x3x3 mm tandspartel
Ca. 1,6 kg/m² pulver med
6x6x6 mm tandspartel

Blandingsforholdet er ca. 12,5 kg ARDEX X 77 pulver : 2,25 kg
ARDEX E 90 : 4,5 liter vand.

På hårdt belastede flader er det vigtigt at sikre fuldklæbning af
fliserne, fx ved at påføre mørtel på flisebagsiden og på underlaget
(butteringfloating).

• Opfylder C2kravene i henhold til EN 12004

ARDEX X 77+ARDEX E 90 akryldispersion = specialklæber med stor
elasticitet (S2 i henhold til 12002) og vandafvisende egenskaber.

Blandingsforhold:
Ca. 5,5 liter vand : 12,5 kg pulver, som tilsvarer ca. 1 rumdel vand
: 2¼ rumdel pulver. Mørtelkonsistensen kan ændres ved, at den
tilsatte vandmængde øges eller reduceres en smule, afhængig af
anvendelse, lagtykkelse, underlagets karakter og flise eller klinke
størrelsen.
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Ca. 2,2 kg/m² pulver med
8x8x8 mm tandspartel
Forarbejdningstid:

Ca. 3 timer ved 20 ºC

Ilægningstid:

Ca. 60 min. (i nyoprørt mørtel)

Korrigeringstid:

Ca. 15  30 min.

Gangbar:

Efter ca. 1 døgn (ved 20 ºC), derefter kan
der fuges

Fugning:

Væg efter ca. 8 timer, gulv efter 24 timer
(ved 20 ºC)

Aftrækningsstyrker:

For stentøjsfliser lagret i 28 døgn:
Tør/våd: Ca. 1,0  2,0 N/mm²
Varm: Ca. 1,0  1,5 N/mm²

Frost/tø (vekslende):

Ca. 1,0  1,5 N/mm²

Egnet til gulvvarme:

Ja

Levering:

Sække á 20 kg og 12,5 kg netto.
Poser á 5 kg netto.

Lagring:

I tørre rum ca. 12 mdr. i uåbnet
originalemballage

MALkode (1993):

004

0432
0370
1783
ARDEX Skandinavia A/S
Marielundvej 4
2730 Herlev
Denmark
06
54060
EN 12004:2007+A1:2012
ARDEX X 77
Improved deformable cementitious adhesive with reduced slip and
extended open time for internal and external tiling
EN 12004:C2TES1
Fire class:
Initial tensile adhesion strength:
Tensile adhesion strength after
water immersion:
Tensile adhesion strength after heat ageing:
Tensile adhesion strength after
freezethaw cycles:
Release of dangerous substances:

A2s1, d0
≥ 1.0 N/mm²
≥ 1.0 N/mm²
≥ 1.0 N/mm²
≥ 1.0 N/mm²
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, bygningsregle
menter og bygnings eller industrinormer kan give anledning til specifikke forarbejdningsanbefalinger.
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ARDEX X 77 S
MICROTEC flexklæber, hurtig

• Cementbaseret. Opfylder C2kravene i henhold til EN 12004
• Opfylder klassificeringen F (vedhæftningsstyrke ≥ 0,5 N/mm²) alle
rede efter 6 timer.
• Til klæbning af fliser af stentøj, lertøj, finstentøj, cementsten samt
natursten (ikke fugtfølsomme), inden og udendørs. Fiberforstærket.

ARDEX X 77 S+ARDEX E 90 akryldispersion = specialklæber med
stor elasticitet (S2 i henhold til 12002) og vandafvisende egenskaber.
Anvendelsesområde
Vægge og gulve, indendørs og udendørs. Med ARDEX X 77 S fås et
fleksibelt klæbelag med en blød, plastificeret, standfast mørtelkonsi
stens, som er gangbar og fugeklar efter 1½ time.

Underlag af gipspuds og sugende eller slebet anhydrit skal være
tørre og primes med ARDEX P 51 primer fortyndet med vand i
forholdet 1 : 3.
Tætte, glatte, ikke sugende underlag som metal, glas, lak, belægnin
ger og lignende underlag skal indendørs primes med ARDEX P 82
opløsningsmiddelfri epoxyprimer eller ARDEX P 51 fortyndet med
vand i forholdet 1 : ½.

ARDEX X 77 S er velegnet til opsætning og klæbning af fliser af:
•
•
•
•
•

stentøj, lertøj samt finstentøj
mosaik af glas og porcelæn
cementsten
naturstensfliser (ikke fugtfølsomme)
til montering af gipsplader og isoleringsplader, som hårde polysty
ren og mineraluldsplader

Til klæbning af fliser og klinker:
•
•
•
•

På gamle flisebelægninger indendørs skal der først primes med
ARDEX P 82/ARDEX P 51 (fortyndet med vand i forholdet 1 : ½) eller
udføres en skrabespartling med ARDEX X 77 S.
Ved anvendelse udendørs som hæftebro på gamle flisebelægninger
samt i vådzone og andre højt belastede steder indendørs påføres
først ARDEX 8+9 tætningsmasse (2 lag).
Når primer, skrabespartling eller tætningsmasse er tør, klæbes
fliserne med ARDEX X 77 S.

i svømmebassiner
på facader
på balkoner og terrasser
på svindende undergulve af beton og murværk, som har hærdet
min. 3 måneder.

Blanding
I en ren beholder hældes rent, koldt vand og under kraftig omrøring
tilsættes pulveret, til der opnås en smidig, blød, plastificeret, stand
fast mørtel uden klumper.

ARDEX X 77 S anvendes til lægning af gulvfliser og klinker på under
gulve med gulvvarme.

Smidigheden forbedres ved at omrøre mørtlen endnu engang efter
nogle min.s henstand, inden den udlægges.

Forbehandling af underlaget
Underlaget kan være tørt eller fugtigt, men skal være fast, bæredyg
tigt, vridningsstabilt, fri for støv, urenheder og skillemidler.

Blandingsforhold
Ca. 4,25 liter vand : 12½ kg pulver, som tilsvarer: Ca. 1 rumdel
vand : 2¾ rumdel pulver. Mørtelkonsistensen kan ændres ved, at

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

den tilsatte vandmængde øges eller reduceres en smule, afhængig
af anvendelse, lagtykkelse, underlagets karakter og flise eller klinke
størrelsen.

Ved oprøring med vand fås en smidig, pastaagtig klæbemørtel med
høj standfasthed. Mørtlen kan forarbejdes i ca. 30 min. og hærder
ved hydratisering og udtørring.

Til fremstilling af en specialklæber med stor elasticitet og vandafvi
sende egenskaber blandes ARDEX X 77 S pulveret med ARDEX E 90
akryldispersion fortyndet med vand i forholdet 1 del ARDEX E 90 : 2
dele vand. Blandingsforholdet er ca. 12½ kg ARDEX X 77 S pulver,
1,5 kg ARDEX E 90, 3 liter vand.

Tekniske data:

Forarbejdning
ARDEX X 77 S påføres underlaget med den glatte side af en tands
partel, som efter påføringen vendes og trækkes gennem klæbelaget
med tandsiden. Fliseklæberen skal påføres underlaget i en sådan
mængde, at hele flisens eller klinkens bagside er 100 % dækket med
klæber efter ilægning.

Vægtfylde:

Ca. 1,1 kg/liter

Vægtfylde (blandet):

Ca. 1,6 kg/liter

Materialeforbrug på
glatte underlag:

Ca. 1,3 kg/m² pulver med 3x3x3 mm
tandspartel
Ca. 2,0 kg/m² pulver med 6x6x6 mm
tandspartel
Ca. 2,5 kg/m² pulver med 8x8x8 mm
tandspartel

Tandspartlens tandstørrelse afhænger af flisens art og størrelse og
bagsidens ruhed samt underlaget. På hårdt belastede flader er det
vigtigt at sikre fuldklæbning af fliserne, fx ved at påføre mørtel på
flisebagsiden og på underlaget (butteringfloating).

Forarbejdningstid:

Ca. 30 min. ved 20 ºC

Ilægningstid:

Ca. 30 min. (i nyoprørt mørtel)

Korrigeringstid:

Ca. 15 min.

Ru og ujævne underlag kan først rettes op med ARDEX X 77 S. Når
spartellaget er størknet, kan fliselægningen påbegyndes.

Gangbar:

Efter ca. 1½ time (ved 20 ºC), derefter kan
der fuges

Fugning:

Væg efter ca. 1 time (ved 20 ºC)

Aftrækningsstyrker:

For stentøjsfliser lagret i 28 døgn:
Tør/våd: Ca. 1,0  2,0 N/mm²
Varm: Ca. 1,0  1,5 N/mm²
Frost/tø (vekslende): Ca. 1,0  1,5 N/mm²

Der må ikke påføres fliseklæber på større arealer, end der let kan
pålægges fliser og isoleringsmateriale inden for åbentiden, og mens
klæberen endnu er pastøs og klæbrig, når den sidste flise lægges ud.
Der kan normalt foretages korrektion af de enkelte fliser, indtil 15
min. efter at flisen er monteret.

Egnet til gulvvarme:

Ja

Ved klæbning af trinlyds og isoleringsplader påføres mørtlen i striber
eller punktvis på bagsiden af pladerne. Hvis den anvendte plade ikke
har åbne porer, skal dennes overflade forinden åbnes mekanisk.

Levering:

Sække á 12½ kg

Lagring:

I tørre rum ca. 6 mdr. i uåbnet original
emballage

Til klæbning af mosaik af glas og porcelæn med papir klæbet på for
siden skal der påføres så meget ARDEX X 77 S, at der ved ilægning
af mosaikken trykkes klæbemørtel op mellem fugerne. Eventuelle
efterfugninger skal ligeledes foretages med ARDEX X 77 S. I tvivlstil
fælde anbefales det først at gennemføre en forsøgsklæbning. ARDEX
X 77 S kan forarbejdes ved temperaturer over +5 ºC.

MALkode (1993):

004

Højere temperaturer forkorter og lavere temperaturer forlænger
forarbejdningstiden, og tidspunktet for, hvornår belægningen er
belastbar.
Bemærk
Ved opsætning af fliser på gipsplader eller lignende byggeplader skal
pladerne være monteret fast og vridningsstabilt på underkonstruktio
nen.
Til tætning eller fugtbeskyttelse i badeværelser og på fugtfølsomme
underlag udføres først en vandtætning med en ARDEX tætningsmem
bran, før fliserne påklæbes.
For at undgå misfarvninger ved indendørs klæbning af marmor og an
dre natursten, som ikke tåler fugt, anbefales produkterne fra ARDEX
Naturstenssystem.
Til fliselægning i helse og kurbade anbefales ARDEX WA epoxyhar
piksklæber og fugemørtel. Til fliselægning/klæbning på svindende
underlag skal feltstørrelserne begrænses ved indlægning af dilatati
onsfuger.
Karakter
Pulver med cement, fyldstoffer, specielle additiver, MICROTECfiber
samt fleksibelt virkende plastmaterialer.
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EN 12004:2007+A1:2012
ARDEX X 77 S
Improved fast setting deformable cementitious adhesive with reduced slip
and extended open time for internal and external tiling
EN 12004:C2FTES1
Fire class:
E
Initial tensile adhesion strength:
≥ 1.0 N/mm²
Early tensile adhesion strength after 6 hours:
≥ 0.5 N/mm²
Tensile adhesion strength after water immersion: ≥ 1.0 N/mm²
Tensile adhesion strength after heat ageing:
≥ 1.0 N/mm²
Tensile adhesion strength after
freezethaw cycles:
≥ 1.0 N/mm²
Release of dangerous substances:
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, bygningsregle
menter og bygnings eller industrinormer kan give anledning til specifikke forarbejdningsanbefalinger.
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ARDEX X 77 W
MICROTEC flexklæber, hvid
• Op til 60 min. monteringstid.
• Opfylder C2kravene i henhold til EN 12004.
• Til klæbning af keramiske fliser og klinker  specielt egnet til gennem
sigtig glasmosaik, mosaik af porcelæn og keramik, gennemsigtige
naturstensfliser (ikke fugtfølsomme).

ARDEX X 77 W+ARDEX E 90 akryldispersion = specialklæber med
stor elasticitet (S2 i henhold til 12002) og vandafvisende egenskaber.
Anvendelsesområde
Vægge og gulve, indendørs og udendørs. Med ARDEX X 77 W fås et
fleksibelt klæbelag med en blød, plastificeret, standfast mørtelkonsi
stens, som tillader montering i helt op til 60 min.
ARDEX X 77 W er velegnet til opsætning og klæbning af fliser af:
•
•
•
•
•

glasmosaik.
mosaik af porcelæn og keramik
gennemsigtige naturstensfliser (ikke fugtfølsomme)
stentøj, lertøj samt finstentøj
cementsten

Underlag af gipspuds og sugende eller slebet anhydrit skal være
tørre og primes med ARDEX P 51 primer fortyndet med vand i forhol
det 1:3. Tætte, glatte, ikke sugende underlag som metal, glas, lak,
belægninger og lignende underlag skal indendørs primes med ARDEX
P 82 opløsningsmiddelfri epoxyprimer eller ARDEX P 51 fortyndet
med vand i forholdet 1 : ½.
På gamle flisebelægninger indendørs skal der først primes med
ARDEX P 82/ARDEX P 51 (fortyndet med vand i forholdet 1 : ½) eller
udføres en skrabespartling med ARDEX X 77 W.
Ved anvendelse udendørs som hæftebro på gamle flisebelægninger
samt i vådzone og andre højt belastede steder indendørs påføres
først ARDEX 8+9 tætningsmasse (2 lag). Når primer, skrabespartling
eller tætningsmasse er tør, klæbes fliserne med ARDEX X 77 W.

Til klæbning af fliser og klinker:
•
•
•
•
•

i svømmebassiner
på facader
på balkoner og terrasser
på egnede byggeplader som fx gipsplader
på svindende undergulve af beton og murværk, som har hærdet
min. 2  3 måneder.

Blanding
I en ren beholder hældes rent, koldt vand og under kraftig omrø
ring tilsættes pulveret, til der opnås en smidig, blød, plastificeret,
standfast mørtel uden klumper. Smidigheden forbedres ved at
omrøre mørtlen endnu engang efter nogle min.s henstand, inden den
udlægges.

ARDEX X 77 W anvendes til lægning af gulvfliser og klinker på under
gulve med gulvvarme.

Blandingsforhold
Ca. 10,5 liter vand : 25 kg pulver, som tilsvarer ca. 1 rumdel vand :
2¼ rumdel pulver

Forbehandling af underlaget
Underlaget kan være tørt eller fugtigt, men skal være fast, bæredyg
tigt, vridningsstabilt, fri for støv, urenheder og skillemidler.

Mørtelkonsistensen kan ændres ved, at den tilsatte vandmængde
øges eller reduceres en smule, afhængig af anvendelse, lagtykkelse,
underlagets karakter og flise eller klinkestørrelsen.

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

Til fremstilling af en specialklæber med stor elasticitet og vandafvi
sende egenskaber blandes ARDEX X 77 W pulveret med ARDEX E 90
akryldispersion fortyndet med vand i forholdet 1 del ARDEX E 90 : 2
dele vand.

samt fleksibelt virkende plastmaterialer. Ved oprøring med vand fås
en smidig, pastaagtig klæbemørtel med høj standfasthed. Mørtlen
kan forarbejdes i ca. 3 timer og hærder ved hydratisering og udtør
ring.

Blandingsforholdet er ca. 25 kg ARDEX X 77 W pulver : 3,75 kg
ARDEX E 90 : 7,5 liter vand.

Tekniske data:
Vægtfylde:

Ca. 1 kg/liter

Forarbejdning
ARDEX X 77 W påføres underlaget med den glatte side af en tands
partel, som efter påføringen vendes og trækkes gennem klæbelaget
med tandsiden. Fliseklæberen skal påføres underlaget i en sådan
mængde, at hele flisens eller klinkens bagside er 100 % dækket
med klæber efter ilægning. Tandspartlens tandstørrelse afhænger af
flisens art og størrelse og bagsidens ruhed samt underlaget.

Vægtfylde (blandet):

Ca. 1,6 kg/liter

På hårdt belastede flader er det vigtigt at sikre fuldklæbning af
fliserne, fx ved at påføre mørtel på flisebagsiden og på underlaget
(butteringfloating). Ru og ujævne underlag kan rettes op med ARDEX
X 77 W.
Når spartellaget er størknet, kan fliselægningen påbegyndes. Der må
ikke påføres fliseklæber på større arealer, end der let kan pålægges
fliser og isoleringsmateriale inden for åbentiden, og mens klæberen
endnu er pastøs og klæbrig, når den sidste flise lægges ud.
Der kan normalt foretages korrektion af de enkelte fliser indtil 30 min.
efter flisen er monteret.
Ved klæbning af trinlyds og isoleringsplader påføres mørtlen i striber
eller punktvis på bagsiden af pladerne. Hvis den anvendte plade ikke
har åbne porer, skal dennes overflade forinden åbnes mekanisk.

Materialeforbrug på
glatte underlag:

Ca. 1,1 kg/m² pulver med 3x3x3 mm
tandspartel
Ca. 2,0 kg/m² pulver med 6x6x6 mm
tandspartel
Ca. 2,5 kg/m² pulver med 8x8x8 mm
tandspartel

Forarbejdningstid:

Ca. 3 timer ved 20 ºC

Ilægningstid:

Ca. 60 min. (i nyoprørt mørtel)

Korrigeringstid:

Ca. 15  30 min.

Gangbar:

Efter ca. 1 døgn (ved 20 ºC), derefter kan
der fuges.

Fugning:

Væg efter ca. 8 timer (ved 20 ºC)

Aftrækningsstyrker:

For stentøjsfliser lagret i 28 døgn:
Tør/våd: Ca. 1,0  2,0 N/mm²
Varm: Ca. 1,0  1,5 N/mm²

Frost/tø (vekslende) :

Ca. 1,0  1,5 N/mm²

Egnet til gulvvarme:

Ja

Til klæbning af mosaik af glas, porcelæn og keramik påføres ARDEX
X 77 W med en 3 eller 4 mm tandspartel. Mosaikken lægges i den
våde fliseklæber og trykkes fast, så bagsiden af mosaikken bliver
fuldt dækket med klæb. Evt. klæb i fugerne kradses ud inden mørtlen
størkner og bliver hård.

Levering:

Sække á 12,5 kg

Lagring:

I tørre rum ca. 12 mdr. i uåbnet
originalemballage

Afhængig af overfladens anvendelse og belastning kan mosaikken
efterfølgende fuges med ARDEX FG FLEX, ARDEX NG FLEX, ARDEX
FM, ARDEX RG 12 og ARDEX WA. I vådrum anbefales at fuge med
ARDEX WA. I svømmebassiner og ved høje belastninger anbefales at
mosaikken både klæbes og fuges med ARDEX WA.

PRnr. 2099543

I tvivlstilfælde anbefales det først at gennemføre en forsøgsklæbning.
ARDEX X 77 W kan forarbejdes ved temperaturer over +5 ºC. Højere
temperaturer forkorter og lavere temperaturer forlænger forarbejd
ningstiden, og tidspunktet for, hvornår belægningen er belastbar.
Bemærk
Ved opsætning af fliser på gipsplader eller lignende byggeplader skal
pladerne være monteret fast og vridningsstabilt på underkonstruktio
nen.
Til tætning eller fugtbeskyttelse i badeværelser og på fugtfølsomme
underlag udføres først en vandtætning med en ARDEX tætningsmem
bran, før fliserne påklæbes.
For at undgå misfarvninger ved indendørs klæbning af marmor og
andre natursten, som ikke tåler fugt, anbefales produkterne fra
brochuren ”ARDEX Naturstenssystem”. Til fliselægning i helse og
kurbade anbefales ARDEX WA epoxyharpiksklæber og fugemørtel.
Til fliselægning/klæbning på svindende underlag skal feltstørrelserne
begrænses ved indlægning af dilatationsfuger.
Karakter
Pulver med cement, fyldstoffer, specielle additiver, MICROTECfiber
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EN 12004:2007+A1:2012
ARDEX X 77 W
Improved deformable cementitious adhesive with reduced slip and exten
ded open time for internal and external tiling
EN 12004:C2TES1
Fire class:
E
Initial tensile adhesion strength:
≥ 1.0 N/mm²
Tensile adhesion strength after water immersion: ≥ 1.0 N/mm²
Tensile adhesion strength after heat ageing:
≥ 1.0 N/mm²
Tensile adhesion strength after
freezethaw cycles:
≥ 1.0 N/mm²
Release of dangerous substances:
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, bygningsregle
menter og bygnings eller industrinormer kan give anledning til specifikke forarbejdningsanbefalinger.
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Blanding
I en ren beholder hældes rent, koldt vand og under kraftig omrøring
tilsættes pulveret, til der opnås en smidig, blød, plastificeret mørtel
uden klumper. Efter en hviletid på ca. 2 minutter omrøres mørtlen
endnu en gang, hvorved smidigheden forbedres inden den udlægges.
Blandingsforholdet er ca. 7,2 liter vand : 20 kg pulver, som tilsvarer
ca. 1 rumdel vand : 2¼ rumdele pulver. Mørtelkonsistensen kan
ændres ved, at den tilsatte vandmængde øges eller reduceres en
smule afhængig af anvendelse, lagtykkelse, underlagets karakter og
flise eller klinkestørrelsen.

ARDEX X 78
MICROTEC flexklæber
• Storformatklæber til væg og gulv
• Høj ydeevne
• Sikrer fulddækning uden at være flydeklæber
• Let forarbejdning
• Fremstilling af et S2 fliseklæb ved blanding med ARDEX E 90
Klassifikation ifølge EN 12004/12002
C2 = Cementbaseret fliseklæber med forbedret vedhæftning
E = Forlænget åbentid
S1 = Fleksibel til 2,5  5 mm
S2 = Fleksibel > 5 mm
Karakter
Pulver med specialcementer, fyldstoffer, specielle additiver og fleksi
belt virkende kunststoffer. Ved tilsætning af vand fås en blød, smidig
og pastøs klæbemørtel, som hærder ved hydration og udtørring.
Anvendelsesområde
Vægge og gulve, indendørs og udendørs. Med ARDEX X 78 fås et
fleksibelt klæbelag med en blød, plastificeret mørtelkonsistens til ud
lægning af fliser og plader med 100 % fuldklæbning og lang åbentid,
som tillader montering i helt op til 60 min.
ARDEX X 78 er velegnet til opsætning og klæbning af:
•
•
•
•

keramiske fliser af fx lertøj, fajance, stentøj m.m.
mosaik af glas og porcelæn
cementfliser
naturstensfliser (ikke fugtfølsomme).

Til klæbning af fliser og klinker:
•
•
•
•

på balkoner og terrasser
i svømmebassiner
på varmegulve
på højtbelastede industri og erhvervsarealer.

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

ARDEX X 78 er velegnet til klæbning af fliser på undergulve af beton,
som har hærdet min. 2  3 måneder
Egnede underlag
Kan anvendes på underlag af beton, murværk, gasbeton, kalk
cementpudslag, gipskarton og gipsfiberplader, cementpudslag,
anhydritpudslag og på gammel flise og klinkebelægning (glaserede
og polerede overflader skal dog først ruslibes), på varmegulve samt
på andre egnede underlag.
Forbehandling af underlaget
Underlaget kan være tørt eller fugtigt, men skal være fast, bæredyg
tigt, vridningsstabilt, frit for støv, urenheder og skillemidler. Underlag
af gipspuds og sugende eller slebet anhydrit skal være tørt og må
maksimalt indeholde 0,5 CM % fugt og skal primes med ARDEX P
51 fortyndet med vand i forholdet 1 : 3. I tilfælde af, at der skal
monteres storformatfliser på gipspuds eller anhydrit må formatet på
fliserne maks. være 60 x 60 cm og gipspudsen eller anhydritten skal
primes med ARDEX P4 READY, som skal tørre minimum 12 timer
inden fliserne monteres.
Ikke sugende underlag, som metal, glas, lak o.lign. skal indendørs
primes med ARDEX P 82 opløsningsmiddelfri epoxyprimer. Andre ikke
sugende underlag kan indendørs og udendørs primes med ARDEX
P4 READY eller skrabespartles med et tyndt, dækkende lag ARDEX X
78. Ved store mekaniske eller termiske belastninger anbefaler vi, at
prime med ARDEX EP 2000 som skal afsandes med rigeligt ARDEX
sand QS. Som hæftebro på konstant våde underlag og på gamle
flisebelægninger udendørs samt i vådrum påføres først en ARDEX
tætningsmasse. Når primer, skrabespartling eller tætningsmasse er
tør, klæbes fliserne med ARDEX X 78.

Tekniske data:
Vægtfylde:

Ca. 1,2 kg/liter

Vægtfylde (blandet):

Ca. 1,6 kg/liter

Materialeforbrug på
glatte underlag:

Der må ikke påføres fliseklæber på større arealer, end der let kan
pålægges fliser og isoleringsmateriale inden for åbentiden, og mens
klæberen endnu er pastøs og klæbrig, når den sidste flise lægges ud.
Ilægningstiden er normalt ca. 60 min. for nyoprørt mørtel ved 20 ºC.
Der kan normalt foretages korrektion af de enkelte fliser indtil 30 min.
efter, at flisen er monteret. Flisefladerne er gangbare efter 24 timer
og kan derefter fuges (vægge efter 8 timer)
Når der klæbes mosaikker af glas, porcelæn og keramik, skal
mørtlen påføres med en 3 mm eller 4 mm tandspartel afhængigt af
underlagets beskaffenhed. Mosaikken monteres i den stadig friske
fliseklæber og trykkes ind i klæbelaget, så der opnås fulddækning
af mosaikkens bagside. Evt. overskydende fliseklæber, som fylder
fugerne ud, skrabes om nødvendigt ud af fugen. Afhængig af fuge
bredde og anvendelsesområde er alle ARDEX fugemasser velegnet til
fugning. I svømmehaller og andre højt belastede områder anbefa
les det at bruge ARDEX WA til lægning og fugning. I tvivlstilfælde
anbefales det først at gennemføre en prøveklæbning. ARDEX X 78
kan forarbejdes ved temperaturer over +5 ºC. Højere temperaturer
forkorter og lavere temperaturer forlænger forarbejdningstiden, og
tidspunktet for, hvornår belægningen er gangbar.
Bemærk
Hvis der på flisens bagside sidder større eller mindre mængder af
slipmiddel i form af en hvid, afsmittende belægning, (calciumpulver)
skal denne fjernes ved afvaskning med rent vand inden fliserne læg
ges i klæberen. Hvis der lægges fliser på gulvplader eller lignende,
skal pladerne være monteret fast og vridningsstabilt på underkon
struktionen.
Til tætning eller fugtbeskyttelse i badeværelser og på fugtfølsomme
underlag udføres først en vandtætning med en ARDEX tætnings
membran, før fliserne påklæbes. For at undgå misfarvninger ved
indendørs klæbning af marmor og andre natursten, som ikke tåler
fugt, anbefales produkterne fra ARDEX' naturstenssystem.
Til helse og kurbade anbefales ARDEX WA epoxyharpiksklæber
og fugemørtel. Til klæbning på underlag, som stadig svinder, skal
feltstørrelserne begrænses ved indlægning af dilatationsfuger.

Ca. 1,3 kg/m² pulver med 3x3x3 mm
tandspartel
Ca. 2,1 kg/m² pulver med 6x6x6 mm
tandspartel
Ca. 2,7 kg/m² pulver med 8x8x8 mm
tandspartel

Til fremstilling af en specialklæber med stor elasticitet og vandafvi
sende egenskaber blandes ARDEX X 78 pulveret med ARDEX E 90
akryldispersion fortyndet med vand i forholdet 1 del ARDEX E 90 : 2
dele vand. Blandingsforholdet er ca. 20 kg ARDEX X 78 pulver, 2,8
kg ARDEX E 90, 5,6 liter vand
Forarbejdning
ARDEX X 78 påføres underlaget med den glatte side af en tandspar
tel, som efter påføringen vendes og trækkes gennem klæbelaget
med tandsiden. Fliseklæberen skal påføres underlaget i en sådan
mængde, at hele flisens eller klinkens bagside er fuldstændig dækket
med klæber efter ilægning. Ved storformatfliser anbefales at påføre
fliseklæber på både flisebagsiden og på underlaget med en tand
spartel for at sikre fuldklæbning af flisernes bagside. Tandspartlens
tandstørrelse afhænger af flisens størrelse og bagsidens ruhed samt
underlaget. Den samlede lagtykkelse på fliseklæberen må maksimalt
være 15 mm, når flisen trykkes ind mod underlaget.
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Ca. 3,2 kg/m² pulver med 10x10x10 mm
tandspartel
Ca. 5,8 kg/m² pulver med MICROTEC
tandspartel 12x10x15 mm
Forarbejdningstid:

Ca. 4 timer ved 20 ºC

Ilægningstid:

Ca. 60 min. (i nyoprørt mørtel)

Korrigeringstid:

Ca. 30 min.

Gangbar:

Efter ca. 1 døgn (ved 20 ºC), derefter kan
der fuges

Aftrækningsstyrker:

For stentøjsfliser lagret i 28 døgn:

Tør/våd:

Ca. 1,0  2,0 N/mm²

Varm:

Ca. 1,0  1,5 N/mm²

Frost/tø (vekslende):

Ca. 1,0  1,5 N/mm²

Egnet til gulvvarme:

Ja

Levering:

Sække á 20 kg netto Lagring: I tørre rum
ca. 12 mdr. i uåbnet originalemballage

MALkode (1993):

004

0432
0370
1783
ARDEX Skandinavia A/S
Marielundvej 4
2730 Herlev
Denmark
06
54065
EN 12004:2007+ A1:2012
ARDEX X 78
Improved deformable cementitious adhesive with extended open time for
internal and external tiling
EN 12004:C2ES1
Fire class:
A2s1, d0
Initial tensile adhesion strength:
≥ 1.0 N/mm²
Tensile adhesion strength after water immersion: ≥ 1.0 N/mm²
Tensile adhesion strength after heat ageing:
≥ 1.0 N/mm²
Tensile adhesion strength after
freezethaw cycles:
≥ 1.0 N/mm²
Release of dangerous substances:
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, bygningsregle
menter og bygnings eller industrinormer kan give anledning til specifikke forarbejdningsanbefalinger.
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Produktdatablad

Fliseklæb

Til fremstilling af en specialklæber med stor elasticitet og vandafvi
sende egenskaber blandes ARDEX X 90 med ARDEX E 90 akryldis
persion fortyndet med vand i forholdet 1 del ARDEX E 90 : 2 dele
vand.

Vægtfylde:

Ca. 1,1 kg/l.

Vægtfylde (blandet):

Ca. 1,6 kg/l.

Materialeforbrug:

Ved glatte underlag:
Ca. 1,1 kg/m² pulver

Blandingsforholdet er ca:

Ved tandstørrelse 3 x 3 x 3 mm
Ca. 2,1 kg/m² pulver

• 20 kg ARDEX X 90
• 2,65 kg ARDEX E 90
• 5,30 liter vand.

ARDEX X 90

MICROTEC3 flexklæber, gulv og væg
• Forhindrer udblomstringer ved klæbning af fliser som fx klinker, sten
tøj, beton og natursten lagt indendørs og udendørs.
• Højeste bestandighed mod frost/tøskift. Hurtig afbinding  også ved
lave temperaturer
• Bestandig mod slagregn efter ca. 2 timer.
• Fiberforstærket.
Anvendelsesområde
Inden og udendørs på gulv og væg. Til fremstilling af fleksibelt
klæbelag.

Forbehandling af underlaget
Underlaget kan være tørt eller fugtigt, men skal være fast, bæredyg
tigt, vridningsstabilt og frit for støv, urenheder og skillemidler.

Til opsætning og lægning af:

Indendørs underlag af gipspuds og sugende eller slebet anhydrit
skal være tørre og primes med ARDEX P 51 fortyndet med vand i
forholdet 1:3.

•
•
•
•

Fliser af keramik, stentøj og finstentøj
Mosaik af glas og porcelæn
Cementstensfliser
Natursten, som er fugtstabile

Til lægning af fliser:
• På balkoner og terrasser
• I svømmebassiner
• I højt belastede industri og erhvervsejendomme
Opsætning af keramiskebeklædninger på facader.
Opsætning og lægning af fliser på stadig svindende underlag som fx
beton og murværk (min. 3 måneder gammel)
Flisebeklædning på betongulve med gulvvarme
Karakter
Pulver med cement, fyldstoffer, specielle additiver, MICROTECfibre
og fleksibelt virkende kunststoffer.
Oprørt med vand opnås en smidig, pastøs og klæbrig mørtel med høj
standfasthed. Forarbejdningstiden er ca. 60 min. Mørtlen hærder ved
hydratisering og tørring.

Tætte, glatte, ikke sugende underlag som metal, glas, maling, belæg
ninger o.lign. primes med ARDEX P 82.
Eksisterende flise og klinkebelægninger primes med ARDEX P 4
hurtigtørrende primer. Alternativt kan der udføres en skrabespartling
med ARDEX X 90.
Udendørs og i våde rum udføres først en hæftebro og tætning med
ARDEX tætningsmembraner. Fliserne kan klæbes med ARDEX X 90
når primer, skrabespartling eller hæftebro er tør.
Forarbejdning
I en ren beholder hældes rent, koldt vand og under kraftig omrøring
tilsættes ARDEX X 90 til der fås en smidig, blød, plastificeret mørtel
uden klumper. Klæberens smidighed forbedres ved at omrøre mørtlen
endnu engang efter nogle min.s henstand, inden den udlægges.
Blandingsforhold
20 kg ARDEX X 90 tilsættes ca. 6,8 liter vand. Mørtelkonsistensen
kan ændres ved, at den tilsatte vandmængde øges eller reduceres en
smule, afhængig af anvendelse, lagtykkelse, underlagets karakter og
flise eller klinkestørrelsen.

Ved tandstørrelse 6 x 6 x 6 mm
Ca. 2,6 kg/m² pulver

ARDEX X 90 påføres underlaget med den glatte side af en tandspar
tel, som efter påføringen vendes og trækkes gennem klæbelaget
med tandsiden, så det sikres, at flisernes bagside bliver fuldklæbet.
Underlagets beskaffenhed og flisens art, størrelse og bagside
bestemmer størrelsen af tandspartlens tænder.

Ved tandstørrelse 8 x 8 x 8 mm
Ca. 3,2 kg/m² pulver
Ved tandstørrelse 10 x 10 x 10 mm
Ca. 4,6 kg/m² pulver ved anvendelse af
MICROTEC tandspartel
Forarbejdningstid:

Ca. 60 min. ved 20 °C.

Ilægningstid:

Ca. 30 min. (målt ved frisk mørtel)
(EN 1346)

Ilægningstiden er ca. 30 min. Der må ikke påføres fliseklæber på
større arealer, end der let kan lægges fliser og plader indenfor klæbe
rens ilægningstid, mens klæberen stadig er pastøs og klæbrig.
Det er muligt at korrigere fliserne indtil 20 min. efter, at de er lagt
ned i fliseklæberen.

Korrigeringstid:

Ca. 1520 min.

Gangbar:

Efter ca. 3 timer ved 20 °C. Herefter kan
der fuges.

Fugning på væg:

Efter ca. 2 timer ved 20 °C

Ved klæbning af isoleringsplader påføres mørtlen i striber eller pletvis
på bagsiden af pladerne. Hvis pladerne ikke har åbne porer, skal
overfladen først kradses op.

Aftrækningsstyrker:

For stentøjsfliser lagret i 28 døgn:
Tør/våd  1,0/2,0 N/mm².
Varm lagring ca. 1,01,5 N/mm².
Frost/tø  1,0/1,5 N/mm².

Ved lægning af mosaik af glas, porcelæn og keramik skal mørtlen
påføres med enten en 3 eller 4 mm tandspartel afhængig af underlag
og mosaiktype. Mosaikken trykkes ind i den stadig friske klæber,
så der opnås en tilstrækkelig befugtning af mosaikkens bagside.
Fugerne kradses ud inden fugningen foretages. Til fugning anvendes
en cementbaseret ARDEX fuge. I våde områder anvendes ARDEX
RG 12 16. I tvivlstilfælde anbefales det altid at udføre en prøve med
flisebelægningen.

Egnet til gulvvarme:

Ja.

EMICODE:

EC1PLUS = meget emissionssvag

GISCODE:

ZP1 = Cementholdigt produkt med lavt
cromindhold

MALkode (1993):

004

Lagring/holdbarhed:

Sække af 20 kg netto. I tørre rum ca. 12.
mdr. i uåbnet originalemballage.

Ru og ujævne underlag kan rettes op med ARDEX X 90. Når spartel
laget er størknet, kan fliselægningen påbegyndes.

Bemærk
Ved klæbning af fliser og klinker på byggeplader er det vigtigt, at
underkonstruktionen er vridningsstabil og formstabil.
Ved våde belastninger som udendørs arealer eller i våde rum som fx
badeværelser m.m. anbefales det, at underlaget fugtbeskyttes med
en egnet vandtætningsmembran fra ARDEX inden der klæbes fliser
Til marmor og andre fugtfølsomme natursten anbefales, at klæbning
og fugning foretages med produkterne i ARDEX naturstenssystem.
Dog skal der ved belastning som fx svømmebassiner, udendørs
arealer, konstant våde områder, som fx en brusekabine i almindelig
bolig, anvendes ARDEX X 32.
På naturstensbeklædninger, specielt fugtfølsomme natursten, kan der
efter ibrugtagning forekomme misfarvning af stenene som følge af
sæbevand, rengøring o.lign.
Til fliseklæbning i kurbade og andre højt belastede steder anbefales
det at anvende ARDEX WA epoxyklæber og ARDEX WA epoxyfuge.
Ved fliselægning på svindende underlag skal feltstørrelserne begræn
ses ved indlægning af dilatationsfuger.

Tekniske data:
Blandingsforhold:
ARDEX Skandinavia A/S
Marielundvej 4
2730 Herlev
Tlf: +45 44 88 50 50
ardex@ardex.dk
www.ardex.dk
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Ca. 6,8 liter vand til 20 kg pulver, hvilket
svarer til 1 RD vand til 2¼ RD pulver

0370
ARDEX Skandinavia A/S
Marielundvej 4
2730 Herlev
Denmark
15
24261
EN 12004:2007+A1:2012
ARDEX X 90
Improved fast setting deformable cementitious adhesive with reduced slip
and extended open time for internal and external tiling
EN 12004:C2FTES1
Fire class:
E
Initial tensile adhesion strength:
≥ 1.0 N/mm²
Early tensile adhesion strength after 6 hours:
≥ 0.5 N/mm²
Tensile adhesion strength after water immersion: ≥ 1.0 N/mm²
Tensile adhesion strength after heat ageing:
≥ 1.0 N/mm²
Tensile adhesion strength after
freezethaw cycles:
≥ 1.0 N/mm²
Release of dangerous substances:
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, bygningsregle
menter og bygnings eller industrinormer kan give anledning til specifikke forarbejdningsanbefalinger.
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Produktdatablad

Fliseklæb

I tvivlstilfælde anbefales en forsøgsklæbning.

Tekniske data:

Mørtlen kan forarbejdes i ca. 5 timer ved 20 °C. og skal forarbejdes
ved temperaturer over 5 °C.

Vægtfylde:

1,1 kg/liter.

Vægtfylde (blandet):

1,5 kg/liter.

Materialeforbrug:

Ved glatte underlag med kvadratisk
tandspartel:
Ca. 1,6 kg/m² med 4 mm tandspartel.
Ca. 2,2 kg/m² med 6 mm tandspartel.
Ca. 2,5 kg/m² med 8 mm tandspartel.

Forarbejdningstid:

Ca. 5 timer ved 20 °C.

Ilægningstid:

Ca. 30 min. (i frisk klæber).

Korrigeretid:

Ca. 20 min..

Gangbar:

Ca. 24 timer efter ilægning.

Fugning:

Gulv efter ca. 24 timer (20 °C).
Væg efter ca. 8 timer (20 °C).

Aftrækningsstyrker:

For stentøjsfliser lagret i 28 døgn
tør/våd  1,0/2,0 N/mm².

Bemærk
Ved opsætning af fliser eller isoleringsmaterialer på byggeplader,
f.eks. spånplader, skal disse skrues på et trægitter eller fastgøres på
lignende måde, således at de ikke kan bevæge sig.

ARDEX X 701 F
Fleksibel fliseklæber

• Fremragende vedhæftning til fliser med ringe vandoptagelse
• Til klæbning af gulv og vægfliser, glasmosaik, natursten m.m.
• Høj standfasthed og lang forarbejdningstid.

ARDEX X 701 anvendes på underlag af murværk, beton og letklinker
beton ældre end 2  3 måneder, samt gasbeton, kalkcementpuds,
cementpuds, gipspuds, anhydrit, spån, krydsfiner, gips og kalcium
silikatplader og eksisterende flise og klinkebelægninger.

Forbehandling af underlaget
Underlaget kan være tørt eller fugtigt, men skal være fast, bæredyg
tigt, vridningsfrit og frit for støv, urenheder og skillemidler.

På ru og ujævnt underlag anbefales det at afrette fladerne med
ARDEX X 701 FW. Når spartellaget er afhærdet, kan fliserne klæbes,
ligeledes i ARDEX X 701.

Indendørs underlag af gipspuds og sugende eller slebet anhydrit
skal være tørre og primes med ARDEX P 51 fortyndet med vand i
forholdet
1 : 3.

Der må ikke påføres fliseklæber på større arealer, end der kan pålæg
ges fliser, før klæberen danner hud, og mens den endnu er klæbrig,
når sidste flise pålægges.

Tætte, glatte, ikke sugende underlag som fx gamle fliser, metal glas
o.l. primes med ufortyndet ARDEX P 51.
Som hæftebro på gamle flisebelægninger udendørs og i vådrum
påføres først ARDEX 8+9 tætningsmasse (2 lag). Når ARDEX 8+9 er
tør, udlægges fliserne med ARDEX X 701 FW.
Blanding
I en ren beholder hældes rent, koldt vand og under kraftig omrøring
tilsættes pulveret, til der opnås en smidig standfast mørtel uden
klumper.

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

For stentøjsfliser
ved frost/tø:

1,0/1,5 N/mm².

Levering:

Sække á 25 kg.

Lagring:

12 måneder i uåbnet emballage i tørre rum.

MALkode (1993):

004

Afhængig af de ønskede flisers eller pladers type, størrelse og vægt
kan mørtelkonsistensen ændres ved, at den tilsatte væskemængde
øges eller reduceres en smule. Smidigheden forbedres ved at lade
den oprørte mørtel hvile i 5 min., hvorefter der omrøres igen.

Til inden og udendørs brug, samt svømmebassiner.

Velegnet til varmegulve.

Karakter
Pulver med specialcement, fyldstoffer og fleksibelt virkende plastma
terialer og additiver. Ved oprøring med vand fås en smidig, pastaag
tig fliseklæber med høj standfasthed, der hærder ved hydratisering
og tørring.

Blandingsforhold
25 kg ARDEX X 701 : ca. 11 liter vand, som tilsvarer ca. 1 rumdel
vand : 2 rumdele pulver..

Forarbejdning
ARDEX X 701 påføres underlaget med den glatte side af en bredtan
det tandspartel, som efter påføringen vendes og trækkes gennem
klæbelaget med tandsiden. Spartlens tandstørrelse skal være 4  10
mm afhængig af flisen og underlaget.

Til fremstilling af et fleksibelt klæbeunderlag.

Ved fliselægning på svindende underlag skal feltstørrelserne begræn
ses ved indlægning af dilatationsfuger.

Mørtlen hæfter praktisk taget uløseligt på alle byggematerialer. I
visse tilfælde kræves der primning som hæftebro.

• Cementbaseret, frostsikker og fleksibel.

Anvendelsesområde
ARDEX X 701 anvendes til klæbning af fliser og klinker af keramik,
stentøj, særligt finstentøjsfliser og mosaik af glas og porcelæn samt
til klæbning af lette skillevægs, isolerings og facadeplader.

Til fugtbeskyttelse af underlaget anbefales ARDEX 8+9 tætningsmem
bran. Til marmor og andre fugtfølsomme naturstene anbefales klæb
ning med ARDEX N 23 W. Til fliseklæbning i kurbade og andre højt
belastede steder anbefales det at anvende ARDEX WA epoxyklæber.
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Fliseklæberen skal påføres underlaget i en sådan mængde, at hele
flisens bagside er dækket med klæber efter ilægning. Ved anvendelse
af fliser med knoppet eller rillet bagside kan det være nødvendigt
også at påføre klæber på bagsiden af flisen.
Ved opsætningen/nedlægningen skal fliserne trykkes og vrides
på plads i klæbelaget. Der kan normalt foretages korrektion af de
enkelte fliser indtil 20 min. efter flisen er opsat/nedlagt.
Ved klæbning af isoleringsplader påføres mørtlen i striber eller pletvis
på bagsiden af pladerne. Hvis pladerne ikke har åbne porer, skal
overfladen først kradses op.

0370
ARDEX Skandinavia A/S
Marielundvej 4
2730 Herlev
Denmark
11
70327
EN 12004:2007+ A1:2012
ARDEX X 701 F
Improved deformable cementitious adhesive with reduced slip and
extended open time for internal and external tiling
EN 12004:C2TES1
Fire class:
E
Initial tensile adhesion strength:
≥ 1.0 N/mm²
Tensile adhesion strength after water immersion: ≥ 1.0 N/mm²
Tensile adhesion strength after heat ageing:
≥ 1.0 N/mm²
Tensile adhesion strength after
freezethaw cycles:
≥ 1.0 N/mm²
Release of dangerous substances: 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, bygningsregle
menter og bygnings eller industrinormer kan give anledning til specifikke forarbejdningsanbefalinger.

09/2022

118

Produktdatablad

Fliseklæb

I tvivlstilfælde anbefales en forsøgsklæbning.

Tekniske data:

Mørtlen kan forarbejdes i ca. 5 timer ved 20 °C. og skal forarbejdes
ved temperaturer over 5 °C.

Vægtfylde:

1,1 kg/liter.

Vægtfylde (blandet):

1,6 kg/liter.

Materialeforbrug:

Ved glatte underlag med kvadratisk
tandspartel:
Ca. 1,4 kg/m² med 4 mm tandspartel.
Ca. 1,9 kg/m² med 6 mm tandspartel.
Ca. 2,7 kg/m² med 8 mm tandspartel.

Forarbejdningstid:

Ca. 5 timer ved 20 °C.

Ilægningstid:

Ca. 30 min. (i frisk klæber)

Korrigeretid:

Ca. 20 min.

Gangbar:

Ca. 24 timer efter ilægning.

Fugning:

Gulv efter ca. 24 timer (20 °C).
Væg efter ca. 8 timer (20 °C).

Aftrækningsstyrker:

For stentøjsfliser lagret i 28 døgn
tør/våd  1,0/2,0 N/mm².

Bemærk
Ved opsætning af fliser eller isoleringsmaterialer på byggeplader,
f.eks. spånplader, skal disse skrues på et trægitter eller fastgøres på
lignende måde, således at de ikke kan bevæge sig.

ARDEX X 701 FW
Fleksibel fliseklæber, hvid

• Fremragende vedhæftning til fliser med ringe vandoptagelse
• Til klæbning af gulv og vægfliser, glasmosaik, natursten m.m.
• Høj standfasthed og lang forarbejdningstid.

ARDEX X 701 FW anvendes på underlag af murværk, beton og
letklinkerbeton ældre end 2  3 måneder, samt gasbeton, kalkcement
puds, cementpuds, gipspuds, anhydrit, spån, krydsfiner, gips og
kalciumsilikatplader og eksisterende flise og klinkebelægninger.

Forbehandling af underlaget
Underlaget kan være tørt eller fugtigt, men skal være fast, bæredyg
tigt, vridningsfrit og frit for støv, urenheder og skillemidler.

På ru og ujævnt underlag anbefales det at afrette fladerne med
ARDEX X 701 FW. Når spartellaget er afhærdet, kan fliserne klæbes,
ligeledes i ARDEX X 701 FW.

Indendørs underlag af gipspuds og sugende eller slebet anhydrit
skal være tørre og primes med ARDEX P 51 fortyndet med vand i
forholdet
1 : 3.

Der må ikke påføres fliseklæber på større arealer, end der kan pålæg
ges fliser, før klæberen danner hud, og mens den endnu er klæbrig,
når sidste flise pålægges.

Tætte, glatte, ikke sugende underlag som fx gamle fliser, metal glas
o.l. primes med ufortyndet ARDEX P 51.
Som hæftebro på gamle flisebelægninger udendørs og i vådrum
påføres først ARDEX 8+9 tætningsmasse (2 lag). Når ARDEX 8+9 er
tør, udlægges fliserne med ARDEX X 701 FW.
Blanding
I en ren beholder hældes rent, koldt vand og under kraftig omrøring
tilsættes pulveret, til der opnås en smidig standfast mørtel uden
klumper.

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

For stentøjsfliser
ved frost/tø:

1,0/1,5 N/mm².

Levering:

Sække á 20 kg.

Lagring:

12 måneder i uåbnet emballage i tørre rum.

MALkode (1993):

004

Afhængig af de ønskede flisers eller pladers type, størrelse og vægt
kan mørtelkonsistensen ændres ved, at den tilsatte væskemængde
øges eller reduceres en smule. Smidigheden forbedres ved at lade
den oprørte mørtel hvile i 5 min., hvorefter der omrøres igen.

Til inden og udendørs brug, samt svømmebassiner.

Velegnet til varmegulve.

Karakter
Pulver med specialcement, fyldstoffer og fleksibelt virkende plastma
terialer og additiver. Ved oprøring med vand fås en smidig, pastaag
tig fliseklæber med høj standfasthed, der hærder ved hydratisering
og tørring.

Blandingsforhold
20 kg ARDEX X 701 FW : Ca. 8,8 liter vand, som tilsvarer ca. 1
rumdel vand : 2 rumdele pulver.

Forarbejdning
ARDEX X 701 FW påføres underlaget med den glatte side af en bred
tandet tandspartel, som efter påføringen vendes og trækkes gennem
klæbelaget med tandsiden. Spartlens tandstørrelse skal være 4  10
mm afhængig af flisen og underlaget.

Til fremstilling af et fleksibelt klæbeunderlag.

Ved fliselægning på svindende underlag skal feltstørrelserne begræn
ses ved indlægning af dilatationsfuger.

Mørtlen hæfter praktisk taget uløseligt på alle byggematerialer. I
visse tilfælde kræves der primning som hæftebro.

• Cementbaseret, frostsikker og fleksibel.

Anvendelsesområde
ARDEX X 701 FW anvendes til klæbning af fliser og klinker af kera
mik, stentøj, særligt finstentøjsfliser og mosaik af glas og porcelæn
samt til klæbning af lette skillevægs, isolerings og facadeplader.

Til fugtbeskyttelse af underlaget anbefales ARDEX 8+9 tætningsmem
bran. Til marmor og andre fugtfølsomme naturstene anbefales klæb
ning med ARDEX N 23 W. Til fliseklæbning i kurbade og andre højt
belastede steder anbefales det at anvende ARDEX WA epoxyklæber.
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Fliseklæberen skal påføres underlaget i en sådan mængde, at hele
flisens bagside er dækket med klæber efter ilægning. Ved anvendelse
af fliser med knoppet eller rillet bagside kan det være nødvendigt
også at påføre klæber på bagsiden af flisen.
Ved opsætningen/nedlægningen skal fliserne trykkes og vrides
på plads i klæbelaget. Der kan normalt foretages korrektion af de
enkelte fliser indtil 20 min. efter flisen er opsat/nedlagt.
Ved klæbning af isoleringsplader påføres mørtlen i striber eller pletvis
på bagsiden af pladerne. Hvis pladerne ikke har åbne porer, skal
overfladen først kradses op.

0370
ARDEX Skandinavia A/S
Marielundvej 4
2730 Herlev
Denmark
19
37170
EN 12004:2007+ A1:2012
ARDEX X 701 FW
Improved deformable cementitious adhesive with reduced slip and
extended open time for internal and external tiling
EN 12004:C2TES1
Fire class:
E
Initial tensile adhesion strength:
≥ 1.0 N/mm²
Tensile adhesion strength after water immersion: ≥ 1.0 N/mm²
Tensile adhesion strength after heat ageing:
≥ 1.0 N/mm²
Tensile adhesion strength after
freezethaw cycles:
≥ 1.0 N/mm²
Release of dangerous substances:
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, bygningsregle
menter og bygnings eller industrinormer kan give anledning til specifikke forarbejdningsanbefalinger.
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Anvisning

Montage af fliser

ARDEX fliseklæbere
Anvisning: Montage af fliser
• Sådan monterer du fliser i fliseklæb
• Montering på væg og gulv

Ved at påføre fliseklæberen så kanalerne er lodrette og i samme retning på hele arealet, opnås den bedste standfasthed, når der monteres

Konsistensen kan justeres efter anden omrøring ved at tilsætte en
minimal mængde vand eller pulver til blandingen og røre sammen
endnu en gang. Efter denne justering må der ikke tilsættes yderligere
vand eller pulver til blandingen, da dette ødelægger produktet og
væsentligt nedsætter vedhæftningen, trykstyrken og elasticiteten på
det hærdede produkt!
Note: ARDEX anbefaler modningstid/hviletid på alle fliseklæbere,
også på produkter med kort forarbejdningstid som fx ARDEX X 77 S
eller ARDEX X 90 m.fl. Der bør ikke oprøres mere fliseklæber end der
kan anvendes inden for produktets forarbejdningstid.

Anvendelsesområde
Denne anvisning er en vejledning i, hvordan fliseklæbere fra ARDEX
forarbejdes korrekt, således at der opnås maksimal vedhæftning
mellem fliser og underlag.
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fliser uden snor eller afstandsholdere, som fx flisekryds.

Umiddelbart efter skrabespartlingen, mens fliseklæberen stadig
er fugtig, påføres endnu et lag fliseklæber, som trækkes igennem
med tandsiden. Det anbefales, at tandspartlens vinkel i forhold til
underlaget holdes på ca. 80 grader. Når klæberen er påført korrekt,
fremstår limstrengene skarpe, jævne og ensartede.

Forarbejdning

Underlag
Underlaget skal være ru, tørt, bæredygtigt, hårdt, fast og vridnings
stabilt og fri for bevægelser som følge af svind, nedbøjning m.m.
samt fri for støv, slamlag, cementhud, sinterhud, curringolie, forskal
lingsolie og andet, som kan nedsætte vedhæftningen til underlaget.
Generelt anbefales at underlaget støvsuges med en kraftig støv
suger, inden der påføres fliseklæber. Alle fliseklæbere fra ARDEX kan
påføres på de fleste underlag uden primer.
Hvis underlaget primes, inden der påføres fliseklæber, skal primeren
være tør inden fliseklæberen påføres. Bemærk, hvis der skal klæbes
fliser udendørs og på konstant våde konstruktioner, skal en evt.
primer være velegnet til denne belastning.
Fliser
Fliserne skal opfylde kravene i DS/EN 14411:2016, keramiske fliser
- definitioner, klassifikation, karakteristika, vurdering og kontrol af
ydeevnens konstans samt mærkning.
Fliser, som skal anvendes på gulve i vådrum og gulve med gulvvarme
samt fliser til udendørs anvendelse, må maksimalt have en vandop
tagelse på 6%. Fliser til udendørs anvendelse skal desuden være
frostfaste og vejrstabile.
Bagsiden af fliserne skal altid være tørre, rene og fri for slipmidler,
som fx hvidt magnesiumpulver, der kan nedsætte vedhæftningen til
flisen.

Ved opsætning af fliser uden at bruge snor, placeres flisen helt tæt til
flisen over og flisen ved siden af. Tryk flisen samtidig med flisen sideforskydes ca. en limstreng og trækkes tilbage og ned sådan at fugerne
mellem fliserne dannes.

Hvidt magnesiumpulver på bagsiden af flisen som smitter af. Pulveret
stammer fra produktionen af fliserne og skal fjernes for at opnå vedhæftning til fliseklæberen.

Blanding
Pulveret skal blandes i en ren beholder og blandingsforholdet mellem
pulver og vand skal altid overholdes. Til blanding af produktet skal
altid anvendes rent, koldt vand. Start altid med at hælde vandet i den
rene beholder, derefter pulveret.
Til blanding af fliseklæbere anbefales et røreværk som Collomix
med Type WK piskeris med 600 omdrejninger i minuttet. Der røres i
minimum 2 minutter.
Konsistensen og forarbejdningen af produktet vil blive væsentlig
forbedret, hvis blandingen får en kort modningstid/hviletid på ca. 2 3
minutter, hvorefter der røres igen i 23 minutter.

Ved at påføre fliseklæberen med den glatte side af tandspartlen,
arbejdes klæberen bedre ind i underlaget samtidig med at evt. reststøv
bliver indarbejdet i klæberen

For at opnå bedst mulig vedhæftning til underlaget anbefales det at
påføre fliseklæberen med den glatte side af tandspartlen. På sugende
underlag, som fx gasbeton, er det en god ide at skrabespartle et
lag fliseklæber på underlaget, sådan at porerne lukkes og evt. støv
bindes i fliseklæberen.

Ilægningen af fliserne udføres ved, at flisen trykkes i den endnu våde
og klæbrige fliseklæber og sideforskydes ca. en limstreng frem
og tilbage og derefter justeres på plads med rigtig fugebredde. I
tilfælde af, at flisens placering skal korrigeres på et senere tidspunkt,
skal produktets korrigeretid overholdes. Korrigeretiden varierer fra
produkt til produkt, og vil normalt være ca. 15  30 minutter efter, at
flisen er trykket ind i klæberen. En senere justering kan resultere i et
brud i fliseklæberen og dermed i ringe vedhæftning mellem flise og
underlag.
Fliseklæberen skal påføres underlaget i en sådan mængde, at hele
flisens bagside er fulddækket med klæber efter ilægning af flisen. For
at opnå fulddækning er det vigtigt, at der anvendes en tandspartel
09/2022
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Anvisning

med tandstørrelse som passer til flisens længste kantlængde. (se
skema 1). ARDEX anbefaler generelt tandspartler med firkantede tæn
der, men andre tandspartler kan evt. anvendes. Bemærk, at der kan
være forskel på flisens bagside. En plan bagside kræver en mindre
tandspartel end en bagside som er ujævn. (se skema 1)

Ved kantlængde over 600 mm skal der påføres fliseklæber på
både flisens bagside og på underlaget. Det anbefales, at der som
minimum benyttes en 12 mm tandspartel på underlaget og en 6
mm på flisens bagside. Klæberen skal påføres i samme retning
på både underlag og flise, sådan at kanalerne i fliseklæberen er
parallelle med hinanden når flisen trykkes ned i fliseklæberen på
underlaget.

Fugning
Produktets tørretid skal overholdes. Videre forarbejdning, som fx
fugning, må først påbegyndes når produktet er tilstrækkelig tørt.
Tørretiden varierer fra produkt til produkt og kan være alt fra 1time til
24 timer. Hvis ikke tørretiden overholdes, er der risiko for, at fugerne
efterfølgende bliver misfarvede, lige som gulvfliser kan blive løse,
hvis gulvfliserne betrædes for tidligt.

At ”slagte” en flise, betyder at afmontere en flise, som lige er sat fast i
klæberen. Formålet er at betragte bagsiden og konstatere, om der er
tilstrækkelig dækning med lim på flisens bagside.

For at kontrollere om der er tilstrækkelig klæber på flisens bagside,
anbefales at "slagte" en flise med jævne mellemrum. Hvis der er
kanaler eller hulrum i klæberen på flisens bagside, bør der vælges
en tandspartel med større tænder eller alternativt en bagsmøring af
flisens bagside.
Fliseklæberens ilægningstid skal overholdes. Lige efter fliseklæberen
er påført, vil fliseklæberen være blød, våd, klæbrig og der vil være
afsmitning på fliserne, som vil resultere i, at fliseklæberen opnår
vedhæftning til flisen. Efter kort tid vil fliseklæberen danne skind/hud
på overfladen af fliseklæberen. Det betyder, at klæberen stadig er
blød og våd, men ikke længere er klæbrig i overfladen. Der vil altså
ikke være afsmitning på flisens bagside, og der opnås ikke vedhæft
ning til flisen. Der må altså ikke påføres fliseklæber på større arealer,
end der kan monteres fliser før klæberen danner hud, og mens
fliseklæberen endnu er klæbrig, når sidste flise trykkes og vrides
på plads i klæbelaget. Ilægningstiden varierer fra produkt til produkt
og vil normalt være ca. 30  60 minutter ved påføring umiddelbart
efter blandingen. Produktets forarbejdningstid skal overholdes og
materiale, som er begyndt at størkne og hærde, må ikke genoprøres
med vand, og skal kasseres.
Skema 1
Tandstørrelser  firkantet
Kantlængde

Plan bagside

Ujævn bagside

Op til 50 mm

3x3

4x4

50  108 mm

4x4

6x6

108  200 mm

8x8

10 x 10

200  300 mm

10 x 10

12 x 12

300  400 mm

12 x 12

14 x 14

400  500 mm

14 x 14

15 x 12

500  600 mm

15 x 12

15 x 20

Bemærk!
Fælles for alle fliseklæbere gælder, at de skal forarbejdes ved tempe
raturer over +5 °C. Alle tider, som nævnes i produkternes datablade,
er gældende for 20 °C. Lavere temperatur end 20 °C forlænger
tiderne og højere temperatur end 20 °C forkorter tiderne.
Faktorer, som høj strålevarme fra fx en kraftig lampe eller en svag
brise, som følge af gennemtræk i rummet eller vind på udendørs
arealer vil også forkorte tiderne.
Kontakt ARDEX
I tilfælde af, at der skulle være spørgsmål til emner, som ikke er
omtalt i denne anvisning, kontakt gerne ARDEX og vi vil forsøge at
hjælpe efter bedste evne.
Henvisninger
For tekniske oplysninger på ARDEX cementbaserede fliseklæbere
henviser vi til følgende datablade:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ARDEX S 28
ARDEX S 48
ARDEX N 23 W
ARDEX X 32
ARDEX X 77
ARDEX X 77 S
ARDEX X 77 W
ARDEX X 78
ARDEX X 90
ARDEX X 701 F
ARDEX X 701 FW

For information om klæbning af fliser i hårdt belastede områder, som
fx industrikøkkener, bilvaskehaller, terapibade o.lign. henviser vi til
databladet på vores epoxyfliseklæber ARDEX WA.
For information om fugning af fliser henviser vi til ARDEX anvisning:
Fugning af fliser. For information om forarbejdning af vådrumsmem
braner, henviser vi til ARDEX montagevejledning: Vådrumsmembraner.
På www.ardex.dk kan alle ovennævnte datablade og anvisninger
downloades. På vores hjemmeside (klik på "Service") findes desuden
flere howtovideoer, som viser, hvordan der arbejdes med forskellige
ARDEX materialer.

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

Produktdatablad

Fugemørtel

ARDEX G7N FLEX
Fleksibel fugemørtel

215

• Til fugebredder fra 215 mm
• Vand og smudsafvisende
• Høj styrke
ºC. Højere temperatur forkorter forarbejdningstiden, lavere tempera
tur forlænger den.

• keramiske fliser af fajance, stentøj og finstentøj, klinker og spalt
fliser
• fugtbestandige natursten og cementsten
• mosaik af porcelæn og keramik.

ARDEX G7N FLEX har en høj fyldeevne og fylder let fuger op i én
arbejdsgang. Fugemassen påføres fliserne med et fugebræt eller en
blød gummispartel, som trækkes diagonalt på fugerne. Fugemas
sen sætter sig forholdsvis langsomt, hvilket gør det muligt at fuge
et større areal end normalt før afvaskning foretages. Dette sikrer en
mere rationel arbejdsgang.

Blanding
I en ren beholder hældes rent, koldt vand, og under kraftig omrøring
tilsættes pulveret, til der opnås en smidig, pastaagtig mørtel uden
klumper.
Blandingsforhold
5 kg pulver : 1,2 l vand
12,5 kg pulver : ca. 2,9 l vand
svarende til ca. 3,75 rumdele pulver : 1 rumdel vand.
Forarbejdning
Mørtlen kan forarbejdes i ca. 1  1½ time ved en temperatur på +20

Cementbaserede fuger er ikke syrebestandige. Brug af syreholdige
rengøringsmidler, som indeholder fx citronsyre, eddikesyre e.lign. kan
på sigt beskadige fugen. Fugerne skal altid vandes før anvendelse
af sådanne rengøringsmidler. Generelt anbefales det at anvende
neutrale eller let alkaliske rengøringsmidler til rengøring af flisebelæg
ninger.

Selvom ARDEX G7N FLEX indeholder tilsætningsstoffer, som forebyg
ger mugdannelse, skal der fortsat foretages en grundig og regel
mæssig rengøringen af fugen.

Anvendelsesområde
Inden og udendørs på gulv og væg til fugning af fliser af:

Forbehandling af underlaget
Fugerne skal være tørre, rene og fri for støv, snavs, olie og andre
skillemidler. Fugerne skal have en ensartet dybde før påføring af
ARDEX G7N FLEX. Om nødvendigt skal fugerne kradses ud før
påføringen.

Fugt fra underlaget og forskellig sugeevne på flisekanter kan forår
sage farveforskelle i fugerne. Sørg for at overholde den foreskrevne
vandmængde for at sikre en ensartet fugeprofil i hele fugen. Der
bør aldrig efterlades en vandfilm ovenpå fugerne i forbindelse med
fugearbejdet.

For at undgå misfarvninger ved fugningen af fugtfølsomme natur
stensfliser indendørs anbefales ARDEX MG marmorfuge. Alternativt
kan der først foretages en prøvefugning med ARDEX G7N Flex for at
konstatere, hvorvidt anvendelse af fugemassen vil forårsage perma
nent misfarvning af flisekanterne.

• God vedhæftning til flisekanter

Til fugebredder fra 2  15 mm.

Tekniske data:

Generelt gældende
I kur og svømmebade og ved fugning af andre stærkt belastede
områder anbefales det at anvende ARDEX WA epoxyfuge eller ARDEX
RG 12 hybridfuge i stedet for cementbaserede fugematerialer.

• Særlig velegnet til fugning af store arealer

Særlig velegnet til fajance og stentøj.

I tilfælde, hvor fugemørtelresterne ikke kan afvaskes med vand
på normal vis, kan overfladerne afsyres. Fugerne skal vandes, før
afsyringen foretages. Det tilrådes først at undersøge, om fliserne kan
tåle en syreopløsning.

Når det første lag ARDEX G7N FLEX har sat sig, kan der om nødven
digt påføres endnu et lag fugemasse. Når fugemassen er tilstræk
kelig stabil, kan fliserne rengøres med en svamp og rent vand, som
skiftes ofte. Vask indtil fugerne bliver glatte, jævne og ensartede og
fliserne er rene.
I tilfælde hvor mørtlen på fliserne er begyndt at tørre, fugtes hele
arealet, før selve afvaskningen foretages. Det resterende fugeslør er
efter opfugtningen let at fjerne med svamp og vand.
En almindelig blomstersprøjte er velegnet til at fugte arealet. Herved
påføres en jævn vandfilm på hele det areal, som skal afvaskes.
Samtidig undgås overskudsvand i forbindelse med forvandingen, og
risikoen for misfarvning reduceres.
ARDEX G7N FLEX skal forarbejdes ved temperaturer over 5 ºC.
Bemærk
På ru og porefyldte fliser kan rester af fugemørtel sætte sig fast på
overfladen. Det anbefales derfor altid at udføre en prøvefugning i
disse tilfælde, inden det egentlige fugearbejde påbegyndes.

Karakter
Cementbaseret fugemørtel med finkornede fyldstoffer samt specielle
tilsætningsstoffer, som sikrer en fuge med høj styrke. Samtidig opnås
optimale forarbejdningsegenskaber samt en lang vasketid.

Vægtfylde:

Ca. 1,3 kg/liter

Vægtfylde (blandet):

Ca. 2,0 kg/liter

Materialeforbrug:

Ved fliser med fugebredde på 10 mm og
fugedybde på 5 mm:
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Fliser på 60 x 60 cm: ca. 0,30 kg/m²
Fliser på 30 x 60 cm: ca. 0,40 kg/m²
Fliser på 30 x 30 cm: ca. 0,50 kg/m²
Fliser på 15 x 15 cm: ca. 1,0 kg/m²
Fliser på 10 x 10 cm: ca. 1,5 kg/m²
Materialespild:

Der må påregnes et materialespild i form
af overskydende fugemasse på fliserne på
0,05  0,10 g/m² afhængig af overfladens
beskaffenhed og arbejdsmetode.

Forarbejdningstid:

Ca. 1  1½ time ved 20 °C

Gangbar:

Ca. 4  5 timer efter fugning ved 20 °C

Kugletrykshårdhed:

Efter 1 døgn ca. 30 N/mm²
Efter 3 døgn ca. 40 N/mm²
Efter 7 døgn ca. 50 N/mm²
Efter 28 døgn ca. 70 N/mm²

Egnet til gulvvarme:

Ja

Levering:

Sække á 12,5 kg/poser á 5 kg i pakninger
á 4 stk.

Lagring:

I tørre rum kan produktet lagres ca. 12 mdr.
i original, uåbnet emballage

MALkode (1993)

004

Ved oprøring med vand fås en smidig, pastaagtig mørtel, som er let
at forarbejde, ikke brænder af, har en høj fyldeevne og hæfter fast i
fugerne uden revnedannelse.
Efter hærdning opnår ARDEX G7N FLEX vand og smudsafvisende
egenskaber, hvilket giver et godt optisk indtryk af fugen, forbedrer
dens beskaffenhed samt gør den lettere at rengøre.
Fugemassens store elasticitet samt gode vedhæftning til flisekan
terne nedsætter risikoen for spændingsopbygninger og derved
revnedannelser på arealer med store temperaturbelastninger. Dette
øger belægningens holdbarhed væsentligt.

Leveres i farverne:
hvid
sølvgrå
manhattan
stengrå
basalt

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

antracit

Vi garanterer for en fejlfri beskaffenhed af vore produkter. Vore informationer er baseret på laboratorieforsøg og praktiske erfaringer og er en vejledning ved valg af produkt og arbejdsmetode.
Da forbrugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, påtager vi os ikke ansvaret for de opnåede resultater. Landespecifikke forskrifter baseret på regionale standarder, bygningsregle
menter og bygnings eller industrinormer kan give anledning til specifikke forarbejdningsanbefalinger.
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Produktdatablad

Fugemørtel

ARDEX G8S FLEX
Hurtighærdende, fleksibel fugemørtel

16

• Til fugebredder fra 16 mm
• Vand og smudsafvisende
• Hurtig gangbar
• Sikrer meget fine og glatte overflader
Højere temperatur forkorter forarbejdningstiden, lavere temperatur
forlænger den.

• fintstentøj, stentøj og fajance
• glasfliser
• fugtbestandige natursten og betonfliser
mosaik af glas, porcelæn og keramik.

ARDEX G8S FLEX har en høj fyldeevne og fylder let fugerne. Fuge
massen påføres fliserne med et fugebræt eller en blød gummispartel,
som trækkes diagonalt på fugerne. ARDEX G8S FLEX sætter sig
forholdsvis langsomt i fugen, hvilket gør det muligt at fuge et større
areal end normalt, før afvaskning foretages. Dette sikrer en mere
rationel arbejdsgang.

Forbehandling af underlaget
Fugerne skal være tørre, rene og fri for støv, snavs, olie og andre
skillemidler. Fugerne skal have en ensartet dybde før påføring af
ARDEX G8S FLEX.
Blanding
I en ren beholder hældes rent, koldt vand, og under kraftig omrøring
tilsættes pulveret, til der opnås en smidig pastaagtig mørtel uden
klumper.
Blandingsforhold:
5 kg pulver : 1,1 l vand.
12,5 kg pulver : ca. 2,75 l vand
Hvilket svarer til ca. 3,4 rumdele pulver : 1 rumdel vand.
Forarbejdning
Mørtlen kan forarbejdes i ca. 30 min. ved en temperatur på + 20 ºC.

Fugt fra underlaget og forskellig sugeevne på flisekanter kan forår
sage farveforskelle i fugerne. Sørg for at overholde den foreskrevne
vandmængde for at sikre en ensartet fugeprofil i hele fugen. Der
bør aldrig efterlades en vandfilm ovenpå fugerne i forbindelse med
fugearbejdet.
Cementbaserede fuger er ikke syrebestandige. Brug af syreholdige
rengøringsmidler, som indeholder fx citronsyre, eddikesyre eller
lign. kan på sigt beskadige fugen. Fugerne skal altid vandes, før
anvendelse af sådanne rengøringsmidler. Generelt anbefales det at
anvende neutrale eller let alkaliske rengøringsmidler til rengøring af
flisebelægninger.
Generelt gældende
I kur og svømmebade og ved fugning af andre stærkt belastede
områder anbefales det at anvende ARDEX WA epoxyfuge eller ARDEX
RG 12 hybridfuge i stedet for cementbaserede fugematerialer.

Selvom ARDEX G8S FLEX indeholder tilsætningsstoffer, som forebyg
ger mugdannelse, skal der fortsat foretages en grundig og regel
mæssig rengøringen af fugen.

Anvendelsesområde
Inden og udendørs på gulv og væg til fugning af fliser af

Til fugebredder fra 1  6 mm.

Tekniske data:

For at undgå misfarvninger ved fugningen af fugtfølsomme natur
stensfliser indendørs anbefales ARDEX MG marmorfuge. Alternativt
kan der først foretages en prøvefugning med ARDEX G8S FLEX for at
konstatere, hvorvidt anvendelse af fugemassen vil forårsage perma
nent misfarvning af flisekanterne.

• Hurtig hærdning

Særlig velegnet til ekstra hårdtbrændt, ikke sugende keramik af
finstentøj

I tilfælde, hvor fugemørtelresterne ikke kan afvaskes med vand på
normal vis, kan overfladerne afsyres. Fugerne skal vandes, før afsy
ringen foretages. Det tilrådes først at undersøge, om fliserne kan tåle
en syreopløsning, inden arbejdet påbegyndes.

Når det første lag ARDEX G8S FLEX har sat sig, kan der, om nødven
digt, påføres endnu et lag fugemasse. Når fugemassen er tilstræk
kelig stabil, kan fliserne rengøres med en svamp og rent vand, som
skiftes ofte. Vask indtil fugerne bliver glatte, jævne og ensartede og
fliserne er rene.
I tilfælde hvor mørtlen på fliserne er begyndt at tørre, fugtes hele
arealet, før selve afvaskningen foretages. Det resterende fugeslør er
efter opfugtningen let at fjerne med svamp og vand.
En almindelig blomstersprøjte er velegnet til at fugte arealet. Herved
påføres en jævn vandfilm på hele det areal, som skal afvaskes.
Samtidig undgås overskudsvand i forbindelse med forvandingen, og
risikoen for misfarvning reduceres.
ARDEX G8S FLEX skal forarbejdes ved temperaturer over 5 ºC.
Bemærk
På ru og porefyldte fliser og klinker kan rester af fugemørtel sætte
sig fast på overfladen. Det anbefales derfor at udføre en prøvefug
ning i disse tilfælde, inden det egentlige fugearbejde.

Karakter
Cementbaseret fugemørtel med meget finkornede fyldstoffer samt
specielle tilsætningsstoffer, som sikrer, at der fås en fuge med høj
styrke. Samtidig opnås optimale forarbejdningsegenskaber samt en
lang vasketid.
Ved oprøring med vand fås en smidig, pastaagtig mørtel, som er let
at forarbejde, ikke brænder fast, har en høj fyldeevne og hæfter fast
i fugerne uden revnedannelse. Fugen bliver meget fin og glat uden
synlige korn.
Efter hærdning opnår ARDEX G8S FLEX vand og smudsafvisende
egenskaber, hvilket giver et godt optisk indtryk af fugen, forbedrer
dens beskaffenhed samt gør den lettere at rengøre.
Fugemassens store elasticitet samt gode vedhæftning til flisekan
terne nedsætter risikoen for spændingsopbygninger og derved
revnedannelser på områder med store temperaturbelastninger og
øger derved belægningens holdbarhed væsentligt.

Vægtfylde:

Ca. 1,3 kg/liter

Vægtfylde (blandet):

Ca. 2,0 kg/liter

Materialeforbrug:

Ved fliser og mosaik med fugebredde på
3 mm og fugedybde på 5 mm
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Fliser på 60 x 60 cm ca. 0,10 kg/m²
Fliser på 30 x 60 cm ca. 0,15 kg/m²
Fliser på 30 x 30 cm ca. 0,20 kg/m²
Fliser på 15 x 15 cm ca. 0,35 kg/m²
Fliser på 10 x 10 cm ca. 0,50 kg/m²
Fliser på 5 x 5 cm ca. 1,0 kg/m²
Materialespild: Der må påregnes et materialespild i form af over
skydende fugemasse på fliserne på 0,05  0,10 g/m² afhængig af
overfladens beskaffenhed og arbejdsmetode.
Forarbejdningstid:

Ca. 30 min. ved 20 °C

Gangbar:

Ca. 90 min. efter fugning ved 20 °C

Kugletrykshårdhed:

Efter 1 døgn ca. 40 N/mm²
Efter 3 døgn ca. 55 N/mm²
Efter 7 døgn ca. 75 N/mm²
Efter 28 døgn ca. 80 N/mm²

Egnet til gulvvarme:

Ja

Levering:

Sække a 12,5 kg / poser á 5 kg i pakninger
á 4 stk.

Lagring:

I tørre rum kan produktet lagres ca. 12 mdr.
i original, uåbnet emballage.

MALkode (1993)

004

Leveres i farverne:
hvid

pergamon

sølvgrå

lysegrå

manhattan

cementgrå

grå

basalt

antracit

jasmin

bahamabeige

gråbrun

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

mørkebrun

Vi garanterer for en fejlfri beskaffenhed af vore produkter. Vore informationer er baseret på laboratorieforsøg og praktiske erfaringer og er en vejledning ved valg af produkt og arbejdsmetode.
Da forbrugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, påtager vi os ikke ansvaret for de opnåede resultater. Landespecifikke forskrifter baseret på regionale standarder, bygningsregle
menter og bygnings eller industrinormer kan give anledning til specifikke forarbejdningsanbefalinger.
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Produktdatablad

Fugemørtel

På ru og porefyldte fliser og klinker kan rester af fugemørtel sætte
sig fast på overfladen. Det anbefales derfor at udføre en prøvefug
ning i disse tilfælde, inden det egentlige fugearbejde.
I tilfælde, hvor fugemørtelresterne ikke kan afvaskes med vand på
normal vis, kan overfladerne afsyres. Fugerne skal vandes, før afsy
ringen foretages. Det tilrådes først at undersøge, om fliserne kan tåle
en syreopløsning inden arbejdet påbegyndes.

ARDEX G9S FLEX
Hurtighærdende, fleksibel fugemørtel

215

• Til fugebredder fra 215 mm
• Vandafvisende
• Hurtig hærdning
• Hurtig gangbar
• Fleksibel
Anvendelsesområde
Inden og udendørs på gulv og væg til fugning af fliser af:
•
•
•
•
•

finstentøj, stentøj og fajance
fugtbestandige natursten og betonstensfliser
mosaik af glas, porcelæn og keramik.
facadebeklædning af fliser
vægge af glasbyggesten

Speciel velegnet til finstentøj på balkoner og terrasser.

Forarbejdning
Mørtlen kan forarbejdes i ca. 30 min. ved en temperatur på + 20 ºC.
Højere temperatur forkorter forarbejdningstiden, lavere temperatur
forlænger den.
ARDEX G9S FLEX har en høj fyldeevne og fylder fugerne let. Fuge
massen påføres fliserne med et fugebræt eller en blød gummispartel,
som trækkes diagonalt på fugerne. ARDEX G9S FLEX sætter sig
forholdsvis langsomt i fugen, hvilket gør det muligt at fuge et større
areal end normalt før afvaskning. Dette sikrer en mere rationel
arbejdsgang.

Til fugebredder fra 2  15 mm.
Forbehandling af underlaget
Fugerne skal være tørre, rene og fri for støv, snavs, olie og andre
skillemidler. Fugerne skal have en ensartet dybde før påføring af
ARDEX G9S FLEX. Om nødvendigt skal fugerne kradses ud før
påføringen.
Blanding
I en ren beholder hældes rent, koldt vand og under kraftig omrøring
tilsættes pulveret, til der opnås en smidig pastaagtig mørtel uden
klumper.
Blandingsforhold
5 kg pulver : 1,0 l vand.
12,5 kg pulver : ca. 2,4 l vand

Når det første lag ARDEX G9S FLEX har sat sig ganske lidt, kan der,
om nødvendigt, påføres endnu et lag fugemasse. Når fugemassen er
tilstrækkelig stabil, kan fliserne rengøres med en svamp og rent vand,
som skiftes ofte. Vask indtil fugerne bliver glatte, jævne og ensartede
og fliserne er rene.
I tilfælde hvor mørtlen på fliserne er begyndt at tørre, fugtes hele
arealet, før selve afvaskningen foretages. Det resterende fugeslør er
efter opfugtningen let at fjerne med svamp og vand.
En almindelig blomstersprøjte er velegnet til at fugte arealet. Med
hjælp af disse redskaber påføres en jævn vandfilm på hele det areal,
som skal afvaskes. Samtidig undgås overskudsvand i forbindelse
med forvandingen, og risikoen for misfarvning reduceres.

Tekniske data:
Vægtfylde:

Ca. 1,3 kg/liter.

Vægtfylde (blandet):

Ca. 2,1 kg/liter.

Materialeforbrug:

Ved fliser med fugebredde på 6 mm og
fugedybde på 5 mm:
Fliser på 60 x 60 cm ca. 0,20 kg/m²
Fliser på 30 x 60 cm ca. 0,30 kg/m²

Fugt fra underlaget og forskellig sugeevne på flisekanter kan forår
sage farveforskelle i fugerne. Sørg for at overholde den foreskrevne
vandmængde for at sikre en ensartet fugeprofil i hele fugen. Der
bør aldrig efterlades en vandfilm ovenpå fugerne i forbindelse med
fugearbejdet.

Fliser på 30 x 30 cm ca. 0,40 kg/m²
Fliser på 15 x 15 cm ca. 0,60 kg/m
Fliser på 10 x 10 cm ca. 0,90 kg/m²
Fliser på 5 x 5 cm ca. 1,80 kg/m²

Cementbaserede fuger er ikke syrebestandige. Brug af syreholdige
rengøringsmidler, som indeholder fx citronsyre, eddikesyre eller lign.
kan på sigt beskadige fugen. Fugerne skal altid vandes, før anven
delse af sådanne rengøringsmidler.

Materialespild: Der må påregnes et materialespild i form af over
skydende fugemasse på fliserne på 0,05  0,10 g/m² afhængig af
overfladens beskaffenhed og arbejdsmetode.
Forarbejdningstid:

Ca. 30 min. ved 20 °C.

Generelt anbefales det at anvende neutrale eller let alkaliske rengø
ringsmidler til rengøring af flisebelægninger.

Gangbar:

Ca. 90 min. efter fugning ved 20 °C.

Kugletrykshårdhed:

Efter 1 døgn ca. 35 N/mm²

Generelt gældende
I kur og svømmebade og ved fugning af andre stærkt belastede
områder anbefales det at anvende ARDEX WA epoxyfuge eller ARDEX
RG 12 hybridfuge i stedet for cementbaserede fugematerialer.
For at undgå misfarvninger ved fugningen af fugtfølsomme natur
stensfliser indendørs anbefales ARDEX MG marmorfuge. Alternativt
kan der først foretages en prøvefugning med ARDEX G9S FLEX for at
konstatere, hvorvidt anvendelse af fugemassen vil forårsage perma
nent misfarvning af flisekanterne.
Karakter
Cementbaseret fugemørtel med finkornede fyldstoffer samt specielle
tilsætningsstoffer, som sikrer, at der fås en fuge med høj styrke,
optimale forarbejdningsegenskaber samt en lang vasketid.
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Efter 3 døgn ca. 40 N/mm²
Efter 7 døgn ca. 50 N/mm²
Efter 28 døgn ca. 60 N/mm²
Egnet til gulvvarme:

Ja.

Levering:

Sække a 12,5 kg / poser á 5 kg i pakninger
á 4 stk.

Lagring:

I tørre rum kan produktet lagres ca. 12 mdr.
i original, uåbnet emballage.

MALkode (1993)

004

Ved oprøring med vand fås en smidig, pastaagtig mørtel, som er let
at forarbejde, ikke brænder fast, har en høj fyldeevne og hæfter fast i
fugerne uden revnedannelse.
Efter hærdning opnår ARDEX G9S FLEX vand og smudsafvisende
egenskaber, hvilket giver et godt optisk indtryk af fugen, forbedrer
dens beskaffenhed samt gør den lettere at rengøre.

Fugemassens store elasticitet og gode vedhæftning til flisekanterne
nedsætter risikoen for spændingsopbygninger og derved revnedan
nelser på områder med store temperaturbelastninger. Dette øger
belægningens holdbarhed væsentligt.

Leveres i farverne:
sølvgrå

ARDEX G9S FLEX skal forarbejdes ved temperaturer over 5 ºC.
svarende til ca. 4 rumdele pulver : 1 rumdel vand.

cementgrå

Bemærk
Fugerne skal kradses ud før påføring af ARDEX G9S FLEX.

grå

basalt

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

antracit

Vi garanterer for en fejlfri beskaffenhed af vore produkter. Vore informationer er baseret på laboratorieforsøg og praktiske erfaringer og er en vejledning ved valg af produkt og arbejdsmetode.
Da forbrugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, påtager vi os ikke ansvaret for de opnåede resultater. Landespecifikke forskrifter baseret på regionale standarder, bygningsregle
menter og bygnings eller industrinormer kan give anledning til specifikke forarbejdningsanbefalinger.
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Produktdatablad

Fugemørtel

En almindelig blomstersprøjte er velegnet til at fugte arealet. Herved
påføres en jævn vandfilm på hele det areal, som skal afvaskes.
Samtidig undgås overskudsvand i forbindelse med forvandingen, og
risikoen for misfarvning reduceres. Resterende fugeslør kan senere
fjernes ved hjælp af en fugtig svamp.
Mørtlen kan forarbejdes i ca. 30 min. ved en temperatur på +20 °C
Højere temperaturer forkorter forarbejdningstiden og lavere tempera
turer forlænger forarbejdningstiden.

ARDEX G10
Naturstensfuge

ARDEX G 10 skal forarbejdes ved temperaturer over +5 °C.
Bemærk
På ru og porøse natursten kan rester af fugemørtel sætte sig fast på
overfladen. I disse tilfælde anbefales derfor at udføre prøvefugning,
inden det egentlige fugearbejde udføres.

Forarbejdningstid (+20 °C):
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Ca. 30 min.

Gangbar (+20 °C):

Efter ca. 3 timer.

Kugletrykshårdhed:

Efter 1 dag: Ca. 27 N/mm²
Efter 3 dage: Ca. 43 N/mm²
efter 7 / 28 dage: Ca. 48 N/mm²

Egnet til gulvvarme:

Ja.

Mærkning iht.
GGVSEB/ADR:

Ingen.

Emballage:

Sække á 12,5 kg/spande á 5 kg.

Lagring:

12 måneder i uåbnet emballage i tørre rum

Malkode:

004

Cementbaserede fuger er ikke syrebestandige. Brug af syreholdige
rengøringsmidler, som indeholder f.eks. citronsyre, eddikesyre eller
andre syreformer, kan på sigt beskadige fugerne. Grundlæggende
anbefales det at bruge neutrale rengøringsmidler til rengøring af
naturstensbelægninger.

• Cementbaseret fugemørtel
• Til fugning af natursten og betonstensfliser

Generelt gælder
I kur og svømmebade og ved fugning af andre hårdt belastede om
råder anbefales det at anvende ARDEX WA epoxyfuge eller ARDEX RG
12 epoxyfuge i stedet for cementbaserede fugematerialer.

• Forbedret farvestabilitet
• Til fugebredder fra 1  10 mm

Trods den forebyggende beskyttelse mod skimmelsvamp, er det al
ligevel vigtigt at rengøre og pleje fugerne grundigt og regelmæssigt.

• God vedhæftning til flisekanter
• Let forarbejdning og høj fyldeevne

Karakter
Cementbaseret, premium fugemørtel med specielle fyldstoffer og
additiver til fine fugeoverflader. Ved oprøring med vand fås en smidig,
pastaagtig mørtel, der har optimale forarbejdningsegenskaber samt
høj fyldeevne og forbedret farvestabilitet.

• Med langt vaskeinterval 15  45 min.

Leveres i farverne:
hvid

pergamon

sølvgrå

lysgrå

Anvendelsesområde
Inden og udendørs på væg og gulv. Til fugning af natursten og beton
stensfliser i fugebredder fra 1  10 mm.
Forbehandling af underlaget
Fugerne skal være tørre, rene og fri for støv, snavs, olie og andre
skillemidler. Fugerne skal have en ensartet dybde før påføring af
ARDEX G10.
Blanding
I en ren beholder hældes rent, koldt vand og ARDEX G10 tilsættes
under kraftig omrøring, til der opnås en smidig, pastaagtig mørtel
uden klumper.
Alternativt kan oprøringen også ske direkte i ARDEX G10spanden.
Hertil anbefales maskinel oprøring med egnet omrører. Efter en mod
ningstid på 2  3 minutter oprøres blandingen igen intensivt.

Forarbejdning
Mørtlen har en høj fyldeevne og fylder fugerne let. Fugemassen påfø
res naturstenene med et fugebræt eller en blød gummispartel, som
trækkes diagonalt på fugerne.
Når fugemassen er størknet tilstrækkeligt, kan ARDEX G10 afvaskes
med en svamp eller svampebræt.
Afvaskningen kan foretages mellem 15  45 min. efter, at fugemørtlen
er påført. Vask indtil fugerne bliver glatte, jævne og ensartede, og
naturstenene er rene.
I tilfælde, hvor mørtlen på naturstenene er begyndt at tørre, fugtes
hele arealet, før selve afvaskningen foretages. Det resterende fuge
slør er efter opfugtningen let at fjerne med svamp og vand.

Blandingsforhold
5 kg ARDEX G10 : Ca. 1,7 l vand.

1  10 mm

ARDEX G10 er uafhængig af de valgte naturstens vandoptag. Fuge
slammet kan sidde mellem 15 og 45 min. inden, der skal vaskes af.
Fugen hæfter fast i fugerne uden revnedannelse.
ARDEX G10 opnår efter hærdning vand og smudsafvisende egenska
ber, hvilket resulterer i en fuge, som er nem at vedligeholde og ikke
misfarves i samme grad som andre cementbaserede fuger.
Fugemassens store elasticitet og gode vedhæftning til naturstenskan
terne nedsætter risikoen for spændingsopbygninger og derved på
revnedannelser i fugen.

sandgrå

cementgrå

grå

stengrå

basalt

Tekniske data:
Blandingsforhold:

Ca. 1,7 l vand : 5 kg pulver.

Vægtfylde:

Ca. 1,1 kg/liter.

Vægtfylde (blandet):

Ca. 1,8 kg/liter.

Materialeforbrug:

Ved fliser med fugebredde på 3 mm og
fugedybde på 5 mm:
60 x 60 cm ca. 0,1 kg/m²
30 x 60 cm ca. 0,15 kg m²
30 x 30 cm ca. 0,2 kg/m²
15 x 15 cm ca. 0,35 kg/m²
10 x 10 cm ca. 0,45 kg/m²

Materialespild: Der må påregnes et materialespild i form af over
skydende fugemasse på fliserne på 0,05  0,10 g/m² afhængig af
overfladens beskaffenhed og arbejdsmetode.
ARDEX Skandinavia A/S
Marielundvej 4
2730 Herlev
Tlf: +45 44 88 50 50
ardex@ardex.dk
www.ardex.dk

manhattan

antracit

jasmin

sandbeige

bahamabeige

jurabeige

gråbrun

balibrun

mørkbrun

Vi garanterer for en fejlfri beskaffenhed af vore produkter. Vore informationer er baseret på laboratorieforsøg og praktiske erfaringer og er en vejledning ved valg af produkt og arbejdsmetode.
Da forbrugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, påtager vi os ikke ansvaret for de opnåede resultater. Landespecifikke forskrifter baseret på regionale standarder, bygningsregle
menter og bygnings eller industrinormer kan give anledning til specifikke forarbejdningsanbefalinger.
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Produktdatablad

Fugemørtel

Bemærk
Ved fliser og klinker med porøs overflade og mat glasur kan der blive
fugemørtelrester siddende i porerne. Ved sådanne belægninger skal
man lave en forsøgsfugning inden det egentlige fugearbejde.
I tilfælde, hvor fugemørtelresterne ikke kan afvaskes med vand
på normal vis, kan overfladerne afsyres. Fugerne skal vandes, før
afsyringen foretages. Det tilrådes først at undersøge, om fliserne kan
tåle en syreopløsning.

Tekniske data:
Blandingsforhold:

Ca. 4 liter vand : 25 kg pulver, som tilsvarer
ca. 1 rumdel vand : 1¼ rumdel pulver.

Vægtfylde:

1,5 kg/liter.

Vægtfylde (blandet):

2,2 kg/liter.

Materialeforbrug:

Ved fugebredde 10 mm og fugedybde
5 mm.
Fliser på 30 x 30 cm ca. 0,66 kg/m².

Fugt fra underlaget og forskellig sugeevne på flisekanter kan forår
sage farveforskelle i fugerne.

ARDEX GK

Hurtighærdende belastningsfuge
• Grovkornet klinkefuge
• Til fugebredder fra 4 mm

Generelt gældende
I højt belastede områder som fx varmtvandsbassiner i helse og
kurbade m.v. anbefales det at anvende ARDEX WA epoxyfuge eller
ARDEX RG 12 epoxyfuge i stedet for ARDEX GK.

• Gangbar efter 1½ time
• Synker ikke og udvaskes ikke af fugen
• Slør brænder ikke fast på fliser og klinker

Fliser på 15 x 15 cm ca. 1,30 kg/m².
Fliser på 10 x 10 cm ca. 2,00 kg/m².
Forarbejdningstid:

Ca. ½ time ved 20 °C.

Gangbar:

Ca. 1½ time efter fugningen ved 20 °C.

Kugletrykshårdhed:

Efter 1 døgn ca. 40 N/mm².

For at undgå misfarvninger af fugtfølsomme natursten indendørs
anbefales ARDEX G10 naturstensfuge. I tvivlstilfælde udføres en prø
vefugning før det egentlige fugearbejde for at sikre, at anvendelsen
af ARDEX GK ikke forårsager misfarvning af flisekanterne
Karakter
Gråt pulver på basis af hurtigt afbindende cementer og specielle fyld
stoffer med max. kornstørrelse på 0,7 mm. Ved oprøring med vand
fås en smidig, pastaagtig mørtel, der er let at forarbejde, har en kort
afbindingstid, ikke vaskes ud selv ved brede fuger, ikke brænder fast,
har en høj fyldeevne og hæfter fast i fugerne uden revnedannelse.
Fugerne kan belastes hurtigt.
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Efter 3 døgn ca. 60 N/mm².
Efter 7 døgn ca. 80 N/mm².
Efter 28 døgn ca. 100 N/mm².
Levering:

Sække á 25 kg.

Lagring:

I tørre rum kan produktet lagres ca. 12 mdr.
i original, uåbnet emballage.

PRnr.

1604456

MALkode (1993)

004

• Modstandsdygtig mod tøsalt, damprensning, høj temperatur, mine
ralsk olie og almindelige rengøringsmidler.
• Høj mekanisk slidstyrke.
• Kan også forarbejdes ved lavere temperaturer

Anvendelsesområde
Til fugning af fliser af:

stensen kan ændres ved, at den tilsatte væskemængde øges eller
reduceres en smule.

•
•
•
•

Forarbejdning
ARDEX GK påføres klinkerne med en gummispartel, som trækkes
diagonalt på fugerne. Selv dybere fuger kan fyldes i én arbejdsgang
uden at synke.

keramik
glas og natursten
klinker og spaltklinker på gulv og vægflader
glassten.

i værksteder, vaskeanlæg, svømmebassiner, drikkevandsbeholdere i
erhvervslokaler og på trapper, løbegange, balkoner og terrasser m.v.
ARDEX GK anvendes til fugebredder fra 4 mm inden og udendørs.
Forbehandling af underlaget
Fugerne skal være tørre, rene og fri for støv, snavs, olie og andre
skillemidler.
Blanding
I en ren beholder hældes rent, koldt vand, og under kraftig omrøring
tilsættes pulveret, til der opnås en mørtel uden klumper.
Blandingsforhold: 25 kg ARDEX GK : Ca. 4 liter vand. Mørtelkonsi

På gulvflader bør mørtlen slæmmes ind med en gummiskraber.
Til rengøring anvendes en svamp og rigeligt rent vand, som skiftes
ofte. Den korte afbindingstid muliggør hurtig afvaskning. Første
afvaskning af klinkerne bør, afhængig af temperaturen, foretages
mellem 20  40 min. efter fugningen. Det resterende fugeslør er efter
tørringen let at fjerne med en svamp og vand.
Ved ru og profilerede fliseoverflader, som f.eks. ved rustikke klinker,
skal man være opmærksom på, at fugemørtlen ikke røres for tyndt
op og, at der ikke må efterstrøs.
Mørtlen kan forarbejdes i ca. ½ time ved 20 °C. og skal forarbejdes
ved temperaturer over 5 °C.

Leveres i farverne:
grå

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

antracit

Vi garanterer for en fejlfri beskaffenhed af vore produkter. Vore informationer er baseret på laboratorieforsøg og praktiske erfaringer og er en vejledning ved valg af produkt og arbejdsmetode.
Da forbrugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, påtager vi os ikke ansvaret for de opnåede resultater. Landespecifikke forskrifter baseret på regionale standarder, bygningsregle
menter og bygnings eller industrinormer kan give anledning til specifikke forarbejdningsanbefalinger.
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Produktdatablad

Fugemørtel

afvaskning. Begge afvaskninger bør være afsluttet ca. 60 minutter
efter fugemassen er påført. Til afrensning af harpiksresterne foreta
ges anden afvaskning med en blanding af ARDEX RG Cleaner og vand
i blandingsforholdet ca. 1:10 ved hjælp af en blomstersprøjte og et
viskosesvampebræt.

ARDEX RG 12
Fin epoxyfuge

16

• Farvestabil og kemikaliebestandig udfugning af keramiske fliser og
plader samt mosaik af glas og porcelæn
• Limning af fliser, plader og mosaik af glas og porcelæn på gulvarealer
• Meget fin og glat fugeoverflade
Anvendelsesområde
Til fugning af keramiske fliser, klinker, spaltfliser og mosaik ved
belastninger, hvor cementbunden mørtel ikke er tilstrækkelig robust
eller stabil. F.eks. på slagterier, mejerier, storkøkkener, brygge
rier, batterirum, svømme og kurbade, bruserum, badeanstalter,
salgslokaler, idræts og fritidsfaciliteter samt andre områder, hvor der
optræder kemiske eller store mekaniske belastninger.

ARDEX RG 12 kan forarbejdes i ca. 45 minutter ved temperaturer fra
+18 °C til 20 °C. Lavere temperatur forlænger forarbejdningstiden
og højere temperaturer forkorter forarbejdningstiden.

Inden og udendørs. Væg og gulv

Forarbejdning
ARDEX RG 12 påføres med et epoxyfugebræt eller med en hård
kunststof eller gummispartel, som trækkes diagonalt på fugerne, så
de fyldes helt op. Det anbefales at skrabe mest muligt fugeslam af
fliserne, da den efterfølgende afvaskning dermed udføres væsentlig
lettere.

Til fugebredder på 1 6 mm.
Forbehandling af underlaget
Fugerne skal være tørre, rene og fri for støv, snavs, olie og andre
skillemidler. Fugerne skal have en ensartet dybde før påføring af
ARDEX RG 12. Om nødvendigt skal fugerne kradses ud før påførin
gen.
Blanding
ARDEX RG 12 består af en pastaagtig stampasta og en hærder.
Spanden med stampasta åbnes ved at løfte den lille spand med
hærder op. Låget på den lille spand tages af og hærderen skrabes
ned i den store spand med stampasta. Hærder og stampasta blandes
omhyggeligt med et egnet røreværk  f.eks. en kurv eller spiralrører 
til der opnås en ensartet, homogen mørtel. Vi anbefaler en blandetid
på 13 minutter. Hærder og stampasta er afmålt i forhold til hinanden
og skal blandes sammen på én gang.

For at undgå en forkortning af forarbejdningstiden ved selvopvarm
ning, anbefales det at påføre ARDEX RG 12 mørtlen på underlaget
straks efter oprøringen i én arbejdsgang.

Den første afvaskning kan ske indenfor et tidsinterval på 20  40
minutter efter fugemassen er påført. Til rengøring af fliserne anbefa
les det at fugte fugeslammet med en blomstersprøjte sådan, at der
påføres en jævn vandfilm på hele arealet. Når vandfilmen har virket
et par minutter, vaskes fugeslammet af fliserne og fugerne formes,
så de er glatte. Dette gøres ved hjælp af enten en fin flisesvamp eller
et flisesvampebræt lavet af viskose. Vaskevandet bør udskiftes for
hver gang, man har nået ca. 7–10 m². Ved meget ru flader kan der
anvendes hvid ScotchBrite til at skure fugeslammet løst. De let op
løste fugerester optages ligeledes med fin svamp eller svampebræt.
Ved store flader anbefaler vi, at det beskidte vand suges op med en
vådsuger.
OBS! Let opløste harpiksrester må ikke tørre ind på overfladen.
Den anden afvaskning bør foretages ca. 20 minutter efter første

Fuld kemikaliebestandighed opnås ved temperaturer mellem 18 og
20° C efter ca. 7 dage. I tilfælde af tvivl om at ARDEX RG 12 16 kan
tåle påvirkningen, kontakt ARDEX teknisk afdeling.
Den glatte og tætte fuge er farvestabil og misfarves ikke. Fugen er
upåvirkelig over for snavs og bestandig over for rengøringsmidler
anvendt i husholdning og svømmebade o.a.
Ved intensivt farvende stoffer såsom te, kaffe, juice osv. kan farveæn
dringer ikke udelukkes.

I tilfælde af meget fugeslør kan ARDEX RG Cleaner påføres og masse
res ind i ren udgave. Indvirkningstiden bør alt efter forureningsgraden
udgøre mellem 15 og 30 minutter. Ved stærkere forureninger skal
processen gentages og indvirkningstiden forøges til 60 minutter. I
den forbindelse skal man passe på, at rensemidlet ikke tørrer ind.
Også ved den efterfølgende rensning skal man passe på, at let
opløste epoxyrester ikke tørrer ind! Ved tildækning af fliseoverfladen
med en PEfolie kan tørretiden forlænges. For yderligere information,
henviser vi til det tekniske datablad på ARDEX RG Cleaner.

Fliseklæbning
ARDEX RG 12 er også egnet til limning af fliser og klinker samt
mosaik af glas og porcelæn på gulvarealer. Til opklæbning på vægge
anbefales ARDEX WA epoxyfuge/klæber.
Bemærk
På strukturerede fliser og klinker med porøse overflader kan der
forekomme fugerester efter fugningen og afvaskningen. I disse til
fælde anbefaler vi, at der udføres en prøveflade inden selve arbejdet
udføres. Overhold altid flise og klinkefabrikanternes anvisninger.
Overskydende materiale bør ikke afrenses med skoldhedt vand. Der
må ikke bruges fortynder, opløsningsmiddel eller vand til indstilling af
mørtelkonsistensen.
Ved reparationer eller eventuel efterfugning skal fugedybden være
mindst 5 mm dyb.
I tilfælde af, at der er tvivl om, hvorvidt produktet kan anvendes,
anbefales kraftigt at udføre en prøve, inden selve arbejdet udføres.
Karakter
Epoxyharpiksfugemørtel bestående af en pastaagtig hærder og en
stampasta (fyldstof). En enhed på 4 kg består af 3,2 kg stampasta
og 0,8 kg hærder. En enhed på 1 kg består af 0,8 kg stampasta og
0,2 kg hærder.
ARDEX RG 12 må ikke forarbejdes ved temperaturer under +10 °C
og over +30 °C.
Arbejdsredskaber kan forud for mørtlens hærdning, renses med vand
og børste eller med ARDEX CW renseservietter.
Klassificering ifølge EN 13888:
RG = reaktionsharpiks fugemørtel

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

Kemikaliebestandighed
ARDEX RG 12 16 vil 34 dage efter hærdning være bestandig over
for klorvand, gængse rengøringsmidler, vandige saltopløsninger,
mineralsk olie, fedt, lud og juice (se tekniske data).

Til afvaskning må der ikke bruges spritholdige/sure rengøringsmidler.
Påføring af sure rengøringsmidler til ARDEX RG 12 må tidligst foreta
ges efter 7 dage, da der ellers kan opstå uoprettelig misfarvning af
fugemørtlen.

• Til fugebredder fra 1 til 6 mm

Velegnet til klæbning af fliser, klinker og mosaik af glas og porcelæn
på gulvarealer.

Efterfølgende rensning
Skulle der efter de 2 afvaskninger stadig befinde sig fugeslør på
fladen, er det påkrævet med en efterfølgende rensning af fliserne.
En eventuel efterfølgende rensning af fliserne skal foretages dagen
efter fugningen er foretaget. Afrensningen foretages med en blanding
af ARDEX RG Cleaner og vand i et blandingsforhold på ca. 1:5 og
påføres ved hjælp af en blomstersprøjte. Efter en virketid på ca.
510 minutter skures fugesløret løst med en hvid ScotchBritesvamp.
Vandet og epoxyresterne suges op med et viskosesvampebræt.
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Belastning
ARDEX RG 12 16 er gangbar og kan tåle mekaniske belastninger
allerede efter 12 timers hærdetid ved temperaturer fra 18 til 20°C.
ARDEX RG 12 16 er efter hærdning vand, frost og vejrbestandig og
kan bruges ved temperaturer mellem 20 og +80°C.

Leveres i farverne:
hvid

sølvgrå

sandgrå

grå

basalt

antracit

bahamabeige

gråbrun

balibrun
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Produktdatablad

Tekniske data:
Blandingsforhold:

Fremgår af emballagen.

Vægtfylde (blandet):

1,7 kg/l

Materialeforbrug ved fugning:
Flisestørrelse
2 x 2 cm
5 x 5 cm
15 x 15 cm
30 x 60 cm

Fugebredde
2 mm
3 mm
2 mm
2 mm

Fugedybde
3 mm
5 mm
4 mm
7 mm

Forbrug
Ca. 1 kg/m²
Ca. 1 kg/m²
Ca. 0,18 kg/m²
Ca.0,12 kg/m²

Spild afhænger er flisetype og arbejdsmåde, men andrager normalt
0,1  0,2 kg/m².
Materialeforbrug ved klæbning med tandspartel på glatte underlag:
Med 3 mm tand ca. 1,3 kg/m²
Kun gulv: Med 6 mm tand ca. 2,5 kg/m²
Kun gulv: Med 8 mm tand ca. 3,1 kg/m²
Forarbejdningstid:

Ca. 45 min. ved 20 ºC

Ilægningstid:

Ca. 30 min. ved 20 ºC

Korrigeretid:

Ca. 30 min. ved 20 ºC

Gangbar:

Ca. 12 timer efter klæbning/fugning

Aftrækningsstyrke:

Større end 2,5 N/mm² for fliser lagret tørt i
28 døgn

Trykstyrke:

Efter 1 døgn ca. 55 N/mm²
Efter 28 døgn ca. 70 N/mm²

Bøjningstrækstyrke:

Efter 1 døgn ca. 30 N/mm²
Efter 28 døgn ca. 33 N/mm²

Lagring/opbevaring:
Skal opbevares stående i tørre, frostfrie rum. Må ikke kunne vælte.
Kan lagres i originalemballagen i ca. 12 mdr. Delvis størkning af
stampastaen under lagring er uden betydning for kvaliteten af ARDEX
RG 12 mørtlen og kan afhjælpes ved opvarmning af blandingen.

TRÆNGER DIN
FAGLIGHED TIL ET
EKSTRA BOOST?

Bestandig imod:
• Acetone
• universalrensemiddel i ren form
• myresyre 1 %s
• ammoniak, konc.
• Brefrensemiddel rent
• Cilit Bängrensemiddel rent
• DanKlorix (grøn) rent
• eddikesyre 5%s
• ethylalkohol
• ethylenglykol
• fikseropløsning (fotogr.)
• formalinopløsning 3%s
• glycerin
• urinstofopløsning
• kalilud, mættet
• automobilbenzin
• methylalkohol 50%s
• mælkesyre 5%s
• mælkesyre 10%s
• mælkesyre 20%s
• mosevand
• motorolie
• natronlud, mættet
• vegetabilske fedtstoffer
• fosforsyre 10%s
• fosforsyre 40%s
• salpetersyre 10%s
• animalske fedtstoffer
• brintoverilte 8%s
• vinsyre, mættet
• citronsyre, mættet
• sukkeropløsning
• ikke anførte stoffer på forespørgsel

Enheder bestående af:
1 kg bøtte med 0,8 kg harpiksstampasta + 0,2 kg hærder
4 kg spand med 3,2 kg harpiksstampasta + 0,8 kg hærder
PRnr:

Hærder: 4298917
Stampasta: 4298933

MALkode (1993):

Hærder: 005.
Stampasta: 005.
Færdig blanding: 005

0370
ARDEX GmbH
FriedrichEbertStr. 45
58453 Witten
Germany
15
24030
EN 12004:2007+A1:2012
ARDEX RG 12 16
Improved reaction resin adhesive for internal and external tiling
EN 12004:R2
Fire class:
Initial shear adhesion strength:
Shear adhesion strength after
thermal shock:
Shear adhesion strength after
water immersion:
Release of dangerous substances:

Med vores efteruddannelse kan du undgå dyrebare fejl.
FlisePartneren tilbyder murere efteruddannelse i topklasse.
Du bliver uptodate på den nyeste viden og krav.

E
≥ 2.0 N/mm²

Du vælger selv på hvilket område,
du vil være blandt de dygtigste i faget:
vådrumssikring, storformatfliser, natursten eller flisefuger.

≥ 2.0 N/mm²

Eller ét af de andre gode kurser.

≥ 2.0 N/mm²
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, bygningsregle
menter og bygnings eller industrinormer kan give anledning til specifikke forarbejdningsanbefalinger.

Se mere på www.flisepartneren.dk

Produktdatablad

Fugemørtel

fugeslør på fliserne undgås.
Efterfølgende rensning
Skulle der efter 2 afvaskninger stadig befinde sig fugeslør på fladen,
er det påkrævet med en efterfølgende rensning af fliserne. En
eventuel efterfølgende rensning af fliserne skal foretages dagen efter
fugningen er foretaget. Afrensningen foretages med en blanding af
ARDEX RG Cleaner og vand i blandingsforholdet ca. 1:5 ved hjælp af
en blomstersprøjte, en hvid ScotchBritesvamp og et viskosesvampe
bræt og udføres som beskrevet under første afvaskning.

ARDEX WA
Epoxyfuge

• Kemikaliebestandig

Til afvaskning må der ikke bruges spritholdige/sure rengøringsmid
ler. Påføring af sure rengøringsmidler til ARDEX WA må tidligst ske
efter 7 dage, da der ellers kan opstå uoprettelige misfarvninger af
fugemørtlen.

• Yderst robust
• Let at påføre og afvaske

Fliseklæbning
ARDEX WA epoxyfuge er også egnet til limning af mosaik af glas og
porcelæn på vægge og gulve samt til udlægning af keramiske fliser,
plader osv. på gulvflader. Opsætning af keramiske fliser på vægflader
kan ikke anbefales, da den bløde konsistens betyder, at produktet
ikke er standfast. I stedet anbefaler vi ARDEX WA Klæber.

• Til fugebredder fra 2 til 15 mm

Anvendelsesområde
Til fugning af, keramiske fliser, klinker, spaltfliser og mosaik, ved
belastninger hvor cementbunden mørtelfuger er for ustabile og ikke
er tilstrækkelig robust eller modstandsdygtig. F.eks. ved slagterier,
mejerier, storkøkkener, bryggerier, batterirum, svømme og kurbade,
bruserum, badeanstalter, salgslokaler, idræts og fritidsfaciliteter
samt andre områder, hvor der optræder kemiske eller store mekani
ske belastninger. Inden og udendørs. Væg og gulv.
Velegnet til:
• klæbning af småmosaik af glas og porcelæn på både gulv og væg
• Velegnet til klæbning af fliser og klinker på gulv.
Til fugebredder fra 2 til 15 mm.
Forbehandling af underlaget
Fugerne skal være tørre, rene og fri for støv, snavs, olie og andre
skillemidler. Fugerne skal have en ensartet dybde før påføring af
ARDEX WA. Om nødvendigt skal fugerne kradses ud før påføringen.
Blanding
ARDEX WA epoxyfuge består af en pastaagtig stampasta og en hær
der. Spanden med stampasta åbnes ved at løfte den lille spand med
hærder op. Låget på den lille spand tages af og hærderen skrabes
ned i den store spand med stampasta. Hærder og stampasta blandes
omhyggeligt med en propelrører, til der opnås en ensartet, homogen
mørtel. Vi anbefaler en blandetid på ca. 3 min. Hærder og stampasta
er afmålt i forhold til hinanden og skal blandes sammen på én gang.
ARDEX WA kan forarbejdes i ca. 60 min. ved temperaturer fra +18°C

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

I tilfælde af meget fugeslør kan ARDEX RG Cleaner påføres og mas
seres ind i ren udgave. Indvirkningstiden bør alt efter forureningsgra
den udgøre mellem 15 og 30 min. Ved stærkere forureninger skal
processen gentages og indvirkningstiden forøges til 60 min. I den
forbindelse skal man passe på, at rensemidlet ikke tørrer ind. Også
ved den efterfølgende rensning skal man passe på, at let opløste
harpiksrester ikke tørrer ind! Ved tildækning af fliseoverfladen med en
PEfolie kan tørretiden forlænges. For yderligere information, henviser
vi til det tekniske datablad på ARDEX RG Cleaner.

til 20 °C. Lavere temperatur forlænger forarbejdningstiden og var
mere temperaturer forkorter forarbejdningstiden.
For at undgå en forkortning af forarbejdningstiden ved selvopvarm
ning, anbefales det at påføre ARDEX WAmørtlen på underlaget straks
efter oprøring i én arbejdsgang.
Forarbejdning
ARDEX WA påføres med et epoxyfugebræt eller med en hård kunst
stof eller gummispartel, som trækkes diagonalt på fugerne, så de fyl
des helt op. Det anbefales at skrabe mest muligt fugeslam af fliserne,
da den efterfølgende afvaskning dermed udføres væsentlig lettere.
Den første afvaskning kan ske indenfor et tidsinterval på 20 – 40
minutter efter fugemassen er påført. Til rengøring af fliserne anbefa
les det at fugte fugeslammet med en blomstersprøjte sådan, at der
påføres en jævn vandfilm på hele arealet. Når vandfilmen har virket
et par minutter, løsnes slammet med en hvid ScotchBritesvamp. Det
opblødte fugeslam og vaskevandet opsuges med en hård viskose
svamp til epoxy samtidig med, at fugerne glattes. Vaskevandet bør
udskiftes for hver gang, man har vasket ca. 7– 10 m². Ved store
flader anbefaler vi, at det beskidte vand suges op med en vådsuger.
OBS! Let opløste harpiksrester må ikke tørre ind på overfladen.
Den anden afvaskning bør foretages ca. 20 min. efter første
afvaskning. Begge afvaskninger bør være afsluttet ca. 60 min. efter
fugemassen er påført. Til afrensning af harpiksrester foretages
anden afvaskning med en blanding af ARDEX RG Cleaner og vand i
et blandingsforhold på ca. 1:10 ved hjælp af en blomstersprøjte og
et viskosesvampebræt. Anden afvaskning bør være så grundig, at

Klassificering ifølge EN 12004: R2
Bemærk!
På strukturerede fliser og plader med porøse overflader kan der efter
udfugningen forekomme slørede restpartier. Udlæg prøveflader og
overhold producenternes henvisninger. Overskydende materiale bør
ikke afrenses med skoldhedt vand. Der må ikke bruges fortynder,
opløsningsmiddel eller vand til indstilling af mørtelkonsistensen.
I tilfælde af tvivl om, hvorvidt produktet kan anvendes, anbefales det
kraftigt at udføre en prøve inden selve arbejdet udføres.
Karakter
Epoxyharpiksfugemørtel bestående af en pastaagtig hærder og en
stampasta (fyldstof). En enhed på 4 kgbestår af 3,0 kg stampasta
og 1,0 kg hærder.
ARDEX WA må ikke forarbejdes ved temperaturer under +10 °C og
over +30 °C.
Arbejdsredskaber kan forud for mørtlens hærdning renses med vand
og børste eller med ARDEX CW renseservietter.
ARDEX WA Epoxyfuge er efter hærdning vand, frost og vejrbestandig
og kendetegnet ved fremragende styrke og vedhæftning til flisekan
terne.
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Kemikaliebestandighed opnås ved temperaturer mellem +18 °C til
20°C efter ca. 7 dage.
Kemikaliebestandighed
ARDEX WA epoxyfuge er efter hærdning bestandig overfor vandige
saltopløsninger og lud samt en række fortyndede mineralske og
organiske syrer og organiske væsker og opløsninger. Enkelthederne
vedrørende kemikaliebestandigheden hos ARDEX WA ses af nedenstå
ende tabel.
Den glatte og tætte fuge er farvestabil og misfarves ikke. Fugen er
upåvirkelig over for snavs og bestandig over for rengøringsmidler
anvendt i husholdning og svømmebade o.a.
Ved intensivt farvende stoffer, såsom kaffe, te, juicer osv., kan
farveændringer ikke udelukkes. ARDEX WA hvid, har kun en svag
tilbøjelighed til at falme.
Tekniske data:
Blandingsforhold:

Fremgår af emballagen

Vægtfylde (blandet):

Ca. 1,5 kg/l

Materialeforbrug:

Ved fugebredde 3 mm og fugedybde 5 mm
udgør forbruget ved hhv. fliser og mosaik:
på 5 x 5 cm:

Ca. 0,90 kg/m²

på 10 x 10 cm:

Ca. 0,45 kg/m²

på 20 x 20 cm:

Ca. 0,25 kg/m²

på 30 x 30 cm:

Ca. 0,30 kg/m²

på 11,5 x 24 cm: Ca. 0,30 kg/m²
Spild i form af overskydende materiale kan alt efter flisetype og
arbejdsmåde udgøre 0,10 til 0,20 kg/m².
Forarbejdningstid:

Ca. 60 min. ved +20 °C

Ilægningstid:

Ca. 30 min. ved +20 °C

Korrigeringstid:

Ca. 30 min. ved +20 °C

Gangbar:

Ca. 12 timer efter fugning ved +20 °C

Aftrækningsstyrke:

Efter 28 dage tør/vådlagring større end
2,5 N/mm²

Trykstyrke:

Efter 28 dage ca. 60 N/mm²

Bøjningstrækstyrke:

Efter 28 dage ca. 30 N/mm²

Emballering:

Spand med 3 kg ARDEX WA stampasta
Dåse med 1 kg ARDEX WA hærder

Lagring:
I tørre rum. ARDEX WA kan lagres i originalemballagen i 18 måneder.
Spandene skal altid opbevares stående. Delvis størkning af pastaen
under lagring er uden betydning for kvaliteten af ARDEX WA mørtlen
og kan afhjælpes ved opvarmning af blandingen. Åbnede emballager
skal lukkes godt igen.
MALkode (1993):

25 for brugsklar blanding

PRnr:

1519016 (hærder)
1519024 (stampasta)

Klassificering ifølge EN 13888: RG = reaktionsharpiksfugemørtel
Belastning
ARDEX WA epoxyfuge er gangbar efter 12 timers hærdetid ved
temperaturer fra +18 °C til 20 °C og kan belastes mekanisk efter 24
timer.

Leveres i farverne:
hvid

sølvgrå

grå

antracit

09/2022
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Kemikaliebestandighed ifølge AQS
Bestandig overfor:
• spildevand*
• acetone
• Aluminiumsulfatopløsning (26,5 %s)
• myresyre 1 %s
• ammoniak, konc
• butanon (MEK)
• calciumchloridopløsning (mæt.)
• calciumhydroxid, mættet
• kromsyre 5 %s
• fremkalderopløsning (fotogr.)
• eddikesyre 10 %s
• ethylacetat
• ethylalkohol
• ethylenglykol
• formalinopløsning 3 %s
• garvesyre 10 %s
• glycerin
• husholdningsrengøringsmiddel
• hypochloritopløsning (akt. Cl 165g/l)
• kalilud, mættet
• carbondisulfid
• automobilbenzin
• havvand
• methylalkohol < 50 %
• mælkesyre 10 %s
• mosevand
• natriumbisulfitopløsning (23 %s)
• natriumchromatopløsning (34 %s)
• natriumhyposulfitopløsning (17 %s)
• natronlud, mættet
• oliesyre
• oxalsyre (10 % i vand)
• vegetabilske fedtstoffer
• fosforsyre < 50 %s
• salpetersyre < 10 %s
• saltsyre < 36 %s
• svovlsyre < 60 %s
• soler
• terpentin
• animalske fedtstoffer
• toluen
• brintoverilte < 10 %s
• vinsyre, mættet
• citronsyre, mættet
• sukkeropløsning
• xylen
Kortvarigt bestandig overfor:
• myresyre 3 %s
• salpetersyre < 40 %s
Ikke bestandig overfor:
Kloroform
eddikesyre > 20 %s

Fugemørtel
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methylenchlorid
mælkesyre > 10 %s
salpetersyre, konc.
*Ved industrielt spildevand skal egnetheden tjekkes i det konkrete
tilfælde!
Ikke anførte stoffer på forespørgsel.

DER FINDES IKKE
DÅRLIGE UNDERLAG
1212
ARDEX GmbH
FriedrichEbertStr. 45
58453 Witten
Germany
04
60412
EN 12004:2007+A1:2012
ARDEX WA Epoxy grout
Improved reaction resin adhesive for internal and external tiling
EN 12004:R2
Fire class:
Initial shear adhesion strength:
Shear adhesion strength after thermal shock:
Shear adhesion strength after water immersion:
Release of dangerous substances:

E
≥ 2.0 N/mm²
≥ 2.0 N/mm²
≥ 2.0 N/mm²
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, bygningsregle
menter og bygnings eller industrinormer kan give anledning til specifikke forarbejdningsanbefalinger.

...kun forkert forberedelse.

Du kan læse mere om vores primerudvalg
her: www.ardex.dk

Så uanset opgaven har vi en primer til dig.
Hvis du altså gerne vil have:
• Færre arbejdsgange
•Vi garanterer
Kortere
tørretider eller
for en fejlfri beskaffenhed af vore produkter. Vore informationer er baseret på laboratorieforsøg og praktiske erfaringer og er en vejledning ved valg af produkt og arbejdsmetode.
Da forbrugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, påtager vi os ikke ansvaret for de opnåede resultater. Landespecifikke forskrifter baseret på regionale standarder, bygningsregle
SOLIDE FORBINDELSER
•menter
Nem
dosering
og bygnings
eller industrinormer kan give anledning til specifikke forarbejdningsanbefalinger.
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Vigtige anvisninger
Må ikke komme i kontakt med kunststoffer (plastik) eller malinger
pga. af risiko for at epexclean afgiver dampe, som reagerer aggres
sivt overfor disse materialer. Behandlede overflader skal afspærres,
indtil de er helt tørre. Værktøj, pads og svampe rengøres straks efter
brug med rigeligt vand. Under arbejdet bør der anvendes beskyttel
seshandsker og briller. Ved kontakt med øjne skylles straks omhyg
geligt med rigeligt vand, og der søges læge. Hænder skal beskyttes
af handsker (hudbeskyttelsesmiddel).

epexclean
Rens til epoxyfuger
• Meget effektiv
• Opløser selv hærdet fugeslør
• Gør afvaskningen lettere
• Til rengøring af mange slags belægninger
• Biologisk nedbrydelig
Anvendelsesområde
• Til fjernelse af rester af epoxy på fliser, natursten, marmor og
brosten
• Tilsætning til vaskevandet ved fugning med epoxy for at undgå
fugeslør
• Til rengøring af værktøj og redskaber
• Til fjernelse af forseglinger og til afvaskning af keramik og andre
syrefaste underlag
Forberedelse af underlaget
Ved fjernelse af epoxy skal alt overskydende fugemateriale være
fjernet fra underlaget, og underlaget skal være tørt. Dråber af udtør
ret epoxy opvarmes med en varmluftpistol og fjernes mekanisk. Der
bør altid udføres en prøve på et mindre synligt sted, før arbejdet
påbegyndes.
Forarbejdning
Fjernelse af fugeslør: epexclean fordeles jævnt med en pensel el
ler rulle på den overflade, som skal rengøres. Afhængig af hærdegra
den af fugesløret skal epexclean have lov til at virke i mellem 30 min.
og 5 timer. Der arbejdes i afsnit på max. 50 m² pr. arbejdsgang. Når
fugesløret er blevet opblødt, hældes en spand med varmt vand tilsat
almindeligt rengøringsmiddel ud på overfladen, og der skures med en
grøn, rød eller blå skurepad. Derefter skylles efter med rigeligt vand.
Behandlingen gentages om nødvendigt.
For at fjerne de sidste rester af rengøringsmidlet skures med skure
pad eller skurebræt, og der skylles efter med rigeligt rent vand.
Anvendelse som tilsætning til vaskevandet:
Straks efter påføring af fugemassen påbegyndes afvaskningen (100

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

ml til 8 liter vand), således at overskydende fugemørtel bindes med
vaskevandet. Der må kun anvendes pads med små porer! Der vaskes
af 2 gange for at fjerne alle overskydende rester. Herefter afvaskes
med en hårdt opvredet svamp, som skylles ofte i rent vand, til
fugerne er jævne og fliserne er rene.
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Tekniske data:
Lagring:

Koldt og tørt. Beskyttes mod direkte sol.
Holdbarhed: 24 måneder.

Forpakningsstørrelse:

1 liter plastflaske.

Bortskaffelse
epexclean er 100 % biologisk nedbrydelig (EN standard/norm 2988).
Anvendt skyllevand og produktrester indsamles og genanvendes. Re
ster af epexclean i vandspande skal bortskaffes i overensstemmelse
med reglerne for farligt affald  se sikkerhedsdatablad.
Anvendelse

Forbrug/
blandingsforhold

Virketid pr.
arbejdsgang

Fjernelse af tørre
epoxyrester

Ca. 50  100 ml/
m² pr. arbejdsgang,
ufortyndet

Min. 1 time  max.
5 timer.

Tilsætning til vaske
vand ved fugning
med epoxy

100 ml. til 8 liter
vand

15  20 min.

Fjernelse af fuge
rester umiddelbart
efter fugningen

Ufortyndet

Max. 15 min. Gå
frem i afsnit af max
10 m² pr. arbejds
gang

Fjernelse af forseg
linger

Ufortyndet

30  60 min.

Rengøring af
industrigulve

1:1 med vand

10  20 min.

Rengøring af
værktøj

Ufortyndet

10  20 min.

Fjernelse af fugerester umiddelbart efter fugningen: epexclean
påføres med pensel direkte på de områder, som skal behandles, og
lades virke i ca. 10 min. Der arbejdes i afsnit på max. 10 m² pr. ar
bejdsgang. Behandlingen gentages om nødvendigt. Til slut afvaskes
med en hvid skurepad og med vand tilsat almindeligt rengøringsmid
del
Fjernelse af forseglinger
epexclean påføres med skurepad direkte på det område, som skal
behandles og indarbejdes omhyggeligt. Skal have lov til at virke i ca.
30  60 minutter. Afslutningsvis rengøres med vand og rengørings
middel. Gentages om nødvendigt.
Rengøring af industrigulve
epexclean blandes med vand i forholdet 1:1 og påføres gulvet med
en svamp eller hvid polerpad. Opløsningen indarbejdes omhyggeligt.
Efter en virketid på ca. 10  20 minutter slutrengøres med vand og
almindeligt rengøringsmiddel. Behandling gentages om nødvendigt.
Rengøring af værktøj
epexclean påføres direkte på det beskidte værktøj med pensel, og
skal have lov til at virke i ca. 10  20 min. Herefter skylles med vand.
Såfremt der sidder epoxyrester på værktøjet, som er meget svært
at fjerne, kan værktøjet lægges direkte ned i epexcleanvæsken i ca.
60. min., hvorefter der skylles med vand. Behandlingen kan gentages
om nødvendigt.

Vi garanterer for en fejlfri beskaffenhed af vore produkter. Vore informationer er baseret på laboratorieforsøg og praktiske erfaringer og er en vejledning ved valg af produkt og arbejdsmetode.
Da forbrugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, påtager vi os ikke ansvaret for de opnåede resultater. Landespecifikke forskrifter baseret på regionale standarder, bygningsregle
menter og bygnings eller industrinormer kan give anledning til specifikke forarbejdningsanbefalinger.

09/2022

144

Produktdatablad

Fugemørtel

147

Tekniske data:

ARDEX RG Cleaner
Epoxyrens

Materialeforbrug
Manuel rengøring:
Mobilt renseanlæg:

Ca. 100  200 ml for hver 10 liter vand.
Ca. 300  400 ml for hver 10 liter vand.

Massefylde:

Ca. 1,1 g/cm³.

pHværdi:

Ca. 14 (koncentrat).

Udseende:

Flydende, klar, gullig.

Opløselighed i vand:

Fuldstændig.

Forarbejdningstemp:

Ca. +15  +25 °C.

GISKODE:

GG 80.

Emballage:

Plastflaske med 1 l netto, 10 flasker pr.
kasse.

Lagring:

Køligt, men frostsikkert. Åbne beholdere
skal lukkes godt. Lagringstid: Ca. 24
måneder i lukket og original emballage.

• Specialrens til fjernelse af epoxyharpiksrester efter fugning
• Slutrengøring efter lægning af nye belægninger af sten og lertøj
• Grundrengøring af svært belastede belægninger inden behandling
med andre ARDEXprodukter
• Fjernelse af epoxyharpiksrester på værktøj og udstyr
Anvendelsesområde
Inden og udendørs på væg og gulv.
Specialrens til fjernelse af epoxyharpiksrester efter fugning, til grun
drengøring af svært belastede belægninger og til slutrengøring efter
lægning af nye belægninger.
ARDEX RG Cleaner løsner også genstridig snavs som f.eks. olie,
fedtfilm, polymer og vokslag samt forskellige emulsioner.
Underlag
ARDEX RG Cleaner kan anvendes på belægninger af sten og lertøj.
Type
Alkalisk rengøringskoncentrat bestående af biologisk nedbrydelige
alkaliske stoffer, tensider og hjælpestoffer.
ARDEX RG Cleaner er klar til brug og kan efter behov fortyndes i
forholdet 1:10.
Egenskaber
ARDEX RG Cleaner løsner snavs på overfladen og fastholder dem i
rengøringsvandet.

Væsken må ikke tørre ind, men fjernes med en gummiskraber. Skyl
efter 12 gange med rigelige mængder rent vand. Vådstøvsuger
eller rengøringsmaskine kan anbefales til fjernelse af overskydende
materiale.
Grundrengøring
Fjern først løst snavs. Påfør ARDEX RG Cleaner rent eller fortyndet
med vand i forholdet 1:10 ved hjælp af et egnet hjælpemiddel
(svamp, klud, børste el lign.). Lad væsken reagere i 10  20 min.
Væsken må ikke tørre ind, men fjernes efter 1020 min. med en gum
miskraber. Skyl efter 12 gange med rigelige mængder rent vand.
Vådstøvsuger eller rengøringsmaskine kan anbefales til fjernelse af
overskydende materiale.
Bemærk
Må ikke anvendes på natursten, poleret marmor, eloxal, lakerede
overflader og andre underlag, der ikke tåler alkaliske stoffer. Det
anbefales altid først at teste midlet på et ikke synligt sted.
Rester efter fugning med ARDEX RG 12 eller ARDEX WA bør fjernes
så hurtigt som muligt, dog tidligst efter 12 timer. Jo længere resterne
forbliver på overfladen, desto vanskeligere er den efterfølgende
rengøring.

Forarbejdning/fjernelse af epoxyharpiksrester
Afhængigt af tilsmudsningsgraden, kan ARDEX RG Cleaner påføres
rent eller fortyndet i forholdet 1:10. Efter 10  20 minutters reaktions
tid kan snavset løsnes og fjernes mekanisk ved hjælp af en skrubber
eller en hvid rengøringsklud. I tilfælde af genstridig snavs kan midlet
påføres rent eller i blandingsforhold op til 1:3. Reaktionstiden kan i
sådanne tilfælde forlænges til 30 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, bygningsregle
menter og bygnings eller industrinormer kan give anledning til specifikke forarbejdningsanbefalinger.
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For fugernes bredde gælder overholdelse af følgende fugedybder:

ARDEX SE
• Bestandig mod vejrpåvirkning, UVstråler samt gængse rengørings
og desinfektionsmidler.

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

Produktegenskaber
ARDEX SE er et 1komponent, eddikesyrehærdende silikonetætnings
middel, der er let at påføre og glitte.
På grund af den høje elasticitet, optages udvidelses og sammentræk
ningsbevægelser med op til 25 % af fugebredden. Efter hærdning er
ARDEX SE bestandig mod vejrpåvirkning, UVstråler samt gængse
rengørings og desinfektionsmidler. Fugen kan rengøres uden pro
blemer. Fugemassen indeholder fungicid som forebygger svamp og
skimmel.
Underlag
ARDEX SE hæfter på glaserede og uglaserede fliser, emalje, glas,
sanitærakryl, blank og elokseret aluminium, plastik, overfladebehand
lede køkkenbordplader, opløsningsmiddelfri akryllak, alkydharpikslak,
fed dækmaling og træ.

som bredde, dog min. 6 mm

10 mm

8  10 mm

15 mm

8  12 mm

20 mm

10  14 mm

25 mm

12  18 mm

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

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

•
•
•
•

til 10 mm

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

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

Elastisk lukning af bevægelses, hjørne og forbindelsesfuger i:

Dybde

For udendørs fugning gælder en dybde på mindst 10 mm.

Sanitærsilikone

Anvendelsesområde
Inden og udendørs på væg og gulv.

Bredde

Dybere fuger udfyldes først med polyethylenfugebånd med lukkede
celler. Opfyldningsmaterialet må ikke beskadiges under fyldning.
Fladere fuger, som ikke kan fyldes med rundprofil afdækkes med et
polyethylenbånd for at undgå tresidet klæbning.
Indendørs bør fugebredden være mindst 5 mm; udendørs mindst 10
mm. Der må under ingen omstændigheder bruges bitumen, tjære,
olie eller akrylimprægneret forfyldningsmateriale.
Forarbejdning
Skær patronens spids af over gevindet, skru dysen på og skær den
skævt til, så den passer til fugebredden. Læg patronen i fugepistolen.
Påfør ARDEX SE i fugen sådan, at fugen bliver fyldt og det sikres, at
fugemassen hæfter til fugesiderne over hele fladen. Dermed opnås
en god vedhæftning. Vinkelforbindelser sprøjtes som trekantsfuge.
Inden huddannelse (ca. 10  12 minutter), glittes med ARDEX SG glit
temiddel ved hjælp af egnet, fugtet værktøj. Fjern tape. Det er muligt
at arbejde i sektioner, da frisk ARDEX SE hæfter på allerede hærdet
materiale forudsat, at overfladen er fri for støv og snavs.
Fugebredden skal dimensioneres på en sådan måde, at den kan
ændres med højest ± 25 % (udvidelse, sammentrækning) ved bevæ
gelse i de tilstødende bygningselementer.

Tekniske data:
Materialebasis:

Silikone, eddikesyrehærdende.

Komponenter:

Enkomponent.

Konsistens:

Pastøs.

Spec. vægt
DIN 52451:

Ca. 1,0 g/cm3.

Fugebredde:

Op til 30 mm

Forarbejdnings
temperatur:

+5 °C til 40 °C (underlagstemperatur)

Huddannelsestid*:

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

Gennemhærdning*:

Ca. 2 mm/dag
Ca. 7 mm/uge

Temperatur
bestandighed:

 40 °C til +180 °C.

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

Praktisk ekspansion:

Ca. 25 % af fugebredden.

EModul 100 %:

Ca. 0,40 N/mm² (DIN EN 28339 proces A).

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

ShoreAhårdhed:

Ca. 25

Forbrug:

10 x 10 mm fuge:
Ca. 3 løbende meter pr. patron.

Åbne patroner kan opbevares i flere dage forudsat, at dyseåbningen
lukkes med en prop, som er let at fjerne, inden silikonen atter skal
anvendes.
Friske forureninger kan omgående fjernes med fortynder. Efter hærd
ning er dette kun muligt ved hjælp af mekanisk afskrabning forudsat,
at underlaget kan tåle det.
Det anbefales, at der udføres vedhæftningsforsøg ved anvendelse på
lakerede underlag og underlag af kunststof. Hvis ARDEX SE kommer
i kontakt med bituminøse materialer, kan der opstå misfarvninger
og evt. forekomme dårlig vedhæftning. Ved brug af rengørings og
desinfektionsmidler, som afspalter jod, kan der opstå misfarvninger.
Uegnet til følgende underlag: Bitumen, butyl, EPDM, gummi, poly
ethylen, marmor og natursten, neopren, tjære og teflon. ARDEX SE
hæfter ikke på polyethylen og teflon. De øvrige underlag ovenfor kan
forårsage misfarvninger af tætningsmidlet.
Til naturstensbelægninger anbefales ARDEX ST naturstenssilikone.
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5 x 5 mm fuge:
Ca. 12,0 løbende meter pr. patron.
For trepunktsfuger halveres mængden.
Mærkning iht.
GHS/CLP:

Ingen

Mærkning iht.
GGVSEB/ADR:

Ingen

Emballage:

Patron med 310 ml netto pakket med
12 stk.

Lagring:

Køligt og tørt

Holdbarhed:

Ca. 24 måneder

*Ved + 23 °C og 50 % relative luftfugtighed. Højere temperaturer
og/eller højere luftfugtighed forkorter hærdningstiden og forlænger
gennemhærdningshastigheden. Lavere temperaturer og/eller luftfug
tighed forlænger hærdningstiden og forkorter gennemhærdningsha
stigheden.

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

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

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

Fugemørtel

151

Leveres i farverne:
brillianthvid

0432
hvid

pergamon

sølvgrå

lysegrå

cementgrå

sandgrå

stengrå

grå

basalt

antracit

jasmin

sandbeige

jurabeige

bahamabeige

ARDEX GmbH
FriedrichEbertStr. 45
58453 Witten
Germany
14
73031
EN 156511: 2012
EN 156513: 2012
EN 156514: 2012
ARDEX SE
Sealant for joints for facades, sanitary areas and pedestrian walkways
FINTCC 20HM
XS 1
PWINTCC 20HM
Reaction to fire:
Release of chemicals dangerous to health
and the environment:
Resistance to flow:
Loss of volume:
Tensile properties at maintained extension
after water immersion:
Tensile properties at mainained extension for
nonstructural sealants used in joints in
cold climate areas (30 °C):
Tensile properties at maintained extension:
Microbiological growth:
Tear resistance:
Tensile properties  secant modulus
at 30°C for cold climate areas:
Durability:

HVIS
FACADEN
SPRÆKKER
OG
RUSTEN
GRIBER
OM SIG...

E
evaluated
≤ 3 mm
≤ 10 %
passed (NF)

passed (NF)
passed (NF)
0
passed (NF)
≤ 0.9 MPa
passed (NF)

mørkebrun

gråbrun

balibrun

transparent

FÆRRE
BEKYMRINGER...

Så er ARDEX B 16 løsningen. Med den kan du spartle
og renovere betonoverflader og fritliggende armering
i bærende konstruktioner.
B 16 er udviklet for at sikre en hurtig reparation af
beton, murværk eller cementpuds. Den kan anvendes
både inden og udendørs og er:

Vi garanterer for en fejlfri beskaffenhed af vore produkter. Vore informationer er baseret på laboratorieforsøg og praktiske erfaringer og er en vejledning ved valg af produkt og arbejdsmetode.
Da forbrugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, påtager vi os ikke ansvaret for de opnåede resultater. Landespecifikke forskrifter baseret på regionale standarder, bygningsregle
menter og bygnings eller industrinormer kan give anledning til specifikke forarbejdningsanbefalinger.

• Certificeret som R4 PCCmørtel iht. EN 15043
• Beskytter armeringen mod korrosion, certificeret
iht. EN 15047
Læs mere om vores reparationsmørtel med
korrosionsbeskyttelse her:

• En fiberforstærket PCCmørtel til reparation,
www.ardex.dk/b16
Vi garanterer
for en fejlfri
vorebeskadiget
produkter. Vore informationer
udstøbning
ogbeskaffenhed
glitningafaf
beton er baseret på laboratorieforsøg og praktiske erfaringer og er en vejledning ved valg af produkt og arbejdsmetode.
Da forbrugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, påtager vi os ikke ansvaret for de opnåede resultater. Landespecifikke forskrifter baseret på regionale standarder, bygningsregle
konstruktioner
med mer
blotlagt
armering.
menter
og bygnings eller industrinor
kan give anledning
til specifikke forarbejdningsanbefalinger.
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SOLIDE FORBINDELSER
SOLIDE FORBINDELSER

Produktdatablad

Fugemørtel

ARDEX SN

ARDEX SN må ikke forarbejdes ved underlagstemperaturer under +5
°C eller over +40 °C.

Komponent:

1komponent

Konsistens:

Pastiøs

Bemærk
ARDEX SN er vandtæt og forhindrer, at vand trænger ind i fugen.
Dette betyder imidlertid ikke, at de nødvendige tætningsarbejder kan
tilsidesættes.

Fugebredde:

Indtil 30 mm

Forarbejdnings
temperatur:

+5 ºC til +40 ºC

Åbnede patroner kan opbevares dagevis, når blot dyseåbningen
forsegles med en kapsel. Inden videreforarbejdning fjernes kapslen/
proppen nemt.

• Let påføring og forarbejdning.
• Til inden og udendørs brug.

Ikke afhærdet silikone på bygningsmaterialer fjernes med mineralsk
terpentin. Efter hærdning er dette kun muligt ad mekanisk vej,
såfremt underlaget er egnet hertil.

Anvendelsesområde
1komponent, alkoholbaseret silikonefuge/tætningsmateriale, som er
let at påføre og videreforarbejde.

herefter ned i fugepistolen, og ARDEX SN sprøjtes i fugen. Det skal i
denne forbindelse sikres, at fugemassen hæfter til fugesiderne over
hele fladen, således at der opnås en god vedhæftning.

Optager udvidelses/sammentrækningsbevægelser på indtil 25 %
af fugebredden på grund af dens høje elasticitet. Efter hærdning
er ARDEX SN bestandig overfor klimatiske påvirkninger, UVstråler,
almindelig anvendte rengøringsmidler og desinfektionsmidler. Fugen
kan rengøres uden problemer.

På vinklede forbindelser sprøjtes materialet i som trekantsfuge. Før
filmdannelsen (ca. 7  10 min.) glattes tætningsmaterialet med egnet
værktøj, som er fugtet med ARDEX SG glittemiddelopløsning, og evt.
afdækningstape fjernes.

Forarbejdning
Toppen af patronen skæres lige af og fugespidsen skrues på og
tilskæres med skråt snit i forhold til fugebredden. Patronen lægges

Silikone, alkoholbasis

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

• Tilsat fungicid, der modvirker mugdannelse på fugen.

Dybere fuger udfyldes først med polyethylenfugebånd med lukkede
celler. Opfyldningsmaterialet må ikke beskadiges i forbindelse med
fyldningen. Ved smalle fuger, som ikke kan optage rundprofiler,
afdækkes bunden af fugerummet med polyethylenbånd for at undgå
tresidet vedhæftning. Fugebredden indendørs skal min. være 5 mm
og udendørs min. 10 mm. Der må under ingen omstændigheder
anvendes bitumen, tjære, olie eller akrylholdige fyldstoffer.

Materialebasis:

ARDEX SN er egnet til kant/randfugning i boligbyggeri, dog ikke til
gulvfuger med stærk mekanisk belastning.

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

Forbehandling af underlaget
ARDEX SN hæfter på glaserede og uglaserede fliser, glas og andet
stentøj. Fugesiderne skal være faste, bæredygtige, tørre og fri for
støv, snavs, fedt, olie og andre materialerester. Gammelt tætnings
materiale skal i givet fald først fjernes. Fedtede fugesider samt
badekar og gulvafløb rengøres med egnet rengøringsmiddel.

Tekniske data:

ARDEX SN kan ikke overmales efter hærdning.

Vådrumssilikone

Indeholder fungicid, således at svampe og skimmelvækst forebyg
ges.

Ved fugning udendørs skal fugebredde og dybde være på min. 10
mm.

Det er muligt at arbejde i sektioner, da frisk ARDEX SN hæfter upåkla
geligt på materiale, som allerede er hærdet, så længe overfladen er
ren og støvfri.
Fugebredden skal dimensioneres på en sådan måde, at den kan
ændres med ikke mere end 25 % (udvidelse, sammentrækning) ved
bevægelse i de tilstødende bygningselementer.
Ved fugning skal følgende fugedybder  i forhold til fugebredden 
overholdes.
Bredde

Dybde

Indtil 10 mm

Som bredde, dog mindst 6 mm

10 mm

8  10 mm

15 mm

8  12 mm

20 mm

10  14 mm

25 mm

12  18 mm

Materialeforbrug:

Fuge 10x10 mm ca. 3 lbm pr. patron.
Fuge 5x5 mm ca. 12 lbm pr. patron.

Skindtid:

Ca. 7  10 min.

Gennemhærdnings
hastighed:

Ca. 2 mm/dag/Ca. 7 mm/uge

Temperaturresistens:

40 ºC til +180 ºC

Fugebevægelse:

Ca. 25 % af fugebredden

Emodul:

Ca. 0,35 N/mm²
(DIN EN 28339 procedure A)

Hårdhed:

Ca. 25 Shore A

Emballage:

310 ml patroner.

Holdbarhed:

Ca. 12 mdr. i uåbnet emballage.

MALkode (1993)

001

PRnr:

1732108

153

Det anbefales, at der udføres vedhæftningsforsøg ved anvendelse
på lakerede underlag og underlag af kunststof. Hvis ARDEX SN kom
mer i kontakt med bituminøse belægningsmaterialer kan der opstå
misfarvninger og evt. forekomme dårlig vedhæftning. Ved brug af
rengørings og desinfektionsmidler, som afspalter jod, kan der opstå
misfarvninger.
Uegnet til følgende underlag: Bitumen, butyl, EPDM, gummi, polyethy
len, marmor og natursten, neopren, tjære og teflon. ARDEX SN hæf
ter ikke på polyethylen og teflon. De øvrige underlag kan forårsage
misfarvning af tætningsmaterialet.
ARDEX ST naturstenssilikone anbefales til fugning af natursten.
Porøse fliser og klinker skal afdækkes med egnet glat afdæknings/
malertape.
Glittemiddelopløsningen må ikke komme i berøring med overfladen af
disse fliser og klinker og efterfølgende indtørre, idet der i så fald er
risiko for pletdannelse på flisen.

Leveres i farverne:
hvid

pergamon

sølvgrå

lysegrå

manhattan

cementgrå

grå

basalt

antracit

jasmin

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

bahamabeige

mørkebrun

transparent
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Produktdatablad

0432
ARDEX GmbH
FriedrichEbertStr. 45
58453 Witten
Germany
14
73086
EN 156511: 2012
EN 156513: 2012
EN 156514: 2012
ARDEX SN
Sealant for joints for facades, sanitary areas and pedestrian walkways
FINTCC 25HM
XS 1
PWINTCC 25HM
Reaction to fire:
Release of chemicals dangerous to health
and the environment:
Resistance to flow:
Loss of volume:
Tensile properties at maintained extension
after water immersion:
Tensile properties at mainained extension
for nonstructural sealants used in joints in
cold climate areas (30 °C):
Tensile properties at maintained extension:
Microbiological growth:
Tear resistance:
Tensile properties  secant modulus
at 30°C for cold climate areas:
Durability:

E
evaluated
≤ 3 mm
≤ 10 %

FUGEPLEJE
Rengøring og vedligeholdelse af fuger

CEMENTBASEREDE FUGEMASSER
Almindelig brug: Ved normal brug kræves ingen speciel rengøring eller vedligehold
else af fugerne. Fugerne rengøres med almindeligt vand tilsat almindelige opvaske
midler. Rengøring foretages lettest ved hjælp af en blød børste.
Ekstra rengøring: Til fjernelse af kalkaflejringer samt smuds og sæberester anbe
fales rengøring med lunkent vand tilsat eddike. Efter rengøringen skylles med rigeligt,
rent vand.
OBS! På marmor o.lign. må der ikke anvendes syrer  her rengøres mekanisk ved brug
af træuld el.lign.

passed (NF)

passed (NF)
passed (NF)
0
passed (NF)
≤ 0.9 MPa
passed (NF)

SILIKONEFUGEMASSER
Almindelig brug: Ved normal brug kræves ingen speciel rengøring eller vedligehold
else af fugerne. Fugerne rengøres med almindelig vand tilsat almindelige opvaske
midler. Rengøringen foretages lettest ved hjælp af en blød børste.
Ekstra rengøring: Til fjernelse af kalkaflejringer anbefales rengøring med lunkent
vand tilsat eddike. Efter rengøring skylles med rigeligt, rent vand. Jordslåethed og
misfarvninger kan opstå på grund af manglende ventilation. Rengøring foretages i
dette tilfælde ved hjælp af klorin.

EPOXYFUGEMASSER
Almindelig brug: Ved normal brug kræves ingen speciel rengøring eller vedligehold
else af fugerne. Fugerne rengøres med almindeligt vand tilsat almindelige rengørings
midler. Rengøringen foretages lettest ved hjælp af en blød børste.
Ekstra rengøring: Til fjernelse af kalkaflejringer samt smuds og sæberester anbe
fales rengøring med lunkent vand tilsat eddike. Efter rengøring skylles med vand. Der
kan endvidere rengøres med højtryksspuler og andre rengøringsmidler (se datablad).

Vi garanterer for en fejlfri beskaffenhed af vore produkter. Vore informationer er baseret på laboratorieforsøg og praktiske erfaringer og er en vejledning ved valg af produkt og arbejdsmetode.
Da forbrugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, påtager vi os ikke ansvaret for de opnåede resultater. Landespecifikke forskrifter baseret på regionale standarder, bygningsregle
menter og bygnings eller industrinormer kan give anledning til specifikke forarbejdningsanbefalinger.

Produktdatablad

Fugemørtel

ARDEX ST
• Tilsat fungicid, der modvirker mugdannelse på fugen
• Let påføring og forarbejdning
• Til inden og udendørs brug

Indeholder fungicid, således at svampe og skimmelvækst forebyg
ges. Farvetonerne er afstemt med fugemassen ARDEX MG marmor
fuge.
Forbehandling af underlaget
ARDEX ST hæfter på glaserede og uglaserede fliser, glas, natursten
og andet stentøj. Fugesiderne skal være faste, bæredygtige, tørre
og fri for støv, snavs, fedt, olie og andre materialerester. Gammelt
tætningsmateriale skal i givet fald først fjernes. Fedtede fugesider
samt badekar og gulvafløb rengøres med egnet rengøringsmiddel.
Dybere fuger udfyldes først med polyethylenfugebånd med lukkede
celler. Opfyldningsmaterialet må ikke beskadiges i forbindelse med
fyldningen. Ved smalle fuger, som ikke kan optage rundprofiler,
afdækkes bunden af fugerummet med polyethylenbånd for at undgå
tresidet vedhæftning. Fugebredden indendørs skal min. være 5 mm
og udendørs min. 10 mm. Der må under ingen omstændigheder
anvendes bitumen, tjære, olie eller akrylholdige fyldstoffer.

Materialebasis:

Silikone, neutralhærdende

ARDEX ST må ikke forarbejdes ved underlagstemperaturer under +5
°C eller over +40 °C.

Komponent:

1komponent

Konsistens:

Pastiøs

Bemærk
ARDEX ST er vandtæt og forhindrer, at vand trænger ind i fugen.
Dette betyder imidlertid ikke, at de nødvendige tætningsarbejder kan
tilsidesættes.

Fugebredde:

Indtil 30 mm på væg
Indtil 15 mm på gulv

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

• Til fugning af natursten af marmor, granit, kvarts, gnejs osv.

Optager udvidelses/sammentrækningsbevægelser på indtil 20 % af
fugebredden pga dens høje elasticitet. Efter hærdning er ARDEX ST
bestandig overfor klimatiske påvirkninger, UVstråler, almindeligt an
vendte rengøringsmidler og desinfektionsmidler. Fugen kan rengøres
uden problemer.

Tekniske data:

ARDEX ST kan ikke overmales efter hærdning. ARDEX ST er egnet
til kant/randfugning i boligbyggeri, dog ikke til gulvfuger med stærk
mekanisk belastning.

Naturstenssilikone

Anvendelsesområde
1komponent, neutralhærdende silikonefuge, som er let at påføre og
videreforarbejde. ARDEX ST er velegnet til fugning af natursten som
f.eks. marmor, granit, kvarts, gnejs osv., da den ikke forårsager
misfarvning af natursten.

Ved fugning udendørs skal fugebredde og dybde være på min. 10
mm.

Forarbejdning
Toppen af patronen skæres lige af, og fugespidsen skrues på og
tilskæres med skråt snit i forhold til fugebredden. Patronen lægges
herefter ned i fugepistolen og ARDEX ST sprøjtes i fugen. Det skal i
denne forbindelse sikres, at fugemassen hæfter til fugesiderne over
hele fladen, således, at der opnås en god vedhæftning. På vinklede
forbindelser sprøjtes materialet i som trekantsfuge. Før filmdannelsen
(ca. 5 min.) glattes tætningsmaterialet med egnet værktøj, som er
fugtet med ARDEX SG glittemiddelopløsning, og evt. afdækningstape
fjernes.
Det er muligt at arbejde i sektioner, da frisk ARDEX ST hæfter upåkla
geligt på materiale, som allerede er hærdet, så længe overfladen er
ren og støvfri. Fugebredden skal dimensioneres på en sådan måde,
at den kan ændres med ikke mere end 20 % (udvidelse, sammen
trækning) ved bevægelse i de tilstødende bygningselementer.

Dybde

Indtil 10 mm

Som bredde, dog mindst 6 mm

10 mm

8  10 mm

15 mm

8  12 mm

20 mm

10  14 mm

25 mm

12  18 mm

Materialeforbrug:

Fuge 10x10 mm ca. 3,0 lbm pr. patron.
Fuge 5x5 mm ca. 12,0 lbm pr. patron.

Skindtid:

Ca. 5 min.

Gennemhærdnings
hastighed:

Ca. 1 mm/dag
Ca. 6 mm/uge
40 ºC til +150 ºC

Åbnede patroner kan opbevares dagevis, når blot dyseåbningen
forsegles med en kapsel. Inden videreforarbejdning fjernes kapslen/
proppen nemt.

Fugebevægelse:

Ca. 20 % af fugebredden

Emodul:

Ca. 0,70 N/mm²
(DIN EN 28339 procedure A)

Ikke afhærdet silikone på bygningsmaterialer fjernes med mineralsk
terpentin. Efter hærdning er dette kun muligt ad mekanisk vej,
såfremt underlaget er egnet hertil.

Hårdhed:

Ca. 30 Shore A

Emballage:

310 ml patroner.

Holdbarhed:

Ca. 12 mdr. i uåbnet emballage.

MALkode (1993):

11

Det anbefales, at der udføres vedhæftningsforsøg ved anvendelse
på lakerede underlag og underlag af kunststof. Hvis ARDEX ST kom
mer i kontakt med bituminøse belægningsmaterialer kan der opstå
misfarvninger og evt. forekomme dårlig vedhæftning. Ved brug af
rengørings og desinfektionsmidler, som afspalter jod, kan der opstå
misfarvninger.
Uegnet til følgende underlag: Bitumen, butyl, EPDM, gummi, polyethy
len, neopren, tjære og teflon. ARDEX ST hæfter ikke på polyethylen
og teflon. De øvrige underlag kan forårsage misfarvning af tætnings
materialet.
Porøse fliser og klinker skal afdækkes med egnet glat afdæknings/
malertape.
Glittemiddelopløsningen må ikke komme i berøring med overfladen af
disse fliser og klinker og efterfølgende indtørre, idet der i så fald er
risiko for pletdannelse på flisen.

Leveres i farverne:
hvid

sølvgrå

stengrå

antracit

sandbeige

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

+5 ºC til +40 ºC

Temperaturresistens:

Ved fugning skal følgende fugedybder  i forhold til fugebredden 
overholdes.
Bredde

Forarbejdnings
temperatur:

jurabeige
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PRnr. 1732095

0432
ARDEX GmbH
FriedrichEbertStr. 45
58453 Witten
Germany
14
73114
EN 156511: 2012
EN 156513: 2012
EN 156514: 2012
ARDEX ST
Sealant for joints for facades, sanitary areas and pedestrian walkways
FINTCC 20HM
XS 1
PWINTCC 20HM
Reaction to fire:
Release of chemicals dangerous to health
and the environment:
Resistance to flow:
Loss of volume:
Tensile properties at maintained extension
after water immersion:
Tensile properties at mainained extension for
nonstructural sealants used in joints in
cold climate areas (30 °C):
Tensile properties at maintained extension:
Microbiological growth:
Tear resistance:
Tensile properties  secant modulus
at 30°C for cold climate areas:
Durability:

E
evaluated
≤ 3 mm
≤ 10 %
passed (NF)

passed (NF)
passed (NF)
0
passed (NF)
≤ 0.9 MPa
passed (NF)

Vi garanterer for en fejlfri beskaffenhed af vore produkter. Vore informationer er baseret på laboratorieforsøg og praktiske erfaringer og er en vejledning ved valg af produkt og arbejdsmetode.
Da forbrugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, påtager vi os ikke ansvaret for de opnåede resultater. Landespecifikke forskrifter baseret på regionale standarder, bygningsregle
menter og bygnings eller industrinormer kan give anledning til specifikke forarbejdningsanbefalinger.
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Produktdatablad

Montageklæber

159

Tekniske data:

ARDEX CA 20 P
SMPmontageklæber

• 1komponent montageklæber på basis af silanmodificeret 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:

001

• Til limning og montering af profiler, sokkellister, klemlister, kabellister,
isoleringsplader, træ og kunststoffer, metalprofiler, parketstave, kera
miske 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, kera
mik og kunststoffer.
Art
Silanmodificeret 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 beskyttelsesmem
branen 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 fug
tighed 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 rengøringsserviet
ter.
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, bygningsregle
menter og bygnings eller industrinormer kan give anledning til specifikke forarbejdningsanbefalinger.
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ARDEX
Fugesortiment

ARDEX
G7N FLEX

ARDEX
G9S FLEX

ARDEX
G10

ARDEX
GK

ARDEX
RG 12

ARDEX
WA

ARDEX
SE

ARDEX
SN

ARDEX
ST

2  15 mm

2  15 mm
hurtig

1  10 mm

fra 4 mm

1  6 mm

2  15 mm

Vådrums
silikone

Vådrums
silikone

Naturstens
silikone

Flextrapro fuger

5 kg

12,5 kg

Belastningsfuger

5 kg

12,5 kg

5 kg

12,5 kg

25 kg

Epoxyfuger

1 kg

4 kg

Silikone

4 kg

•

pergamon
sølvgrå

•

•

•

•

•

lysegrå
manhattan
sandgrå

•
•

cementgrå
grå
stengrå
basalt
antracit

310 ml

310 ml

•

brillianthvid
hvid

310 ml

•
•
•

•
•
•

•
•

jasmin
sandbeige
bahamabeige
jurabeige
gråbrun
balibrun
mørkebrun

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•
•

•

•
•
•
•
•

•

•

•
•
•

•
•

•
•
•
•

•

•

•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

•
•
•
•

•

•

•
•
Belastningsfuger

•

•

transparent
Flextrapro fuger

•

Epoxyfuger

Silikone
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Anvisning

Fugning af fliser

pulver til blandingen og røre sammen endnu en gang. Efter denne
justering må der ikke tilsættes yderligere vand eller pulver til blandin
gen, da dette forringer trykstyrken og elasticiteten af fugen samtidig
med, at risikoen for farveforskelle i den færdig fuge forøges.
Note: ARDEX anbefaler modningstid/hviletid på alle fugemørtler;
også på produkter med kort forarbejdningstid, som f.eks. ARDEX
G10 m.fl.

ARDEX fuger

ke diagonalt over fliserne, sådan at gummisålen ikke presses ned i
fugerne, og at der fjernes så meget fugeslam på fliserne som muligt.
Bemærk, at der altid vil sidde noget fugemasse tilbage på fliserne,
efter der er trukket diagonalt.

Afvaskning
Den sidste rest af fugeslam afvaskes, når fugemørtlen er størknet så
meget, at den er ”fingertør” i fugen.
Hvornår afvaskningen skal foretages, er meget afhængig af den
flisetype, som fuges. På en meget stærkt sugende vægflise vil fuge
massen være fingertør allerede efter 1020 minutter. En tæt, ikke
sugende, hårdtbrændt flise vil være fingertør efter 4050 minutter.

Anvisning: Fugning af fliser

• Sådan fuges fliser med cementbaserede fugemasser
• Fugning på væg og gulv
• Minimér farveforskelle
Collomix Type MK piskeris er ideelt til oprøring af fugemasser.

Anvendelsesområde
Denne anvisning er en vejledning i, hvordan cementbaserede
fugemasser fra ARDEX forarbejdes korrekt, så der opnås stærke og
holdbare fuger, der fremstår fyldte, jævne og ensartede uden huller
eller revner og med et minimum af farveforskelle.
Underlag
Fliserne og fugerne skal være rene og fri for støv, snavs, olie og
andre skillemidler, som kan nedsætte fugemassens vedhæftning til
bunden af fugen samt til flisernes kanter.
For at minimere risikoen for farveforskelle skal fugerne have en ens
artet dybde, og skal om nødvendigt kradses ud. Eventuel fliseklæb på
kanten af fugerne kradses væk, og eventuelle fugekryds og fugekiler
fjernes, før fugningen foretages.

Fugerne skal være tørre og fliseklæbernes angivelse for, hvornår det
er muligt at fuge, skal altid overholdes. Bemærk at lave temperaturer
forlænger tiden til fliseklæberen er klar til fugning. Desuden skal man
være opmærksom på, at klæberen bag store fliser er længe om
at tørre ud, og ligeledes kan forlænge fliseklæberens nødvendige
tørretid.

I tilfælde af, at der skal røres flere blandinger, er det vigtigt, at alle
blandinger får samme blandingsforhold, da der ellers opstår risiko for
farveforskelle i den færdige fuge.

Afvaskning af fliser umiddelbart inden fugning bør undgås, fordi
afvaskning kan opfugte fliseklæberen sådan, at der opstår forskelle i
sugeevnen i fliseklæberen og/eller fliserne, hvis de er sugende.

Forarbejdning
Fugemassen påføres med et rent fugebræt med gummisål. Fuge
brættet trækkes hen over fugerne således, at fugemassen presses
helt i bund. Træk rigeligt fugemasse på, så fugemassen fylder
fugerne helt op. Når fugearbejdet er udført ordentligt, vil der altid
sidde en forholdsvis stor mængde fugeslam på fliserne, og fugerne
vil være fyldt op.

Hvis der er kanaler bag fliserne, vil vand aflejres i kanalerne. Dette
kan resultere i, at der opstår misfarvninger, fordi fugemassens V/Ctal
ændres når fugemassen påføres.

Når det er muligt at forme fugen med lidt vand på fingeren, er fugen
klar til at blive vasket.

Der bør ikke oprøres mere fugemørtel end der kan anvendes inden
for produktets forarbejdningstid.
Det er vigtigt at være opmærksom på, at med ARDEX fuger er det
fugemassen i fugen, som skal være størknet og ikke den rest af
fugeslam, som sidder på fliserne. Ofte er fugeslammet på fliserne
hvidtørt, inden selve fugen er fingertør, og klar til at bliver vasket.

Afvaskning af fliseklæber og andet skal altså foretages således, at
fliseklæberen kan nå at tørre ud, inden fugemassen påføres. Der bør
ikke fuges ved temperaturer under +5 ºC og over +30 ºC. Der bør
ikke fuges i direkte sollys.
Blanding
Pulveret blandes i en ren beholder. Blandingsforholdet mellem pulver
og vand skal altid overholdes. Til blanding af produktet anvendes
rent, koldt vand.
Til blanding af fugemørtler anbefales et røreværk som Collomix med
Type MK piskeris med ca. 500 omdrejninger i minuttet. Der røres i
23 minutter.

Fuge på vægflise, som er rengjort, tør og ensartet i dybden.

Konsistensen og forarbejdningen af produktet forbedres væsentligt,
hvis blandingen får en kort modningstid/hviletid på ca. 23 minutter,
hvorefter der røres igen i 23 minutter. Konsistensen kan justeres
efter anden omrøring ved at tilsætte en minimal mængde vand eller

Første afvaskning med svampebræt og rent vand. Store cirkulære
bevægelser løsner fugeslammet og former fugen.

Træk så meget fugeslam af som muligt.

Det overskydende fugeslam skrabes af med fugebrættet ved at træk

Selve afvaskningen foretages ved at fugte fugeslammet op. Lad op
fugtningen virke et par minutter, og begynd derefter at vaske med en
opvredet svamp/svampebræt, som ofte skylles ren i vandet. Vask med
blød hånd i store, cirkulære bevægelser sådan, at fugeslammet er løst.
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Fugning af fliser

Fejlkilder

Bemærk: Der skal altid vaskes med rent vand. Beskidt vaskevand
skal skiftes.

af bevægelser.

Fuger giver af og til anledning til klager. Klagerne varierer og spæn
der over utilfredshed med fugefarven, fugens grovhed eller revner,
misfarvninger og pinholes.
Dette afsnit forsøger at forklare nogle af de årsager, som giver
anledning til klager.
Revner
Revner i fuger kan opstå af flere årsager, men viser sig ofte som
beskrevet i et af tre følgende eksempler:
Den færdige fuge skal fremstå fyldt, jævn, glat, skarp og ensartet uden
huller eller revner.

Der kan med fordel anvendes en blomsterforstøver til at sprøjte en
tynd vandfilm på fugeslammet inden første afvaskning.

Når fugeslammet er løsnet, og fugen er formet som ønsket , trækkes
1 gang med svampebrættet diagonalt på fugerne, sådan at fliserne
er rene, og fugerne er jævne, glatte, skarpe og ensartede.

Belastning/ibrugtagning
Produktets tørretid skal altid overholdes. Let gangtrafik på flise
belægninger må tidligst påbegyndes, når produkterne er tørre og
belastningsklare. Brusebade bør vente til 7 dage efter fugningen.
Hårde belastninger, som rullende trafik, rengøring med højtryksspule
re o.lign. bør vente 7 dage afhængigt af den valgte fuge (kontakt evt.
ARDEX’ tekniske afdeling for rådgivning)

• Revnerne forekommer vinkelret på fugen, og vil ofte gå diagonalt
fra flisehjørne til flisehjørne i krydset mellem 4 fliser.
• Revnerne forekommer langs med kanten af fliserne, ofte i begge
retninger og ind i mellem med afspring af fuge i krydset mellem 4
fliser.

Fuge med tydelige revner langs flisernes kanter. Revnerne går i begge

• Revner forekommer midt i fugen på langs med flisen og samtidig
med revner i tværgående retning med et vist interval.

Bevægelserne kan være opstået på grund af en forkert underkon
struktion, som f.eks. et trægulv, der ikke er tilstrækkelig understøttet
eller et gulv med gulvvarme, hvor der ikke er tænkt på bevægelses
fuger. Disse revner genkendes ofte på at være tydeligt synlige og
gennemgående langs fugerne over flere fliser. Der vil med tiden fore
komme afskalninger, særligt i krydsene mellem 4 fliser. Ved revner på
langs af kanten er det nødvendigt at finde årsagen til bevægelserne
og ændre eller forstærke hele konstruktionen for at forhindre, at
fugerne revner igen. Det vil med andre ord være nødvendigt at fjerne
fliserne og starte forfra igen.

Videre forarbejdning, som f.eks. VVSarbejde eller snedkerarbejde,
må tidligst påbegyndes, når fugerne er tørre og belastningsklare.
Gulvene skal afdækkes, inden andre entrepriser påbegynder deres
arbejde.
Vedligehold
Inden flisebelægningen tages i brug første gang, bør der udføres en
grundig rengøring med varmt vand tilsat almindelig PHneutral univer
salrengøringsmiddel. For yderligere information henviser vi til
vores rengørings og vedligeholdelsesvejledning for ARDEX fugemas
ser ”Fugepleje”.
Fuge med tydelige revner både diagonalt i krydset mellem 4 fliser og
vinkelret i fugen mellem 2 fliser.
Svampebrættet trækkes diagonalt på fugerne. Træk 1 gang og skyl
svampebrættet i rent vand hver gang, der er trukket over.

Bemærk! Efter kort tid vil vandet på flisernes overflade tørre op, og
der vil ofte sidde et tyndt lag fugeslør tilbage på fliserne. Dette fuge
slør bør tidligst fjernes, når fugen er belastningsklar og gerne dagen
efter. Med ARDEX fuger brænder fugesløret ikke fast, og kan
vaskes af  selv efter flere uger. Til afvaskning anvendes rent vand og
en flisesvamp eller et svampebræt. Undgå at anvende stærkt alkali
ske rengøringsmidler, som klinkerens, eddikesyre, citronsyre o.lign.,
da dette kan resultere i misfarvninger ved afvaskning på nye fuger,
som endnu ikke er hærdet færdig.
Udfaldskrav
De færdige mørtelfuger skal fremstå fyldte, jævne, glatte, skarpe og
ensartede uden revner e.lign.

Revner, som opstår vinkelret på fugen umiddelbart efter fugningen (4
til 6 uger efter), er normalt forårsaget som følge af forarbejdningen.
Hvis fliser eller underlag er meget sugende, sådan at vandet suges
hurtigt ud af den våde fugemasse, kan disse revner opstå.

retninger og ofte med diagonalt spring i krydset mellem 4 fliser.

Revner midt i fugen kan både være små fine revner og lidt større kraf
tige revner. Disse revner opstår, når fliser fuges med en fugemasse,
som ikke er beregnet til fugebredden mellem fliserne. På dette billede
er anvendt en forholdsvis finkornet fugemasse til max. 10 mm på en
fuge, som er 30 mm. Der ses 2 langsgående, fine revner i fugen.
Revnerne kan også opstå, hvis der anvendes en fugemasse, som er
for grov i forhold til fugens bredde. Hvis en grovkornet klinkefuge,
som er beregnet til 4 mm fuge, anvendes til fugning af 2 mm fuger,
er der risiko for, at de grove korn forhindrer, at fugen fyldes helt op,
og der opstår et hulrum nederst i fugen. Disse hulrum vil over tid
forårsage revner midt i fugen. Revner midt i fugen undgås ved at
anvende en fugemasse, som er beregnet til den fugebredde, som
fliserne lægges med.

Ligeledes kan træk over fugerne eller høje temperaturer medføre, at
vandet fordamper hurtig fra fugens overflade og resulterer i revner
som på billedet. Revner som disse kan desuden opstå, hvis fugemas
sen afvaskes for tidligt, altså at fugemassen ikke er ”fingertør” og
størknet tilstrækkeligt. Dette ses f.eks. på ikkesugende fliser, hvor
afvaskningen er foretaget for tidligt, sådan at vaskevandet er blevet
masseret ind i fugemassen. Dermed er fugemassens blandingsfor
hold ikke længere overholdt. Fugemassen indeholder nu en større
mængde vand, som skal fordampe fra fugen, hvilket resulterer i
svindrevner, som dem på billedet. Denne form for revner kan udbed
res ved at kradse fugen ud og fuge fliserne en gang til.
Revner på langs med kanten, som opstår længe efter fugningen, eller
hvis fliserne er blevet udsat for kraftig belastning, er ofte forårsaget

Fuge med hårfine revner midt i fuge og på langs af flisen.
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Anvisning

Fugning
Fugemørtel
af fliser

Farveforskelle
ARDEX tilbyder farveprøver på hjemmeside, i brochurer og som
fysiske fugeprøver. Disse skal udelukkende betragtes som vejledende
som grundlag for at foretage et kvalificeret valg af fugefarve. Fuge
massen i den færdige fliseoverflade kan variere fra de vejledende
farveprøver af årsager, som er forsøgt forklaret i dette afsnit.

dårligt arbejdsklima, lave temperaturer m.v.
Det vigtigste ved fugning er at huske, at V/Ctallet altid skal være ens!
Skemaet viser årsager, som ofte ændrer fugefarverne, når V/Ctallet
ændres.

Årsag

Lysere

Mere vand end
foreskrevet

Normal

• Forskellig vandmængde fra blanding til blanding
• Ujævn vandoptagelse på kanten af flisen; f.eks. fra uensartet
glasurdækning.

Udfældninger
Ofte ses grå eller hvide udfældninger lokalt i fugerne. Udfældninger
ne kan vise sig på forskellig vis. I nogle tilfælde er udfældningerne
”kun” lokaliseret som hvide aftegninger af nogle cm´s længde fordelt
vilkårligt på hele flisearealet, mens de i andre tilfælde er lokaliseret i
hele fuger på mindre flisearealer.

Mørkere



Fuge med limrester fra tandspartlen i fugen og et fugekryds, som
stadig sidder mellem fliserne.

Vand
tilsætning
Mindre vand end
forskrevet





Underlag


Sugende fliser





Vandoptag i
fliser
Ikke sugende fliser



Hurtig udtørring
pga. høj tempe
ratur



Limrester i fugen giver ofte farveforskelle i den færdige fuge, og skal
derfor undgås!
Fugedybden skal være ens på alle fugerne og på hele fladen, fordi
fugedybden påvirker fugemassens tørreegenskaber.
Hvis der sidder fliseklæb på flisens kant, vil dette kunne resultere i
farveforskelle, fordi fliseklæberen vil forrykke sugeevnen på flisen i
fugen. F.eks. vil en sugende flise med fliseklæb i siden suge mindre
der, hvor klæberen sidder end der, hvor kanten er ren. Fænomenet vil
være omvendt hvis flisen er ikke sugende.

Udtørringstid
Langsom udtørring
pga. lav tempe
ratur



Stor vandtilførsel
ved afvaskning



Fugekryds skal altid fjernes! Fugekryds resulterer i, at fugedybden er
mindre henover fugekrydsene samtidig med, at de er lavet af plast,
som ikke suger vand. Efterladte fugekryds betyder ofte lysere fuger
lokalt over det efterladte kryds! Problemet er størst på sugende
vægfliser, men forekommer også i mindre omfang på tætte, ikke
sugende gulvfliser.



Skemaet viser, hvordan fugefarven kan ændre sig som følge af
forskellige V/Ctal (forholdet mellem vand og cement). F.eks. vil
den samme blanding fugemasse give farveforskel på sugende og
ikke sugende fliser

Farveforskelle i cementbaserede fuger kan opstå, fordi fugemateria
let påvirkes forskelligt ved forarbejdningen og ved afhærdningen.
Den hyppigste årsag til farveforskelle i fuger er uens tørring/hærd
ning og ukorrekt hydration af cementen i fugematerialet.
Meget ofte er farveforskelle i fugerne forårsaget af f.eks. tidspres,

Farveforskelle i fuge mellem tætte, ikkesugende fliser på væg.

Udfældningerne kan opstå af flere årsager. Ofte opstår udfældnin
gerne på ikkesugende fliser. Der er en svag tendens til, at ud
fæld ningerne forekommer oftere på gulv end på væg. Årsagen til
udfældningerne er ofte, at afvaskningen af fugeslammet foretages,
mens fugeslammet stadig er vådt, og inden fugen er fingertør, som
beskrevet i afsnittet om afvaskning på side 2. Det betyder, at afvask
ningen tilfører mere vand til den våde fuge, hvilket kan medføre, at
der kommer farveforskelle eller udfældninger i den færdige fuge.

Fugning af natursten
Natursten (marmor og sandsten) og kalksten (f.eks. juramarmor,
ølandsten og visse skifre) kan have problemer med at blive misfar
vet på kanterne af stenen, når de bliver fuget. Misfarvningerne er
permanente, og kan ikke fjernes med rengøringsmidler eller ved at
slibe stenene. Misfarvningen skyldes, at cementen, som benyttes i de
fleste fugemasser, reagerer med stenens mineraler, som ændres og
resulterer i, at stenen ændrer farve, der hvor stenen har kontakt med
fugemassen. Omfanget af misfarvningen kan variere. Der findes
eksempler på misfarvning fra et par mm bredde og helt op til 40 mm.

En anden form for udfældninger opstår på grund af vandopløselige
salte, som består af kalciumhydroxid, og stammer fra cementen i
enten fliseklæberen eller fra våde underlag, f.eks. beton, afretnings
lag, gasbeton e.lign. Udfældningerne kan undgås, hvis fliseklæber
og underlag får tilstrækkelig tid til at tørre. I langt de fleste tilfælde
kan udfældningerne fjernes permanent ved at vaske fliserne med et
rengøringsmiddel, som f.eks. Deterdek fra FILA.

Rengøring
Lille vandtilførsel
ved afvaskning

Den anden årsag opstår, hvis der er kanaler i fliseklæberen under
flisen. Når fugemassen påføres og fugerne fyldes, vil der opstå et
vacuum i luften i kanalerne, som vil udligne sig ved at lave en fin luft
boble, som altså ses som et lille hul. De fleste murere opdager denne
type af lufthuller, og sætter dem ud samtidig med, at de vasker fuger
ne, hvorfor det er meget sjældent, vi får klager over dette emne.

Fuge med limrester fra tandspartlen i fugen og et fugekryds, som
stadig sidder mellem fliserne.

Våde underlag
f.eks. nystøbt
afretningslag

Tørre underlag

overflade og kommer til syne når fugen er tør.

• Varme fra sol eller stærkt arbejdslys på partier af vægge eller gul
ve betyder, at temperaturen øges lokalt og dermed, at hærdning/
udtørring accelererer.

Generelt betragtet vil pulver, som blandes med vand fordele pigment,
cement og fyldstoffer homogent i hele spanden. Det vil altså ikke
være muligt at have ”pletter” med mørkere farver i den ene side af
spanden og lysere i den anden.

Påvirkning

Foruden emnerne nævnt i skemaet er de efterfølgende emner også
årsag til farveforskel i fugerne:

Vægflise som er fuget uden at fjerne flisekryds og skrabe fliseklæberen
væk inden fugningen. Resultatet er meget synlige farveforskelle, som
er permanente og ikke kan fjernes.

Pinholes
Det kan forekomme, at der opstår bittesmå lufthuller i den færdi ge
fuge. De observeres mest i lyse fuger, da de er svære at se i
fugefarver som f.eks. antracit. Vi kalder hullerne pinholes, fordi de er
bittesmå, og mest ligner indtryksmærker fra en knappenål. Pinholes
opstår af to forskellige årsager. Den første kan skyldes, at der piskes
luft i fugemassen når fugen røres op. Hvis fugemassen røres op med
et forkert piskeris og med meget høje omdrejninger, vil der kunne
blandes luft i fugemassen, som efterfølgende sætter sig i fugens

Jurabeige marmor med 1,5 - 2 cm brede kantmisfarvninger.

Ud over problemet med den cementbaserede fuge, som kan give
kantmisfarvninger, er det også kendt, at silikonefuger kan give
samme problemer med misfarvning af kanterne på f.eks. marmor.
Udover misfarvning af stenens kanter, ses også misfarvning af hele
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Anvisning

Bemærk: De nævnte midler skal sidde og virke noget tid, inden der
børstes, og fugen bliver ren. Igen er det vigtigt at skylle med rent
vand efter rengøringen og huske at tørre af til sidst.

stenens overflade. Dette sker på stærkt sugende sten, som f.eks.
kalksten, og opstår, fordi fugemassens pigmenter fylder stenens
porer, når fugemassen påføres med fugebrættet. Hvis f.eks. en beige
sten, som juramarmor, bliver fuget med en antracit fugemasse, vil
resultatet blive, at stenens porer bliver fyldt med sort fugemasse, og
stenens overflade får et beskidt og grimt udseende.

Forkert rengøring af fugeslør
Hvis afvaskning af fugeslammet foretages som beskrevet i denne
anvisning, vil der være minimalt med fugeslør tilbage på fliserne.
Dette fugeslør vil uden problemer kunne fjernes med rent vand og en
svamp. Alligevel sker det ofte, at der benyttes stærkt alkaliske
rengøringsmidler, som f.eks. citronsyre, eddikesyre m.v. til rengøring
af det sidste fugeslør.

For at undgå problemer på natursten, er der to emner, der skal være
fokus på.
For det første: Vælg altid fugemasser, som er specielt udviklet til
fugning af natursten. ARDEX producerer ARDEX G10 og ARDEX ST,
som begge er specielt udviklet til fugning af natursten.
Skimmelbegroning på silikonefuge i hjørnet af brusekabine.

For det andet: Vælg altid en fugemasse med en farve så tæt på ste
nen som muligt. Hvis stenen er jurabeige, skal der altså fuges med
ARDEX G10 jurabeige og ARDEX ST jurabeige.
ARDEX G10 jurabeige vil stadig fylde porerne på stenen, men efter
som fugemassen har samme farve, vil stenens overflade ikke blive
beskidt og grim at se på.

Begroninger forekommer mest på silikonefuger, men ses også på
både cement og epoxyfuger.
Begroningerne opstår som regel ved hyppig anvendelse af brusekabi
nen 12 år efter, at badeværelset er taget i anvendelse. Fænomenet
starter næsten altid i hjørnerne mellem gulvet og væggene i bruseka
binen, og spreder sig ud herfra.
Begroningerne skyldes skimmelsvampe, som vokser på overfladen.
Skimmelsvampe trives bedst i fugtige og varme omgivelser, hvorfor
de ofte opleves i brusekabinen. Grundig udluftning mens brusekabi
nen benyttes og en aftørring af overfladerne i brusekabinene efter et
bad, vil nedsætte problemet.

Lys, beige kalksten, som er fuget med en grå fugemasse, der er påført
med fugebræt på hele stenens flade. De grå farvepigmenter har sat
sig i stenes porer og resultatet er en grim og permanent misfarvning
af stenen.

Skimmelsvamp vokser rigtig godt på ru overflader, som f.eks. kalkbe
lægninger. Derfor vil jævnlig rengøring med et rengøringsmiddel, som
også fjerner kalk, kunne nedsætte problemet. Husk at skylle efter
med rent, koldt vand, da rengøringsmidler, som fjerner kalk, også vil
angribe og ødelægge en cementbaseret fuge på længere sigt. Når
der er skyllet efter, tørres overfladerne og nu har man gjort alt, som
er muligt for at komme problemet til livs.

Det er heller ikke ualmindeligt, at der tilmed benyttes opløsninger,
som er alt for stærke, og at rengøringsmidlerne ikke neutraliseres
med rent vand efter afvaskning med disse syreholdige rengøringsmid
ler. Hvis disse rengøringsmidler anvendes inden fugen er tilstrække
ligt afhærdet, opstår der varige farveforskelle i fugen. Derfor frarådes
det kraftigt at benytte syrebaserede rengøringsmidler på fliser, som
lige er fuget og hvor fugemassen endnu ikke er fuldt afhærdet.
Bemærk: Der findes andre former for fejl i fuger, som ikke er omtalt
i denne anvisning. Kontakt venligst ARDEX, hvis der er tvivl om fejlen
og dens årsag.
Henvisninger
For tekniske oplysninger om ARDEX cementbaserede fugemasser
henviser vi til følgende datablade:
•
•
•
•
•
•

ARDEX G7N FLEX 215
ARDEX G8S FLEX 16
ARDEX G9S FLEX 215
ARDEX G10 naturstensfuge
FK hurtighærdende belastningsfuge
GK grovkornet, hurtighærdende belastningsfuge

For information om fuger i hårdt belastede områder, som f.eks.
industrikøkkener, automobilvaskehaller, terapibade o.lign. henviser vi
til databladene på vores epoxyfuger:
• ARDEX WA epoxyfuge
• ARDEX RG 12 16

Bemærk: Til natursten skal der altid anvendes specielle rengørings
midler. Sure og stærkt alkaliske rengøringsmidler ødelægger både
sten og fuger. I mange tilfælde vil det være en god ide at imprægnere
stenene efter de er fuget, og inden stenene belastes. For mere infor
mation om rengøringsmiddel og imprægning anbefaler vi at kontakte
leverandøren af naturstenene.
Sorte belægninger på fugerne
I mange brusekabiner opleves begroninger i fugerne. Begroningerne
er som regel sorte, men kan også forekomme i pink, grå og brune
farver. Begroningerne kan være i form af små pletter i fugen til at
dække fugen helt.

Anvisning

For information om klæbning af fliser henviser vi til ARDEX anvisning
”Montage af fliser”.
For information om forarbejdning af vådrumsmembraner henviser vi
til ARDEX montagevejledning ”Vådrumsmembraner”.
På www.ardex.dk kan alle ovennævnte datablade og anvisninger
downloades. Der er også en video ”Sådan bruger du ARDEX fugemas
ser korrekt”, som viser, hvordan der fuges med ARDEX fugemasser.

Voldsom skimmelbegroning på cementfuge på vægfliser.

Hvis der alligevel opstår skimmelvækst, vil denne kunne fjernes med
disinfektionsmidler, som f.eks. klorin, rodalon eller hysan, som påfø
res på den skimmelramte fuge. Der kan evt. benyttes en tandbørste
til at skure fugen ren.

Vi garanterer for en fejlfri beskaffenhed af vore produkter. Vore informationer er baseret på laboratorieforsøg og praktiske erfaringer og er en vejledning ved valg af produkt og arbejdsmetode.
Da forbrugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, påtager vi os ikke ansvaret for de opnåede resultater. Landespecifikke forskrifter baseret på regionale standarder, bygningsregle
menter og bygnings eller industrinormer kan give anledning til specifikke forarbejdningsanbefalinger.
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TILBEHØR

ARDEX blandekar 75 liter
ARDEX

ARDEX
ARDEX

trefod

vogn til 75 liter blandekar

ARDEX

PRODUKTINFORMATION

turbineskovl

ARDEX
ARDEX

propelblander

blandekar 30 liter
håndblandemaskine

ARDEX

støvskærm

ARDEX BUR

armeringsnet

ARDEX stopliste
ARDEX

slangeholder

ARDEX

rullevogn

ARDEX

DUSTFREE

ARDEX

kotemåler

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 selvnivel
lerende spartelmasser. Leveres i størrelser
ne: 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 bygge
pladsen med en vogn til 75 liters blandekar.

Anvendes sammen med ARDEX håndblande
maskine eller almindelig boremaskine.
Velegnet til selvnivellerende spartelmasser.

Undført i kraftig plast med hank. Kan inde
holde oprøring af 25 kg spartelmasse.

Hindrer nedsivning af spartelmasser mellem
gulv og væg, sikrer udluftning af konstruk
tionen og hindrer lydbroer. Leveres i ruller
á 20 m.

Til selvnivellerende spartelmasser. Fjerner
luftbobler i spartelmassen og danner en per
fekt overflade. Bredde: 50 cm. Længde: 11,
21 eller 31 mm.

Til støvfri oprøring. Monteres på blande
spand 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 støvsuger
slange.

Anvendes ved spartling af trægulve og for
stærkning af svage underlag. Leveres i ruller
á 25x1 m.

Til afsætning af højder ved spartel og nivel
leringsarbejde på gulve. Selvklæbende.

Speciel limrive til fugtspærring med ARDEX
AF 480.

PVCfri blandekop til brug ved håndblanding
af mindre mængder gips og cementspartel
masse. 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, bygningsregle
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