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Akrylspartelmasse

• Ingen svind
• Op til 12 mm tykkelse i ét lag
• Kan overmales
• Fleksibel og opløsningsmiddelfri
• Kan slibes

Anvendelsesområde

• Til væg og loft inden- og udendørs.

• Til udbedring af revner, huller og sprækker.

• Til lukning af fuger, eksempelvis ved fodpaneler, vinduer og 

dørrammer. Derudover væg- og loftsamlinger i element-

byggeri.

• Optager udvidelses-/sammentrækningsbevægelser på indtil 

5% af fugebredden

Kan anvendes på underlag af:

• Ubehandlet murværk

• Træ

• Beton

• Gasbeton

• Kalk-, gips- og cementpuds

• Lette byggeplader

• Lyddæmpnings- og isoleringsplader

ARDEX’ filosofi er, at de bedste produkter fortjener den bedste anvendelse. 
Dette ønsker vi at sikre gennem en konstant videre uddannelse af vore kunder, 
således at fejl og misforståelser undgås. 

Gennem ARDEXacademy træner og uddanner vi professionelle gulvlæggere, 
 murere og malere samt deres lærlinge i den korrekte brug af vore produkter. 
Samtidig undervises i såvel lovgivning som vurdering og kontrol af underlag. 

På specialkurser tilbyder vi kurser for håndværkere, arkitekter og ingeniører i 
temaer som betonrenovering, natursten, vådrumskonstruktioner, trappe-
renoveringer, svømmebassiner, radonsikring m.m. 

ARDEX har 2 kursuscentre i hhv. Herlev og Hedensted. Begge kursuscentre in-
deholder teori og praktikrum samt alle øvrige faciliteter til afvikling af kurserne. 

På kurserne udleveres alle nødvendige kompendier, ligesom der stilles produk-
ter til rådighed, så kursisterne kan arbejde aktivt med. De udbudte kurser er 
målrettet de forskellige kunde segmenter, men vi udarbejder gerne skræddersy-
ede kurser på tværs af faggrupperne. Vi afholder også kurser for enkeltfirmaer 
med et program nøje tilpasset firmaets ønsker og behov.

Alle undervisere på ARDEXacademy er erfarne håndværkere, konstruktører og 
ingeniører med mange års erfaring indenfor de enkelte brancher såvel som i 
ARDEX. Gennem interne kurser i koncernen samt eksterne kurser udbygges og 
suppleres denne viden konstant til gavn for vore brugere. 

Kurserne udvikles løbende og tilpasses kundernes behov. 

Er der noget du savner, så lad os høre om det.



Forarbejdning
Revner og huller kan spartles med ARDEX RF op til 12 mm lag-

tykkelse.

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 RF sprøjtes i fu-

gen. Det skal i denne forbindelse sikres, at fugemassen hæfter 

til fugesiderne over hele fladen således, at der opnås en god 

vedhæftning. Ved meget  fine revner bør revnen udvides for at 

sikre optimal vedhæftning.

Overskydende materiale skrabes af med en egnet spartel. 

Der kan efter behov påføres flere spartellag efter 1 -2 timers 

hærdning. 

Slibning kan udføres, når spartelmassen er gennemtør, mellem  

3 - 48 timer afhængig af lagtykkelse, underlag og luftfugtighed.  

Spartellaget skal være gennemtørt før maling eller evt. anden 

belægning kan påføres. 

Ved stærk fugtighedsbelastning (f.eks. udendørs) skal spartel-

massen efter hærdning beskyttes mod fugtighed med et ma-

lingsystem.

Forberedelse af underlaget:
Underlaget skal være tørt, stabilt og frit for støv og skillemidler.

Underlag
Uden  
grunding

Med  
grunding

Gasbeton ✔

Beton ✔

Teglmurværk ✔

Kalksandsten ✔

Gipskarton- og gipsfiberplader ✔

Cementfiberplader ✔

OSB-plade DIN EN 300 ✔

Træspånplade P4 - P7 ✔

Flise- og pladebelægninger
ARDEX P 4 
ARDEX P 82

Natursten
ARDEX P 4 
ARDEX P 82

Akryllak- og akrylharpiks-
overflader

ARDEX P 4 
ARDEX P 82

Overfladebehandlet dekopuds ✔

Latexfarver ✔

Mineralske slidpuds
ARDEX P 4 
ARDEX P 82

Kalkcementpuds ✔

Cementpuds ✔

Gipspuds ✔

Kunstharpikspuds
ARDEX P 4 
ARDEX P 82


