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ARDEX A 18  
Heftslemming
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ARDEX A 18 Heftslemming 
perfekt i kombinasjon med:

ARDEX App´n: Nå i ny versjon 
med mange nye funksjoner!

 
ARDEX A 38 MIX krympfri hurtigstøp

• Ferdigblandet 4 timers hurtigstøp  
til innen- og utendørs bruk

• Til påstøp på trykkfast isolasjon,  
folie og i fast kontakt

• Gangbar allerede etter 2 - 3 timer

• Belegningsklar for fliser, naturstein 
og membran allerede etter 4 timer

• Belegningsklar for elastiske og tekstile gulvbelegg  
og parkett etter 2 dager 

• Dimensjonskontrollert bindemiddelsystem, som gir 
en nesten krymp- og spenningsfri herding og uttørking. 
Kan bearbeides i 60 minutter

 
ARDEX A 35 MIX selvtørkende hurtigstøp

Ferdigblandet hurtigstøp med  
ARDURAPIDEFFEKT

• Til støping av gulv i flytende  
og faste konstruksjoner

• Belegningsklar etter 24 timer, 
uansett lagtykkelse

• Gangbar og klar til sparkling 
etter 3 timer



ARDEX A 18 Heftslemming Gir sikker vedheft til underlaget

Fersk blandet  
ARDEX A 18 heftslemming

Åpentiden er over!  
Et nytt lag fersk slemming er 
nødvendig, før støpemassen 

kan legges ut.

Bruk ARDEX fargeindikator 
for å kontrollere åpentiden!

1. Påfør ARDEX A 18 heftslemming i henhold til 
datablad for produktet.

2. Slemmingen påføres med enten kost, 
malerrulle, tannsparkel eller slemmekost, 
i en lagtykkelse på minimum 1,5 mm.

3. Støpemassen legges vått i vått i slemmingen 
mens den fortsatt er fuktig og mørkegrønn.

ARDEX A 18 er den ideelle heftslemmingen  
for påstøp i nybygg og ved renovering. 

Den praktiske 1-komponente ARDEX A 18  heft-
slemming er lett å blande, har lang åpentid, svært 
god vedheft og sammen med den grønne fargeindi-
katoren får man en sikker forbindelse til underlaget. 
Fargeindikatoren øker sikkerheten og gjør det lett 
å se om slemmingen er fuktig og klebrig. Se for-
klaringen på fargeindikatoren på neste side.

Legging av påstøp etter heftslemming.

Til slemming av underlag for optimal vedheft til 
ARDEX støpemasser. Kan brukes sammen med:

• ARDEX A 35 MIX selvtørkende hurtigstøp
• ARDEX A 38 MIX krympfri hurtigstøp 

og andre sementmørtler på underlag av f. eks 
betong, terrazzo og fliser mm. Kan brukes innen- 
og utendørs. Heftbro til utbedringsarbeider med 
sementbaserte støpemasser.

Produktfordeler:
• Med fargeindikator, som 

angir åpentiden for legging 
av støpemassen

• Lang åpentid
• Lang bearbeidingstid
• Meget god vedheft

(Underlagets sugeevne, temperatur og bearbeidingsteknikk 
kan i mindre grad skape fargevariasjoner.)


