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JOBB SMARTERE - JOBB STÅENDE!



JOBB STÅENDE og spar knærne!
Du trenger ikke lenger ligge på knærne og krype rundt 

for å sparkle gulv. Det finnes avrettingsmasser 

med fantastiske flytegenskaper som gir deg mulighet til 

å jobbe stående. Du avretter mye større flater på samme tid, 

og ikke minst unngår du vonde knær!

  NYHET!

Fremragende
flytegenskaper

Velegnet 
til pumping



Den perfekte avrettingsmassen for deg 

som jobber alene! Den nye ARDEX K 39 

MICROTEC er den perfekte løsning når du 

skal avrette store flater. I tillegg til fremra

gende, selvutjevnende egenskaper har ARDEX 

K 39 meget lang bearbeidingstid  mer enn 

40 minutter  både i bøtta og på gulvet.

Det er dobbelt så lang tid, som for tradisjo

nelle avrettingsmasser, og gjør det mulig å 

avrette store områder i én arbeidsgang.

Effektivt,  og ikke minst, helt plant. 

Derfor er ARDEX K 39 perfekt som underlag 

for moderne gulv, som designgulv og stor

formatfliser.

• Du unngår synlige sprang og overganger, 
som kan ses gjennom belegningen. Det er 
spesielt viktig i forhold til store vinduspartier 
og lysinnfall.

• Du unngår selv minimale hulrom under stor-
formatfliser og forhindrer derfor et mulig 
brudd i flisene.

ARDEX K 39 gir deg en trygg og sikker bear-
beiding og ekstra lang bearbeidingstid, takket 
være MICROTEC TEKNOLOGI.

ARDEX K 39 MICROTEC hjelper deg

Velegnet 
til pumping

Ideell til store flater



•  Sementbasert, selvutjevnende 

avrettingsmasse med lang 

bearbeidingstid

•  Til avretting og oppretting av 

undergulv før legging av elas

tiske og tekstile gulvbelegg, 

keramiske fliser samt parkett

•  Gir glatte og jevne belegnings

klare overflater, som underlag 

for alle typer gulvbelegg

•  Meget velegnet før legging av 

PVC og PVCdesignbelegg og 

keramiske fliser i storformat

•  Til lagtykkelser opp til 10 mm, 

tilsatt sand opp til 20 mm 

lagtykkelse

•  Fremragende flytegenskaper 

med lang be ar beidingstid

•  God fyllevne

•  Kan slipes

•  Velegnet til pumping

•  Sprekker ikke

 
ARDEX SYSTEMPRODUKT

Særlig god vedheft oppnås ved 

bruk sammen med ARDEX gulv

lim og flislim.

BRUKSOMRÅDE

Til avretting og oppretting 

av sementpuss og anhydrit, 

støpeasfalt, betonggulv og andre 

egnede undergulv før legging av 

elastiske og tekstile gulvbelegg, 

keramiske fliser samt parkett.

Til fremstilling av glatte og jevne 

belegningsklare undergulv. Kun 

til innendørs bruk.

FORBEHANDLING 

AV UNDERLAGET

Underlaget skal være tørt, fast, 

bæredyktig, ru og fri for vedhefts

reduserende midler.

Priming foretas med:

• ARDEX P51 

• ARDEX P 3

• ARDEX P 82

Vedr. tørking m.m. henvises til de 

respektive datablad for primere.

BLANDING

Hell rent, kaldt vann i en ren 

beholder og tilsett pulveret under 

kraftig omrøring til det oppnås en 

smidig, lettflytende masse uten 

klumper. 25 kg ARDEX K 39 

blandes med ca. 6,25 liter vann.

Kan bearbeides i ca. 40 minutter 

ved +18 °C til +20 °C. Lavere 

temperaturer forlenger og høyere 

temperaturer forkorter bearbei

dingstiden. ARDEX K 39 er lett å 

påføre og flyter så godt sammen 

at ettersparkling eller sliping 

som regel ikke er nødvendig. Ved 

oppretting av større arealer kan 

massen påføres og fordeles med 

en avstandssparkel og glattes 

med en glattsparkel. På tette 

underlag skal massen påføres 

i minimum 2 mm lagtykkelse. 

TEKNISKE DATA

Blandingsforhold:

Ca. 6,25 liter vann: 25 kg pulver

Materialforbruk:

Ca. 1,5 kg pulver pr. m²/mm

Bearbeidingstid: 

Ca. 40 min. ved + 20 °C

Gangbar/belegningsklar for fliser: 

Etter ca. 23 timer ved + 20 °C

Belegningsklar (ved + 20 °C):

Ved lagtykkelser opp til 5 mm 

etter ca. 1 døgn. 

Ved lagtykkelser opp til 10 mm 

etter ca. 2 døgn

Egnet til rullehjulstrafikk: Ja

Emballasje: 

Sekker á 25 kg netto

ARDEX K 39 MICROTEC
avrettingsmasse

ET LØNNSOMT VALG!

Ta kontakt med oss på telefon 22 61 05 00, 

så demonstrerer vi gjerne ARDEX K 39 for deg!

www.ardex.no  n  ardex@ardex.no


