
ARDEX R4 RAPID
Universal hurtigsparkel

Genial til  
hurtige reparasjoner

ARDEX R4 RAPID er enestående. Denne sigefrie re para sjons
sparkelmassen med finishkarakter er det ideelle produktet for 
hurtig reparasjon av vegg, tak og gulvflater.

Den hefter på nesten alle vanlige underlag uten primer, og er 
ideel til fylling av hull og avskallinger, og til avretting og spark
ling av høydeforskjeller, overganger og ujevnheter. 

ARDEX R4 RAPID med ARDURAPID®effekt tørker lynhurtig og 
er derfor genial til hurtige reparasjoner!

ARDEX R4 RAPID kan legges i lagtykkelser fra 0 til 10 mm
og kan bearbeides videre allerede etter 45  60 minutter.

• Hurtigtørkende og hurtig klar for videre bearbeiding
• Kan overmales allerede etter 60 minutter
• Hefter uten priming på nesten alle vanlige underlag
• Til gulv, vegg og tak
• Til fylling av hull, riss og sprekker
• Kan sparkles helt ned til 0
• Lett å slipe
• Hvit farge

ARDEX Skandinavia AS,
Filial Norge
Jerikoveien 10B, 1067 Oslo
Tlf. 22 61 05 00
ardex@ardex.no
www.ardex.no

Prøv også:

ARDEX A 31 Gulvsparkelmasse
• Ingen priming på sementbaserte underlag
• Til oppretting og finsparkling av gulv og vegg
• Smidig og lett å bearbeide
• Lang bearbeidingstid

ARDEX A 45 Reparasjonssparkelmasse
• Sementbasert reparasjonsmasse til gulv og vegg
• Med ARDURAPID-effekt
• Hurtig - belegningsklar etter 1 time
• Siger ikke

ARDEX A 46 Sigefri, utendørs sparkelmasse
• Sparkling av hull, sprekker, svanker ol.
• Til utbedring av trappetrinn ol.
• Til bygging av fall, og oppretting av gulv og vegg
• Lett å bearbeide - kan glattes og filses
• Hurtig gangbar og hurtig belastningsklar

ARDEX K 5 Lynsparkelmasse
• Lynsparkelmasse med ARDURAPID-effekt
• Til oppretting og finsparkling av gulv og vegg
• Ingen priming
• Belegningsklar etter 30 min

ARDEX A 30 Gulvsparkelmasse
• Sementbasert universalsparkelmasse
• Variabel arbeidskonsistens
• Hurtig herdende, tørkende og belegningsklar
• Finkornet

ET LØNNSOMT VALG!ET LØNNSOMT VALG!



En oversikt over dine fordeler
Med ARDEX R4 RAPID kan du fylle, forme, slipe og overmale 
i én kontinuerlig arbeidsgang.

ARDEX R4 RAPID hefter på nesten alle underlag uten priming 
og herder og tørker så hurtig, at den kan overmales  
allerede etter 1 time.

Sparkling av gulvplater

Sparkling av overganger

Sparkling av overganger

* Se yderligere information i vores datablad.

Kan sparkles helt ned til 0 Sparkling av metallunderlag

Hefter på nesten alle underlag  
uten priming

Fylling av utsparinger


