100% UTENDØRS
- i all slags vær!

www.ardex.no

uteområder som f.eks. terrasser og balkonger
- om det skal legges fliser eller naturstein.
ARDEX kan nå presentere en 100%-løsning
i forhold til vanntetting og flislegging utendørs.
Verdensnyheten ARDEX S 8 FLOW, selvutjevnende smøremembran, sammen med vårt
fleksible flislim ARDEX X 90 OUTDOOR og
ARDEX G9S FLEX fugemasse.
Nå kan ingenting hindre deg i å fullføre prosjektet uten avbrytelser pga. været - om solen steker
fra skyfri himmel, om regnet høljer ned eller
kuldegradene kommer krypende.

VERDENSNYHET!
Selvutjevnende
smøremembran
ARDEX S 8 FLOW

BALKONGER OG TERRASSER
I Norge er vi så heldige og få oppleve de fire
årstidenes ytterligheter med tanke på temperatur, vind, regn og snø. Men det kan også by på
utfordringer når det skal lages eller renoveres

ARDEX X 90 OUTDOOR er løsningen, med lang
bearbeidingstid og likevel gangbar etter 3 timer.
Den avanserte MICROTEC3-teknologien bidrar til
hurtig vedheft ved lave temperaturer, lang
bearbeidingstid ved høye temperaturer og den
tåler regn etter bare 2 timer.

SIKKER LIMING

NYHET: ARDEX X 90
OUTDOOR

UTENDØRS skal flisene dobbeltlimes for
å sikre full limdekning og optimal vedheft
mellom flisene og underlaget.

RUSTET FOR ALL SLAGS VÆR!
- uansett fukt, frost eller hete.

UTENDØRS
HØYT BELASTEDE OMRÅDER
ARDEX X 90 OUTDOOR kan brukes både
på gulv og vegg, og i tillegg til å være et suverent utendørslim, egner det seg også godt til
innendørs områder med høy belastning, som
industri- og offentlige lokaler samt svømmebasseng.
Med sine vannavvisende egenskaper, meget
gode vedheft til fliskantene og høye styrke,
i tillegg til å være hurtig og fleksibel, er ARDEX
G9S FLEX spesielt godt egnet til fuging utendørs
på balkonger og terrasser.

FUGING kan skje
allerede etter 3 timer.

For fremstilling av meget fleksibelt flislim
med gode vannavvisende egenskaper, blandes
ARDEX X 90 OUTDOOR med ARDEX E 90
akryldispersjon.
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ARDEX - TRADISJON OG INNOVASJON
ARDEX er i dag et velkjent varemerke over hele
verden. En av verdens mest fremgangsrike produsenter av hurtige sparkel-, støpe-, fugemasser
og flislim. ARDEX prøver alltid å få innovasjon
og tradisjon til å gå hånd i hånd.
I ARDEX-konsernet har vi over 60 års erfaring.
Vi nøyer oss ikke bare med å tilpasse oss nye
krav, men satser også intensivt på forskning og
utvikling for å kunne tilby våre håndverkskunder
produkter som både letter deres arbeid og gir
deg tidsgevinster.
Fokus på utvikling av nye produkter, sammen
med vår know-how og erfaring, skaper produk-

ter og service som fokuserer på kundens behov.
Både løsninger og produktsystemer vil alltid
være tilpasset den enkelte situasjon, og derfor er ARDEX en god partner ved nybygg eller
renovering. Våre produkter lagerføres av utvalgte
forhandlere, som leverer over hele landet.
Vi i ARDEX konsentrerer oss mest om teknikk,
support og opplæring av bransjen via en omfattende kursvirksomhet lokalt hos kunden eller ved
vårt kurssenter, ARDEXacademy i Oslo. Til dette
har vi 6 tekniske rådgivere, som alltid befinner
seg midt i begivenhetene, og som hurtig yter
både teknisk og praktisk bistand.

- mer enn bare grått pulver. . .
Innholdet i våre sekker er mer enn bare grått
pulver. Med et ARDEX-produkt følger en total
løsning, som inneholder alt du trenger

. . . før, under og etter dine prosjekter
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Med ARDEX Nordic APP´n
har du styringen av prosjektet
i din hule hånd!

