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ARDEX A 38 MIX
Krympfri hurtigstøp 

100%-løsning utendørs,
på f.eks. terrasser og balkonger

ARDEX A 38 MIX, krympfri hurtigstøp
ARDEX S 8 FLOW, selvutjevnende smøremembran
ARDEX X 90 OURDOOR, fleksibelt flislim

100%-løsning innendørs,
i f.eks. våtrom

ARDEX A 38 MIX, krympfri hurtigstøp
ARDEX K 75, grovavrettingsmasse
ARDEX 8 + 9 og eller ARDEX S 1-K, smøremembran
ARDEX X 77 / ARDEX X 78, fleksibelt flislim
Egnet ARDEX fugemasse

Med ARDEX A 38 MIX hurtigstøp 
oppnår du mange fordeler:

• Ingen ventetid 
- membran/fliser kan legges allerede etter 4 timer

• Ingen ekstra transporttid på grunn av ventetid
• Ingen ekstra tildekking ved utendørs arbeider
• Ingen problemer med tidsplaner - klar til bruk på 1 dag
• Bare fornøyde kunder, pga null ventetid 

Uansett om det er en terrasse, balkong, innkjørsel eller en ny 
selvbærende støpt plate; med den lynhurtige ARDEX A 38 MIX, 
hurtigstøp kan du påføre membran eller legge fliser allerede  
4 timer etter støpingen. Hurtigere kan det ikke gjøres.

Etter mange års forskning og utvikling har vi i ARDEX klart å 
frem stille en hurtigstøp som har ekstremt lite krymp, en lynhurtig 
herding, og den er meget lett å bearbeide. 

Disse egenskapene gjør at du kan legge fliser allerede etter 4 timer, 
uansett om du er utendørs eller innendørs. Ikke noe annet produkt 
tillater så hurtig arbeidsgang, når du arbeider utendørs.

Etter mange års forskning på laboratoriet i ARDEX Tyskland, har 
vi nå lykkes å videreutvikle den velkjente ARDURAPID-effekten, 
fra våre gulvsparkelmasser til bruk i våre utendørsprodukter. Dette 
betyr for ARDEX A 38 MIX hurtig herding, hurtig tørking og legging 
av keramiske fliser allerede etter 4 timer.

Dette kaller vi ARDURAPID PLUS. For deg betyr det at mange av 
de velkjente fordelene fra våre innendørs produkter nå også er til 
rådighet utendørs.

Fra støping 
til en plass 

i solen 
på 8 timer!

TEKNISKE DATA
Blandingsforhold: 
Ca. 2 l vann pr. 25 kg pulver.

Egenvekt blandet: Ca. 2,2 kg/l.

Materialforbruk: Ca. 22 kg/cm pr. m²

Bearbeidingstid: Ca. 60 min. v/20 °C.

Gangbar: Etter ca. 3 timer v/20 °C.

Flislegging: Etter ca. 4 timer v/20 °C.

Egnet til gulvvarme: Ja

Trykkstyrker:
Etter 1 dag: Ca. 35 N/mm²
Etter 7 dager: Ca. 40 N/mm²

Bøyestrekkstyrker:
Etter 1 dag: Ca. 4,0 N/mm²
Etter 7 dager: Ca. 5,0 N/mm²

Emballasje: Sekker med 25 kg netto

Lagringstid: 12 måneder i tørre rom. 



VERDENSREKORD Støp og legg fliser samme dag
med ARDEX A 38 MIX

35 mm, på trykkfast isolasjon 40 mm. Utendørs legges min. 50 mm 
tykkelse), komprimeres lett og avrettes med en rettholt. Ved etterfølgen-
de brettskuring oppnår man lett en helt jevn og slett overflate.

ARDEX A 38 MIX er ferdigblandet, og skal kun tilsettes ca. 2 l vann pr. 
25 kg pulver. ARDEX A 38 MIX blandes i en vanlig tvangsblander i ca. 5 
min. før den er klar til bruk. I flytende konstruksjon legges først en plast-
folie før støping i den ønskede lagtykkelse (innendørs på faste underlag 

Allerede etter 4 timers herding kan det legges membran, og  fliser og 
naturstein kan legges i ARDEX X 78 Microtec lim til gulv. Brukes ARDEX 
X 78 S er gulvet gangbart og klar til fuging allerede etter 1½ time.

ARDEX X 78 og X 78 S er grunnet meget smidige konsistens og lange 
åpentid, særlig velegnet til legging av storformatfliser og ukalibrert natur-
stein. NB: Alle typer ARDEX flislim kan brukes oppå ARDEX A 38 MIX.

ARDEX G9S FLEX OG ARDEX GK, hurtigherdende fugemasse, er særde-
les velegne til utendørs bruk og gulvet kan vaskes allerede 1 time etter 
fuging. Gangbar etter 1½ time og klart for full belastning etter 24 timer.

Ved bruk av ARDEX’ hurtigste produkter kan arbeidet ferdigstilles innenfor en 
arbeidsdag. Kaffen drikker du med kunden kl. 16.00 på den nye terrassen. 
Det kaller vi ARDURAPID PLUS!

KL. 08.00: STØPING KL. 12.00: FLISLEGGING

KL. 14.00: FUGING KL. 16.00: OVERLEVERING


