
ARDEX́ blueline

Bland i 3 minutter
og spar 37 1/2 time

Prøv også:

ARDEX A 826
• Innendørs gipssparkelmasse til plan sparkling
• Velegnet til gipsplateskjøter med papirstrimler
• Lagtykkelse fra 0-30 mm i én arbeidsgang

ARDEX A 818
• Utendørs sigefri sparkelmasse til sparkling av hull, 

sprekker og svanker, og utbedring av trappetrinn ol.
• Til bygging av fall, og oppretting av gulv og vegg
• Lett å bearbeide, kan glattes og filses. 

ARDEX A 828
• Innendørs, hurtigherdende repara sjons sparkelmasse 

på gipsbasis
• Velegnet til reparasjon etter utfresinger e.l.
• Lagtykkelse fra 0-50 mm.
• Fås også med sitronduft

ARDEX F 5
• Hvit fasadesparkelmasse med ARDEX MICROTEC 

teknologi: Sikkerhet gjennom fiberforsterkning
• Overflateriss kan forsegles med ARDEX  

BU-R armeringsnett
• Kan filses og glattes - synker ikke, lett å påføre

ARDEX F 11
• Hvit, hurtigherdende og sement basert sparkelmasse
• Som underlag for mineral- og silikat maling 

innendørs og utendørs
• Velegnet til våtrom
• Til lagtykkelser fra 0-5 mm

ARDEX R 4 RAPID
• Hvit sementbasert, med ARDURAPID-effekt 
• Kan sparkles helt ned til 0 mm. Til gulv, vegg og tak
• Primerfri på de fleste underlag
• Klar til belegning etter 45-60 minutter
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ARDEX Skandinavia AS,
Filial Norge
Jerikoveien 10B, 1067 Oslo
Tlf. 22 61 05 00
ardex@ardex.no
www.ardex.no www.ardex.no



ARDEX W 820 SUPERFINISH
Førsteklasses håndsparkel

• Håndsparkling av store og små flater
• Strimling av plateskjøter
• Lett å slipe
• Synker ikke

Bland i 3 minutter
- spar 37 1/2 time

Ved å bytte fra tradisjonell ferdigblandet veggsparkel 
til ARDEX pulverprodukter, tjener du minst 37,5 time, 
hvis du skal sparkle en stue på 50 kvadratmeter.  Du 
slipper å reise frem og tilbake mellom flere prosjekter, 
som både tar tid og innebærer økte kostnader. Nå kan 
du fokusere på ett oppdrag av gangen og ferdigstille 
veggene raskt og effektivt. Det innebærer at kunden 
kan ta stuen i bruk igjen, mye raskere.

I dag dekker man til gulvet og lar ofte produkter og 
verktøy stå igjen – ikke særlig trivelig for kunden. Det 
skyldes gjerne at ferdigblandede sparkelmasser synker 
og derfor kreves flere sparklinger og slipinger, og dess-
uten må sparkellaget tørke mellom sparklingene. Det 
har gjort at mange malere bruker mye tid på å reise 
fram og tilbake mellom prosjekter.

Ardex leverer produkter som ikke 
synker, selv ved spark ling i tykke 
lag. Ardex-produkter kan sparkles 
vått-i-vått, slik at du slipper å vente 
på at det skal tørke - god prosjekt-
økonomi og en vinn-vinn-situasjon!

Førsteklasses rullesparkel
• Enkel påføring med rulle
• Variabel konsistens
• Lett å slipe
• Synker ikke
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Gipsbasert veggsparkelmasse til håndsparkling eller rullesparkling - alt i 1 sekk!


