ARDEX Produktoversikt
Hurtigstøp

Sparkelmasser

Selvutjevnende avrettingsmasser
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ARDEX A 38-MIX

ARDEX A 34-MIX
ARDEX A 35-MIX

ARDEX K 5

ARDEX A 30

ARDEX A 31

ARDEX A 45

ARDEX A 46

ARDEX K 39

Krympfri hurtigstøp
til støping av gulv
i flytende og faste
konstruksjoner.

Selvtørkende hurtigstøp til støping av gulv i
flytende og faste
konstruksjoner.

Primingsfri lynhurtig
reparasjonssparkel til
oppretting av gulv og
vegg.

Finkornet universalsparkel til oppretting
av gulv og vegg.

Plastforsterket, finkornet universalsparkel til
oppretting av gulv og
vegg. Primingsfri på
betongunderlag.

Sigefri grovsparkel. Til
reparasjon av hull, trappeforkanter, sparkling
av fall til avløp m.m.

Sigefri. Til sparkling
og oppretting av hull,
sprekker, ujevnheter og
svanker.

Lagtykkelse: 20 mm

Lagtykkelse: 2-60 cm

Lagtykkelse: 0-5 mm

Lagtykkelse: 0-5 mm

Lagtykkelse: 0-5 mm

Lagtykkelse: 0-10 mm

Gulv

Gulv

Gulv og vegg

Gulv og vegg

Gulv

Innendørs

Innendørs

Forbruk:
1,15 kg pr. mm/m2

Gangbar etter 2-3 timer. Gangbar etter 3 timer.
Belegningsklar: Fliser
etter 4 timer. Belegg
Belegningsklar
og parkett etter ca 2
etter 1 døgn.
dager.
Til støping i faste eller
flytende konstruksjoner
i boliger, kontorer,
institusjoner og hobbyrom.

Utendørs og innendørs Innendørs
Forbruk:
22 kg pr. m2/cm

Som pusslag på betong
i tykkelser fra 20
mm, og som flytende
påstøp på folie eller
trykkfast isolasjon i
tykkelser fra 35 mm.

Forbruk:
18,5 kg pr. cm/m2

Til pusslag i faste eller
flytende konstruksjoner
i boliger, kontorer, institusjoner og hobbyrom.

ARDEX K 75

ARDEX K 55

Finkornet sparkelmasse Universal gulvsparkel til Sementbasert selvutjev- Til innstøping av varmemed optimale flytegen- oppretting og sparkling nende avrettingsmasse kabler og sparkling
skaper og lang bearbei- av de fleste underlag.
i tykke lag.
på lateks-basis.
dingstid.

Til innstøping av varmekabler og grovavrettingsmasse til store
lagtykkelser.

Lynhurtig og primingsfri
på de fleste underlag.
Hurtigherdende også
i tykke lag.

Selvutjevnende prosjektsparkelmasse.

Lagtykkelse: 2-30 mm

Lagtykkelse: 0-10 mm

Lagtykkelse: 0-10 mm

Lagtykkelse: Til 15 mm Lagtykkelse: 2-30 mm

Lagtykkelse: 3-50 mm

Lagtykkelse: 0-10 mm

Gulv og vegg

Gulv og vegg

Gulv

Gulv

Gulv

Gulv

Gulv

Innendørs

Innendørs

Utendørs og innendørs

Innendørs

Innendørs

Innendørs

Innendørs

Forbruk:
1,2 kg pr. mm/m2

Forbruk:
1,2 kg pr. mm/m2

Forbruk:
1,6 kg pr. mm/m2

Forbruk:
1,4 kg pr. mm/m2

Forbruk:
1,5 kg pr. mm/m2

Forbruk:
1,4 kg pr. mm/m2

Forbruk:
1,6 kg pr. mm/m2

Gangbar etter 30 min.

Gangbar etter 40 min.

Gangbar etter 45 min.

Gangbar etter 1 time.

Gangbar etter 3 timer.

Gangbar etter 2 timer.

Belegningsklar
etter 30 min.

Belegningsklar
etter 2 timer.

Belegningsklar
etter 2 timer.

Belegningsklar
etter 1 time.

Gangbar etter 2-3 timer. Fliser etter 1 døgn.

Gangbar
etter ca. 2 timer.

Til utbedring av hull og
skjøter på sponplater og
kryssfiner på gulv
og vegg.

Til utbedring av hull,
ujevnheter og riss,
som kan forekomme i
bygningsdeler på gulv-,
vegg-, og takflater.

Til utbedring av hull,
ujevnheter og riss.

Til utbedring og oppretTil sparkling av hull og
oppretting av ujevnheter ting av trappetrinn og
trappeavsatser.
i underlag.

Flekksparkling av gamle
sparkelmasser før legging av gulvbelegninger.
Som pusslag på betong
i tykkelser fra 20 mm,
og som flytende påstøp
på folie eller trykkfast
isolasjon i tykkelser
fra 35 mm.

På underlag av betong,
sement- og anhydrit, terrazzogulv, flisbelegninger,
naturstein, gassbetong,
lettklinkerbetong, spon/
kryssfinerpl., tre m.m.

På underlag av betong,
sement- og anhydritpuss, terrazzogulv, flisbelegninger, gassbetong, lettklinkerbetong m.m.

Ved påfølgende legging
av flytende tregulv skal
sparkellaget dekkes
med en tett fuktsperre.

På underlag av betong,
sement- og anhydritpuss,
terrazzogulv, flisbelegninger, naturstein, porebetong, lettklinkerbetong
og gipsplater m.m.

Belegningsklar etter 1
Overmalbar og klar for
døgn. 2 døgn ved laggulvbelegg etter tørking. tykkelser over 5 mm.

Til oppretting og utbedring av trappetrinn og
trappeavsatser.

Til oppbygging av fall og
oppretting og sparkling i
tykke og tynne lag.

På underlag av betong,
sement- og anhydritpuss, terrazzogulv,
flisbelegninger, naturstein, gassbetong,
lettklinkerbetong m.m.

På underlag av betong,
sement- og kalksementpuss og terrazzo. Gassbetong kun innendørs.

Til sparkling og avretting av undergulv før
legging av gulvbelegninger.

ARDEX K 15

Belegningsklar
etter 1 døgn.

ARDEX K 60

Belegningsklar: Opp til
3 mm ca. 12 timer.

Til avretting av krevenTil avretting, sparkling
og oppretting av under- de, ujevne underlag.
gulv før legging av gulvbelegninger.
Velegnet il avretting av
baderom og kjellergulv.
Kan brukes på nesten
alle underlag uten
priming.

På underlag av betong,
sement- og anhydritpuss, terrazzogulv,
flisbelegninger m.m.

På underlag av betong,
sement- og anhydritpuss, støpeasfalt,
terrazzogulv, keramiske
fliser m.m.

Bordgulv, kryssfiner
og sponplategulv, metallunderlag, anhydritt,
betong, støpeasfalt og
terrazzogulv, gamle
keramiske fliser m.m.

ARDEX K 70

ARDEX K 2000
ARDEX K 2000 F

ARDEX K 22F

ARDEX K 301 MIX

Spenningsfattig gipssparkelmasse til oppretting og avretting av
undergulv.

Utendørs sparkelmasse. Lettflytende.
Til oppretting
og avretting.

Lagtykkelse: 3-30 mm

Lagtykkelse: 0-50 mm

Lagtykkelse: 2-20 mm

Gulv

Gulv

Gulv

Gulv

Innendørs

Innendørs

Innendørs

Innendørs

Utendørs og innendørs

Forbruk:
1,7 kg pr. mm/m2

Forbruk:
1,7 kg pr. mm/m2

Forbruk:
1,5 kg pr. mm/m2

Forbruk:
1,6 kg pr. mm/m2

Forbruk:
1,5 kg pr. mm/m2

Forbruk:
1,6 kg pr. mm/m2

Gangbar etter 2 timer.

Gangbar etter 2 timer.

Gangbar etter 1 time.

Gangbar etter 90 min.

Belegningsklar
etter 1 døgn.

Belegningsklar etter 1
Belegningsklar
døgn uansett lagtykkelse. etter 1-2 timer.

Gangbar etter 3 timer.
Belegningsklar:
5 mm etter 3 døgn.
10 mm etter 7 døgn.
30 mm etter 14 døgn.

Gangbar etter 2-3 timer.
Fliser etter
1 døgn. Overmalbar og
klar for gulvbelegg; etter
tørking.

Til avretting av underlag
med store nivåforskjeller.

Til oppretting og utjevning av gulvflater.

Til renoverings- og reparasjonsoppgaver, samt
til andre oppgaver hvor
tørketiden er en avgjørende faktor for legging
av gulvbelegninger.

Til oppretting, avretting
og sparkling før legging
av gulvbelegg, keramiske fliser ol.

Som slitelag på moderat
Til oppretting og avretting av undergulv før leg- belastede arealer.
ging av gulvbelegninger.
Til oppretting av gulvflater i våtrom, på balkonger og terrasser før legging av keramiske fliser.

På underlag av betong,
sement- og anhydritpuss, gamle sparkelmassser, gamle limrester, terrazzogulv,
flisbelegninger m.m.

På underlag av betong,
betongelementer,
sement- og anhydritpuss
og gamle sparkelmasser.

På underlag av støpeasfalt, hardt asfaltlim,
betong, betongelementer, sementpuss og
anhydrit samt gamle
sparkelmasser.

Velegnet til innstøping
av varmekabler.
Som slitelag i kjellere,
hobbyrom osv.
På underlag av betong,
sement- og anhydritpuss, terrazzogulv,
flisbelegninger m.m.

Velegnet til oppbygging
av fall mot gulvavløp.
Velegnet til innstøping
av varmekabler og til
”bjelkelagsavstiving”
På underlag av betong,
betongelementer,
sement- og anhydritpuss og gamle sparkelmasser.

Finnes også med
fiberforsterkning.

Belegningsklar:
0-3 mm etter 1 døgn.

På underlag av betong,
sementpuss, keramiske
fliser.

Primere
ARDEX P 51

Akrylbasert primer til støvbinding, porelukking og heftbro
på sugende underlag.

ARDEX P 82

2-komponent, løsemiddelfri primer. Til tette og glatte underlag.
Sørger for optimal vedheft til underlaget.

ARDEX P 3

Dryppfri ferdigblandet primer til sugende og ikke-sugende underlag.

ARDEX P 4

Hurtig, ferdigblandet primer. Optimal vedheft
og mange bruksområder. Løsemiddelfri.

Gulv, vegg og tak.

Gulv, vegg og tak.

Gulv, vegg og tak.

Gulv, vegg og tak.

Innendørs

Innendørs

Innendørs

Utendørs og innendørs

Forbruk:50-300 g/m²

Forbruk:100-200 g/m²

Forbruk:150-200 g/m²

Forbruk: 100-500 g/m²

Belegningsklar etter uttørking.

Belegningsklar etter 1 time.

Belegningsklar etter 1-3 timer.

Belegningsklar etter ca. 1 time.

På prefabrikkerte betonggulv, betongdekker, gassbetong, sement- og anhydritpuss, terrazzo, gipssparkelmasser, sparkelmasser, kalsiumsilikatplater m.m.

På prefabrikkerte betonggulv, vakuumglattede betonggulv, anhydritpuss,
terrazzo, spon-/kryssfinérplater, magnesittpuss, keramiske fliser, sandstein,
tregulv, epoksymaling, malte underlag, metallunderlag m.m.

På betongvegger- og gulv, sement- og kalksementpuss, gipspuss, gipskartongplater, murverk, fibergipsplater, keramiske fliser, dispersjonsmalinger, gamle
lateksmalinger, akrylmalinger, pusslag, anhydritgulv, sparklede gulv og terrazzo.
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På betong, sement- og kalksementpuss, sparkelmasser,
keramiske fliser, terrazzo, dispersjonsmalinger, vannfaste
limrester og PVC-belegg i tørre rom.

De angitte tider gjelder ved temperatur 20ºC

