Store flisformater
stiller høye krav
til både murer
og flislim

SIKKER LIMING

av storformat FLISER!

www.ardex.no

Sikker liming
av storformatfliser
Fliser i storformat er IN. På vegger og gulv
skaper de et elegant og eksklusivt uttrykk.
Flisdimensjonene kan ha kantlengder på opp
til 300 x 120 cm - og ofte er platene kun
3,5 mm tykke. Det stiller store krav til både
flislegger og flislim. Med ARDEX MICROTEC
flislim er du på den sikre siden. På vegg
sikrer ARDEX X 77 det beste grep og maksi

mal stabilitet. Og med spesialisten til gulvet,
ARDEX X 78 og ARDEX S 28, oppnår du en
nesten fullflate og hulromsfri liming. ARDEX
MICROTEC teknologien kombinerer unike
bearbeidingsegenskaper med høyeste sikker
het. ARDEX S 28 med Ardurapideffekt gir et
selvtørkende lim, som ikke trenger uttørking
gjennom underlag eller fuger.

Verdt å vite

En ekstra plan
sparkling med
ARDEX K 39 gir et
optimalt underlag.

Legging av storformatfliser er en krevende opp
gave, som krever en faglig korrekt montering.
Følgende forholdsregler skal overholdes for å
oppnå et godt resultat:
Før flisleggingen undersøkes undergulvet nøye
for riss og svake partier. Selv om storformat
fliser som regel er meget målfaste i både leng
de, bredde og tykkelse, kan det ikke utelukkes,

Bemerk!
Som det fremgår av denne brosjyren, er det
visse forholdsregler man må ta, når man legger
storformatfliser. Hvis du følger denne veilednin
gen og bruker de nevnte produkter, reduserer
du risikoen til et minimum.

ARDEX X 78 MICROTEC og fullflateliming
gir en forbedret klebeevne.

at det kan oppstå nivåforskjeller på flisenes
overside under legging. Jo planere undergulvet
er, desto større er din mulighet for å unngå
nivåforskjeller i flisebelegningen.
Selv på undergulv som overholder normale
planhetstoleranser, kan det være nødvendig
med en ekstra sparkling for å minimere ujevn
hetene.

Kontakt ARDEX
ARDEX P 51 er
ideell som fukt
hemmende grun
ning på gipsplater.

Du er også velkommen til å kontakte oss på
telefon 22 61 05 00. Spør etter en teknisk
rådgiver. De sitter klar til å dele sin kunnskap
og erfaring.

Med ARDEX X 78 MICROTEC oppnås en
hulromsfri fullflateliming.

Vi anbefaler som første trinn en priming med
ARDEX P 51. Denne vannhemmende primerog heftbro gir det beste grunnlaget for avret
ting med ARDEX K 39 eller ARDEX K 75 på
underlag av betong, sement- eller gipspusslag
innendørs.
Ved utendørs legging kontakt ARDEX.
Takket være gode selvutjevnende egenskaper
gir ARDEX K 39 (tynne lag) og ARDEX K 75
(tykke lag) et optimalt plant underlag til legging
av storformatfliser.

Bruk dobbeltliming
Ved legging av storformatfliser anbefales det å
bruke den såkalte dobbeltlimingsmetoden for å
oppnå optimal vedheft. Med denne metode blir
flislimet ikke kun påført underlaget, men også
på flisens bakside. Avhengig av flisformatet
påføres et tynt eller tykkere lag på hele flaten.
Limet skal påføres i samme retning på flis og
underlag. Jo grovere baksiden av flisen er, jo
viktigere er det å bruke dobbeltlimingsmetoden
for å hindre dannelse av hulrom under flisene.
Til dette er MICROTEC-limene

ARDEX X 78 eller S 28 ideell. Den er spesielt
utviklet til liming på gulv og forener fordelene
fra et lettflytende flislim med egenskapene fra
et vanlig flislim. Dermed oppnår man, som med
et lettflytende flislim, en nesten fullflateliming
på flisens bakside og en legging fri for hulrom.
Samtidig får man med ARDEX X 78 og S 28 en
høyere viskositet og unngår svakhetene ved de
lettflytende flislim - nemlig at flisene synker og
presser limet opp i fugene.

Bemerk!
Baksiden av storformatfliser har ofte, akkurat
som andre fliser, et hvitt pulver på baksiden,
som oppstår under produksjonsprosessen. Dette
kan virke som vedheftsreduserende middel og
skal derfor fjernes før legging av flisene.

Pass på fugekvaliteten
Ved legging av storformatfliser, ønskes gjerne en
smalest mulig fug. Fugebredden kan dog ikke
velges kun ut ifra estetikk, da man også må ta
hensyn til de byggtekniske kravene. Utover
estetiske vurderinger, skal fugene også sikre
lang holdbarhet for flisbelegningen.
ARDEX tilbyr deg et stort utvalg av kvalitets
fugeprodukter, som gir en sikker fuging og et
elegant utseende.

SIKKERHET
Riktig verktøy let
ter håndteringen
og monteringen
av storformatfliser.

ARDEX P 51

ARDEX K 39

• Vannbasert kunststoffdispersjon
• Primer med vannavvisende effekt
• Støvbinder, porelukker og heftbro

• Lang bearbeidingstid,

Primer

i ett produkt

• Løsemiddelfri
Materialforbruk:
Ca. 1,0 kg/m² pulver
med 3 mm tannsparkel.
Ca. 1,6 kg/m² pulver
med 6 mm tannsparkel.
Bearbeidingstid:
Ca. 3 timer (20 °C).

MICROTEC avrettingsmasse
som eliminerer overganger

• Glatte/jevne overflater
for alle typer belegg

• Velegnet til storformatfliser
• Fremragende flytegenskaper
• Velegnet til pumping
Åpentid: Ca. 60 min.
Korrigeringstid:
Ca. 15-30 minutter.
Gangbar/fuging:
Gulv: etter ca. 1 døgn.Vegg: etter
ca. 8 timer

Materialforbruk:
1,5 kg pulver/m²/mm

Belegningsklar (20 °C):
>5 mm: ca. 1 døgn.
>10 mm: ca. 2 døgn.

Bearbeidingstid (20 °C):
Ca. 40 minutter.

Egnet til gulvvarme:
Ja (ikke til innstøping).

Gangbar:
Etter ca. 2-3 timer.

ARDEX K 75

ARDEX X 78 MICROTEC

• Velegnet til lagtykkelser fra 4 – 50 mm
• Til oppbygging av fall
• Gode bearbeidingsegenskaper
• Velegnet til gulvvarme
• Spenningsfattig

• Lang åpentid
• Oppfyller C2-S1-kravene i NS

Grovavrettingsmasse

Materialforbruk:
1,7 kg pulver/m²/mm

Belegningsklar (20 °C):
Ca 24 timer.

Bearbeidingstid (20 °C):
Ca. 30 minutter.

Egnet til gulvvarme:
Ja (også til innstøping).

Gangbar:
Etter ca. 2 timer.

Fleksibelt flislim til gulv
EN12004/12008

• Økt sikkerhet gjennom fiberforsterkning
• Vannfast og frostbestandig
• Lavt forbruk - lett og smidig bearbeiding
Materialforbruk:
Ca. 2,1 kg/m² pulver
med 6 mm tannsparkel.

Bearbeidingstid: Ca. 5 timer.

Ca. 2,7 kg/m² pulver
med 8 mm tannsparkel.

Korrigeringstid:
Ca. 30 minutter.

Ca. 3,3 kg/m² pulver
med 10 mm tannsparkel.

Gangbar/fuging:
Gulv: etter ca. 1 døgn.

Åpentid: Ca. 60 min.

ARDEX X 78 S MICROTEC

ARDEX S 28 New

• Økt sikkerhet gjennom fiberforsterkning
• Er gangbar og fugeklar etter 90 minutter
• Vannfast, frostbestandig og fleksibel
• Lavt forbruk og smidig bearbeiding

• Med ARDURAPID®-effekt

Hurtig, fleksibelt flislim til gulv

MICROTEC flislim til storformat
- selvtørkende

• Til innendørs bruk på gulv og vegg
• Ideell til legging av storformatfliser
• Limtykkelser fra 2-15 mm
• Høyere sikkerhet gjennom
fiberforsterkning

Materialforbruk:
Ca. 1,9 kg/m² pulver
med 6 mm tannsparkel.

Bearbeidingstid: Ca. 30 min.

Ca. 2,3 kg/m² pulver
med 8 mm tannsparkel.

Korrigeringstid: Ca. 15 min.

Ca. 3,1 kg/m² pulver
med 10 mm tannsparkel.
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Åpentid: Ca. 30 min.

Gangbar/fuging (20 °C):
Etter ca. 1 1/2 time.

Materialforbruk:
Ca. 1,9 kg/m² pulver
med 6 mm tannsparkel.

Bearbeidingstid: Ca. 75 min.

Ca. 2,4 kg/m² pulver
med 8 mm tannsparkel.

Korrigeringstid:
Ca. 20 minutter.

Ca. 2,9 kg/m² pulver
med 10 mm tannsparkel.

Gangbar/fuging:
Etter ca. 4 timer.

Åpentid: Ca. 30 min.

ARDEX G7N FLEX

ARDEX G8S FLEX

• Til fugebredder fra 2-15 mm
• God vedheft til fliskanter
• Vann- og smussavvisende
• Fleksibel og høy styrke
• Tilsatt antimuggmidler

• Til fugebredder fra 1-6 mm
• Fleksibel, hurtig og høy styrke
• Vann- og smussavvisende
• God vedheft til fliskanter
• Tilsatt antimuggmidler

Fleksibel fugemasse

Hurtig, fleksibel fugemasse

Tlf. 22 61 05 00
ardex@ardex.no
www.ardex.no

Materialforbruk:
Fliser med fugebredde
på 10 mm og fugedybde på 5
mm. Forbruk pr. m²:
60 x 60 cm ca. 0,30 kg

Bearbeidingstid:
Ca. 1 - 1½ time (20 °C).
Gangbar:
Etter ca. 4 - 5 timer.

Materialforbruk:
Fliser med fugebredde på
6 mm og fugedybde på
5 mm. Forbruk pr. m²:
60 x 60 cm ca. 0,20 kg

30 x 60 cm ca. 0,4 kg

30 x 60 cm ca. 0,30 kg

30 x 30 cm ca. 0,5 kg

30 x 30 cm ca. 0,40 kg

Bearbeidingstid:
Ca. ½ time (20 °C).
Gangbar: Etter ca. 1½ t.

