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Vårt kurssenter står klart 
til å ta imot deg
og dine kunder!
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Din lokale tekniske rådgiver
 - vi dekker hele Norge!
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Jerikoveien 10 B, 1067 Oslo.
Telefon: 22 61 05 00.
E-post: ardex@ardex.no
www.ardex.no 

Terje Strømbom Olsen
Salgsdirektør
Telefon: 23 14 18 21 (direkte)
Mobil:  900 96 303
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Tore Carlson
Teknisk sjef
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lettere mht. produktinformasjon og doku-
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Symbolforklaring

TG 2101

Ardurapideffekten binder alt vann 100 % kjemisk i 
produktene som gjør at du alltid kan legge tette be-
legg innenfor angitt belegningstid på våre produkter. 

Lave emisjoner. Særlig viktig for deg som utfører 
arbeid i skoler, sykehus og boliger, for å skape et  
sunnere inneklima. 

 

Frostbestandig utendørsprodukter og innendørs 
i kjellere, for å løse problematikken med tilsigende 
fukt.

MICROTEC - unik sammensetning som gir bedre 
stabilitet, styrke og lenger åpentid.

Produkter med høy vannbinding og hurtig styrke-
utvikling utendørs. Innebærer at konstruksjonen 
tilføres minimalt med fuktighet og er raskt gangbar 
og belegningsklar.

Produkter godkjent for offshore.

Sintef Teknisk Godkjenning.

Vurdert av Fagrådet for våtrom.

Europeisk Teknisk Godkjenning.

Per Gunnar Jansen
E-post: pgj@ardex.no
Telefon:952 75 920

MICROTEC
TECHNOLOGY
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Underlaget skal være:

FAST
Det sparklede gulvet blir aldri sterkere enn underlaget. Løse partier fjernes 
mekanisk ved fresing, sandblåsing eller grovsliping.

RENT
Underlaget skal være rent, tørt, fritt for støv og andre vedheftsreduserende 
midler.

TØRT
Relativ luftfuktighet skal ikke være over 95%. Ved høyere luftfuktighet, bruk 
produkter fra ARDEX´utendørssortiment. Glatte overflater ruslipes. Dette for 
å øke støpe- eller sparkelmassens vedheft til underlaget.

Forbehandling av underlaget:

INNENDØRS
Underlaget skal være tørt. Om det er fuktig, velg materialer og metode 
i tråd med ARDEX anbefalinger for utendørsarbeid. Underlaget skal være fast, 
bæredyktig og fritt for vedheftsreduserende midler. Ved bruk av visse produk-
ter og/eller på visse typer underlag, må man prime før støping eller sparkling. 
Fungerer som porelukker, støvbinder og heftbro. Primeren skal kostes eller 
rulles inn i underlaget. Unngå dammdannelser, ved påføring.

UTENDØRS
Underlaget kan være tørt eller fuktig, men skal være fast, ha god vedheft og 
fritt for dammer, smuss, rester av maling eller puss, eller andre vedheftsredu-
serende midler. Meget glatte underlag ruslipes for å forbedre kontaktflaten.

Les alltid på emballasjen for riktig blandingsforhold!
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ARDEX B 14
Betongreparasjonsmasse
• Til utbedring og sparkling av betongbygningsdeler
• Vann og værbestandig
• Hard og holdbar som betong
• Hurtig styrkeutvikling
• Leveres i fargene grå og lys grå

TEKNISKE DATA 
Blandingsforhold:  
25 kg pulver 
til ca. 6,25 liter vann.  
 
Lagtykkelser: 
Opptil 5 mm  
uten sandtilsetning

Materialforbruk: 
1,4 kg pulver/m²/mm

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

Overmalbar:
Når sparkellaget er tørt,
avhengig av lagtykkelse

Trykkstyrke (28 døgn):
20,0 N/mm²

Emballasje: 
Sekker á 25 kg.

VEGG og TAK
UTE og INNE

BRUKSOMRÅDE
Innendørs  og utendørs. Til reparasjon, utbedring 
og sparkling av vegg og takflater av betong, be-
tongelementer og sementpuss. Tilsettes sand ved 
bruk i tykkere lag.

FORBEHANDLING AV UNDERLAGET
Underlaget kan være tørt eller fuktig, men skal
være fast, bæredyktig, ru og fri for støv, skitt og
andre vedheftsreduserende midler. Løs puss, ta-
pet og maling skal fjernes. Underlaget skal gi god 
vedheft til mørtelen. Vedheften forbedres når B 14 
skrapsparkles på i et tynt lag før den påføres i øn-
sket lagtykkelse, vått i vått.

BEARBEIDING
Kan bearbeides i ca. 30 minutter og er avherdet 
etter ca. 1 time ved 20 °C. I lagtykkelser over 
5 mm tilsettes mørtelen sand. Eventuell etterspark-
ling og sliping kan utføres etter at sparkellaget er 
avherdet, etter ca. 1 time. Etter gjennomtørking 
kan ARDEX B 14 males med kalkbestandig ma-
ling. Gjennomtørkingen er avhengig av tykkelsen, 
værforholdene og underlagets fuktinnhold. 
 

VIKTIG!
Maling på fuktige 
underlag kan medføre 
kalkutslag. 
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ARDEX AM 100
Hurtigherdende grovpuss
• Til oppretting av gulv- og veggflater
• Lett å bearbeide, kan filses og glattes
• Herder hurtig
• Flislegging etter 2 timer
• Vann og værbestandig

TEKNISKE DATA 
Blandingsforhold:  
25 kg pulver til  
5,25 - 5,5 liter vann.  
 
Lagtykkelser: 
5 - 30 mm.

Materialforbruk: 
1,4 kg pulver/m²/mm

Bearbeidingstid (20 °C): 
Ca. 30 - 40 minutter.

Flislegging: 
Etter ca. 2 timer.

Trykkstyrke (28 døgn):
15,0 N/mm²

Emisjonsklassifisering: 
M1 (RTS)

Emballasje: 
Sekker á 25 kg.

VEGG og GULV
UTE og INNE

BRUKSOMRÅDE
Til pussing, utbedring og oppretting av veggflater
av betong, lettbetong, murstein, kalksementpuss,
og sementpuss. Til hurtig reparasjon og utbedring 
av veggflater før flissetting på vegg. Til pusslag 
og oppbygging av fall, før flislegging på gulv. Kan 
filses og glattes til ferdig overflate. Kan brukes 
innendørs og utendørs.

FORBEHANDLING AV UNDERLAGET
Underlaget kan være tørt eller fuktig, men skal
være fast, bæredyktig, ru og fri for støv, skitt og
andre vedheftsreduserende midler. Løs puss,  
tapet og maling skal fjernes. Underlaget skal gi 
god vedheft til mørtelen. Vedheften forbedres 
når AM 100 skrapsparkles på i et tynt lag før 
den påføres i ønsket lagtykkelse, vått i vått.

BEARBEIDING
Påføres med glattsparkel eller stålbrett i én ar-
beidsoperasjon i lagtykkelser på opp til 30 mm. 
etter ca. 1 time klar til etterbehandling - f.eks. 
filsing og glatting. Fliser kan limes allerede etter 
2 timer. ARDEX S 1-K eller ARDEX 8+9 kan 
påføres når mørtelen er overflatetørr.

VIKTIG!
Unngå direkte sollys og 
trekk, for å forhindre 
for hurtig tørking.
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ARDEX A 18
Heftslemming
• Heftbro til støpemasser i fast kontakt på betong ol.
• Med fargeindikator, som viser åpentiden
• God vedheft
• Innen- og utendørs
• Skal kun tilsettes vann

TEKNISKE DATA
Blandingsforhold:  
20 kg pulver 
til ca. 5,0 liter vann.  
 
Materialforbruk: 
2,0-3,0 kg pulver/m²

Bearbeidingstid (20 °C): 
Ca. 60 minutter.

Åpentid (+20°C): 
Ca. 30 min. 

Avtrekksstyrke:
Større enn 1,5 N/mm2

Emballasje: 
Sekker á 20 kg.

GULV
UTE og INNE

BRUKSOMRÅDE
Som slemming til å oppnå optimal vedheft ved 
støping i fast kontakt. Tilsatt grønn fargeindikator, 
som viser om slemmingen fortsatt er våt og kle-
brig, og egnet til å legge støpemassen i. Til under-
lag av betong, terrasso og keramiske fliser.

FORBEHANDLING AV UNDERLAGET
Underlaget kan være tørt eller fuktig, men skal 
være tilstrekkelig fast, hardt og bæredyktig. I noen 
tilfeller kan det være nødvendig å frese el. overfla-
ten før slemmingen påføres. Underlaget skal være 
fritt for støv, skitt, maling, mørtelrester, herde-
membran og andre vedheftsreduserende midler. 

BEARBEIDING
Slemmingen påføres med enten kost, malerrulle, 
tannsparkel eller slemmekost, i en lagtykkelse på 
minimum 1,5 mm. Støpemassen legges vått i vått 
i slemmingen mens slemmingen fortsatt er fuktig 
og mørkegrønn. Hvis slemmingens farge endres 
(etter ca. 30 min.) til lysegrønn, skal det påføres 
enda et lag fersk slemming før støpemassen kan 
legges ut. Slemmingen skal bearbeides ved tempe-
raturer over +5 °C.

VIKTIG!
Hvis underlaget forvannes før slemmingen 
legges ut, skal vannpytter unngås.
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ARDEX A 35 MIX
Selvtørkende hurtigstøp
• Ferdigblandet hurtigstøp med ARDURAPID-effekt
• Til støping av gulv i flytende og faste konstruksjoner
• Belegningsklar etter 24 timer, uansett lagtykkelse
• Gangbar og klar til sparkling etter 3 timer

TEKNISKE DATA
Blandingsforhold:  
25 kg pulver 
til ca. 2,0 liter vann.  
 
Materialforbruk: 
18,5 kg pulver/m²/cm

Bearbeidingstid (20 °C): 
Ca. 60 minutter.

Gangbar: 
Etter ca. 3 timer.

Belegningsklar (20 °C):  
Ca 24 timer.

Egnet til gulvvarme: 
Ja 

Trykkstyrke (28 døgn):
35,0 N/mm²

Emballasje: 
Sekker á 25 kg.

GULV
INNE

BRUKSOMRÅDE
Ferdigblandet hurtigstøp til legging i faste eller 
flytende konstruksjoner i boliger, kontorer, kjel-
lere ol. Er gangbar og kan ettersparkles allerede 
etter tre timer. I fast kontakt er minimumstyk-
kelsen 20 mm, og som flytende konstruksjon er 
minimumstykkelsen 35 mm, men 45 mm ved 
flisbelegninger. Ved innstøping av gulvvarme skal 
lagtykkelsen være min. 35 mm over varmerør eller 
kabler. Etter 24 timer kan det sparkles, avrettes og 
legges gulvbelegg, parkett eller keramiske fliser.

FORBEHANDLING AV UNDERLAGET
Underlaget skal være fast, bæredyktig og fri for 
vedheftsreduserende midler, når den legges i fast 
kontakt. Før legging i fast kontakt skal underlaget 
påføres en slemming, ARDEX A 18, som kostes ut 
på underlaget og støpemassen legges vått i vått. 
I flytende konstruksjon legges på 2 lag plastfolie 
0,15 mm på et fast og slett underlag. 

BEARBEIDING
Bearbeidingstiden er ca. 60 minutter. Blanding, 
utlegging, nivellering og skuring/glatting skal skje 
i en operasjon. 

VIKTIG!
Utendørs og i fukt belastede områder, 
brukes ARDEX A 38 MIX.
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ARDEX A 38 MIX
Krympfri hurtigstøp
• 4 timers hurtigstøp til innen- og utendørs bruk
• Påstøp på isolasjon og folie, og i fast kontakt
• Gangbar allerede etter 2 - 3 timer
• Fliser, naturstein og membran etter 4 timer.
• Krymp- og spenningsfri herding og uttørking

TEKNISKE DATA 
Blandingsforhold:  
25 kg pulver 
til ca. 2 liter vann.  

Materialforbruk: 
22,0 kg pulver/m²/cm

Bearbeidingstid (20 °C): 
Ca. 60 minutter.

Gangbar: 
Etter ca. 3 timer.

Belegningsklar (20 °C):  
Fliser: 4 timer.
Gulvbelegg: 2 døgn.

Egnet til gulvvarme: 
Ja (innstøping).

Trykkstyrke (28 døgn):
45,0 N/mm².

Emisjonsklassifisering: 
M1 (RTS)
EMICODE: EC 1 Plus

Emballasje: 
Sekker á 25 kg.

GULV
UTE og INNE

BRUKSOMRÅDE
Innen og utendørs. hurtigstøp som er hurtig gang-
bar og belegningsklar for fliser. Kan legges i fast 
kontakt eller som flytende konstruksjon. Som 
underlag for keramiske fliser, naturstein og gulv-
belegg. Herder og tørker nesten helt uten å krym-
pe. Er gangbar etter 3 timer, og kan flislegges alle-
rede etter 4 timer uansett lagtykkelse. Kan legges 
i lagtykkelser fra 20 mm i fast forankring, og som 
flytende konstruksjon i lagtykkelser helt ned til  
35 mm på fast underlag og ved vanlig boliglast. 

FORBEHANDLING AV UNDERLAGET
Ved legging i fast kontakt skal underlaget være
sugende, fast, bæredyktig og fri for vedheftsre-
duserende midler. Før legging skal underlaget 
slemmes med ARDEX A 18, som kostes inn i 
underlaget. ARDEX A 38 MIX legges vått i vått i 
slemmingen. I flytende konstruksjon legges på 2 
lag plastfolie 0,15 mm på et fast og slett underlag.

BEARBEIDING
Kan bearbeides i ca. 1 time. Blanding, utlegging, 
komprimering, avretting, skuring/glatting skal gjø-
res i en samlet arbeidsoperasjon.

VIKTIG!
Lagt på isolasjonspla
ter er min. tykkelse 40 
mm, og utendørs er 
den 50 mm, lagt i fly
tende konstruksjon.
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Et vellykket sluttresultat!
Kontroll av undergulv
• Overflaten skal være tørr, fast og fri for støv og andre 

vedheftsreduserende midler
• Løse områder hugges opp og repareres
• Pass på sprekker. Store og/eller gjennomgående sprekker repareres

Priming
• Sugende underlag: Påføring med kost
• Tette og glatte underlag: Påføring med rulle
• Det er viktig at det brukes riktig mengde primer pr. m2.

Reparasjon av huller og lunker utføres enkelt og raskt med et standard  
produkt.

Blanding
Hell rent kaldt vann i en ren beholder og tilsett pulveret under kraftig om-
røring i 2-3 minutter, til det oppnås en klumpfri masse. Følg blandingsforhold 
som anvist på emballasjen. Bruk hansker og beskyttelse mot støv. 
Bruk gjerne ARDEX Dustfree for støvfri blanding.

Hvis det skal brukes ARDEX E 25, tilsettes dette i blandevannet før pulveret 
tilsettes.

Utlegging
Hell sparkelmassen ut på gulvet og fordel den med en glatt- eller tannsparkel. 
En korrekt opprørt sparkelmasse flyter godt og danner en glatt og jevn over-
flate. På større arealer bør det alltid avsettes nivåpinner for styring/kontroll av 
høyden. Ved større prosjekter, hvor det skal benyttes flere tonn masse, kan 
pumpe brukes.

Bruk piggrulle
• Skaper toppfinish
• Fjerner luftbobler
• Utjevner overganger
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ARDEX P 51
Primer
• Vannbasert kunststoffdispersjon
• Primer med vannavvisende effekt
• Støvbinder, porelukker og heftbro i ett produkt
• Løsemiddelfri

TEKNISKE DATA 
Blandingsforhold:  
Se tabell

Materialforbruk: 
50 - 300 g/m²

Emisjonsklassifisering: 
M1 (RTS)

Emballasje: 
Plastdunker 
á 1, 5, 10 og 25 kg.

BRUKSOMRÅDE
Priming og grunning av underlag før sparkling  
og liming. Fungerer som porelukker, støvbinder 
og heftbro og har etter tørking en vannavvisende 
effekt. Brukes på sterkt sugende, lett sugende, og 
tette underlag som betong, sparkelmasser, gips-
plater, spon-/kryssfiner, kalsiumsilikatplater, fliser, 
m.m. Kan kun brukes innendørs.

FORBEHANDLING AV UNDERLAGET
Underlaget skal være tørt, fast og fri for støv og 
vedheftsreduserende midler. Meget glatte, ikke- 
sugende overflater, ruslipes og ARDEX P 51 på-
føres ufortynnet.

BEARBEIDING
Påføres med kost i et jevnt, tynt lag og skal tørke 
til en glassklar film, før det etterfølgende arbeidet 
påbegynnes. Unngå «damdannelser» ved påføring, 
da det forlenger tørketiden. ARDEX P 51 tørker 
langsomt når temperaturen er lav og fuktighet (RF) 
er høy.

GULV
INNE

Underlag Bl. forhold Forbruk
 P 51:vann 
Glatte og tette underlag, prefabrikkerte be- 
tonggulv/tett komprimert sementpuss, ikke- 
sugende anhydrit-puss, terrazzo, 
keramiske fliser og gipssparkelmasser. 1 : 1/2 Ca. 200 g P 51/m2

Spon, kryssfinerplater og malte overflater 1 : 1/2 Ca. 200 g P 51/m2

Betongdekker, ikke-sugende sparkelmasser. 1 : 1 Ca. 150 g P 51/m2

Porøs sementpuss, sterkt sugende betong- 
gulv, anhydrit, sugende/slipte sparkelmasser. 1 : 3 Ca. 50 g P 51/m2

Gassbetong, glatte betongvegger, gips- 
baserte sparkelmasser og flislim. 1 : 3 Ca. 50 g P 51/m2

Meget glatte, ikke sugende overflater. konsentrert Ca. 300 g P 51/m2
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ARDEX P 4
Hurtigtørkende primer
• Til gulv, vegg og tak, innendørs og utendørs.
• Hurtigtørkende
• 1-komponent
• Lett å påføre
• Tiksotrop konsistens

TEKNISKE DATA 
Materialforbruk: 
100 - 500 g/m²

Gangbar (20 °C): 
Etter ca. 1 time.

Emisjonsklassifisering: 
M1 (RTS)

Emballasje: 
Spann á 8 kg.

GULV VEGG TAK
UTE og INNE

BRUKSOMRÅDE
Primer og heftbro til sugende og ikke-sugende 
underlag, som betong, sementpuss, sparkelmas-
ser, fliser, terrazzo, dispersjonsmalinger, vannfaste 
limrester, PVC-belegg i tørre rom. PVC skal være 
grundig rengjort.

FORBEHANDLING AV UNDERLAGET
Underlaget skal være tørt, fast og fritt for støv og 
vedheftsreduserende midler, samt være egnet til 
de etterfølgende arbeider.

BEARBEIDING
ARDEX P 4 er bruksklar, og kan påføres med en 
pensel, kost og lang eller korthåret malerulle. På 
sugende underlag fortynnes den med maks. 15 % 
vann. Primeren påføres i et jevnt lag, som skal tør-
ke opp til en hvitaktig film. Tørketiden er avhengig 
av underlagets sugeevne og temperatur. Tørketid 
på sugende underlag ved 20 °C i luft og underlag 
er ca. 60 minutter. Lavere temperatur og tette un-
derlag kan forlenge tørketiden, høyere temperatur 
og sterkt sugende underlag kan forkorte tørke- og 
bearbeidingstiden. 

VIKTIG!
ARDEX P 4 kan ikke brukes i svømmebasseng el.
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ARDEX P 82
2-komponent primer
• Heftbro på glatte og tette underlag
• Løsemiddelfri
• Hurtigtørkende
• Lett å bearbeide

TEKNISKE DATA 
Blandingsforhold:  
Komponentene A og B, 
som leveres i mengde-
messig avstemte spann 
(1:1), blandes i en ren
beholder, til det oppnås 
en homogen blanding
uten fargeslør.  
 
Materialforbruk: 
100 - 200 g/m²

Bearbeidingstid (20 °C): 
Ca. 1 time

Gangbar: 
Etter ca. 1 time

Tørketid (20 °C):  
Ca 1 time.

Emisjonsklassifisering: 
M1 (RTS)

Emballasje: 
Spann á 2 kg (1+1) 
og 6 kg (3+3)

GULV
INNE

BRUKSOMRÅDE
Løsemiddelfri 2-komponent primer, til priming og 
heftbro på glatte og tette underlag før avretting, 
sparkling og liming av fliser. Kan påføres prefab-
rikkerte betonggulv, vakuumglattede betonggulv, 
terrazzo, spon-/ kryssfinerplater, keramiske fliser, 
sandstein, tregulv, epoksymaling, malte underlag, 
metallunderlag m.m. Kan kun brukes innendørs.

FORBEHANDLING AV UNDERLAGET
Underlaget skal være tørt, fast og fri for støv,
smuss og vedheftsreduserende midler. Malingslag
kontrolleres for vedheft til underlaget. Meget
glatte, ikke-sugende overflater bør ruslipes. 

BEARBEIDING
Påføres underlaget i et meget tynt lag med kort-
håret malerrulle eller gummisparkel. Påført i tykke 
lag, kan resultere i sprekkdannelser i sparkella-
get. Kan tilsettes inntil 5 % vann. Primeren kan 
bearbeides i 1 time ved 20 °C, og er klar når den 
er tørket til en klar film. Tørketiden er ca. 1 time, 
alt etter ventilasjon, temperatur og underlag. Lave 
temperaturer og/eller høy luftfuktighet forsinker 
tørketiden. 

VIKTIG!
Sparkelmassen skal påføres innen 1 døgn.
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ARDEX P 3
Dryppfri primer
• Til gulv, vegger og tak
• Primer, heftbro og porelukker i ett produkt
• Lett å bearbeide - hverken spruter eller drypper
• Ideell til arbeid over hodehøyde
• Hurtigtørkende

TEKNISKE DATA 
Materialforbruk: 
150 - 200 g/m²

Tørketid (20 °C):  
Ca 1 - 3 timer.

Emisjonsklassifisering: 
EMICODE: EC 1

Emballasje: 
Spann á 5 kg 

GULV VEGG TAK
INNE

BRUKSOMRÅDE
Innendørs til priming av gulv, vegger og tak.  
Virker som heftbro og støvbinder med vannav-
visende effekt. Ideell til renoveringsarbeider, hvor 
tilsmussing av andre bygningsdeler skal unngås. 
Kan ikke brukes utendørs eller i fuktbelastede 
områder.

FORBEHANDLING AV UNDERLAGET
Underlaget skal være tørt, fast og fri for støv og
vedheftsreduserende midler.

BEARBEIDING
Er bruksklar og kan påføres med en pensel eller 
korthåret malerrulle. Primeren påføres i et jevnt 
lag, som skal tørke opp til en hvit film, før resten 
av arbeidet starter. Underlagets temperatur skal 
være > + 10 ºC. Tørketiden er på ca. 1-3 timer 
avhengig av underlagets sugeevne og betingelsene 
på byggeplassen. Lavere temperaturer og høyere 
luftfuktighet forlenger tørketiden.

VIKTIG!
Utendørs og i våtrom brukes ARDEX P 4.
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ARDEX DS 40
Trinnlydsreduksjonsplate
• Som underlag for fliser mm
• Reduserer trinnlyd og luftlyd med opp til 14 dB.
• Velegnet til både nybygg og renovering
• Lav byggehøyde på kun 4,5 mm
• Lett bearbeiding og tilskjæring, og hurtig flislegging

TEKNISKE DATA 
Plateformat:
750 x 500 x 4,5 mm 
0,375 m²/plate.

Vekt: 5,1 kg/m².

Farge: Blågrønn.

Trinnlydsforbedring
(Iht. DIN EN ISO 140-8): 
14 dB.

Brannklasse:
B 2 (platen alene).
B 1 (belagt med fliser).
Varmemotstand:  
0,036 m²K/W.
Varmeledningsevne:  
0,11 W/mK.
Velegnet til gulvvarme: 
Ja.

Emisjonsklassifisering: 
M1 (RTS)

Emballsaje:
Pall eller kartong.
Kartong:  
10 stk. = 3,75 m².
Pall: 
300 stk. = 112,50 m².

GULV
INNE

BRUKSOMRÅDE
Til innendørs bruk på gulv. Velegnet til både eksis-
terende bygg og nybygg, til modernisering og re-
novering. Virker trinnlydsdempende ved legging av 
keramiske fliser og naturstein mm. på underlag av
betong, sementpuss med og uten gulvvarme, av-
rettingsmasse, tregulv og sponplater, keramiske 
fliser, gamle PVC-belegg og parkettgulv.
I private våtrom kan ARDEX DS 40 brukes på fas-
te underlag som betong og puss, sammen med et 
ARDEX våtromssystem.

FORBEHANDLING AV UNDERLAGET
Underlaget skal være tørt, fast, bæredyktig, fritt
for vedheftsreduserende midler, vridningsstabilt
og plant. 

BEARBEIDING
Langs vegger og rundt søyler ol. monteres ARDEX 
TP 50 avstandslist før platene legges. Platene kan 
lett skjæres med en gulvleggerkniv el. Det er best 
å skjære fra undersiden. Platene limes med 
ARDEX X 78 eller ARDEX X 78 S. Før flis legging 
skal eventuelle åpne fuger lukkes med ARDEX 
CA 10 D eller ARDEX CA 20 P.

VIKTIG!
Ujevne underlag skal 
avrettes før trinnlyds
platen kan legges.
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ARDEX TP 50
Selvklebende avstandslist
• Hindrer at avrettingsmasser renner ned i sprekker 

og hull i overgangen gulv/vegg 
• Ingen lydbroer ved avretting og frikoblingssystemer
• Motvirker kantinnspenninger ved avretting ol.
• Lett og enkel montering, også ved hjørner

TEKNISKE DATA 
Høyde: Ca. 50 mm.

Tykkelse: Ca. 5 mm.

Emballasje: 
Kartong med 5 ruller 
á 20 meter.

GULV
INNE

BRUKSOMRÅDE
Selvklebende fuktbestandig avstandslist. Sørger for 
at avrettingsmassen ikke renner ned mellom gulv 
og vegg, gir korrekt fugeavstand til vegger, og for-
hindrer kantinnspenninger og lydbroer ved bruk av 
avrettingsmasser. Gir korrekt fugeavstand til vegger 
ved flislegging, og motvirker lydbroer ved legging 
av frikoblings- og trinnlydsplater. 

FORBEHANDLING AV UNDERLAGET
Underlaget skal være tørt, fast, bæredyktig og fri 
for støv, skitt og andre vedheftsreduserende midler. 
Underlaget rengjøres grundig før montering av AR-
DEX TP 50. Større ujevnheter fjernes eller avrettes 
for å sikre helliming av ARDEX TP 50. Underlaget 
skal primes på vanlig måte avhengig av underlag.

BEARBEIDING
Beskyttelsesfolien fjernes fra det selvklebende 
laget, og festes ved å trykke det mot underlaget. 
Ved innvendige hjørner skjæres skumlaget på bak-
siden slik at man får et rett hjørne. Ved utvendige 
hjørner skjæres et snitt i det selvklebende laget, og 
ARDEX TP 50 kan bøyes rundt hjørnet. Oversky-
tende ARDEX TP 50 kappes med en skarp kniv.

VIKTIG!
Primeren må være tørr før man limer  
ARDEX TP 50. 
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ARDEX EP 2000
Multifunksjons-epoksy
• Sperring av oppstigende fukt og restbyggfukt
• Radonsperre
• Epoksy-injisering av riss og sprekker
• Grunning og festing av underlag
• Svært god vedheftningsevne

TEKNISKE DATA 
Blanding:  
Se emballasjen 

Materialforbruk: 
Ca. 300 g/m² pr. påføring

Reparasjon av riss 
og fuger ca. 300 g/m
- alt etter bredde 
og dybde.

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

Gangbar: 
Etter ca. 6 timer.

Belastningsklar (20 °C):  
Ca 24 timer.

Emisjonsklassifisering: 
M1 (RTS)

Emballasje: 
Spann á 1 og 4,5 kg.

GULV
UTE og INNE

BRUKSOMRÅDE
Løsemiddelfri, lettflytende, 2-komponent epoksy. 
Til avsperring av radon og fukt, grunning og festing 
av underlag, reparasjon av sprekker og riss i flyten-
de påstøp og betong, og som heftbro mellom ny 
og gammel betong. Kan brukes innendørs og uten-
dørs på horisontale flater.

FORBEHANDLING AV UNDERLAGET
Underlaget skal være tørt, fast, bæredyktig, ru  
og fri for vedheftsreduserende midler. 

BEARBEIDING
Påføres med korthåret rulle, men kan også påføres 
med pensel på mindre arealer. Etter blanding kan
den bearbeides i ca. 30 minutter ved 18-20 °C. 
Skal bearbeides ved temperaturer over +5 °C. Til 
fylling av sprekker kan det blandes inn pulver fra 
sparkel, flislim ol. For å få heft til sparkellag eller 
flislim, skal det andre laget ARDEX EP 2000, 
mens det er nypåført, strøs rikelig med tørr kvarts-
sand med kornstørrelse 0,4 - 0,8 mm. Beregn 
min. 1 kg sand pr. m². Etter ca. 6 timer fjernes 
overskytende sand med en støvsuger.

VIKTIG!
Mot slutten av bearbeidingstiden utvikler 
EP 2000 sterk varme, som blir høyere 
jo mer masse det er i beholderen.
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ARDEX P 10 SR 
Silikat reparasjonsharpiks
• Hurtig, 2-komponent til innendørs bruk
• Krever ikke verktøy til blanding – bare ristes
• Til liming av sprekker, skinner og profiler
• Nøyaktig og enkel påføring
• Hurtig herdende og belastningsklar

TEKNISKE DATA 
Blanding:  
Volumdel 1:1
Komp. A
Komp. B

Bearbeidingstid (20 °C): 
Ca. 10 minutter.

Belastningsklar: 
Ca. 20 minutter.

Herdetid:  
Ca. 30-40 minutter.

Emisjonsklassifisering: 
EC1 R 
- meget emisjonsfattig

Emballasje: 
Komp. A: 300 ml
Komp. B: 300 ml

GULV
INNE

BRUKSOMRÅDE
Til innendørs bruk. På sugende og ikke-sugende 
underlag. Til liming og fylling av kraftoverførende 
sprekker i gulv ol. samt til liming
av metallskinner, profiler, naturstein og fliser.
Hurtig herding og hurtig klar til belastning. 

FORBEHANDLING AV UNDERLAGET
Underlaget skal være fast, tørt, rent og fri for
vedheftsreduserende midler. Ved sprekker og
skjøter skal det skjæres opp spor på tvers av
sprekken med 20 cm avstand, og i dybde og
bredde tilsvarende de medfølgende bølgejernene. 
De medfølgende bølgejernene skal plasseres i det 
tverrskårne sporet. Vennligst bruk
de vedlagte beskyttelseshanskene.

BEARBEIDING
Hell komponent B i flasken med komponent A
og rist kraftig i ca. 15 sekunder til innholdet
oppnår en ensartet farge, uten synlige striper.
Bruk deretter en kniv til å kutte spissen av dysen 
så denne passer til sprekkens bredde. Hell
deretter innholdet i sprekken. Skrap av overskyten-
de materiale med en sparkel, og dryss
ARDEX 0,4-0,8 mm kvartssand i det våte
limet. 

VIKTIG!
Fyll aldri eksisterende dilatasjonsfuger. 
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Avretting av gulv 
i bolig og kontorer

FREMGANGSMÅTE
1. Underlaget renses grundig for 

støv slam, fett og oljerester ved 
fresing eller sliping. 
 
Etterpå foretas en effektiv støv-
suging. 

2. Overflaten primes med ARDEX 
P 51 fortynnet med vann i forhol-
det 1:½ på asfaltgulv og 1:3 på 
pusslag og betong. 

3. Når primeren er tørr avrettes 
gulvet med ARDEX K 15 i lagtyk-
kelser opp til 10 mm.  
 
Skal gulvet males tilsettes ARDEX 
E 25 herder. Til 25 kg ARDEX 
K 15 NY benyttes 2 kg ARDEX  
E 25 og 5,0 liter vann. 

4. Etter 24 timer er gulvet beleg-
ningsklart, og kan males med en 
egnet betongmaling.

Avretting av flislagte gulv
i bolig og kontorer

FREMGANGSMÅTE
1. Eksisterende flisbelegning renses 

effektivt med grovrent slik at fett 
og såperester fjernes. 

2. Flisbelegningen primes med 
ARDEX P 4 ferdigblandet primer, 
ARDEX P 82 eller ARDEX P 51 
blandet med vann i forholdet 
1:½. 

3. Når primeren er tørr (ca. 2 timer 
for ARDEX P 4) sparkles alle fu-
ger med ARDEX A 31 for å unngå 
setninger over fugene. 

4. Etter ca. 1 time (mens ARDEX 
A 31 ennå er fuktig) sparkles 
hele gulvet med ARDEX K 15 i 
lagtykkelser opp til 10 mm. 
 
Skal gulvet males tilsettes ARDEX 
E 25 flexvæske. Til 25 kg ARDEX 
K 15 benyttes 2 kg ARDEX E 25 
og 5,0 liter vann. 

5. Etter 24 timer er gulvet beleg-
ningsklart, og kan males med en 
egnet betongmaling.

Avretting av gulv 
i bolig og kontorer

Avretting av flislagte 
gulv i bolig og kontorer

Avrettings- og gulvsparkelmasser
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Avretting på balkonger
og terrasser før maling
og flislegging

FREMGANGSMÅTE
1. Underlaget renses grundig for 

løse partikler, støv, slam, fett og 
oljerester ved fresing eller sliping. 
 
Etterpå foretas en effektiv støv-
suging. 

2. Overflaten primes med ARDEX 
P 51 blandet med vann 1:7. 
Primeren arbeides godt inn i 
underlaget. 

3. ARDEX K 301 MIX er selvutjev-
nende og legges i lagtykkelser fra 
3 - 30 mm i én arbeidsgang. 

4. ARDEX K 301 MIX kan benyttes 
som ferdig overflate eller flis-
legges. 

5. I lagtykkelser opp til 5 mm 
kan gulvet males med en egnet 
betong- eller epoksymaling etter 
48 timer.

Reparasjon og opp-
retting før gulvlegging 
og maling

FREMGANGSMÅTE
1. Underlaget renses grundig for 

støv, slam, fett og oljerester. 
Eventuelt foretas en sliping. 

2. ARDEX A 31 kan benyttes på be-
tong og sementstøp uten priming. 

3. På ikke-sugende underlag som 
asfalt, gamle flisbelegninger m.m. 
primes med ARDEX P 4, ARDEX 
P 82 eller ARDEX P 51 blandet 
med vann i forholdet 1:½. 

4. Når primeren er tørr, etter ca. 2 
timer, sparkles reparasjonsstedet 
med ARDEX A 31 som kan bear-
beides i 15 min., og er gangbar 
etter 1½ time. 

5. Gulvlegging og overmaling med 
betongmaling kan foretas etter 
24 timer uansett sparkellagets 
tykkelse.

Avrettings- og gulvsparkelmasser Avrettings- og gulvsparkelmasser
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VALG AV SPARKELMASSE
Sparkelmassen velges ut fra 4 forutsetninger:
• Belastninger sparkelmassen vil bli utsatt for?
• Lagtykkelse sparkelmassen skal legges i?
• Arbeidets omfang - hvor mange m2 ?
• Er arbeidet utendørs eller innendørs?
Ved valg, se ARDEX SPARKELGUIDE s. 25.

KRAV TIL UNDERLAGET
Underlaget skal være bæredyktig, rent og fritt for støv, olje og andre 
urenheter. Støv og andre partikler fjernes best med en industristøvsuger. 
Løs, defekt og svak betong fjernes ned til fast overflate, og nødvendig 
reparasjonsarbeid foretas. En eventuell støping kan hurtig og lett utføres 
med f.eks. ARDEX A 35 MIX og A 38 MIX.

PRIMING AV UNDERLAGET
Innendørs skal underlaget alltid primes før sparkling. Primeren påføres 
med en kost på sugende underlag, og med en malerulle på glatte, 
ikke-sugende underlag, i et jevnt, tynt lag og skal tørke opp til en glassklar 
film før sparklingen utføres. Priming foretas etter anvisningene i databladene 
for ARDEX P 51, P 3, P 4 eller P 82. Ved utendørs avretting med ARDEX 
K 301 eller K 301 MIX skal ARDEX P 51 blandes med vann i forholdet 
1 : 7 (1 del P 51 til 7 deler vann).

BLANDING OG UTLEGGING
I en ren beholder helles rent, kaldt vann, og under kraftig omrøring med en 
blandedrill tilsettes pulveret. Sparkelmassen skal blandes til den er klumpfri. 
Ved blanding av gulvavrettingsmasser er det viktig at den angitte vannmeng-
den overholdes nøye. Utleggingen foretas med en glatt- eller tannsparkel.
Arbeidsprosessen skal planlegges slik at utleggingen kan foretas kontinuerlig 
og uten stopp, fordi bearbeidingstiden for de fleste sparkelmasser kun er 30 
min. Ved sparkling av større flater i stor lagtykkelse, skal det legges lirer 
eller nivelleres punkter til styring av høyder.

Se ARDEX Verktøy & tilbehør for valg av sparkelutstyr, side 116.
Kontakt alltid ARDEX hvis du er i tvil.

GODE RÅD OM SPARKLING 
OG AVRETTING
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Håndsparkel 
Fin & bygg

Lag-
tykkelse

Beleggnings-
klar

Forbruk 
m2/mm

Vann- 
mengde 
liter

Sementbasert 
underlag

Kera-
mikk

Gulvspon

ARDEX A 30
- Finkornet

0-5 mm 2 timer 1,25 kg 3,2-4,0 Ja Ja    Ja**

ARDEX A 31
- Primerfri 
  finsparkel

0-5 mm 2 timer 1,25 3,7 Ja Ja    Ja**

ARDEX A 45
- Allround bygg- 
  sparkel

0-5 mm 1 timer 1,6 kg 5,5 (25kg) 
2,75 

(12,5kg)

Ja Ja    Ja**

ARDEX A 46
- Allround
 byggsparkel    
 inne/ute

2-30 mm etter uttørking/ 
4 timer*

1,4 kg 3-3,5 Ja Ja Ja

ARDEX K 5
- Lynsparkel

0-4 mm 30 min 1,15 kg 1,65 Ja Ja Ja

Selvutjevnende 
Avrettingsmasse

Lag- 
tykkelse

Belegnings- 
klar

Forbruk 
m2/mm

Vann- 
mengde 
liter

Sementbasert 
underlag

Kera-
mikk

Gulvspon

ARDEX K 55***
- Primerfri hurtig

0-10 mm ca 1 time 1,5 kg 6,5 Ja Ja Ja

ARDEX K 15
- Finflyt

0-10 12-24 timer* 1,4 kg 6,25 Ja Ja Nei

ARDEX K 22 F 
- For kritiske  
  underlag

1-50 mm se prod.blad 1,5 kg 5,25-5,75 Ja Ja Ja

ARDEX K 39 
- Microtec

0-10 mm 1 alt 2 dgr/ 
3 timer*

1,5 kg 6,25 Ja Ja Nei

ARDEX K 60
- på lateks-basis

0-15 mm 3 mm: 12 timer
15 mm: 96 timer

1,6 kg  lateks/pulver
1:3 

Ja Ja Ja

ARDEX K 70
- Allround

3-30 mm 24 tim/4 timer* 1,7 kg 5,0 Ja Ja Ja

ARDEX K 75
- Grovavretting

3-50 mm 24 tim/4 timer* 1,7 kg 3,0-4,0 Ja Ja Ja

ARDEX K 80
- Høy belastning

5-50 mm se prod.blad 1,65 kg 4,75-5,0 Ja Ja Ja

ARDEX K 301 
- Utendørs

2-20 mm etter uttørk-
ning/4 timer*

1,6 kg 5,0 Ja Ja Nei

ARDEX K 301 MIX
- Utendørs

4-30 mm etter uttørk-
ning/4 timer*

1,7 kg 4,6 Ja Ja Nei

ARDEX K 2000
- Prosjektmasse

3-30 mm 5 mm 1-2 døgn 
10 mm 2-5 døgn 
30 mm 14 døgn

1,6 kg 5,0 Ja Ja Ja

ARDEX K 2000 F 
- Fiberforsterket
- Prosjektmasse

3-30 mm 5 mm 1-2 døgn 
10 mm 2-5 døgn 
30 mm 14 døgn

1,6 kg 4,25-5 Ja Ja Ja

*     Keramiske fliser ol., diffusjonsåpen konstruksjon
**   Med ARDEX E 25, se blandingstabell side 46

*** Priming nødvendig på visse underlag
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ARDEX K 15 NY
Selvutjevnende avrettingsmasse
• Med Ardurapid-effekt
• Fremragende flytegenskaper og lavere forbruk
• Gir belegningsklare gulv i én arbeidsoperasjon
• Tåler rullehjultrafikk
• Velegnet til pumping

TEKNISKE DATA 
Blandingsforhold:  
25 kg pulver til ca.  
6,25 liter vann.
  
Lagtykkelser: 
Opptil 10 mm.

Materialforbruk: 
1,4 kg pulver/m²/mm

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

Gangbar: 
Etter ca. 2 timer.

Belegningsklar (20 °C):  
Opptil 5 mm: 12 timer.
Opptil 10 mm: 24 timer.

Egnet til gulvvarme: 
Ja (ikke til innstøping).

Trykkstyrke (28 døgn):
30,0 N/mm²

Emisjonsklassifisering: 
EMICODE: EC 1

Emballasje: 
Sekker á 25 kg.

BRUKSOMRÅDE
Finkornet gulvavrettingsmasse til avretting av 
undergulv før legging av gulvbelegg. Velegnet til 
underlag av betong, sement- og anhydritpuss, stø-
peasfalt, terrazzogulv, keramiske fliser m.m. 

FORBEHANDLING AV UNDERLAGET
Underlaget skal være tørt, fast, bæredyktig, ru og 
fri for vedheftsreduserende midler. Priming foretas 
etter anvisningene i databladene for ARDEX P 51 
og ARDEX P 82. Ved legging av tette gulvbelegnin-
ger skal underkonstruksjonen være tørr. 

BEARBEIDING
ARDEX K 15 NY er lett å legge ut i små lagtyk-
kelser med tannsparkel eller glattsparkel, og flyter 
så godt sammen at det normalt ikke skal foretas 
ettersparkling eller sliping. På større arealer kan 
ARDEX K 15 NY legges ut med pumpe.

VIKTIG!
Ved pumping skal 

 korrekt vannmengde 
kontrolleres ved å bruke 
et ARDEX flytemål.

GULV
INNE



29Avrettings- og gulvsparkelmasser Avrettings- og gulvsparkelmasser

ARDEX K 22 F
Fiberforsterket gipsavrettingsmasse
• Velegnet på støpeasfalt, hardt asfaltlim, betong og 

sementpuss,  gips, trebordsgulv og  sponplater
• Optimale flyt- og bearbeidingsegenskaper
• Meget spenningsfattig, egnet til gulvvarme

TEKNISKE DATA 
Blandingsforhold:  
25 kg pulver til ca. 
5,25 -6 liter vann.  
 
Lagtykkelser: 
Opp til 50 mm.

Materialforbruk: 
1,5 kg pulver/m²/mm

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

Gangbar: 
Etter ca. 11/2 time.

Belegningsklar 
(20 ºC. og 65 % RF):  
Opptil 3 mm: ca. 1 døgn.
Over 3 mm: 1 døgn/mm.

Egnet til gulvvarme: 
Ja.

Trykkstyrke (28 døgn):
38,0 N/mm²

Emisjonsklassifisering: 
M1 (RTS)
EMICODE: EC 1 Plus

Emballasje: 
Sekker á 25 kg.

BRUKSOMRÅDE
Spenningsfattig, fiberarmert, gipsavrettingsmasse 
til oppretting og avretting av undergulv før legging 
av gulvbelegninger. Velegnet til støpeasfalt, hardt 
asfaltlim, betong, betongelementer, sementpuss og 
anhydrit, gamle sparkelmasser, gips, gipsplategulv, 
trebord- og sponplategulv, og hvor det ellers kreves 
et spenningsfattig produkt.

FORBEHANDLING AV UNDERLAGET
Underlaget skal være tørt, fast, bæredyktig, ru og 
fri for vedheftsreduserende midler. Priming foretas 
etter anvisningene i databladene for ARDEX P 51 
og ARDEX P 82. Ved legging av tette gulvbelegnin-
ger skal underkonstruksjonen være tørr. 

BEARBEIDING
Er lett å legge ut med glatt- eller tannsparkel, og 
flyter så godt sammen at det normalt ikke skal 
foretas ettersparkling eller sliping. På større
arealer kan ARDEX K 22 F legges ut med pumpe. 

VIKTIG!
Ved pumping skal 

 korrekt vannmengde 
kontrolleres ved å bruke 
et ARDEX flytemål.

GULV
INNE
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Flere gode råd om sparkling og avretting

• Velg sparkel- eller avrettingsmasse og arbeidsmetode basert 
på oppgavens art og størrelse. 

• Ved sparkling og avretting for epoksybelegg, velg  
ARDEX K 55, A 46, K 39, K 80 eller K 301 MIX. 

• Velg riktig sparkel/avretting på asfalt eller tjærelim. 

• De fleste ARDEX sparkel- og avrettingsmasser kan drøyes/
blandes med sand. 

• Kontroller om det finnes tilstøtende fukt og kontakt ARDEX 
om det er tilfelle. 

• Utendørs kan en forvanning være nødvendig. 

• Hvis det er gulvvarme i konstruksjonen skal gulvvarmen  
slås på tidligst 28 døgn etter det siste sementbaserte 
produktet er herdet. 

• Ved all sparkling eller avretting skal gulvvarmen slås av i god 
tid før arbeidet begynner. 

• Unngå direkte sollys, trekk og ujevne temperaturer. 
Tørk aldri sparkel- eller avrettingsmassen med byggtørker. 

• Tenk på at et sparklet/avrettet gulv aldri blir sterkere enn 
underlaget. 

• Bruk alltid primer på underlag av gips eller anhydrit. 
Gjelder både gulv og vegg. 

• Alle ARDEX sparkel- og avrettingsmasser kan brukes på gulv 
med gulvvarme.  

• Underlaget skal være fast, vridningsstabilt og fritt for støv 
og andre vedheftsreduserende midler. 

• Med unntak av ARDEX K 55 er alle ARDEX avrettingsmasser 
pumpbare. 

• Hvis du er i tvil, utfør alltid en prøve og/eller kontakt ARDEX.



ARDEX K 60
Selvutjevnende avrettingsmasse
• Sement- og lateksbasert og ekstremt fleksibel
• Kan brukes på nesten alle underlag uten priming
• Optimal vedheft til vanskelige underlag
• Vannfast og fuktbestandig
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TEKNISKE DATA 
Blandingsforhold:  
4,8 kg lateks 
til 20 kg pulver.  
 
Lagtykkelser: 
Opp til 15 mm.

Materialforbruk: 
Ca. 1,6 kg pulver pr. 
m²/mm, en sekk + en 
dunk rekker til ca. 5 m² 
ved  lagtykkelse 3 mm.

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

Gangbar: 
Etter ca. 2 timer.

Belegningsklar 
(20 ºC. og 65 % RF):  
Opptil 3 mm: Ca. 12 timer.
Opptil 10 mm: Ca. 48 timer.

Egnet til gulvvarme: Ja.

Trykkstyrke (28 døgn):
15,0 N/mm²

Emballasje: 
Dunker à 4,8 kg lateks 
og sekker à 20 kg pulver.

BRUKSOMRÅDE
Til avretting og oppretting av gulvvarmesystemer 
med lav byggehøyde, bordgulv, kryssfiner og spon-
plategulv, metallunderlag, underlag med gamle, 
vannfaste rester av lim, sparkel- og avrettingsmas-
ser, anhydritt, betong, støpeasfalt og terrazzogulv.
Benyttes også til gamle keramiske fliser samt an-
dre kritiske blandingsunderlag før legging av tek-
stile gulvbelegg, gummibelegg, linoleum, PVC- og 
CV-belegg, ferdigparkett samt keramiske fliser.

FORBEHANDLING AV UNDERLAGET
Underlaget skal være tørt, fast, bæredyktig, ru og 
fri for vedheftsreduserende midler. Bløte eller ikke 
fastsittende limrester skal fjernes. ARDEX K 60 
kan brukes på mange vanlige underlag uten pri-
ming. 

BEARBEIDING
Lateks-komponenten ristes godt, før den helles i 
et rent blandekar. Deretter tilsettes pulveret un-
der kraftig omrøring til det oppnås en lett flytende 
masse uten klumper. Kan bearbeides i ca. 20 
min. Avrettingsmassen påføres og fordeles med en 
tannsparkel og ettergås med en piggrulle. 

EN EKTE PROBLEMLØSER!

GULV
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ARDEX K 70
Selvutjevnende avrettingsmasse
• Sementbasert avrettingsmasse
• Selvutjevnende, med optimale flytegenskaper
• Lagtykkelser fra 3 mm til 30 mm
• Velegnet innstøping av gulvvarme

TEKNISKE DATA 
Blandingsforhold:  
25 kg pulver til ca.  
5,1 liter vann.
  
Lagtykkelser: 
3 - 30 mm.

Materialforbruk: 
1,7 kg pulver/m²/mm

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

Gangbar: 
Etter ca. 2 timer.

Belegningsklar (20 °C):  
Ca 24 timer.

Egnet til gulvvarme: 
Ja (også til innstøping).

Trykkstyrke (28 døgn):
27,0 N/mm²

Emisjonsklassifisering:  
M1 (RTS)

Emballasje: 
Sekker á 25 kg.

BRUKSOMRÅDE
ARDEX K 70 er en sementbasert gulvavrettings-
masse til avretting og oppretting av underlag med 
store nivåforskjeller. Velegnet til betong, sement- 
og anhydritpuss, flisbelegninger m.m. Som slitelag 
i kjellerrom, hobbyrom, entreer, redskapsrom, la-
ger- og oppbevaringsrom, haller og verksteder med 
moderate støt- og slagbelastninger.

FORBEHANDLING AV UNDERLAGET
Underlaget skal være tørt, fast, bæredyktig, ru og 
fri for vedheftsreduserende midler. Priming foretas 
etter anvisningene i databladene for ARDEX P 51 
og ARDEX P 82. Ved legging av tette gulvbelegnin-
ger skal underkonstruksjonen være tørr. 

BEARBEIDING
ARDEX K 70 skal utlegges i min. 3 mm lagtykkel-
se, og er lett å fordele med en glattsparkel. Det er 
normalt ikke nødvendig å foreta ettersparkling eller 
sliping. Brukes massen i tykke lag, kan massen 
med fordel utlegges med en avstandssparkel og 
rettes av med en glatt sparkel.

VIKTIG!
Hvis gulvet blir stående
lenge uten overflate
behandling må det 
tildekkes med f.eks 
plastfolie.

GULV
INNE
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ARDEX K 75
Grovavrettingsmasse
• Velegnet til lagtykkelser fra 4 – 50 mm
• Til oppbygging av fall
• Gode bearbeidingsegenskaper
• Velegnet til gulvvarme
• Spenningsfattig

TEKNISKE DATA 
Blandingsforhold:  
25 kg pulver til ca.  
3,75 - 4,0 liter vann.
  
Lagtykkelser: 
4 - 50 mm 

Materialforbruk: 
1,7 kg pulver/m²/mm

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

Gangbar: 
Etter ca. 2 timer.

Belegningsklar (20 °C):  
Ca 24 timer.

Egnet til gulvvarme: 
Ja (også til innstøping).

Trykkstyrke (28 døgn):
27,0 N/mm²

Emisjonsklassifisering: 
M1 (RTS)

Emballasje: 
Sekker á 25 kg.

BRUKSOMRÅDE
ARDEX K 75 er en spenningsfattig, lettflytende
grovavrettingsmasse til oppretting og utjevning
av undergulv før legging av gulvbelegninger.
Velegnet til betong, betongelementer, sementpuss 
og anhydrit, samt gamle sparkelmasser
og til oppbygging av fall mot avløp og lignende.
Er også velegnet til innstøping av varmekabler.

FORBEHANDLING AV UNDERLAGET
Underlaget skal være tørt, fast, bæredyktig, ru og 
fri for vedheftsreduserende midler. Priming foretas 
etter anvisningene i databladene for ARDEX P 51 
og ARDEX P 82. Ved legging av tette gulvbelegnin-
ger skal underkonstruksjonen være tørr. 

BEARBEIDING
Før avrettingen starter skal ARDEX stopplister
monteres mot tilstøtende rom, avløp og gjennom-
føringer. ARDEX K 75 kan i legges én arbeidsgang
i ønsket lagtykkelse. 
Manuell legging: Lett å legge med glatt- eller tann-
sparkel, og flyter godt sammen til ferdig overflate. 
Pumping: Avrettingsmassen pumpes ut på gulvet i 
baner og overflaten glattes med en tannsparkel.

VIKTIG!
Ved pumping skal 

 korrekt vannmengde 
kontrolleres ved å bruke 
et ARDEX flytemål.

GULV
INNE

1. Bjelkelag 
2. Sponplate 
3. ARDEX primer
4. ARDEX armeringsnett 
5. ARDEX K 75
6. ARDEX S 1K eller 7+8
7. ARDEX TRICOMDUK
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ARDEX K 80
Grovkornet avrettingsmasse
• Plastforsterket gulvavrettingsmasse
• Til lagtykkelser fra 5 til 50 mm
• Velegnet til pumping med optimale flytegenskaper
• Velegnet som slitelag i verksteder, lagerhaller ol.

TEKNISKE DATA 
Blandingsforhold:  
25 kg pulver til ca.  
4,75 - 5,0 liter vann.
 
Lagtykkelser: 
5 - 50 mm

Materialforbruk: 
1,6 kg pulver/m²/mm

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

Gangbar: 
Etter ca. 2 timer.

Belegningsklar (20 °C):  
10 mm: ca. 1 døgn.
30 mm: ca. 3 døgn. 
50 mm: ca. 7 døgn.

Egnet til gulvvarme: 
Ja (ikke til innstøping).

Trykkstyrke (28 døgn):
32,0 N/mm²

Emisjonsklassifisering: 
EMICODE: EC 1

Emballasje: 
Sekker á 25 kg.

BRUKSOMRÅDE
ARDEX K 80 er en sementbasert gulvavrettings-
masse til avretting, oppretting av undergulv. 
Vel egnet til betong, sement- og anhydritpuss, ke-
ramiske fliser m.m. Som slitelag i kjellere, hobby-
rom, lager og oppbevaringsrom, haller og verkste-
der med moderate støt- og slagbelastninger.

FORBEHANDLING AV UNDERLAGET
Underlaget skal være tørt, fast, bæredyktig, ru 
og fri for vedheftsreduserende midler. I belastede
områder skal underlaget ha tilstrekkelig styrke til 
å bære belastningene som oppstår. Priming foretas 
etter anvisningene i databladet for ARDEX P 51.  
Ved legging av tette gulvbelegninger skal under-
konstruksjonen være tørr. 

BEARBEIDING
Skal legges i min. 5 mm lagtykkelse og er lett å 
fordele med en glattsparkel. Det er normalt ikke 
nødvendig å foreta ettersparkling eller sliping. 
I tykke lag kan massen med fordel legges ut med 
en avstandssparkel og glattes med en glattsparkel. 
I mindre lagtykkelser kan massen gis en glattere 
overflate ved å bruke en piggrulle. 

VIKTIG!
Ved pumping skal 

 korrekt vannmengde 
kontrolleres ved å bruke 
et ARDEX flytemål.

GULV
INNE
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ARDEX K 5
Lynsparkelmasse
• Lynsparkelmasse med ARDURAPID-effekt
• Til oppretting og finsparkling av gulv og vegg
• Ingen priming
• Belegningsklar etter 30 min

TEKNISKE DATA 
Blandingsforhold:  
5 kg pulver 
til ca. 1,65 liter vann.  
 
Lagtykkelser: 
Opptil 5 mm.
Materialforbruk: 
1,15 kg pulver/m²/mm

Bearbeidingstid (20 °C): 
Ca. 5 minutter.

Gangbar: 
Etter ca. 30 minutter.

Belegningsklar (20 °C):  
Etter ca. 30 minutter

Egnet til gulvvarme: 
Ja (ikke til innstøping).

Trykkstyrke (28 døgn):
40,0 N/mm²

Emballasje: 
Poser á 5 kg, 4 stk. pr. pk.
I spann á 2 x 5 kg.

BRUKSOMRÅDE
ARDEX K 5 er en lynhurtig sementbasert, sigefri 
universalsparkelmasse til reparasjon, oppretting 
og finsparkling. Velegnet til betong, sement- og
anhydritpuss, terrazzogulv, fliser, naturstein, gass-
betong, leca m.m. Dessuten til flekksparkling av 
gamle sparkelmasser før legging av gulvbelegnin-
ger. Til utbedring av hull og skjøter på sponplater 
og kryssfinér på gulv og vegger. Kun til innendørs 
bruk.

FORBEHANDLING AV UNDERLAGET
Hefter på alle normale underlag uten priming. 
Underlaget skal være tørt, fast, bæredyktig, ru og 
fri for vedheftsreduserende midler. På kunststoff, 
stål og lakkerte overflater anbefales en effektiv ren-
gjøring og rusliping. Den rengjorte overflate primes 
med ARDEX P 82. Ved legging av tette gulvbeleg-
ninger skal underkonstruksjonen være tørr. 

BEARBEIDING
ARDEX K 5 er lett å legge ut med en glattsparkel
og kan skjæres og glattes i herdefasen. 

VIKTIG!
Unngå for rask uttørking.

GULV
INNE
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ARDEX A 45
Reparasjonssparkelmasse
• Sementbasert reparasjonsmasse til gulv og vegg
• Med ARDURAPID-effekt
• Hurtig, belegningsklar etter 1 time
• Siger ikke

TEKNISKE DATA 
Blandingsforhold:  
25 kg pulver til ca. 
5,5 liter vann.
12,5 kg pulver til ca. 2,75 
liter vann.  
 
Lagtykkelser: 
0-5 mm.

Materialforbruk: 
1,6 kg pulver/m²/mm

Bearbeidingstid (20 °C): 
Ca. 15 minutter.

Gangbar: 
Etter ca. 1 time.

Belegningsklar (20 °C):  
Etter ca. 1 time.

Egnet til gulvvarme: 
Ja (ikke til innstøping).

Trykkstyrke (28 døgn):
40,0 N/mm²

Emisjonsklassifisering:  
M1 (RTS) 
EMICODE: EC 1

Emballasje: 
Sekker á 25 kg og 
12,5 kg.

BRUKSOMRÅDE
Sementbasert, sigefri reparasjonssparkelmasse til 
sparkling av hull og oppretting av ujevnheter i un-
derlag. Til utbedring av trappetrinn og trappeavsat-
ser. Velegnet til betong, sement- og anhydritpuss, 
terrazzogulv, flisbelegninger, naturstein, gassbe-
tong, leca, spon-/kryssfinersplater, tre m.m. Kan 
ikke brukes utendørs eller på vedvarende fuktbe-
lastede områder.

FORBEHANDLING AV UNDERLAGET
Underlaget skal være tørt, fast, bæredyktig, ru og 
fri for vedheftsreduserende midler. Priming foretas 
etter anvisningene i databladene for ARDEX P 51 
og ARDEX P 82. Ved legging av tette gulvbelegnin-
ger skal underkonstruksjonen være tørr. På treba-
serte underlag skal sparkelmassen tilsettes ARDEX 
E 25 i henhold til databladet for ARDEX E 25.

BEARBEIDING
ARDEX A 45 er lett å legge ut med en glattsparkel
og kan skjæres/glattes i herdefasen.

VIKTIG!
Unngå for rask 
uttørking.

GULV
INNE
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ARDEX A 46
Sigefri, utendørs sparkelmasse
• Sparkling hull, sprekker, svanker ol.
• Til utbedring av trappetrinn ol.
• Til bygging av fall, og oppretting av gulv og vegg
• Lett å bearbeide - kan glattes og filses
• Hurtig gangbar og hurtig belastningsklar

TEKNISKE DATA 
Blandingsforhold:  
12,5 kg pulver til ca.  
3,0 - 3,5 liter vann.
  
Lagtykkelser: 
2 - 30 mm.

Materialforbruk: 
1,4 kg pulver/m²/mm

Bearbeidingstid (20 °C): 
Ca. 15 - 20 minutter.

Gangbar: 
Etter ca. 2 - 3 timer.

Belegningsklar (20 °C):  
Fliser ol.: ca. 1 døgn.
Fuktfølsomme belegg,  
etter tørking:
5 mm ca. 2 døgn.
10 mm ca. 5 døgn.
20 mm ca. 7 døgn.

Egnet til gulvvarme: 
Ja (ikke til innstøping).

Emisjonsklassifisering:
EMICODE: EC 1 Plus

Emballasje: 
Sekker á 12,5 kg.

BRUKSOMRÅDE
Innen- og utendørs. Til sparkling og oppretting av 
hull, svanker og sprekker på gulv og vegger. Til ut-
bedring av trappetrinn og trappeavsatser. Til opp-
bygging av fall og oppretting av overganger i gulv. 
Til reparasjon og sparkling av betong, sementpuss, 
murverk, samt andre egnede underlag. Som un-
derlag for keramiske fliser, gulvbelegg og maling. 
Kan også brukes i svømmebasseng, men ikke i 
helse-, terapi- og saltvannsbad.

FORBEHANDLING AV UNDERLAGET
Underlaget kan være tørt eller fuktig, men skal
likevel være fast, bæredyktig, frostbestandig og
fri for støv og vedheftsreduserende midler. Løse 
partier fjernes først mekanisk ved f.eks. sandblå-
sing, fresing, eller sliping. På glatte betongover-
flater skal sementhud fjernes. På tette og glatte 
underlag, se databladet for ARDEX EP 2000.

BEARBEIDING
Er lett å legge ut med en glattsparkel og kan skjæ-
res og glattes i herdefasen. Allerede etter ca. 10 
til 20 min. kan den bearbeides videre med f.eks 
filsing og skjæring av kanter ved trappetrinn. 

VIKTIG!
Tilsett ARDEX E 100, 
for økt styrke, elastisi
tet og vedheft. Redu
serer muligheten for 
rissdannelse.

GULV og VEGG
UTE og INNE
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ARDEX K 55
Lynhurtig avrettingsmasse
• Fleksibel selvutjevnende gulvavrettingsmasse
• Med ARDURAPID-effekt
• Belegningsklar etter kun 1-2 timer
• Primingsfri i 90% av oppgavene
• Optimal til reparasjon- og renovering

TEKNISKE DATA 
Blandingsforhold:  
20 kg pulver til ca.  
5,25 liter vann.
  
Lagtykkelser: 
Opptil 10 mm.

Materialforbruk: 
1,5 kg pulver/m²/mm

Bearbeidingstid (20 °C): 
Ca. 15 minutter.

Belegningsklar (20 °C):  
Ca 1 - 2 timer.

Egnet til gulvvarme: 
Ja (ikke til innstøping).

Trykkstyrke (28 døgn):
35,0 N/mm²

Emisjonsklassifisering:  
EMICODE: EC 1

Emballasje: 
Plastsekker á 20 kg.

BRUKSOMRÅDE
Lynhurtig, avrettingsmasse til renoverings- og re-
parasjonsoppgaver, samt til andre oppgaver hvor 
tørketiden er en avgjørende faktor for legging av 
gulvbelegninger. Velegnet til avretting av betong, 
sement- og anhydritpuss, gamle sparkelmasser, 
flisbelegninger m.m. Kan ikke brukes på vedvaren-
de fuktbelastede områder. 

FORBEHANDLING AV UNDERLAGET
Underlaget skal være tørt, fast, bæredyktig, ru
og fri for vedheftsreduserende midler. Uten primer 
på følgende underlag: Harde og faste limrester, 
gamle sparkelmasser, sterkt sugende sementpuss 
og betong. Glatte og tette flater primes med 
ARDEX P 82.

BEARBEIDING
Er lett å legge ut med tannsparkel eller glattspar-
kel, og flyter så godt sammen at det normalt ikke 
skal foretas ettersparkling eller sliping. Små ujevn-
heter kan skrapes av med en glattsparkel så snart 
avrettingsmassen er gangbar. Ettersparkling kan 
utføres umiddelbart etter at massen er gangbar. 

VIKTIG!
For å unngå luftblæ
rer på sterkt sugende 
under lag, må under
laget primes med 

 ARDEX P 51.

GULV
INNE
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ARDEX A 30
Gulvsparkelmasse
• Sementbasert universalsparkelmasse
• Variabel arbeidskonsistens
• Hurtig herdende, tørkende og belegningsklar
• Finkornet

TEKNISKE DATA 
Blandingsforhold:  
12,5 kg pulver til ca.  
3,2 liter vann.
  
Lagtykkelser: 
Opptil 5 mm.

Materialforbruk: 
1,2 kg pulver/m²/mm

Bearbeidingstid (20 °C): 
Ca. 15 minutter.

Gangbar: 
Etter ca. 45 minutter.

Belegningsklar (20 °C):  
Ca 2 timer.

Egnet til gulvvarme: 
Ja (ikke til innstøping).

Trykkstyrke (28 døgn):
30,0 N/mm²

Emisjonsklassifisering: 
EMICODE: EC 1

Emballasje: 
Sekker á 12,5 kg.

BRUKSOMRÅDE
Sementbasert, sigefri, finkornet, universalsparkel-
masse til reparasjon, oppretting og finsparkling. 
Velegnet til betong, sement- og anhydritpusslag, 
terrazzogulv, flisbelegninger, naturstein, gassbe-
tong, leca m.m. Til utbedring av hull, ujevnheter 
og småsprekker, i bygningsdeler på gulv-, vegg-, 
og takflater.

FORBEHANDLING AV UNDERLAGET
Underlaget skal være tørt, fast, bæredyktig, ru og 
fri for vedheftsreduserende midler. Priming foretas 
etter anvisningene i databladene for ARDEX P 51 
og ARDEX P 82. Ved legging av tette gulvbelegnin-
ger skal underkonstruksjonen være tørr. På treba-
serte underlag tilsettes ARDEX E 25 i henhold til 
databladet for ARDEX E 25.

BEARBEIDING
ARDEX A 30 er god å bearbeide med en glatt-
sparkel og kan skjæres og glattes i løpet av herde-
fasen.

 

VIKTIG!
Ved tette belegg på 
tette underlag skal det 
påføres min 1,5 mm 
sparkel.

GULV
INNE
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ARDEX A 31
Gulvsparkelmasse
• Ingen priming på sementbaserte underlag
• Til oppretting og finsparkling av gulv og vegg
• Smidig og lett å bearbeide
• Lang bearbeidingstid

TEKNISKE DATA 
Blandingsforhold:  
12,5 kg pulver til ca.  
3,6 liter vann.
  
Lagtykkelser: 
Opptil 5 mm.

Materialforbruk: 
1,2 kg pulver/m²/mm

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

Gangbar: 
Etter ca. 40 minutter.

Belegningsklar (20 °C):  
Ca 2 timer.

Egnet til gulvvarme: 
Ja (ikke til innstøping).

Trykkstyrke (28 døgn):
30,0 N/mm²

Emisjonsklassifisering:  
M1 (RTS)
EMICODE: EC 1

Emballasje: 
Sekker á 12,5 kg.

BRUKSOMRÅDE
Sementbasert, sigefri, finkornet, universalsparkel-
masse til reparasjon, oppretting og finsparkling. 
Velegnet til underlag av betong, sement- og anhyd-
ritpusslag, terrazzogulv, flisbelegninger, naturstein, 
porebetong, lettklinkerbetong og forsvarlig festede 
gipsplater mm.

FORBEHANDLING AV UNDERLAGET
Underlaget skal være tørt, fast, bæredyktig, ru og 
fri for vedheftsreduserende midler. Kan brukes på 
betong, sementpusslag og sementbaserte sparkel-
masser uten priming. Øvrige underlag primes etter 
anvisningene i databladene for ARDEX P 51 og 
ARDEX P 82. På trebaserte underlag tilsettes  
ARDEX E 25 i henhold til databladet for ARDEX  
E 25. Ved legging av tette gulvbelegninger skal  
underkonstruksjonen være tørr. 

BEARBEIDING
ARDEX A 31 er lett å bearbeide med en glatt spar-
kel og kan skjæres og glattes i herdefasen. På su-
gende underlag bevarer ARDEX A 31 sin smidig-
het og ”ruller” ikke under bearbeidingen.

VIKTIG!
Ved tette belegg på 
tette underlag skal det 
påføres min 1,5 mm 
sparkel.

GULV
INNE
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ARDEX K 301
Utendørs avrettingsmasse
• Lettflytende sementbasert avrettingsmasse
• Velegnet som slitelag på belastede arealer
• Til avretting av fuktbelastede områder
• Hurtig gangbar og belastningsklar
• Kan pumpes

TEKNISKE DATA 
Blandingsforhold:  
25 kg pulver til ca.  
5,0 liter vann.
  
Lagtykkelser: 
2 - 20 mm.

Materialforbruk: 
1,6 kg pulver/m²/mm

Bearbeidingstid (20 °C): 
Ca. 30 - 45 minutter.

Gangbar: 
Etter ca. 2 - 3 timer.

Belegningsklar (20 °C):  
Fliser ol. etter 1 døgn.
Maling og tette belegg, 
etter tørking:
5 mm ca. 2 døgn.
10 mm ca. 5 døgn.
20 mm ca. 7 døgn.

Egnet til gulvvarme: 
Ja.

Trykkstyrke (28 døgn):
30,0 N/mm²

Emballasje: 
Sekker á 25 kg.

BRUKSOMRÅDE
Innen- og utendørs. Til avretting av gulvflater av 
betong, sementpuss, keramiske fliser, samt andre 
egnede underlag. Velegnet som slitelag i lagerrom, 
verksteder, produksjonshaller (industrielt benyttede 
arealer), garasjer og parkeringsdekker. Til oppret-
ting av gulvflater i våtrom, fuktbelastede områder, 
på balkonger og terrasser, som underlag for kera-
miske fliser, gulvbelegg og maling. 

FORBEHANDLING AV UNDERLAGET
Underlaget kan være tørt eller fuktig, men skal 
være tilstrekkelig fast og frostbestandig, samt fri 
for støv og vedheftsreduserende midler. Løse par-
tier fjernes ved fresing, sandblåsing el. Sugende 
underlag utendørs og fuktbelastede gulv innendørs 
skal primes med ARDEX P 51 blandet med vann i 
forholdet 1 : 7. For andre underlag, se databladet.

BEARBEIDING
Massen er lett å fordele med glattsparkel og over-
flaten er selvutjevnende. 

VIKTIG!
Avrettingslaget skal beskyttes mot direkte sollys 
og trekk for å forhindre for hurtig tørking.

GULV
UTE og INNE
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ARDEX K 301 MIX
Utendørs avrettingsmasse
• Til avretting av gulvflater innen- og utendørs
• Som slitelag på moderat belastede arealer 
• Til oppretting av fuktbelastede områder
• Hurtig gangbar og belastningsklar
• Kan pumpes

TEKNISKE DATA 
Blandingsforhold:  
25 kg pulver til ca.  
4,6 liter vann.
  
Lagtykkelser: 
4 - 30 mm.

Materialforbruk: 
1,7 kg pulver/m²/mm

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

Gangbar: 
Etter ca. 2 timer.

Belegningsklar (20 °C):  
Fliser ol. etter 1 døgn.
Maling og tette belegg, 
etter tørking:
5 mm ca. 2 døgn.
10 mm ca. 5 døgn.
20 mm ca. 7 døgn.
30 mm ca. 10 døgn

Egnet til gulvvarme: 
Ja (også til innstøping).

Trykkstyrke (28 døgn):
25,0 N/mm²

Emballasje: 
Sekker á 25 kg.

BRUKSOMRÅDE
Innen- og utendørs. Til avretting av gulvflater av 
betong, sementpuss, keramiske fliser, samt andre 
egnede underlag. Velegnet som slitelag i lagerrom, 
kjellere private garasjer og andre lignende arealer 
med moderate belastninger. Til oppretting av gulv-
flater i våtrom, vannbelastede områder, på balkon-
ger og terrasser, som underlag for keramiske fliser, 
gulvbelegg og maling.

FORBEHANDLING AV UNDERLAGET
Underlaget kan være tørt eller fuktig, men skal 
være tilstrekkelig fast og frostbestandig, samt fri 
for støv og vedheftsreduserende midler. Løse par-
tier fjernes ved fresing, sandblåsing el. Sugende 
underlag utendørs og fuktbelastede gulv innendørs 
skal primes med ARDEX P 51 blandet med vann i 
forholdet 1 : 7. For andre underlag, se databladet.

BEARBEIDING
Massen er lett å fordele med glattsparkel og over-
flaten er selvutjevnende. Til avretting på arealer 
med fall, skal vanntilsetningen reduseres med opp 
til 0,5 liter.

VIKTIG!
Avrettingslaget skal 
beskyttes mot direkte 
sollys og trekk for å 
forhindre for hurtig 
tørking.

GULV
UTE og INNE
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ARDEX K 39
MICROTEC avrettingsmasse
• Lang bearbeidingstid, som eliminerer overganger
• Glatte og jevne overflater for alle typer belegg
• Velegnet til designbelegg og storformat fliser
• Fremragende flytegenskaper
• Velegnet til pumping

TEKNISKE DATA 
Blandingsforhold:  
25 kg pulver 
til ca. 6,25 liter vann.  
 
Lagtykkelser: 
opp til 10 mm

Materialforbruk: 
1,5 kg pulver/m²/mm

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

Gangbar: 
Etter ca. 2-3 timer.

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

Egnet til gulvvarme: 
Ja (ikke til innstøping).

Trykkstyrke (28 døgn):
29,0 N/mm²

Emisjonsklassifisering: 
M1 (RTS)
EMICODE: EC 1 Plus

Emballasje: 
Sekker á 25 kg.

BRUKSOMRÅDE
Til avretting og oppretting av sementpuss og an-
hydrit, støpeasfalt, betonggulv og andre egnede 
undergulv før legging av elastiske og tekstile gulv-
belegg, keramiske fliser, samt parkett. Til fremstil-
ling av glatte og jevne belegningsklare undergulv. 
Meget velegnet til legging av PVC og PVC design-
belegg, samt storformat keramiske fliser. Kun til 
innendørs bruk.

FORBEHANDLING AV UNDERLAGET
Underlaget skal være tørt, fast, bæredyktig, ru og 
fri for vedheftsreduserende midler. Priming foretas 
etter anvisningene i databladene for ARDEX P 51 
og ARDEX P 82. Ved legging av tette gulvbelegnin-
ger skal underkonstruksjonen være tørr. 

BEARBEIDING
ARDEX K 39 har fremragende flyt og selvutjev-
nende egen skaper, som sikrer lang flytetid - ca. 20 
minutter ved 20 °C i lagtykkelser på min. 2,5 mm. 
Massen kan bearbeides i ca. 40 minutter og er 
gangbar etter ca. 2 - 3 timer. ARDEX K 39 er lett 
å påføre, og flyter så godt sammen at etterspark-
ling eller sliping som regel ikke er nødvendig. 

VIKTIG!
Ved pumping skal 

 korrekt vannmengde 
kontrolleres ved å bruke 
et ARDEX flytemål.

GULV
INNE
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ARDEX K 2000
Prosjektavrettingsmasse
• Til avretting i lagtykkelser fra 5 til 30 mm
• Gode flytegenskaper, som gir en plan overflate
• Gode bearbeidingsegenskaper
• Velegnet til pumping

TEKNISKE DATA 
Blandingsforhold:  
25 kg pulver 
til ca. 5,0 liter vann.  
 
Lagtykkelser: 
3 -30 mm

Materialforbruk: 
1,6 kg pulver/m²/mm

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

Gangbar: 
Etter ca. 3 timer.

Belegningsklar 
(20 ºC. og 65 % RF):
5 mm:  ca. 1-2 døgn.
10 mm: ca. 2-5 døgn.
30 mm: ca. 14 døgn.

Egnet til gulvvarme: 
Ja.

Trykkstyrke (28 døgn):
30,0 N/mm²

Emisjonsklassifisering: 
M1 (RTS)

Emballasje: 
Sekker á 25 kg.

BRUKSOMRÅDE
ARDEX K 2000 er en spenningsfattig, selvutjev-
nende avrettingsmasse til oppretting og avretting
før legging av gulvbelegg, keramiske fliser ol.  
Velegnet til underlag av betong, betongelementer,
sement- og anhydritpuss og gamle sparkelmasser.

FORBEHANDLING AV UNDERLAGET
Underlaget skal være tørt, fast, bæredyktig, ru og 
fri for vedheftsreduserende midler. Priming foretas 
etter anvisningene i databladene for ARDEX P 51 
og ARDEX P 82. Ved legging av tette gulvbelegnin-
ger skal underkonstruksjonen være tørr. 

BEARBEIDING
Manuell legging: ARDEX K 2000 er lett å legge 
ut med tannsparkel eller glattsparkel, og flyter så 
godt at det normalt ikke skal foretas etterspark ling 
eller sliping.  
Pumping: Før pumpingen begynner, skal det mon-
teres skumlister mot tilstøtende rom, avløp og 
gjennomføringer. ARDEX K 2000 pumpes ut på 
underlaget i baner og overflaten avrettes med en 
glatt- eller tannsparkel.

VIKTIG!
Ved pumping skal 

 korrekt vannmengde 
kontrolleres ved å bruke 
et ARDEX flytemål.

GULV
INNE
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ARDEX K 2000 F
Fiberforsterket avrettingsmasse
• Velegnet til pumping i lagtykkelser fra 3–30 mm
• Gode flytegenskaper
• Gode bearbeidingsegenskaper
• Gir en plan overflate

TEKNISKE DATA 
Blandingsforhold:  
25 kg pulver 
til ca. 5,0 liter vann.  
 
Lagtykkelser: 
3 -30 mm

Materialforbruk: 
1,6 kg pulver/m²/mm

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

Gangbar: 
Etter ca. 3 timer.

Belegningsklar 
(20 ºC. og 65 % RF):
5 mm:  ca. 1-2 døgn.
10 mm: ca. 2-5 døgn.
30 mm: ca. 14 døgn.

Egnet til gulvvarme: 
Ja.

Trykkstyrke (28 døgn):
30,0 N/mm²

Emballasje: 
Sekker á 25 kg.

BRUKSOMRÅDE
ARDEX K 2000 F er en spenningsfattig, fiber-
forsterket, selvutjevnende avrettingsmasse til 
oppretting og avretting av undergulv før legging 
av gulvbelegg. Velegnet til underlag av betong, 
betongelementer, sementpuss og anhydrit, gamle 
sparkel- og avrettingsmasser samt tregulv.

FORBEHANDLING AV UNDERLAGET
Underlaget skal være tørt, fast, bæredyktig, ru og 
fri for vedheftsreduserende midler. Priming foretas 
etter anvisningene i databladene for ARDEX P 51 
og ARDEX P 82. Ved legging av tette gulvbelegnin-
ger skal underkonstruksjonen være tørr. 

BEARBEIDING
Pumping: Før pumpingen begynner skal det mon-
teres ARDEX stopplister mot tilstøtende rom, avløp 
og gjennomføringer. Avrettingsmassen pumpes 
ut på gulvet i baner og overflaten avrettes med 
glattsparkel.  
Manuell legging: ARDEX K 2000 F er lett å legge 
ut med glatt- eller tannsparkel, og flyter så godt at 
det normalt ikke skal foretas ettersparkling. 

VIKTIG!
Ved pumping skal 

 korrekt vannmengde 
kontrolleres ved å bruke 
et ARDEX flytemål.

GULV
INNE
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ARDEX E 25
Flexvæske
• Til forbedring av sementbaserte sparkelmasser
• Forbedrer elastisiteten og rullemotstands-

egenskapene
• Løsemiddelfri
• Kunststoffdispersjon

TEKNISKE DATA 
Blandingsforhold:  
Se blandingstabell
 
Materialforbruk: 
Se blandingstabell

Emballasje: 
Plastdunker 
á 5 kg og 10 kg netto.

BRUKSOMRÅDE
ARDEX E 25 er en kunststofftilsetning til sement-
baserte mørtler, sparkel- og avrettningsmasser. 
ARDEX E 25 øker elastisiteten og forbedrer rulle-
motstandsdyktigheten og overflatestyrken.  
ARDEX E 25 må ikke tilsettes ARDEX A 55 
eller ARDEX K 5. ARDEX E 25 kan kun brukes 
innendørs.

BEARBEIDING
ARDEX E 25 blandes med rent, kaldt vann ihht. 
tabellen under. Blandevæsken blandes til en ho-
mogen konsistens og blandes med  sparkelmas-
sen på vanlig måte. Når ARDEX E 25 blandes i 
selvutjevnende avrettingsmasser, medfører det noe 
redusert flytevne.  

BLANDINGSFORHOLD

Produkt  ARDEX E 25 Vann

25 kg ARDEX K 14 2,0 kg 5,0 liter
25 kg ARDEX K 15 2,0 kg 5,25 liter
25 kg ARDEX K 70 1,75 kg 4,0 liter
25 kg ARDEX A 45 1,75 kg 4,75 liter
12,5 kg ARDEX A 30 1,0 kg 3,5 liter
12,5 kg ARDEX A 31 1,0 kg 3,4 liter

GULV
INNE
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VALG AV INNSTØPINGSMASSE 
FOR VARMEKABLER
Følgende produkter kan benyttes:

Utendørs og innendørs: 
ARDEX K 301 MIX - lavtbyggende 
ARDEX A38 MIX - støp

Innendørs:
ARDEX K 70 - lavtbyggende
ARDEX K 75 - lavtbyggende
ARDEX A 35 MIX / A 38 MIX - støp
 
VALG AV VARMEKABEL
Til lavtbyggende varmegulv er det 
viktig å ikke velge varmekabel med 
for høy effekt. For høy effekt (watt 
pr. meter = W/m) kan føre til over-
oppheting av gulvkonstruksjonen.  

Varmekabler innstøpt i støpemasser 
i tykkelser fra 50 - 80 mm kan ha 
høyere kabeleffekt. Anbefalt kabel-
effekt (watt pr. meter = W/m):
Lavtbyggende: 10 W/m.
Støpemasser: 18 W/m

Anbefalt flateeffekt  
(watt pr. m2 = W/m2):
Våtrom -lavtbyggende: 
60 - 130 W/m2

Våtrom -støp: 80 - 150 W/m2

Følg kabelprodusentenes anvisnin-
ger til montasje.

UNDERLAG
Fuktinnholdet i sponplater som skal 
være underlag for lavtbyggende 
varmegulv bør ikke overstige 7 
vekt-% (40% RF). For alle andre 
underlag se ”gode råd om sparkling 
og avretting”.

VIKTIG Å PASSE PÅ
I rom hvor det er installert 
varmekab ler med flateeffekt over 
100 W/m2 må gulvet ikke tildekkes 
med tepper, matter, ryer el.

I rom der det er installert kabler 
med flateeffekt under 100 W/m2 må 
følgende hensyn tas:
• Gulvet må ikke tildekkes med 

tepper eller annet isolerende 
materiale med tykkelse over 10 
mm. 

• Ved eventuelt valg av tepper skal 
det velges typer med størst mulig 
luftgjennomgang og minst mulig 
isolasjonsevne. 

• Faste eller flyttbare installasjoner 
som vegger, skap, møbler ol. som 
dekker deler av gulvarealet skal 
plasseres i varmekabelfrie områ-
der. Dette gjelder også sekkesto-
ler, madrasser, skittentøykurver 
og hauger med tøy. 

Kontakt alltid ARDEX hvis du er i tvil.

GODE RÅD 
OM GULVVARME
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Lavtbyggende 
varmegulv på betong 
og påstøp

Lavtbyggende 
varmegulv med vinyl

FREMGANGSMÅTE
1. Betongunderlaget skal være fast 

tørt, og rent. Gulvet renses effek-
tivt for slam, fett og oljerester ved 
fresing eller sliping. 
 
Etterpå foretas en effektiv støv-
suging. 

2. Eksisterende betong eller påstøp 
primes med ARDEX P 51. Se 
datablad for blandingsforhold. 

3. Til innstøpning av varmekablene 
benyttes ARDEX K 70, ARDEX K 
75 eller ARDEX K 301 MIX. Over-
dekning av kabel skal være min. 
5 mm (20 mm for gulvbelegg). 

4. I våtrom benyttes ARDEX 8+9 
eller Ardex S 1-K, våtromsmem-
braner. 

5. Keramiske fliser limes med et 
egnet ARDEX flislim, og fuges 
med en egnet Ardex fugemasse.

FREMGANGSMÅTE
Betongunderlaget skal være fast, tørt 
og rent. Gulvet renses effektivt for 
slam, fett og oljerester ved fresing 
eller sliping. 
 
Etterpå foretas en effektiv støv-
suging. 

1. Eksisterende betong eller påstøp 
primes med ARDEX P 51. 
Se datablad for blandingsforhold. 

2. Til innstøping av varmekable-
ne benyttes ARDEX K 70 eller 
ARDEX K 75. 

3. Overdekning av kabel skal være 
min. 20 mm for gulvbelegg. 

4. Gulvbelegg kan legges etter 24 
timer.
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Påstøp med varme-
kabler på trebjelkelag

Lavtbyggende varme-
gulv på trebjelkelag

FREMGANGSMÅTE
1. Underlaget skal være plant, uten 

sprang og nivåforskjeller. 

2. På eksisterende plategulv legges 
plastfolie 0,20 mm. 

3. Til innstøping av varmekablene 
benyttes ARDEX A 35 MIX eller 
ARDEX A 38 MIX. Overdekning av 
kabel skal være min. 5 mm, men 
20 mm for gulvbelegg. 

4. Minimumstykkelsen for ARDEX 
A 35 MIX og ARDEX A 38 MIX er 
45 mm. 

5. I våtrom benyttes ARDEX 8+9 
eller ARDEX S 1-K, våtromsmem-
braner. 

6. Keramiske fliser limes med et 
ARDEX flislim, og fuges med en 
ARDEX fugemasse.

FREMGANGSMÅTE
1. Underlaget skal være rent for støv, 

slam, fett og oljerester.  

2. Sponplatene skal være fors var lig 
skrudd og limt og ha maks fuktinn-
hold på 7 vekt-% (40% RF) før de 
primes med ARDEX P 82. 

3. Når primeren er tørr festes selv-
klebende varmekabelmatter til 
gulvet. 

4. Oppå varmekabelen festes ar-
meringsnettmatter med ruter på 
5-10 cm og 3 mm tykkelse. Mat-
tene legges med 10 cm overlapp. 

5. Til innstøpning av varmekable-
ne benyttes ARDEX K 70 eller 
ARDEX K 75. Overdekning av 
kabel skal være min. 5 mm, men 
20 mm for gulvbelegg. I våtrom 
benyttes ARDEX 8+9 eller S 1-K, 
våtromsmembraner. 

6. Keramiske fliser limes med et 
ARDEX flislim, og fuges med en 
ARDEX fugemasse.
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ARDEX P 2 D
Flytende dampsperre
• Lett å påføre
• I kombinasjon med ARDEX S 1-K og ARDEX 8+9
• Sikrer høy vanndampmotstand på vegger og gulv
• Hurtigtørkende – raskere fremdrift
• Lavt forbruk

TEKNISKE DATA 
Materialforbruk: 
1 strøk: Ca. 160 g/m² 

2 strøk: Ca. 250 g/m² 
(160 + 90 g/m²)

Tørketid/
klar for membran: 
Ca. 30 minutter

Vanndampmotstand:
ARDEX S 1-K og 
1 strøk ARDEX P 2 D 
Sd-verdi på ca. 32 m.

ARDEX S 1-K og 
2 strøk ARDEX P 2 D 
Sd-verdi på ca. 60 m.

ARDEX 8+9 og 
1 strøk ARDEX P 2 D 
Sd-verdi på ca. 18 m.

ARDEX 8+9 og
2 strøk ARDEX P 2 D 
Sd-verdi på ca. 39 m 

Emisjonsklassifisering: 
M1 (RTS)

Emballasje: 
Spann á 10 og 5 kg

BRUKSOMRÅDE
Flytende dampsperre til gulv, vegg og tak på
tørre og rene underlag av betong, puss og egnede
bygningsplater i våtrom. Brukes sammen
med ARDEX S 1-K eller ARDEX 8+9 for å øke
vanndampmotstanden i membransjiktet. Særlig
egnet til bruk i våtrom på yttervegger og vegger
mot rom med redusert oppvarming.

FORBEHANDLING AV UNDERLAGET
Underlaget skal være tørt, fast, bæredyktig og
fritt for støv og vedheftsreduserende midler. Kan 
påføres direkte på underlag av betong, puss og 
gipsplater, uten å prime på forhånd. Gipspuss og 
gipsplater uten kartongoverflate skal primes med 
ARDEX P 51 blandet med vann i forholdet 1 : 1.

BEARBEIDING
ARDEX P 2 D påføres rikelig med rulle eller pensel 
i ett eller to strøk. Det er minimal tørketid mellom 
strøkene. ARDEX S 1-K eller ARDEX 8+9 kan 
påføres allerede etter ca 30 minutter ved 20 °C. 
ARDEX P 2 D skal bearbeides ved temperaturer 
over 5 ºC i luft og underlag. 

VIKTIG!
Spannet skal  
ristes før bruk.

GULV og VEGG
INNE
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ARDEX S 1-K
Smøremembran
• Ferdigblandet – klar til bruk
• Elastisk og rissoverbyggende
• Smidig konsistens – lett å påføre
• Kan påføres alle tørre underlag

TEKNISKE DATA 
Materialforbruk:  
(på slett underlag):
0,5 mm ca. 1,2 kg/m²
1,0 mm ca. 2,4 kg/m²

Bearbeidingstid (20 °C): 
90-110 min. (65 % RF)

Tørketid/ 
klar til flislegging:
Ca. 12 timer (ved 20 °C)

Emisjonsklassifisering: 
M1 (RTS).
EMICODE: EC 1.

Emballasje: 
Spann á 16 og 8 kg

BRUKSOMRÅDE
Til vanntetting av vegg- og gulvflater under kera-
miske fliser i våtrom i boliger, hoteller, institusjoner 
og lignende rom.

FORBEHANDLING AV UNDERLAGET
Underlaget skal være tørt, fast, bæredyktig og
fritt for støv og vedheftsreduserende midler.
Gipspuss o.l. primes med ARDEX P 51 (1 : 3).  

BEARBEIDING
ARDEX S 1-K kan påføres med glattsparkel, pen-
sel eller korthåret malerrulle. I overganger gulv/
vegg, hjørner og fuger brukes ARDEX tetnings-
bånd. Til rørgjennomføringer brukes ARDEX rør-
mansjetter, og til sluk brukes ARDEX slukmansjett. 
ARDEX S 1-K skal alltid påføres rikelig i minimum 
to lag, med en totaltykkelse på minimum 0,5 mm 
på vegg og 1 mm på gulv. Ved påføring av andre 
strøk skal tetningsbånd og mansjetter dekkes helt 
av membranen.  

VIKTIG!
Til økning av vanndamp -
motstanden benyttes
ARDEX P 2 D, flytende 
dampsperre.

GULV og VEGG 
INNE
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ARDEX 8 + 9
Smøremembran
• 2-komponent, sementbasert
• Påføres med malerrulle, sparkel eller pensel
• Vanntett – men ”diffusjonsåpen”
• Hurtigtørkende, elastisk og rissoverbyggende

TEKNISKE DATA 
Blandingsforhold:  
1 del ARDEX 8 
: 1 del ARDEX 9
 
Materialforbruk: 
(på slett underlag):
1,0 mm ca. 1,8 kg/m²

Bearbeidingstid: 
Ca. 45 minutter (20 °C).

Tørketid/ 
klar til flislegging:
Ca. 2 timer (ved 20 °C)

Emisjonsklassifisering: 
M1 (RTS).
EMICODE: EC 1.

Emballasje: 
ARDEX 8 akryldispersjon:
spann á 20 kg  
og spann á 5 kg.

ARDEX 9 reaksjonspulver:
Sekker á 20 kg.
Poser á 5 kg 
i pakninger á 4 stk

BRUKSOMRÅDE
Til vanntetting av vegg- og gulvflater under kera-
miske fliser i våtrom i boliger, hoteller, institusjoner 
o.l. ARDEX 8+9 brukes også til fuktbeskyttelse av 
terrasser og balkonger ol. ARDEX 8+9 kan brukes 
utendørs og innendørs, men skal alltid ligge be-
skyttet av fliser.

FORBEHANDLING AV UNDERLAGET
Underlaget skal være tørt, fast, bæredyktig og
fritt for støv og vedheftsreduserende midler.
Gipspuss ol. primes med ARDEX P 51 (1 : 3).

BEARBEIDING
ARDEX 8+9 kan påføres med glattsparkel, pensel 
eller korthåret malerrulle. I overganger gulv/vegg, 
hjørner og fuger brukes ARDEX tetningsbånd. Til 
rørgjennomføringer brukes ARDEX rørmansjetter, 
og til sluk brukes ARDEX slukmansjett. ARDEX 
8+9 skal alltid påføres rikelig i minimum to lag, 
med en totaltykkelse på minimum 1,0 mm på 
vegg og 1 mm på gulv. Ved påføring av andre strøk 
skal tetningsbånd og mansjetter dekkes helt av 
membranen. 

VIKTIG!
Til økning av vanndamp -
motstanden benyttes
ARDEX P 2 D, flytende 
dampsperre.

GULV og VEGG
UTE og INNE
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ARDEX 7 + 8
Hurtigtørkende membranlim
• Til montering av ARDEX SK 100 W membranduk, 
  eller som selvstendig smøremembran
• Hurtig montering/påføring
• Hurtigtørkende - hurtig herding

TEKNISKE DATA 
Blandingsforhold:  
1 del ARDEX 8 
: 1 del ARDEX 7
 
Materialforbruk: 
(på slett underlag):
Ca. 1,0 kg/m² 
med 3 mm tannsparkel 
Ca. 1,4 kg/m² 
med 4 mm tannsparkel.
Ca. 1,0 kg/m² 
med malerulle

Som membran: 
1,8 kg/m² .

Bearbeidingstid: 
Ca. 60 minutter (20 °C).

Tørketid/ 
klar til flislegging:
Ca. 2 timer (ved 20 °C)

Emisjonsklassifisering: 
EMICODE: EC 1.

Emballasje: 
ARDEX 8 akryldispersjon:
spann á 5 kg.

ARDEX 7 reaksjonspulver:
Poser á 5 kg 
i pakninger á 4 stk

BRUKSOMRÅDE
Brukes til liming av ARDEX SK 100 W membran-
duk, som gir et damp- og vanntett lag som er eg-
net til tetting av vannbelastede konstruksjoner som 
skal kles med fliser og naturstein. Kan brukes på 
både gulv og vegg under keramiske fliser i våtrom, 
dusj- og garderobeanlegg, svømmebasseng, på 
balkonger og terrasser, samt områder med kjemisk 
belastning, som f.eks. storkjøkken.

FORBEHANDLING AV UNDERLAGET
Underlaget skal være tørt, fast, bæredyktig og
fritt for støv og vedheftsreduserende midler.
Gipspuss o.l. primes med ARDEX P 51 (1 : 3). 

BEARBEIDING
ARDEX 7+8 kan påføres med tannsparkel, pensel 
eller korthåret malerrulle. Det må ikke påføres mer 
ARDEX 7+8 enn at tetningskomponentene kan 
monteres mens ARDEX 7+8 fortsatt er våt. Etter 
at tetningsbånd, hjørner og mansjetter er montert 
skal de dekkes helt med ARDEX 7+8. Fliser kan 
monteres ca. 2 timer etter at ARDEX SK 100 W 
membranduk er limt fast i ARDEX 7+8 membran-
lim.

VIKTIG!
Kan også brukes  
som membran. 

 Er en langsommere 
versjon av Ardex 8+9.

GULV og VEGG
UTE og INNE
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ARDEX 8 + 9 LW
Smøremembran og membranlim
• 2-komponent smøremembran 
• Membranlim til ARDEX SK 100 W
• Til liming av overlappende skjøter av SK 100 W

TEKNISKE DATA 
Blandingsforhold:  
1 del ARDEX 8 
: 1 del ARDEX 9 LW
 
Materialforbruk: 
(på slett underlag):
1,0 mm ca. 1,8 kg/m²

Bearbeidingstid: 
Ca. 1,5 timer (20 °C).

Tørketid/ 
klar til flislegging:
Ca. 3,5 timer (ved 20 °C)

Emisjonsklassifisering: 
M1 (RTS).
EMICODE: EC 1.

Emballasje: 
ARDEX 8 akryldispersjon:
spann á 20 kg  
og spann á 5 kg.

ARDEX 9 reaksjonspulver:
Sekker á 20 kg.
Poser á 5 kg 
i pakninger á 4 stk

Kit á 2,5 + 2,5 kg

BRUKSOMRÅDE
ARDEX 8+9 LW brukes både som smøremembran 
og til liming av ARDEX SK 100 W. ARDEX 8+9 
LW kan brukes både på gulv og vegg. Ved hjørner, 
rørgjennomføringer m.m. brukes ARDEX 8+9 LW 
til liming av tetningsdetaljer som tetningsbånd, 
rørmansjetter og slukmansjetter.

FORBEHANDLING AV UNDERLAGET
Underlaget skal være tørt, fast, bæredyktig og
fritt for støv og vedheftsreduserende midler.
Gipspuss ol. primes med ARDEX P 51 (1 : 3).

BEARBEIDING
ARDEX 8+9 LW kan påføres med glattsparkel, 
pensel eller korthåret malerrulle. I overganger gulv/
vegg, hjørner og fuger brukes ARDEX tetnings-
bånd. Til rørgjennomføringer brukes ARDEX rør-
mansjetter, og til sluk brukes ARDEX slukmansjett. 
ARDEX 8+9 LW skal alltid påføres rikelig i mini-
mum to lag, med en totaltykkelse på minimum 
1,0 mm på vegg og 1 mm på gulv. 

VIKTIG!
Til økning av vanndamp -
motstanden benyttes
ARDEX P 2 D, flytende 
dampsperre.

GULV og VEGG
UTE og INNE
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ARDEX SK 100 W
TRICOM membranduk
• Vanntetting av vegg- og gulvflater
• Vanntett og damptett
• Rissoverbyggende - stor mekanisk styrke
• God kjemisk bestandighet
• Sikker, enkel og rask montering

TEKNISKE DATA 
Farge: 
Hvit med grått mønster 
og ARDEX-logo

Dukens bredde: 
Ca. 1,0 m

Samlet tykkelse: 
0,51 mm

Rissoverbygging: 
Over 0,4 mm

Avtrekksstyrke: 
Over 0,2 N/mm²

Sd-verdi: > 85 m

Temperaturresistens:
-35 °C til +90 °C

Emisjonsklassifisering: 
M1 (RTS).
EMICODE: EC 1.

Emballasje:
Kartong á 1 rull. 
Rullengde: 30 eller 10 m.

BRUKSOMRÅDE
Damp- og vanntett tetting av vegg- og gulvfla-
ter under keramiske fliser og naturstein i våtrom, 
dusj- og garderobe anlegg, svømmebasseng, på 
balkonger og terrasser, samt områder med kjemisk 
belastning, som f.eks. storkjøkken. Har Europeisk 
teknisk godkjenning (ETA).

FORBEHANDLING AV UNDERLAGET
Se ARDEX 7+8. 

BEARBEIDING
ARDEX SK 100 W TRICOM membranduk limes
med ARDEX 7 + 8 membranlim. Membranduken
skal tilpasses med saks eller kniv før den monteres 
i vått membranlim og glattes straks med en glatt-
sparkel, slik at det ikke etterlates luftblærer under 
membranduken. Banene av membranduk legges 
kant i kant og skjøtene forsegles med ARDEX SK 
12 tetningsbånd, eller man kan legge skjøtene 
med min. 5 cm overlapp. Alle overlappinger, bånd
og hjørner skal dekkes helt med ARDEX 7+8.

VIKTIG!
Unngå bearbeiding 

 i høye temperaturer.

GULV og VEGG
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ARDEX S 7 PLUS
Fleksibel smøremembran
• Til vanntetting under keramiske fliser og naturstein
• Innen- og utendørs samt i svømmebassenger
• Lett påføring med sparkel eller malerrulle
• Fleksibel og rissoverdekkende
• Vanntett og diffusjonsåpen

TEKNISKE DATA 
Blandingsforhold:  
Sparkelbar konsistens:
ca. 15 kg ARDEX S7 PLUS 
: 4 liter vann

Rullbar konsistens:
ca. 15 kg. ARDEX S 7 
: 5 liter vann  
 
Materialforbruk: 
Målt som tørrfilm i
2,0 mm lagtykkelse: 
Ca. 2,4 kg/m²

Bearbeidingstid (20 °C): 
Ca. 60 minutter.

Tørketid/ 
klar til flislegging:
Etter ca. 4 timer

Emisjonsklassifisering: 
M1 (RTS).
EMICODE: EC 1 Plus.

Emballasje: 
Sekker á 15 kg.

BRUKSOMRÅDE
Til vanntetting av vegg- og gulvflater under kera-
miske fliser og naturstein på balkonger og terras-
ser, i svømmebasseng og offentlige badeanlegg.
ARDEX S 7 kan brukes på underlag av betong,
murverk, gassbetong, kalksementpuss, gipsplater,
sementpuss mm.

FORBEHANDLING AV UNDERLAGET
Underlaget kan være tørt eller fuktig, men skal 
være fast, bæredyktig, stabilt, fritt for støv, uren-
heter og vedheftsreduserende midler.  Glaserte og 
polerte keramiske fliser og glatte overflater skal 
ruslipes.

BEARBEIDING
Påføres med glattsparkel eller korthåret malerrulle 
i minimum to lag, med en totaltykkelse på mini-
mum 2,0 mm. I overganger gulv/vegg, hjørner, og 
fuger brukes ARDEX tetningsbånd. Til rørgjennom-
føringer brukes ARDEX rørmansjetter, og til sluk 
brukes ARDEX slukmansjett. Ved påføring av an-
dre strøk skal tetningsbånd og mansjetter dekkes 
helt av membranen. 

VIKTIG!
For tetting av over -
flater over boligrom, 

 ta kontakt med ARDEX.

GULV og VEGG
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ARDEX S 8 FLOW
Selvutjevnende
smøremembran
• Hurtig og økonomisk bearbeiding 
 - stående med tannsparkel og piggrulle
• Fremragende flytegenskaper
• Velegnet til underlag med fall opptil 3%

TEKNISKE DATA 
Blandingsforhold:  
15 kg ARDEX S8 FLOW 
: 3,3 liter vann
 
Materialforbruk: 
Målt som tørrfilm i lag- 
tykkelse pr. 2,0 mm: 
Ca. 3,0 kg/m²

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

Gangbar:
Etter ca. 4 timer 
(ved +20 °C)

Emisjonsklassifisering: 
EMICODE: EC 1 Plus.

Emballasje: 
Sekker á 15 kg netto.

BRUKSOMRÅDE
Innen- og utendørs på gulv. Til vanntetting av 
gulvflater under keramiske fliser på balkonger og 
terrasser, i svømmebasseng, våtrom og offentlige 
dusj- og garderobeanlegg.Kan også brukes til opp-
retting av ujevnheter opp til en samlet lagtykkelse 
på 5 mm.

FORBEHANDLING AV UNDERLAGET
Underlaget kan være tørt eller fuktig, men skal 
være fast, bæredyktig og fritt for støv og vedhefts-
reduserende midler. Gipsunderlag samt sugende 
eller slipt anhydrit skal forbehandles med ARDEX 
P 51 primer i blandingsforholdet 
1 del pulver til 3 deler vann.
 
BEARBEIDING
Det blandes kun så mye membran som kan legges 
innenfor 30 min. Membran som er begynt å her-
de, må ikke fortynnes med vann. For å sikre vann-
tettingsegenskapene skal det alltid påføres 2 lag. 
For å få en glatt og jevn overflate uten overganger, 
kan overflaten bearbeides med en piggrulle mens 
membranen fortsatt er fersk.

VIKTIG!
Skal bearbeides 

 ved temperaturer over 
+ 5 °C.

GULV
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ARDEX tetningsdetaljer
Rør- og slukmansjetter
• ARDEX SRM rørmansjetter
• ARDEX SSB 35 slukmansjetter
• ARDEX STA selvklebende slukmansjetter

TEKNISKE DATA
 
Tørketid: 
Se datablad for den 
aktuelle membranen

ARDEX SRM 
Emballasje: 
Eske med 10 stk.
Tykkelse: Ca 0,7 mm

ARDEX SSB 35
Emballasje: 
Eske med 10 stk.
Tykkelse: Ca 1,0 mm

ARDEX STA 40x40
Emballasje: 
Eske med 10 stk.
Tykkelse: Ca 1,0 mm

ARDEX STA 40x120
Emballasje: 
Eske med 2 stk.
Tykkelse: Ca 1,0 mm

ARDEX STA 40x240
Emballasje: 
Eske med 1 stk.
Tykkelse: Ca 1,0 mm

BRUKSOMRÅDE
ARDEX SRM 12/22 RØRMANSJETT
til rørgjennomføringer med diameter 12-22 mm.
ARDEX SRM 25/35 RØRMANSJETT
til rørgjennomføringer med diameter 25-35 mm.
ARDEX SRM 40/60 RØRMANSJETT
til rørgjennomføringer med diameter 40-60 mm.
ARDEX SRM 50/80 RØRMANSJETT
til rørgjennomføringer med diameter 50-80 mm. 
ARDEX SRM 80/110 RØRMANSJETT
til tetting rundt avløpsrør m.m.
ARDEX SSB 35 SLUKMANSJETT
Limes til underlaget med membran.
ARDEX STA 40x40 selvklebende slukmansjett.
ARDEX STA 40x120 selvklebende slukmansjett.
Til tetting mot avlange sluk/gulvrenner.
ARDEX STA 40x240 Selvklebende slukmansjett.
Til tetting mot avlange sluk/gulvrenner.

BEARBEIDING
ARDEX SRM og ARDEX SSB monteres i rikelig 
med våt membran. ARDEX STA er selvklebende og 
limes direkte til forbehandlet underlag. Sugende
underlag primes med ARDEX P 51. Siste strøket 
med membran påføres slik at mansjettene dekkes 
av membran.

VIKTIG!
Ved ARDEX S 1-K til liming av tetningsdetaljene 
på ikke-sugende underlag forlenges tørketiden 
vesentlig.

GULV og VEGG
UTE og INNE



59Membraner og tetningsdetaljer Membraner og tetningsdetaljer 59

ARDEX SK TRICOM
Tetningsbånd og -hjørner
• Sikker tetting mellom membran og overganger
• Festes i membranen
• Vanntett og værbestandig
• Stor rivestyrke og meget elastisk 
• Bestandig overfor alkalier og aggressive stoffer

TEKNISKE DATA 
Til fugebredder 
på maks. 30 mm.

Tykkelse: Ca. 0,32 mm.

Tillat bevegelse:  
Maks 80 % 
av fugebredden

Temperaturresistens: 
-35 ºC til +90 ºC

Emisjonsklassifisering: 
M1 (RTS).

Emballasje: 
ARDEX SK 12 TRICOM
Bredde: 120 mm.
Rullelengde: 50 m. 
Kartong á 1 rull.
Rullelengde: 10 m. 
Kartong á 1 rull.

ARDEX SK 90 TRICOM 
innvendig hjørne 90º.
Sidelengde: 120 mm. 
Kartong á 10 stk.

ARDEX SK 270 TRICOM 
utvendig hjørne 270º.
Sidelengde: 115 mm.  
Kartong á 10 stk. 

BRUKSOMRÅDE
ARDEX SK 12 TRICOM tetningsbånd 120 mm
ARDEX SK 90 TRICOM innvendig hjørne 90º
ARDEX SK 270 TRICOM utvendig hjørne 270º
brukes sammen med ARDEX S 1-K, ARDEX 8+9, 
ARDEX 7+8 og ARDEX S 7 smøremembraner, til 
fleksibel og vanntett overbygging av bevegelses-
fuger, hjørnefuger i våtrom og områder med ved-
varende vannpåvirkning, som f.eks. svømmebas-
senger, storkjøkkener, hoteller mm. 

FORBEHANDLING AV UNDERLAGET
ARDEX SK TRICOM kan festes til underlaget
med ARDEX S 1-K, ARDEX 8+9, ARDEX 7+8 
eller ARDEX S7, se databladene for disse produk-
tene for ytterligere informasjon.

BEARBEIDING
Påfør rikelig med membran på underlaget, og 
tetningsbånd og tetningshjørner limes fast i den 
våte membranen. Skjøter skal ha min. 50 mm 
overlapp. Andre strøket med membran påføres når 
første strøket er tørt, og påføres slik at både tet-
ningsbånd og –hjørner dekkes helt av membran. 

VIKTIG!
Ved ARDEX S 1-K til liming av overlapper, 
økes tørketiden vesentlig i forhold til 
ARDEX 8+9, 7+8 og S 7.

GULV og VEGG
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* Kan kun benyttes til gulv.
** Kan kun benyttes på vegg.
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ARDEX X 77 MICROTEC 
Fleksibelt flislim
• Lang åpentid og sigefritt
• Oppfyller C2-S1-kravene i NS EN12004/12008
• Økt sikkerhet gjennom fiberforsterkning
• Vannfast og frostbestandig
• Lavt forbruk og lett og smidig bearbeiding

TEKNISKE DATA 
Blandingsforhold:  
25 kg pulver 
til ca. 11 liter vann. 
12,5 kg pulver 
til ca. 5,5 liter vann

Materialforbruk: 
Ca. 1,0 kg/m² pulver 
med 3 mm tannsparkel.
Ca. 1,6 kg/m² pulver 
med 6 mm tannsparkel.
Ca. 2,2 kg/m² pulver 
med 8 mm tannsparkel.

Bearbeidingstid: 
Ca. 3 timer (20 °C).

Åpentid: 
Ca. 60 minutter 

Korrigeringstid: 
Ca. 15-30 minutter.

Gangbar/fuging: 
Gulv: etter ca. 1 døgn.
Vegg: etter ca. 8 timer

Emisjonsklassifisering: 
M1 (RTS).
EMICODE: EC 1.

Emballasje: 
Sekker á 20 kg, 12,5 kg 
og 5 kg 

BRUKSOMRÅDE
Vegger og gulv innendørs og utendørs. Fleksibelt 
flislim med en bløt, smidig og sigefri konsistens, 
med lang åpentid. Til liming av alle keramiske fli-
ser mosaikk, natursteinsfliser (ikke fuktfølsomme). 
Til liming av keramiske fliser i svømme basseng, 
på fasader, på balkonger og terrasser.

FORBEHANDLING AV UNDERLAGET
Underlaget kan være tørt eller fuktig, men skal 
være fast, bæredyktig, stabilt, fritt for støv, 
urenheter og vedheftsreduserende midler. Tette, 
ikke-sugende underlag skal primes.

BEARBEIDING
Flislimet påføres slik at hele flisens bakside er 
dekket med lim etter legging/setting. Tannspar-
kelens tannstørrelse avhenger av flistype og stør-
relse, baksidens ruhet, samt underlaget. Flisene 
skal trykkes og vris på plass i limet. Utendørs og 
på hardt belastede flater er det viktig at flisene 
dobbeltlimes. Flisene kan normalt justeres inntil 
30 min. etter legging.

VIKTIG!
Til liming av fliser 

 på gulv utendørs og 
 på belastede arealer 

anbefales ARDEX X 78.

GULV og VEGG
UTE og INNE
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ARDEX X 77 W MICROTEC 
Hvitt, fleksibelt flislim
• Lang åpentid og sigefritt
• Oppfyller C2-S1-kravene i NS EN12004/12008
• Økt sikkerhet gjennom fiberforsterkning
• Vannfast og frostbestandig
• Lavt forbruk og lett og smidig bearbeiding

TEKNISKE DATA 
Blandingsforhold:  
12,5 kg pulver 
til ca. 5,25 liter vann

Materialforbruk: 
Ca. 1,0 kg/m² pulver 
med 3 mm tannsparkel.
Ca. 1,6 kg/m² pulver 
med 6 mm tannsparkel.
Ca. 2,2 kg/m² pulver  
med 8 mm tannsparkel.

Bearbeidingstid: 
Ca. 3 timer (20 °C).

Åpentid: 
Ca. 60 minutter 

Korrigeringstid: 
Ca. 15-30 minutter.

Gangbar/fuging: 
Gulv: etter ca. 1 døgn.
Vegg: etter ca. 8 timer

Emisjonsklassifisering: 
M1 (RTS).
EMICODE: EC 1.

Emballasje: 
Sekker á 25 kg.

BBRUKSOMRÅDE
Vegger og gulv innendørs og utendørs. Fleksibelt 
flislim med en bløt, smidig og sigefri konsistens, 
med lang åpentid. Til liming av alle keramiske fli-
ser mosaikk, natursteinsfliser (ikke fuktfølsomme). 
Til liming av keramiske fliser i svømme basseng, 
på fasader, på balkonger og terrasser.

FORBEHANDLING AV UNDERLAGET
Underlaget kan være tørt eller fuktig, men skal 
være fast, bæredyktig, stabilt, fritt for støv, 
urenheter og vedheftsreduserende midler. Tette, 
ikke-sugende underlag skal primes.

BEARBEIDING
Flislimet påføres slik at hele flisens bakside er 
dekket med lim etter legging/setting. Tannspar-
kelens tannstørrelse avhenger av flistype og stør-
relse, baksidens ruhet, samt underlaget. Flisene 
skal trykkes og vris på plass i limet. Utendørs og 
på hardt belastede flater er det viktig at flisene 
dobbeltlimes. Flisene kan normalt justeres inntil 
30 min. etter legging.

VIKTIG!
Til liming av fliser  
på gulv utendørs og 

 på belastede arealer 
anbefales ARDEX X 78.

GULV og VEGG
UTE og INNE
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ARDEX X 77 S MICROTEC
Hurtig, fleksibelt flislim
• Økt sikkerhet gjennom fiberforsterkning
• Er gangbar og fugeklar etter 90 minutter
• Vannfast, frostbestandig og fleksibel
• Lavt forbruk og smidig bearbeiding

TEKNISKE DATA 
Blandingsforhold:  
12,5 kg pulver 
til ca. 4,25 liter vann

Materialforbruk: 
Ca. 1,3 kg/m² pulver 
med 3 mm tannsparkel.
Ca. 2,0 kg/m² pulver  
med 6 mm tannsparkel.
Ca. 2,5 kg/m² pulver 
med 8 mm tannsparkel.

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

Åpentid: 
Ca. 30 minutter 

Korrigeringstid: 
Ca. 15 minutter.

Gangbar/fuging (20 °C): 
Gulv: etter ca. 11/2 time.
Vegg: etter ca. 1 time.

Emisjonsklassifisering: 
M1 (RTS).
EMICODE: EC 1.

Emballasje: 
Sekker á 12,5 kg.

BRUKSOMRÅDE
Vegger og gulv, innendørs og utendørs. Et fleksi-
belt flislim med en smidig og sigefri konsistens, 
som er gangbart og klar for fuging etter 90 min. 
ARDEX X 77 S er velegnet til liming av alle 
keramiske fliser, mosaikk, natursteinsfliser ikke 
fuktfølsomme). Til liming av keramiske fliser i 
svømme basseng, på fasader, på undergulv av 
betong og murverk.

FORBEHANDLING AV UNDERLAGET
Underlaget kan være tørt eller fuktig, men skal 
være fast, bæredyktig, stabilt, fritt for støv, 
urenheter og vedheftsreduserende midler. Tette, 
ikke-sugende underlag skal primes.

BEARBEIDING
Flislimet påføres slik at hele flisens bakside er 
dekket med lim etter legging/setting. Tannspar-
kelens tannstørrelse avhenger av flistype og stør-
relse, baksidens ruhet, samt underlaget. Flisene 
skal trykkes og vris på plass i limet. Flisene kan 
normalt justeres inntil 15 min. etter legging.

VIKTIG!
Til liming av fliser 

 på gulv utendørs og 
på belastede arealer 
anbefales ARDEX X 78 
eller X 78 S.

GULV og VEGG
UTE og INNE
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ARDEX X 78 MICROTEC
Fleksibelt flislim til gulv
• Lang åpentid
• Oppfyller C2-S1-kravene i NS EN12004/12008
• Økt sikkerhet gjennom fiberforsterkning
• Vannfast og frostbestandig
• Lavt forbruk og lett og smidig bearbeiding

TEKNISKE DATA 
Blandingsforhold:  
25 kg pulver 
til ca. 9,0 liter vann
 
Materialforbruk: 
Ca. 1,3 kg/m² pulver 
med 3 mm tannsparkel.
Ca. 2,1 kg/m² pulver  
med 6 mm tannsparkel.
Ca. 2,7 kg/m² pulver  
med 8 mm tannsparkel.

Bearbeidingstid: 
Ca. 5 timer (20 °C).

Åpentid: 
Ca. 60 minutter 

Korrigeringstid: 
Ca. 30 minutter.

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

Emisjonsklassifisering: 
M1 (RTS).
EMICODE: EC 1.

Emballasje: 
Sekker á 25 kg.

BRUKSOMRÅDE
Gulv, innendørs og utendørs. ARDEX X 78 er et 
fleksibelt flislim med en bløt og smidig konsis-
tens, til legging av fliser og plater med full lim-
dekning og lang åpentid - helt opp til 60 min. Til 
liming av keramiske fliser, mosaikk, betongstein, 
natursteinsfliser (ikke fuktfølsomme). Til liming 
av keramiske fliser på balkonger og terrasser, i 
svømmebasseng, og på høyt belastede industri- 
og offentlige arealer.

FORBEHANDLING AV UNDERLAGET
Underlaget kan være tørt eller fuktig, men skal 
være fast, bæredyktig, stabilt, fritt for støv, 
urenheter og vedheftsreduserende midler. Tette, 
ikke-sugende underlag skal primes.

BEARBEIDING
Flislimet må påføres slik at hele flisens bakside 
er dekket med lim etter legging. Tannsparkelens 
tannstørrelse avhenger av flistype og størrelse, 
og baksidens ruhet, samt underlaget. Når flisene 
legges skal de trykkes og vris på plass i limet. 

VIKTIG!
Utendørs og på belastede 
flater kan dobbeltliming 
være nødvendig for å 
sikre full limdekning  
og optimal vedheft.

GULV
UTE og INNE
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ARDEX X 78 S MICROTEC
Hurtig, fleksibelt flislim til gulv
• Økt sikkerhet gjennom fiberforsterkning
• Er gangbar og fugeklar etter 90 minutter
• Vannfast, frostbestandig og fleksibel
• Lavt forbruk og smidig bearbeiding

TEKNISKE DATA 
Blandingsforhold:  
25 kg pulver 
til ca. 8,0 liter vann. 

Materialforbruk: 
Ca. 1,2 kg/m² pulver 
med 3 mm tannsparkel.
Ca. 1,9 kg/m² pulver 
med 6 mm tannsparkel.
Ca. 2,3 kg/m² pulver 
med 8 mm tannsparkel.

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

Åpentid: 
Ca. 30 minutter 

Korrigeringstid: 
Ca. 15 minutter.

Gangbar/fuging (20 °C): 
Etter ca. 11/2 time.

Emisjonsklassifisering: 
M1 (RTS).
EMICODE: EC 1.

Emballasje: 
Sekker á 20 kg.

BRUKSOMRÅDE
Gulv, innendørs og utendørs. ARDEX X 78 S er et 
hurtig fleksibelt flislim med en bløt og smidig kon-
sistens, til legging av fliser og plater med full lim-
dekning. Til liming av keramiske fliser, mosaikk, 
betongstein, natursteinsfliser (ikke fuktfølsomme). 
Til liming av keramiske fliser på balkonger og 
terrasser, i svømmebasseng, og på høyt belastede 
industri- og offentlige arealer.

FORBEHANDLING AV UNDERLAGET
Underlaget kan være tørt eller fuktig, men skal 
være fast, bæredyktig, stabilt, fritt for støv, 
urenheter og vedheftsreduserende midler. Tette, 
ikke-sugende underlag skal primes.

BEARBEIDING
Flislimet påføres slik at hele flisens bakside er 
dekket med lim etter legging/setting. Tannspar-
kelens tannstørrelse avhenger av flistype og stør-
relse, baksidens ruhet, samt underlaget. Flisene 
skal trykkes og vris på plass i limet. Flisene kan 
normalt justeres inntil 15 min. etter legging.

 

VIKTIG!
Utendørs og på belastede 
flater kan dobbeltliming 
være nødvendig for å 
sikre full limdekning 

 og optimal vedheft.

GULV
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ARDEX X 701 F
Fleksibelt flislim
• Sementbasert, vannfast og frostsikkert
• Tilfredsstiller C2 TE i NS-EN 12004
• Fleksibelt – med fremragende vedheft
• Lett å bearbeide og optimal stabilitet
• Sigefritt

TEKNISKE DATA 
Blandingsforhold:  
25 kg pulver 
til ca. 11 liter vann.

Materialforbruk: 
Ca. 1,6 kg/m² pulver med 
3 mm tannsparkel.
Ca. 2,2 kg/m² pulver med 
6 mm tannsparkel.
Ca. 2,6 kg/m² pulver med 
8 mm tannsparkel.

Bearbeidingstid: 
Ca. 5 timer (20 °C).

Åpentid: 
Ca. 30 minutter 

Korrigeringstid: 
Ca. 20 minutter.

Gangbar/fuging: 
Gulv: etter ca. 1 døgn.
Vegg: etter ca. 8 timer

Emballasje: 
Sekker á 25 kg.

BRUKSOMRÅDE
Brukes til liming av alle typer keramiske fliser
og naturstein (med unntak av fuktfølsom natur-
stein). ARDEX X 701 F brukes på underlag av 
murverk, betong og lettklinkerbetong eldre enn 
2-3 måneder, gassbetong, sementpuss, gipspuss, 
anhydrit, gips- og kalsiumsilikatplater.  
Til innendørs og utendørs bruk.

FORBEHANDLING AV UNDERLAGET
Underlaget kan være tørt eller fuktig, men skal 
være fast, bæredyktig, stabilt, fritt for støv, uren-
heter og vedheftsreduserende midler.  
Tette, ikke-sugende underlag skal primes.

BEARBEIDING
Flislimet påføres slik at hele flisens bakside er 
dekket med lim etter legging/setting. Tannspar-
kelens tannstørrelse avhenger av flistype og stør-
relse, baksidens ruhet, samt underlaget. Flisene 
skal trykkes og vris på plass i limet. Flisene kan 
normalt justeres inntil 20 min. etter legging.

VIKTIG!
Utendørs og på belastede 
flater kan dobbeltliming 
være nødvendig for å 
sikre full limdekning og 
optimal vedheft.

GULV og VEGG
UTE og INNE
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ARDEX N 23 W MICROTEC
Natursteinslim, hvit
• Med ARDURAPID-effekt - fullstendig vannbinding
• Til liming av naturstein, sement- og cottofliser ol.
• Forhindrer misfarging og utfellinger 
• Økt sikkerhet gjennom fiberforsterkning
• Gangbar og fugeklar etter ca. 2 timer

TEKNISKE DATA 
Blandingsforhold:  
25 kg pulver 
til 8,27 - 8,75 liter vann. 
  
Materialforbruk: 
Ca. 1,2 kg/m² pulver 
med 3 mm tannsparkel.
Ca. 1,9 kg/m² pulver 
med 6 mm tannsparkel.
Ca. 2,4 kg/m² pulver 
med 8 mm tannsparkel.
Ca. 2,9 kg/m² pulver 
med 10 mm tannsparkel.
Ca. 3,4 kg/m² pulver 
med 12 mm tannsparkel.

Bearbeidingstid: 
45 - 60 minutter (20 °C).

Åpentid: 
Ca. 30 minutter 

Korrigeringstid: 
Ca. 15 minutter.

Gangbar/fuging: 
Etter ca. 2 timer

Emisjonsklassifisering: 
EMICODE: EC 1 Plus.

Emballasje: 
Sekker á 25 kg.

BRUKSOMRÅDE
Innendørs på vegg og gulv. Forhindrer misfar-
ginger og utfellinger ved liming av naturstein og 
sement- og cottofliser bearbeidet ved tynnlags og 
mellomlagsmetoden. Til liming av keramiske fliser 
på underlag som betong og murverk (minimum 3 
måneder gammelt). ARDEX N 23 W brukes spe-
sielt til setting og legging av lyse gjennomsiktige 
natursteinsfliser, som marmor og annen naturstein 
med gjennomsiktig karakter.

FORBEHANDLING AV UNDERLAGET
Underlaget skal være tørt, fast, bæredyktig, stabilt, 
fritt for støv, urenheter og vedheftsreduserende 
midler. Tette, ikke-sugende underlag skal primes.

BEARBEIDING
Flislimet påføres slik at hele flisens bakside er dek-
ket med lim etter legging/setting. Tannsparkelens 
tannstørrelse avhenger av flistype og størrelse, bak-
sidens ruhet, samt underlaget. Flisene skal trykkes 
og vris på plass i limet. Til liming av gjen nomsiktig 
naturstein bør hele steinens bakside dekkes med 
lim. Dermed sikres det at steinen optisk fremstår 
naturlig uten skygger og misfarginger. 

VIKTIG!
Ved fliser i store for-
mater kan dobbelt-
liming være nødvendig.

GULV
INNE
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ARDEX S 28 New
MICROTEC flislim til storformat
• Med ARDURAPID-effekt. 
• Ideell til legging av storformatfliser og flisplater 
• Limtykkelse 2-15 mm. 
• Gangbar og fugeklar etter 4 timer. 
• Høyere sikkerhet gjennom fiberforsterkning. 

TEKNISKE DATA 
Blandingsforhold:  
Gulv: Ca. 7,5-9,0 liter 
vann pr. 25 kg pulver 
Vegg: Ca. 7,0-8,0 liter 
vann pr. 25 kg pulver 
 
Materialforbruk: 
Ca. 1,2 kg/m² pulver med 
3 x 3 x 3 mm tannsparkel 
Ca. 1,9 kg/m² pulver med 
6 x 6 x 6 mm tannsparkel

Bearbeidingstid: 
Ca. 5 minutter (20 °C).

Åpentid: 
Ca. 30 minutter 

Korrigeringstid: 
Ca. 20 minutter.

Gangbar/fuging: 
Etter ca. 4 timer.

Emisjonsklassifisering: 
EMICODE: EC 1 

Emballasje: 
Sekker á 25 kg.

BRUKSOMRÅDE
ARDEX S 28 NEW er et fleksibelt flislim, som 
er særlig vel egnet til liming av storformatfliser, 
flisplater og fuktfølsom naturstein. ARDEX S 28 
NEW forhindrer misfarginger, deformasjoner og 
utfellinger ved legging av naturstein, sement- 
og terrakottafliser, og er ideell til legging av 
storformatfliser, også på underlag av anhydritt og 
gips. Til legging på fuktfølsomme underlag som 
gipspuss, gipskartong-, fibergipsplater ol. Kun til 
innendørs bruk på gulv og vegg.

FORBEHANDLING AV UNDERLAGET
Underlaget skal være tørt, fast, bæredyktig, 
stabilt, fritt for støv, urenheter, og andre vedhefts-
reduserende midler. Store fliser krever et plant 
underlag.

BEARBEIDING
Påføres med en tannsparkel på underlaget i en 
mengde, som sikrer full limdekning mellom flis 
og underlag. Underlag samt størrelse, flistype og 
flisenes bakside bestemmer valget av tannspar-
kel. Ru og ujevne underlag kan rettes opp med 
ARDEX S 28 NEW. 

VIKTIG!
På belastede flater kan 
dobbeltliming være 
nødvendig for å sikre full 
limdekning og optimal 
vedheft.

GULV og VEGG
INNE



Flislim

Fliser i storformat er IN. På vegger 
og gulv skaper de et elegant og 
eksklusivt uttrykk. Flisdimensjo nene 
spenner fra kantlengder på 30 x 60 
cm helt opp til 300 x 100 cm - og 
ofte er platene kun 3 mm tykke. Det 
stiller store krav til både mureren og 
flislimet. Med ARDEX MICROTEC 
flislim er du på den sikre siden. På 
vegg sikrer ARDEX X 77 og ARDEX 

S 28 New det beste grep og maksi-
mal stabilitet. Og med spesialisten 
til gulvet, ARDEX X 78, oppnår du 
en nesten fullflate og luftlomme-
fri liming. ARDEX S 28 New har 
ARDURAPID-effekt®, som forhindrer 
misfarging av naturstein. ARDEX 
MICROTEC teknologien kombinerer 
unike bearbeidingsegen skaper med 
høyeste sikkerhet.

SIKKER LIMING 
av storformat FLISER!

69Flislim
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ARDEX X 90 OUTDOOR
MICROTEC3 fleksibelt flislim
• Til limtykkelse opp til 15 mm
• Full limdekning - uten å være et flytelim
• Lang bearbeidingstid fra 1 time
• Gangbar etter 3 timer
• Meget rask vedheftsoppbygging 

TEKNISKE DATA 
Blandingsforhold:  
20 kg pulver til 6,8 l vann

Materialforbruk: 
Ved glatte underlag:
Ca. 1,1 kg/m2 pulver
ved tannsp. 3 mm
Ca. 2,1 kg/m2 pulver
ved tannsp. 6 mm
Ca. 2,6 kg/m2 pulver
ved tannsp. 8 mm
Ca. 3,2 kg/m2 pulver
ved tannsp. 10 mm
Ca. 4,6 kg/m2 pulver 
når det brukes en 
MICROTEC-tannsparkel

Bearbeidingstid: 
Ca. 60 minutter (+20 °C).

Åpentid: 
Ca. 30 minutter 

Korrigeringstid: 
15-20 minutter.

Gangbar: 
Etter ca. 3 timer.

Emisjonsklassifisering:
EMICODE: EC 1 Plus

Emballasje: 
Sekker á 20 kg netto.

BRUKSOMRÅDE
Innen- og utendørs på gulv og vegg. Til fremstil-
ling av fleksibelt limsjikt.

Til liming av keramiske fliser, mosaikk av glass og 
keramikk, betongfliser og naturstein, som er fukt-
stabile. Flislegging på betonggulv med gulvvarme.
Liming av keramiske fliser på fasader. 

Til legging av fliser på balkonger og terrasser, i  
svømmebasseng og i høyt belastede industri- og 
offentlige lokaler. 

FORBEHANDLING AV UNDERLAGET
Underlaget kan være tørt eller fuktig, men skal
være fast, bæredyktig, vridningsstabilt og fritt
for støv, urenheter og vedheftsreduserende midler.
Utendørs og i våte rom utføres først en heftbro
og vanntetting med en ARDEXmembran.

BEARBEIDING
Hell rent, kaldt vann i en ren beholder og tilsett 
pulveret under kraftig omrøring til det oppnås et 
smidig, bløtt, flislim uten klumper.

GULV og VEGG
UTE og INNE
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ARDEX X 32
Fleksibel limemørtel
• Med ARDURAPID PLUS-effekt - vannbinding. 
• Til legging av fliser, naturstein, betongstein 
• Til legging i tynne, middels og tykke lag. 
• Gangbar og fugeklar etter 3 timer. 
• Vannavisende og værbestandig. 

TEKNISKE DATA 
Blandingsforhold:  
25 kg pulver 
til 8,0 - 8,5 liter vann. 

Materialforbruk: 
Ca. 3,3 kg/m² pulver 
med 8 mm tannsparkel.
Mellom- eller tykklag:
Ca. 1,2 kg pulver 
pr. m²/mm påført mengde

Bearbeidingstid: 
Ca. 1 time (20 °C).

Åpentid: 
Ca. 20 minutter 

Korrigeringstid: 
Ca. 20-30 minutter.

Gangbar/fuging: 
Etter ca. 3 timer.

Emisjonsklassifisering: 
M1 (RTS). 
EMICODE: EC 1 

Emballasje: 
Sekker á 25 kg.

BRUKSOMRÅDE
Til liming av naturstein, skifer samt keramiske 
fliser. Til liming av bl.a. kalibrerte natursteinfliser 
lagt etter tynnlagsmetoden med tannsparkel på 
min. 8 mm. Til legging av kalibrerte og ukalibrerte 
natursteinsplater lagt etter mellomlagsmetoden 
med lagtykkelser fra ca. 5 - 20 mm. Til legging av 
store natursteinsplater med varierende tykkelser 
med tykklagsmetoden i lagtykkelser fra 10 - 30 
mm. På underlag av betong og murverk  eldre 
enn 3 måneder.

FORBEHANDLING AV UNDERLAGET
Underlaget kan være tørt eller fuktig, men skal 
være fast, bæredyktig, stabilt, fritt for støv, 
urenheter, slamlag og andre vedheftsreduserende 
midler. Tette, ikke-sugende underlag skal primes.

BEARBEIDING
Limemørtelen påføres slik at hele flisens bakside 
er dekket med lim etter montering. Tannsparkel-
størrelse og mengden limemørtel, avhenger av 
flistype og størrelse, baksidens ruhet samt under-
laget. Flisene skal trykkes og vris på plass i limet. 

VIKTIG!
Utendørs og på belaste-
de flater kan dobbeltli-
ming være nødvendig for 
å sikre full limdekning 
og optimal vedheft.

GULV og VEGG
UTE og INNE
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ARDEX S 9
Fleksibelt flytelim
• Full limdekning uten bruk av dobbeltliming
• Fleksibelt - med fremragende vedheft
• Høy trykkstyrke 
• Lett å bearbeide

TEKNISKE DATA 
Blandingsforhold:  
25 kg pulver 
til 5,5 - 6,5 liter vann.

Materialforbruk: 
Ca. 2,5 - 3,0 kg/m² pulver 
med 6 mm tannsparkel.

Bearbeidingstid: 
Ca. 2 timer (20 °C).

Åpentid: 
Ca. 10 minutter 

Korrigeringstid: 
Ca. 30 minutter.

Gangbar/fuging: 
Etter ca. 5 timer

Emballasje: 
Sekker á 25 kg.

BRUKSOMRÅDE
Gulv, innendørs og utendørs. ARDEX S 9 er 
et fleksibelt flislim med en bløt konsistens, til 
legging av fliser og plater med full limdekning. Til 
liming av keramiske fliser, natursteinsfliser (ikke 
fuktfølsomme). Til liming av keramiske fliser på 
balkonger og terrasser, i svømmebasseng, og på 
høyt belastede industri- og offentlige arealer.

FORBEHANDLING AV UNDERLAGET
Underlaget kan være tørt eller fuktig, men skal 
være fast, bæredyktig, stabilt, fritt for støv, 
urenheter og vedheftsreduserende midler. Tette, 
ikke-sugende underlag skal primes.

BEARBEIDING
Flislimet påføres slik at hele flisens bakside er 
dekket med lim etter legging/setting. Tannspar-
kelens tannstørrelse avhenger av flistype og stør-
relse, baksidens ruhet, samt underlaget. Flisene 
skal trykkes og vris på plass i limet. Ved fliser i 
store formater kan dobbeltliming være nødvendig. 
Flisene kan normalt justeres inntil 30 min. etter 
legging.

VIKTIG!
Utendørs og på belaste-
de flater kan dobbeltli-
ming være nødvendig for 
å sikre full limdekning 
og optimal vedheft.

GULV
UTE og INNE



73Flislim Flislim

ARDEX S 48
Høyfleksibelt flislim
• Til liming av keramiske fliser, glassmosaikk mm.
• Høyfleksibelt og sigefritt
• Ekstremt lavt forbruk
• Lang åpentid
• Hurtig fugeklar

TEKNISKE DATA 
Blandingsforhold:  
12,5 kg pulver 
til ca. 7,8 liter vann. 
5 kg pulver 
til ca. 3,1 liter vann

Materialforbruk: 
Ca. 0,9 kg/m² pulver 
med 3 mm tannsparkel.
Ca. 1,3 kg/m² pulver 
med 6 mm tannsparkel.
Ca. 1,7 kg/m² pulver 
med 8 mm tannsparkel.

Bearbeidingstid: 
Ca. 1 time (20 °C).

Åpentid: 
Ca. 20 minutter 

Korrigeringstid: 
Ca. 20-30 minutter.

Gangbar/fuging: 
Gulv: etter ca. 5 timer.
Vegg: etter ca. 3 timer

Emisjonsklassifisering: 
M1 (RTS).

Emballasje: 
Sekker á 12,5 og 5 kg

BRUKSOMRÅDE
Til liming av keramiske fliser, særlig fliser med 
lavt vannoppsug (porcellanato fliser), mosaikk 
av glass og keramikk. ARDEX S 48 brukes på 
underlag av betong og lettklinkerbetong eldre enn 
1 måned, gassbetong, kalksementpuss, sement-
puss, gipspuss, anhydrit, gips- og kalsiumsilikat-
plater samt eksisterende fliser. Kun til innendørs 
bruk. Bestandig overfor fuktbelastninger fra 
våtrom i boliger.

FORBEHANDLING AV UNDERLAGET
Underlaget skal være tørt, fast, bæredyktig, stabilt, 
fritt for støv, urenheter og vedheftsreduserende 
midler. Tette, ikke-sugende underlag skal primes.

BEARBEIDING
Flislimet påføres slik at hele flisens bakside er 
dekket med lim etter legging/setting. Tannsparke-
lens tannstørrelse avhenger av flistype og størrel-
se, baksidens ruhet, samt underlaget. Flisene skal 
trykkes og vris på plass i limet. Det kan normalt 
foretas korreksjon av de enkelte fliser inntil 20-30 
minutter etter at flisen er satt/lagt. Limet kan 
bearbeides i ca. 1 time ved 20 °C. 

VIKTIG!
ARDEX S 48 egner seg 
ikke til liming av fliser 
utendørs og i sterkt fukt-
belastede områder.

GULV og VEGG
INNE
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ARDEX WA
Epoksylim
• Kjemikaliebestandig
• Tåler store belastninger
• Siger ikke
• Lett å bearbeide

TEKNISKE DATA 
Blanding:  
Den tilmålte herder helles 
i den tilmålte pastaen, som 
angitt på emballasjen, og 
blandes nøye.

Materialforbruk: 
Ca. 1,5 kg/m² pulver 
med 3 mm tannsparkel.
Ca. 2,7 kg/m² pulver 
med 6 mm tannsparkel.
Ca. 3,7 kg/m² pulver 
med 8 mm tannsparkel.

Bearbeidingstid: 
Ca. 80 minutter (20 °C).

Åpentid: 
Ca. 80 minutter 

Korrigeringstid: 
Ca. 80 minutter.

Gangbar/fuging: 
Etter ca. 12 timer

Kjemikaliebestandig etter
7 døgn ved 18 – 20 °C

Emisjonsklassifisering: 
M1 (RTS).

Emballasje: 
Spann á 4 kg.

BRUKSOMRÅDE
Til setting og legging av keramiske fliser, mosaikk 
på vegg og gulv. Spesielt velegnet til konstruksjoner 
hvor sementbaserte masser ikke er tilstrekkelig 
motstandsdyktig, f.eks. slakterier, meierier, stor-
kjøkkener, bryggerier, fiskeindustri, siloer, fjøs, ba-
deanlegg ol., hvor det forekommer høye kjemiske 
og/eller mekaniske belastninger. ARDEX WA epok-
sylim brukes på underlag av betong, lettbetong, 
sementpuss, terrazzo, gamle flisbelegninger mm.

FORBEHANDLING AV UNDERLAGET
Underlaget skal være tørt, fast, bæredyktig, 
stabilt, fritt for støv, urenheter og vedheftsreduse-
rende midler. 

BEARBEIDING
De to komponentene blandes grundig med en liten 
spiralomrører. Flislimet påføres slik at hele flisens 
bakside er dekket med lim etter legging/setting. 
Tannsparkelens tannstørrelse avhenger av flistype 
og størrelse, baksidens ruhet, samt underlaget. 
Flisene skal trykkes og vris på plass i limet. Skal 
bearbeides ved temperaturer over 10 °C og under 
30 °C.

VIKTIG!
For å unngå redusert 
bearbeidingstid ved høye 
temperaturer: Påfør all 
masse på underlaget, 
straks etter blanding.

GULV og VEGG
UTE og INNE
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ARDEX D 22
Pastalim
• Til liming av keramiske fliser mm.
• Bruksklar
• Lett påføring og bearbeiding
• Sigefri
• God vedheft

TEKNISKE DATA 
Materialforbruk: 
Ca. 1,1 kg/m² pulver 
med 3 mm tannsparkel.
Ca. 2,0 kg/m² pulver 
med 6 mm tannsparkel.
Ca. 2,5 kg/m² pulver 
med 8 mm tannsparkel.

Åpentid: 
Ca. 30 minutter (20 °C)

Korrigeringstid: 
Ca. 15-20 minutter.

Fuging: 
Etter ca. 1 døgn.

Emballasje: 
Spann á 5 kg.

BRUKSOMRÅDE
Til vegger innendørs. ARDEX D 22 er velegnet til 
liming av keramiske fliser og mosaikk, samt til 
montering av isolasjonsplater og lette bygnings-
plater.

FORBEHANDLING AV UNDERLAGET
Underlaget skal være tørt, fast, bæredyktig, 
stabilt, fritt for støv, urenheter og vedheftsre-
duserende midler. Eksisterende flisbelegninger 
skal forsparkles med et tynt lag ARDEX D 22. 
Når skrapsparklingen er tørr, kan liming av nye 
keramiske fliser begynne. 

BEARBEIDING
Tannsparkelens tannstørrelse avhenger av flistype 
og størrelse, baksidens ruhet, samt underlaget. 
Flisene skal trykkes og vris på plass i limet. 
Flisene kan normalt justeres inntil 15 - 20 min. 
etter legging.

 

VIKTIG!
Liming med pastalim 
forutsetter at minst 
den ene flaten, enten 
underlaget eller flisen, 
er sugende.

VEGG
INNE
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ARDEX E 90
Tilsetningsvæske til ARDEX flislim
• Øker vedheften og elastisiteten
• Forbedrer de vannavvisende egenskapene
• Løsemiddelfri

TEKNISKE DATA 
Materialforbruk/ 
Blandingsforhold:  
ARDEX X 77 25 kg  
4,5 kg ARDEX E 90 
9 liter  vann

ARDEX X 77 12,5 kg 
2,25 kg ARDEX E 90 
4,5 liter vann

RDEX X 77 S 12,5 kg 
1,5 kg ARDEX E 90 
3 liter vann

ARDEX X 77 W 12,5 kg 
1,9 kg ARDEX E 90 
3,75 liter vann

ARDEX X 78 25 kg 
3,5 kg ARDEX E 90 
7 liter vann

ARDEX X 78 S 25 kg 
3 kg ARDEX E 90 
6 liter vann

Emballasje: 
Spann á 4,5 kg.

BRUKSOMRÅDE
Blandevæske til flislimene ARDEX X 77,
ARDEX X 77 S, ARDEX X 77 W, ARDEX X 78
og ARDEX X 78 S.
ARDEX E 90 brukes ved liming på:
• På glatte, tette underlag.
• På “bevegelige” underlag, som f.eks. betong 

og lettklinkebetong eldre enn 3 måneder  
samt på spon- og kryssfinerplater 
(se datablad for de enkelte produkter)

• På balkonger, terrasser og fasader for å hindre 
inntrenging av vann i underlaget

• Til liming av storformatfliser
• Til liming av fliser med glatt/ikke-sugende 

bakside (porselanato fliser)
• Kan, avhengig av det valgte flislim, 

brukes innen- og utendørs.

FORBEHANDLING AV UNDERLAGET
OG BEARBEIDING
Se datablad for det valgte produkt.

GULV og VEGG
UTE og INNE

Produkt ARDEX E 90 Vann

ARDEX X 77 12,5 kg 2,25 kg 4,5 liter

ARDEX X 77 25 kg 4,5 kg      9 liter

ARDEX X 77 S 12,5 kg 1,5 kg      3 liter

ARDEX X 77 W 12,5 kg 1,9 kg      3,75 liter

ARDEX X 78 25 kg 3,5 kg      7 liter

ARDEX X 78 S 25 kg   3 kg      6 liter

BLANDNINGSFORHOLD
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FUGING/VASKING
Vær nøye med at 
fugene er tørre, rene 
og fri for flislim, før 
fugingen begynner. 
Vær oppmerksom på 
at bearbeidingstiden 
kan være lengre eller 
kortere enn det som 
angis, avhengig av 

temperatur i luften 
og underlaget, samt 
flisenes sugeevne.

Tilsett alltid den angit-
te vannmengde når du 
blander. Bland alltid 
samme konsi stens for 
å forhindre misfarging 
av fugene. Vask med 

en fuktig svamp og 
bruk rent vann. Det er 
viktig å ikke begynne 
å vaske for tidlig. Fukt 
fra underlaget og va-
rierende sugeevne på 
flisene kan forårsake 
farge forskjeller i fugen.

1. Belastning/miljø 2. Fugebredde/flistype 3. Tørketid/herdetid
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Fugemasse velges utifra 3 forutsetninger:
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ARDEX G6 FLEX
Fleksibel finfug
• Til fugebredder fra 1-6 mm
• Fleksibel og høy styrke
• Vann- og smussavvisende
• Fine og glatte fugeoverflater 
• Tilsatt antimuggmidler

TEKNISKE DATA 
Blandingsforhold:  
12,5 kg pulver 
til ca. 2,75 liter vann.  
5 kg pulver 
til ca. 1,1 liter vann.  
 
Materialforbruk: 
Fliser og mosaikk med 
fugebredde på 3 mm 
og fugedybde på 5 mm. 
Forbruk pr. m²:
60 x 60 cm ca. 0,10 kg
30 x 60 cm ca. 0,15 kg
30 x 30 cm ca. 0,20 kg
15 x 15 cm ca. 0,35 kg
10 x 10 cm ca. 0,45 kg
5 x 5 cm  ca. 0,9 kg

Bearbeidingstid: 
Ca. ½ time (20 °C).

Gangbar: 
Etter ca. 1½ time.

Emisjonsklassifisering: 
M1 (RTS).
EMICODE: EC 1 Plus.

Emballasje: 
Sekker á 12,5 kg og 5 kg.

BRUKSOMRÅDE
Innen- og utendørs på gulv og vegg til fuging av
keramiske fliser, glassfliser, fuktbestandig natur-
stein og betongfliser, mosaikk av glass og kera-
mikk. Særlig velegnet til sugende keramiske fliser. 
Til fugebredder fra 1 – 6 mm.

FORBEHANDLING AV UNDERLAGET
Fugene skal være tørre, rene og fri for støv, smuss, 
olje og andre vedheftsreduserende midler. Fugene 
skal ha en jevn dybde før påføring av fugemassen.

BEARBEIDING
Fuge massen påføres flisene med et fugebrett som 
trekkes diagonalt over fugene. Når fugemassen 
er tilstrekkelig stabil, kan flisene rengjøres med 
en svamp og rent vann, som skiftes ofte. Hvis 
fugemassen har begynt å tørke på flisene, fuktes 
hele arealet før vaskingen. Da blir det resterende 
fugesløret enkelt å fjerne med svamp og vann. 
Bruk en blomstersprøyte til å fukte arealet. En jevn 
vannfilm påføres hele arealet som skal vaskes. Slik 
unngår man for mye vann og risikoen for misfar-
ging reduseres.

FARGER 
brillianthvit 
manhattan 
sementgrå 
jasmin 
bahamabeige 
pergamon 
sølvgrå 
lys grå

GULV og VEGG
UTE og INNE

2
WA
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ARDEX G7N FLEX
Fleksibel fugemasse
• Til fugebredder fra 2-15 mm
• God vedheft til fliskanter
• Vann- og smussavvisende
• Fleksibel og høy styrke
• Tilsatt antimuggmidler

TEKNISKE DATA 
Blandingsforhold:  
12,5 kg pulver 
til ca. 2,9 liter vann.  
5 kg pulver 
til ca. 1,2 liter vann.  
 
Materialforbruk: 
Fliser med fugebredde 
på 10 mm og fugedybde 
på 5 mm. Forbruk pr. m²:
60 x 60 cm ca. 0,30 kg
30 x 60 cm ca. 0,4 kg
30 x 30 cm ca. 0,5 kg
15 x 15 cm ca. 1,0 kg
10 x 10 cm ca. 1,50 kg

Bearbeidingstid: 
Ca. 1 - 1½ time (20 °C).

Gangbar: 
Etter ca. 4 - 5 timer.

Emisjonsklassifisering: 
M1 (RTS).

Emballasje: 
Sekker á 12,5 kg og 5 kg.

BRUKSOMRÅDE
Innen- og utendørs på gulv og vegg til fuging av
keramiske fliser, glassfliser, fuktbestandig natur-
stein og betongfliser, mosaikk av glass og kera-
mikk. Særlig velegnet til sugende keramiske fliser. 
Til fugebredder fra 2 – 15 mm.

FORBEHANDLING AV UNDERLAGET
Fugene skal være tørre, rene og fri for støv, smuss, 
olje og andre vedheftsreduserende midler. Fugene 
skal ha en jevn dybde før påføring av fugemassen.

BEARBEIDING
Fuge massen påføres flisene med et fugebrett som 
trekkes diagonalt over fugene. Når fugemassen 
er tilstrekkelig stabil, kan flisene rengjøres med 
en svamp og rent vann, som skiftes ofte. Hvis 
fugemassen har begynt å tørke på flisene, fuktes 
hele arealet før vaskingen. Da blir det resterende 
fugesløret enkelt å fjerne med svamp og vann. 
Bruk en blomstersprøyte til å fukte arealet. En jevn 
vannfilm påføres hele arealet som skal vaskes. Slik 
unngår man for mye vann og risikoen for misfar-
ging reduseres.

FARGER 
hvit
sølvgrå 
basalt
antrasitt
manhattan

GULV og VEGG
UTE og INNE

2
WA
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ARDEX G8S FLEX 
Hurtig, fleksibel fugemasse
• Til fugebredder fra 1-6 mm
• Fleksibel, hurtig og høy styrke
• Vann- og smussavvisende
• God vedheft til fliskanter
• Tilsatt antimuggmidler

TEKNISKE DATA 
Blandingsforhold:  
12,5 kg pulver 
til ca. 2,75 liter vann.  
5 kg pulver 
til ca. 1,1 liter vann.  

Fugebredde:
1 - 6 mm

Materialforbruk: 
Fliser og mosaikk med 
fugebredde på 3 mm 
og fugedybde på 5 mm. 
Forbruk pr. m²:
60 x 60 cm ca. 0,10 kg
30 x 60 cm ca. 0,15 kg
30 x 30 cm ca. 0,20 kg
15 x 15 cm ca. 0,35 kg
10 x 10 cm ca. 0,50 kg
5 x 5 cm  ca. 1,0 kg

Bearbeidingstid: 
Ca. ½ time (20 °C).

Gangbar: 
Etter ca. 1½ time.

Emisjonsklassifisering: 
M1 (RTS).
EMICODE: EC 1 Plus.

Emballasje: 
Sekker á 5 og 12,5 kg.

BRUKSOMRÅDE
Innen- og utendørs på gulv og vegg til fuging av
keramiske fliser, glassfliser, fuktbestandig natur-
stein og betongfliser, mosaikk av glass og kera-
mikk. Særlig velegnet til ikke-sugende keramiske 
fliser. Til fugebredder fra 1 – 6 mm.

FORBEHANDLING AV UNDERLAGET
Fugene skal være tørre, rene og fri for støv, smuss, 
olje og andre vedheftsreduserende midler. Fugene 
skal ha en jevn dybde før påføring av fugemassen.

BEARBEIDING
Fuge massen påføres flisene med et fugebrett som 
trekkes diagonalt over fugene. Når fugemassen er 
tilstrekkelig stabil, kan flisene rengjøres med en 
svamp og rent vann, som skiftes ofte. Fugemasse 
har begynt å tørke på flisene, fuktes hele arealet før 
vaskingen. Da blir det resterende fugesløret enkelt 
å fjerne med svamp og vann. Bruk en bloms ter-
sprøyte til å fukte arealet. En jevn vannfilm påføres 
hele arealet som skal vaskes. Slik unngår man for 
mye vann og risikoen for misfarging reduseres.

FARGER

GULV og VEGG
UTE og INNE

2
WA

hvit 
pergamon 
sølvgrå 
grå 
lys grå 
manhattan
sandgrå
steingrå
gråbrun
sandbeige
jurabeige

balibrun
sementgrå 
jasmin 
bahamabeige 
basalt 
antrasitt 
mørk brun
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ARDEX G9S FLEX
Hurtig, fleksibel fugemasse
• Til fugebredder fra 2-15 mm
• Vannavvisende
• Fleksibel, hurtig og høy styrke
• God vedheft til fliskantene

TEKNISKE DATA 
Blandingsforhold:  
12,5 kg pulver 
til ca. 2,4 liter vann.  
5 kg pulver 
til ca. 1,0 liter vann.  

Fugebredde:
2 - 15 mm
 
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. 0,30 kg
30 x 30 cm ca. 0,40 kg
15 x 15 cm ca. 0,60 kg
10 x 10 cm ca. 0,60 kg
5 x 5 cm  ca. 1,8 kg

Bearbeidingstid: 
Ca. ½ time (20 °C).

Gangbar: 
Etter ca. 1½ time.

Emballasje: 
Sekker á 5 og 12,5 kg.

BRUKSOMRÅDE
Innen- og utendørs på gulv og vegg til fuging av
keramiske fliser, glassfliser, fuktbestandig natur-
stein og betongfliser, mosaikk av glass og kera-
mikk. Særlig velegnet til ikke-sugende keramiske 
fliser, og  utendørs på balkonger og terrasser.  
Til fugebredder fra 2 – 15 mm.

FORBEHANDLING AV UNDERLAGET
Fugene skal være tørre, rene og fri for støv, smuss, 
olje og andre vedheftsreduserende midler. Fugene 
skal ha en jevn dybde før påføring av fugemassen.

BEARBEIDING
Fuge massen påføres flisene med et fugebrett som 
trekkes diagonalt over fugene. Når fugemassen 
er tilstrekkelig stabil, kan flisene rengjøres med 
en svamp og rent vann, som skiftes ofte. Hvis 
fugemassen har begynt å tørke på flisene, fuktes 
hele arealet før vaskingen. Da blir det resterende 
fugesløret enkelt å fjerne med svamp og vann. 
Bruk en blomstersprøyte til å fukte arealet. En jevn 
vannfilm påføres hele arealet som skal vaskes. Slik 
unngår man for mye vann og risikoen for misfar-
ging reduseres.

FARGER
sølvgrå 
grå 
sementgrå 
basalt
antrasitt

GULV og VEGG
UTE og INNE

2
WA
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ARDEX RG 12 1-6
Epoksyfug, fin
• Til fuging av keramiske fliser og plater, samt 

mosaikk av glass og keramikk
• Liming av mosaikk av glass og porselen
• Fargestabil og kjemikaliebestandig
• Meget fin og glatt fugeoverflate

TEKNISKE DATA 
Blandingsforhold:  
Den tilmålte herder helles  
i den tilmålte harpiks, som 
angitt på emballasjen, og 
blandes nøye.  
 
Materialforbruk, fuging: 
Fliser og mosaikk med 
fugebredde på 2 mm 
og fugedybde på 3 mm. 
2 x 2 cm ca. 1 kg pr. m2

Fugebredde på 3 mm 
og fugedybde på 5 mm.
5 x 5 cm ca. 1kg pr. m2

Fugebredde på 2 mm 
og fugedybde på 4 mm.
15 x 15 cm 0,18 pr. m2

Materialforbruk, liming:
På glatt underlag med 3 
mm tannsparkel:
Ca. 1,3 kg/m2, med 6 mm 
tannsparkel: Ca. 2,5
kg/m2

Bearbeidingstid: 
Ca. 60 min. (20 °C).

Gangbar: 
Etter ca. 12 timer.

Emisjonsklassifisering: 
M1 (RTS).
EMICODE: EC 1 Plus.

Emballasje: 
Spann á 1 
og 4 kg.

BRUKSOMRÅDE
Til fuging av keramiske fliser og mosaikk på
belastede arealer, hvor sementbaserte masser
ikke har tilstrekkelig styrke eller bestandighet,
f. eks. i storkjøkken, verksteder, vaskehaller,
svømmeanlegg og kurbad, våtrom, sport- og
fritidsanlegg, offentlige arealer ol.

FORBEHANDLING AV UNDERLAGET
Fugene skal være tørre, rene og fri for støv, smuss, 
olje og andre vedheftsreduserende midler. Fugene 
skal ha en jevn dybde før påføring av fugemassen.

BEARBEIDING
ARDEX RG 12 består av en harpiks- og en
herderkomponent som blandes grundig med en
egnet blandevisp. ARDEX RG 12 påføres med et 
epoksyfugebrett av hard gummi, som trekkes 
diagonalt over fugene så de fylles helt. Kan bear-
beides i ca. 60 minutter. Det anbefales å skrape 
bort mest mulig fugemasse fra  overflaten for å let-
te vaskingen. Fukt fugesløret med en vannfilm 10 
min. etter fuging. Rengjør etter 2 min. med en hvit 
skurepad eller en hard epoksybestandig svamp og 
rikelig med vann, som skiftes ofte.

FARGER 

GULV og VEGG
UTE og INNE

hvit 
sølvgrå 
grå 
basalt 
antrasitt
sandgrå
gråbrun
balibrun
bahamabeige
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ARDEX GK
Hurtig klinkerfug
• Til brede fuger, fra 4 mm
• Tåler høy mekanisk belastning
• Kan belastes hurtig
• Synker ikke og vaskes ikke ut av fugen
• Fugesløret brenner ikke fast på flisene

TEKNISKE DATA 
Blandingsforhold:  
25 kg pulver 
til ca. 4 liter vann.  
 
Materialforbruk: 
Fliser og mosaikk med 
fugebredde på 10 mm  
og fugedybde på 5 mm 
Forbruk pr. m²:
30 x 30 cm ca. 0,66 kg
15 x 15 cm ca. 1,30 kg
10 x 10 cm ca. 2,00 kg

Bearbeidingstid: 
Ca. ½ time (20 °C).

Gangbar: 
Etter ca. 1½ time.

Emisjonsklassifisering: 
EMICODE: EC 1 Plus.

Emballasje: 
Sekker á 25 kg.

BRUKSOMRÅDE
Innen- og utendørs på gulv og vegg til fuging av
keramiske fliser, skifer, fuktbestandig naturstein, 
glassbyggestein og betongstein. Særlig velegnet til 
brede fuger. Til fugebredder fra 4 mm.

FORBEHANDLING AV UNDERLAGET
Fugene skal være tørre, rene og fri for støv, smuss, 
olje og andre vedheftsreduserende midler. Fugene 
skal ha en jevn dybde før påføring av fugemassen.

BEARBEIDING
Kan bearbeides i ca. 30 min. ved ca. 20 ºC. 
Fuge massen påføres flisene med et fugebrett som 
trekkes diagonalt over fugene. Når fugemassen 
er tilstrekkelig stabil, kan flisene rengjøres med 
en svamp og rent vann, som skiftes ofte. Hvis 
fugemassen har begynt å tørke på flisene, fuktes 
hele arealet før vaskingen. Da blir det resterende 
fugesløret enkelt å fjerne med svamp og vann. 
Bruk en blomstersprøyte til å fukte arealet. En jevn 
vannfilm påføres hele arealet som skal vaskes. Slik 
unngår man for mye vann og risikoen for misfar-
ging reduseres.

FARGER 
grå 

 antrasitt

GULV og VEGG
UTE og INNE

2
WA
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ARDEX MG
Marmorfug
• Forhindrer misfarging av marmorkanter
• Kan belastes og vaskes hurtig
• Synker ikke og utvaskes ikke av fugen
• Fugeslør brenner seg ikke fast
• Fugebredder opp til 8 mm

TEKNISKE DATA 
Blandingsforhold:  
25 kg pulver 
til ca. 7,5 liter vann.  
5 kg pulver 
til ca. 1,5 liter vann.  
 
Materialforbruk: 
Fliser og mosaikk med 
fugebredde på 3 mm og 
fugedybde på 5 mm 
Forbruk pr. m²:
30 x 30 cm ca. 0,20 kg
15 x 15 cm ca. 0,30 kg
10 x 10 cm ca. 0,45 kg

Bearbeidingstid: 
Ca. ½ time (20 °C).

Gangbar: 
Etter ca. 1½ time.

Emballasje: 
Sekker á 5 kg og 25 kg.

BRUKSOMRÅDE
Innendørs fuging av flistyper hvor risikoen for 
misfarging av fliskanter er tilstede – f.eks. fliser av 
juramarmor, Solnhoffliser og krystallinsk marmor. 
ARDEX MG brukes til fugebredder opp til 8 mm. 

FORBEHANDLING AV UNDERLAGET
Fugene skal være tørre, rene og fri for støv, smuss, 
olje og andre vedheftsreduserende midler. Fugene 
skal ha en jevn dybde før påføring av fugemassen.

BEARBEIDING
Kan bearbeides i ca. 30 min. ved ca. 20 ºC. 
Fuge massen påføres flisene med et fugebrett som 
trekkes diagonalt over fugene. Når fugemassen er 
tilstrekkelig stabil, kan flisene rengjøres med en 
svamp og rent vann, som skiftes ofte.

FARGER 
brillianthvit 
sølvgrå 
steingrå 
sandbeige 
jurabeige 
antrasitt

GULV og VEGG
INNE

2
WA
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ARDEX WA
Epoksyfug
• Kjemikaliebestandig
• Tåler høy belastning
• Lett å bearbeide
• Fugebredder fra 2-15 mm

TEKNISKE DATA 
Blanding:  
Den tilmålte herder helles  
i den tilmålte pastaen, som 
angitt på emballasjen, og 
blandes nøye.
 
Materialforbruk: 
Fliser og mosaikk med 
fugebredde på 3 mm 
og fugedybde på 5 mm 
Forbruk pr. m²:
15 x 15 cm ca. 0,30 kg
10 x 10 cm ca. 0,45 kg
5 x 5 cm  ca. 0,90 kg

Bearbeidingstid: 
Ca. 80 min. (20 °C).

Åpentid: 
Ca. 80 minutter 

Korrigeringstid: 
Ca. 80 minutter

Gangbar/fuging: 
Etter ca. 12 timer

Kjemikaliebestandig 
etter 7 døgn ved 18-20 °C

Emisjonsklassifisering: 
M1 (RTS).
EMICODE: EC 1.

Emballasje: 
Spann  
á 4 kg.

BRUKSOMRÅDE
Til fuging av keramiske fliser, mosaikk på vegg og 
gulv. Spesielt velegnet til konstruksjoner hvor sement-
baserte masser ikke er tilstrekkelig motstandsdyktig, 
f.eks. slakterier, meierier, storkjøkkener, bryggerier, 
fiskeindustri, siloer, fjøs, badeanlegg ol., hvor det 
forekommer høye kjemiske og/eller mekaniske belast-
ninger. Til fugebredder fra 2 – 15 mm.

FORBEHANDLING AV UNDERLAGET
Fugene skal være tørre, rene og fri for støv, smuss, 
olje og andre vedheftsreduserende midler. Fugene 
skal ha en jevn dybde før påføring av fugemassen.

BEARBEIDING
Påføres flisene med en hard gummisparkel, som 
trekkes diagonalt over fugene. Til rengjøring av 
flisene brukes enten en skurepad eller en hard 
epoksybestandig svamp og rikelig med vann, som 
skiftes ofte. Første avvasking foretas innenfor  
bearbeidingstiden på ca. 80 min. Vaskeslammet 
suges opp med en svamp eller en vannsuger.  
Til slutt glattes fugene med en fuktig svamp.  
Restslør på flisene må unngås.

FARGER 
hvit 
sølvgrå 
grå
antrasitt

GULV og VEGG
UTE og INNE
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SEMENTBASERTE 
FUGEMASSER
Sementbaserte fuge-
masser, som brukes til 
fuging av keramiske fli-
ser, er ikke syrebestan-
dige.

Sure rengjøringsmidler 
fremstilles med f.eks. 
sitronsyre, eddiksyre 
eller andre syrer som 
en bestanddel av ren-
gjøringsmidlet. Leng-
re tids bruk av slike 
rengjøringsmidler kan 
medføre skade på se-
mentbaserte fuger, fordi 
bindemidlene brytes 
ned av syrer. Fugene 
skal all tid forrvannes 
før bruk av slike ren-
gjøringsmidler.

Ardex anbefaler at det 
kun brukes nøytrale el-
ler lett alkaliske rengjø-
ringsmidler. Ved bruk av 
rengjøringsmidler skal 
leverandørens anvis-
ninger følges, og over-
dosering skal unngås. 

Feil rengjøringsmetode 
kan føre til ødeleggel-
se av fugene, og betyr 
at garantien bortfaller 
fra både produsent og 
håndverker.

Vanlig bruk: Ved nor-
mal bruk kreves ingen 
spesiell rengjøring eller 
vedlikehold av fugene. 
Fugene rengjøres med 
vann tilsatt vanlige, 
nøytrale vaskemidler. 
Rengjøringen foretas 
lettest ved hjelp av en 
myk børste.

Ekstra rengjøring: Til 
fjerning av kalkavlei-
ringer samt smuss og 
såperester anbefales 
rengjøring med lunkent 
vann tilsatt eddik. Etter 
rengjøringen skylles fu-
gene grundig med rent 
vann.

OBS! På marmor o.l. 
må det ikke brukes sy-
rer - her rengjøres fuge-
ne mekanisk ved bruk 
av børste eller lignende.

SILIKON- 
FUGEMASSER
Vanlig bruk: Ved nor-
mal bruk kreves ingen 
spesiell rengjøring eller 
vedlikehold av fugene. 
Fugene rengjøres med 
vann tilsatt vanlige vas-
kemidler. Rengjøringen 
foretas lettest ved hjelp 
av en myk børste.

Ekstra rengjøring: Til 
fjerning av kalkavleirin-
ger anbefales rengjøring 
med lunkent vann til-
satt eddik. Etter ren-
gjøringen skylles fugene 
grundig med rent vann. 
Muggsopp, ”jordslag” 
og missfarginger kan 
oppstå på grunn av 
manglende ventilasjon. 
Rengjøring foretas i sli-
ke tilfeller ved hjelp av 
utblandet Klorin iht. le-
verandørens doserings-
anvisning.

EPOKSY- 
FUGEMASSER
Vanlig bruk: Ved nor-
mal bruk kreves ingen 
spesiell rengjøring eller 
vedlikehold av fugene. 
Fugene rengjøres med 
vann tilsatt vanlige vas-
kemidler. Rengjøringen 
foretas lettest ved hjelp 
av en egnet børste.

Ekstra rengjøring: Til 
fjerning av kalkavlei-
ringer samt smuss og 
såperester anbefales 
rengjøring med lunkent 
vann tilsatt eddik. Etter 
rengjøringen skylles 
fugene grundig med 
rent vann. Det kan 
også rengjøres med 
høytrykks spyler og an-
dre rengjøringsmidler 
(se datablad).
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ARDEX SN
Våtromssilikon
• Til fuging av keramiske fliser og glass
• Tilsatt fungicid, som motvirker muggsoppdannelse
• Lett å påføre og bearbeide
• Til innen- og utendørs bruk

TEKNISKE DATA 
Basis:
Silikon, alkoholbasis,   
Nøytralherdende 

Bearbeidingstemperatur: 
+5 ºC til +40 ºC

Materialforbruk
Fugestørrelser:
10 x 10 mm ca. 3,0 lm 
pr. patron
5 x 5 mm ca. 12,0 lm 
pr. patron

Skinntid:
Ca.7-10 min

Gjennomherdings- 
hastighet:
Ca. 2 mm/dag.
Ca. 7 mm/uke.

Temperaturbestandig:
-40 ºC til +180 ºC.

Fugebevegelse: 
Ca. 25 % av fugebredden.

Hardhet: 
Ca. 25 Shore A.

Emballasje 
310 ml patroner

BRUKSOMRÅDE
ARDEX SN er en 1-komponent, alkoholbasert
silikonfugemasse. Er bestandig overfor UV-stråler, 
vanlige rengjørings- og desinfeksjonsmidler. Inne-
holder fungicid, som forebygger muggsoppvekst

FORBEHANDLING AV UNDERLAGET
Hefter på glaserte og uglaserte fliser og glass. Fu-
gekantene skal være rene, faste, bæredyktige, tørre 
og fri for støv, skitt, fett, olje og andre vedheftsre-
duserende midler. Gammelt tetningsmateriale skal 
fjernes. Dype fuger fylles med en bunnfyllingslist 
med lukkede celler. Fugebredden innendørs skal 
min. være 5 mm og utendørs min. 10 mm. 

BEARBEIDING
Toppen av patronen skjæres skrått av med en kniv. 
ARDEX SN sprøytes i fugen og skal hefte til fuge-
sidene over hele flaten. Unngå tresidet vedheft.  
I hjørner sprøytes materialet i som en trekantfuge.

Før filmdannelsen (ca. 7 – 10 min.) glattes fugen 
med ARDEX SG glattemiddel. 

FARGER 
brillianthvit
hvit
transparent
pergamon
sølvgrå
grå
lys grå
manhattan

GULV og VEGG
UTE og INNE

sementgrå
jasmin
bahamabeige
basalt  
antrasitt
mørk brun
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ARDEX ST
Natursteinssilikon
• Til fuging av naturstein av marmor, granitt osv.
• Tilsatt fungicid, som motvirker muggdannelse
• Lett å påføre og bearbeide
• Til innen- og utendørs bruk

TEKNISKE DATA 
Basis:
Silikon, nøytralherdende

Bearbeidingstemperatur: 
+5 ºC til +40 ºC

Materialforbruk
Fugestørrelser:
-10 x 10 mm ca. 3,0 lm 
pr. patron
-5 x 5 mm ca. 12,0 lm 
pr. patron

Skinntid:
Ca. 5 min

Gjennomherdings- 
hastighet:
Ca. 1 mm/dag.
Ca. 6 mm/uke.

Temperaturbestandig:
-40 ºC til +120 ºC.

Fugebevegelse: 
Ca. 20 % av fugebredden.

Hardhet: 
Ca. 30 Shore A.

Emballasje 
310 ml patroner

BRUKSOMRÅDE
ARDEX ST er en 1-komponent, alkoholbasert
silikonfugemasse. Er bestandig overfor UV-stråler, 
vanlige rengjørings- og desinfeksjonsmidler. Inne-
holder fungicid, som forebygger muggsoppvekst

FORBEHANDLING AV UNDERLAGET
Hefter på glaserte og uglaserte fliser og glass. Fu-
gekantene skal være rene, faste, bæredyktige, tørre 
og fri for støv, skitt, fett, olje og andre vedheftsre-
duserende midler. Gammelt tetningsmateriale skal 
fjernes. Dype fuger fylles med en bunnfyllingslist 
med lukkede celler. Fugebredden innendørs skal 
min. være 5 mm og utendørs min. 10 mm. 

BEARBEIDING
Toppen av patronen skjæres skrått av med en kniv. 
ARDEX ST sprøytes i fugen og skal hefte til fuge-
sidene over hele flaten. Unngå tresidet vedheft.  
I hjørner sprøytes materialet i som en trekantfuge.

Før filmdannelsen (ca. 5 min.) glattes fugen med 
ARDEX SG glattemiddel. 

FARGER 
hvit 
sølvgrå 
jurabeige 
steingrå 
antrasitt 
sandbeig

GULV og VEGG
UTE og INNE
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ARDEX SE
Eddikbasert våtromssilikon
• Til fuging av keramiske fliser og glass
• Tilsatt fungicid, som motvirker muggsoppdannelse
• Lett å påføre og bearbeide
• Til innen- og utendørs bruk

TEKNISKE DATA 
Basis:
Silikon, alkoholbasis,   
Nøytralherdende 

Bearbeidingstemperatur: 
+5 ºC til +40 ºC

Materialforbruk
Fugestørrelser:
10 x 10 mm ca. 3,0 lm 
pr. patron
5 x 5 mm ca. 12,0 lm 
pr. patron

Skinntid:
Ca.7-10 min

Gjennomherdings- 
hastighet:
Ca. 2 mm/dag.
Ca. 7 mm/uke.

Temperaturbestandig:
-40 ºC til +180 ºC.

Fugebevegelse: 
Ca. 25 % av fugebredden.

Hardhet: 
Ca. 25 Shore A.

Emballasje 
310 ml patroner

BRUKSOMRÅDE
ARDEX SE er en 1-komponent, eddikbasert og 
alkoholbasert silikonfugemasse. Er bestandig over-
for UV-stråler, vanlige rengjørings- og desinfek-
sjonsmidler. Inneholder fungicid, som forebygger 
muggsoppvekst

FORBEHANDLING AV UNDERLAGET
Hefter på glaserte og uglaserte fliser og glass. Fu-
gekantene skal være rene, faste, bæredyktige, tørre 
og fri for støv, skitt, fett, olje og andre vedheftsre-
duserende midler. Gammelt tetningsmateriale skal 
fjernes. Dype fuger fylles med en bunnfyllingslist 
med lukkede celler. Fugebredden innendørs skal 
min. være 5 mm og utendørs min. 10 mm. 

BEARBEIDING
Toppen av patronen skjæres skrått av med en kniv. 
ARDEX SE sprøytes i fugen og skal hefte til fuge-
sidene over hele flaten. Unngå tresidet vedheft.  
I hjørner sprøytes materialet i som en trekantfuge.

Før filmdannelsen (ca. 7 – 10 min.) glattes fugen 
med ARDEX SG glattemiddel. 

FARGER 

GULV og VEGG
UTE og INNE

brillianthvit
sandgrå
gråbrun
balibrun
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ARDEX SG
Glattemiddel
• Til glatting av silikonfuger
• Angriper ikke silikonkanten slik som såpe gjør
• Klar til bruk

BRUKSOMRÅDE
Ristes før bruk. Spray ARDEX SG glattemiddel  
direkte på silikonfugen eller på glatteverktøyet.

Unngå søl på porøse fliser og naturstein, da dette 
kan forårsake skjolder.

TEKNISKE DATA 
Konsistens:
Flytende

Bearbeidingstemperatur: 
+5 ºC til +40 ºC

Emballasje: 
1000 ml flaske
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ARDEX RG Cleaner
Epoksyrens
• Spesialrens til fjerning av epoksy-fugeslør
• Til grunnrengjøring av svært skitne underlag
• Fjerning av epoksyrester på verktøy og utstyr

BRUKSOMRÅDE
Innen- og utendørs. Vegger og gulv.

Spesialrens til fjerning av epoksyslør etter fuging, 
til grunnrengjøring av svært skitne underlag og til 
sluttrengjøring etter legging av nye keramiske fliser. 

ARDEX RG Cleaner løsner selv gjenstridig skitt 
som f. eks. olje, fettfilm, polymer- og vokslag  
samt forskjellige emulsjoner.

TEKNISKE DATA 
Konsistens:
Flytende væske

Bearbeidingstemperatur: 
+5 ºC til +40 ºC

Blanding og bearbeiding:
Påføres rent eller fortynnet 
i forholdet 1:10. Etter 10 
– 20 minutters reaksjons-
tid kan skitt løsnes og 
fjernes mekanisk ved hjelp 
av en skrubb eller en hvit 
rengjøringsklut.

Emballasje 
1000 ml flaske
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ARDEX A 818
Hurtigsparkel - sigefri
• Til sparkling og oppretting av hull, sprekker, ujevn-

heter og svanker på gulv og vegger
• Til oppretting av terrasser, grunnmurer, kjeller- 

vegger samt trapper
• Hurtig gangbar og hurtig klar til overmaling

TEKNISKE DATA 
Blandingsforhold:  
12,5 kg pulver 
til 3-3,5 liter vann.  

Materialforbruk:
Ca. 1,4 kg pulver 
pr. m²/mm

Bearbeidingstid:  
Ca. 15-20 min. 
(+20 °C).

Malings- og limeklar: 
Etter ca. 1 døgn.

Emisjonsklassifisering: 
EMICODE: EC 1 Plus.

Emballasje: 
Sekker á 12,5 kg.

BRUKSOMRÅDE
ARDEX A 818 er velegnet til hurtig reparasjon og
sparkling av kjellervegger og -gulv, som kan bli
utsatt for fukt. På større veggflater anbefales det
å bruke ARDEX F 11, sementbasert veggsparkel-
masse.

FORBEHANDLING AV UNDERLAGET
Underlaget kan være tørt eller fuktig, men skal 
være fast, bæredyktig, frostbestandig og fri for støv 
og vedheftsreduserende midler. Løse partier fjernes 
mekanisk ved sandblåsing, fresing eller sliping. På
sugende underlag skrapsparkles massen først i
et tynt lag, som presses godt ned i underlaget.

BEARBEIDING
ARDEX A 818 kan bearbeides i ca. 15 til 20 min. 
Allerede ca. 10 til 20 min. etter påføringen kan 
ARDEX A 818 bearbeides videre med f.eks. filsing, 
fjerning av grader og skjæring av kanter ved trap-
petrinn ol. Videre etterbehandlingstid er ca. 10 til 
15 min. 

VEGG og TAK
UTE og INNE
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ARDEX A 826
Gipsbasert veggsparkelmasse
• Til finsparkling og oppretting av vegg- og takflater
• Spenningsfri 
• Til tykke og tynne lag
• Diffusjonsåpen
• Meget lavt forbruk

TEKNISKE DATA 
Blandingsforhold:  
12,5 kg pulver 
til ca. 8,0 liter vann.  

Materialforbruk:
Ca. 0,9 kg pulver  
pr m²/mm

Bearbeidingstid:  
Ca. 1 time (+20 °C).

Malings- og limeklar: 
Når sparkellaget er tørt,
avhengig av lagtykkelse.

Emisjonsklassifisering: 
EMICODE: EC 1 Plus.

Emballasje: 
Sekker á 12,5 kg.

BRUKSOMRÅDE
Til oppretting og finsparkling av vegger og tak. 
ARDEX A 826 kan brukes på alle stabile overflater 
av betong, murverk, puss, gipsplater og fibergips. 
Dessuten til fylling av svanker, hull og sprekker. 
Velegnet til strimling av gipsplateskjøter.

FORBEHANDLING AV UNDERLAGET
Underlaget skal være tørt, fast, bæredyktig, ru og 
fri for vedheftsreduserende midler. ARDEX A 826 
kan brukes direkte på sugende overflater. Priming 
er kun nødvendig ved meget sugende overflater og 
ikke-sugende overflater. Priming mellom flere lag 
er normalt ikke nødvendig. 

BEARBEIDING
Påføres med en egnet sparkel. ARDEX A 826 
herder - avhengig av sparkellagets tykkelse, under-
lagets porøsitet og romtemperatur, 1-2 timer etter 
påføring. Det dannes ingen riss eller sprekker i 
overflaten. Små ujevnheter kan lett fjernes med et 
vått filsebrett eller sparkles over før den endelige 
herding, eller de kan slipes vekk etter tørking. 

VIKTIG!
Ved risiko for fukt, 
f.eks. våtrom, brukes 
sementbaserte sparkel
masser som ARDEX F 5 
eller ARDEX F 11.

VEGG og TAK
INNE
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ARDEX A 828/ 
A 828 LEMON
Gipsbasert veggopprettingsmasse
• Hurtigherdende og spenningsfri
• Til tykke og tynne lag
• Gips- og kunststoffbasert
• Synker, sprekker og siger ikke

TEKNISKE DATA 
Blandingsforhold:  
12,5 kg pulver 
til ca. 6,5 liter vann  
5 kg pulver 
til ca. 2,5 liter vann.  

Materialforbruk:
Ca. 1,0 kg pulver  
pr m²/mm

Bearbeidingstid:  
Ca. 30 min. (+20 °C).

Malings- og limeklar: 
Når sparkellaget er tørt,
avhengig av lagtykkelse.

Emisjonsklassifisering: 
M1 (RTS).
EMICODE: EC 1 Plus.

Emballasje: 
Sekker á 12,5 kg og 5 kg.

BRUKSOMRÅDE
Til oppretting og sparkling på vegg- og takflater av
ubehandlet murverk, betong, gassbetong, kalk-,
gips- og sementpuss, lette byggeplater ol. før 
tapetsering og maling. Oppretting av sprekker,  
hull og fuger samt spalter og brede fordypninger 
i vegger og tak. Kun til innendørs bruk.

FORBEHANDLING AV UNDERLAGET
Underlaget skal være tørt, fast, bæredyktig, ru og 
fri for vedheftsreduserende midler. ARDEX A 828 
kan brukes direkte på sugende overflater. Priming 
er kun nødvendig ved meget sugende overflater og 
ikke-sugende overflater. Priming mellom flere lag 
er normalt ikke nødvendig. 

BEARBEIDING
Påføres med en egnet sparkel. Glatte overflater 
kan oppnås ved at sparkellaget etter avherding 
enten ettersparkles eller filses med et filsebrett, og 
deretter trekkes av med stålsparkelen. Eventuelt 
kan sparkellaget slipes med sandpapir. Sparkel-
laget skal være gjennomtørt før maling og liming 
starter.

VIKTIG!
Ved risiko for fukt, 
f.eks. i våtrom, brukes 
sementbaserte sparkel
masser som ARDEX F 5 
eller ARDEX F 11.

VEGG og TAK
INNE
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ARDEX W 820 SUPERFINISH
Gipsbasert veggsparkelmasse
• Hånd-, rulle- og sprøytesparkel
• 0-20 mm lagtykkelse
• Lang åpentid
• Lett å slipe
• Synker ikke

TEKNISKE DATA 
Blandingsforhold:  
Håndsparkling:
Ca. 5,5 - 6,25 liter vann : 
12,5 kg pulver som
Sprøytesparkling:
Ca. 6,25 - 7,0 liter vann : 
12,5 kg pulver.
Påføring med rulle:
Ca. 6,25 – 8,0 liter vann : 
12,5 kg pulver.

Materialforbruk:
Ca. 1,0 kg pulver 
pr m²/mm ved 5,5 – 6,25
liter vann.
Ca. 0,9 kg pulver  
pr m²/mm ved 7,5 – 8,0
liter vann

Bearbeidingstid:  
Ca. 3 timer (+20 °C).

Malings- og limeklar:  
Når sparkellaget er tørt,
avhengig av lagtykkelse.

Emisjonsklassifisering: 
M1 (RTS).
EMICODE: EC 1 Plus.

Emballasje: 
Sekker á 12,5 kg.

BRUKSOMRÅDE
Til oppretting og grov- og finsparkling av vegger 
og tak. ARDEX W 820 kan brukes på alle stabile 
overflater av betong, murverk, puss, gipsplater og 
fibergips. Dessuten til fylling av svanker, hull og 
sprekker.

FORBEHANDLING AV UNDERLAGET
Underlaget skal være tørt, fast, bæredyktig, ru og 
fri for vedheftsreduserende midler. ARDEX W 820 
kan brukes direkte på sugende overflater. Priming 
er kun nødvendig ved meget sugende overflater og 
ikke-sugende overflater. Priming mellom flere lag 
er normalt ikke nødvendig.

BEARBEIDING
Kan brukes som hånd-, rulle- eller sprøytesparkel. 
ARDEX W 820 tilsettes varierende vannmengde 
avhengig av påføringsmetode. Massen kan filses 
og glattes til ferdig overflate etter 2 - 4 timer, 
avhengig av lagtykkelse, vanntilsetning, underlag 
og luftfuktighet. Hvis nødvendig, kan overflaten 
fuktes forsiktig før filsing og glatting. Hvis det skal 
påføres et nytt lag, skal overflaten være fullsten-
dig herdet.

VIKTIG!
Ved risiko for fukt,  
f.eks. våtrom, brukes 
sementbaserte sparkel
masser som ARDEX F 5 
eller ARDEX F 11.

VEGG og TAK
INNE



96 Veggsparkelmasser

ARDEX R 4 RAPID
Universal hurtigsparkel, hvit
• Sementbasert, med ARDURAPID-effekt 
• Kan sparkles helt ned til 0 mm.
• Primerfri på de fleste underlag
• Til gulv, vegg og tak
• Klar til belegning etter 45-60 minutter

TEKNISKE DATA 
Blandingsforhold:  
2,5 kg pulver 
til ca. 1,0 liter vann.  

Materialforbruk:
Ca. 1,1 kg pulver 
pr m²/mm

Bearbeidingstid:  
Ca. 15 min. (+20 °C).

Malings- og limeklar:  
For lagtykkelser opp til 
ca. 10 mm - 60 minutter.

Emisjonsklassifisering: 
M1 (RTS).
EMICODE: EC 1 Plus.

Emballasje: 
Spann á 2,5 kg.

BRUKSOMRÅDE
Sigefri reparasjonsmasse og finsparkel til oppret-
ting samt grov- og finsparkling av gulv, vegg og tak 
innendørs. Kan brukes uten priming på alle faste 
overflater av betong, puss, gipsplater, sponplater 
og OSB-plater, fliser, naturstein, terrazzo, vaskbare 
malingstyper og glassfibervev. Til fylling av hull og 
sprekker. Sparkling av skjøter, fuger og til festing 
av hjørneprofiler. Lagtykkelser fra 0 til 10 mm. 

FORBEHANDLING AV UNDERLAGET
Underlaget skal være tørt, fast og stabilt samt fri 
for støv og vedheftsreduserende midler. Løse eller 
svake malingslag og løs puss skal fjernes. Kan 
brukes direkte på sugende og ikke-sugende over-
flater uten priming. Priming mellom flere lag er 
ikke nødvendig. 

BEARBEIDING
Massen kan bearbeides i ca. 15 min. ved +20 °C. 
Er belegningsklar til alle former for belegning etter 
45-60 min. På tette underlag på gulv skal spar-
kelmassen påføres i minimum 2 mm lagtykkelse. 
På tette underlag på vegger og tak skal det påføres 
minimum 1 mm. lagtykkelse. 

VIKTIG!
Utendørs og i vannbe
lastede områder brukes 
ARDEX F 5 eller  
ARDEX F 11.

VEGG/TAK/GULV 
INNE
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ARDEX F 5
Hvit fiberarmert fasadesparkelmasse
• Økt sikkerhet gjennom fiberforsterkning
• Herder og tørker hurtig, selv i tykke lag
• Lagtykkelser opp til 10 mm er tørre etter et døgn
• Lett å påføre, og synker ikke
• Kan filses, glattes og slipes

TEKNISKE DATA 
Blandingsforhold:  
12,5 kg pulver 
til ca. 6,25 liter vann.  
5 kg pulver 
til ca. 2,5 liter vann.

Materialforbruk:
Ca. 0,9 kg pulver 
pr m²/mm

Bearbeidingstid:  
Ca. 30 min. (+20 °C).

Malings- og limeklar:  
For lagtykkelser opp til 
ca. 10 mm - 1 døgn.

Emisjonsklassifisering: 
M1 (RTS).
EMICODE: EC 1.

Emballasje: 
Sekker á 12,5 og 5 kg.

BRUKSOMRÅDE
Til innen- og utendørs bruk. Vegger og tak. Opp-
retting, utbedring og sparkling av fasader, samt 
vegg- og takflater før påføring av dispersjonsma-
ling, silikonemulsjonsmalinger. Til reparasjon av 
krakeleringsriss og ikke-gjennomgående riss, 

FORBEHANDLING AV UNDERLAGET
Underlaget skal være tørt, fast, bæredyktig og 
fritt for støv og andre vedheftsreduserende midler. 
Hefter på sementpuss, betong, keramiske fliser 
(glaserte overflater skal ruslipes) og dispersjons-
maling. Elastiske og glatte malingslag, løse ma-
lingslag, samt løs puss og tapet skal fjernes. 
Underlaget skal ikke primes eller grunnes før 
sparkling.

BEARBEIDING
Kan påføres i én operasjon i ønsket lagtykkelse. 
Etter ca. 40 – 50 min. ventetid er Ardex F 5 her-
det så mye at det kan utføres etterbearbeiding, 
som f.eks. filsing og glatting. Etterbearbeidingen 
kan foretas i ca. 20 minutter. Kan overmales eller 
etterbehandles med egnede pussystemer når det 
er tørt - som regel etter et døgn.

VIKTIG!
I tykke lag kan ARDEX 
F 5 blandes med ovns
tørket spesial sand fra 
ARDEX eller velgradert 
finkornet kvartssand.

VEGG og TAK
UTE og INNE
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VEGG og TAK
UTE og INNE

ARDEX F 11
Hvit fasadesparkelmasse
• Sementbasert og værbestandig
• Spenningsfattig og diffusjonsåpen
• Velegnet underlag for silikatmalinger
• Til lagtykkelser fra 0-5 mm i én arbeidsoperasjon

TEKNISKE DATA 
Blandingsforhold:  
25 kg pulver 
til ca. 8,5 liter vann  

Materialforbruk:
Ca. 1,2 kg pulver 
pr m²/mm

Bearbeidingstid:  
Ca. 30 min. (+20 °C).

Malings- og limeklar: 
Når sparkellaget er tørt,
avhengig av lagtykkelse.

Emisjonsklassifisering: 
EMICODE: EC 1 Plus.

Emballasje: 
Sekker á 25 kg.

BRUKSOMRÅDE
Til sparkling, utbedring og oppretting av vegg- og
takflater av betong, sementpuss, samt murverk. 
Til oppfylling av sprekker og hull, samt større 
ujevnheter på vegg og i tak. Velegnet underlag for 
rene silikatmalinger. Til plansparkling av veggflater 
av gassbetong. Innen- og utendørs bruk.

FORBEHANDLING AV UNDERLAGET
Underlaget kan være tørt og fuktig, men skal være 
fast, bæredyktig, ru og fri for vedheftsreduserende
midler. Gamle malinglag, pussrester og kalk m.m. 
skal fjernes. Innendørs skal glatte og tette under-
lag ruslipes og primes med ARDEX P 51 fortynnet 
med vann i forholdet 1 : ½.

BEARBEIDING
Kan påføres i opp til 5 mm lagtykkelse i én ope-
rasjon - tilsatt sand påføres mørtelen etter behov. 
Eventuell ettersparkling og sliping kan utføres etter 
at sparkellaget er avherdet, dvs. ca. 1 ½ time. 
Etter gjennomtørking kan ARDEX F 11 males med 
kalkfast maling. Tørketiden er avhengig av spar-
kellagets tykkelse, værforholdene og underlagets 
fuktinnhold. 

VIKTIG!
Maling på fuktig underlag  
kan medføre kalkutslag. 
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ARDEX CA 10 D
Hurtig monteringslim
• Til montering av lister, skinner, profiler, 

fotpaneler m.m. 
• Lett påføring og bearbeiding 
• God vedheft og hurtig avbinding

TEKNISKE DATA 
Materialforbruk:  
10 x 10 mm  
ca. 3,0 lm pr. patron 
5 x 5 mm 
ca. 12,0 lm pr. patron  

Belastbar: 
24-48 timer

BRUKSOMRÅDE
ARDEX CA 10 D er et løsemiddelfritt monterings-
lim med god limeevne og vedheft til underlaget. 
ARDEX CA 10 D er velegnet til liming og monte-
ring av sokkellister, profiler, trappeskinner, klemlis-
ter, kabelkanaler, dekorasjons-, akustikk- og isole-
ringsplater, pyntelister, tre- og kunststoffmaterialer 
samt keramiske fliser m.m. Kun til innendørs bruk.

ARDEX CA 20 P
SMP-monteringslim
• 1-komponent monteringslim på basis 

av silanmodifisert polymer
• Inneholder ikke løsemidler, vann eller isocyanater
• Høy klebeevne og styrke
• Krymper ikke under herding

TEKNISKE DATA 
Materialbasis:
Silan modifisert polymer

Materialforbruk:  
Ca 30-40 ml/pr. lm 

Skinntid: 
Ca. 7-10 minutter  
(+20 °C).

BRUKSOMRÅDE
Til vegger og gulv, innendørs og utendørs.
Til liming og montering av profiler, sokkellister, 
klemlister, kabelkanaler, isoleringsplater, tre- og 
kunststoffmaterialer, metallprofiler, trappeskinner,
parkettstaver og keramiske fliser m.m. på sugende 
og ikke-sugende underlag. Til tetting av fuger i 
gulv og materialskjøter i metall, tre, keramikk og 
kunststoff.
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Lim-metoder: VL = våtliming  ●  SVL = sen våtliming  ●  HF = heftliming  ●  KL = kontaktliming  ●  TH = tidlig heftliming

Belegningstype ARDEX  
AF 135

ARDEX  
AF 145

ARDEX  
AF 165

ARDEX  
AF 180 MS

ARDEX  
AF 270

ARDEX  
AF 455 MS

ARDEX  
AF 480 MS

ARDEX  
AF 495

ARDEX  
AF 620

ARDEX 
AF 720

ARDEX  
AF 830

ARDEX 
AF 900

ARDEX 
AF 2270

Lim- metode*

Su
ge

nd
e 

un
de

rl
ag

Gummi KL/VL

Korkment VL

Linoleum:

Vev-bakside KL/VL

PVC skumbakside KL/SVL/TH

Kork: Natur/MDF VL

Nålefilt KL/VL/SVL

Parkett/tregulv VL

Tepper/teppefliser

Filt KL/VL

Lateksbakside  HF KL/VL

PVC-bakside  HF KL/VL

Skumbakside  HF KL/VL

Vevbakside  HF KL/VL

Vinyl (PVC)

Homogen bakside KL/SVL/HF/TH

Skumbakside KL/VL/SVL

Designfliser/LVT KL/VL/SVL

Profiler/paneler KL

Kvartsvinyl KL/SVL/TH

Ik
ke

 s
ug

en
de

 u
nd

er
la

g

Gummi VL

Kork: Natur/MDF VL

Nålefilt KL/VL/SVL

Parkett/tregulv VL

Tepper/teppefliser

Filt  VL

Lateksbakside  HF KL/VL/SVL

PVC-bakside  HF KL/SVL

Skumbakside  HF KL/VL/SVL

Vevbakside  HF KL/VL

Vinyl (PVC)

Homogen bakside KL/HF

Skumbakside KL/HF

Designfliser/LVT KL/HF

Profiler/paneler KL/KL

Kvartsvinyl KL/HF
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Lim-metoder: VL = våtliming  ●  SVL = sen våtliming  ●  HF = heftliming  ●  KL = kontaktliming  ●  TH = tidlig heftliming

Belegningstype ARDEX  
AF 135

ARDEX  
AF 145

ARDEX  
AF 165

ARDEX  
AF 180 MS

ARDEX  
AF 270

ARDEX  
AF 455 MS

ARDEX  
AF 480 MS

ARDEX  
AF 495

ARDEX  
AF 620

ARDEX 
AF 720

ARDEX  
AF 830

ARDEX 
AF 900

ARDEX 
AF 2270

Lim- metode*

Su
ge

nd
e 

un
de

rl
ag

Gummi KL/VL

Korkment VL

Linoleum:

Vev-bakside KL/VL

PVC skumbakside KL/SVL/TH

Kork: Natur/MDF VL

Nålefilt KL/VL/SVL

Parkett/tregulv VL

Tepper/teppefliser

Filt KL/VL

Lateksbakside  HF KL/VL

PVC-bakside  HF KL/VL

Skumbakside  HF KL/VL

Vevbakside  HF KL/VL

Vinyl (PVC)

Homogen bakside KL/SVL/HF/TH

Skumbakside KL/VL/SVL

Designfliser/LVT KL/VL/SVL

Profiler/paneler KL

Kvartsvinyl KL/SVL/TH

Ik
ke

 s
ug

en
de

 u
nd

er
la

g

Gummi VL

Kork: Natur/MDF VL

Nålefilt KL/VL/SVL

Parkett/tregulv VL

Tepper/teppefliser

Filt  VL

Lateksbakside  HF KL/VL/SVL

PVC-bakside  HF KL/SVL

Skumbakside  HF KL/VL/SVL

Vevbakside  HF KL/VL

Vinyl (PVC)

Homogen bakside KL/HF

Skumbakside KL/HF

Designfliser/LVT KL/HF

Profiler/paneler KL/KL

Kvartsvinyl KL/HF



102 Gulvlim

ARDEX AF 135
Fiberforsterket gulvlim
• Universelle bruksmuligheter
• Meget miljøvennlig
• Lett påføring - kort avluftingstid
• Høy styrke - lavt forbruk
• Luktfri etter uttørking

TEKNISKE DATA 
Materialforbruk: 
290-350 g/m2.  
Se datablad for anbefalt 
limspreder og limmengde

Bearbeidingsbetingelser: 
Temperatur over +15 °C
RF: Mindre enn 75 %
 
Avluftningstid: 
5-10 minutter

Monteringstid:
Ca. 10 minutter

Velegnet til gulvvarme: 
Ja,

Lagring:
Ca. 12 mnd. i uåpnet 
original emballasje. 
Kjølig men frostfritt

Emisjonsklassifisering:  
EC 1 Plus

Emballasje:
Spann á 13 kg netto

BRUKSOMRÅDE
På sugende underlag innendørs. Til liming av: 
LVT-belegg, homogene og heterogene PVC-belegg, 
CV-belegg, kvartsvinylfliser, gummibelegg opp til 
4 mm tykkelse samt linoleum.  ARDEX AF 135 
er tilsatt fiber som reduserer dimensjonsendringer 
i belegget samt minimerer risikoen for inntrykks-
merker i elastiske belegg. ARDEX AF 135 skal 
brukes som vått- semivått lim.

FORBEHANDLING AV UNDERLAGET
Underlaget skal være jevnt, tørt, fast, bæredyk-
tig, fritt for vedheftsreduserende midler og uten 
sprekker samt avtrekk- og trykkfast. Ved liming på 
betongunderlag skal gulvbransjens retningslinjer 
vedrørende fuktinnhold, temperaturer m.m. over-
holdes. Eventuell sparkling og oppretting av under-
laget utføres med en egnet ARDEX sparkel- eller 
avrettingsmasse med tilhørende priming. 

BEARBEIDING
ARDEX AF 135 røres opp om nødvendig, og på-
føres underlaget i et jevnt lag. Belegget monteres 
i det våte- semivåte limet etter 5-10 minutters 
avlufting, avhengig av inneklima, underlagets og 
materialets temperatur, underlagets sugeevne samt 
den benyttede limsprederen. Belegget tromles 
jevnt over hele arealet mens limet stadig er vått, 
og tromles på nytt igjen ca. 1 time etter legging.

VIKTIG!
Beleggskjøter kan tidligst sveises etter 24 timer. 

GULV og VEGG
INNE



103Gulvlim Gulvlim

ARDEX AF 145
Allsidig gulv- og vegglim
• Ekstremt høy klebeevne
• Meget høy styrke og lavt forbruk
• Lang monteringstid
• Meget stort bruksområde
• Løsemiddelfri og luktfri etter uttørking

TEKNISKE DATA 
Materialforbruk: 
250-450 g/m2.  
Se datablad for anbefalt 
limspreder og limmengde

Bearbeidingsbetingelser: 
Temperatur over +15 °C
RF: Mindre enn 75 %
 
Avluftningstid: 
20-40 minutter

Monteringstid:
30-50 minutter

Velegnet til gulvvarme: 
Ja,

Lagring:
Ca. 12 mnd. i uåpnet 
original emballasje. 
Kjølig men frostfritt

Emisjonsklassifisering:  
M1 (RTS), EC 1 Plus

Emballasje:
Spann á 12 kg netto

BRUKSOMRÅDE
Innendørs på gulv og vegg. Dispersjonslim til li-
ming av PVC-belegg på gulv og vegg, kvartsvinyl-
fliser, LVT-belegg, gummibelegg opp til 4 mm i 
tykkelse og tekstile gulvbelegg med bakside av 
lateks eller skum. Til sugende og ikke-sugende 
underlag innen dørs. Kjennetegnet ved en sterkt 
utpreget klebeevne, meget høy sluttstyrke og ved 
å være meget fuktbestandig. Kan brukes til både 
våtliming og heftliming. 

FORBEHANDLING AV UNDERLAGET
Underlaget skal være jevnt, vedvarende tørt, fast, 
bæredyktig, fri for vedheftsreduserende midler og 
uten sprekker og skal ha tilstrekkelig trykk- og av-
trekksstyrke. Evt. sparkling og oppretting av under-
laget, utføres med en egnet ARDEX sparkel- eller 
avrettingsmasse og tilhørende priming. 

BEARBEIDING
Om nødvendig kan limet røres opp før bruk. Beleg-
get skal være akklimatisert og fri for spenninger før 
påføring av limet. Limet påføres med limspreder 
eller rulle i et jevnt lag. Trekk limsprederen gjen-
nom limlaget, straks etter påføringen, for å sikre 
korrekt mengde lim.

VIKTIG!
Beleggskjøter i PVC eller gummibelegg 
kan tidligst sveises etter 24 timer. 

GULV og VEGG
INNE
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ARDEX AF 165
Dispersjonsbasert gulv- og vegglim
• Mange bruksområder
• Kort avluftingstid
• Høy styrke - lett påføring
• Lang monterings-tid
• Løsemiddelfri - luktfri etter uttørking

TEKNISKE DATA 
Materialforbruk: 
250-550 g/m2  
Se datablad for anbefalt 
limspreder og limmengde

Bearbeidingsbetingelser: 
Temperatur over+18 °C
RF: Mellom 40% og 65%,
maks. 75 %
 
Avluftningstid: 
Opp til 20 minutter

Monteringstid:
Opp til 35 minutter

Velegnet til kontorstoler: 
Ja, iht. EN 12529

Lagring:
Ca. 1 år i uåpnet 
original emballasje. 
Ikke følsom overfor frost

Emisjonsklassifisering:  
M1 (RTS), EC 1 Plus

Emballasje:
Spann á 14 kg netto

BRUKSOMRÅDE
Sugende og ikke-sugende underlag innendørs. 
Dispersjonslim til liming av: PVC-belegg på gulv 
og vegg. Kvartsvinylfliser. Gummibelegg opp til 2,5 
mm i tykkelsen. PVC og PVC-designbelegg (LVT). 
CV-belegg. Linoleum. Tekstile gulvbelegg med 
bakside av tekstil, lateks eller PVC. AF 165 har en 
sterkt utpreget klebeevne og meget høy sluttstyrke. 
AF 165 kan brukes til både våt- og heftliming. Til 
tekstile belegg med PUR bakside anbefales det å 
bruke AF 145. 

FORBEHANDLING AV UNDERLAGET
Underlaget skal være jevnt, tørt, fast, bæredyktig, 
fri for vedheftsreduserende midler og uten sprekker 
samt avtrekk- og trykkfast eller klargjort på tilsva-
rende måte. Ved liming på betongunderlag skal 
gulvbransjens retningslinjer vedrørende fuktinn-
hold, temperaturer m.m. overholdes.

BEARBEIDING
ARDEX AF 165 kan vispes opp om nødvendig, og 
påføres underlaget i et jevnt lag. Belegget tromles 
ca. 1 time etter legging. Etter ca. 30 min. tromles 
belegget igjen.
 
VIKTIG!
Beleggskjøter kan tidligst sveises etter 24 timer.

GULV
UTE og INNE
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ARDEX AF 180 MS
1-komponent SMP-basert lim
• Løsemiddelfritt
• Egnet til gulvvarme
• Tåler stoler med rullende hjul
• Velegnet til stor belastning
• Fuktbestandig

TEKNISKE DATA 
Materialforbruk: 
300-480 g/m2.  
Se datablad for anbefalt 
limspreder og limmengde

Bearbeidingsbetingelser: 
Temperatur over+18 °C
RF: Mellom 40% og 65%,
maks. 75 %
 
Avluftningstid: 
Opp til 20 minutter

Monteringstid:
Opp til 35 minutter

Velegnet til kontorstoler: 
Ja, iht. EN 12529

Lagring:
Ca. 1 år i uåpnet 
original emballasje. 
Ikke følsom overfor frost

Emisjonsklassifisering:  
M1 (RTS), EC 1 Plus

Emballasje:
Spann á 12 kg netto

BRUKSOMRÅDE
Innen- og utendørs på gulv. SMP-basert lim til li-
ming av homogene og heterogene PVC-belegg  
i baner og fliser, LVT-designbelegg, CV-belegg og
gummibelegg i baner eller fliser på sugende og 
ikke-sugende underlag. Tåler fukt etter herding. 

FORBEHANDLING AV UNDERLAGET
Underlaget skal være jevnt, permanent tørt, fast, 
bæredyktig, fri for vedheftsreduserende midler og 
riss samt trekk- og trykkfast. Gulvbransjens ret-
ningslinjer vedrørende fuktinnhold, temperaturer 
m.m. skal overholdes.

BEARBEIDING
ARDEX AF 180 MS påføres jevnt på underlaget 
med en tannsparkel. Det er viktig å unngå overlap-
pende limlag. Belegget skal legges innenfor mon-
teringstiden og det skal være limdekning på hele 
baksiden av belegget. På dette underlag er det 
viktig at luftfuktigheten er 40 % eller mer.
 
VIKTIG!
På ikkesugende underlag er en relativ 
luftfuktighet på minst 50 % påkrevet.

GULV
UTE og INNE
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ARDEX AF 270
Tekstil og linoleumslim
• Kraftig monteringshugg
• Meget miljøvennlig
• Luktfri etter uttørking
• Lett påføring

TEKNISKE DATA 
Materialforbruk: 
325-450 g/m2.  
Se datablad for anbefalt 
limspreder og limmengde

Bearbeidingsbetingelser: 
Temperatur over+15 °C
RF: Mindre enn 75 %
 
Avluftningstid: 
Opp til 10 minutter

Monteringstid:
Ca. 15 minutter

Velegnet til kontorstoler: 
Ja, iht. EN 12529

Velegnet til gulvvarme: Ja

Lagring:
Ca. 1 år i uåpnet 
original emballasje. 
Kjølig men frostfritt

Emisjonsklassifisering:  
M1 (RTS), EC 1 Plus

Emballasje:
Spann á 14 kg netto

BRUKSOMRÅDE
På sugende underlag innendørs. Dispersjonslim til 
liming av linoleumsbelegg med bakside av jute 
eller glassfiber, korkment, tepper med bakside av 
tekstil, lateksskum eller lateksbehandlet bakside, 
vevde tekstilbelegg og nålefilt. ARDEX AF 270 
kjennetegnes ved dens gode start- og sluttstyrke. 

FORBEHANDLING AV UNDERLAGET
Underlaget skal være jevnt, vedvarende tørt, fast, 
bæredyktig, fri for vedheftsreduserende midler og 
uten sprekker, og skal ha tilstrekkelig trykk- og 
avtrekksstyrke. Ved liming på betongunderlag skal 
gulvbransjens retningslinjer vedrørende fuktinn-
hold, temperaturer m.m. overholdes.

BEARBEIDING
Belegget skal være akklimatisert og fri for egen-
spenninger før legging. ARDEX AF 270 kan om 
nødvendig røres om før bruk og påføres med en 
egnet limspreder i et jevnt lag på det korrekt klar-
gjorte underlag. Ved påføring skal overlappende 
limlag unngås.

VIKTIG!
Ved liming av tekstile belegg med PUR 
eller PVCbakside kontakt ARDEX.

GULV
INNE
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ARDEX AF 455 MS
Parkettlim i pølsepose
• Til påføring med limpistol
• Løsemiddelfritt
• Egnet til gulvvarme
• Tåler stoler med rullende hjul

TEKNISKE DATA 
Materialforbruk: 
450-1500 g/m2.  
Se datablad for anbefalt 
limspreder og limmengde

Bearbeidingsbetingelser: 
Temperatur over +18 °C
RF: Mindre enn 75 %
 
Avluftningstid: 
Ingen

Monteringstid:
Ca. 40 minutter

Velegnet til kontorstoler: 
Ja, iht. EN 12529

Velegnet til gulvvarme: Ja

Lagring:
Ca. 1 år i uåpnet 
original emballasje. 
Ikke følsom overfor frost

Emisjonsklassifisering:  
M1 (RTS), EC 1 Plus

Emballasje:
Folieposer á 4,2 liter netto

BRUKSOMRÅDE
Silan- modifisert polymer basert parkettlim  
i pølse til stripeliming av stavparkett, flerlagspar-
kett (fra 90 cm lengde), massive plankegulv (til 
maks. 18 cm bredde) og korkgulv med HDF / 
MDF mellomlag og korkment  samt ved bruk av 
TKB limspreder eller ARDEX vekseldyser til legging 
av mosaikkparkett iht. DIN EN 13488, høykant-
parkett, min. 16 mm tykk, maks. 200 mm lang, 
stavparkett, flerlagsparkett, massive plankegulv (til 
maks. 18 cm bredde), korkgulv med HDF/MDF 
mellomlag, på sugende og ikke sugende underlag,    
innendørs.

FORBEHANDLING AV UNDERLAGET
Underlaget skal være jevnt, permanent tørt, fast, 
bæredyktig, fri for vedheftsreduserende midler 
og uten sprekker og skal ha tilstrekkelig trykk- og 
avtrekksstyrke. Gulvbransjens retningslinjer vedrø-
rende fuktinnhold, temperaturer m.m. skal over-
holdes. Det må ikke brukes en dispersjonsprimer 
direkte under limet.

BEARBEIDING
ARDEX AF 455 MS påføres jevnt i striper på un-
derlaget ved hjelp av en pølsepistol med spesiell 
påføringsdyse.

GULV og VEGG
INNE
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ARDEX PREMIUM 
AF 480 MS
SM Polymerbasert parkettlim
• Høy skjærstyrke, velegnet til alle parkettyper
• Høy sluttstyrke
• Priming ikke nødvendig
• Lett bearbeiding og lavt forbruk

TEKNISKE DATA 
Materialforbruk: 
400-1500 g/m2.  
Se datablad for anbefalt 
limspreder og limmengde

Bearbeidingsbetingelser: 
Temperatur over +18 °C
RF: Mindre enn 75 %
 
Avluftningstid: 
Ingen

Monteringstid:
Ca. 40 minutter

Velegnet til gulvvarme: Ja

Lagring:
Ca. 1 år i uåpnet 
original emballasje. 
Kjølig men frostfritt

Emisjonsklassifisering:  
EC 1 R

Emballasje:
Spann á 18 kg netto

BRUKSOMRÅDE
Til gulv innendørs. Fastelastisk SMP-lim med stor 
skjærstyrke til liming av mosaikkparkett, høykant-
parkett 16 mm tykke maks 200 mm lange, stav- 
og ruteparkett, 18 mm massiv parkett, massive 
parkettstaver med not og fjær, lamellparkett, mas-
sive tregulv 180 mm brede (bredde/lengdeforhold 
1:8), massive korkgulv og lamellkork med kjerne 
av MDF/HDF på egnede undergulv. 

FORBEHANDLING AV UNDERLAGET
Undergulvet skal være plant, vedvarende tørt, fast, 
bæredyktig, fri for vedheftsreduserende midler og 
uten sprekker, og skal ha tilstrekkelig
trykk- og avtrekksstyrke.

BEARBEIDING
Limet skal være tilstrekkelig akklimatisert før bear-
beidingen starter. Limet påføres i et jevnt lag med 
tannsparkel på det korrekt klargjorte undergulv. 
Det må kun påføres så mye lim at man rekker å 
legge belegget mens limet fortsatt er vått.

VIKTIG!
Det må ikke benyt
tes dispersjonsbasert 
primer under ARDEX 
PREMIUM AF 480 MS.

GULV
INNE
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ARDEX 495
2-komponent PU lim
• Meget lav emisjon, løsemiddel og vannfri
• til gulvbelegg av gummi og PVC samt parkettgulv
• Egnet til hardt belastede områder
• Til bruk i fuktige rom og i utendørsområder
• Tåler høy varme

TEKNISKE DATA 
Materialforbruk: 
350-600 g/m2 
Se datablad for anbefalt 
limspreder og limmengde

Bearbeidingsbetingelser: 
Temperatur over +15 °C
RF: Mindre enn 65 %
 
Avluftningstid: 
5-60 minutter

Monteringstid:
Ca. 70 minutter

Velegnet til gulvvarme: Ja

Lagring:
Ca. 1 år i uåpnet 
original emballasje. 
Kjølig men frostfritt

Emisjonsklassifisering:  
EC 1 R

Emballasje:
Spann á 6 kg A-komp. 
1,05 kg B-komp.

BRUKSOMRÅDE
Til innendørs og utendørs bruk. Til liming av gum-
mibelegg i fliser, LVT (design vinyl), Amtico Stra-
tica, linoleum opp til 4 mm, kvartsvinyl, laminat, 
mosaikk, 10 mm solid og 22 mm lamelpar-kett, 
høykantparkett, kunstgress, gummigranulat, 
sportsgulv og andre typer innen- og utendørs be-
legg. På sugende og ikke-sugende underlag. 

FORBEHANDLING AV UNDERLAGET
Undergulvet skal være plant, tørt, fast, bæredyk-
tig, fritt for vedheftsreduserende midler og uten 
sprekker samt avtrekk- og trykkfast. Ved liming 
på betongunderlag skal Gulvbransjens retnings-
linjer vedrørende fuktinnhold, temperaturer m.m. 
overholdes.

BEARBEIDING
Limet skal være tilstrekkelig akklimatisert før bear-
beidingen starter. Limet påføres i et jevnt lag med 
tannsparkel på det korrekt klargjorte undergulv. 
Det må kun påføres så mye lim at man rekker å 
legge belegget mens limet fortsatt er vått.

VIKTIG!
Inneholder isocyanater. Overhold produsentens 
anvisninger samt nasjonal lovgivning!

GULV
INNE
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ARDEX AF 620
Løsemiddelfritt kontaktlim
• Dispersjonsbasert kontaktlim
• Stort bruksområde
• Meget lav emisjon
• Mykner-resistent
• Lang klebetid 

TEKNISKE DATA 
Materialforbruk: 
100-200 g/m2.  
Se datablad for anbefalt 
limspreder og limmengde

Bearbeidingsbetingelser: 
Temperatur over +15 °C
RF: Mindre enn 75 %
 
Avluftningstid: 
Ca. 30 minutter

Monteringstid:
Innenfor 24 timer

Velegnet til gulvvarme: Ja

Lagring:
Ca. 1 år i uåpnet 
original emballasje. 
Kjølig men frostfritt

Emisjonsklassifisering:  
EC 1 Plus

Emballasje:
Spann á 2,5 kg netto

BRUKSOMRÅDE
På sugende og ikke-sugende underlag, til liming 
av tepper og tekstilbelegg, ett-lags og flerlags 
nålefiltbelegg, linoleumsbelegg med jutebakside, 
homogene og heterogene PVC-belegg, LVT-belegg, 
CV-belegg, gummibelegg og -profiler, PVC-profiler 
og isolasjonsunderlag/-materialer.

FORBEHANDLING AV UNDERLAGET
Underlaget skal være jevnt, permanent tørt, fast, 
bæredyktig, fri for vedheftsreduserende midler 
og uten sprekker og skal ha tilstrekkelig trykk- og 
avtrekksstyrke. Lakkerte eller malte overflater skal 
ruslipes før limingen starter. Gammelt lim, som 
fortsatt er klebrig skal fjernes.

BEARBEIDING
Limet påføres med en grov tekstur-rulle (f.eks. gul 
Rollo av skum) eller en korthåret standard male-
rulle (7-9 mm luvlengde). Limet påføres på både 
underlaget og belegget i et jevnt lag. Når limet er 
tørket helt opp og det ikke er avsmitting (finger-
test), kan belegget monteres.

GULV
INNE
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ARDEX AF 720
Til linoleum og tekstile gulvbelegg
• Meget miljøvennlig
• Luktfri etter uttørking
• Løsemiddelfri
• Lett påføring 
• Velegnet til gulvvarme

TEKNISKE DATA 
Materialforbruk: 
375-500 g/m2.  
Se datablad for anbefalt 
limspreder og limmengde

Bearbeidingsbetingelser: 
Temperatur over +15 °C
RF: Mindre enn 75 %
 
Avluftningstid: 
0-5 minutter

Monteringstid:
Ca. 15minutter

Velegnet til gulvvarme: Ja

Velegnet til kontorstoler: 
Ja ihht. EN 12 529

Lagring:
Ca. 1 år i uåpnet 
original emballasje. 
Kjølig men frostfritt

Emisjonsklassifisering:  
EC 1 Plus

Emballasje:
Spann á 14 kg netto

BRUKSOMRÅDE
Til bruk på gulv innendørs. Dispersjonslim til li-
ming av linoleumsbelegg, tepper med bakside av 
tekstil, lateksskum eller lateks-behandlet bakside, 
vevde tekstilbelegg og nålefilt, på sugende under-
lag.  

FORBEHANDLING AV UNDERLAGET
Underlaget skal være jevnt, vedvarende tørt, fast, 
bæredyktig, fri for vedheftsreduserende midler 
og uten sprekker og skal ha tilstrekkelig trykk- og 
avtrekksstyrke. Ved liming på betongunderlag skal 
gulvbransjens retningslinjer vedrørende fuktinn-
hold, temperaturer m.m. overholdes.

BEARBEIDING
ARDEX AF 720 røres opp før bruk og påføres med 
en egnet limspreder i et jevnt lag på det korrekt 
klargjorte underlaget.  Ved legging skal overlap-
pende limlag unngås.

VIKTIG!
Belegget skal være akklimatisert før leggingen 
starter, og være uten egenspenninger. 

GULV
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ARDEX AF 830
Fikseringslim
• Meget miljøvennlig
• Raskt belegningsklar
• Til teppefliser med filtbakside
• Lavt forbruk 

TEKNISKE DATA 
Materialforbruk: 
120-140 g/m2.  
Se datablad for anbefalt 
limspreder og limmengde

Bearbeidingsbetingelser: 
Temperatur over +15 °C
RF: Mindre enn 75 %
 
Avluftningstid: 
20-30 minutter

Monteringstid:
Ca. 3 timer

Velegnet til gulvvarme: Ja

Velegnet til kontorstoler:
Ja, i henhold til EN 12529

Lagring:
Ca. 1 år i uåpnet 
original emballasje. 
Kaldt men frostfritt

Emisjonsklassifisering:  
EC 1 R

Emballasje:
Spann á 10 kg netto

BRUKSOMRÅDE
Vannbasert fikseringslim til fiksering av teppe fliser 
med filtbakside samt til fast liming av teppefliser 
med bakside av bitumen/filt, PVC eller PUR.
Til montering av godkjente LVT-belegg i lengder 
opp til 120 cm. Kontakt ARDEX ved bruk til 
LVT-belegg og vinylfliser. Til montering på sugende 
og ikke-sugende underlag innendørs.

FORBEHANDLING AV UNDERLAGET
Underlaget skal være jevnt, permanent tørt, fast, 
bæredyktig, fri for vedheftsreduserende midler, og 
uten sprekker samt avtrekk- og trykkfast. Gulv-
bransjen retningslinjer vedrørende fuktinnhold, 
temperaturer m.m. skal overholdes.

BEARBEIDING
ARDEX AF 830 røres om før bruk. Limet påføres 
jevnt over hele underlaget med en malerulle. Dam-
mer av lim skal unngås. På eksisterende data-gulv, 
må det ikke komme fikseringslim mellom platene. 
Skjøter kan dekkes med tape før påføring av fikse-
ringslimet.

GULV
INNE
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ARDEX AF 900
Fikseringslim til SL-teppefliser
• Meget miljøvennlig
• Løsemiddelfritt
• Hurtig uttørking
• Meget lavt forbruk

TEKNISKE DATA 
Materialforbruk: 
70-90 g/m2.  
Se datablad for anbefalt 
limspreder og limmengde

Bearbeidingsbetingelser: 
Temperatur over +15 °C
RF: Mindre enn 75 %
 
Avluftningstid: 
30 min. på sugende  
underlag. 60 min. på 
ikke-sugende underlag

Monteringstid:
Opp til 24 timer

Velegnet til kontorstoler: 
Ja, i henhold til EN 12529

Velegnet til gulvvarme: Ja

Lagring:
Ca. 1 år i uåpnet 
original emballasje. 
Kaldt men frostfritt

Emisjonsklassifisering:  
EC 1 

Emballasje:
Spann á 10 kg netto

BRUKSOMRÅDE
Vannbasert fikseringslim til fiksering av teppefliser 
med bakside av bitumen eller filt, PVC eller PUR. 
Til montering på sugende og ikke-sugende under-
lag innendørs.

FORBEHANDLING AV UNDERLAGET
Underlaget skal være jevnt, permanent tørt, fast, 
bæredyktig, fri for riss, samt trekk- og trykkfast. 
Gulvbransjens retningslinjer vedrørende fuktinn-
hold, temperaturer m.m. skal overholdes.

BEARBEIDING
ARDEX AF 900 påføres jevnt over hele underlaget 
med en malerulle. Dammer av lim skal unngås.
Teppeflisene monteres når fikseringslimet er tørket 
glassklart opp. Flisene gnis godt fast i fikserings-
limet.

VIKTIG!
På sterkt sugende 
underlag anbefales 
priming.

GULV
INNE
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ARDEXF 2270
Universallim til elastiske 
og tekstile gulvbelegg
• Mange bruksområder
• Meget miljøvennlig - løsemiddelfritt
• Kan brukes under tekstil-, linoleum-, PVC- 

og gummibelegg uten ledende grunning

TEKNISKE DATA 
Materialforbruk: 
250-600 g/m2.  
Se datablad for anbefalt 
limspreder og limmengde

Bearbeidingsbetingelser: 
Temperatur >+15 °C
RF: >75 %
 
Avluftningstid: 
5-15 minutter

Monteringstid:
5-40 minutter

Velegnet til gulvvarme: Ja

Lagring:
Ca. 1 år i uåpnet 
original emballasje. 
Kjølig men frostfritt

Emisjonsklassifisering:  
EC 1 Plus

Emballasje:
Spann á 12 kg netto

BRUKSOMRÅDE
Ledende dispersjonslim til liming av ledende 
tekstilbelegg, nålefiltbelegg, linoleumsbelegg, 
PVC-belegg, gummibelegg opp til 4 mm lagtykkel-
se på sugende underlag innendørs. 
ARDEX AF 2270 kjennetegnes ved dens universel-
le bruksområde samt god start- og sluttstyrke.

FORBEHANDLING AV UNDERLAGET
Underlaget skal være jevnt, vedvarende tørt, fast, 
bæredyktig, fri for vedheftsreduserende midler og 
uten sprekker, og skal ha tilstrekkelig
trykk- og avtrekksstyrke.

BEARBEIDING
ARDEX PREMIUM AF 2270 og gulvbelegget skal 
akklimatiseres før legging. Belegget skal være fritt 
for egenspenninger. Limet påføres jevnt på det for-
beredte underlaget ved hjelp av en limspreder. Det 
er viktig å unngå overlappende limspor. Sveising 
kan tidligst utføres etter 24 timer. 

VIKTIG!
Skal brukes på sugende underlag.

GULV
INNE
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GODE RÅD
VED LIMING AV GULVBELEGG

BEMERK
Vær oppmerksom på at det kan være avvikende forskrifter fra belegg-
produsenten som skal følges. Gulvbransjens regler på området skal alltid 
følges. I tvilstilfeller anbefales det først å utføre en prøveliming.

Se: gulvfakta.no

ARDEX SYSTEMPRODUKTER
Særlig god vedheft oppnås ved bruk med ARDEX sparkel- eller  
avrettingsmasser. Benyttet med andre ARDEX produkter med klasifiseringen 
M1, EMICODE EC1 eller EMICODE EC1 Plus, oppnås optimale betingelser 
for en miljøvennlig og luktfri konstruksjon. Uskadelig for mennesker  
og miljø etter uttørking. 
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TREFOT, STATIV TIL BLANDEMASKIN
Til montering av blandemaskin på  
75 liter blandekar.

STØVSKJERM
Til 75 liter blandekar. Med hull til 
montering av støvsugerslange.

Leveres kun fra Oslo.

VOGN TIL BLANDEKAR
Til 75 liter blandekar.

BLANDEKAR
75 liter - i kraftig plast med 2 hanker. 
Kapasitet til blanding av 75 kg masse.

TURBINBLANDER
Brukes ved blanding av avrettings-
masser i 75 liter blandekar.

TREFOT, STATIV TIL BLANDEMASKIN
Til montering av blandemaskin på  
75 liter blandekar.

TURBINBLANDER
Brukes ved blanding av avrettings-
masser i 75 liter blandekar.

KUN 
til tidligere
modell av 
blande- 
maskin

KUN 
til tidligere
modell av 
blande- 
maskin

Leveres 
KUN 
fra 

Danmark

Leveres 
KUN 

fra Oslo

BLANDEDRILL, ENKEL (NY)
Robust maskin m/2 gir. Effekt: 925 W 
1. gir:0-150/300/530 /min 
2. gir: 0-200/400/780 /min 

Ny! Ny!

Ny!
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PROPELLBLANDER
Brukes sammen med Ardex blande-
maskin eller vanlig boremaskin. Veleg-
net til selvutjevnende avrettingsmasser.

BLANDESPANN
30 liter. Laget i kraftig plast med hank. 
Til blanding av 25 kg avrettingsmasse. 

Komplett
blandesett

• Blandedrill
• Vogn til blandekar
• 75 l blandekar
• Støvskjerm
• Trefot
• Turbinblander
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SAND/GRUS
Vasket og ovnstørket. Kornstørrelser: 
0,4-0,8/0,8-1,2/0-4/ og 0-8 mm.

NIVÅPINNER/KOTEMÅLERE
Til avsetting av høyder ved avretting 
av gulv. Selvklebende.

ARDEX MÅLESPANN, 9 LITER
For sikring av riktig blandeforhold.

ARDEX MIXERCUP 
Til håndblanding av mindre mengder 
gips- og sementsparkelmasser.

ARDEX DUSTFREE
Til montering på blandespann eller 
murerbøtte. Støvfri blanding uten olje.

PIGGRULLE MED SPRUTSKJERM
Til selvutjevnende avrettingsmasser. 
Fjerner luft bobler/danner en perfekt over-
flate. Br.: 50 cm. Piggl. 11/21/35 mm.

STOPPLISTER
Til avgrensning ved bruk av avretting-
smasser. 15x15 / 30x30 mm x 2 m.

ARDEX TP 50 AVSTANDSLIST
Leveres i ruller á 20 m.
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IndorTec FLEXBONE 2-E
Armeringsnett

ROTNETT / ARMERINGSNETT
Nett á 120 x 80 cm, ruter 7 x 7 cm 
(Selges i esker á 20 stk.)

ARMERINGSNETT
Ved sparkling av tregulv/forsterking av 
svake underlag. I ruller á 50x1 m.

SPECIAL 5
Til fuktsperring med ARDEX AF 480.
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Du trenger kun en...
... en komplett leverandør!

SI JA TIL JOBBEN!
- du løser det med ARDEX!

ARDEX́ blueline

Bland i 3 minutter
og spar 37 1/2 time
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