
ARDEX Skandinavia A/S, filial Norge
Jerikoveien 10 B, 1067 Oslo
Tlf: +47 22 61 05 00
ardex@ardex.no
www.ardex.no 

Produktdatablad124
11

/2
01

9

ARDEX SK 12 TRICOM tetningsbånd 120 mm
ARDEX SK 90 TRICOM innvendig hjørne 90º
ARDEX SK 270 TRICOM utvendig hjørne 270º 

BRUKSOMRÅDE
ARDEX SK TRICOM tetningsbånd og -hjørner brukes sammen med 
ARDEX S 1-K, ARDEX 8+9 og ARDEX S 7, smøremembraner til 
fleksibel og vanntett overbygging av bevegelsesfuger, hjørnefuger 
i baderom og områder med vedvarende vannpåvirkning, som f.eks. 
svømmebassenger, storkjøkkener, hoteller, institusjoner og lignende. 
ARDEX SK TRICOM tetningsbånd kan brukes både innen- og utendørs.

FORBEHANDLING AV UNDERLAGET
Underlaget skal være tørt, rent og bæredyktig. ARDEX SK TRICOM 
kan festes til underlaget med ARDEX S 1-K, ARDEX 8+9 eller ARDEX 7, 
se databladene for disse produktene for ytterligere informasjon.

BEARBEIDING
Det skal påføres rikelig med membran på de gjeldende områder og 
tetningsbånd og tetningshjørner limes fast i den våte membranen. 
Når tetningsbåndet er montert, påføres resten av vegg og gulv første 
strøk med membran.
 

Skjøting av tetningsbåndet skal utføres med min. 50 mm overlapp 
som limes med membran. Ved bruk av ARDEX S 1-K til liming av 
overlapper, vil tørketiden være vesentlig lengre enn for ARDEX 8+9 
og ARDEX S 7.

Andre strøket med membran påføres når første strøket er tørt, og på-
føres slik at både tetningsbånd og –hjørner dekkes helt av membran.

BEMERK
ARDEX SK TRICOM tetningsdetaljer må ikke benyttes i direkte kontakt 
med løsemiddelholdige produkter.
 
Ved bruk i særlig utsatte områder med aggressiv kjemisk belastning, 
samt ved belastning med olje, drivstoff eller alkoholholdige stoffer 
anbefales det å kontakte ARDEX for teknisk rådgivning før arbeidet 
startes.
 
I tvilstilfeller anbefales det å foreta en prøvelegging eller kompatibili-
tetstest.

ARDEX SK TRICOM
Tetningsbånd- og hjørner

• Sikker tetting mellom våtromsmembran og overganger

• Festes i membranen  - lett å montere

• Vanntett og værbestandig

• Stor rivestyrke og meget elastisk

• Bestandig overfor alkalier og aggressive stoffer 



Vi garanterer for en feilfri beskaffenhet av våre produkter. Våre informasjoner er basert på laboratorieforsøk og praktiske erfaringer og er en veiledning ved valg av
produkt og arbeidsmetode. Da forbrukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll, påtar vi oss ikke ansvaret for de oppnådde resultater. Landspesifikke forskrifter
basert på regionale standarder, bygningsreglementer og bygnings- eller industrinormer kan gi anledning til spesifikke bearbeidingsanbefalinger.

Membraner 125

Tekniske data:

Farge:    Hvit, med grått mønster

Egnet til:    fugebredder på maks. 30 mm.

Bruddstyrke/bruddforlengelse 
bærelag:   600 % ved 60 N/15 mm.

Samlet tykkelse:    Ca. 0,32 mm.

Samlet vekt:    ca. 180 g/m²

Spenningstrykk:    3,0 bar

Tillat bevegelse:    Max. 80 % av fugebredden

Temperaturresistens:    -35 ºC til +90 ºC

Foldetest ved -20 ºC:    Ingen sprekker

FORPAKNING   ARDEX SK 12 
    TRICOM tetningsbånd 120 
    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 25 stk.

ARDEX SK 270 TRICOM 
utvendig hjørne 270º. 
Sidelengde:    115 mm. Kartong á 25 stk.

Lagring:    I tørre og kjølige rom


