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ARDEX K 80: Grovkornet avrettingsmasse
Selvutjevnende avrettingsmasse til oppretting og avretting 
av gulv innendørs, i lagre og utstillingslokaler. Kan brukes 
uten toppbeleg ning, men kan med fordel coates med en 
egnet betongmaling.

ARDEX K 80 legges i lagtykkelser fra 5-50 mm i én 
arbeidsgang, og flyter så godt sammen, at ettersparkling 
ikke er nødvendig. Kan bearbeides i 30 min., og er gangbar 
allerede etter ca. 2 timer. 

Coating og overmaling kan skje allerede etter 1 døgn  
ved lagtykkelser opp til 10 mm. Ved lagtykkelser opp 
til 30 mm kan overmaling skje etter 3 døgns tørketid.

OPPSTIGENDE FUKT I KJELLERE
Ved oppstigende fukt i kjellergulv kan det med fordel  
på  føres ARDEX EP 2000 fuktsperre, før sparkling med 
ARDEX K 80. ARDEX EP 2000 påføres i 2 lag á 300 g/m². 
Tørketid ca. 6 timer mellom hvert strøk. Siste strøk strøs 
med sand, for å forbedre vedheften til ARDEX K 80. 
ARDEX EP 2000 kan også brukes som radonsperre 
på betonggulv.

ARDEX A 46: Hurtigsparkel
Ideell til reparasjon av betongkonstruksjoner, både innen-
dørs og utendørs samt i svømmebasseng. Kan bearbeides 
i 20 min. og kan legges fra 2–30 mm i én arbeidsgang. 
Priming er normalt ikke nødvendig på sugende underlag.

ARDEX A 46 oppnår en avtrekksstyrke på 1,8 N/mm² 
allerede etter 2 døgn. Tilsettes ARDEX E 100 herder, 
oppnås en avtrekksstyrke på 2,5 N/mm² etter 2 døgn.

Det kan påføres epoksymaling så snart sparkelmassen 
er tørr, avhengig av lagtykkelsen. Ved 20 ºC og 75 % RF 
gjelder følgende:

• Opp til 5 mm kan overmales etter 2 døgn
• Opp til 10 mm kan overmales etter 5 døgn
• Opp til 20 mm kan overmales etter 7 døgn
• Opp til 30 mm kan overmales etter 10 døgn

ARDEX A 46 kan overmales med alle typer maling beregnet 
til betong underlag. 

ARDEX K 301: Utendørs avrettingsmasse
Selvutjevnende avrettingsmasse til utendørs bruk. Velegnet 
til oppretting og avretting av garasjer og parkeringskjellere, 
terrasser og balkonger. Kan også brukes i svømmebasseng. 

ARDEX K 301 kan bearbeides i ca. 40 min., og legges i lag-
tykkelser fra 2-20 mm. Sparkelmassen fordeles lett med en 
glattsparkel, og flyter så godt sammen at en ettersparkling 
ikke er nødvendig. Underlaget primes med ARDEX P 51 blan-
det med vann, i forholdet 1 del primer til 7 deler vann. 

ARDEX K 301 oppnår en avtrekksstyrke på 1,7 N/mm² alle-
rede etter 2 døgn, og er derfor velegnet som underlag til 
epoksymaling. Maling kan påføres så snart sparkelmassen er 
tørr, avhendig av lagtykkelsen. Ved 20 ºC og 75 % RF gjelder 
følgende: 

• Opp til 5 mm kan overmales etter 2 døgn
• Opp til 10 mm kan overmales etter 5 døgn
• Opp til 20 mm kan overmales etter 7 døgn

ARDEX K 301 kan overmales med alle typer maling beregnet 
til betong underlag.
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Sparkel- og avrettingsmasser 
for epoksygulv



Sparkel- og avrettingsmasser 
til tungt belastede områder

BELASTNINGER
Lagerhaller, butikker og kjøpesentre utsettes ofte for store 
belastninger i form av jekketraller, handlevogner, trucker og 
intensiv gang belastning. 

Mange av disse gulvene kan med fordel males med epoxy-
maling for å forbedre holdbar heten. Mange tror at kjøring 
med truck belaster gulvene veldig hardt, men i virkeligheten 
stiller jekketraller med deres små, harde hjul mye større krav 
til underlagets planhet og styrke. 

Belastningen fra jekketraller er mye større pr. mm² (helt opp 
til 20 N/mm²) enn belastningen fra en truck som kjører med 
bløte gummihjul. 

Det er i høyere grad hjulenes størrelse og utforming, enn 
belastningen som er årsak til skader. I tillegg til den konsen-
trerte belastningen kommer knusingseffekten som oppstår 
når massive plasthjul kjører over sandkorn, spiker eller 
lignende som ligger på gulvet.

EPOKSY PÅ GULV
Også epoksybelegninger er kjent for å stille meget store krav 
til under laget. Kravene skyldes dels, at den rullende belast-
ning blir ført direkte ned i underlaget, og dels at mange 
epoksybelegninger under herdingen stiller store krav til 
avtrekksstyrken i underlaget. 

Derfor har ARDEX utviklet 3 sparkel- og avrettingsmasser 
som på grunn av deres meget høye avtrekksstyrker, gode 
bear beidings egenskaper og hurtige herding er spesielt 
velegnet som underlag for epoksymaling m.m.

ARDEX K 80, ARDEX K 301 og ARDEX A 46 dekker stort sett 
alle områder, fra svømmebasseng, balkonger og ramper, til 
gulv i lager- og utstillingshaller.

Hurtig herding og tørking, gjør at man i de fleste tilfeller kan 
påføre epoksybelegning allerede etter 1–2 dager, og dermed 
vesentlig redusere kostnader og byggetid.

Eksisterende betonggulv primes 
med  ARDEX P 51, i to lag for å 
unngå pin holes i spartelmassen. 

Første lag primes med ARDEX P 51 
blandet med vann i forholdet 1:3. 

Etter 2 - 4 timers tørking primes 
det andre laget med ARDEX P 51 
blandet med vann i forholdet 1:1.
 
Tørketid for 2. lag er ca. 6 timer.

Den flytende avrettingsmassen kan 
gjerne gåes over med piggrulle, for 
å redusere risikoen for pinholes, 
som kan oppstå når luft blandes inn 
i sparkelmassen ved blanding. 

Avhengig av malingstype- og glans, 
kan bruk av piggrulle medføre en 
svakt prikket struktur i overflaten. 

For ytterligere informasjon, se data-
blad for de aktuelle produktene. 

Ved oppstigende fukt henvises det 
til databladet for ARDEX EP 2000. 

ARDEX K 80 blandes med 5 l vann.
Massen fordeles jevnt på det 
primede gulvet med en sparkel. 
Avrettings mas sen flyter sammen 
til en helt glatt over flate. 

ARDEX K 80 kan bearbeides i 30 min. 
og er gangbar etter ca. 2 timer ved 
+20 ºC. 

Ved rørgjennomføringer og over-
ganger til andre rom, kan det med 
fordel brukes ARDEX selvklebende 
stopp lister.


