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Akrylsparkel- og fugemasse
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Prøv også:

ARDEX A 826
• Innendørs gipssparkelmasse til plan sparkling
• Velegnet til gipsplateskjøter med papirstrimler
• Lagtykkelse fra 0-30 mm i én arbeidsgang

ARDEX A 818
• Utendørs sigefri sparkelmasse til sparkling av hull, 

sprekker og svanker, og utbedring av trappetrinn ol.
• Til bygging av fall, og oppretting av gulv og vegg
• Lett å bearbeide, kan glattes og filses. 

ARDEX A 828
• Innendørs, hurtigherdende repara sjons sparkelmasse 

på gipsbasis
• Velegnet til reparasjon etter utfresinger e.l.
• Lagtykkelse fra 0-50 mm.
• Fås også med sitronduft

ARDEX F 5
• Hvit fasadesparkelmasse med ARDEX MICROTEC 

teknologi: Sikkerhet gjennom fiberforsterkning
• Overflateriss kan forsegles med ARDEX  

BU-R armeringsnett
• Kan filses og glattes - synker ikke, lett å påføre

ARDEX F 11
• Hvit, hurtigherdende og sement basert sparkelmasse
• Som underlag for mineral- og silikat maling 

innendørs og utendørs
• Velegnet til våtrom
• Til lagtykkelser fra 0-5 mm

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

www.ardex.no

ARDEX Skandinavia AS,
Filial Norge
Jerikoveien 10B, 1067 Oslo
Tlf. 22 61 05 00
ardex@ardex.no
www.ardex.no www.ardex.no
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Scan QR-koden og ta våre digitale muligheter i bruk.

Opplev ARDEX´ digitale verden

Facebook YouTube



Forbehandling av underlaget:
 
Underlaget skal være tørt, stabilt og fritt for støv og 
vedheftsreduserende midler.

Underlag
Uten  
priming

Med  
priming

Gassbetong ✔

Betong ✔

Teglsten ✔

Tre ✔

Gipskartong- og gipsfiberplater ✔

Sementfiberplater ✔

OSB-plate DIN EN 300 ✔

Sponplate P4 - P7 ✔

Keramiske fliser
ARDEX P 4 
ARDEX P 82

Naturstein
ARDEX P 4 
ARDEX P 82

Akryllakk- og akrylharpiks-
overflater

ARDEX P 4 
ARDEX P 82

Overflatebehandlet dekorpuss ✔

Lateksmaling ✔

Mineralpuss
ARDEX P 4 
ARDEX P 82

Kalksementpuss ✔

Sementpuss ✔

Gipspuss ✔

Kunstharpikspuss
ARDEX P 4 
ARDEX P 82

Bearbeiding
 
Sprekker, fuger og hull kan sparkles med ARDEX RF opp 
til 12 mm lag tykkelse.

Skjær av toppen på patronen, skru på fugespissen som 
skjæres skrått av, og legg patronen i en fugepistol.

Sørg for at massen hefter godt til underlaget, slik at det 
oppnås god vedheft. Ved meget  fine sprekker bør sprek-
ken utvides for å sikre optimal vedheft. Overskytende 
materiale skrapes av med en egnet sparkel. Etter 1-2 ti-
mers herding, kan det ved behov påføres flere lag. 

ARDEX RF kan slipes når den er gjennomtørr - etter 3-48 
timer, avhengig av lagtykkelse, underlag og luftfuktighet.

Massen skal være gjennomtørr før maling eller annet 
belegg kan påføres. Ved sterk fuktbelastning, f.eks. uten-
dørs, skal sparkelmassen beskyttes mot fuktighet etter 
herding, med et malingsystem.


