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Gulvsparkel VeggsparkelmasseBetongmørtel

ARDEX A 46 ARDEX A 826 ARDEX F5
ARDEX W 820
SUPERFINISH ARDEX F11 ARDEX R 4 RAPID ARDEX RF

ARDEX A 828
ARDEX A 828 LEMON

Sigefri. Til sparkling 
og oppretting av hull, 
sprekker, ujevnheter og 
svanker.
Lagtykkelser 2-30 mm

Gulv og vegg

Utendørs og innendørs

Gangbar etter 
2-3  timer. 

Overmalbar og klar for 
gulvbelegg; etter tørking.

Til utbedring og oppret-
ting av trappetrinn og 
trappeavsatser. 

Til oppbygging av fall og 
oppretting og sparkling 
i tykke og tynne lag.

På underlag av betong, 
sement- og kalksement-
puss og terrazzo. Gass-
betong kun innendørs.

Gipsbasert 
veggsparkelmasse.

Til tykke og tynne lag

Vegg og tak

Innendørs

Malings- og limeklar når 
sparkelen er tørr, 
avhengig av lagtykkelse.

Til finsparkling og opp-
retting av vegg- og tak-
flater.

På underlag av ubehand-
let murverk, betong, 
gassbetong, kalk-, gips- 
og sementpuss og gips-
plater.

Fiberarmert 
fasadesparkelmasse

Kan sparkles fra 0-10 
mm i én operasjon

Vegg, tak og fasader

Utendørs og innendørs

Overmalbar etter 
24 timer i 0-10 mm 
lagtykkelse.

Til oppretting, utbedring 
og sparkling av fasader, 
samt vegger og tak-
flater før påføring av 
dispersjonsmaling,
mineralpuss, silikon- 
emulsjonsmalinger,
samt til overflatebehand-
ling ved filsing, lasur- og 
sparkelteknikker.

På underlag av sement-
puss, kalksementpuss, 
betong, murverk, kera-
miske fliser (uglaserte), 
dispersjonsmaling, dis-
persjonspuss og mine-
ralpuss. Uten priming.

Sprøytbar gipsbasert 
veggsparkelmasse. Kan 
også påføres med rulle.

Lagtykkelse opp til 20 mm

Vegg og tak

Innendørs

Overmalbar når sparke-
len er tørr, avhengig av 
lagtykkelse.

Til sparkling av vegg- 
og takflater innendørs. 
Overflatebehandling ved 
filsing, lasur- og sparkel-
teknikker.

Fylling og sparkling av 
svanker, fordypninger 
og sprekker.

På underlag av av be-
tong, murverk, puss, 
gipsplater/gipskartong-
plater og andre egnede 
underlag.

Hvit 
fasadesparkelmasse

Lagtykkelse 0-5 mm

Vegg og tak

Utendørs og innendørs

Overmalbar 
etter uttørking.

Til sparkling, utbedring 
og oppretting av vegg- 
og takflater.

Velegnet underlag
for rene silikatmalinger.

På underlag av ubehand-
let murverk, betong og 
sementpuss

Hvit 
Universal hurtigsparkel

Lagtykkelse 0-10 mm

Gulv, vegg og tak

Innendørs

Overmalbar 
etter 60 min. i 10 mm
lagtykkelse.

Sigefri hurtig 
reparasjonssparkel-
masse til oppretting, 
grov- og finsparkling.

Til fylling av utsparinger 
og kabelspor. Til spark-
ling av overganger og 
plateskjøter.

Kan benyttes 
uten priming 
på de fleste underlag

Hvit 
Sparkel- og fugemasse

Lagtykkelse opp til 12 mm

Vegg og tak

Utendørs og innendørs

Overmalbar 
når sparkelen er tørr.

Til utbedring av revner, 
huller og sprekker.

Til fylling av fuger, f.eks. 
ved fotpaneler, vinduer og 
dørrammer samt til vegg- 
og takskjøter av elementer.

 

Kan brukes på underlag av  
ubehandlet murverk, tre, 
betong, gassbetong, kalk-, 
gips- og sementpuss, lette 
byggeplater, lyddempings- 
og isoleringsplater.

Gipsbasert veggoppret-
tingsmasse, naturell/ 
sitronduft.

Til tykke og tynne lag

Vegg og tak

Innendørs

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

Til glatting og pussing  
på vegg- og takflater.

Oppretting av sprekker, 
hull og fuger samt spal-
ter og brede fordypnin-
ger i vegger og tak.

På underlag av ubehand-
let murverk, betong, 
gassbetong, kalk-, gips- 
og sementpuss, lette 
byggeplater, samt lyd-
dempings- og isolerings-
plater.

ARDEX AM 100

Hurtigherdende
grovpuss 

Lagtykkelser 5-30 mm

Gulv og vegg

Utendørs og innendørs

Belegningsklar:  
Fliser etter 2 timer.

    

Til oppretting av gulv- og 
veggflater i lagtykkelser 
fra 5-30 mm.

Kan også brukes til 
muring av glassbygge-
stein.

Til pussing, utbedring 
og oppretting av 
veggflater av betong, 
lettbetong, murstein, 
kalksementpuss og se-
mentpuss.

Forbruk:
Se vår forbrukskalkulator på www.ardex.no.
De angitte tider gjelder ved temperatur +20 ºC. 
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