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BRUKSOMRÅDE 
ARDEX SK 105 MS brukes til liming av tetningsdetaljer til ARDEX 
TRICOM membransystem, som ARDEX SK tetningsbånd og -hjørner, 
og SRM rørmansjetter. Til innendørs bruk i våtrom ol.

BEARBEIDING
Påfør ARDEX SK 105 MS under overlappen eller tetningsdetaljene. 
Bruk limsprederen ARDEX MINI til å fordele limet. Spray alltid vann på 
ARDEX SK 105 MS for å fremskynde herdingen, før emnene limes 
sammen.

Monteringstiden for ARDEX SK 105 MS er ca. 40 minutter. Det må 
ikke påføres mer ARDEX SK 105 MS enn at tetningsdetaljene kan 
monteres før limet begynner å herde. Overlapper og tetningsdetaljer 
skal presses godt inn i limet med en slettsparkel, slik at det blir full 
kontakt uten luftlommer. 

ARDEX SK 105 MS som presses ut langs kantene på tetningsdetal-
jene skal sparkles ut med en slettsparkel.

Keramiske fliser kan monteres etter ca. 12 timer. Alle flislim fra 
ARDEX kan brukes til å lime fliser med.

ARDEX SK 105 MS kan bearbeides ved temperaturer på mellom 5 ºC 
og 30 ºC. Høyere temperatur reduserer, og lavere temperatur øker 
bearbeidingstiden.

ARDEX SK 105 MS
SMP tetningslim 

• Fuktherdende 1-komponent SMP-lim til vanntett liming

• Brukes til liming av skjøter og overlapp med ARDEX SK 100 W Tricomduk

• Til liming av tetningsdetaljer til ARDEX Tricom membransystem

• Bruk limsprederen ARDEX MINI 



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 139

Tekniske data:

Konsistens:  Bløt tiksotrop

Materialforbruk:   Ca. 5 lm overlapp pr. 290 ml

Åpentid:   Ca. 40 min (5 ºC – 30 ºC)

Tørketid:   Ca. 12 timer. 
   Deretter kan fliser monteres

Forpakning:   Patron 290 ml

Lagring:   Tørt ca. 18 måneder i uåpnet forpakning. 
   De seks siste sifrene i batchnummeret 
   angir produksjonsmåned og -år.

Artikkelnummer:   37070

EAN-nummer:   5703193 37070 1

 
Tekniske data for ARDEX MINI limspreder

Artikkelnummer:   23489

EAN-nummer:   5703193 98975 0

OBS! ARDEX MINI selges kun i pakker á 20 stk.


