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ARDEX TP 50
Selvklebende, fuktbestandig avstandslist

• Hindrer at avrettingsmasser renner ned i sprekker/hull i overgangen gulv/vegg

• Ingen lydbroer ved avretting og frikoblingssystemer

• Motvirker kantinnspenninger ved avretting og flislegging

• Sikrer korrekt avstand til vegger ved flislegging og ved innbygging 
av frikoblingssystemer

BRUKSOMRÅDE
Selvklebende fuktbestandig avstandslist fremstilt av polyethylenskum-
stoff, som ikke kan råtne.

Gir deg sikkerhet for:
• at avrettingsmassen ikke renner ned mellom gulv og vegg
• korrekt fugeavstand til vegger, og forhindrer kantinnspenninger og 

lydbroer ved bruk av avrettingsmasser og sparkelmasser 
på gulv.

• korrekt fugeavstand til vegger ved flislegging.
• korrekt avstand til vegger, og motvirker lydbroer ved legging 

av frikoblings- og trinnlyddempingssystemer.
• utlufting av underkonstruksjonen ved sparkling på tregulv

FORBEHANDLING AV UNDERLAGET
Underlaget skal være tørt, fast, bæredyktig og fri for støv, skitt og 
andre vedheftsreduserende midler. Underlaget rengjøres grundig før 
montering av ARDEX TP 50. Større ujevnheter fjernes eller avret-
tes for å sikre helliming av ARDEX TP 50. Underlaget skal primes i 
henhold til de normale regler for forbehandling av underlag.

BEARBEIDING
ARDEX TP 50 rulles ut og kappes i ønsket lengde. Beskyttelsesfolien 
fjernes fra det selvklebende laget, og ARDEX TP 50 festes ved å 
trykke det mot underlaget.

Ved innvendige hjørner skjæres skumlaget på baksiden, og klebe-
laget gjennomskjæres, slik at ARDEX TP 50 får et rett hjørne. Ved 
utvendige hjørner skjæres et snitt i det selvklebende laget, og ARDEX 
TP 50 kan bøyes rundt hjørnet.

BEMERK
Når avrettingslaget er gangbart, kan overskytende ARDEX TP 50 
kappes med en skarp kniv. Ved flislegging kappes ARDEX TP 50 etter 
fuging.



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.

Underlagsbehandling 19

Tekniske data:

Høyde:   Ca. 50 mm.

Tykkelse:   Ca. 5 mm.

Emballasje:   Kartong med 5 ruller á 20 meter

Lagring:   12 måneder i uåpnet emballasje 
  i tørre, kjølige rom


