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Produktdatablad 96 97

Anvendelsesområde
Blandevæske til fliseklæberne ARDEX X 77, ARDEX X 77 S, ARDEX X 
77 W, ARDEX X 78, ARDEX X 78 S og ARDEX N 23 W. 

ARDEX E 90 anvendes til klæbeopgaver:

• På glatte, tætte underlag.
• På “bevægelige” underlag, som f.eks. beton og letklinkebeton 

ældre end 3 måneder samt på spån og krydsfinerplader (se data
blade for de enkelte produkter).

• På altaner, terrasser og facader for at forhindre indtrængning af 
vand i underlaget.

• Til klæbning af fliser af stort format. 
• Til klæbning af fliser med glat/ikke sugende bagside.

Forbehandling af underlaget
Se datablad for det valgte produkt.

Blanding
I en ren beholder hældes ARDEX E 90 og rent, koldt vand i nedenstå
ende blandingsforhold. Pulveret tilsættes under kraftig omrøring, til 
der opnås en smidig, tyk, pastaagtig mørtel uden klumper. 

Blandingsforhold. Se datablad for de respektive fliseklæbere.

Mørtelkonsistensen kan ændres ved, at den tilsatte væskemængde 
øges eller reduceres en smule.

Forarbejdning
Se datablad for det valgte produkt.

Karakter
Hvid, opløsningsmiddelfri acryldispersion, som fortyndes med vand 
og derefter anvendes som 
blandevæske til cementbaserede ARDEX fliseklæbere.

ARDEX E 90
Acryldispersion

• Tilsætningsvæske til ARDEX flise klæbere

• Forøger vedhæftningen og elasticiteten

• Forbedrer de vandafvisende egenskaber

• Opløsningsmiddelfri



Vi garanterer for en fejlfri beskaffenhed af vore produkter. Vore informationer er baseret på laboratorieforsøg og praktiske erfaringer og er en vejledning ved valg af produkt og arbejdsmetode. 
Da forbrugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, påtager vi os ikke ansvaret for de opnåede resultater. Landespecifikke forskrifter baseret på regionale standarder, bygningsregle-
menter og bygnings- eller industrinor mer kan give anledning til specifikke forarbejdningsanbefalinger.
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Tekniske data:

Vægtfylde:   0,9 kg/liter.

Levering:   Plastdunke á 0,9 kg og 4,5 kg.

Lagring:   12 måneder i uåbnet emballage i tørre rum. 
Beskyttes mod frost og direkte sollys. For yderligere information 
henvises til de enkelte produkters datablade.

MALkode (1993)   001. 

PRnr.   472869

For yderligere information henvises til de enkelte produkters data
blade.




