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ARDEX TP 50
Selvklæbende, fugt bestandig afstandsliste

• Sikrer mod nedsivning af spartelmasse mellem gulv og væg 

• Ingen lydbroer ved spartelarbejde og afkoblingssystemer

• Modvirker kant-indspændinger ved spartel- og flisearbejde

• Sikrer korrekt afstand til vægge ved fliser i fast kontakt samt ved 
indbygning af afkoblingssystemer

Anvendelsesområde
Selvklæbende, fugtbestandig afstandsliste fremstillet af polyethylen-
skumstof, som ikke kan rådne.

Giver dig sikkerhed for:

• at spartelmassen ikke siver ned mellem gulv og væg 
• korrekt fugeafstand til vægge og forhindrer kant-indspændinger og 

lydbroer ved spartel arbejde med flydende og standfaste spartel-
masser på gulve.

• korrekt fugeafstand til vægge ved lægning af fliser, klinker og 
natursten.

• korrekt afstand til vægge, og modvirker lydbroer ved lægning af 
afkoblings- og trinlyddæmpningssystemer.

• udluftning af underkonstruktionen ved spartling på bræddegulve

Til inden- og udendørs brug.

Forbehandling af underlaget
Underlaget skal være tørt, fast, bæredygtigt og fri for støv, snavs 
og andre skillemidler. Underlaget rengøres grundigt før montering af 
ARDEX TP 50. Større ujævnheder fjernes eller oprettes for at sikre 
fuldklæbning af ARDEX TP 50. Underlaget skal primes i henhold til de 
normale regler for forbehandling af underlag.

Forarbejdning
ARDEX TP 50 udrulles i den ønskede længde og afskæres. Beskyt-
telsesfolien fjernes fra det selvklæbende lag, og ARDEX TP 50 
fastgøres ved at trykke det mod gulvet.

Ved indvendige hjørner skæres skumlaget på bagsiden, og klæbela-

get gennemskæres. ARDEX TP 50 kan herved køres rundt i hjørnet. 

Ved udvendige hjørner skæres et snit i klæbe laget, og ARDEX TP 50 
kan trækkes med rundt om hjørnet. 

Alternativt kan TP 50 afsluttes stumpt ved hjørner og stødes sam-
men. Den lodrette fuge dækkes med tape af typen Tesacrepp ®.

Bemærk
Efter afhærdning af spartellaget afskæres ARDEX TP 50 listen med 
cutterkniv. 

Ved lægning af fliser, klinker og natursten afskæres ARDEX TP 50 
listen efter fugning..



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:

Højde:  Ca. 50 mm.

Tykkelse:  Ca. 5 mm.

Levering:  Karton med 5 ruller á 20 meter.

Lagring:  12 måneder i uåbnet emballage i   
 tørre, kølige rum.




