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ARDEX WEATHER PROOF 
TECHNOLOGY: til al slags vejr!

Når du arbejder udendørs, spiller vejrforholdene en afgørende 

rolle. Men desværre er vejret vanskeligt at spå om. Derfor er 

udendørs arbejder altid forbundet med en vis risiko. 

Med den nye ARDEX X90 OUTDOOR flexklæber er du godt for

beredt til al slags vejr. 

Denne nye fliseklæber med ARDEX WEATHER PROOF 

TECHNOLOGY yder dig maximal sikkerhed ved flisemontering i 

selv det dårligste vejr.

• Hurtig hærdning, selv ved kolde temperaturer

• Højeste modstandsdygtighed over for veksling mellem tø og 

frost (overgår langt kravene i EN 12004)

• Lang forarbejdningstid selv ved høje temperaturer (sammen

lignet med hurtighærdende fliseklæbere)

• Tåler slagregn efter ca. 2 timer

ARDEX X90 OUTDOOR  
udendørs fliseklæber  
til gulv og væg

• Cementbaseret

• Forhindrer udblomstringer ved klæbning af fliser som fx 
klinker, stentøj, beton og natursten inden og udendørs.

• Opfylder ARDEX MicroteC3kravene: 
 Højeste bestandighed mod frost/tøskift 
 Hurtig afbinding  også ved lave temperaturer 
 Bestandig mod slagregn efter ca. 2 timer 
 Fiberforstærket

• Til klæbelagstykkelse op til 15 mm

• Fuldklæbning  uden at være en flydeklæber

• Lang forarbejdningstid fra 1 time

• Gangbar efter 3 timer

• Meget høj begyndelsesvedhæftning

• Let forarbejdning



Høj begyndelsesstyrke selv ved 
lave temperaturer

Koldt vejr giver ikke de ideelle betingelser for udlægning af fliser på 

altaner og terrasser. Men nogle gange er man nødt til at arbejde 

under svære betingelser. ARDEX X90 OUTDOOR er en cementbase

ret fliseklæber, der selv ved kølige temperaturer har egenskaber 

som en hurtigklæber og er gangbar og fugeklar efter ca. 3 timer. 

ARDEX X90 OUTDOOR garanterer en høj klæbesikkerhed  selv ved 

lave temperaturer.

ARDEX X90 OUTDOOR lever op til den nye MicroteC3 teknologi og 

overgår kravene om modstandsdygtighed over for veksling mellem 

tø og frost som beskrevet i EN 12004. Selv hyppige temperaturskift 

omkring frysepunktet skader ikke klæberen.

Lang forarbejdningstid selv ved 
høje temperaturer

Ofte er temperaturerne høje, når man lægger fliser på balkoner eller 

terrasser. Ikke mindst i underlaget. 

Varmen bevirker, at traditionelle hurtigklæbere hærder alt for hurtigt, 

så du får en meget kort forarbejdnings og monteringstid med risiko 

for senskader.

På grund af sin særlige sammensætning bevarer ARDEX X90 

OUTDOOR en lang forarbejdningstid  selv ved høje temperaturer. 

Belægningen kan monteres sikkert og nemt ved alle temperaturer.

Ingen skader selv ved  
kraftige regnskyl

Selv om solen skinner fra en skyfri himmel, kan vi hurtigt blive 

over rasket af en regnbyge midt i arbejdet med altanen eller terras

sen. 

Bruger du en traditionel klæber, kan pludselig og uventet regn 

inden hærdning medføre, at vigtige bestanddele skylles ud af 

klæberen og fører til alvorlig svækkelse af klæbeevnen. Eller helt 

ødelægge den. 

ARDEX X90 OUTDOOR er allerede efter 2 timer modstandsdygtig 

over for regn og slagregn, og giver derfor optimal sikkerhed for 

en skadesfri montering udendørs.


