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Anvendelsesområde
Til fremstilling af pudslag i fast kontakt eller svømmende konstruktion 

på fx isolering. Pudslaget anvendes som underlag for belægninger, fx 

keramiske fliser, natursten, bløde gulvbelægninger, parket m.m. 

Kan beklædes med fliser efter 4 timer uanset lagtykkelse. Andre be

lægninger kan lægges, når pudslaget er tørt. Kan lægges som svøm

mende konstruktion i lagtykkelser fra 35 mm på fast underlag og ved 

almindelig boliglast.

Forbehandling af underlaget
Underlaget skal være fast, bæredygtigt og fri for skillemidler. I svøm

mende konstruktion skal pudslaget udlægges på 2 lag PEfolie 0,2 

mm med min. 200 mm tapede overlæg på et fast underlag. Underlag 

af isolering skal være af typen hård mineraluld eller polystyren egnet 

til støbning under betongulve. Oven på isoleringen skal udlægges et 

glidelag som fx 2 lag PEfolie udlagt som beskrevet ovenstående.

I fast kontakt skal pudslaget altid udlægges i et vådt svummelag. Til 

svumningen anvendes ARDEX A 18, som blandes ifølge produktets 

sækketekst og datablad. Svummemørtlens konsistens skal være 

flydende. Svummemørtlen kostes ud på underlaget og pudslaget 

udlægges vådt i vådt. For yderligere information henviser vi til produk

ternes datablade.

Forarbejdning
Cementen blandes med sand i vægtforholdet 1:4, 1:5 eller 1:6 og 

oprøres med 3  5,5 l vand til blød jordfugtig konsistens. Blanding, 

udlægning, komprimering og afretning skal ske i én samlet arbejds

gang. 

Fladerne må kun dimensioneres så store, at de kan færdiggøres in

den for forarbejdningstiden. Normalt kan der udlægges 30  40 m² 

med en kantlængde op til ca. 6 m. Ved udførelse af aflange felter bør 

største kantlængde ikke overskride 2 gange bredden. 

Tilslutninger til pudslag eller delflader forankres mod hinanden med 

rundstål eller ved anvendelse af ARDEX FB eller ARDEX EP 2000 epo

xylim. Til udførelse af pudslaget gælder de almindelige retningslinier 

vedr. feltinddeling, dilatationsfuger m.m. for støbning af gulve lagt 

svømmende på isolering/plastfolie eller i fast kontakt.

Belægning
ARDEX A 38 kan ved blandingsforhold 1:4 og 1:5. belægges med 

fliser og klinker efter ca. 4 timer. Ved 1:6 er ventetiden 8 timer. Da 

pudslagets styrke på dette tidspunkt endnu ikke vil være fuldt udvik

let, må pudslaget ikke udsættes for store belastninger. 

Efter 24 timer kan gulvet belastes fuldt. For lægning af andre belæg

ninger, se datablad.

Bemærk: Minimumslagtykkelsen udlagt i fast kontakt er 10 mm. Ved 

støbning på isolering skal ARDEX A 38 lægges i minimum 40 mm tyk

kelse. Ved støbning på faste underlag med plastfolie kan lagtykkelsen 

reduceres til minimum 35 mm. 

Lagtykkelsen af pudslaget skal forøges afhængig af gulvbelægningen 

og de forventelige belastninger. 

Ved udlægning udendørs skal lagtykkelsen i svømmende konstruktion 

være min. 50 mm ved almindelig boliglast. Reglerne for vinterstøbning 

skal overholdes, og der skal tages hensyn til den korte afbindingstid.

ARDEX A 38
4 timers pudslag

• Svindreduceret, hurtighærdende cement

• Til fremstilling af pudslag på isolering, folie og i fast kontakt

• Belægningsklar til fliser, naturstens og betonfliser eller membran al
lerede efter 4 timer.

• Inden og udendørs.



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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Skal forarbejdes ved temperaturer over 5 °C. Om vinteren skal der 

afdækkes således, at temperaturen i pudslaget konstant er over 5 

°C i mindst 28 døgn for at opnå den fulde styrke. Ved høje tempera

turer skal pudslaget beskyttes mod direkte sollys og høj varme, som 

kan give en for hurtig udtørring. Ved anvendelse til varmegulve, se 

datablad.

 

Tekniske data:

Blandingsforhold: 12,5 kg ARDEX A 38 blandes med: 

  50 kg sand (1:4) 

  62,5 kg sand (1:5) 

  75 kg sand (1:6) 

 

Der skal anvendes sand 08 mm i henhold til EN 12620 (se datablad). 

Der tilsættes 3  5,5 l vand afhængig af sandets fugtighed. Blandema

skinen må ikke overfyldes og der skal blandes i minimum 5 min. Der 

blandes til en blød jordfugtig konsistens.

Forarbejdningstid:   Ca. 60 min ved 20 °C. 

Belægningsklar:   Ca. 4 timer ved 20 °C. 

Materialeforbrug  3,7 kg pulver : blandingsforhold 1:4  

(m²/cm):  3,1 kg pulver : blandingsforhold 1:5 

  2,6 kg pulver : blandingsforhold 1:6

Lagring/holdbarhed:   Tørre rum ca. 12 mdr. i uåbnet original 

  emballage. Produktionsmåned og år er  

  stemplet på emballagen. Det anbefales at  

  læse databladet for produktet før  

  anvendelse. I tvivlstilfælde anbefales det at  

  udføre et prøvefelt. 

PR.nr:  2138354.

MALkode:   004 (1993) 


