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Sikker klæbning af
storformatfliser

Værd at vide

Storformatfliser er IN. På vægge og gulve ska-
ber de et elegant og eksklusivt udseende.

Flisedimensionerne spænder fra kantlængder på 
30 x 60 cm helt op til 300 x 100 cm - og ofte er 
pladerne kun 3 mm tykke. Det stiller store krav 
til både mureren og klæberen. Med ARDEX 
MICROTEC klæbere er du på den sikre side.

På væggen sikrer ARDEX X 77 og ARDEX N 23 W 
det bedste greb og maximal stabilitet. Og med 

specialisten til gulvet, ARDEX X 78, opnår du en 
næsten fuldfladig og hulrumsfri klæbning.

ARDEX N 23 W har ARDURAPID-effekt®, som 
for hindrer misfarvning af natursten. 

ARDEX MICROTEC teknologien kombinerer unik-
ke forarbejdningsegenskaber med højeste sik-
kerhed.

Lægning af storformatfliser og -natursten er en 
krævende opgave, som kræver en faglig korrekt 
montering. Følgende forholdsregler skal overhol-
des for at opnå et godt resultat:

Ekstra planspartling
Før fliselægning undersøges undergulvet omhyg-
geligt for revner og svage partier.

Selv om storformatfliser som regel er meget 
målfaste i både længde, bredde og tykkelse, kan 
det ikke udelukkes, at der kan opstå niveaufor-
skelle på flisernes overside under udlægningen. 
Jo bedre planhed i undergulvet, desto større er 
din mulighed for at undgå niveauforskelle i flise-
belægningen. Selv på undergulve, som overhol-
der normale planhedstolerancer, kan det være 
nødvendigt med en ekstra spartling for at mini-
mere ujævnhederne.

Vi anbefaler som første trin en priming med 
ARDEX P 51. Denne vandhæmmende primer- og 
hæftebro giver det bedste grundlag for spartling 
med ARDEX K 14 eller ARDEX K 70 på underlag 
af cement- eller gips pudslag indendørs. Ved 
udendørs belægning kontakt ARDEX.

Takket være gode selvnivellerende egenskaber 
giver ARDEX K 14 (tynde lag) og ARDEX K 70 
(tykke lag) et optimalt plant underlag til lægning 
af storformatfliser og -natursten.

På gulv: Anvend dobbeltklæbning
Ved lægning af storformatfliser anbefales det at 
anvende den såkaldte dobbeltklæbningsmetode 
for at opnå optimal vedhæftning. Med denne 

metode bliver fliseklæberen ikke kun påført 
underlaget, men også på flisernes bagside. 
Afhængig af fliseformat påføres et tyndt eller 
tykkere lag på hele fladen. Klæberen skal påfø-
res i samme retning på både flise og gulv. Jo 
grovere flisebagsiden er, desto vigtigere er det 
at anvende dobbeltklæbningsmetoden for at hin-
dre dannelse af luftbobler og dermed hulrum 
under fliserne. Til dette er MICROTEC klæberen 
ARDEX X 78 ideel. Den er specielt udviklet til 
klæbning på gulv og forener fordelene fra en 
letflydende fliseklæber med egenskaberne fra en 
flexklæber.

Dermed opnår man, ligesom med en letflydende 
fliseklæber, en næsten fuldfladig klæbning på 
flise bagsiden og en hulrumsfri lægning. Samtidig 
får man med ARDEX X 78 en højere viskositet og 
undgår således svaghederne ved de letflydende 
fliseklæbere - nemlig at fliserne synker og derved 
presser klæberen op i fugerne.

Bemærk!
Bagsiden af storformatfliser har ofte - ligesom 
andre stentøjsfliser - et hvidt pulver på bagsiden, 
der opstår under produktionsprocessen. Dette 
kan virke som skillemiddel og skal derfor fjernes 
inden lægning af fliserne.

Pas på fugekvaliteten
Med til valget af storformatfliser følger som 
regel et ønske om de smallest mulige fuger. 
Fugebredden kan dog ikke kun vælges ud fra 
æstetiske aspekter, da man også skal tage hen-
syn til de byggetekniske krav. Udover de æsteti-
ske overvejelser tjener fugningen også til at sikre 
en lang holdbarhed af de keramiske belægnin-

ger. ARDEX tilbyder dig et stort udvalg af kvali-
tetsfugeprodukter, som giver en sikker fugning 
og et elegant udseende.

Kontakt ARDEX
Som det fremgår af denne brochure, er der visse 
forholdsregler man skal tage, når man monterer 
storformatfliser. Hvis du følger denne vejledning 
og anvender de nævnte produkter, reducerer du 
risikoen til et minimum.

Du er også velkommen til at kontakte os på tlf. 
4488 5050. Spørg efter teknisk afdeling. De sid-
der klar til at dele ud af deres erfaringer.

ARDEX P 51 er ideel som vandhæmmende grunder på gipsunderlag

En ekstra planspartling med ARDEX K 14 giver et optimalt underlag.

ARDEX X 78 MICROTEC og but tering-floating giver en forbedret 
klæbeevne.

Med ARDEX X 78 MICROTEC opnås en hulrumsfri og fuldfladig 
klæbning.

Mere sikkerhed: Det rigtige værktøj letter håndteringen og 
monteringen af storformatfliser.



ARDEX N 23 W MICROTEC 
Naturstensklæber, hvid

•  Forhindrer misfarvninger og udblomstrin-
ger på natursten og terrakottafliser

•  Til klæbning af natursten, cement- og 
terrakottafliser samt porcelæns- og 
finstentøjsfliser 

•  Gangbar og fugeklar efter ca. 2 timer
• Til væg og gulvflader indendørs

ARDEX X 77 MICROTEC  
Flexklæber

• Til klæbning af fliser af stentøj, lertøj, 
finstentøj, cementsten samt natursten 
(ikke fugtfølsomme), inden- og udendørs

• Opfylder C2-kravene i henhold til EN 
12004

• Vandfast, frostbestandig og fleksibel
• Øget sikkerhed gennem fiberforstærk-

ning

ARDEX G8S
MICROTEC flexfuge, hurtighærdende
• Til fugebredder fra 1-6 mm.
• Fleksibel, vand- og smudsafvisende.
• Høj styrke.
• Hurtig hærdning og hurtig ibrugtagning.
• Forebygger skimmelsvamp og forbedrer 

modstandsdygtighed mod aggressive 
husholdningsrengøringsmidler.
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ARDEX X 78 MICROTEC  
Flexklæber, gulv

• Specielt velegnet til klæbning af ikke  
sugende gulv- og storformatfliser

• Opfylder C2-kravene i henhold til EN 
12004

• Til klæbning af fliser af stentøj og 
finstentøj, glasmosaik og natursten (ikke 
fugtfølsomme), inden- og udendørs

• Øget sikkerhed gennem fiberforstærk-
ning

ARDEX P 51  
Primer

• Vandbaseret kunstharpiks-dispersion
• Primer med vandafvisende effekt
• Støvbinder, porelukker og hæftebro i 

ét produkt 
• Indeholder ikke opløsningsmidler

ARDEX K 14  
Selvnivellerende spartel masse

• Finkornet spartelmasse til de fleste 
underlag

• Til porelukning/skrabespartling uden 
primning

• Optimale flydeegenskaber
• Til lagtykkelser op til 10 mm uden 

sandtilsætning

ARDEX K 70  
Grovkornet gulvspartel masse

• Cementbaseret gulvspartelmasse og 
tyndpuds

• Selvnivellerende med optimale  
flydeegenskaber

• Lagtykkelser fra 3 mm til 30 mm uden  
iblanding af sand

• Særdeles velegnet til pumpning

ARDEX G7N
Fleksibel, cementbaseret fugemasse
• Til fugebredder fra 2-15 mm.
• Vand- og smudsafvisende.
• Let at forarbejde.
• Gangbar efter 4-5 timer.
• Forebygger skimmelsvamp og 

forbedrer modstanddygtighed 
mod agressive 
husholdningsrengøringsmidler
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ARDEX SKANDINAVIA A/S

Marielundvej 4

2730 Herlev

telefon 44 88 50 50

ardex@ardex.dk

www.ardex.dk
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