
ARDEX 
vægspartelmasser

Til den  
professionelle maler

ARDEX F 11: Hvid spartelmasse
• Hurtighærdende og cement baseret.
• Som underlag for mineral- og silikat maling  

inden- og udendørs.
• Velegnet til vådrum.
• Til lagtykkelser fra 0-5 mm.

Anvendelsesområde
• Til reparation og spartling af beton, murværk og letbeton før maling 

og tapetsering.
• Kan anvendes inden- og udendørs samt i vådrum.

Særlige fordele
• Meget finkornet – velegnet til lukning af fine revner samt skrabe-

spartling og filtsning.
• Velegnet til hurtig spartling af vægge og facader, hvor der kræves 

et mineralsk underlag.
• Hærder hurtigt uden revnedannelser. Tørrer hurtigt i tynde lag.
• Efterbehandling/filtsning allerede efter 90 min.
• Kan tilsættes 0-4 mm sand ved lagtykkelser over 5 mm.
• Kan overmales efter udtørring. Ved maling med acrylplast maling  

kræves 100% udtørring.

Produktdata
Blanding: 4,25 l vand til 12,5 kg pulver.
Forarbejdningstid: 30 min. ved 20 ºC.
Efterarbejder: Ca. 90 min.
Forbrug: 1,2 kg/mm/m².
pH (opblandet): Ca. 12.
MAL-kode: 00-4 (1993).
Emballage: 12,5 kg sække.

ARDEX F 5: Facadespartelmasse
• Med ARDEX MICROTEC teknologi: Sikkerhed  

gennem fiberforstærkning.
• Overfladerevner kan forsegles med ARDEX BU-R  

armeringsnet.
• Kan filtses og glittes. Synker ikke, let at påføre.

Anvendelsesområde
• Kan anvendes ude og inde på væg og loft.
• Til spartling, glitning og opretning af facader og væg samt 

loftsflader indendørs.

Særlige fordele
• Overmalbar efter 24 timer i 0-10 mm lagtykkelse.
• Kan anvendes direkte på afrenset murværk. Fylder fugerne 

samtidig med, at fladerne spartles.
• Kan spartles fra 0-20 mm i én arbejdsgang. Kan tilsættes 

sand for rustikke overflader.
• Kan spartles direkte på fliser.
• Hurtig hærdning uden revner i alle lagtykkelser.
• Kan anvendes sammen med ARDEX arme ringsnet til udbedring 

af krakeleringsrevner.

Produktdata
Blanding: 6,25 l vand til 12,5 kg pulver.
Forarbejdningstid: 30 min. ved 20 ºC.
Efterarbejder: Ca. 40 min.
Forbrug: 0,9 kg/mm/m².
pH (opblandet): Ca. 11.
MAL-kode: 00-4 (1993).
Emballage: 5 kg poser/12,5 kg sække.
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ARDEX BU-R: Armeringsnet
• Alkaliebestandig, imprægneret silkeglas-

armering.
• Til revnesanering af vægge og facader med: 

- ARDEX F 5 fiberarmeret facadespartel 
- ARDEX A 818 lynspartelmasse

• Vand- og vejrstabil.

Anvendelsesområde
Underlaget skal være rent, fast og bæredygtigt. 

Udendørs på facader:
1. Med en 2 mm tand spartel påføres ARDEX F 5 eller ARDEX 

A 818.

2. ARDEX BU-R presses ned i den våde mørtel og glittes med 
den glatte side af tand spartlen.

3. ARDEX F 5 eller ARDEX A 818 påføres i den ønskede lagtyk-
kelse i den friske mørtel. 

Efterbearbejdning udføres iht. datablad for de pågældende 
produkter.

Særlige fordele
• Forskydningsstabil.

Produktdata
Leveres i ruller á 1x25 m



ARDEX A 826: Gipsfiller
• Indendørs gipsspartelmasse til plan spartling.
• Velegnet til gipspladesamlinger med papirstrimler.
• Lagtykkelse fra 0-30 mm i én arbejdsgang.

Anvendelsesområde
• Til reparation og spartling af væg- og loftsflader m.m. før maling 

og tapetsering.
• Til opretning og reparation af huller og spartling af element-

samlinger i gipsplader med papirstrimmel.
• Synker, revner og dråber ikke. 
• Underlag skal være rene, faste og sugende.

Særlige fordele
• Ingen primning eller forvanding. Hæfter på alle sugende under-

lag.
• Kan anvendes i alle lagtykkelser fra 0-30 mm i én arbejdsgang. 

Hurtig hærdning og tørring i tynde lag. Efterbehandling efter 1-2 
timer.

• Meget smidig konsistens i 60 min. Velegnet til større væg- og 
loftsflader.

• I gipspladesamlinger lægges papir i første lag. Andet lag kan 
påføres efter ca. 2 timer.

• Let og hurtig at blande. Hviletid kun 1-3 min. før færdigblanding 
og ibrugtagning.

Produktdata
Blanding: 8,0 l vand til 12,5 kg pulver.
Forarbejdningstid: 60 min. ved 20 ºC.
Efterarbejder: Ca. 60-120 min.
Forbrug: 0,9 kg/mm/m².
pH (opblandet): Ca. 8.
MAL-kode: 00-1 (1993)
Emballage: 12,5 kg sække.

ARDEX A 828: Gipsfiller
• Indendørs, hurtighærdende repara tions-

spartelmasse på gipsbasis.
• Velegnet til reparation efter udfræsninger til el.
• Lagtykkelse fra 0-50 mm.
• Fås også med citrusduft.

Anvendelsesområde
• Til reparation og spartling af beton, betonelementer, murværk, 

letbeton, gipsplader m. m. før maling og tapetsering.
• Til hurtig opretning og reparation af store huller samt omkring 

ventilationsrør. Velegnet til reparation af stuk m.m.
• Synker, revner og dråber ikke.
• Underlag skal være rene, faste og sugende.

Særlige fordele
• Ingen primning eller forvanding. Hæfter på alle sugende 

underlag.
• Kan anvendes i alle lagtykkelser fra 0-50 mm i én arbejds-

gang.
• Hurtig hærdning og tørring i tynde lag. Efterbehandling efter 

90 min.
• Velegnet til modellering ved stuk o.lign.
• Velegnet til hurtig opretning af huller og beskadigede hjørner.
• Let og hurtig at blande. Hviletid kun 1-3 min. før færdigblan-

ding og ibrugtagning.

Produktdata
Blanding: 6,5 l vand til 12,5 kg pulver.
Forarbejdningstid: 30 min. ved 20 ºC.
Efterarbejder: Ca. 45 min.
Forbrug: 1,0 kg/mm/m².
pH (opblandet): Ca. 8.
MAL-kode: 00-1 (1993).
Emballage: 12,5 kg sække/5 kg poser  
(A 828 LEMON kun i 12,5 kg sække).

ARDEX R4 RAPID:  
Universal hurtigspartel
• Kan spartles helt ned til 0 mm.
• Primerfri på de fleste underlag.
• Klar til belægning efter 45-60 min.

Anvendelsesområde
• Standfast reparations spartel med finish-karakter. Det ideelle  

produkt til hurtig reparation af væg, loft og gulvflader.
• Hæfter på næsten alle almindelige underlag uden primer 

og er ideel til fyldning af huller og afskalninger såvel som 
afretning og udligning af højdeforskelle, overgange og ujævn-
heder. 

Særlige fordele
• Hurtigt tørrende og hurtig klar til videreforarbejdning.
• Kan overmales allerede efter 60 min.
• Hæfter uden primning på næsten alle almindelige underlag.
• Til gulv, væg og loft.
• Til udfyldning af huller, revner og sprækker.
• Kan spartles helt ned til 0.
• Let at slibe.
• Ren, hvid farve.

Produktdata
Blanding: 0,4 l vand til 1 kg pulver.
Forarbejdningstid: 15-20 min. ved 20 ºC.
Efterarbejder: Ca. 30-60 min.
Forbrug: 1,5 kg/mm/m².
pH (opblandet): Ca. 10.
MAL-kode: 00-4 (1993).
Emballage: 2,5 kg spand.

ARDEX A 818:  
Lynspartelmasse
• Cementbaseret, standfast spartelmasse. 
• Til spartling, filtsning og opretning.
• Til opretning på terrasser, hussokler, kældervægge 

samt trappetrin og trappeafsatser. 

Anvendelsesområde
• Inden- og udendørs på væg og gulv. 
• Til spartling og opretning af huller, lunker og revner på gulv og 

væg. 
• Til udbedring og opretning på altaner, terrasser, hussokler, 

kældervægge og havemure samt til reparation af trappetrin og 
trappeafsatser før flisebelægning eller maling. 

• Til hurtig opbygning af fald og opretning af overgange i gulve i 
lagtykkelser fra 2 - 30 mm.

• Til reparation og spartling af beton, cementpudslag, terrazzo, 
murværk, lecabeton, cementpudslag samt andre faste og 
egnede underlag. 

Særlige fordele
• ARDEX 818 er særdeles velegnet til hurtig reparation og 

filtsning af kældervægge og gulve, som kan blive udsat for 
fugtpåvirkninger.

Produktdata
Blanding: 3-3,5 l vand til 12,5 kg pulver.
Forarbejdningstid: Ca. 15-20 min. ved 20 °C.
Efterarbejder: Ca. 30 min.
Forbrug: 1,4 kg/mm/m².
pH (opblandet): Ca. 12.
MAL-kode: 00-4 (1993)
Emballage: 12,5 kg sække.


