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Produktdatablad 

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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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. Velegnet til opretning før spartling med 
ARDEX K 301 udendørs spartelmasse.

Til reparation og spartling af beton, cementpudslag, terrazzo, 
murværk, lecabeton, cementpudslag samt andre faste og egnede 
underlag. Gasbeton kun indendørs. Kan anvendes som slidlag på 
normalt belastede flader og ramper. 

Som underlag for lægning af fliser og klinker, gulvbelægninger og 
maling. Kan også anvendes til reparation i svømmebassiner (dog ikke 
i helse-, thermal- og saltvandsbade) samt til reparation før maling 
med epoxymaling.

ARDEX 818 er særdeles velegnet til hurtig reparation og filtsning af 
kældervægge og gulve, som kan blive udsat for fugtpåvirkninger. 
På større kældervægge anbefales filtsning og pudsning udført med 
ARDEX F 11 cementbasseret vægspartelmasse. Kan overmales med 
alkaliebestandige malinger allerede efter 2 døgn ved 5 mm lagtyk-
kelse.

Forbehandling af underlaget
Underlaget kan være tørt eller fugtigt, men skal være fast, bæredyg-
tigt, frostbestandigt og fri for støv og skillemidler. 

Løse partier fjernes først mekanisk fx ved sandblæsning, fræsning, 

eller slibning. På glatte betonoverflader skal eventuel sinterhud 
fjernes. På sugende underlag skrabespartles mørtlen først på i et 
tyndt lag, som masseres godt ned i underlaget. Herefter kan mørtlen 
udlægges i den ønskede lagtykkelse fra 2 - 30 mm vådt i vådt. 

Som hæftebro på tætte og glatte undergulve påføres et lag ARDEX 
EP 2000 fugtspærre svarende til ca. 300 g/m². Dette lag strøs 
rigeligt (1 - 2 kg/m²) med tørt kvartssand type ARDEX 0 sand (0,4 - 
0,8 mm). Der må ikke være blanke partier uden sand. Når ARDEX EP 
2000 er tør efter ca. 4 - 6 timer støvsuges alt løst sand op. 

Blanding
I en ren beholder hældes rent, koldt vand, og under kraftig omrøring 
tilsættes pulveret, indtil man får en smidig mørtel uden klumper. 

Blandingsforhold
Til oprøring af 12,5 kg ARDEX A 818 pulver tilsættes ca. 3 - 3,5 liter 
vand svarende til ca. 1 rumdel vand : 3 rumdele pulver. 

Forarbejdning
ARDEX A 818 kan forarbejdes i ca. 15 - 20 min. ved 18 - 20 °C. 
Lavere temperaturer forlænger og højere temperaturer forkorter 
forarbejdningstiden. 

Ved udlægning under belægninger og epoxymalinger, hvor det kræ-
ves, at undergulvet har en aftræksstyrke på 1,5 N/mm², skal ARDEX 
A 818 blandes med fortyndet ARDEX E 100 mørtelhærder i blan-
dingsforholdet 1 : 1 (12,5 kg ARDEX A 818 : 1,75 kg ARDEX E 100 : 
1,75 l vand). Allerede ca. 10 - 20 min. efter påføringen kan ARDEX A 
818 forarbejdes videre med fx filtsning, stukning, fjernelse af grater 
og tilskæring af kanter ved trappetrin. Efterbearbejdningstiden er på 

ARDEX A 818
Lynspartelmasse

• Cementbaseret, standfast spartelmasse. 

• Til spartling, filtsning og opretning af huller, fordybninger, lunker og 
revner på gulv og væg.

• Til opretning på altaner, terrasser, hussokler, kældervægge samt trap-
petrin og trappeafsatser.

ca. 10 - 15 min. Her kan overfladen med fordel vandes let ved hjælp 
af en svamp før filtsningen. 

ARDEX A 818 kan udlægges i en lagtykkelse på min. 2 mm og max 
30 mm og skal forarbejdes ved temperaturer over +5 °C. Spartel-
laget skal beskyttes mod direkte sollys og træk for at forhindre for 
hurtig udtørring. Udendørs skal spartellaget hærde ved min. +10 °C 
i 7 dage, før det udsættes for frost. Det anbefales først at udføre en 
prøvespartling.

Karakter
Gråt pulver med specialcementer, kunststoffer med god disperge-
ringsevne samt udvalgte fyldstoffer og specielle additiver.

Bemærk
Vandtætning med ARDEX tætningsmasse kan foretages så snart 
overfladen er tør, hvilket svarer til en RF på ca. 95 % i spartellaget. 

ARDEX A 818 kan anvendes til reparation og spartling i svømmebas-
siner, dog ikke helse-, thermal- og saltvandsbade. 

Da der findes utallige forskellige coatingsystemer på markedet, kan 
der ikke umiddelbart siges noget generelt om de forskellige syste-
mers anvendelighed oven på ARDEX A 818. Det anbefales derfor at 
rådføre sig med leverandøren eller først at udføre et forsøg.

Tekniske data:

Vægtfylde:   1,3 kg/liter

Vægtfylde (blandet):   1,8 kg/liter

Materialeforbrug:   Ca. 1,4 kg pulver pr. m²/mm

Forarbejdningstid:   Ca. 15 - 20 min. ved 20 °C.

Gangbar:   Efter ca. 2 - 3 timer ved 20 °C

Belægningsklar:   Fugtupåvirkelige belægninger efter ca.  
  1 døgn ved 20° C.

Maling (påføring),  
coating  Efter udtørring: 
  Op til 5 mm ca. 2 dage 
  Op til 10 mm ca. 5 dage 
  Op til 20 mm ca. 7 dage 
  Op til 30 mm ca. 10 dage

Trykstyrke (DIN 1164): Efter 1 døgn 10 N/mm². 
  Efter 7 døgn 15 N/mm². 
  Efter 28 døgn 20 N/mm²

Bøjningstrækstyrke  
(DIN 1164):  Efter 1 døgn ca. 2,0 N/mm² 
  Efter 7 døgn ca. 4,0 N/mm² 
  Efter 28 døgn ca. 6,0 N/mm²

Aftræksstyrke:  Efter 7 døgn >1,5 N/mm² (20 ºC)

pH-værdi:   I oprørt tilstand ca. 12

Frost- og  
vejsaltbestandig:   Ja

Velegnet til kontorstole:  Ja

Velegnet til gulvvarme:  Ja

Levering:   Sække á 12,5 kg

Lagringstid:   Kan opbevares 6 mdr. i original   
  emballage i tørre rum 

PR-nr:  4433373

MAL-kode (1993):   00-4

0956

ARDEX Skandinavia A/S 
Marielundvej 4 
2730 Herlev 

Denmark

18
18512

EN 13813:2002
ARDEX A 818

Cementitious screed for internal and external use
EN 13813:CT-C20-F5; Polymer-modified

Reaction to fire:  A1 / A1fl

Release of corrosive substances:  CT
Water permeability:  NPD
Water vapour permeability:  NPD
Compressive strength:  C20
Flexural strength:  F5
Wear resistance according to BCA:  NPD
Sound insulation:  NPD
Sound absorption:  NPD
Thermal resistance:  NPD
Chemical resistance:  NPD
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Anvendelsesområde
Fremstilling af plane, glatte og spændingsfrie væg- og loftsflader til 

• tapetsering
• plastmaling
• lak og dispersionsmaling
• kunststof-vægplader og folier 
• stuk og glitteteknikker ved bygningsmaterialer. 

Også velegnet til:

• opretning af sprækker og huller
• opsætning af gipsplader
• klæbning og coatning af skumplast
• fastgørelse og isætning af holdere til armaturer, installationer o.l.

ARDEX A 826 kan ånde og er et velegnet underlag til maling, binde-
midler og klæbere. 

Kun til indendørs brug. 

Forbehandling af underlaget
Underlaget skal være ru, tørt, fast og fri for støv, snavs og andre 
skillemidler. Tapet, ikke fastsiddende eller svagt bundne malingslag 
og løst puds skal fjernes. 

Flader af lak, olie- eller plastmaling samt lignende tætte underlag skal 
rengøres for voks, olie og fedt før spartlingen. 

Alle glatte og tætte flader skal primes med ARDEX P 51 fortyndet 
med vand i forholdet 1 : 1 som hæftebro. Glat beton primes med 

ARDEX P 51 fortyndet med vand i forholdet 1 : 3.

Blanding
I en ren beholder hældes rent, koldt vand og under kraftig omrøring 
tilsættes pulveret, til der opnås en mørtel uden klumper. 

Blandingsforhold: 
Ca. 8 liter vand : 12½ kg pulver, som tilsvarer ca. 1 rumdel vand : 2 
rumdel pulver.

Efter en modningstid på ca. 1 - 3 minutter og fornyet omrøring er 
mørtlen smidig og pastaagtig og kan forarbejdes i ca. 1 time.

ARDEX A 826 kan forarbejdes ved temperaturer over 5 °C

Forarbejdning
ARDEX A 826 påføres med en egnet spartel og hærder - afhængigt 
af spartellagets tykkelse, underlagets porøsitet og rumtemperaturen 
- 1 - 2 timer efter påføringen. Der dannes ingen revner i overfladen. 
Det er normalt ikke nødvendigt at efterslibe. Små ujævnheder kan 
let fjernes med et vådt filtsebræt eller spartles over før den endelige 
hærdning, eller de kan slibes væk efter tørringen.

Efterbehandling
Spartellaget skal være gennemtørt, før den efterfølgende maling 
og limning påbegyndes. Der kræves ingen grunding til styrkelse af 
spartelmassen. Ved udbedringer kan det dog, for at sikre ensartet 
tørring af den efterfølgende maling, være nødvendigt at grunde de 
reparerede steder eller hele fladen alt efter den anvendte malings 
fylde- og dækevne,

ARDEX A 826
Vægspartelmasse

• Velegnet til store flader.

• Let at forarbejde og efterbehandle.

• Synker, revner og dråber ikke.

• Til lagtykkelser fra 0 - 30 mm i én arbejdsgang.

Bemærk
Spartlinger under tykke vægbeklædninger og vandfaste spartlinger, 
f.eks. i fugtige rum, udføres med den hvide, cementbundne ARDEX 
F 11.

Karakter
Hvidt pulver på basis af gipskunststof. Ved oprøring med vand fås en 
smidig, pastaagtig mørtel, der har en høj fyldeevne, ikke synker og 
er let at påføre ved en enkelt spartling, også i et flere centimeter tykt 
lag.

Tekniske data:

Vægtfylde:   0,8 kg/liter.

Vægtfylde (blandet):   1,5 kg/liter.

Materialeforbrug:   Ca. 0,9 kg pulver pr. m²/mm.

Forarbejdningstid:   Ca. 1 time ved 20 °C.

pH-værdi:   Ca. 8.

Malings- og klæbeklar:  Når mørtlen er tør, afhængig af lagtykkelse. 

Trykstyrke:   Efter 28 døgn 8 N/mm².

Bøjningstrækstyrke:  Efter 28 døgn ca. 4 N/mm².

Levering:   Sække á 12½ kg

Lagring:   12 mdr. i tørre rum.

MAL-kode:   00-1 (1993)

PR-nr:   737337

0432

ARDEX Skandinavia A/S 
Marielundvej 4 
2730 Herlev 

Denmark

08
56110

EN 13963:2005/AC:2006
ARDEX A 826

Setting tapeless jointing compound
EN 13963:4B

Fire class: A1
Flexural strength: >500 N
Release of dangerous substances: See material safety data sheet
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Anvendelsesområde
Til glitning og pudsning på væg- og loftsflader af:

• ubehandlet murværk
• beton
• gasbeton
• kalk-, gips- og cementpuds
• lette byggeplader
• lyddæmpnings- og isoleringsplader 

før tapetsering og maling. 

Også velegnet til:

• opretning af revner, huller og fuger samt spalter og brede fordyb-
ninger i vægge og lofter. 

• opsætning af gipsplader. 
• fastgørelse og isætning af holdere til armaturer, installationer o.l. 

ARDEX A 828 kan ånde og er et velegnet underlag til maling, binde-
midler og klæbere. 

Kun til indendørs brug.

Forbehandling af underlaget
Underlaget skal være ru, tørt, fast og fri for støv, snavs og andre 
skillemidler. Tapet, ikke fastsiddende eller svagt bundne malingslag 
og løst puds skal fjernes. 

Flader af lak-, olie- eller plastmaling samt lignende tætte underlag skal 
rengøres for voks, olie og fedt før spartlingen. 

Alle glatte og tætte flader skal primes med ARDEX P 51 fortyndet 
med vand i forholdet 1 : 1 som hæftebro. Glat beton primes med 
ARDEX P 51 fortyndet med vand i forholdet 1 : 3.

Blanding
I en ren beholder hældes rent, koldt vand, og under kraftig omrøring 
tilsættes pulveret, til der opnås en mørtel uden klumper. 

Blandingsforhold
Ca. 6,5 liter vand : 12½ kg pulver, som tilsvarer ca. 1 rumdel vand : 
2 rumdel pulver.

Efter en ”modningstid” på ca. 3 minutter og fornyet omrøring er 
mørtlen pastaflødeagtig og kan forarbejdes i ca. ½ time. ARDEX A 
828 kan forarbejdes ved temperaturer over 5 °C.

Forarbejdning
ARDEX A 828 påføres med en egnet spartel. Til fremstilling af glatte 
overflader kan mørtellaget efter afhærdning enten efterspartles eller 
filtses ensartet med et filtsebræt og derefter trækkes skarpt af med 
skeen. Eventuelt kan spartellaget slibes med sandpapir.

Efterbehandling
Spartellaget skal være gennemtørt, før den efterfølgende maling 
og limning påbegyndes. Der kræves ingen grunding til styrkelse af 
spartelmassen. Ved udbedringer kan det dog, for at sikre ensartet 
tørring af den efterfølgende maling, være nødvendigt at grunde de 
reparerede steder eller hele fladen alt efter den anvendte malings 
fylde- og dækevne.

ARDEX A 828
Vægopretningsmasse

• Hurtighærdende.

• Til tykke og tynde lag.

• Let at forarbejde og efterbehandle.

• Synker, revner og dråber ikke.

• Til lagtykkelser fra 0 - 50 mm i én arbejdsgang.

Bemærk
Spartlinger under tykke vægbeklædninger og vandfaste spartlinger, 
f.eks. i fugtige rum, udføres med den hvide, cementbundne ARDEX 
F 11.

Karakter
Hvidt pulver på basis af gipskunststof. Ved oprøring med vand fås en 
smidig, pastaagtig mørtel, der har en høj fyldeevne, ikke synker og 
er let at påføre ved en enkelt spartling, også i et flere centimeter tykt 
lag.

Tekniske data:

Vægtfylde:   1 kg/liter.

Vægtfylde (blandet):   1,5 kg/liter.

Materialeforbrug:  Ca. 1,0 kg pulver pr. m²/mm.

Forarbejdningstid:   Ca. 30 min. ved 20 °C.

pH-værdi:   Ca. 8.

Malings- og klæbeklar:  Når spartellaget er tørt, afhængig af   
  lagtykkelse.

Trykstyrke:   Efter 28 døgn 9 N/mm².

Bøjningstrækstyrke:  Efter 28 døgn ca. 4 N/mm².

Levering:   Sække á 12½ kg/poser á 5 kg

Lagring:   12 mdr. i tørre rum.

MAL-kode:  00-1 (1993)

PR-nr:  472738

Fås også med citrusduft:

ARDEX A 828  

LEMON

0432

ARDEX GmbH 
Friedrich-Ebert-Str. 45 

58453 Witten 
Germany

08

56130

EN 13963:2005/AC:2006

ARDEX A 828

Setting tapeless jointing compound

EN 13963:4B

Fire class: A1

Flexural strength: > 400 N

Release of dangerous substances: See material safety data sheet
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Anvisning

ARDEX A 828 er en hurtighærdende gipsspartelmasse til brug ved 
udsætninger, flader og gipsspartelsamlinger. 

ARDEX A 828 opfylder kravene iht. EN 13963, og dermed godkendt 
til spartling af gipssamlinger, hvor der anvendes godkendte papir-
strimler.

I henhold til EN 13963 skal en spartelmasse af typen 4B have en 
deklareret styrke på mere end 320 N for at sikre tilstrækkelig sam-
menhængs- og bøjebrudsstyrke. ARDEX A 828 har en deklareret 
styrke på mere end 400 N.

I henhold til EN 13963 skal en spartelmasse af typen 4B hurtighær-
dende have mere end 20 minutter, men mindre end 60 minutter, 
før den påførte spartelmasse er overfladehærdet. ARDEX A 828 er 
overfladehærdet efter ca. 25 minutter. 

Til underlag af:

• Ubehandlet murværk
• Beton
• Gasbeton
• Kalk-, gips- og cementpuds
• Lette byggeplader, lyddæmpnings- og isoleringsplader.

Blandingsforhold: 6,5 liter vand til 12,5 kg pulver.

Blanding: I en ren beholder hældes rent, koldt vand, og under kraftig 
omrøring tilsættes pulveret, til der opnås en blank, mørtel uden 
klumper. 

Efter en modningstid på ca. 3 minutter, omrøres spartelmassen igen, 
til spartelmassen er pastaflødeagtig og blank.

Spartelmassen skal være blød, lind og stadig ”våd” for at have den 
rette konsistens til ilægning af papirstrimler. 

Spartellaget skal være gennemtørt, før efterfølgende maling og 
limning kan påbegyndes. 

ARDEX A 828
Spartling af papirstrimler

• Hurtighærdende.

• Til tykke og tynde lag.

• Let at forarbejde og efterbehandle.

• Synker, revner og dråber ikke.

• Til lagtykkelser fra 0 - 50 mm i én arbejdsgang.
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Anvendelsesområde
ARDEX A 950 er en smidig, standfast fleksibel spartelmasse til 
udbedring og spartling af væg- og loftsflader, samt opretning af gulve 
inden lægning af fliser og klinker. Specielt velegnet til opretning af 
større huller og fordybninger. 

Tætningsmembraner kan monteres allerede efter 1 døgn. Hvor der 
ikke kræves membran, kan fliser monteres allerede efter 2 - 3 timer. 

Kun til indendørs brug.

Forbehandling af underlaget
Underlaget skal være tørt, fast, bæredygtigt og fri for støv, snavs 
og andre skillemidler. Gamle, ikke fastsiddende eller svagt bundne 
malingslag samt løst puds og tapet skal fjernes. Tætte underlag, som 
f.eks. lak lignen de, bæredygtig, fast maling skal primes med AR DEX P 
51 fortyndet med vand i forholdet 1:½. Gipsbundne underlag primes 
med ARDEX P 51 fortyndet med vand i forholdet 1:3. Alternativt 
anvendes ARDEX P4 READY.

Blanding
I en ren beholder hældes rent, koldt vand og under kraftig omrøring 
tilsættes pulveret, til der opnås en smidig, standfast mørtel uden 
klumper. 

Blandingsforhold:
Væg: Ca. 6,2 liter vand : 20 kg pulver, som tilsvarer ca. 1 rumdel 
vand : 3 rumdel pulver.

Gulv: Ca. 7 liter vand : 20 kg pulver, som tilsvarer ca. 1 rumdel vand 
: 2,5 rumdel pulver

Der bør dog kun blandes så store mørtelmængder, som kan anven-
des inden for 30 - 40 minutter.

Forarbejdning
ARDEX A 950 kan, efter en modningstid på 1 - 3 min. og endnu en 
oprøring, forarbejdes i 30 - 40 min. ved 20 °C. 

Mørtlen kan påføres i én arbejdsgang i ubegrænset lagtykkelse.

Efter ca. 1 time er laget hærdet så meget, at der kan udføres efter-
glitning med ARDEX A 950. 

Til fremstilling af helt glatte overflader foretages enten en efter-
spartling eller en udglatning med filtbræt, når mørtellaget har sat sig, 
hvorefter der trækkes skarpt af med et stålbræt. 

ARDEX A 950 er belægningsklar, også i tykke lag, efter 24 timer ved 
20 °C. 

ARDEX A 950 kan beklædes med fliser allerede efter 2 - 3 timers 
hærdning. I badeværelser skal der først monteres en ARDEX våd-
rumsmembran. Natursten kan opsættes efter 1 døgn. 

Ønskes en hvid overflade, skal ARDEX A 950 primes med ARDEX P 
51 fortyndet med vand i forholdet 1 : 3. Når primeren er tør, overs-
partles med et tyndt lag ARDEX A 828, ARDEX A 826 eller ARDEX W 
820. 

ARDEX A 950 skal forarbejdes ved temperaturer over 5 °C. Højere 
temperaturer forkorter, lavere temperaturer forlænger tiderne.

ARDEX A 950
Flexspartelmasse

• Fleksibel spartelmasse til væg og loft.

• Til opretning af gulve inden lægning af fliser og klinker.

• Hærder og tørrer hurtigt.

• Spændingsfattig, også i tykke lag.

• Let forarbejdning. Kan filtses og glittes.

Bemærk
Ved pletspartling før maling o.lign. bør man være opmærksom på 
underlagets forskelligartede sugeevne og alkalitet. Det anbefales altid 
at foretage en grunding af overfladerne.

Karakter
Pulver med specialcementer, letfyldstoffer og plast, der ved oprøring 
med vand giver en smidig, pastaagtig, spændingsfattig mørtel, som 
kan anvendes til såvel tykke som tynde lag, og som hærder efter ca. 
1 time. Mørtlen er spændingsfattig og efter tørring diffusionsåben.

ARDEX A 950 indeholder ARDURAPID-effekt, der giver en hurtig 
hydraulisk hærdning og krystallinsk vandbinding.

Tekniske data:

Vægtfylde:   1,1 kg/liter.

Vægtfylde (blandet):   1,4 kg/liter.

Materialeforbrug:  Ca. 1,1 kg pulver pr. m²/mm.

Forarbejdningstid:   Ca. 30 - 40 min. ved 20 °C.

Malerarbejder:   Efter ca. 24 timer ved 20 °C.

Fliser (uden membran): Efter 2 - 3 timer 20 °C.

Natursten, membran: Efter ca. 24 timer 20 °C.

Trykstyrke (DIN 1164): Efter 1 døgn 6 N/mm² 
  Efter 7 døgn 11 N/mm² 
  Efter 28 døgn 14 N/mm²

Bøjningstrækstyrke  
(DIN 1164):  Efter 1 døgn 2 N/mm² 
  Efter 7 døgn 3 N/mm² 
  Efter 28 døgn 4 N/mm²

Ph-værdi:  Nyoprørt ca. 12. Afhærdet ca. 10.

Levering:   Sække á 20 kg.

Lagring:   12 måneder i uåbnet emballage i tørre rum.

MAL-kode:  00-4 (1993)

PR-nr:  1490567

ARDEX Skandinavia A/S 
Marielundvej 4 
2730 Herlev 

Denmark

13
56171

EN 13813:2002
ARDEX A 950

Cementitious screed for internal use
EN 13813:CT-C12-F3; Polymer-modified

Reaction to fire:  E
Release of corrosive substances:  CT
Water permeability:  NPD
Water vapour permeability:  NPD
Compressive strength:  C12
Flexural strength:  F3
Wear resistance according to BCA:  NPD
Sound insulation:  NPD
Sound absorption:  NPD
Thermal resistance:  NPD
Chemical resistance:  NPD
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Anvendelsesområde
Til væg og loft inden- og udendørs.

Opretning, udbedring og spartling af facader samt vægge og loftsfla-
der før påføring af dispersionsmaling, mineralpuds, silikonemalinger 
samt til overfladebehandling ved filtsning, lasur- og spartelteknik.

Til reparation af krakeleringsrevner og ikke gennemgående revner, jf. 
Merkblatt 19 fra BFS (kontakt ARDEX).

Forbehandling af underlaget
Underlaget skal være tørt, fast, bæredygtigt og fri for støv og andre 
skillemidler. ARDEX F 5 hæfter på cementpuds, kalkcementpuds, be-
ton, murværk, klinke- og flisebelægning (glaserede overflader skal 
ruslibes), dispersionsmaling, dispersionspuds og mineralpuds. Elasti-
ske og lakholdige malingslag, ikke fastsiddende eller svagt bundne 
malingslag samt løst puds og tapet skal fjernes.

Underlaget skal ikke primes eller grundes før spartling.

Blanding
I en ren beholder hældes rent koldt vand, og under kraftig omrøring 
tilsættes pulveret, til der opnås en smidig spartelmasse uden klum-
per. 

Blandingsforhold:
ca. 6,25 liter vand : 12,5 kg pulver
ca. 2,5 liter vand : 5 kg pulver
svarende til ca. 1 rumdel vand : 2 rumdel pulver.

Forarbejdning
ARDEX F 5 kan forarbejdes i ca. ½ time ved 18 ºC til 20 ºC, og kan i 
én arbejdsgang påføres i den ønskede lagtykkelse. 
Efter ca. 40 - 50 min. ventetid er ARDEX F 5 hærdet så meget, at 
der kan udføres efterbearbejdning, som f.eks. filtsning og glitning. 
Efterbearbejdningen kan foretages i ca. 20 minutter. Forarbejdnings-, 
afbindings- samt efterbearbejdningstiden er afhængig af lagtykkelse, 
temperatur samt solbestråling. Højere temperaturer forkorter, og la-
vere temperaturer forlænger afbindingstiden. 

Det anbefales altid at beskytte overfladerne mod stærk sol, regn og 
kulde, både før og efter spartelarbejdet er påbegyndt.

Til spartling af huller og ujævnheder samt til modellering af ru over-
fladestrukturer kan ARDEX F 5 blandes med ovntørret specialsand fra 
ARDEX eller velgradueret finkornet kvartssand. Blandingsforholdet er 
1 rumdel ARDEX F 5 : 0,3 rumdel sand. Der må ikke tilsættes yder-
ligere vand! I tvivlstilfælde anbefales en forsøgsspartling. ARDEX F 5 
kan forarbejdes udendørs og indendørs ved temperaturer over 5 ºC.

Spartling af revner
Ved opretning og reparation af krakeleringsrevner (overfladiske rev-
ner) og revner, som går ned i øverste del af pudslaget, skal der først 
påføres et lag ARDEX F 5 med en glatspartel, hvorefter der trækkes 
skarpt af med spartlens bagside (skrabespartling). 

Herefter påføres et lag ARDEX F 5 på hele fladen med en 4 mm 
tandspartel. I dette lag monteres ARDEX armeringsnet i spartellaget 
og presses ned med den glatte side af tandspartlen. Efter afhærd-
ning påføres det sidste lag spartelmasse, således at armeringsnettet 
er fuldstændig dækket af spartelmasse. 

ARDEX F 5
Fiberarmeret facadespartelmasse

• Til opretning, udbedring og spartling af facader samt vægge og lofts-
flader inden- og udendørs.

• Velegnet til dispersionsmaling, mineralpuds, silikonemalinger samt til 
overfladebehandling med lasur- og spartelteknik.

• Øget sikkerhed gennem fiberforstærkning.

Alle arbejdsgange udføres inden foregående lag er afbundet (vådt i 
vådt).

Efterbehandling
Spartellaget kan overmales eller efterbehandles med egnede puds-
systemer, når det er tørt (som regel efter et døgn).

Ved pletspartling til efterfølgende arbejde skal underlagets forskellige 
sugeevne og alkalitet iagttages. Maler- og pudsleverandørens anvis-
ninger skal altid følges.

På grund af ARDURAPID-effekten vil ARDEX F 5 udlagt i en lagtykkelse 
på op til 10 mm være tørt efter en dag ved temperaturer over 5 ºC. 
Lagtykkelser over 10 mm vil være tørre efter 2 til 3 dage.

Alment gældende
ARDEX F 5 spartellaget er diffusionsåbent. Vanddampdiffusionsfak-
toren µ for ARDEX F 5 er ca. 60. Til sammenligning vil cementmørtel 
typisk have en vanddampdiffusionsfaktor på ca. 25.

I tvivlstilfælde anbefales det altid at udføre en prøvespartling.
 
Vær opmærksom på
Spartellag i større lagtykkelser, fx ved opfyldning af revner og huller 
samt andre ujævnheder, som skal være tørt efter 1 døgn, udføres 
med ARDEX F 5 facadespartelmasse. Når spartellaget er tilstrække-
ligt afbundet, dvs. efter 90 min., kan den efterfølgende efterspartling 
med ARDEX F 5 påbegyndes.

Karakter
Hvidt pulver af hydrauliske bindemidler, fyldstoffer, specielle tilsæt-
ningsstoffer, MICROTEC-fiber og elasticitetsforbedrende kunststoffer.

Tekniske data:

Vægtfylde:   Ca. 1,0 kg/liter

Vægtfylde (blandet):   Ca. 1,4 kg/liter

Materialeforbrug:   Ca. 0,9 kg pulver pr. m²/mm

Overmalbar  
og klæbeklar:  For lagtykkelser op til ca. 10 mm efter  
  1 døgn

Forarbejdningstid:   Ca. 30 min. ved 20 ºC

Trykstyrke (DIN 1164): Efter 7 dage ca. 7,0 N/mm² 
  Efter 28 dage ca. 12 N/mm²

Bøjningstrækstyrke  
(DIN 1164):  Efter 7 dage ca. 3,0 N/mm² 
  Efter 28 dage ca. 5,0 N/mm²

pH-værdi:   Ca. 11

Levering:   Sække á 12½ kg og poser á 5 kg.

Lagring:   Ca. 12 måneder i uåbnet emballage i tørre  
  rum.

MAL-kode:   00-4 (1993)

1783

ARDEX GmbH
Friedrich-Ebert-Str. 45, 58453 Witten

Germany
14

56149
EN 998-1:2010-12

ARDEX F 5  
General purpose mortar (GP) for external use  

EN 998-1: GP-CS IV-W2

Reaction to fire:  F

Water absorption:  W2

Water permeability  
after weathering cycles:  NPD

Water vapour diffusion:  ≤ 70

Adhesion:   ≥ 1.0 N/mm²,  
fracture pattern B

Adhesion after  
weathering cycles:  NPD

Thermal conductivity/Density:  NPD

Thermal conductivity:  NPD

Durability of OC mortar:  NPD

Durability of all mortars  
except OC:  Evaluation based on provisions valid in the 

intended place of use of the mortar

Dangerous substances:  See safety data sheet
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Anvendelsesområde
Til spartling, udbedring og opretning af væg- og loftsflader af beton, 
cement- og kalkcementpuds samt murværk. Til opfyldning af revner 
og huller samt større ujævnheder på vægge og lofter. Til plan-
spartling af indvendige vægflader af gasbeton. 

Til inden- og udendørs brug.

Forbehandling af underlaget
Underlaget kan være tørt og fugtigt, men skal være fast, bære-
dygtigt, ru og fri for skillemidler. Gamle malinglag, olie, fedt, voks, 
pudsrester og kalk m.m. skal afrenses. Metaller skal påføres et 
korrosionsbeskyttende middel, der samtidig fungerer som hæftebro. 
Indendørs skal glatte og tætte underlag ruslibes og primes med 
ARDEX P 51 fortyndet med vand i forholdet 1 : 1.

Blanding
I en ren beholder hældes rent, koldt vand, og under kraftig omrøring 
tilsættes pulveret, til der opnås en smidig, pastaagtig spartelmasse 
uden klumper. 

Blandingsforhold
Ca. 4,25 liter vand : 12,5 kg pulver, som tilsvarer ca. 1 rumdel vand 
: 2¾ rumdel pulver.

Spartelmassen er umiddelbart efter omrøring klar til brug.

Forarbejdning
ARDEX F 11 kan forarbejdes i ca. 30 minutter og er afhærdet efter 
ca 1½ time ved 20 °C. 

Uden sandtilsætning kan mørtlen påføres i op til 5 mm lagtykkelse i 
én arbejdsgang. 

Eventuel efterspartling og slibning kan udføres efter spartellaget er 
afhærdet, d.v.s. ca. 1½ time. Ved spartellag over 5 mm lagtykkelse 
strækkes mørtlen med 1/3 del vasket sand med kornstørrelse 0 - 4 
mm. Ved lagtykkelser over 10 mm tilsættes grus med kornstørrelse 
0 - 8 mm. 

Sætterevner kan lukkes med ARDEX F 11. Fine sætte- og pudsrevner 
skal udvides, før de fyldes op med ARDEX F 11 mørtel. Det kan ikke 
udelukkes, at revnerne opstår igen ved bevægelser i bygningen. I 
tvivlstilfælde anbefales en forsøgsspartling. ARDEX F 11 kan forarbej-
des udendørs og indendørs ved temperaturer over 5 °C. 

For hurtig udtørring af spartellaget, f.eks. ved direkte solbestråling, 
stærk varme eller træk skal undgås. Hvor der ønskes øget styrke 
og forbedret elasticitet og vedhæftning, skal ARDEX F 11 tilsættes 
ARDEX E 100 acryldispersion. Blandingsforhold: 1 rumdel ARDEX E 
100 til 3 rumdele vand (se datablad for ARDEX E 100).

Efterbehandling
Efter gennemtørring kan ARDEX F 11 males med kalkfast maling. 
Gennemtørringen er afhængig af spartellagets tykkelse, vejrforhol-
dene og underlagets fugtindhold. Maling på fugtigt underlag kan 
medføre kalkudslag. Malingproducenters anvisninger til maling på 
cementbundne underlag skal følges både ved hele og pletvis spart-
lede flader.

Karakter
Hvidt pulver på cementbasis. Ved oprøring med vand fås en smidig, 

ARDEX F 11
Hvid facadespartelmasse

• På cementbasis.

• Vejrbestandig og spændingsfattig.

• Diffusionsåben.

• Til lagtykkelser fra 0 - 5 mm i én arbejdsgang.

pastaagtig mørtel, der er let at forarbejde og hærder i enhver lagtyk-
kelse til en spændingsfattig og diffussionsåben masse, der er vand- 
og vejrbestandig.

Tekniske data:

Vægtfylde:   1,1 kg/liter.

Vægtfylde (blandet):   1,7 kg/liter.

Materialeforbrug:   Ca. 1,2 kg pulver pr. m²/mm.

Forarbejdningstid:   Ca. 30 min. ved 20 °C.

pH-værdi:   Ca. 12.

Korrosion:   Indeholder ingen bestanddele, der virker  
  korrosionsfremmende på stål. 

Trykstyrke (DIN 1164): efter 3 dage ca. 4,0 N/mm² 
  efter 7 dage ca. 6,0 N/mm² 
  efter 28 dage ca. 14,0 N/mm²

Bøjningstrækstyrke  
(DIN 1164):  efter 3 dage ca. 1,0 N/mm² 
  efter 7 dage ca. 2,0 N/mm² 
  efter 28 dage ca. 4,0 N/mm²

Levering:   Sække á 12,5 kg netto.

Lagring:   12 måneder i uåbnet emballage i tørre rum.

MAL-kode:   00-4 (1993)

PR-nr:   472922

ARDEX Skandinavia A/S 
Marielundvej 4 
2730 Herlev 

Denmark

12
56190

EN 1504-3:2006
ARDEX F 11

Polymer modified cementitious mortar (PCC)  
for repair (non-structural) of concrete structures

EN 1504-3:R1

Compressive strength:  class R1
Chloride ion content:  ≤ 0.05 %
Adhesive bond:  ≥ 0.8 MPa
Restrained shrinkage/expansion:  NPD
Carbonation resistance:  NPD
Elastic modulus:  NPD
Thermal compatibility Part 1 -
Freeze/thaw attack with de-icing salt:  ≥ 0.8 MPa
Skid resistance:  NPD
Coefficient of thermal expansion:  NPD
Capillary absorption:  NPD
Reaction to fire:  NPD
Hazardous substances:  Compliance with 5.4 of
  EN 1504-3



ARDEX Skandinavia A/S
Marielundvej 4
2730 Herlev
Tlf: +45 44 88 50 50
ardex@ardex.dk
www.ardex.dk 

Produktdatablad 

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.

Vægspartelmasser20 21

08
/2

02
2

Anvendelsesområde
Standfast reparationsspartelmasse til opretning samt grov- og fin-
spartling af gulv, væg og loft indendørs. 

ARDEX R4 RAPID kan bruges uden primning på enhver fast overflade 
af beton, cement- og anhydritpudslag, gipsplader, fibergips, spånfiner 
og OSB-plader, træbaserede underlag, fliser, klinker, natursten, ter-
razzo, vaskbare emulsionsmalinger, latexmalinger, akrylmalinger, al-
kydmalinger og glasvæv.

Til fyldning af hulrum, huller og revner. Spartling af samlinger, fuger 
og til fastgørelse af hjørneprofiler samt til finspartling i én arbejds- 
gang.

Kan spartles i lagtykkelser fra 0 til 10 mm i én arbejdsgang.

Velegnet til planspartling af overgange, ujævnheder og spartelslag på 
cement- og gipsbaserede spartelmasser.

Forbehandling af underlaget
Underlaget skal være tørt, fast og stabilt samt fri for støv og skille- 
midler. Ikke fastsiddende eller svagt bundne malingslag og løst puds 
skal fjernes.

ARDEX R4 RAPID kan anvendes direkte på sugende og ikke sugende 
overflader uden forudgående primning. Primning mellem flere lag er 
ikke nødvendigt. ARDEX R4 RAPID klæber praktisk taget på alle un-
derlag.

ARDEX R4 RAPID kan ikke anvendes udendørs og i områder med op-
stigende fugt. 
 

Egnede underlag:
• Beton
• Cement- og kalkcement
• Afretningslag og betonelementer
• Gipspuds og gipsplader
• Gips- og cementspartelmasser
• Spån-, finer- og OSB-plader
• Trægulve, trætrapper
• Gamle underlag med fastsiddende lim og rester af spartelmasse
• Murværk
• Gipsplader/ fibergipsplader
• Fliser og klinker
• Natursten og terrazzo
• Vaskbare emulsionsmalinger
• Gammel latex maling
• Akryllak maling
• Malet glasvæv
• Stål

Forarbejdning
I en ren beholder hældes rent, koldt vand og under kraftig omrøring 
tilsættes pulveret, til der opnås en smidig spartelmasse uden klum-
per. Til oprøring af 1 kg ARDEX R4 RAPID tilsættes ca. 0,4 liter vand.

ARDEX R4 RAPID kan anvendes ved temperaturer over 5 °C. Mørtlen 
kan forarbejdes i ca. 15 min. ved +20 °C. Lavere temperaturer for-
længer og højere temperaturer forkorter forarbejdningstiden.

ARDEX R4 RAPID kan udlægges i lagtykkelser op til 10 mm, og er 
belægningsklar efter 45-60 min. (parket skal klæbes med en ARDEX 
SMP-klæber).

ARDEX R4 RAPID
Universal hurtigspartel

• Hvid cementspartelmasse med ARDURAPID PLUS-effekt

• Kan spartles helt ned til 0 mm.

• Primerfri på alle underlag.

• Til gulv, væg og loft.

• Klar til belægning efter 45-60 minutter.

På tætte undergulve skal spartlen påføres i min. 2 mm lagtykkelse. 
(Jf. Gulvbranchens regler). På vægge og lofter skal der på ikke sugen-
de underlag påføres min. 1 mm lagtykkelse. I tvivlstilfælde anbefales 
det at udføre et prøvefelt.

Karakter
Hvidt pulver af specialcement og fleksibelt kunststofpulver. Pulveret 
oprøres med vand til en smidig masse, som er let at udspartle og 
kan forarbejdes i ca. 15 minutter.

ARDEX R 4 RAPID har ARDURAPID-effekt, der giver en hurtig hydrau- 
lisk hærdning og en krystallinsk vandbinding.
 

Tekniske data:

Blandingsforhold:  Ca. 0,4 liter vand til 1 kg pulver 
  (ca. 1 RD vand : 2 RD pulver)

Vægtfylde:  0,85 kg/liter 

Vægtfylde (blandet):  1,5 kg/liter

Materialeforbrug:  Ca. 1,1 kg pulver pr. m²/mm. 

Forarbejdningstid:  Ca. 15 min. ved +20 °C.

Malings- og klæbeklar:  Efter 60 min. ved 10 mm lagtykkelse.

Trykstyrke:  Efter 1 dag: Ca. 11 N/mm²  
  Efter 7 dage: Ca. 15 N/mm² 
  Efter 28 dage: Ca. 20 N/mm²

Bøjningstrækstyrke:  Efter 1 dag: Ca. 2,5 N/mm² 
  Efter 7 dage: Ca. 3,5 N/mm² 
  Efter 28 dage: Ca. 5,5 N/mm²

PH-værdi:  Ca. 10-11 i nyoprørt, ikke hærdet tilstand.

Levering:  Spande à 2,5 kg netto

Lagring:  12 mdr. i tørre rum

MAL-kode:  00-4 (1993)
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Anvendelsesområde
Til væg og loft inden- og udendørs. 

• Til udbedring af revner, huller og sprækker.
• Til lukning af fuger, eksempelvis ved fodpaneler, vinduer og dør-

rammer. Derudover væg- og loftsamlinger i elementbyggeri.
• Optager udvidelses-/sammentrækningsbevægelser på indtil 5 % af 

fugebredden

Kan anvendes på underlag af:

• Ubehandlet murværk 
• Træ
• Beton
• Gasbeton 
• Kalk-, gips- og cementpuds 
• Lette byggeplader 
• Lyddæmpnings- og isoleringsplader

Art
Brugsklar, 1-komponent, fleksibel, let spartelmasse på akryldisper-
sionsbasis, opløsningsmiddelfri. Til udbedring af revner samt mindre 
huller i facade- og vægkonstruktioner.

Forarbejdning
Revner og huller kan spartles med ARDEX RF op til 12 mm lagtyk-
kelse.

Toppen af patronen skæres lige af, og fugespidsen skrues på og til-
skæres med skråt snit i forhold til fugebredden. Patronen lægges her-
efter ned i fugepistolen, og ARDEX RF sprøjtes i fugen. Det skal i den-
ne forbindelse sikres, at fugemassen hæfter til fugesiderne over hele 
fladen således, at der opnås en god vedhæftning. Ved meget fine rev-
ner bør revnen udvides for at sikre optimal vedhæftning.

Overskydende materiale skrabes af med en egnet spartel. 

Der kan efter behov påføres flere spartellag efter 1 -2 timers hærd-
ning. 

Slibning kan udføres, når spartelmassen er gennemtør, mellem 3 - 48 
timer afhængig af lagtykkelse, underlag og luftfugtighed. 

Spartellaget skal være gennemtørt før maling eller evt. anden belæg-
ning kan påføres. 

Ved stærk fugtighedsbelastning (f.eks. udendørs) skal spartelmassen 
efter hærdning beskyttes mod fugtighed med et malingsystem.

ARDEX RF
Spartelmasse i patron

• Ingen svind.

• Op til 12 mm tykkelse i ét lag.

• Kan overmales.

• Fleksibel og opløsningsmiddelfri.

• Kan slibes.

Forberedelse af underlaget:
Underlaget skal være tørt, stabilt og frit for støv og skillemidler.

Underlag Uden  
grunding

Med  
grunding

Gasbeton ✔

Beton ✔

Teglmurværk ✔

Kalksandsten ✔

Gipskarton- og gipsfiberplader ✔

Cementfiberplader ✔

OSB-plade DIN EN 300 ✔

Træspånplade P4 - P7 ✔

Flise- og pladebelægninger ARDEX P 4 
ARDEX P 82

Natursten ARDEX P 4 
ARDEX P 82

Akryllak- og akrylharpiksoverflader ARDEX P 4 
ARDEX P 82

Overfladebehandlet dekopuds ✔

Latexfarver ✔

Mineralske slidpuds ARDEX P 4 
ARDEX P 82

Kalkcementpuds ✔

Cementpuds ✔

Gipspuds ✔

Kunstharpikspuds ARDEX P 4 
ARDEX P 82

Bemærk
Opbevares utilgængeligt for børn. Indhold/beholder skal bortskaffes i 
overensstemmelse med de lokale/nationale/internationale regler.

Tekniske data:

Massefylde (DIN EN ISO 2811-1): 0,57 ±0,05 g/cm3

Huddannelsestid 
(23 °C/50% r.f.): Ca. 5 min. 

Penetration 
(DIN 51579 / 5 sek.): 230 ±30 1/10 mm

Fasthed 
(i forhold til ASTM 2202): ≤ 2 mm

Shore A-hårdhed (DIN 53505):  50 ±6 enheder  

Gennemhærdning 
(23 °C / 50% rel. fugtighed): Ca. 3 mm/dag 

Bevægelsesoptagelse: Max. 5%

Gradering: < 0,2 mm  

Forarbejdningstemperatur 
(tætningsmiddel og underlag): +5 til +35 °C

Temperaturbelastning 
(hærdet tætningsmiddel): -25 til +35 °C

Emballage: 310 ml patron

MAL-kode (1993) 00-3

GIS-KODE: D1 - opløsningsmiddelfri 

GHS/CLP: Ingen

Mærkning iht. 
GGVSEB/ADR: Ingen 

EMI-KODE: EC 1 PLUS - lav emission

Lagring: Frostsikker opbevaring og  
 beskyttet mod høje tempera-  
 turer. Kan lagres ca. 12 måne- 
 der i original lukket beholder.
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Produktdatablad 

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. 
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Anvendelsesområde
Indendørs til væg og loft. Til opretning, grov- og finspartling af væg 
og loft. 

ARDEX W 820 kan bruges på enhver stabil overflade såsom:

• beton
• murværk
• puds
• gipsplader og gipsfiber. 

Desuden til: 

• fyldning af lunker, huller og revner
• fyldning af samlinger og fuger
• finspartling i én arbejdsgang.

Forbehandling af underlaget
Underlaget skal være tørt, fast, stabilt og fri for støv og skillemidler. 
Ikke fastsiddende eller svagt bundne malingslag og løst puds skal 
fjernes.

ARDEX W 820 kan anvendes direkte på sugende overflader. Primning 
er kun nødvendig ved meget sugende overflader og ikke-sugende 
overflader. Primning mellem flere lag er normalt ikke nødvendigt. Følg 
instruktionerne i produktblade for ARDEX primere. 

ARDEX W 820 kan ikke anvendes udendørs eller i områder med risiko 
for fugt. I områder med risiko for fugt, bl.a. vådrum, anvendes cement-
bundne spartelmasser som ARDEX F 5 eller ARDEX F 11.

Forarbejdning
ARDEX W 820 kan bruges som hånd- og rullespartel.  ARDEX W 820 
har variabel vandtilsætning afhængig af arbejdsmetode.

Hæld den korrekte mængde rent, koldt vand i en ren beholder og 
tilsæt derefter pulveret under kraftig omrøring. Bland indtil konsisten-
sen er jævn og uden klumper. Lad blandingen hvile i 1-3 minutter 
hvorefter blandingen omrøres igen.

Forarbejdningstiden for ARDEX W 820 er omkring 3 timer. ARDEX W 
820 kan forarbejdes fra +5 °C. De på emballagen nævnte tider gæl-
der ved +20˚C. Højere temperaturer forkorter og lavere temperaturer 
forlænger hærde- og tørretid 

Glitning kan påbegyndes efter kort tid. Efter 2 til 4 timer, afhængig af 
lagtykkelse, vandtilsætning, underlag og luftfugtighed, kan spartel-
massen glittes til ønsket overflade. Hvis nødvendigt kan overfladen 
fugtes forsigtigt inden glitning. Hvis der skal påføres et nyt lag, skal 
overfladen være fuldstændig hærdet.

Håndspartling: ARDEX W 820 påføres med en bred spartel. 

Rullespartling: Med en 20 mm nylonrulle eller spartelrulle påføres et 
jævnt lag ARDEX W 820. Efterfølgende glattes med en glatspartel

Efterbehandling
Spartellaget skal være gennemtørt, før den efterfølgende maling og 
limning påbegyndes. 

Der kræves ingen grunding til styrkelse af spartelmassen. Ved udbed-
ringer kan det dog, for at sikre ensartet tørring af den efterfølgende 

ARDEX W 820
Hånd- og rullespartel

• 0-20 mm lagtykkelse.

• Lang åbentid.

• Brandklasse A1.

• Let at slibe.

• Synker ikke.

maling, være nødvendigt at grunde de reparerede steder eller hele 
fladen, alt efter den anvendte malings fylde- og dækkeevne.

Karakter
Hvidt pulver fremstillet af gips, specialtilsætninger, fyldstoffer og 
plast. ARDEX W 820 har en høj fyldeevne.

ARDEX W 820 er diffusionsåben.

Tekniske data:

Blandingsforhold:  Håndspartling ca. 5,5 - 6,25 liter vand :  
  12,5 kg pulver svarende til    
  ca. 1 RD vand : 2 RD pulver. 

  Påføring med rulle:   
   Ca. 6,25 - 8,0 liter vand : 12,5 pulver.

Vægtfylde:   1,1 kg/l.

Vægtfylde (blandet):   1,5 kg/l.

Materialeforbrug:  Ca. 1,0 kg pulver pr m²/mm ved   
  5,5 - 6,25 liter vand. 

  Ca. 0,9 kg pulver pr m²/mm ved   
  7,5 - 8,0 liter vand

Forarbejdningstid:  Ca. 3 timer ved +20 °C.

Malings- og klæbeklar:  Når spartellaget er tørt, afhængig af   
  lagtykkelsen.

Trykstyrke:   Omkring 4 N/mm².

Bøjningstrækstyrke:   Ca. 2 N/mm.

pH-værdi:   Ca. 7.

Levering:   Sække à 12,5 kg netto.

Lagring:   12 mdr. i tørre rum.

MAL-kode:   00-1 (1993)

0432

ARDEX Skandinavia A/S 
Marielundvej 4 
2730 Herlev 

Denmark

09
56168

EN 13963:2005/AC:2006
ARDEX W 820

Setting tapeless jointing compound
EN 13963:4B

Fire class: A1
Flexural strength: > 400 N
Release of dangerous substances: See material safety data sheet

0432

ARDEX Skandinavia A/S 
Marielundvej 4 
2730 Herlev 

Denmark

09
56168A

EN 13279 1:2008
ARDEX W 820

Thin coat plaster finishing product
EN 13279-1:C6/20/2

Reaction to fire: A1
Airborne sound insulation: NPD
Thermal resistance: NPD
Release of dangerous substances: See material safety data sheet



SYSTEMOVERSIGT

PRODUKTINFORMATION

ARDEX W1 designspartelmasse, hvid

ARDEX W3 designspartelmasse, grå

PANDOMO® IMPREGNATION overfladebeskyttelse

PANDOMO® SP-SL stenolie

!
PAN [ græsk] pãs; pãn: alle, hele, komplet, i alt, der omfatter 

DOMO [ latin] domus, domu: hus, bygning, husholdning 
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Anvendelsesområde
Til kreativt design af væg og loft i udstillingsrum, receptioner, 
offentlige bygninger, salgsrum og i private hjem. Kun til indendørs 
anvendelse.

PANDOMO® W1 egner sig ikke til områder med fugtbelastning og i 
bruseområder.

Type
Hvidt pulver af specialcement med plastificerende kunststofpulver, 
udvalgte fyldstoffer og særlige additiver.

Pulveret blandes med vand til en blød og ensartet masse, som er let 
at påføre og spartle i både tynde og tykke lag. PANDOMO® W1 kan 
forarbejdes i ca. 30 min.

PANDOMO® W1 er spændingsfattig, diffusionsåben og fremmer ikke 
korrosion.

Forbehandling af underlaget
Underlaget skal være tørt, fast, bæredygtigt og fri for støv, snavs og 
andre skillemidler.

Gammel, ikke fast hæftende eller svagt bundet maling samt løst puds 
og tapet skal fjernes.

Acryllakmaling, alkydharpiksmaling samt flise- og pladebelægninger 
skal forspartles med et tyndt lag PANDOMO® W1 eller ARDEX F 5. 
Ved flisebelægninger foretages først en skrabespartling for at fylde 
alle fuger op. Når dette lag er hærdet, foretages en fladespartling, 
som slibes med korn 180 og primes med ARDEX P 51 fortyndet med 

vand 1:3. 

Større huller og ujævnheder kan fyldes og oprettes med PANDOMO® 
W1 eller ARDEX F 5. Forspartling kan med fordel indfarves i en tone 
tæt på den ønskede farve til designspartelmassen. 

Underlaget, hvorpå PANDOMO® W1 påføres, skal være jævnt og glat 
og have et ensartet vandoptag.

Murværk og alle blandede underlag skal, for at forhindre farveforskel 
le af underlaget, primes med ARDEX P 51 fortyndet 1:2 med vand 
eller med ARDEX P 4 ufortyndet.

Egnede underlag

• Beton
• Cement- og kalkcementpuds
• Gipspuds og gipsbyggeplader
• Murværk
• Mineralsk puds og kunstharpikspuds
• Gipskartonplader
• Gipsfiberplader
• Flise- og pladebelægninger
• Vaskebestandig dispersionsmaling
• Gamle latexfarver
• Acrylatfarver
• Acryllakmaling
• Alkydharpiksmaling
• Glasfibertapet, malet

PANDOMO® W1
Designspartelmasse, hvid

• Til overfladedesign af væg og loft indendørs.

• Cement-/plastbasis. Hærder og tørrer hurtigt.

• Spændings- og revnefri i alle lagtykkelser.

• Let at forarbejde.

• Fremragende vedhæftning.

Blanding og indfarvning af spartelmassen
I en ren beholder hældes 2,5 kg rent, indfarvet vand til 5 kg PANDO-
MO® W1 pulver, hvorefter der blandes, indtil der fås en blød, klumpfri 
og blank mørtel uden klumper.

Efter en hviletid på 1 til 3 min. gentages omrøringen. Herefter kan 
mørtlen forarbejdes i ca. 30 min. ved +18 °C til 20 °C.

De forskellige recepter, som ses i PANDOMO® W1 farvevifte, skal 
følges nøjagtigt for at opnå korrekt nuance. 

Til præcis dosering af PANDOMO® farvekoncentraterne skal der 
bruges en vægt med en nøjagtighed på 0,1 gram.

Blandevandet til hele projektet skal blandes på én gang. Det er vigtigt 
at omrøre blandevandet før hver omrøring, da farvepigmenterne 
ellers sedimenterer, og man får markante farveforskelle på sin 
overflade. Ved større projekter skal blandevandet stå under konstant 
omrøring.

Forarbejdning
Selve designspartlingen kan foretages i lagtykkelser på ca. 1-2 
mm. Spartelmassen påføres i et jævnt lag. I den våde spartelmasse 
laves bløde, organiske bevægelser, der giver den færdige overflade 
struktur og liv. 
 
35-60 min. efter spartlingen, når spartelmassen har dannet en 
læderhård overflade, påbegyndes glitning/vandglitning for yderligere 
struktur og effekt. 

Overfladen fugtes let op med en svamp eller vandforstøver. Med en 
blød, ren, skarp spartel laves der flere organiske, bløde bevægelser. 
Jo mere man arbejder i den, des mere struktur vil væggen få. En stor 
spartel vil give et mere ensartet udtryk, hvorimod en mindre spartel 
vil give mere liv og struktur.

Efter min. 5 timer slibes overfladen med excenter-slibemaskine 
med slibegitternet i kornstørrelser startende fra 180 og op til 240-
320-4000. Det er valgfrit ved hvilken kornstørrelse man stopper 
slibeprocessen og afhænger af hvilken finish og glans, der ønskes 
som færdigt resultat. 

Overfladen skal efterfølgende imprægneres (virker også som 
farveintensivering) med PANDOMO® SP-SL stenolie eller PANDOMO® 
Impregnation (se produkternes tekniske datablade). 

Bemærk
Det anbefales kraftigt at stille høje krav til underlaget i forhold til 
planhed, styrke og ensartet vandoptag for at opnå et tilfredsstillende 
æstetisk resultat og udtryk. 

Endvidere bør bygherre og slutbruger være præsenteret for større 
farve- og strukturprøver for forventningsafstemning af det færdige 
resultat.

Ved senere renovering kan imprægnerede PANDOMO® W1-flader efter 
grundig afrensning problemfrit overspartles og males.
 

Tekniske data:

Blandingsforhold:   Ca. 2,5 kg vand : 5 kg pulver svarende til  
  ca. 1 del vand : 1,8 del pulver.

Rumvægt:   Ca. 0,9 kg/l.

Mørtlens vådvægt:   Ca. 1,4 kg/l.

Materialeforbrug:   Ca. 1,0 kg - 1,5 kg/m2 på jævnt underlag.

Forarbejdningstid:   Ca. 30 min. ved +20 °C.

Trykstyrke:  Efter 1 dag ca. 4,5 N/mm2. 
  Efter 7 dage ca. 8,0 N/mm2. 
  Efter 28 dage ca. 13,0 N/mm2

Bøjningsstyrke:   Efter 1 dag ca. 1,5 N/mm2. 
  Efter 7 dage ca. 3,0 N/mm2  
  Efter 28 dage ca. 5,0 N/mm2

Vanddamp/diffusionskoefficient µ iht. DIN 53122 (samlet system ):  
  Ca. 210

Brandkategori:   A2-s1,d0 iht. DIN EN 13501-1. 
  I hærdet tilstand fysiologisk og økologisk  
  sikkert.

EMICODE:   EC1 PLUS - meget lav emission

Mærkning iht. GHS/CLP: Ingen

Mærkning iht.  
GGVSEB/ADR:   Ingen

GISCODE:   ZP 1= cementholdigt produkt, lavt   
  chromatindhold

Emballage:   I poser á 5 kg netto i pakker á 4x5 kg. 

Lagring/opbevaring:   Tørt ca. 9 måneder i uåbnet emballage. 
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Anvendelsesområde
Til kreativt design af væg og loft i udstillingsrum, receptioner, 
offentlige bygninger, salgsrum og i private hjem. Kun til indendørs 
anvendelse.

PANDOMO® W3 egner sig ikke til områder med fugtbelastning og i 
bruseområder.

Type
Gråt pulver af specialcement med plastificerende kunststofpulver, 
udvalgte fyldstoffer og særlige additiver.

Pulveret blandes med vand til en blød og ensartet masse, som er let 
at påføre og spartle i både tynde og tykke lag. PANDOMO® W3 kan 
forarbejdes i ca. 30 min.

PANDOMO® W3 er spændingsfattig, diffusionsåben og fremmer ikke 
korrosion.

Forbehandling af underlaget
Underlaget skal være tørt, fast, bæredygtigt og fri for støv, snavs og 
andre skillemidler.

Gammel, ikke fast hæftende eller svagt bundet maling samt løst puds 
og tapet skal fjernes.

Acryllakmaling, alkydharpiksmaling samt flise- og pladebelægninger 
skal forspartles med et tyndt lag PANDOMO® W3 eller ARDEX F 5. 
Ved flisebelægninger foretages først en skrabespartling for at fylde 
alle fuger op. Når dette lag er hærdet, foretages en fladespartling, 
som slibes med korn 180 og primes med ARDEX P 51 fortyndet med 

vand 1:3. 

Større huller og ujævnheder kan fyldes og oprettes med PANDOMO® 
W3 eller ARDEX F 5. Forspartling kan med fordel indfarves i en tone 
tæt på den ønskede farve til designspartelmassen.

Underlaget, hvorpå PANDOMO® W3 påføres, skal være jævnt og glat 
og have et ensartet vandoptag.

Murværk og alle blandede underlag skal, for at forhindre farveforskel- 
le af underlaget, primes med ARDEX P 51 fortyndet 1:2 med vand 
eller med ARDEX P 4 ufortyndet.

Egnede underlag

• Beton
• Cement- og kalkcementpuds
• Gipspuds og gipsbyggeplader
• Murværk
• Mineralsk puds og kunstharpikspuds
• Gipskartonplader
• Gipsfiberplader
• Flise- og pladebelægninger
• Vaskebestandig dispersionsmaling
• Gamle latexfarver
• Acrylatfarver
• Acryllakmaling
• Alkydharpiksmaling
• Glasfibertapet, malet

PANDOMO® W3
Designspartelmasse, grå

• Til overfladedesign af væg og loft indendørs.

• Cement-/plastbasis. Hærder og tørrer hurtigt.

• Spændings- og revnefri i alle lagtykkelser.

• Let at forarbejde.

• Fremragende vedhæftning.

Blanding
I en ren beholder hældes 2,5 kg rent vand til 5 kg PANDOMO® W3 pul- 
ver, hvorefter der blandes, indtil der fås en blød, klumpfri og blank 
mørtel uden klumper.

Efter en hviletid på 1 til 3 min. gentages omrøringen. Herefter kan 
mørtlen forarbejdes i ca. 30 min. ved +18 °C til 20 °C.

Forarbejdning
Selve designspartlingen kan foretages i lagtykkelser på ca. 1-2 
mm. Spartelmassen påføres i et jævnt lag. I den våde spartelmasse 
laves bløde, organiske bevægelser, der giver den færdige overflade 
struktur og liv. 
 
35-60 min. efter spartlingen, når spartelmassen har dannet en 
læderhård overflade, påbegyndes glitning/vandglitning for yderligere 
struktur og effekt. 

Overfladen fugtes let op med en svamp eller vandforstøver. Med en 
blød, ren, skarp spartel laves der flere organiske, bløde bevægelser. 
Jo mere man arbejder i den, des mere struktur vil væggen få. En stor 
spartel vil give et mere ensartet udtryk, hvorimod en mindre spartel 
vil give mere liv og struktur.

Efter min. 5 timer slibes slibes overfladen med excenter-slibemaskine 
med slibegitternet i kornstørrelser startende fra 180 og op til 240-
320-4000. Det er valgfrit, ved hvilken kornstørrelse man stopper 
slibeprocessen og afhænger af hvilken finish og glans, der ønskes 
som færdigt resultat. 

Overfladen skal efterfølgende imprægneres (virker også som 
farveintensivering) med PANDOMO® SP-SL stenolie eller PANDOMO® 
Impregnation (se produkternes tekniske datablade). 

Bemærk
Det anbefales på det stærkeste at stille høje krav til underlaget i 
forhold til planhed, styrke og ensartet vandoptag for at opnå et 
tilfredsstillende æstetisk resultat og udtryk. 

Endvidere bør bygherre og slutbruger være præsenteret for større 
farve- og strukturprøver for forventningsafstemning af det færdige 
resultat.

Ved senere renovering kan imprægnerede PANDOMO® W3-flader efter 
grundig afrensning problemfrit overspartles og males.
 

Tekniske data:

Blandingsforhold:   Ca. 2,5 kg vand : 5 kg pulver svarende til  
  ca. 1 del vand : 1,8 del pulver.

Rumvægt:   Ca. 0,9 kg/l.

Mørtlens vådvægt:   Ca. 1,4 kg/l.

Materialeforbrug:   Ca. 1,0 kg - 1,5 kg/m2 på jævnt underlag.

Forarbejdningstid:   Ca. 30 min. ved +20 °C.

Trykstyrke:  Efter 1 dag ca. 4,5 N/mm2. 
  Efter 7 dage ca. 8,0 N/mm2. 
  Efter 28 dage ca. 13,0 N/mm2

Bøjningsstyrke:   Efter 1 dag ca. 1,5 N/mm2. 
  Efter 7 dage ca. 3,0 N/mm2  
  Efter 28 dage ca. 5,0 N/mm2

Vanddamp/diffusionskoefficient µ iht. DIN 53122 (samlet system ):  
  Ca. 210

Brandkategori:   A2-s1,d0 iht. DIN EN 13501-1. 
  I hærdet tilstand fysiologisk og økologisk  
  sikkert.

EMICODE:   EC1 PLUS - meget lav emission

Mærkning iht. GHS/CLP: Ingen

Mærkning iht.  
GGVSEB/ADR:   Ingen

GISCODE:   ZP 1= cementholdigt produkt, lavt   
  chromatindhold

Emballage:   I poser á 5 kg netto i pakker á 4x5 kg. 

Lagring/opbevaring:   Tørt ca. 9 måneder i uåbnet emballage. 
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Anvendelsesområde
Indendørs på væg og gulv.

Produktet anvendes som farveforstærker, beskyttelse og forsegler til 
indfarvede og polerede overflader af PANDOMO® W1, W3, PANDO-
MO® K1, K3, PANDOMO® Terrazzo og PANDOMO® Studio. 
Til brug på overflader med moderat slid og trafik som udstillingsloka-
ler, foyerer, offentlige bygninger, salgslokaler og private boliger.

Art
PANDOMO® Impregnation er en imprægnering på silan-/siloxanbasis. 
Overflader, som er behandlet med PANDOMO® Impregnation, er 
yderst slidstærke og vandafvisende.

Behandling på vægge med PANDOMO® W1, PANDOMO® W3 og 
PANDOMO® Studio
Efter påføring og vandglitning af PANDOMO W1 eller PANDOMO 
W3 skal overfladen efter tørring (ca. 5 timer) slibes med en egnet 
excenter-slibemaskine (f. eks. ROTEX fra Festo) med slibenet 
180/240/320 eller 4000 (afhængig af hvilken finish, der ønskes). 

PANDOMO® Impregnation påføres i et tyndt lag ved hjælp af en fnugfri 
mikrofiberklud. 

PANDOMO® Impregnation skal altid påføres væggen nedefra og op 
for at undgå løbere. 

Overskydende materiale fjernes efter ca. 10 min. ved hjælp af en 
blød og fnugfri bomuldsklud eller masseres ind i overfladen med 
cirkulære bevægelser. Undgå blanke områder. Materialet skal påføres 
i samme bevægelsesretning, som den forudgående spartelmasse 
for at bibeholde samme struktur. Bemærk at der ved mørke farver 
kræves to lag PANDOMO Impregnation. 

Behandling på gulve med PANDOMO® K1, K3 og PANDOMO® 
Studio
En detaljeret beskrivelse af slibning og polering af overfladerne ses i 
de tekniske datablade for PANDOMO® K1, K3 og PANDOMO® Studio.

Påføres overfladen i et tyndt lag ved hjælp af en fladmoppe (lam-
meskind) med cirkulære bevægelser. Der bør kun påføres så meget 
materiale, at overfladen er jævnt dækket. Den friske imprægnering kan 
efter tørring i ca. 10 min. masseres grundigt ind i overfladen ved hjælp 
en gulvpoleringsmaskine med hvid eller beigefarvet polérpad. Det anbe-
fales, afhængigt af overfladens størrelse, at bruge flere rene polérpads, 
indtil overfladen er jævn og silkemat. Overfladen skal være helt fri for 
blanke pletter og imprægneringsstænk, og den skal se helt tør ud. 

PANDOMO® Impregnation
Overfladebeskyttelse

• Silkeblank

• Slidstærk

• Vandafvisende

• Farveforstærkende

• Meget drøj i brug

• På siloxan- og silanbasis

• Diffusionsåben

• Meget lav emission (EC1PLUS)

Til beskyttelse af indfarvede og polerede overflader af PANDOMO® W1, PANDOMO® W3,  
PANDOMO® K1, K3, PANDOMO® Studio og Terrazzo

Svært tilgængelige steder kan behandles med en beigefarvet 
håndpude eller en fnugfri klud. Hvis overfladen efter tørring af første 
lag virker uhomogen, kan endnu et lag påføres efter ca. 2 - 4 timer. 
Påføring som ovenfor beskrevet. Dagen efter (efter 24 timer) må der 
ikke påføres flere lag PANDOMO® Impregnation.

Dagen efter poleres overfladen efter med en hvid eller beigefarvet 
polérpad. 

Hvis der er planlagt efterfølgende behandling med PANDOMO SP-MS 
eller PANDOMO SP-GS, skal overfladen først behandles med PAN-
DOMO® SP-F porefylder.

Hvis der ønskes overfladeforsegling med PANDOMO® SP-PS, skal der 
ikke bruges porefylder.

Efter SP-PS skal der afsluttende bruges SP-MS eller SP-GS. Bemærk 
i den forbindelse produktdatabladene for SP-MS, SP-GS, SP-F og 
SP-PS.

Bemærk
Overskydende PANDOMO® Impregnation tørrer på overfladen og dan-
ner mat-blanke steder, som kun kan fjernes ved slibning.

Behandling på gulve med PANDOMO® BG/BW, MW/ MB, PB/
PW
Terrazzo-overfladerne forberedes indtil påføring af PANDOMO Impreg-
nation. Efter påføring af porefylder og slibning med enten korn 220 
eller 400, skal overfladen være helt tør samt ren og støvfri. Bemærk i 
den forbindelse produktdatabladene for Terrazzo-produkterne. 

PANDOMO® Impregnation påføres overfladen i et tyndt lag ved hjælp 
af en fladmoppe (lammeskind) med cirkulære bevægelser. Den friske 
imprægnering kan efter tørring på ca. 10 min. masseres grundigt 
ind i overfladen ved hjælp en gulvpoleringsmaskine med hvid eller 
beigefarvet polérpad.
 
Det anbefales, afhængigt af overfladens størrelse, at bruge flere 
rene polérpads, indtil overfladen er jævn og silkemat. Overfladen skal 
være helt fri for blanke pletter og imprægneringsstænk, og den skal 
se helt tør ud!

Svært tilgængelige steder kan behandles med en beigefarvet hånd-
pude eller en fnugfri klud. Hvis overfladen, afhængig af det valgte 
PANDOMO® Terrazzo-produkt, efter tørring af første påføring virker 
uhomogen, kan endnu et lag påføres efter ca. 2 - 4 timer. Påføring 
som beskrevet ovenfor. Flere lag kan påføres dagen efter, indtil ter-
razzobelægningen ikke kan optage mere Impregnation. Disse lag skal 
ligeledes masseres ind i overfladen som beskrevet ovenfor. 

Gulvet skal til sidst se jævnt og silkeblankt ud. Det er ikke nødvendigt 
at foretage afsluttende plejebehandling.
 
Bemærk: Kun til erhvervsmæssig brug.

Under påføring, tørring og hærdning af PANDOMO® Impregnation skal 
der sørges for tilstrækkelig udluftning (tør luft). I dårligt ventilerede lo-
kaler skal der bruges åndedrætsværn! Luftcirkulations- og klimaanlæg 
skal slukkes.

Undgå støvdannelse og anden forurening, som kan sætte sig på væg-
gene. Må ikke forarbejdes ved temperaturer under +15 °C.

Styrke (holdbarhed)
PANDOMO® Impregnation øger styrken af overflader med PANDOMO® 
W1, W3, K1, K3 og PANDOMO® Studio. 

Spildte kemikalier og rengøringsmidler bør generelt fjernes hurtigt. I 

tilfælde af tvivl anbefales behandling af et prøveområde. Ikke egnet til 
permanente vådområder.

Lysstabilitet
PANDOMO® Impregnation fremviser stort set ingen gulningstendenser 
ved UV-belastning.

Bortskaffelse af værktøj
Mikrofiberklude, svampe og polérpads skal opbevares i lufttætte 
beholdere af metal og bortskaffes (også i lufttætte beholdere). 
Gennemvæd gerne mikrofiberklude, svampe og polérpads med vand 
inden bortskaffelse, da PANDOMO® Impregnation er selvantændelig. 

Tekniske data:

Specifik vægt:  Ca. 1,03 kg/ l

Forbrug:   PANDOMO® W1 el. W3 
  ca. 25 - 30 g/m² ved én påføring 

  PANDOMO® K1 eller K3 
  ca. 50 g/m² ved én påføring 
   
  PANDOMO® FloorPlus (K1 + HG Sand) 
  ca. 50 - 60 g/m² ved én påføring 

  PANDOMO® Studio 
  50 g/m² ved første påføring 
  25 g/m² ved anden påføring

Mærkning iht. 
GHS/CLP:  Signalord (CLP): Advarsel 
  H226 - Brandfarlig væske og damp 
  H319 - Forårsager alvorlig øjenirritation

EMICODE:  EC1PLUSR = meget lav emission

Emballage:  Dåse á 1 liter

Lagring:  12 mdr. i tørre omgivelser og i lukket    
  beholder
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Anvendelsesområde
Indendørs på væg og gulv.

Produktet anvendes som farveforstærker, beskyttelse og forsegler til 
indfarvede og polerede overflader af PANDOMO® W1, W3, PANDO-
MO® K1, K3, PANDOMO® Terrazzo og PANDOMO® Studio. Til brug 
på overflader med moderat slid og trafik som udstillingslokaler, 
foyerer, offentlige bygninger, salgslokaler og private boliger.

Karakter
PANDOMO SP-SL er en stenolie baseret på olie og voks. 

Behandlingen med PANDOMO SP-SL på en slebet og poleret K1, K3 
17/3.1. PANDOMO K2, PANDOMO W1 eller W3 17/3.1 overflade 
vil give en farveforstærket, silkeblank, slidstærk og vandafvisende 
overflade. 

Behandling af PANDOMO W1 eller W3 før påføring af  
PANDOMO SP-SL
Efter spartling med PANDOMO W1 eller PANDOMO W3 skal væg-
designspartlen tørre min. 5 timer. Efter udtørring slibes vægfladen 
med en egnet excentersliber (f.eks Festool rotex) med slibenet i 
forskellige finheder afhængig af det ønskede resultat. 

• Ønskes en lidt rustik, mat overflade, slibes overfladen med korn 
180. 

• Korn 240 anbefales, hvis der ønskes en blankere og finere 
overflade. Ved korn 240 begynder porerne i overfladen at lukkes, 
hvilket er med til at beskytte væggen efterfølgende.

• Korn 320 giver en polering af overfladen, og får en mørkere, 
dybere farve og blankhed frem.

• Korn 4000 giver en hel blank overflade. Alternativ kan der poleres 
op pletvist for effektens skyld. 

Efter endt slibning er væggen klar til overfladebehandling med 
PANDOMO SP-SL. 

Påføring af PANDOMO SP-SL på PANDOMO W1 eller W3
PANDOMO SP-SL påføres på W1 og W3 med en fin svamp eller 
mikrofiber-moppe nedefra og op i runde bevægelser i én arbejdsgang 
for at undgå løbere og striber.

Efter 10 min. kan PANDOMO SP-SL poleres op med en hvid polerpad. 
Undlades poleringen, bliver resultatet mere mat. 

Overskydende PANDOMO SP-SL masseres ind/tørres af med en tør 

PANDOMO® SP-SL
Stenolie

• Baseret på olie og voks. Fri for konserveringsmidler. 

• Silkeblank 

• Slidstærk

• Vandafvisende

• Farveforstærkende

• Diffusionsåben

Til beskyttelse og farveforstærkning af indfarvede og polerede overflader af: 
PANDOMO® W1, W3 10/3.1, PANDOMO® K1, K3 10/3.1, PANDOMO® K2 og STUDIO

klud ti minutter efter endt påføring. Der må ikke være synligt blanke 
”flader”. 

Mellem hvert lag PANDOMO SP-SL er tørretiden 12 timer. 

Forbrug: 100 gr. PANDOMO SP-SL pr. m² for 2 lag

Behandling af PANDOMO K1, K3 17/3.1. eller K2 før påføring 
af PANDOMO SP-SL
Slibning og polering af overfladerne af PANDOMO K1, K3 17/3.1 og 
K2 før påføring af overfladebehandling er udførligt beskrevet i de 
tilhørende tekniske datablade.

Påføring af PANDOMO SP-SL på PANDOMO K1, K3 
17/3.1.LOFT og STUDIO
PANDOMO SP-SL påføres PANDOMO K1, K3 17/3.1 og K2 med 
en lammeskindsmoppe i cirkulære bevægelser, indtil overfladen er 
mættet. 

10 min. efter påføring skal overfladen poleres med en hvid eller beige 
pad, til overfladen fremstår silkemat og ensartet. Der må ikke være 
synligt blanke steder eller oliestænk. Overfladen skal fremstå tør. 
Svært tilgængelige områder som bag søjler, i hjørner, ved radiatorer 
o.a. som ikke kan poleres med maskine, skal behandles i hånden 
med en hvid eller beige klud. Hvis udseendet fremstår uhomogent 
efter første behandling, er det muligt at påføre andet lag efter 6-12 
timer efter samme fremgangsmåde som beskrevet. 

Bemærk
24 timer efter påføring af andet lag PANDOMO SP-SL kan overfladen 
poleres op med en hvid eller beige pad. 

Gulvene bør ikke belastes 2-3 dage før ibrugtagning, for at olien kan 
gennemhærde tilstrækkeligt. 

Under arbejdet og tørretiden med PANDOMO SP-SL skal der sikres 
god udluftning. Ved påføring af PANDOMO SP-SL skal der anvendes 
handsker af naturgummi, Latex, Butylgummi, Nitrilgummi (NBR) med 
gennemtrængningstid 3 (> 60 minutter) jf. sikkerhedsdatablad. 

Kan der ikke sikres god udluftning og ventilering skal minimum halv-
maske af type A anvendes jf. sikkerhedsdatablad. 

Brug beskyttelsesbriller, hvis der er risiko for kontakt med øjnene 
ved stænk. Ved øjenkontakt skylles øjnene med rindende vand i flere 
minutter med åbne øjenlåg.

PANDOMO SP-SL bør ikke bruges ved temperaturer under 15 oC.

PANDOMO SP-SL er selvantændelig og klude, pads m.m. brugt til 
påføring, skal opbevares (deponeres) i lukket metalbeholder. 

UV modstand
PANDOMO SP-SL viser en svag tendens til gulfarvning under udsæt-
telse for UV-stråling. Dette giver ikke en forringelse af overfladens 
holdbarhed. 

Belastningsgrad
PANDOMO SP-SL forhøjer modstandsstyrken og holdbarheden på 
PANDOMO W1, W3 17/3.1, K1, K3 17/3.1, K2 og LOFT-overflader. 

Generelt skal spildte kemikalier og væske fjernes hurtigst muligt med 
efterfølgende rengøring. 

PANDOMO SP-SL er kun til indendørs brug, og er ikke egnet til fugtige 
omgivelser.

Tekniske data:

Vægtfylde:   0,9 kg/liter.

Forbrug: 

PANDOMO W1,  
W3 17/3.1.   100 gram PANDOMO SP-SL ved 2 lag.

PANDOMO K1, 
K3 17/3.1.   50 gram PANDOMO SP-SL pr. lag. 

PANDOMO FloorPlus  
(K1 plus HG sand)   50-60 gram PANDOMO SP-SL pr. lag. 

PANDOMO K2 LOFT   50-60 gram PANDOMO SP-SL pr. lag. 

Gangbar:   6 timer efter sidste påføring ved 20 oC.  
  Skoovertræk anbefales for maksimal   
  beskyttelse af overfladen under arbejds- 
  processen.

Belastbar:   2-3 døgn efter sidste påføring ved 20 oC. 

Emballering:   Metalflasker á 1 liter og 3 liter. 

Lagring:   Ca. 12 måneder i uåbnet originalemballage  
  ved tør og kølig opbevaring.
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Anvendelsesområde
Til glitning, udbedring og coatning af væg- og loftsflader af betonele-
menter. 

Til lukning af fine revner og porer i betonoverflader. 

Til spartelarbejder på flugtende flader og som underlag for efterføl-
gende maling. 

Til inden- og udendørs brug.
 
Forbehandling af underlaget
Underlaget kan både være tørt og fugtigt, men skal være fast, ru 
og fri for støv, snavs, maling, pudsrester, kalkstænk og skillemid-
ler. Løse randzoner skal fjernes ned til fast underlag. Metaller skal 
påføres et korrosionsbeskyttende middel, der samtidig fungerer som 
hæftebro.
 
Blanding
I en ren beholder hældes rent koldt vand, og under kraftig omrøring 
tilsættes pulveret, til der opnås en smidig, pastaagtig og standfast 
spartelmasse uden klumper.

Blandingsforhold
Ca. 8,5 liter vand : 25 kg pulver, som tilsvarer ca. 1 rumdel vand : 
2½ rumdele pulver.

Spartelmassen er klar til brug umiddelbart efter omrøring.
 
Forarbejdning
ARDEX B 10 kan forarbejdes i ca. ½ time ved 20 °C og påføres med 

en egnet glatspartel. Efter ca. 1 times hærdning ved normaltempera-
tur er spartellaget klar til videre bearbejdning, for eksempel filtsning 
og efterglitning med ARDEX B 10. 

Højere temperaturer forkorter og lavere temperaturer forlænger 
forarbejdnings- og hærdetiden.

Den cementgrå ARDEX B 10 beton-finspartelmasse kan indfarves 
med alkalie bestandige farvepigmenter således, at der kan opnås 
farvelighed med de omgivende betonflader. Disse skal oprøres 
med vand til en homogen pasta, før de tilsættes spartelmassen. De 
tilsatte farvepigmenter må højst andrage 3 vægtprocent af ARDEX B 
10 pulveret. 
I tvivlstilfælde anbefales en forsøgsspartling. 

ARDEX B 10 kan forarbejdes inden- og udendørs ved temperaturer 
over 5 °C. 

Hvor der ønskes øget styrke og forbedret elasticitet og vedhæftning 
skal ARDEX B 10 tilsættes ARDEX E 100 acryldispersion. Blandings-
forhold: 1 rumdel ARDEX E 100 : 3 rumdele vand (se datablad for 
ARDEX E 100).

Efterbehandling
Efter gennemtørring kan ARDEX B 10 males med kalkfast maling. 
Gennemtørringen er afhængig af tykkelsen på spartellaget, vejr-
forholdene og underlagets fugtindhold. Maling på fugtigt underlag 
kan medføre kalkudslag. Malingproducenters anvisninger til maling 
på cementbundne underlag skal følges både ved hele og pletvis 
spartlede flader.

ARDEX B 10
Betonfinspartelmasse

• Til lukning af fine revner og porer i betonoverflader.

• Til finish-spartling efter betonreparationer.

• Kan spartles ned til 0 mm.

• Let at forarbejde og efterbehandle.

Karakter
Gråt pulver med WITTENER Hurtigcement Z 35 SF. Kunststofforbed-
ret. Ved oprøring med vand fås en smidig, pastaagtig og standfast 
spartelmasse, der er let at forarbejde og hærder ved hydratisering 
og tørring.

Det udspartlede lag er efter tørring cementgrå samt vand- og vejrbe-
standig.

Tekniske data:

Vægtfylde:   1,2 kg/liter.

Vægtfylde (blandet):   1,6 kg/liter.

Materialeforbrug:  Ca. 1,2 kg pulver pr. m²/mm.

Forarbejdningstid:   Ca. 30 min. ved 20 °C.

pH-værdi:   Ca. 12.

Korrosion:   Indeholder ingen bestanddele, der virker  
  korrosionsfremmende på stål. 

Trykstyrke:  efter 1 dag ca. 1,2 N/mm². 
  efter 3 dage ca. 4,0 N/mm². 
  efter 7 dage ca. 10,0 N/mm². 
  efter 28 dage ca. 15,0 N/mm².

Bøjningstrækstyrke:  efter 1 dag ca. 0,7 N/mm². 
  efter 3 dage ca. 2,0 N/mm². 
  efter 7 dage ca. 4,0 N/mm². 
  efter 28 dage ca. 5,5 N/mm².

Levering:   Sække á 25 kg netto.

Lagring:   12 måneder i uåbnet emballage i tørre rum.

MAL-kode (1993):  00-4

PR-nr.   1302765

ARDEX GmbH 
Friedrich-Ebert-Str. 45 

58453 Witten 
Germany

12
50150

EN 1504-3:2005
ARDEX B 10

Polymer modified cementitious mortar (PCC)  
for repair (non-structural) of concrete structures

EN 1504-3:R2

Compressive strength:  class R2
Chloride ion content:  ≤ 0.05 %
Adhesive bond:  ≥ 0.8 MPa
Restrained shrinkage/expansion:  NPD
Carbonation resistance:  NPD
Elastic modulus:  NPD
Thermal compatibility Part 1 -
Freeze/thaw attack with de-icing salt:  ≥ 0.8 MPa
Skid resistance:  NPD
Coefficient of thermal expansion:  NPD
Capillary absorption:  ≤ 0.5 kg/(m²∙√h)
Reaction to fire:  NPD
Hazardous substances:  Compliance with 5.4 of
  EN 1504-3
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Anvendelsesområde
Til kosmetiske reparationer på bygningsdele af gammel og ny beton i 
tykke og tynde lag, som:

• Udfyldning af huller fra kalkspringere og stenreder
• udbedring og glitning af væg- og loftsflader af beton, betonelemen-

ter og cementpuds. 

Strakt med sand til opretnings- og udjævningsarbejder, f.eks. før flise-
lægning ved tyndtlagsmetoden, på beton, cementpuds og murværk. 

Til inden- og udendørs brug.
 
Forbehandling af underlaget
Underlaget kan både være tørt og fugtigt, men skal være fast, ru 
og fri for støv, snavs, maling, pudsrester, kalkstænk og skillemid-
ler. Løse randzoner skal fjernes ned til fast underlag. Metaller skal 
påføres et korrosionsbeskyttende middel, der samtidig fungerer som 
hæftebro.

Blanding
I en ren beholder hældes rent, koldt vand og under kraftig omrøring 
tilsættes pulveret, til der opnås en smidig, pastaagtig og standfast 
mørtel uden klumper. 

Blandingsforhold: Ca. 6,25 liter vand : 25 kg pulver, som tilsvarer 
ca. 1 rumdel vand : 3,25 rumdele pulver. 

Til opretnings- og udjævningsarbejder over 5 mm lagtykkelse stræk-
kes ARDEX B 14 mørtel som følger:

Sand, 0 - 1 mm: 
1,0 rumdel pulver : 0,3 rumdel sand

Sand, 0 - 4 mm: 
1,0 rumdel pulver : 0,5 rumdel sand

Grus, 4 - 8 mm:
1,0 rumdel pulver : 1,0 rumdel grus

Spartelmassen er umiddelbart efter omrøring klar til brug.
 
Forarbejdning
ARDEX B 14 kan forarbejdes i ca. 30 min. og er afhærdet efter ca. 
1 time ved 20 °C. Uden sandtilsætning kan mørtlen påføres i op til 5 
mm lagtykkelse i én arbejdsgang - ved større lagtykkelse strækkes 
mørtlen med sand iflg. tabellen til højre. 

Eventuel efterspartling og slibning kan udføres efter spartellaget er 
afhærdet, d.v.s. ca. 1 time. 

Den cementgrå ARDEX B 14 mørtel kan indfarves med alkaliebestan-
dige farvepigmenter således, at der kan opnås farvelighed med de 
omgivende betonflader. Disse skal oprøres med vand til en homogen 
pasta, før de tilsættes mørtlen. De tilsatte farvepigmenter må højst 
andrage 3 vægtprocent af ARDEX B 14 pulveret. I tvivlstilfælde anbe-
fales en forsøgsspartling.

ARDEX B 14 kan forarbejdes inden- og udendørs ved temperaturer 
over 5 °C.

Hvor der ønskes øget styrke og forbedret elasticitet og vedhæftning, 

ARDEX B 14
Betonreparationsmørtel

• Til kosmetisk udbedring, opretning og spartling af betonbygningsdele.

• Vand- og vejrbestandig.

• Hård og holdbar som beton.

• Hurtig styrkeudvikling.

• Farver: Grå og lysegrå.

skal ARDEX B 14 tilsættes ARDEX E 100 acryldispersion. Blandings-
forhold: 1 rumdel ARDEX E 100 : 3 rumdele vand (se datablad for 
ARDEX E 100).

Efterbehandling
Efter gennemtørring kan ARDEX B 14 males med kalkfast maling. 
Gennemtørringen er afhængig af tykkelsen på spartellaget, vejrforhol-
dene og underlagets fugtindhold. 

Maling på fugtigt underlag kan medføre kalkudslag. Malingproducen-
ters anvisninger til maling på cementbundne underlag skal følges 
både ved hele og pletvis spartlede flader. Der anbefales altid en 
grundmaling, da farveforskelle ellers kan opstå.

Karakter
Gråt pulver med Wittener Hurtigcement Z 35 SF. Ved oprøring med 
vand fås en smidig, pastaagtig og standfast mørtel, der er let at 
forarbejde og hærder ved hydratisering og tørring. 

Det udspartlede lag er efter tørring cementgrå og vand- og vejrbe-
standig.

Tekniske data

Vægtfylde:  1,2 kg/liter.

Vægtfylde (blandet):  1,9 kg/liter.

Materialeforbrug: Ca. 1,4 kg pulver pr. m²/mm.

Forarbejdningstid:  Ca. 30 min. ved 20 °C.

Ph-værdi:  Ca. 12.

Korrosion:  Indeholder ingen bestanddele, der virker  
 korrosionsfremmende på stål. 

Trykstyrke: Efter 3 dage ca. 14,0 N/mm². 
 Efter 7 dage ca. 15,0 N/mm². 
 Efter 28 dage ca. 20,0 N/mm².

Bøjningstrækstyrke: Efter 3 dage ca. 3,0 N/mm². 
 Efter 7 dage ca. 4,0 N/mm². 
 Efter 28 dage ca. 7,0 N/mm².

Levering:  Sække á 25 kg netto.

Lagring:  12 måneder i uåbnet emballage i tørre rum.

Pr-nr: 472914

MAL-kode (1993): 00-4

ARDEX Skandinavia A/S 
Marielundvej 4 
2730 Herlev 

Denmark

12
50130

EN 1504-3:2005
ARDEX B 14

Polymer modified cementitious mortar (PCC)  
for repair (non-structural) of concrete structures

EN 1504-3:R2

Compressive strength: class R2
Chloride ion content: ≤ 0.05 %
Adhesive bond: ≥ 0.8 MPa
Restrained shrinkage/expansion: NPD
Carbonation resistance: NPD
Elastic modulus: NPD
Thermal compatibility Part 1 -
Freeze/thaw attack with de-icing salt: ≥ 0.8 MPa
Skid resistance: NPD
Coefficient of thermal expansion: NPD
Capillary absorption: ≤ 0.5 kg/(m²∙√h)
Reaction to fire: NPD
Hazardous substances: Compliance with 5.4 of
 EN 1504-3
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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. 
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Anvendelsesområde
ARDEX EP 2000 er en opløsningsmiddelfri, lavviskøs, 2-komponent 
epoxyharpiks uden fyldstoffer. Beholderen på 4,5 kg består af 3,2 
kg harpiks (komponent A) og 1,3 kg hærder (komponent B). Til 
afspærring af opstigende fugt, grunding og befæstelse af underlag, 
reparation af revner i svømmende pudslag og beton og hæftebro mel-
lem ny og gammel beton. ARDEX EP 2000 kan anvendes indendørs 
og udendørs på vandrette flader.

Forarbejdning
Harpiks- og hærderkomponenterne er afmålt i det rette blandings-
forhold i originalemballagen. Hærderkomponenten (komponent B) 
blandes med harpikskomponenten (komponent A), idet lågdelen gen-
nemhulles flere gange med en spids genstand. Lad lågdelen løbe helt 
tom. Herefter fjernes lågdelen og komponenterne blandes grundigt 
med en spiralrører. Ved påføring på flader benyttes som regel en 
kortluvet rulle. ARDEX EP 2000 kan også påføres med pensel eller 
fladanstryger. 

Efter blanding kan ARDEX EP 2000 forarbejdes i ca. 30 min. ved en 
temperatur på 18 - 20 °C. Lavere temperaturer forlænger, højere 
temperaturer forkorter forarbejdningstiden. ARDEX EP 2000 skal 
forarbejdes ved temperaturer over +5 °C. Anvendt som restfugt- eller 
kapillarsugende spærre må beton-/cementgulvet max. indeholde 95 
% RF. Underlaget skal være fast, bæredygtigt og fri for skillemidler. 
Overfladen skal være tør. ARDEX EP 2000 påføres 2 gange diagonalt 
på underlaget i en samlet mængde på mindst 600 g/m². Andet lag 
kan påføres ca. 6 timer efter det første lag. Der må ikke forekomme 
blærer og porer i andet lag. 

For at kunne binde spartellag eller fliseklæbere, skal det andet lag 

ARDEX EP 2000, mens det er nypåført, strøs rigeligt med tørt kvarts-
sand med kornstørrelse 0,4 - 0,8 mm. Beregn min. 1½ - 2 kg sand 
pr. m². Efter ca. 6 timer støvsuges overskydende sand bort.

Grunding og befæstelse af underlag
Til grunding og befæstelse skal underlaget (beton-, cement- og anhy-
dritgulve) være sugende, tørt og bæredygtigt i sig selv. Anhydritgulve 
skal normalt slibes.

ARDEX EP 2000 påføres rigeligt på underlaget. Som regel er det 
nok med 1 lag. Meget porøse, sugende underlag skal eventuelt have 
et ekstra lag efter det første lag er hærdet. Opsugningsevne og 
påføringsmængde afhænger af underlagets overfladebeskaffenhed 
og sugeevne. For at checke om der opnås en tilstrækkelig dyb befæ-
stelse, kan der eventuelt foretages en prøveudlægning.

Forarbejdning
Reparation af revner i svømmende gulve og beton:

ARDEX EP 2000 er velegnet til reparation af revner og arbejdsfuger 
i betonunderlag, cementgulve og anhydritgulve. Underlaget skal 
være fast, bæredygtigt og fri for skillemidler. Til kraftoverførende 
reparation af dele af svømmende gulve skal der i gulvet langs med 
revnen med en afstand på ca. 10 cm bores huller med en diameter 
på mindst 12 mm. Hullerne bores 2/3 ned i gulvet. Alternativt skæres 
snit på tværs af revnen med en vinkelskærer. Revner, borehuller eller 
snit skal, før der repareres med ARDEX EP 2000, suges eller blæses 
fri for støv og snavs. 

ARDEX EP 2000 har lav viskositet og dermed en god indtrængnings-
evne. Fine, ikke dybtgående revner kan derfor repareres med ren 

ARDEX EP 2000
Fugtspærre/epoxyharpiksgrunder

• Afspærring af opstigende fugt.

• Afspærring af restbyggefugt.

• Grunding og befæstelse af underlag.

• Fungerer som hæftebro.

• Høj vedhæftningsevne.

ARDEX EP 2000. Normalt blandes ARDEX EP 2000 med fyldstoffer 
som Portlandcement, cementbaserede spartelmasser, fliseklæbere 
eller fint kvartssand. Ved revner med en bredde op til 5 mm anbefales 
et blandingsforhold på 1 vægtdel ARDEX EP 2000 : 1½ vægtdel fyld-
stof. Ved fuger og revner over 5 mm eller større brudsteder kan der 
vælges en tilsvarende større del fyldstof. De friske reparationssteder 
skal bestrøs med fint kvartssand.

Hæftebro
Som hæftebro mellem gammel og ny beton skal ARDEX EP 2000 på-
føres rigeligt på underlaget. Den nyoprørte mørtel skal lægges vådt i 
vådt i den friske hæftebro. Underlaget skal være fast, bæredygtigt og 
fri for skillemidler. Overfladen skal være tør.

Bemærk
ARDEX EP 2000 skal efter opblandingen bearbejdes straks og 
hurtigt. Mod slutningen af forarbejdningstiden udvikler ARDEX EP 
2000 på grund af sin høje reaktivitet stærk varme, der bliver desto 
stærkere jo mere masse, der er i beholderen. Beholderen må da ikke 
længere berøres, men tildækkes løst med et låg, løftes i hanken og 
stilles i et køligt rum eller udendørs og ikke sammen med letantænde-
lige materialer.

Karakter
ARDEX EP 2000 er vandfast og frost- og klimabestandig efter hærd-
ningen, har stor egenstyrke og hæfter praktisk taget uløseligt på 
alle egnede underlag. ARDEX EP 2000 er bestandig over for vandige 
saltopløsninger og lud samt en række fortyndede mineralske og 
organiske syrer. 

ARDEX EP 2000 kan belastes mekanisk allerede efter 24 timers 
hærdetid ved en temperatur på 18 - 20 °C. Kemikaliebestandigheden 
opnås efter 7 dage. ARDEX EP 2000 er ikke UV-bestandig.

Tekniske data:

Vægt efter oprøring:  Ca. 1,1 kg/l.

Materialeforbrug: Ved påføring på flader ca. 300 g/m²   
 pr. påføring alt efter underlagets sugeevne.  
 Ved reparation af revner og fuger ca.  
 300 g/lbm alt efter bredde og dybde.

Forarbejdningstid:  Ca. 30 min. ved 20 °C.

Belastbar: Mekanisk belastbar efter ca. 24 timer. 
 Kemisk belastbar efter ca. 7 dage.

Gangbar:  Efter ca. 6 timer ved 20 °C.

Emballering: Dåser med lågenhed á 1 kg og 4,5   
 kg netto.

Lagring:  Ca. 12 måneder i uåbnet original-   
 emballage ved tør og kølig opbevaring

PR-nr.  1190046 (stampasta),  
 1190011 (hærder)

Produktet er anmeldt til Arbejdstilsynet og godkendt. Produktet er 
omfattet af epoxy- og polyurethanbekendtgørelsen nr. 199/1985. Se 
iøvrigt leverandørbrugsanvisning for ARDEX EP 2000

MAL-kode  1-5 (1993) (oprørt) 
 2-5 (1993) (hærder) 
 00-5 (1993) (stampasta)

0432

ARDEX GmbH 
Friedrich-Ebert-Str. 45 

58453 Witten 
Germany

13
13557

EN 13813:2002
ARDEX EP 2000

Synthetic resin screed for internal and external use
EN 13813:SR-B2.0

Reaction to fire:  Bfl-s1
Release of corrosive substances:  SR
Water permeability:  NPD
Bond strength:  B2.0
Impact resistance:  NPD
Wear resistance according to BCA:  NPD
Sound insulation:  NPD
Sound absorption:  NPD
Thermal resistance:  NPD
Chemical resistance:  NPD



Undergulvsbehandling

ARDEX EP 2000 FUGTSPÆRRE
• Afkortning af byggetiden
• Hurtig lægning af fugtfølsomme belægninger på nystøbt beton
• Afspærring mod opstigende grundfugt
• Let at påføre
• Økonomisk i brug

1: Nødvendigt udstyr
• Boremaskine med blandespiral
• Skruetrækker/hammer
• Mohairmalerrulle på teleskopstang
• Epoxyhandsker
• Kulfiltermaske

2: Forbehandling
Betonoverfladen støvsuges. Under-
laget skal være fast, bæredygtigt 
og fri for skillemidler som olie, fedt, 
asfaltklæber o.lign.

3-4: Blanding
De 2 komponenter blandes, idet 
lågdelen gennemhulles flere gange 
med en skruetrækker. Lad lågde-
len løbe helt tom. Herefter fjernes 
lågdelen og komponenterne blandes 
grundigt med en langsomt kørende 
spiralrører.

5-6: Påføring 1. og 2. lag
ARDEX EP 2000 påføres med en 
kortluvet rulle i en samlet mængde 
på mindst 600 g/m² ved 2 påfø-
ringer. Andet lag kan påføres ca. 6 
timer efter det første lag og senest 
48 timer efter. Andet lag skal påfø-
res vinkelret på første lag. Forarbejd-
ningstid ca. 30 min..

7: Afsanding
For at kunne binde spartellag skal 
det andet lag ARDEX EP 2000 - 
mens det er nypåført - strøs jævnt 
tæt med tørt kvartssand med 
kornstørrelse 0,4 - 0,8 mm. Beregn 
min. 2 kg/m².

8: Støvsugning
Dagen efter udlægning fjernes alt 
overskydende sand med en industri-
støvsuger.

Spartling
Ved en temperatur på +20 °C kan 
spartling udføres 24 timer efter 
udlægning af andet lag ARDEX EP 
2000. Overspartling bør foretages 
senest 48 timer efter udlægning af 
andet lag ARDEX EP 2000. Spartel-
laget skal være min 2 mm tykt.

Generelt: Før udlægning af ARDEX 
EP 2000 skal der altid tages en fugt-
måling i underlaget. Beton-/cement-
gulvet må max. indeholde 95% RF.

1
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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. 
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ARDEX systemprodukt: Anvendt med andre ARDEX-produkter 
med betegnelsen EMICODE EC1 opnås optimale betingelser for en 
miljøvenlig og lugtfri konstruktion. Uskadelig for mennesker og miljø 
efter udtørring.

Anvendelsesområde
Inden- og udendørs. Gulv, væg og loft.

Grunder og primer til sugende og ikke-sugende underlag såsom:

• beton

• cement- og kalkcementpuds, støbte gulve i cement og calcium-
sulfat

• støbte gulve i magnesit

• støbeasfalt

• terrazzo

• flise- og klinkebelægninger

• dispersionsmalinger

• gamle, vandfaste limrester

• PVC-belægninger

• spartelmasser

• OSB-plader

• lakerede trægulve

• spånplade

• ARDEX epoxygrundere

Sammensætning
Opløsningsmiddelfri, hvid kunstharpiksdispersion med specielle additi-
ver og kvartssand. Tixotrop sprøjte- og drypreducerende konsistens.

Forbehandling af underlaget
Underlaget skal være tørt, fast og fri for støv og skillemidler samt 
egnet til efterfølgende arbejder. 

Forarbejdning
ARDEX P4 READY er brugsfærdig og kan påføres med kort eller lang 
malerrulle, pensel og kost.

Primeren påføres i et jævnt lag, som skal tørre op til en hvidlig film, 
før de efterfølgende arbejder påbegyndes.

På sugende underlag (undtagen støbte gulve i magnesit) kan ARDEX 
P4 READY fortyndes til 10% vand.

Tørretiden udgør alt efter underlagets absorptionsevne ved +20 °C 
ca. 15 - 60 minutter. Ved lave temperaturer og tæt underlag kan 
tørretiden blive længere, ligesom den kan blive kortere ved højere 
temperaturer og sugende underlag.

Tidligere åbnede spande lukkes omhyggeligt til. Overskydende primer 
skal anvendes indenfor få dage.

Værktøj kan straks efter brug rengøres med vand.

Forarbejd ARDEX P4 READY ved temperaturer på over +5 °C.

ARDEX P4
Hurtigtørrende primer og hæftebro

• Primer og hæftebro til gulv, væg og loft før udlægning af spartel-
masser, fliseklæbere og vægspartelmasser.

• Til sugende og ikke sugende underlag.

• Hurtigtørrende.

• Opløsningsmiddelfri og med meget lav emission: EMICODE EC1

Materialeforbrug
ca. 130-500 g/m² ARDEX P4 READY på sugende underlag
ca. 80-130 g/m² ARDEX P4 READY på ikke-sugende underlag - alt 
efter underlagets beskaffenhed og anvendt værktøj

OBS: Vandopløselige spartelmasse- og limrester (f.eks. sulfitholdige) 
skal fjernes fuldstændigt.

Ikke afsandet ARDEX EP 2000 fugtspærre/epoxyharpiksgrunder kan 
inden for 24 timer påføres ARDEX P4 READY. Efter tørring kan der 
foretages spartling indtil 10 mm lagtykkelse med en ARDEX gulv- og 
vægspartelmasse.

Ved fliselægning på støbte calciumsulfat/anhydrit-gulve skal ARDEX 
P4 READY tørre i mindst 12 timer inden fliserne lægges.

PVC skal være fastsiddende på underlaget, og skal altid grundrengø-
res før påføring af ARDEX P 4 READY.

Bortskaffelse
Bortskaf indhold/beholder i henhold til lokale/regionale/nationale/
internationale regler.

Tekniske data

Materialeforbrug:  På sugende underlag:  
  Ca. 130-500 g/m²  
 
  På ikke-sugende underlag:  
  Ca. 80-130 g/m²

Tørretid:   På sugende underlag:  
  Ca. 15 – 30 min.  
 
  På ikke-sugende underlag:  
  Ca. 60 min.  
 
  På gulve af calciumsulfat/anhydrit  
  ved fliselægning mindst 12 timer

Emballage:  Spande á 8 kg 

Egnethed ved gulvvarme:  Ja

EMICODE:  EC1

GISCODE:  D1=opløsningsmiddelfrit  
  dispersions-udlægningsmateriale 

Opbevaring:  Kan lagres frostfrit, ca. 12 måneder  
  i originalt lukket emballage. Åbne  
  spande skal lukkes godt til og    
  anvendes indenfor få dage.
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Anvendelsesområde
ARDEX P 51 er en vandbaseret kunstharpiksdispersion til primning og 
grunding af underlag inden spartling og klæbning samt til svumning af 
cementbaserede underlag inden udlægning af ARDEX slidlag. 

ARDEX P 51 fungerer som porelukker, støvbinder og hæftebro og 
har efter udtørring en vandafvisende effekt (kan ikke anvendes som 
spærre til restbyggefugt eller grundfugt). 

ARDEX P 51 kan påføres sugende og ikke sugende underlag som 
råbeton, slidlag, gasbeton, terrazzo, gipsspartelmasser, gipskar-
tonplader, spån-/krydsplader, kalciumsilikatplader, klinker/fliser, 
støbeasfalt, trægulve, magnesit, epoxymaling/-lag, malede underlag, 
metalunderlag m.m. 

ARDEX P 51 kan kun anvendes indendørs.

Forbehandling af underlaget
Underlaget skal være tørt, fast og fri for støv og skillemidler. 
Malingslag kontrolleres for vedhæftning til underlaget. Meget glatte, 
ikke sugende overflader, hvorpå der skal spartles eller lægges fliser, 
ruslibes og ARDEX P 51 påføres ufortyndet.

Blanding
ARDEX P 51 blandes med rent, koldt vand afhængig af underlagets 
sugeevne. Benyt altid rene blandekar. 

På ikke sugende, glatte underlag fortyndes ARDEX P 51 med vand i 
blandingsforholdet 1 del ARDEX P 51 : 0,5 dele vand.

Til råbetonlag og -dæk fortyndes ARDEX P 51 med vand i blandings-

forholdet 1 del ARDEX P 51 : 1 del vand.

På sugende underlag fortyndes ARDEX P 51 med vand i blandingsfor-
holdet 1 del ARDEX P 51 : 3 dele vand.

Forarbejdning
ARDEX P 51 påføres med kost eller pensel i et jævnt, tyndt lag og 
skal tørre til en glasklar film, før det efterfølgende arbejde påbegyn-
des. På glatte tætte underlag påføres med korthåret rulle. 

Undgå sødannelser ved påføring, da det forlænger tørretiden. ARDEX 
P 51 tørrer langsomt, når temperaturen er lav og den relative fugtig-
hed er høj. Temperaturen skal altid være over 5 °C.

Karakter
Opløsningsmiddelfri, hvid kunstharpiksdispersion, der tørrer ved 
fordampning af vand. Blandingsforhold: Se skema.

ARDEX P 51
Primer

• Vandbaseret kunstharpiks-dispersion.

• Primer med vandafvisende effekt.

• Støvbinder, porelukker og hæftebro i ét produkt.

• Indeholder ikke opløsningsmidler.

Tekniske data:

Materialeforbrug

Meget glatte, ikke sugende overflader: 
Ca. 300 g ren ufortyndet ARDEX P 51 pr. m².

Ikke sugende, glatte underlag: 
Ca. 200 g ren ARDEX P 51 fortyndet med 100 g vand pr. m²

Til råbetonlag og -dæk: 
Ca. 150 g ren ARDEX P 51 fortyndet med 150 g vand pr. m²

På sugende underlag: 
Ca. 50 g ren ARDEX P 51 fortyndet med 150 g vand pr. m²

Porøse, sugende underlag: 
Ca. 30 g ren ARDEX P 51 fortyndet med 150 g vand.

Emballage: Plastdunke á 1 kg, 5 kg, 10 kg og   
 25 kg netto.

Lagring:  12 måneder i uåbnet emballage i tørre rum.  
 Beskyttes mod frost og direkte sollys.

PR-nr.  35714

MAL-kode  (1993) 00-1

UNDERLAG P 51 : VAND

Glatte og tætte underlag, præfabrikerede betongulve eller tæt komprimerede slidlag, ikke sugende anhydritpudslag, 
terrazzo, støbeasfalt, gipsspartelmasser og klinker/fliser.

1 : ½

Støbeasfalt, dafoleum, asfaltklæber. Spån-/krydsfinerplader, trægulve m/u lak, malinger og malede overflader, epoxy, 
metal

1 : ½

Råbetonlag, -dæk og søjler 1 : 1

Porøse slidlag, stærkt sugende betongulve samt mellem spartel- og afjævningsmasser. 1 : 5

Calciumsulfatpudslag og spartelmasser, anhydrit, gipsspartelmasser - sugende og afslebne. 1 : 3

Gasbeton, glatte betonvægge/lofter, gipskartonplader, kalciumsilikatplader, gipsbundne spartelmasser og 
 tyndtlagsmørtler.

1 : 3

Meget glatte, ikke sugende overflader, som fx spånplader, epoxylag og stålunderlag, hvorpå der skal spartles eller 
 lægges fliser med ARDEX N 23 W MICROTEC klæber.

Ufortyndet

Tørre betongulve og cementbaserede pudslag inden- og udendørs, som skal spartles med ARDEX K 301 samt mellem 
flere lag ARDEX K 301. Ved fugtbelastning i underlag skal ARDEX EP 2000 anvendes.

1 : 7

Tørre betongulve, som skal spartles med ARDEX K 80 og efterfølgende fremstå uden belægning eller males, primes 2 
gange med tørring mellem lagene.

1 : 3
1 : 1



GULVSPARTELMASSE
SYSTEMOVERSIGT

PRODUKTINFORMATION

ARDEX A 46 standfast udendørs spartelmasse 

ARDEX K 80 gulvspartelmasse og tyndpuds

ARDEX K 301 udendørs gulvspartelmasse
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Anvendelsesområde
Inden- og udendørs. Til vægge og gulve. Til ud spartling og opretning 
af huller, lunker og revner på gulve og vægge. Til udbedring og opret-
ning af trappetrin og trappeafsatser. Til opbygning af fald og opret-
ning af overgange i gulve i lagtykkelser fra 2 - 30 mm. 

Til reparation og spartling af beton, cementpudslag, terazzo, mur-
værk (lecabeton), pudslag (ikke ren kalkmørtel) samt andre egnede 
underlag. Gasbeton kun indendørs.

Som underlag for lægning af fliser og klinker, gulvbelægninger og 
maling. Kan også anvendes i svømmebassiner, dog ikke i helse-, ther-
mal- og saltvandsbade.

Som slidlag på normalt belastede flader.

Til reparation før spartling med ARDEX K 301 udendørs spartelmas-
se.

Forbehandling af underlaget
Underlaget kan være tørt eller fugtigt, men skal være fast, bæredyg-
tigt, frostbestandigt og fri for støv og skillemidler. 

Løse partier fjernes først mekanisk fx ved sandblæsning, fræsning, 
eller slibning. På glatte betonoverflader skal eventuel sinterhud fjer-
nes. På sugende underlag skal mørtlen først udlægges i et tyndt lag 
på underlaget, hvorefter der trækkes skarpt af med en glatspartel. 
Først herefter kan mørtlen udlægges i den ønskede lagtykkelse vådt i 
vådt. 

Som hæftebro på tætte og glatte undergulve skal der først påføres et 

lag EP 2000 fugtspærre svarende til ca. 300 g/m², som strøs rige-
ligt med tørt kvartssand type ARDEX 0 sand med kornstørrelse 0,4 
- 0,8 mm. Når EP 2000 er tør (ca. 4 - 6 timer) støvsuges alt løst sand 
op. Der må ikke være blanke partier uden sand. 

Blanding
I en ren beholder hældes rent, koldt vand, og under kraftig omrøring 
tilsættes pulveret, indtil man får en smidig mørtel uden klumper. 

Blandingsforhold
Til oprøring af 12,5 kg ARDEX A 46 pulver tilsættes ca. 3 til 3,5 liter 
vand svarende til ca. 1 rumdel vand til 3 rumdele pulver. 

Forarbejdning
ARDEX A 46 kan forarbejdes i ca. 15 til 20 min. ved 18 - 20 °C. Lave-
re temperaturer forlænger og højere temperaturer forkorter forar-
bejdningstiden. 

Ved udlægning under belægninger og epoxymalinger, hvor det kræ-
ves, at undergulvet har en aftræksstyrke på 1,5 N/mm², skal ARDEX 
A 46 blandes med fortyndet ARDEX E 100 mørtelhærder i blandings-
forholdet 1 : 1 (12,5 kg ARDEX A 46 : 1,75 kg ARDEX E 100 : 1,75 l 
vand). Allerede ca. 10 til 20 min. efter påføringen kan ARDEX A 46 
forarbejdes videre med fx filtsning, stukning, fjernelse af grater og 
tilskæring af kanter ved trappetrin. Efterbearbejdningstiden er på ca. 
10 til 15 min. 

ARDEX A 46 kan udlægges i en lagtykkelse på min. 2 mm og max 30 
mm og skal forarbejdes ved temperaturer over +5 °C. Spartellaget 
skal beskyttes mod direkte sollys og træk for at forhindre for hurtig 
udtørring.

ARDEX A 46
Standfast, udendørs spartelmasse

• Til udspartling og opretning af huller, fordybninger, ujævnheder, lunker 
og revner på gulv og væg.

• Til udbedring og opretning af trappetrin og trappeafsatser. 

• Til opbygning af fald og opretning af gulv- og vægflader i lagtykkelser 
fra 2 til 30 mm.

Udendørs skal spartellaget hærde ved min. +10 °C i 7 dage, før det 
udsættes for frost. 

I tvivlstilfælde anbefales det først at udføre en prøvespartling.

Karakter
Gråt pulver med specialcementer, kunststoffer med god disperge-
ringsevne samt udvalgte fyldstoffer og specielle additiver.

Bemærk
Vandtætning med ARDEX tætningsmasse kan foretages så snart over-
fladen er tør, hvilket svarer til en RF på ca. 95 % i spartellaget. 

ARDEX A 46 kan anvendes til reparation og spartling i svømmebassi-
ner, dog ikke helse-, thermal- og saltvandsbade. 

Pga den mangfoldighed af coatingsystemer, som findes på markedet, 
kan der ikke umiddelbar  
siges noget generelt om de forskellige systemers anvendelighed 
oven på ARDEX A 46. Det anbefales derfor at rådføre sig med leve-
randøren eller først at udføre et forsøg.

Tekniske data

Vægtfylde:  1,3 kg/liter

Vægtfylde (blandet):  1,8 kg/liter

Materialeforbrug:  Ca. 1,4 kg pulver pr. m²/mm

Forarbejdningstid:  Ca. 15 - 20 min. ved 20 °C

Gangbar:  Efter ca. 2 - 3 timer ved 20 °C

Belægningsklar: Fugtupåvirkelige belægninger efter ca.  
 1 døgn ved 20° C.

Maling (påføring), coating 
Efter udtørring: op til 5 mm ca. 2 dage 
 op til 10 mm ca. 5 dage 
 op til 20 mm ca. 7 dage 
 op til 30 mm ca. 10 dage

Trykstyrke (DIN 1164): Efter 1 døgn 10 N/mm². 
 Efter 7 døgn 15 N/mm². 
 Efter 28 døgn 20 N/mm²

Bøjningstrækstyrke:  Efter 1 døgn ca. 2,0 N/mm² 
(DIN 1164) Efter 7 døgn ca. 4,0 N/mm² 
 Efter 28 døgn ca. 6,0 N/mm²

Aftræksstyrke: Efter 7 døgn >1,5 N/mm² (20 ºC)

pH-værdi:  I oprørt tilstand ca. 12

Frost- og vejsalt- 
bestandig:  Ja

Velegnet til kontorstole:  Ja

Velegnet til gulvvarme:  Ja

Emballage:  Poser á 5 kg i pakker á 4x5 kg/sække  
 á 12½ kg

Lagringstid:  Kan opbevares ca. 6 mdr. i original- 
 emballage i tørre rum 

PR-nr.  1772660

MAL-kode (1993):  00-4

0956

ARDEX Skandinavia A/S 
Marielundvej 4 
2730 Herlev 

Denmark

13
53080

EN 13813:2002
ARDEX A 46

Cementitious screed for internal and external use 
EN 13813:CT-C20-F5; Polymer-modified

Reaction to fire:  A1 / A1fl
Release of corrosive substances:  CT
Water permeability:  NPD
Water vapour permeability:  NPD
Compressive strength:  C20
Flexural strength:  F5
Wear resistance according to BCA:  NPD
Sound insulation:  NPD
Sound absorption:  NPD
Thermal resistance:  NPD
Chemical resistance:  NPD
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Anvendelsesområde
Cementbaseret gulvspartelmasse og tyndpuds til afretning, opretning 
og nivellering af undergulve. Velegnet til råbeton, cement- og anhydrit-
pudslag, terrazzogulv, flise- og klinkebelægninger m.m. Som slidlag i 
kælderrum, hobbyrum, entreer, redskabsrum, lager- og opbevarings-
rum, haller og værksteder med moderate stød- og slagbelastninger. 
Egnet til maling med epoxy

Ved pålægning af trægulve svømmende skal der på spartellaget 
etableres en tæt fugtspærre, f.eks. en 0,20 mm PE-folie med mindst 
200 mm tapede samlinger. 

Kun til indendørs brug.

Forbehandling af underlaget
Underlaget skal være tørt, fast, bæredygtigt, ru og fri for skillemidler. 
I erhvervs- og industriområder skal underlaget overholde følgende 
styrkeklasse: 

• Cementpudslag: Styrkeklasse 30 - 50
• Betongulve: Styrkeklasse 25 - 35. 

Primning foretages efter tabellen i databladet for ARDEX P 51. Ved 
ekstremt glatte, tætte underlag anvendes ARDEX EP 2000, hvor over-
fladen istrøes sand kornstørrelse 0,4 - 0,8 mm. 

Ved udlægning af tætte gulvbelægninger skal underkonstruktionen 
være vedvarende tør. I tvivlstilfælde anbefales en forsøgsspartling.

Blanding
I en ren beholder hældes rent, koldt vand, og under kraftig omrøring 

tilsættes pulveret, til der opnås en letflydende mørtel uden klumper. 

Blandingsforhold: 
4,75 - 5,0 liter vand : 25 kg pulver, som tilsvarer ca. 1 rumdel vand : 
4,0 rumdel pulver.

Tilslagsmaterialer Blandingsforhold

Vasket sand Kornstr. K 80 Sand

Sand 0 - 4 mm 1,0 rumdel 0,3 rumdel

Sand 0 - 8 mm 1,0 rumdel 0,5 rumdel

Forarbejdning
ARDEX K 80 skal udlægges i min. 5 mm lagtykkelse og er let at for-
dele med en glatspartel. Det er normalt ikke nødvendigt at foretage 
efterspartling eller slibning. Anvendes mørtlen som tyndpuds, kan 
massen med fordel udlægges med en afstandsspartel og rettes af 
med en glatspartel. 

ARDEX K 80 kan forarbejdes i ca. ½ time og er gangbar efter 
2 timer. Lavere temperaturer forlænger og højere temperaturer 
forkorter forarbejdningstiden. Spartellaget er belægningsklart med en 
tæt gulvbelægning i op til 10 mm efter 24 timer. Større lagtykkelser 
forlænger tørretiden (se tekniske data). 

ARDEX K 80 mørtel kan påføres i én arbejdsgang i indtil 50 mm tyk-
kelse. Ved lagtykkelser over 10 mm kan mørtlen blandes med sand 
(se tekniske data). 

På større byggepladser kan ARDEX K 80 udlægges med snekke- eller 
stempelpumper, der transporterer ca. 40 liter mørtel pr. minut. Pum-

0432

ARDEX Skandinavia A/S
Marielundvej 4
2730 Herlev

Denmark
13

53195
EN 13813:2002

ARDEX K 80
Self Leveling Flooring Compound

EN 13813:CT-C30-F10-A22

Compressive strength:
Flexural strength:
Abrasion resistance according to 
Böhme:
Tensile adhesion strength:
pH value:
Reaction to fire:

≥ 30 N/mm²
≥ 10 N/mm²
≤ 22 cm³/50 cm²

NPD
NPD
A2fl-s1

ARDEX K 80
Grovkornet gulvspartel masse

• Selvnivellerende plastforstærket gulvspartelmasse og tyndpuds.

• Til lagtykkelser fra 5 til 50 mm uden iblanding af sand.

• Velegnet som slidlag i værksteder og lager haller.

• Særdeles velegnet til pumpning.

pes ARDEX K 80 strakt med sand, skal slangerne smøres med en 
blanding af 25 kg ARDEX K 80 og ca. 8 liter vand før mørteltranspor-
ten. Cementsvumninger må ikke anvendes som smøremiddel. Hen-
står maskinen og slangerne i mere end 15 min., skal de rengøres. 

ARDEX K 80 kan forarbejdes ved temperaturer over 5 °C.

Bemærk
ARDEX K 80 kan ikke anvendes udendørs og på vedvarende vandbe-
lastede områder.

Karakter
Pulver med specialcementer, fyldstoffer og plast med god disperge-
ringsevne. Ved oprøring med vand fås en smidig, selvnivellerende, 
spændingsfattig mørtel, der selv danner en glat og plan overflade 
uden revner. 

ARDEX K 80 har ARDURAPID-effekt, der giver en hurtig hydraulisk 
hærdning og en krystallinsk vandbinding.

Tekniske data

Vægtfylde:  1,3 kg/liter.

Vægtfylde (blandet):  2,0 kg/liter.

Materialeforbrug:  Ca 1,65 kg pulver pr. m²/mm.

Forarbejdningstid:  Ca. 30 min. ved 20 °C.

Gangbar:  Efter ca. 2 timer ved 20 °C.

Belægningsklar:  Lagtykkelser op til 10 mm: 1 døgn 
 Lagtykkelser op til 30 mm: 3 døgn 
 Lagtykkelser op til 50 mm: 7 døgn

Trykstyrke (DIN 1164): Efter 1 døgn 14 N/mm². 
 Efter 7 døgn 20 N/mm². 
 Efter 28 døgn 32 N/mm².

Bøjningstrykstyrke:  Efter 1 døgn 3,8 N/mm². 
(DIN 1164) Efter 7 døgn 5,8 N/mm². 
 Efter 28 døgn 9,0 N/mm².

Kugletrykshårdhed  
(Brinell): Efter 1 døgn 60 N/mm². 
 Efter 7 døgn 65 N/mm². 
 Efter 28 døgn 90 N/mm².

Emballage:  Sække á 25 kg.

Lagring:  12 måneder i uåbnet emballage i tørre  
 rum.

MAL-kode (1993):  00-4

PR-nr.  1490401
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Anvendelsesområde
Inden- og udendørs. Til spartling, afretning og nivellering af gulvflader 
af beton, cementpudslag, fliser- og klinkebelægninger samt andre eg-
nede undergulve. 

Velegnet som slidlag i lagerrum, værksteder, produktionshaller (indu-
strielt benyttede arealer), garager og parkeringsdæk. Til opretning af 
gulvflader i vådrum, vedvarende vandbelastede områder, på balkoner 
og terrasser før lægning af fliser og klinker samt til belægninger og 
overmaling. 

Bemærk: Pigdæk o.lign. kan ødelægge overfladen.

Forbehandling af underlaget
Underlaget kan være tørt eller fugtigt, men skal være tilstrækkeligt fast 
og frostbestandigt samt fri for støv og skillemidler. Løse partier fjernes 
mekanisk ved fræsning, sandblæsning eller slibning for forbedring af 
kontaktfladen.

Tørre betongulve og cementbaserede pudslag indendørs primes med 
ARDEX P 51 fortyndet med vand 1 :1. På sugende underlag uden-
dørs og ved fugtbelastning primes med ARDEX P 51 blandet med vand 
(1:7). På glatte, ikke sugende underlag skal ARDEX EP 2000 anvendes 
i 1 lag svarende til 300 g/m². Umiddelbart efter påføringen strøs rige-
ligt med tørt kvartssand ARDEX sand 0 kornstørrelse 0,4 - 0,8 mm. 
Når ARDEX EP 2000 er tør efter ca. 4 - 6 timer støvsuges restsandet 
op. Der må ikke være blanke partier uden sand.

Som hæftebro på ekstremt tætte og glatte underlag, f.eks. fliser og 
klinker, primes med 1 lag ARDEX EP 2000 svarende til 300 g/m². 
Umiddelbart efter påføringen strøs rigeligt med tørt kvartssand ARDEX 

sand 0 kornstørrelse 0,4 - 0,8 mm. Når ARDEX EP 2000 er tør efter 
ca. 4 - 6 timer støvsuges restsandet op. Der må ikke være blanke 
partier uden sand.
I tvivlstilfælde kontakt teknisk afdeling.

Blanding
I en ren beholder hældes rent, koldt vand, og under kraftig omrøring 
tilsættes pulveret til der opnås en letflydende mørtel uden klumper. 

Blandingsforhold
Ca. 5 liter vand : 25 kg pulver, som tilsvarer ca. 1 rumdel vand : 3,5 
rumdel pulver.

Forarbejdning
ARDEX K 301 kan forarbejdes i ca. 30 - 45 min. ved temperaturer på 
18 - 20 ºC. Lavere temperaturer forlænger og højere temperaturer 
forkorter forarbejdningstiden. Mørtlen er let at fordele med glatspartel 
og overfladen er selvudglattende. 

ARDEX K 301 skal udlægges i min. 2 mm og maks. 20 mm lagtyk-
kelse. Til udspartling på arealer med fald, max. 2 %, skal vandtilsæt-
ningen reduceres med op til 0,5 l. 

På større byggepladser kan ARDEX K 301 udlægges med snekke- el-
ler stempelpumper samt kontinuerligt arbejdende blandepumper, som 
transporterer ca. 20 - 40 liter mørtel pr. minut. Henstår maskinen og 
slangerne i mere end 30 min., skal de rengøres. 

ARDEX K 301 kan forarbejdes ved temperaturer på over +5 ºC. Spar-
tellaget skal beskyttes mod direkte sollys og træk for at forhindre for 
hurtig tørring. I tvivlstilfælde anbefales en forsøgsspartling.

ARDEX K 301
Udendørs spartelmasse

• Til spartling, afretning og nivellering af gulv flader inden- og udendørs.

• Velegnet som slidlag på industrielt benyttede arealer, garager og 
 parkeringsdæk.

• Til opretning af gulvflader i vådrum, områder med vedvarende vandpå-
virkning, på balkoner og terrasser samt til overmaling og belægninger.

Karakter
Gråt pulver med specialcementer, kunststoffer med god disperge-
ringsevne samt udvalgte fyldstoffer og specielle additiver.

Udlægning af slidlag på parkeringsdæk og industrielt benyttede arealer
Underlaget, cementpudslag (klasse C 30 til C 50) eller beton (klasse B 
25 til B 35) skal være velegnet til den påregnede belastning. 

Urenheder, skillemidler, løse partier og ophobning af bindemidler skal 
fjernes ved sandblæsning, fræsning eller slibning. Underlaget skal her-
efter primes med enten ARDEX P 51 (kun indendørs), fortyndet med 
vand i blandingsforholdet 1 : 1, eller med ARDEX EP 2000 med sand, 
alt afhængig af belastning og evt. fugtpåvirkning.

ARDEX K 301 er velegnet til belastninger svarende til hvad et cement-
pudslag med en styrke C 30 til C 50 i henhold til AGI-Arbeitsblatt A 12, 
del 1, kan tåle. Se skema nedenfor.

Klassificering af belastninger og anvendelsesområder i henhold til: AGI-
Arbeitsblatt A 12:

Bemærk
Ved påføring af velegnet coatingsystem opnås beskyttelse mod sli-
tage, mineralolie osv., samt en forbedret rengøring.

På grund af den mangfoldighed af coating systemer, som findes på 
markedet, kan der ikke generelt siges noget om de forskellige syste-
mers anvendelighed ovenpå ARDEX K 301. Det anbefales derfor at 
rådføre sig med leverandøren eller først at udføre et forsøg.

Til udspartling og reparation af huller, fordybninger, ujævnheder, lunker 
og revner på underlaget anbefales det at anvende ARDEX A 46, stand-
fast udendørsspartelmasse.

Tekniske data:

Vægtfylde:  1,4 kg/liter

Vægtfylde (blandet):  1,9 kg/liter

Materialeforbrug:  Ca. 1,6 kg pulver pr. m²/mm.

Forarbejdningstid: Ca. 30 - 45 min. ved 20 °C

Gangbar:  Efter ca. 2 - 3 timer ved 20 °C

Belægningsklar: Ikke fugtfølsomme belægninger efter   
 1 døgn

Overmalinger og belægninger, efter udtørring: 
Op til 5 mm  ca. 2 døgn 
Op til 10 mm  ca. 5 døgn 
Op til 20 mm  ca. 7 døgn

Trykstyrke (DIN 1164): Efter 1 døgn ca. 8 N/mm² 
 Efter 7 døgn ca. 20 N/mm² 
 Efter 28 døgn ca. 30 N/mm²

Bøjningstrækstyrke  
(DIN 1164): Efter 1 døgn ca. 2,0 N/mm² 
 Efter 7 døgn ca. 4,0 N/mm²  
 Efter 28 døgn ca. 7,0 N/mm²

Aftræksstyrke: Efter 3 døgn ca. 1,5 N/mm² 
 Efter 7 døgn ca. 1,7 N/mm²

Frost- og vejsalt- 
bestandig:  Ja

Velegnet til kontorstole:  Ja 

Velegnet til gulvvarme:  Ja

Levering:  25 kg sække

Lagring:  I tørre rum. Kan opbevares ca. 12   
 mdr. i originalemballagen

MAL-kode (1993):  00-4

PR-nr.  1772644

ARDEX Skandinavia A/S
Marielundvej 4
2730 Herlev

Denmark
13

53145
EN 13813:2002
ARDEX K 301

Self Leveling Flooring Compound
EN13813:CT-C30-F7-A22

Compressive strength:
Flexural strength:
Abrasion resistance according to 
Böhme:
Tensile adhesion strength:
pH value:
Reaction to fire:

≥ 30 N/mm²
≥ 7 N/mm²
≤ 22 cm³/50 cm²

NPD
NPD
E
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ARDEX blandekar 75 liter

ARDEX vogn til 75 liter blandekar 

ARDEX blandekar 30 liter

ARDEX håndblandemaskine

ARDEX niveaupinde

ARDEX propelblander

ARDEX TP 50 afstandsliste

ARDEX stopliste

ARDEX DUSTFREE

ARDEX støvskærm

ARDEX trefod

ARDEX turbineskovl

ARDEX pigrulle med stænkskærm
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Produktdatablad

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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Vogn til 75 liter  blandekar
Få spartelmassen nemmere rundt på bygge-
pladsen med en vogn til 75 liters blandekar.

Blandekar, 30 liter
Undført i kraftig plast med hank. Kan inde-
holde oprøring af 25 kg spartelmasse.

Blandekar, 75 liter
Udført i kraftigt plast med 2 hanke. Kan 
indeholde 75 kg oprørt spartelmasse. 
Bruges sammen med trefod, turbineskovl, 
propelblander, støvskærm og vogn.

Propelblander
Anvendes sammen med ARDEX håndblande-
maskine eller almindelig boremaskine. 
Velegnet til selvnivellerende spartelmasser.

Håndblande maskine
Effekt 570 watt. Trinløs hastighed fra 170 - 
370 omdr./min. under belastning.

Turbineskovl
Til montering af håndblande maskine på 75 
liter blandekar.

Støvskærm
Monteres på 75 liter blandekar til støvfri 
oprøring. Med hul til montering af støvsuger-
slange.

Trefod
Til montering af håndblande maskine på 75 
liter blandekar.

Stoplister
Til afgrænsning ved spartling med selv nivel-
lerende spartelmasser. Leveres i størrelser-
ne: 15 x 15 mm x 2 m/30 x 30 mm x 2 m.

Limpistol
Til udlægning af ARDEX AF 455 MS

ARDEX TP 50 afstandsliste
Hindrer nedsivning af spartelmasser mellem 
gulv og væg, sikrer udluftning af konstruk-
tionen og hindrer lydbroer. Leveres i ruller 
á 20 m.

ARDEX DUSTFREE
Til støvfri oprøring. Kan monteres på stort 
set alle størrelser blandespande og -kar og 
tilsluttes støvsuger.

Pigrulle med stænkskærm
Til selvnivellerende spartelmasser. Fjerner 
luftbobler i spartelmassen og danner en per-
fekt overflade. Bredde: 50 cm. Længde: 11, 
21 eller 31 mm.

Subfloor Analyzer
Afslører områder med skruk.

Niveaupinde
Til afsætning af højder ved spartel- og nivel-
leringsarbejde på gulve. Selvklæbende.

SpecialSpartel 5
Speciel limrive til fugtspærring med ARDEX 
AF 480.

MixerCup
PVC-fri blandekop til brug ved håndblanding 
af mindre mængder gips- og cementspartel-
masse. Koppen kan bruges igen og igen, da 
spartelmassen ikke binder på overfladen.
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Type
Hvid, alkaliebestandig, imprægneret silkeglas armering med 4 mm 
maskevidde. Forskydningsstabil.

Forarbejdning
Underlaget skal være rent, fast og bæredygtigt. 

Indendørs på gulv: 
1. Undergulvet primes med ARDEX P 51 iht. til anvisningen. 
2. ARDEX BU-R limes til undergulvet og spartelmassen påføres i øn-

sket lagtykkelse.

Udendørs på facader: 
1. Med en 2 mm tand spartel påføres ARDEX F 5 eller ARDEX A 46. 
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 46 påføres i den ønskede lagtykkelse i 

den friske mørtel. 

Efterbearbejdning udføres iht. datablad for de pågældende produkter.

Materialevægt: 165 g/m².
Forbrug: 1,1 m/m².
Rullelængde: 1x25 m.
Opbevaring: I tørre rum ca. 36 mdr.

ARDEX BU-R
Armeringsnet

• Alkaliebestandig, imprægneret silkeglas armering.

• Til armering af ARDEX gulvspartelmasser.

• Til revnesanering af vægge og facader med: 
- ARDEX F 5 fiberarmeret facadespartel 
- ARDEX A 818 lynspartelmasse
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Anvendelsesområde
Ved tilsætning af sand i ARDEX spartelmasser, skal der anvendes ovn-
tørret ARDEX sand. Der skal IKKE ændres på vandmængden. Spartel-
massen blandes på normal vis, og sandet tilsættes til sidst. 

Størrelsen på sandkornene skal modsvare ca. 1/3 af den lagtykkelse, 
der spartles i. Under 10 mm anvendes IKKE sandtilsætning. Over 10 
mm kan der altid tilsættes 1/3 sand i de fleste  
ARDEX spartelmasser

Sand 0 - 4 mm:
SKAL tilsættes følgende produkter ved lagtykkelse over 10 mm: 

• ARDEX K 14
• ARDEX K 15
• ARDEX K 55
• ARDEX FA 20

SKAL tilsættes følgende produkter ved lagtykkelse over 30 mm: 

• ARDEX K 22 F

KAN tilsættes følgende produkter ved lagtykkelse over 10 mm: 

• ARDEX K 70
• ARDEX K 80

Ved lagtykkelse over 20 mm kan der tilsættes sand i ARDEX K 70 
i forholdet 1 : 1 (1 sæk ARDEX K 70 : 1 sæk sand). Kan endvidere 
anvendes i ARDEX A 30, ARDEX A 31 og ARDEX A 45 i lagtykkelser 
over 5 mm. 

Grus 0 - 8 mm:

KAN tilsættes følgende produkter ved lagtykkelse over 20 mm

• ARDEX K 15
• ARDEX K 70
• ARDEX K 80.

ARDEX K 15 og ARDEX K 70 i forholdet 1 : 1. ARDEX K 80 i forholdet 
1 : 0,5 (1 sæk ARDEX K 80 : ½ sæk grus. 0 - 8 mm sand SKAL an-
vendes som tilslag i ren ARDEX A 35 cement.

Der må ikke tilsættes ekstra sand i følgende produkter: 

• ARDEX A 35 MIX
• ARDEX K 5
• ARDEX K 11
• ARDEX K 75
• ARDEX K 301
• ARDEX K 2000
• ARDEX K 2000 F
• ARDEX R4 RAPID

Sand 0,4-0,8 mm  
(sand 0 til ARDEX EP 2000):
Anvendes i forbindelse med ARDEX EP 2000 multi-epoxy anvendt 
som primer, hæftebro og fugtspærre. Der strøs med min. 1,5 - 2 kg 
sand 0,4-0,8 mm pr. m². OBS! Sand 0,4-0,8 mm må ikke anvendes 
som tilsætning i spartelmasser.

Levering: sække á 25 kg netto

ARDEX sand
Vasket og ovntørret

• Tilslag til ARDEX spartelmasser.

• Afstrøning til ARDEX EP 2000.

Anvendelsesområde
Fugtige renseservietter til skånsom fjernelse af ikke hærdet epoxy- og 
limrester på glatte belægninger (overflader) samt til grundig rengø-
ring af værktøj og maskiner.

Velegnet til bl.a. fjernelse/rengøring af:

• Ikke hærdede rester af ARDEX 2-K PU samt SMP- og epoxylim på 
belægninger som fx parket og keramik.

• Ikke hærdede rester af dispersionslim på fx PVC-belægninger.
• Limrester samt rester af ovennævnte materialer på værktøj og 

maskiner m.m.
• Cementrester, som fx cementslør, på keramiske belægninger.
• Tilsmudsninger med fedt, olie, tjære, grafit, voks osv.

Forarbejdning
Doseringsbeholderens top åbnes og en serviet trækkes op gennem 
hullet i låget og afrives. Limrester eller tilsmudsninger duppes med 
renseservietten. Ved genstridige rester lades rengøringsmidlet virke 
et par minutter før aftørring. Behandlingen gentages om nødvendigt.
Låget lukkes omhyggeligt igen for at sikre, at servietterne bevarer 
deres fugtighed.

Tekniske data:

Materialebasis:   Servietter: 70% viskose,  
   30% polyester imprægneret med  
   skånsomt rengøringsmiddel.

pH-værdi:   Ca. 5 (brugsopløsning) i flydende  
   koncentrat.

Vægtfylde:   Ca. 1,01 kg /l væske.

Forpakning:   Kunststof-spand med 72 servietter 
   6 spande pr. karton.

Opbevaring:   Lagres koldt, men frostsikkert.   
   Åbnede spande skal lukkes tæt.

Lagring/holdbarhed: Kan lagres i ca. 24 måneder i  
   uåbnet, original forpakning.

ARDEX CW
Renseservietter

• Ekstremt stærke og modstandsdygtige, tekstilagtige servietter.

• Afgiver ikke fnug ved brug.

• Imprægneret med et kraftigt, men skånsomt rengøringsmiddel.

• Hurtigtørrende; efterlader ikke rester.

• Leveres i genlukkelig doseringsbeholder.

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 arbejds-
metode. Da forbrugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, påtager vi os ikke ansva-
ret for de opnåede resultater. Landespecifikke forskrifter baseret på regionale standarder, by-
gningsreglementer og bygnings- eller industrinor mer kan give anledning til specifikke 
forarbejdningsanbefalinger.

ARDEX Skandinavia A/S
Marielundvej 4
2730 Herlev
Tlf: +45 44 88 50 50
ardex@ardex.dk
www.ardex.dk 

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 arbejds-
metode. Da forbrugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, påtager vi os ikke ansva-
ret for de opnåede resultater. Landespecifikke forskrifter baseret på regionale standarder, by-
gningsreglementer og bygnings- eller industrinor mer kan give anledning til specifikke 
forarbejdningsanbefalinger.

63Tilbehør



ARDEX SKANDINAVIA A/S

Marielundvej 4

2730 Herlev

telefon 44 88 50 50

ardex@ardex.dk

www.ardex.dk

SOLIDE FORBINDELSER 0
1

/
2
0
2
0


