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Hvid, fleksibel fliseklæber
• Cementbaseret, frostsikker og fleksibel.

• Fremragende vedhæftning til fliser med ringe vandoptagelse

• Til klæbning af gulv- og vægfliser, glasmosaik m.m.

• Høj standfasthed og lang forarbejdningstid.

Anvendelsesområde

ARDEX X 701 FW anvendes til klæbning af fliser og klinker af 

keramik, stentøj, særligt finstentøjsfliser og mosaik af glas og 

porcelæn samt til klæbning af lette skillevægs-, isolerings- og 

facadeplader.

ARDEX X 701 FW anvendes på underlag af murværk, beton og 

letklinkerbeton ældre end 2 - 3 måneder samt gasbeton, kalk-

cementpuds, cementpuds, gipspuds, anhydrit, spån-, krydsfiner-, 

gips- og kalciumsilikatplader og eksisterende flise- og klinke-

belægninger.

Til fremstilling af et fleksibelt klæbeunderlag.

Velegnet til varmegulve.

Til inden- og udendørs brug.

ARDEX’ filosofi er, at de bedste produkter fortjener den bedste 
anvendelse. Dette ønsker vi at sikre gennem en konstant videre-
uddannelse af vore kunder, så fejl og misforståelser undgås. 

I ARDEXacademy træner og uddanner vi professionelle gulvlæggere, 
 murere og malere samt deres lærlinge i den korrekte brug af vore 
produkter. Samtidig undervises i såvel lovgivning som vurdering og 
kontrol af underlag. 

På specialkurser tilbyder vi kurser for håndværkere, arkitekter og 
ingeniører i temaer som f.eks. betonrenovering, natursten, vådrums-
konstruktioner, trappe renoveringer, svømmebassiner, radonsikring 
m.m. 

På kurserne udleveres undervisningsmateriale og der stilles produk-
ter til rådighed, så kursisterne kan arbejde aktivt med. De udbudte 
kurser er målrettet de forskellige kunde segmenter, men vi udarbej-
der gerne skræddersyede kurser på tværs af faggrupperne. Vi 
afholder også kurser for enkeltfirmaer med et program nøje tilpasset 
firmaets ønsker og behov.

Alle undervisere på ARDEXacademy er erfarne håndværkere, kon-
struktører og ingeniører med mange års erfaring indenfor de enkelte 
brancher såvel som i ARDEX. Gennem interne kurser i koncernen 
samt eksterne kurser udbygges og suppleres denne viden konstant 
til gavn for vore brugere. 

Kurserne udvikles løbende og tilpasses kundernes behov. 

Er der noget du savner, så lad os høre om det.

ARBEJD 
HVIDERE...DU KENDER ARDEX X 701 F
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ARDEX X 701 FW 
Hvid, fleksibel fliseklæber

Følg os på:

Tekniske data:

Vægtfylde:  1,1 kg/liter.

Vægtfylde (blandet):  1,6 kg/liter.

Materialeforbrug: Ved glatte underlag med kvadratisk 

tandspartel: 

 Ca. 1,4 kg/m² med 4 mm tandspartel. 
 Ca. 1,9 kg/m² med 6 mm tandspartel. 
 Ca. 2,7 kg/m² med 8 mm tandspartel.

Forarbejdningstid:  Ca. 5 timer ved 20 °C.

Ilægningstid:  Ca. 30 min. (i frisk klæber)

Korrigeretid:  Ca. 20 min.

Gangbar:  Ca. 24 timer efter ilægning.

Fugning:  Gulv efter ca. 24 timer (20 °C). 
 Væg efter ca. 8 timer (20 °C).

Aftrækningsstyrker:  For stentøjsfliser lagret i 28 døgn: 
 tør/våd - 1,0/2,0 N/mm². 

 For stentøjsfliser ved frost/tø:  
 1,0/1,5 N/mm².

Levering:  Sække á 20 kg.

Lagring:  12 måneder i uåbnet emballage i tørre rum.

MAL-kode (1993):  00-4

Nem at rense af værktøjet, når du er færdig: Mørtlen 
løsner sig nemt og hurtigt med en børste under vandhanen.

Stor rækkevidde: Du bruger mindre materiale og skal derfor 
ikke slæbe så mange sække.

Let at påføre: Tandspartlen glider let igennem ARDEX X 701 
FW. Dine arme vil juble.

Prøv også:

Fliseklæberne
• ARDEX X 701 F
• ARDEX X 77 S
• ARDEX X 78

Vådrumsmembranerne 
• ARDEX S 1-K
• ARDEX 8+9
• ARDEX 8+9 LW

Hurtigcementerne 
• ARDEX A 35 MIX
• ARDEX A 38 MIX. 
Svummelagsmørtlen 
• ARDEX A 18

Fugemørtlen 
• ARDEX G7N FLEX
Silikonen 
• ARDEX SN

Gulvspartelmasserne
• ARDEX A 46
• ARDEX K 75
• ARDEX K 2000 F
Primeren
• ARDEX P 51


