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Welkom bij ARDEX Benelux
ARDEX is een van de wereldwijd toonaan
gevende aanbieders van kwalitatief 
 hoogwaardige speciale bouwmaterialen  
met hoofdvestiging in Witten, Duitsland 
en filia len over de gehele wereld.
ARDEX is het competentiemerk in 
 vakhandwerk en vakgroothandel.

• Eerste keuze bij zekerheid en kwaliteit

• Toonaangevend op de markten van deze wereld

• Economische systeemoplossingen voor het handwerk

De ARDEXacademy 
Meest innovatieve producten en  systemen 
met een superieur scholingsconcept.

•  Hooggekwalificeerde seminars en bijscholingsaanbiedingen

•  Deskundigheid en ervaring van ARDEXacademy-trainers

•  Hoge standaards bij demonstraties

•  Praktische toepassingskennis

•  Klantspecifiek seminaraanbod voor exclusieve know-how

•  Wereldwijd netwerk van trainingsinrichtingen

Het ARDEX ARDURAPID®effect 
De koningsklasse van de kristallijnen  
waterbinding.
Als merk van het handwerk streeft ARDEX er altijd al naar, om efficiënte 

producten te ontwik kelen, die snel en daardoor lucratief werken 

voor de professionele vakman mogelijk maken. Met het unieke 

 ARDURAPID®-effect hebben we bij de snel cementen reeds in 1975 de 

snelheidsgrenzen voor de gehele branche verlegd.

• Snelle verharding

• Snelle droging

• Snel leggen

• Bescherming van de ondergrond

• Bescherming tegen verkleuring bij natuursteen

3



De ARDEX MICROTECtechnologie 
Driedimensionale kracht:
gemak, zekerheid, optimale prestaties.
De ARDEX MICROTEC-TECHNOLOGY verenigt unieke ver wer-

king s  eigenschappen met uitzonderlijke zekerheid: voor het 

waarde behoud van grootformaatbedekkingen.

• Maximale zekerheid

• Onovertroffen prestatie

• Zeer rendabel

De ARDEX SpeedTectechnologie
Highspeed voor de vloer met stuurbare 
beginhechting.
ARDEX. Altijd al toonaangevend bij highspeed. De snelste ligt altijd 

voor. Dat geldt in de motor- en autosport – en ook bij het vakhand-

werk. Vooral bij bouw materialen is naast voordelig gebruik de ver-

werkingssnelheid een zeer wezen lijke voorwaarde voor effi ciënt 

werken. Logisch! Want hoe sneller een materiaal verwerkt, ge-

droogd en verhard is, des te sneller kan het project voltooid wor-

den en des te eerder kan met de volgende opdracht worden be-

gonnen.

•  De wereldwijd eerste lijmactivator voor de verhoging van de 

beginkleefkracht van ARDEX-lijmen met SpeedTec-technologie!

De ARDEX DUSTFREETechnologie.
Stofvrij mengen zonder de natuur te 
 belasten.
ARDEX DUSTFREE is niet alleen een milieuvriendelijk alternatief, 

het garandeert ook dat u volledig stofvrij kunt werken. Zo weet 

u zeker dat u bij projecten waarbij u ARDEX DUSTFREE (waar-

voor wij octrooi hebben aangevraagd) inzet werkt met oog voor 

het milieu én voor uw eigen gezondheid.

•  Milieuvriendelijk: geen olie/parafi ne meer nodig om stof te 

binden

• Gezonder: volledig stofvrij mengen

• Universeel toepasbaar: van metselemmer tot mengkuip
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SYSTEEMOVERZICHT RUWBOUW

BETONVERBETERING,  

OPVULLEN & UITVLAKKEN
VERANKEREN & BEVESTIGEN AFDICHTEN

ARDEX WSZ 
Snelcement 32,5 RSF

Algemeen goedgekeurd door het DIBt, 
Berlijn - attest-nr. Z-3.12-1206 *)

ARDEX BUS  
Afdichtspecie

ARDEX B 10 
Fijne uitvlakmortel

Vervaardigd op basis van   
ARDEX WSZ Snelcement 32,5 R-SF

ARDEX S 33 
Snelwerkende montagemortel

Vervaardigd op basis van   
ARDEX WSZ Schnellzement 32,5 R-SF

ARDEX BM 
Koude zelfklevende baan (KSK)

ARDEX B 12 
Betonreparatiemortel

ARDEX BMP 
KSK Primer

ARDEX B 14 
Betonreparatiemortel
Vervaardigd op basis van   

ARDEX WSZ Snelcement 32,5 R-SF

ARDEX BMT10 
Lasband

ARDEX AM 100 
Uitvlakmortel

ARDEX BMV10 
Vliesgelamineerde 
pleisterdragerband

ARDEX AR 300 
Multimortel

ARDEX M 4 

Snelmortel

Vervaardigd op basis van   
ARDEX WSZ Snelcement 32,5 R-SF

ARDEX E 100 

Wittener Bouwdispersie

Uitspraken in onze technische informatiebladen in acht nemen. Zie hiervoor www.ardex.eu

*)  Goedgekeurd:  a) voor het bevestigen van deuvels en ankers,  
b)  voor reparaties aan constructies van beton en gewapend beton volgens DIN 1045 die bestand zijn tegen temperaturen die normaal 

gesproken voor kunnen komen. 
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ARDEX B10
Fijne uitvlakmortel

Op basis van ARDEX WSZ Snelcement 
32,5 R-SF.
Met kunststoftoeslagmiddelen.
Voor het sluiten van haarscheurtjes en poriën
in betonoppervlaktes en voor de afwerking na 
betonreparatiewerkzaamheden.

Voor binnen en buiten

Tot 3 mm laagdikte aan te brengen
Verwerkbaar vanaf 0 mm

Toepassing
Voor het uitvlakken en verbeteren
–  van wand- en plafondvlakken van betonnen 

 bouwelementen
Voor het sluiten van 
–  haarscheurtjes en poriën in betonnen 

 oppervlaktes
Voor het gelijkmatig uitvlakken en als onder-
grond voor de daarna aan te brengen verf.

Getest conform EN 1504-3:2006, "producten 
en systemen voor de bescherming en instand-
zetting van betonnen draagwerken". 
Deel 3: statisch en niet statisch relevante 
instandzetting.

Mengverhouding:
ca. 8,5 l water : 25 kg poeder
Soortelijk gewicht: ca. 1,2 kg/l
Gewicht gebruiksklare mortel: ca. 1,6 kg/l
Materiaalverbruik: ca. 1,2 kg m2/mm
Verwerkingstijd (+20 °C): ca. 30 min.
pHwaarde: ca. 12
Corrosie: bevat geen op staal inwerkende 
 corrosieve bestanddelen
GISCODE: ZP 1 = cementhoudend product, 
chromaatarm
Kenmerk conform GHS/CLP: 
GHS05 "bijtend", Signaalwoord: gevaar
Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen
Opslag: ca. 12 maanden in de ongeopende, 
originele verpakking, in droge ruimtes

ARDEX B12
Betonreparatiemortel

Op cementbasis.

Voor het uitvlakken en plaatselijk repareren 
van gaten.

Voor binnen en buiten

Watervast
Weersbestendig
Tot 5 mm laagdikte aan te brengen
boven 5 mm met zand (geen zilverzand) 
of grind mengen

Toepassing
Voor het uitvlakken, herstellen, egaliseren en 
plaatselijk repareren van wanden en plafonds 
van:
– sierbeton
– betonelementen
– cement- of kalkstuclagen
– ruw metselwerk
Voor het opvullen van scheuren, gaten en 
grote oneffenheden in:
– wanden
– plafonds
Voor het uitvlakken van binnenwanden van:
– cellenbeton

Getest conform EN 1504-3:2006, "producten 
en systemen voor de bescherming en instand-
zetting van betonnen draagwerken". 
Deel 3: statisch en niet statisch relevante 
instandzetting.

Mengverhouding:
ca. 8,5 l water : 25 kg poeder
Soortelijk gewicht: ca. 1,1 kg/l
Gewicht gebruiksklare mortel: ca. 1,7 kg/l
Materiaalverbruik: ca. 1,2 kg m2/mm
Verwerkingstijd (+20 °C): ca. 45 min.
pHwaarde: ca. 12
Corrosie: bevat geen op staal inwerkende 
 corrosieve bestanddelen
GISCODE: ZP 1 = cementhoudend product, 
chromaatarm
EMICODE: EC1PLUS + R = zeer emissiearmPLUS

Kenmerk conform GHS/CLP: 
GHS05 "bijtend", Signaalwoord: gevaar
Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen 
Opslag: ca. 12 maanden in de ongeopende, 
 originele verpakking, in droge ruimtes

ARDEX B14
Betonreparatiemortel

Op basis van ARDEX WSZ Snelcement 
32,5 R-SF.
Voor het herstellen, uitvlakken en opvullen 
van fouten in dragende betondelen.

Voor binnen en buiten, op een droge 
of een vochtige ondergrond

Hard en duurzaam als beton
Tot 5 mm laagdikte aan te brengen
boven 5 mm met zand (geen zilverzand)
of grind mengen

Toepassing
Voor het repareren van dragende bouwdelen 
van oude en nieuwe beton in dunne en dikke 
 lagen, zoals:
het opvullen van gaten, afgebrokkelde 
stukken, het herstellen en uitvlakken 
van wand en plafondvlakken van:
– beton
– sierbeton
– kant en klare betondelen
– cementstucwerk
Met zand vermengd voor opvul- 
en uitvlakwerk, bijvoorbeeld vóór het verlijmen 
van tegels in de dunbedmethode op:
– beton
– cementstucwerk
– metselwerk
ARDEX B 14, aangemaakt met ARDEX E 
100 Wittener Bouwdispersie, voldoet aan 
de  eisen bij het in de oorspronkelijke staat 
 terugbrengen van betonoppervlaktes.

Getest conform EN 1504-3:2006, "producten 
en systemen voor de bescherming en instand-
zetting van betonnen draagwerken". 
Deel 3: statisch en niet statisch relevante 
instandzetting.

Mengverhouding:
ca. 6,25 l water : 25 kg poeder
Soortelijk gewicht: ca. 1,2 kg/l
Gewicht gebruiksklare mortel: ca. 1,9 kg/l
Materiaalverbruik: ca. 1,4 kg m2/mm
Verwerkingstijd (+20 °C): ca. 30 min.
pHwaarde: ca. 12
Corrosie: bevat geen op staal inwerkende 
 corrosieve bestanddelen
GISCODE: ZP 1 = cementhoudend product, 
chromaatarm
Kenmerk conform GHS/CLP:
GHS05 "bijtend", Signaalwoord: gevaar
Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen 
Opslag: ca. 12 maanden in de ongeopende, 
 originele verpakking, in droge ruimtes
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ARDEX M 4
Snelmortel

Vervaardigd met ARDEX WSZ SNELCEMENT 
32,5 R-SF.
Droge mortel met snel hechtende eigen schappen 
voor het verankeren, verpennen,  bevestigen, leggen, 
zetten, repareren,  betonneren, metselen, stukadoren 
enz.
Voor binnen en buiten
Begin van de uitharding na ca. 30 minuten
Toepassing
Voor het verankeren, verpennen en bevestigen van: 
–  gevelbekledingen, dakelementen, steigerklemmen, 

trapwangen, traptreden, zwevende plafonds, 
 plafondbekledingen, trapleuningen, vensterbanken, 
sanitaire voorzieningen,  verwarmingselementen, 
boekenplanken enz.

Voor het aanbrengen van: 
–  tegels, natuursteen, terrazzo, betonplaten, 

 oprijplaten
Voor het bevestigen van: 
–  buizen, rails, staven, posten, stutten,  poortpalen, 

tuinhekken enz.
Voor het repareren en uitvlakken van: 
–  betonnen bouwelementen en gewapend 

 beton, evenals voor cementdekvloeren en 
 cementstucwerk.

Voor het maken van funderingen voor: 
–  omheiningen, scheidingsmuren, tuintrappen, afval-

boxen, plantenbakken, tuinpaden en  stalletjes eve-
nals het maken van garage vloeren en terrassen.

Voor verschillende soorten metselwerk, zoals 
–  tuinmuren, sokkels, tussenmuren, muren van 

 natuursteen.
Voor het maken en repareren van: 
–  stucwerk, zowel binnen als buiten, in vochtige en 

natte ruimtes evenals in spoelkeukens en baden 
enz.

Normen, keuringsrapporten
ARDEX M 4 Snelmortel, aangemaakt met 
ARDEX E 100 Wittener Bouwdispersie, voldoet aan 
de eisen bij het in de oorspronkelijke staat terugbren-
gen van betonoppervlaktes.
Onderzoeksrapport nr. 5014/0140 van 
11-06-1990 van het „Amtliche Materialprüfanstalt für 
das Bauwesen „iBMB“, Braunschweig.
Mengverhouding:
ca. 3,25 l water : 25 kg poeder
Soortelijk gewicht: ca. 1,7 kg/l
Gewicht gebruiksklare mortel: ca. 2,2 kg/l
Materiaalverbruik: ca. 20 kg m2/cm
Verwerkingstijd (+20 °C): ca. 30 min.
Corrosie: bevat geen op staal inwerkende 
 corrosieve bestanddelen
GISCODE: ZP 1 = cementhoudend product, 
 chromaatarm
Kenmerk conform GHS/CLP: 
GHS05 "bijtend", Signaalwoord: gevaar
Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen 
Opslag: ca. 12 maanden in de ongeopende, 
 originele verpakking, in droge ruimtes

ARDEX AM100
Uitvlakmortel

Cementbasis.
Voor het uitvlakken, repareren en stucen 
van wanden in dunne en dikke lagen voor 
binnen, buiten en onder water. Voor het 
maken van  afschotlagen en het repareren 
van beton vloeren en cementdekvloeren vóór 
het aan brengen van tegelwerk.

Voor binnen en buiten, voor wanden en 
vloeren

Na ca. 2 uren klaar voor het aanbrengen 
van tegelwerk
Spanningsarm
Watervast en weersbestendig
Gemakkelijk te verwerken
Te schuren en te gletten
Voor laagdiktes van 5 – 50 mm

Toepassing
Voor het uitvlakken, repareren en stucen 
van wanden van: 
– beton
– metselwerk (behalve cellenbeton)
– stucwerk van de mortelgroepen P II en P III
Voor het maken van afschotlagen en het repa-
reren van betonvloeren en cementdekvloeren 
voor het aanbrengen van tegelwerk.

Mengverhouding:
ca. 5,25 – 5,5 l water : 25 kg poeder
Soortelijk gewicht: ca. 1,4 kg/l
Gewicht gebruiksklare mortel: ca. 1,7 kg/l
Materiaalverbruik: ca. 1,4 kg m2/mm
Verwerkingstijd (+20 °C): ca. 30 – 40 min.
Verlijmen van tegels (+20 °C): 
na ca. 2 uren
Verlijmen van natuursteen (+20°C): 
na droging
GISCODE: ZP 1 = cementhoudend product, 
chromaatarm
EMICODE: EC1PLUS + R = zeer emissiearmPLUS

Kenmerk conform GHS/CLP: 
GHS05 "bijtend", Signaalwoord: gevaar
Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen 
Opslag: ca. 12 maanden in de ongeopende, 
 originele verpakking, in droge ruimtes

ver
pakking

art. nr.
EAN

pallet

25 kg
papieren zak

56173
40 24705 56173 0

40
zakken

ARDEX AR 300
Multimortel

Voor binnen en buiten. Wand en vloer.

Spanningsarm
Water- en weervast
Gemakkelijke verwerking
Spons- en pleisterbaar

Toepassingsgebied
 Aanzetten van minerale bouwplaten, 
gipskartonplaten, hardschuimisolatieplaten 
met mortellaag of anderszins.
Egaliseren, uitvlakken en bepleisteren van 
wand- en vloervlakken in laagdiktes van 
2 – 30 mm voor het opnemen van tegels en 
platen.
Vullen van gaten, sleuven en uitgebroken 
gedeeltes.
Lijmen van precisieblokken van cellenbeton 
en kalkzandsteen in statisch niet relevante 
gedeeltes, zoals afwerkingen van badkuipen 
en wastafels, doucheafscheidingen en 
dergelijke. 
Lijmen van geglazuurde tegels en grestegels 
met snelle beginhechting en beloopbaarheid

Mengverhouding: 
circa 6,0 – 6,5 I water: 25 kg poeder
Soortelijk gewicht: circa 1,3 kg/l
Vers gewicht van de mortel: circa 1,5 kg/l
Materiaalverbruik: 
circa 1,2 kg poeder per m2 en mm 
opbrengdikte
circa 2,5 kg/m2 poeder bij blokvertanding 
6 x 6 x 6 mm
circa 3,4 kg/m2 poeder bij blokvertanding 
8 x 8 x 8 mm
Verwerkingstijd (+20°C): circa 45 – 60 min.
Inlegtijd: circa 20 min.
(EN 1346) (gemeten bij verse mortel)
Correctietijd: 5–15 minuten
Beloopbaarheid (+20°C): na circa 2 uren
Leggen van tegels (+20°C): 
na circa 2 uren
Geschikt voor vloerverwarming: ja
EMICODE: EC1 + R = zeer emissiearm
Kenmerk conform GHS/CLP: 
GHS05 "bijtend", Signaalwoord: gevaar
Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen
Opslag: ca. 12 maanden in de ongeopende 
originele verpakking, in droge ruimtes

ver
pakking

art.nr.
EAN

pallet

25 kg
papieren zak

13152
40 24705 13152 0

40
zakken

ver
pakking

art. nr.
EAN

pallet

25 kg
papieren zak

50220
40 24705 50220 7

40
zakken
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ARDEX WSZ
Snelcement 32,5 RSF

Cement van de sterkteklasse 32,5 R met snel 
hechtende eigenschappen voor het maken van 
mortel en beton met een snelle verharding.

Voor binnen en buiten

Toepassing
Voor het maken van mortels met een snelle 
 verharding voor het: 
–  bevestigen van pennen en ankers voor 

 dragende constructies die bouwkundig 
 moeten worden goedgekeurd. Bijv.: gevel-
bekledingen, dakelementen, steigerhouders, 
trappen, traptreden, zwevende plafonds, 
 plafondbekledingen, hekwerken, leunin-
gen, vensterbanken, sanitaire ruimtes, 
verwarmings ruimtes, schappen, enz.

Voor het maken van: 
–  beton en mortel om bouwdelen te repareren 

van beton en gewapend beton volgens DIN 
1045. Deze bouwdelen mogen niet worden 
blootgesteld aan temperaturen die stijgen 
 boven de gewoonlijke, natuurlijke klimatologi-
sche omstandigheden: pilaren, steunbalken, 
vloerplaten, wandpanelen, onderbouw, geve-
lelementen, wegen, start- en landingsbanen, 
tunnelbouwdelen, prefab betondelen, enz.

De snelle verharding van de beton of mortel 
staat het snel ontkisten en transporteren van 
prefab betondelen reeds na 2 tot 4 uren toe.
Voor het maken van snel verhardende beton 
en mortel voor: 
–  het verleggen en bevestigen voor: buizen, 

rails, staven, posten, kolommen, hekwerken, 
tuinpalen, palen, funderingen, wand- en vloer-
tegels, trottoirtegels, enz.

Voor het maken van snel beloopbare 
 dekvloeren buiten en in natte ruimtes.

Normen, keuringsrapporten
Algemeen goedgekeurd door het DIBt, Berlijn
Attest-nr. Z-3.12-1206

Soortelijk gewicht: ca. 1,1–1,15 kg/l
Maalfijnheid: specifiek oppervlak volgens 
 Blaine, overeenkomstig EN 196, deel 3, 
5300 +/– 500 cm2/g
Begin verharding: volgens EN 196, deel 3,
minstens na 20 min.
Vormhoudendheid: volgens EN 196, deel 3, 
is gegeven
GISCODE: ZP 1 = cementhoudend product, 
chromaatarm
Kenmerk conform GHS/CLP: 
GHS05 "bijtend", Signaalwoord: gevaar
Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen 
Opslag: ca. 12 maanden in de ongeopende, 
 originele verpakking, in droge ruimtes

ver
pakking

art. nr.
EAN

pallet

10 kg
emmer

50188
40 24705 50188 0

39
emmers

ARDEX S33
Snelwerkende 
montagemortel
Vervaardigd met ARDEX WSZ Snelcement 
32,5 R-SF.
Voor het verankeren van buitenwand-
bekledingen en het bevestigen van apparaten, 
leidingen, staalconstructies en sanitaire 
 voorzieningen.

Voor binnen en buiten

Goede hechting aan de ondergrond
Snel verhardend
Vroeg belastbaar

Toepassing
Voor de snelle bevestiging van ankers en 
 montagedeuvels, voor het aanbrengen van 
 natuursteentegels en andere geschikte
tegels op gevels en in binnenruimtes.
Voor het bevestigen van: 
– ankerrails
– apparaten
– leidingen
– machines
– staalconstructies
– steigerhouders
– sanitaire voorzieningen
Voor het vullen van gaten in beton en andere 
cementaire ondergronden.

Normen, keuringsrapporten
Voldoet reeds na 60 min. aan de sterktenor-
men van DIN 1053, deel 1.

Mengverhouding:
ca. 2,5 l water : 10 kg poeder
Soortelijk gewicht: ca. 1,1 kg/l
Gewicht gebruiksklare mortel: ca. 2,1 kg/l
Materiaalverbruik: ca. 1,6 kg/l mortel
Verwerkingstijd (+20 °C): ca. 10 min.
Corrosie: bevat geen op staal inwerkende 
 corrosieve bestanddelen
GISCODE: ZP 1 = cementhoudend product, 
chromaatarm
Kenmerk conform GHS/CLP: 
GHS05 "bijtend", Signaalwoord: gevaar
Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen 
Opslag: ca. 6 maanden in de ongeopende, 
 originele verpakking, in droge ruimtes

ver
pakking

art. nr.
EAN

pallet

25 kg
papieren zak

51110
40 24705 51110 0 40 zakken

ARDEX QS
Kwartszand

Voor het afzanden van:
ARDEX EP 2000
ARDEX FB
ARDEX PU 5
ARDEX P 10 SR

Korrelgrootte 0,2 – 0,6 mm

Kenmerk conform GHS/CLP: geen
Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen
Verpakking: zakken met 25 kg netto

ver
pakking

art. nr.
EAN

pallet

25 kg
papieren zak

73124
40 24705 73124 9 40 zakken
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Materiaalsoort toevoeging van zand  
aan ARDEX WSZ Snelcement 32,5 R-SF 

en normcementen

verdunning
ARDEX E 100

meng-
vloeistof

verbruik
ARDEX E 100

hardheid na 28 dagen
met (zonder) toevoeging

van ARDEX E 100

in delen
korrel 
mm

water
in delen

1 kg droog-metsel 
in kg

per m2/mm
laagdikte

in kg

buig
N/mm2

druk
N/mm2

hechtbrug 
fijne korrelopbouw 1: 1 0 – 2 1: 1 0,27 0,22 — —

hechtbrug 
grove korrelopbouw

1: 1
1: 1

0 – 4
0 – 8

1: 1
1: 1

0,24
0,24

0,20
0,20

—
—

—
—

mortel met laagdikte 
tot 15 mm 1: 3 0 – 2 1: 2 0,15 0,09 10(6) 33(27)

mortel met laagdikte 
tot 30 mm 1: 3 0 – 4 1: 3 0,13 0,06 10(5) 31(24)

mortel met laagdikte 
boven 30 mm 1: 4 0 – 8 1: 3 0,13 0,06 9(5) 34(22)

ARDEX M 4 
Snelmortel puur, zonder zand 1: 2 0,13 0,06 10(7) 36(35)

ARDEX B12 
Betonreparatiemortel puur, zonder zand 1: 3 0,36 0,11 10(5) 22(10)

ARDEX B14 
Betonreparatiemortel puur, zonder zand 1: 3 0,28 0,10 12(7) 31(20)

ARDEX B10 
Fijne uitvlakmortel puur, zonder zand 1: 3 0,38 0,11 11(6) 22(15)

ARDEX F 11 
Gevelegalisatie puur, zonder zand 1: 3 0,36 0,11 10(4) 22(14)

ARDEX M 4* 
Snelmortel puur, zonder zand 1: 2 0,10 0,06 10,5 38,2

ARDEX B14 
Betonreparatiemortel puur, zonder zand 1: 2 0,25 0,11 10 27,7

* Voor reparaties aan betonoppervlakten. Uitspraken in onze technische informatiebladen in acht nemen. 
Zie hiervoor op: www.ardex.eu

GEBRUIKSAANWIJZING ARDEX E 100
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ARDEX E100
Wittener Bouwdispersie

Toeslag op acrylaatbasis voor cement
mortels en betonreparatieproducten

Voor mortels die met de troffel worden 
 verwerkt.

Voor binnen en buiten

Verwerkingsvriendelijk
Oplosmiddelvrij
Verhoogt hardheid, elasticiteit en hechting
Vermindert scheurvorming en slijtage
Bestand tegen alkalische inwerking
Verbeterde bescherming tegen corrosie

Toepassing
Toevoeging voor mortels met
– ARDEX WSZ Snelcement 32,5 R-SF 
– normcementen 
– ARDEX M4 Snelmortel 
– ARDEX B 12 Betonreparatiemortel 
– ARDEX B 14 Betonreparatiemortel 
– ARDEX B 10 Fijne uitvlakmortel 
– ARDEX F 11 Gevelegalisatie 
Toeslag voor mortelschlem 
Verbetert hardheid, plasticiteit, hechting en 
spanningsverhouding. 
Verbetert de plasticiteit en verwerkbaarheid 
van de mortels zonder dat het wateraandeel 
wordt verhoogd. 
Maakt duurzame reparaties mogelijk aan
beton, stucwerk, cementdekvloeren, prefab
betonelementen bijv. bij beschadigingen,
ouderdomsverschijnselen en reparaties van
krimpholtes, hoeken en randen.
Maakt dunnere cementdekvloeren mogelijk, 
verhoogt de slijtvastheid en elasticiteit en ver-
betert de hechting van mortels en stucwerk-
lagen op gladde ondergronden. Verhoogt de 
hechting tot de ondergrond bij legmortels voor 
tegelwerk en natuursteen.

Kenmerk conform GHS/CLP: geen
Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen
Opslag: vorstvrij, ca. 12 maanden in de 
ongeopende, originele verpakking

ver
pakking

art. nr.
EANEANNr.

pallet

5 kg
emmer

59280
40 24705 59280 2

72
emmers

ARDEX BUS
Afdichtspecie

Cementgebonden starre afdichtspecie voor het 
maken van waterdichte beschermlagen.

Waterdicht
Diffusieopen
Vorstbestendig

Toepassing
–  Spatwaterbescherming in de buurt van plinten
–  Afdichting tegen tijdelijk van binnen inwerkend 

water tijdens de bouwfase
–  Tijdelijke afdichtingen tussen ondergrond en 

geplande uit te voeren afdichting
–  Tijdelijke afdichting bij delen van gebouwen, 

waarvan de poriën verzadigd en van vocht 
doordrongen zijn

Overeenkomstig de “Richtlijn voor de planning 
en uitvoering van afdichtigen van delen van 
gebouwen  met minerale afdichtspecie.”

In het systeem met ARDEX BM Koude zelf-
klevende baan (KSK).

Mengverhouding:   
ca. 5,25 l water : 25 kg poeder (smeerbaar)
ca. 5,75 l water : 25 kg poeder (strijkbaar) 
komt ongeveer overeen met 
1 deel water : 3 deel poeder

Soortelijk gewicht: ca. 1,8 kg/l
Gewicht gebruiksklare mortel: ca. 1,8 kg/l
Materiaalverbruik: ca. 1,5 kg poeder per m² 
en mm
Verwerkingstijd (+20° C):
ca. 100 minuten (smeerbaar)
ca.  40 minuten (strijkbaar)
Opbrengen KMB en KSK (+20° C): 
na ca. 1 – 3 dagen 
Druksterkte: na 7 dagen ca. 29 N/mm²
na 28 dagen ca. 31 N/mm²
GISCODE: ZP 1 = cementhoudend product, 
chromaatarm
Kenmerk conform GHS/CLP: 
GHS05 "bijtend", Signaalwoord: gevaar
Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen 
Opslag: ca. 12 maanden in de ongeopende 
originele verpakking, in droge ruimtes. 

ver
pakking

art. nr.
EAN

pallet

25 kg
papieren zak

52100
40 24705 52100 0 40 zakken

ver
pakking

art. nr.
EAN

pallet

doos
1 rol

à 15 m2
73259

40 24705 73259 8
15 

dozen

ARDEX BM
Koude zelfklevende baan 
(KSK)
Zelfklevende, scheuroverbruggende dichtings-
baan van kunststofgemodificeerd bitumen
op een scheurvrije HDPE-draagfolie.

Toepassing
Afdichten van bouwconstructies volgens 
DIN 18195, zoals b.v.: 
– buitenmuren van kelders
– vloerplaten
– balkons en terrassen
– natte ruimtes
– garagedaken
– ondergrondse garages
– steunmuren
– lichtschachten
– fundamenten enz. 
tegen bodemvochtigheid (capillair water, 
contactwater), niet drukkend kwelwater en niet 
drukkend water). 
Afdichting tegen capillair opstijgende vochtig-
heid en waterdampremming in vloeren onder 
vrijliggende dekvloeren.
Voor verticale en horizontale oppervlakktes.

Materiaalverbruik:
ca. 1,1 m2 je m2 afdichtingsoppervlakte
Gewicht: ca. 1,8 kg/m2

Breedte: 1 m
Dikte: ≥1,6 mm
Kleur: zwartgrijs
Verwerkingstemperatuur: –5 °C tot +30 °C
Temperatuurbestendigheid 
(DIN 52123): ≥+70 °C
Scheuroverbrugging 
(E DIN 280526): ≥5 mm
Koude buigtest 
(DIN 52123, 12): ≤–30 °C
Waterondoorlaatbaarheid 
(DIN 52123, 10.2): ≥4 bar/24 h
Brandgedrag (DIN 4102): 
Brandstofklasse B2
Hoogste trekkracht (lengte/breedte):
235/220 N/50 mm
Uitzetting bij hoogste trekkracht (lengte/
breedte): 200/225 %
Kenmerk conform GHS/CLP: geen
Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen 
Opslag: rechtop staand, koel en beschermd 
tegen licht. Ca. 12 maanden in de ongeopen-
de, originele verpakking te bewaren
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ver
pakking

art. nr.
EAN

pallet

10 liter
emmer

73261
40 24705 73261 1

44
emmers

ARDEX BMP
KSK Primer

Oplosmiddelvrije, gebruiksklare voorstrijk 
op bitumen-caoutchouc-basis.

Voldoet aan de eisen van DIN 18195-2, 
tabel 1.

Toepassing
Voorstrijk voor ARDEX BM Koude zelfklevende 
baan op droge en licht vochtige minerale 
ondergronden.

Materiaalverbruik: ca. 0,15 – 0,30 l/m2

S.G.: ca. 1,0 kg/l
Vaste inhoud: ca. 60 %
Kenmerk volgens GefStoffV: geen
GISCODE: BBP 10
Kenmerk conform GHS/CLP: geen
Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen 
Opslag: vorstvrij, ca. 12 maanden 
in de ongeopende, originele verpakking,
in droge ruimtes te bewaren 

ver
pakking

art. nr.
EAN

pallet

doos
1 rol à 20 m

verpakt
per 4

73262
40 24705 73262 8

140 
rollen

ARDEX BMT10
Lasband

Aan beide zijden, sterk zelfklevend, 
elastisch dichtingsband. Identiek aan koude 
zelfklevende baan (KSK-baan) ARDEX BM.

Toepassing
Voor afdichtingsmaatregelen in het systeem 
met ARDEX BM Koude zelfklevende baan (KSK). 
Afdichten van langs- en dwarsvoegen onder 
de koude zelfklevende baan, overgangen 
wand –vloer, binnen- en buitenhoeken, randen, 
hollijsten en gecompliceerde details, zoals 
buisdoorvoeren, vloerinlaten enz.

Breedte: ca. 10 cm
Dikte: ca. 1 mm
Gewicht: ca. 1 kg/m2

Verwerkingstemperatuur: – 5 °C tot +30 °C
Temperatuurbestendigheid 
(DIN 52123): ≥+70 °C
Scheuroverbrugging 
(E DIN 280526): ≥5 mm
Koude buigtest 
(DIN 52123, 12): ≤–30 °C
Brandgedrag (DIN 4102): 
Brandstofklasse B2
Kenmerk volgens GefStoffV: geen
Kenmerk conform GHS/CLP: geen
Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen 
Opslag: rechtop staand, koel en beschermd 
tegen licht. Ca. 12 maanden in de ongeopende,
orginele verpakking te bewaren.

ver
pakking

art. nr.
EAN

pallet

doos
1 rol à 20 m

verpakt
per 4

70345
40 24705 70345 1

140 
rollen

ARDEX BMV10
Vliesgelamineerde 
pleisterdragerband
Zelfklevend, vlies-gelamineerde dichtband
op PIB butyleen-gummibasis

Toepassing
Als afsluitband in het systeem met ARDEX BM 
Koude zelfklevende baan (KSB).
Voor de bovenste afsluiting van banen bij 
verticale vlakken en de afsluiting van banen bij 
horizontale vlakken in combinatie met ARDEX 
BM. Men kan hierover stucadoren en lijmen.

Breedte: ca. 10 cm
Dikte: ca. 1,6 mm
Gewicht: ca. 1,6 kg/m²
Verwerkingstemperatuur: +5 °C tot 30 °C
Scheurkracht (DIN EN 14410): 
ca. 70 N/25 mm
Scheurvervorming (DIN EN 14410): 75 %
Brandgedrag (DIN 4102): 
Brandstofklasse B2
Kenmerk volgens GefStoffV: geen
Kenmerk conform GHS/CLP: geen
Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen 
Opslag: rechtop staand, koel. ca. 12 maanden 
in de ongeopende, originele verpakking te 
bewaren.
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1  Vullen van gaten, sleuven en uitgebroken gedeeltes
2   Egaliseren, uitvlakken en bepleisteren van wand- en vloer-

oppervlakken
3   Aanzetten van minerale bouwplaten, gipskarton, hardschuim-

platen e.a. 
4   Lijmen van precisieblokken uit cellenbeton en kalkzandsteen
5   Verlijmen van tegels 

1

2

2

34
5

5

www.ardex.eu

ARDEX AR300  
Multimortel

 Éen voor veel! 

ARDEX AR300
Multimortel

•		Vullen	van	gaten,	sleuven	
en	uitgebroken	gedeeltes

•		Egaliseren,	uitvlakken	en	
bepleisteren

•	Aanzetten	van	bouwplaten

•	Lijmen	van	precisieblokken

•	Verlijmen	van	tegels	
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DEKVLOEREN
SYSTEEMOVERZICHT

PRODUCTINFORMATIE
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DEKVLOEREN
SYSTEEMOVERZICHT

PRODUCTINFORMATIE

ARDEX A 18 Hechtbrug 

ARDEX A 28 Snelle cementdekvloerbindmiddel 

ARDEX A 35 Snelcement

ARDEX A 35 MIX Snelmortel

ARDEX A 38 4 uren dekvloerbindmiddel

ARDEX A 38 MIX 4 uren snelmortel

ARDEX A 58 Krimparme snelle dekvloer cement  NIEUW!  

ARDEX A 60 Hoogbelastbare snelle dekvloer cement NIEUW!  

ARDEX EP 25 Epoxydekvloer

ARDEX SPS Speciaal zand voor ARDEX EP25

ARDEX A 14 Bindmiddel voor drainagemortel

19
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SYSTEEMOVERZICHT EN TECHNISCHE GEGEVENS VOOR HET LEGGEN VAN DEKVLOEREN

Bindmiddel dekvloeren

AR
D

EX
 A

 2
8

 S
ne

lle
 c

em
en

t- 
de

kv
lo

er
-b

in
dm

id
de

l

Mengverhouding – 1:5 1:6

Sterkteklasse – CT-C40-F5 CT-C35-F5

Druksterkte  
[N/mm²]

na 1 dag 
na 7 dagen 

na 28 dagen
–

17
40
45

15
30
35

Buigsterkte 
[N/mm²]

na 1 dag 
na 7 dagen 

na 28 dagen
–

2,5
4,0
5,0

2,5
4,0
5,0

AR
D

EX
 A

 3
5

Sn
el

ce
m

en
t

Mengverhouding 1:4 1:5 –

Sterkteklasse CT-C45-F7 CT-C35-F6 –

Druksterkte  
[N/mm²]

na 1 dag
na 3 dagen

na 28 dagen

25
35
45

20
30
35

–

Buigsterkte 
[N/mm²]

na 1 dag
na 3 dagen

na 28 dagen

5,0
6,0
7,0

4,0
5,0
6,0

–

AR
D

EX
 A

 3
8

4 
ur

en
 

de
kv

lo
er

-b
in

dm
id

de
l

Mengverhouding 1:4 1:5 1:6

Sterkteklasse CT-C45-F5 CT-C40-F5 CT-C35-F4

Druksterkte  
[N/mm²]

na 1 dag
na 7 dagen

na 28 dagen

35
45
50

25
40
45

20
30
40

Buigsterkte 
[N/mm²]

na 1 dag
na 7 dagen

na 28 dagen

4,5
5,0
5,5

4,0
4,5
5,5

3,5
4,0
4,5

AR
D

EX
 A

 5
8 
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t

Mengverhouding 1:4 1:5 1:6

Sterkteklasse CT-C50-F5 CT-C45-F5 CT-C40-F4

Druksterkte  
[N/mm²]

na 1 dag
na 7 dagen

na 28 dagen

30
45
50

20
40
45

18
30
40

Buigsterkte 
[N/mm²]

na 1 dag
na 7 dagen

na 28 dagen

4,0
5,0
5,5

3,5
4,0
5,0

3,0
3,5
4,0

AR
D

EX
 A

 6
0 

 
H

oo
gb

el
as

tb
ar

e 
sn

el
le

 
de

kv
lo

er
 c

em
en

t

Mengverhouding 1:4 1:4,5 1:5

Sterkteklasse CT-C50-F7 CT-C50-F6 CT-C45-F5

Druksterkte  
[N/mm²]

na 1 dag
na 7 dagen

na 28 dagen

30
50
55

25
45
50

20
40
45

Buigsterkte 
[N/mm²]

na 1 dag
na 7 dagen

na 28 dagen

4,0
6,0
7,0

3,5
5,5
6,0

3,5
4,5
5,5

AR
D

EX
 A

 1
4 

 
Bi

nd
m

id
de

l v
oo

r 
dr

ai
na

ge
m

or
te

l

Mengverhouding – 1:5 –

Druksterkte  
[N/mm²]

na 1 dag
na 7 dagen

na 28 dagen
–

10
15
17

–

Buigsterkte 
[N/mm²]

na 1 dag
na 7 dagen

na 28 dagen
–

2,0
2,2
2,5

–

AR
D

EX
 E

P 
25

  
Ep

ox
y-

de
kv

lo
er

Mengverhouding 1:7,7 – –

Druksterkte  
[N/mm²] na 7 dagen 35 – –

Buigsterkte 
[N/mm²] na 7 dagen 11,5 – –

AR
D

EX
 E

P 
20

00
  

M
ul

tif
un

ct
io

ne
le

 
ep

ox
yh

ar
s

Mengverhouding 1:8 1:11 –

Druksterkte  
[N/mm²] na 7 dagen 72 53 –

Buigsterkte 
[N/mm²] na 7 dagen 19 14 –

Voor het vervaardigen van niet zwevende dekvloeren ARDEX A 18 hechtbrug gebruiken bij dekvloeren op cementbasis (A28, A 35, A 38, A 58, A 60 of A 14), bij dekvloeren op 
epoxybasis (EP 25 of EP 2000) het desbetreffende bindmiddel als hechtbrug gebruiken. Voor het vervaardigen van epoxy-dekvloeren met behulp van EP 25 en EP 2000 ARDEX SPS 
speciaal zand gebruiken.
Uitspraken in onze technische informatiebladen in acht nemen. Zie hiervoor www.ardex.eu

na 7 dagen
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ARDEX A 28
Snelle cementdekvloer
bindmiddel
Krimparm snel cementdekvloer-bindmiddel met 
lange verwerkingstijd.

Voor binnen

Toepassing
Voor het vervaardigen van snel bruikbare en 
belegbare cementdekvloeren:
– verbonden met de ondergrond
– op een scheidingslaag
– op een isolatielaag
– als cementdekvloer met vloerverwarming
Voor het leggen van:
– tegels
– natuursteen- en betonsteenplaten
– elastische en textiele vloerbedekkingen
– parket
Na 1 dag te beleggen met tegels, natuursteen- 
en betonsteenplaten.
Na 4 dagen te beleggen met elastische en 
 textiele vloerbedekkingen en parket.

Mengverhouding: 
mengverhouding 1:5 
25 kg ARDEX A 28
125 kg zand, 0 – 8 mm
7–12 l water (afhankelijk van de vochtigheid 
van het zand)
Mengverhouding 1:6
25 kg ARDEX A 28
150 kg zand, 0 – 8 mm
7 – 13 l water (afhankelijk van de vochtigheid 
van het zand)
Gewicht gebruiksklare mortel: ca. 2,0 kg/l
Materiaalverbuik:
mengverhouding 1:5 ca. 3,1 kg m²/cm
mengverhouding 1:6 ca. 2,6 kg m²/cm
Verwerkingstijd (+20 °C): ca. 120 min.
Beloopbaar (+20 °C): na ca. 1 dag
Corrosie: bevat geen op staal corrosie-
bevorderende werkende bestanddelen
Geschikt op vloerverwarming: ja
GISCODE: ZP 1 = cementhoudend product,
chromaatarm
EMICODE: EC1PLUS + R = zeer emissiearmPLUS

Kenmerk conform GHS/CLP: 
GHS 05 „bijtend“, Signaalwoord: gevaar
Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen
Opslag: ca. 12 maanden in de ongeopende, 
originele verpakking, in droge ruimtes

ver
pakking

art. nr.
EAN

pallet

25 kg
papieren zak

24225
40 24705 24225 7 40 zakken

ARDEX A 18
Hechtbrug 

Hechtbrug met kleurindicator voor het vast-
stellen van de open tijd. 

Voor binnen en buiten

Toepassing 
Hechtbrug met kleurindicator voor het vast-
stellen van de open tijd voor het vervaardigen 
van niet zwevende dekvloeren met 
– ARDEX A 28 snelle cementdekvloer-bindmiddel
– ARDEX A 35 snelcement
– ARDEX A 38 4 uren dekvloer-bindmiddel
– ARDEX A 35 MIX snelmortel
– ARDEX A 38 MIX 4 uren dekvloer
en andere cementmortels op beton, cement-
dekvloeren en andere geschikte ondergronden, 
zoals bijvoorbeeld oude terrazzo-, tegel- en 
betonwerksteenbedekkingen. Hechtbrug voor 
reparatiewerkzaamheden met cementmortels.

Mengverhouding: 
ca. 5,75 l water : 25 kg poeder overeenko-
mend met ca. 1 deel water : 3 delen poeder
Soortelijk gewicht: ca. 1,5 kg/l
Gewicht gebruiksklare mortel ca. 1,8 kg/l
Materiaalverbuik ca. 1,5 kg/m2

Verwerkingstijd (+ 20° C): ca. 60 min.
Open tijd (+ 20° C): ca. 30 min.
Druksterkte:
na 1 dag   ca. 8 N/mm²
na 7 dagen  ca. 13 N/mm²
na 28 dagen   ca. 26 N/mm²
Buigtreksterkte:
na 1 dag   ca. 2 N/mm² 
na 7 dagen  ca. 3 N/mm² 
na 28 dagen  ca. 7 N/mm²
Hechttreksterkte op beton: >1,5 N/mm²
Corrosie: bevat geen op staal corrosie-
bevorderende werkende bestanddelen
geschikt op vloerverwarming: ja
GISCODE: ZP 1 = cementhoudend product,
chromaatarm
EMICODE: EC1PLUS + R = zeer emissiearmPLUS

Kenmerk conform GHS/CLP: 
GHS 05 „bijtend“, Signaalwoord: gevaar
Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen
Opslag: ca. 12 maanden in de ongeopende, 
originele verpakking, in droge ruimtes

ver
pakking

art. nr.
EAN

pallet

25 kg
papieren zak

22962
40 24705 22962 3 40 zakken

ARDEX A35
Snelcement

Met ARDURAPID®-effect.
Voor binnen

Na 3 uren beloopbaar
Na 1 dag te beleggen en volledig te gebruiken
De volgens DIN 18560 vereiste minimale 
 sterktes worden na 1 dag bereikt

Toepassing
Voor het maken van cementdekvloeren binnens-
huis met het van kunstharsen voor ziene spe-
ciale cement ARDEX A 35, dat met zand van 
0 – 8 mm en water wordt aan gemaakt tot een 
aardvochtige, plastische vloermortel.
Ook voor het maken van gebonden lichtgewicht 
dekvloeren:
– voor het uitvlakken van oneffenheden,
   hoogteverschillen en leidingsleuven
vóór het maken van dekvloeren op isolatie- en 
scheidingslagen in het systeem met
ARDEX EP 25 epoxy-dekvloer 

Mengverhouding:
Mengverhouding 1: 4
25 kg ARDEX A 35
100 kg zand, 0 – 8 mm 
6 –11 l water (afhankelijk van vochtigheid zand)
Mengverhouding 1: 5
25 kg ARDEX A 35
125 kg zand, 0 – 8 mm
6 –11 l water (afhankelijk van vochtigheid zand)
Gewicht gebruiksklare mortel: ca. 2,0 kg/l
Materiaalverbruik:
Mengverhouding 1: 4 ca. 3,7 kg m2/cm
Mengverhouding 1: 5 ca. 3,1 kg m2/cm
Verwerkingstijd (+20 °C): ca. 60 min.
Beloopbaar (+20 °C): na ca. 3 uren
Corrosie: bevat geen op staal inwerkende 
 corrosieve bestanddelen
Geschikt op vloerverwarming: ja
GISCODE: ZP 1 = cementhoudend product, 
chromaatarm
EMICODE: EC1PLUS + R = zeer emissiearmPLUS

Kenmerk conform GHS/CLP: 
GHS05 "bijtend", Signaalwoord: gevaar
Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen 
Opslag: ca. 12 maanden in de ongeopende, 
 originele verpakking, in droge ruimtes

ver
pakking

art. nr.
EAN

pallet

25 kg
papieren zak

52107
40 24705 52107 9 40 zakken
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ARDEX A35 MIX
Snelmortel

Vervaardigd met ARDEX A 35 Snelcement 
met ARDURAPID®-effect.

Voor het maken van snel bruikbare en beleg-
bare cementaire dekvloeren – verbonden aan 
ondergrond, op scheidingslaag, op isolatielaag.

Voor binnen

Voor herstelwerkzaamheden bij cementaire 
dekvloeren
Voor een verkleuringsvrije verlijming van 
 natuursteentegels
Na 3 uren beloopbaar
Na 1 dag te beleggen en volledig te gebruiken
De volgens DIN 18560 vereiste minimale 
sterktes worden na 1 dag bereikt

Toepassing
Voor het maken van cementaire dekvloeren
– verbonden aan de ondergrond
– op scheidingslaag
– op isolatielaag
Voor het verbeteren en herstellen van 
 cementaire dekvloeren
Voor een verkleuringsvrije verwerking van 
 natuursteentegels van
– marmer
– Jura-marmer
– graniet
– kwartsiet e.d.

Mengverhouding:
Voor dekvloeren ca. 2 l water : 25 kg poeder
Voor verlijmen ca. 2,25 l water : 25 kg poeder
Soortelijk gewicht: ca. 1,8 kg/l
Gewicht gebruiksklare mortel: ca. 2,0 kg/l
Verbruik: ca. 18,5 kg m2/cm
Verwerkingstijd (+20 °C): ca. 45 min.
Beloopbaar (+20 °C): na ca. 3 uren
Geschikt op vloerverwarming: ja
GISCODE: ZP 1 = cementhoudend product, 
chromaatarm
EMICODE: EC1PLUS + R = zeer emissiearmPLUS

Kenmerk conform GHS/CLP: 
GHS07 "bijtend", Signaalwoord: Let op!
Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen 
Opslag: ca. 12 maanden in de ongeopende, 
 originele verpakking, in droge ruimtes

ver
pakking

art. nr.
EAN

pallet

25 kg
papieren zak

52109
40 24705 52109 3 40 zakken

ARDEX A 38
4 uren dekvloerbindmiddel

Voor het maken van snel bruikbare en 
belegbare cementdekvloeren verbonden met 
de ondergrond, op een scheidingslaag.

Voor binnen en buiten 

Toepassing
Voor het maken van snel bruikbare en 
belegbare cementdekvloeren
– verbonden met de ondergrond
– op een scheidingslaag
– op een isolatielaag
– als cementdekvloer met vloerverwarming
Voor het leggen van
– tegels
– natuursteen- en betonsteentegels
– elastische en textiele vloerbedekkingen
– parket
Na 4 uren te beleggen met tegels, natuursteen- 
en betontegels.
Na 2 dagen te beleggen met elastische en 
textiele vloerbedekkingen en parket.

Mengverhouding:
Mengverhouding 1 : 4 in gewichtsdelen
25 kg ARDEX A 38
100 kg zand, 0 – 8 mm
6 – 11 l water (afhandelijk van vochtigheid zand)
Mengverhouding 1 : 5 in gewichtsdelen
25 kg ARDEX A 38
125 kg zand, 0 – 8 mm
6 – 11 l water (afhandelijk van vochtigheid zand)
Mengverhouding 1 : 6 in gewichtsdelen
25 kg ARDEX A 38
150 kg zand, 0 – 8 mm
6 – 11 l water (afhandelijk van vochtigheid zand)
Gewicht gebruiksklare mortel: 2,0 kg/ l
Materiaalverbruik: 3,1 kg m²/cm
Verwerkingstijd (+20 °C): ca. 60 min.
Beloopbaarheid (+20 °C): na ca. 2– 3 uren
Corrosie: bevat geen op staal inwerkende 
corrosieve bestanddelen
Geschikt op vloerverwarming: ja
GISCODE: ZP 1 = cementhoudend product, 
chromaatarm
EMICODE: EC1PLUS + R = zeer emissiearmPLUS

Kenmerk conform GHS/CLP: 
GHS05 "bijtend", Signaalwoord: gevaar
Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen 
Opslag: ca. 12 maanden in de ongeopende, 
originele verpakking in droge ruimtes

ver
pakking

art. nr.
EAN

pallet

25 kg
papieren zak

51140
40 24705 51140 7 40 zakken

ver
pakking

art. nr.
EAN

pallet

25 kg
papieren zak

51139
40 24705 51139 1 40 zakken

ARDEX A 38 MIX
4 uren snelmortel 

Vervaardigd met ARDEX A 38 4 uren dekvloer 
bindmiddel
Voor het maken van snel bruikbare en beleg-
bare cementdekvloeren op isolatie, op folie of 
verbonden aan de ondergrond

Voor binnen en buiten

Voor het saneren van cementdekvloeren
Na 4 uren te beleggen met tegels, natuursteen- 
en betonsteentegels.
Na 2 dagen te beleggen met elastische en 
textiele vloerbedekkingen en parket.

Toepassing:
Voor het maken van cementdekvloeren die snel 
beloopbaar en snel hard zijn
– verbonden aan de ondergrond
– op folie
– op een isolatielaag
– met vloerverwarming

Voor het leggen van 
– tegels
– natuursteen- en betonsteentegels
– elastische en textiele vloerbedekkingen
– parket

Mengverhouding:  
ca. 1,75 l water : 25 kg poeder
komt ongeveer overeen met
ca. 1 deel water : 7,7 delen poeder
Soortelijk gewicht: 1,8 kg/liter
Gewicht gebruiksklare mortel: ca. 2,2 kg/l
Materiaalverbruik: 22 kg poeder per m²/cm
Verwerkingstijd (+20 °C): ca. 60 min.
Beloopbaarheid (+20 °C): na ca. 2 – 3 uren
Geschikt op vloerverwarming: ja
GISCODE: ZP 1 = cementhoudend product, 
chromaatarm
EMICODE: EC1PLUS + R = zeer emissiearmPLUS

Kenmerk conform GHS/CLP: 
GHS05 "bijtend", Signaalwoord: gevaar
Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen 
Opslag: ca. 12 maanden in de ongeopende, 
 originele verpakking, in droge ruimtes
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ARDEX A 58 
Krimparme snelle dekvloer 
cement
Krimparme snelle dekvloer cement met lange
verwerkingstijd voor het aanbrengen van snel 
bruikbare en belegbare cementdekvloeren

Voor binnen en buiten

Toepassing
Voor het aanbrengen van snel bruikbare en 
legklare
cementdekvloeren:
– verbonden met de ondergrond
– op scheidingslaag
– op isolatielaag
– met vloerverwarming

Voor het opnemen van:
– tegels
– natuursteen- en betonwerksteenplaten
– elastische- en textiele vloerbedekkingen
– parket

Na 1 dag legklaar voor tegels, natuursteen- en 
betonwerksteenplaten.
Na 4 dagen legklaar voor elastische- en textiele 
bedekkingen en parket.

Mengverhouding:
Mengverhouding 1:4 in gewichtsdelen 
25 kg ARDEX A 58
100 kg zand met korrel 0 – 8 mm
6 – 11 l water (afhankelijk van de vochtigheid van het zand)
Mengverhouding 1:5 in gewichtsdelen 
25 kg ARDEX A 58
125 kg zand met korrel 0 – 8 mm
6 – 11 l water (afhankelijk van de vochtigheid van het zand)
Mengverhouding 1:6 in gewichtsdelen
25 kg ARDEX A 58
150 kg zand met korrel 0 – 8 mm
6 – 11 l water (afhankelijk van de vochtigheid van het zand)

Gewicht gebruiksklare mortel: ca. 2,0 kg/l
Benodigd materiaal:
Mengverhouding 1:4 ca. 3,7 kg/m²/cm
Mengverhouding 1:5 ca. 3,1 kg/m²/cm
Mengverhouding 1:6 ca. 2,6 kg/m²/cm
Verwerkingstijd (+20 °C):  ca. 120 min. 
Beloopbaarheid: na  ca. 12 uren 
Corrosiegedrag: bevat geen op staal corrosie-
bevorderende bestanddelen
Geschikt op vloerverwarming: ja
GISCODE: ZP 1 = cementhoudend product, 
chromaatarm
EMICODE: EC1PLUS + R = zeer emissiearmPLUS

Kenmerk conform GHS/CLP: 
GHS05 "bijtend", Signaalwoord: gevaar
Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen 
Opslag: ca. 12 maanden in de ongeopende, 
 originele verpakking, in droge ruimtes

ver
pakking

art. nr.
EAN

pallet

25 kg
papieren zak

23629
40 24705 23629 4 40 zakken

ARDEX A 60
Hoogbelastbare snelle 
 dekvloer cement
Hoogbelastbare snelle dekvloer cement met 
lange verwerkingstijd voor het aanbrengen 
van snel bruikbare en belegbare industrie- en 
bedrijfsdekvloeren. Ook inzetbaar als directe 
gebruiksvloer.

Voor binnen en buiten

Toepassing
Hoogbelastbare snelle dekvloer cement met 
lange verwerkingstijd voor het aanbrengen van 
snel bruikbare en legklare industrie- en bedrijfs-
dekvloeren
– verbonden met de ondergrond
– op scheidingslaag
– op isolatielaag
– met vloerverwarming

Voor het opnemen van:
– coatings
– tegels
– natuursteen- en betonwerksteenplaten
– elastische- en textiele vloerbedekkingen
– parket

Ook als directe gebruiksvloer inzetbaar.
Na 1 dag legklaar voor tegels, natuursteen- en 
betonwerksteenplaten.
Na 4 dagen legklaar voor elastische- en textiele 
bedekkingen en parket.

Mengverhouding: 
Mengverhouding 1:4 in gewichtsdelen 
20 kg ARDEX A 60
80 kg zand met korrel 0 – 8 mm
4 – 8 l water (afhankelijk van de vochtigheid van het zand)
Mengverhouding 1:4,5 in gewichtsdelen 
20 kg ARDEX A 60
90 kg zand met korrel 0 – 8 mm
4 – 8 l water (afhankelijk van de vochtigheid van het zand)
Mengverhouding 1:5 in gewichtsdelen 
20 kg ARDEX A 60
100 kg zand met korrel 0 – 8 mm
4 – 8 l water (afhankelijk van de vochtigheid van het zand)

Gewicht gebruiksklare mortel: ca. 2,0 kg/l
Benodigd materiaal: 
Mengverhouding 1:4 ca. 3,7 kg/m²/cm
Mengverhouding 1:4,5 ca. 3,4 kg/m²/cm
Mengverhouding 1:5 ca. 3,1 kg/m²/cm
Verwerkingstijd (+20 °C):  ca. 90 min. 
Beloopbaarheid: na ca. 1 dag
Corrosiegedrag: bevat geen op staal 
 corrosiebevorderende bestanddelen
Geschikt op vloerverwarming: ja
GISCODE: ZP 1 = cementhoudend product, 
chromaatarm
EMICODE: EC1PLUS + R = zeer emissiearmPLUS

Kenmerk conform GHS/CLP: 
GHS05 "bijtend", Signaalwoord: gevaar
Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen 
Opslag: ca. 12 maanden in de ongeopende, 
 originele verpakking, in droge ruimtes

ver
pakking

art. nr.
EAN

pallet

20 kg
papieren zak

23861
40 24705 23861 8 50 zakken

NIEUW ! NIEUW !
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ver
pakking

art. nr.
EAN

pallet

eenheid 
13,1 kg

60155
40 24705 60155 9

39
emmers

emmer met deksel eenheid bestaand uit:
11,6 kg component A 
+1,5 kg component B = 13,1 kg eenheid

ARDEX EP25
Epoxydekvloer

Oplosmiddel- en watervrij.
Voor binnen
Na 1 dag te beleggen
Dunne dekvloerlagen mogelijk
Hoge druk- en buigvastheid
Lichte verwerking
Te verpompen
Toepassing
Vermengd met ARDEX SPS-speciaal zand voor 
het mengen van epoxyharsdekvloer, aange-
hecht, op isolatie- en scheidingslagen. Voor 
nieuwbouw en in het bijzonder ook voor oude 
gebouwen, bij renovaties en saneringen, bijv. 
op oude houten plankenvloeren en voor het 
opknappen van oude dekvloeren van cement 
en calciumsulfaat. 
Mengverhouding: ca. 1: 7,7 gewichtsaan-
delen (ARDEX EP25 : zand)
Versgewicht van de mortel: ca. 1,8 kg/l
Buigtreksterkte (na 7 d/+23°C): 
ca. 11,5 N/mm2

Druksterkte (na 7 d/+23°C): ca. 35 N/mm2

Verwerkingstijd (+20 °C): ca. 60 min.
Materiaalverbruik: 
ca. 2,1 kg ARDEX EP25 
en 16 kg ARDEX SPS-speziaal zand 
per m2/cm laagdikte
Beloopbaar (+20 °C): na ca. 12 uren
Gereed om te beleggen (+20 °C): 
na ca. 1 dag
Kenmerk conform GHS/CLP:
Component A: GHS07 “bijtend”, 
GHS09 “milieubedreigende stof” 
Signaalwoord: Let op!
Component B: GHS05 “bijtend” 
GHS07 “bijtend”, 
GHS09 “milieubedreigende stof”  
Signaalwoord: Let op!
Kenmerk conform GGVSEB/ADR:
Component A: klasse 9, UN 3082, III, 
milieubedreigende stof, 
Component B: klasse 8, UN 2735, III
Opslag: ca. 12 maanden in de ongeopende,
originele verpakking

ver
pakking

art. nr.
EAN

pallet

eenheid
3,2 kg

60156
40 24705 60156 6

96
emmers

emmer met deksel eenheid bestaand uit:
2,84 kg component A 
+0,36 kg component B = 3,2 kg eenheid

Emissionsgeprüftes Bauprodukt 
nach DIBt-Grundsätzen 

ARDEX GmbH 

Herstellwerk: 
Witten 

Z-156.605-1023 

ver
pakking

art. nr.
EAN

pallet

25 kg
papieren zak

73125
40 24705 73125 6 40 zakken

ARDEX SPS 
Speciaal zand 
voor ARDEX EP25
Kenmerk conform GHS/CLP: geen
Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen 
Verpakking: zakken met 25 kg netto

ARDEX A 14
Bindmiddel voor 
drainagemortel
Speciaal bindmiddel op de basis van 
 snelcement.

Voor binnen en buiten, vloer

Toepassing
Aanleg van drainagedekvloeren en legmortels 
voor het dragen van natuurstenen platen, 
 keramische tegels, betonplaten en trottoir-
tegels of straatstenen bij de aanleg van 
 balkons en terrassen.

In het systeem met ARDEX X 32 Flexibele 
 legmortel om tegels en platen te leggen 
 zonder verkleuringen en uitslag. 

Mengverhouding:
Mengverhouding 1 : 5
25 kg ARDEX A 14 (1 originele zak)
125 kg kiezel 2 – 8 mm of
125 kg fijne split 2-8 mm
6-10 l water (al naargelang de vochtigheid van 
het toeslagmateriaal)
Soortelijk gewicht: ca. 1,1 kg/dm³
Gewicht gebruiksklare mortel: 
ca. 1,8 kg/dm³
Beloopbaar (+20 °C): na ca. 4 uren 
Verwerkingstijd (+20° C): ca. 60 min.
Waterdoorlaatbaarheid: > 1000 l/m²/h
Druksterkte:
na 1 dag  ca. 10 N/mm²
na 7 dagen ca. 15 N/mm²
na 28 dagen ca. 17 N/mm²
Buigtreksterkte:
na 1 dag  ca. 2,0 N/mm²
na 7 dagen ca. 2,2 N/mm²
na 28 dagen ca. 2,5 N/mm²
GISCODE: ZP 1 = cementhoudend product,
chromaatarm
Kenmerk conform GHS/CLP: 
GHS05 "bijtend"
Signaalwoord: gevaar
Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen 
Opslag: ca. 12 maanden in de ongeopende, 
originele verpakking

ver
pakking

art. nr.
EAN

pallet

25 kg
papieren zak

50117
40 24705 50117 0 40 zakken
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ARDEX A58
Krimparme
snelle dekvloer cement

•  Vastheidsklassen 
CT-C40-F4 tot CT-C50-F5

•  Extra lange verwerkings-
tijd van 120 minuten

•  Bijzonder geschikt bij 
 hoge buiten temperaturen

ARDEX A60
Hoogbelastbare snelle 
dekvloer cement

•   Vastheidsklassen 
CT-C45-F5 tot CT-C50-F7

•  Lange verwerkingstijd van 
90 minuten

• Na 4 dagen legklaar 

ARDEX SNELLE CEMENT DEKVLOEREN

Eenvoudig. Snel.  
ARDEX!

NIEUW!

NIEUW!
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VOORBEREIDING
VAN DE ONDERGROND

SYSTEEMOVERZICHT

PRODUCTINFORMATIE
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ARDEX DS 20 Ontkoppelingsvlies

ARDEX DS 30 Ontkoppelingsplaat

ARDEX DS 40 Contactgeluidisolatie en ontkoppelingsplaat

ARDEX EP 2000 Multifunctionele epoxyhars

ARDEX FB Giethars

ARDEX PU 5 Snelreparatiehars 

ARDEX P 10 SR 2K Snelreparatiehars NIEUW!

ARDEX P 51 Hecht en voorstrijkdispersie

ARDEX P 52 Voorstrijkconcentraat

ARDEX P 3 Nietdruppelende multifunctionele grondering

ARDEX P 4 Snelle multifunctionele grondering, buiten en binnen

ARDEX TP 50 Randisolatiestroken

ARDEX P 82 Kunstharsvoorstrijkmiddel

ARDEX PU 30 1component PU voorstrijk

VOORBEREIDING
VAN DE ONDERGROND

SYSTEEMOVERZICHT

PRODUCTINFORMATIE
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OVERZICHT VOORSTRIJKMIDDELEN

Toepassing Toepassing Droogtijd Verbruik EC1 Bijzonderheden

ARDEX P 51
Hecht- en
voorstrijkdispersie

binnen Beton, cement- en calcium-
sulfaat dekvloeren, keramiek, 
cement- en gipspleisters, 
wandplaten, spaanplaten, 
watervaste lijmresten

Tot een heldere, dunne 
laag is opgedroogd

50 – 300 g/m² Verdunbaar tot
1:5 met water

ARDEX P 52 
Voorstrijkconcentraat  
 
 
 

binnen Beton, cement- en calcium-
sulfaat dekvloeren, keramiek, 
cement- en gipspleisters, 
wandplaten, spaanplaten, 
watervaste lijmresten

Tot een heldere, dunne 
laag is opgedroogd
ca. 1,5 – 3 uren

30 – 200 g/m² ja Verdunbaar tot
1:5 met water

ARDEX P 3
Niet-druppelende 
multifunctionele 
grondering

binnen Beton, cement- en calcium- 
sulfaat dekvloeren, keramiek, 
cement- en gipspleisters, 
wandplaten waterbestendige 
verflagen/pleisters 

ca. 1– 3 uren 150 – 200 g/m² ja Spat en druppelt niet

ARDEX P 82
Kunstharsvoorstrijkmiddel

binnen Beton, cement-, calciumsulfaat- 
en magnesietdekvloeren,
gietasfalt, keramiek,
spaanplaten, terrazzo, staal, 
kunststoflagen, lak

ca. 1 uur 100 g/m² Goede hechtbrug 
op alle gladde en 
dichte oppervlaktes / 
2-componenten

ARDEX PU 30  
1-component PU voorstrijk

binnen en  
buiten, vloer

Uit één component bestaand 
veelzijdig inzetbaar reactiehars-
voorstrijkmiddel op poly-
urethaanbasis als voorstrijk, 
 afs luitende voorstrijk en ver-
steviging op gladde en dichte 
ondergronden.

ca. 1 uur bij voor-
strijk, 
ca. 2 uren bij lagen 
die met kwartszand 
zijn behandeld

100–150g/m²  
bij éénmalig 
opbrengen als 
voorstrijk
250–300g/m²  
bij opbrengen 
van twee lagen 
als vochtscherm

ja Snel drogend,  
na één uur verder te 
bewerken

ARDEX EP 2000
Multifunctionele epoxyhars

binnen en
buiten

Gronderen en versterken van: 
cement- en calciumsulfaat-
dekvloeren, beton, keramiek

ca. 24 uren 300 g/m² Verharsen van 
scheuren, stoppen 
van opstijgend vocht, 
het maken van 
epoxy-dekvloeren / 
tweecomponentig 

ARDEX P 4
Snelle multifunctionele 
grondering, 
buiten en binnen

binnen en
buiten

Beton, cement- en kalkcement-
pleisters, cementdekvloeren  
en calciumsulfaatdekvloeren,  
tegel- en plaatbedekkingen, 
terrazzo, dispersieverflagen, 
oude, watervaste lijmresten, 
droge dekvloeren, 
PVC bedekkingen, egalisaties

ca. 1 uur 100–500 g/m² 1-component  
voor zuigende 
en niet zuigende 
ondergronden

Uitspraken in onze technische informatiebladen in acht nemen. 
Zie hiervoor op: www.ardex.eu
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TOEPASSINGSOVERZICHT VOORSTRIJKMIDDELEN

Ondergrond Voorstrijk Verdunning
ARDEX P 51/ARDEX P52 : water

Gladde en dichte ondergronden, zoals voorgefabriceerde betonvloeren, sterk verdichte cementdekvloeren, 
verbeterde calciumsulfaat vloeren, terrazzo, zandsteen, tegels- en platen, oude ondergronden met 
hechtende egalisatielagen en vloerbedekkingslijmresten, bij het gebruik van egalisatie- en uitvlakproducten

ARDEX P 51
ARDEX P 52
ARDEX P 3
ARDEX P 4
ARDEX P 82 
ARDEX EP 2000
ARDEX PU 30

1:1/2

1:1/2

–

Betonnen funderingen en -vloeren ARDEX P 51
ARDEX P 52
ARDEX P 4 
ARDEX EP 2000
ARDEX PU 30

1:1
1:1

Cementdekvloeren, poreus, sterk zuigend, tussen egalisatie- en uitvlakproducten ARDEX P 51
ARDEX P 52 
ARDEX P 3
ARDEX EP 2000
ARDEX PU 30

1: 5
1: 5

Calciumsulfaat dekvloeren en calciumsulfaat-vloeidekvloeren, zuigend of geschuurd ARDEX P 51
ARDEX P 52 
ARDEX EP 2000
ARDEX PU 30

1:3
1:3

Gladde betonwanden en -vloeren voor gipsgebonden egalisatieproducten ARDEX P 51
ARDEX P 52

1:3
1:3

Gipswandplaten en gipsstucwerk voor wandegalisaties en lijmen op cementbasis ARDEX P 51
ARDEX P 3

1:3

Houtspaanplaten bij het gebruik van egalisatie- en uitvlakproducten bij tegelwerk met  
ARDEX N 23 / ARDEX S 28 NIEUW MICROTEC-lijmen

ARDEX P 51
ARDEX P 52
ARDEX P 3
ARDEX P 82 
ARDEX EP 2000
ARDEX PU 30

onverdund
onverdund

–

Gietasfalt, slecht bezand, gietasfalt in oude staat, asfalttegels, magnesietvloeren, kunststofbekledingen, 
kunstofvloeren, verf, metaal, hout, gelakt, of dunbedmortels en egalisatieproducten

ARDEX P 82
ARDEX EP 2000
ARDEX PU 30

–

Betonnen vloeren en cementvloeren, buiten en in natbelaste binnen bereik om te egaliseren met  
ARDEX K 301, tussen K 301 egalisatielagen

ARDEX P 51 1:7
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ARDEX DS 30
Ontkoppelingsplaat

Ontkoppelingsplaat voor het leggen van textiele 
vloerbedekking, PVC-bedekking, PVC-design-
bedekking, CV-bedekking, linoleum, massief- en 
meerlaags parket, tegels, platen, natuursteen en 
betonsteen.
De ontkoppelingsfunctie vermindert spanningen 
tussen ondergrond en bedekking, heeft een 
scheuroverbruggend effect en maakt het veilig 
leggen ook op kritische ondergronden mogelijk.

Voor binnen, vloer
In nieuw- en bestaande bouw, bij saneringen en 
renovaties in woningen en bedrijfsruimtes bij 
 belastingen tot 3  KN/m². Geringe opbouwhoog-
te van slechts 4 mm. Gemakkelijk te verwer-
ken en te leggen. Geschikt voor verwarmde 
dekvloeren.

Toepassing
Voor het ontkoppeld leggen op ondergronden 
van:
– cementdekvloer
– calciumsulfaat (vloei) dekvloer
– magnesiet-hout dekvloer
– gietasfaltdekvloer
– dekvloeren met vloerverwarming
– droge dekvloer
– plankenvloeren en spaanplaten
– oude tegels en plavuizen
– oude PVC-bedekking en parket

In vochtige ruimtes van de belastingsklasse 
A0 (privé-gebruikte badkamers met en zonder 
vloerafvoer) overeenkomstig ZDB-informatieblad 
inzetbaar met ARDEX-afdichtingen, ARDEX 8 + 9 
afdichtingsproduct, ARDEX S 7 flexibele afdicht-
mortel en ARDEX SK 100 W TRICOM afdichtings-
baan (ARDEX 7+8 afdichtingslijm).

Plaatformaat: 1.000 mm x 600 mm x 4 mm
Gewicht: 3,8 kg/m²
Bereikbare geluidshinderverbetering: 
(conform DIN EN ISO 1408): 8 db (gelijmd, 
met tegelbedekking)
Brandklasse (DIN EN 135011): Efl
Warmtedoorlaatweerstand: 0,04 m² K/W
Warmtegeleiding: 0,11 W/mK
Scheurvastheid: 6,7 N/mm²
Geschikt voor vloerverwarming: ja
Kenmerk conform GHS/CLP: geen
Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen 
Opslag: liggend in droge ruimtes ca. 3 jaar

ver
pakking

art. nr.
EAN

pallet

doos
15 Platten

= 9 m2
73205

40 24705 73205 5
10 

doos

ARDEX DS 40
Contactgeluidisolatie 
en ontkoppelingsplaat
Ontkoppelings- en contactgeluidisolatie-
systeem voor het leggen van tegels, platen, 
natuursteen en betonsteen. Ook geschikt voor 
weer opneembare bekledingen.
De ontkoppelingsfunctie vermindert spanningen 
tussen ondergrond en bekleding, werkt scheur-
overbruggend en maakt zeker leggen op 
kritieke ondergronden mogelijk.

Voor binnen, vloer

In oude en nieuwe gebouwen, bij saneringen en 
renovaties, in woningen en industriële gebouwen, 
bij belastingen tot 2 KN/m2.

Toepassing
Voor het contactgeluid verminderende en 
ontkoppelende leggen van tegels, platen, 
natuursteen en beton op ondergronden van:
– beton
– cementdekvloer
– calciumsulfaat-dekvloer
– magnesiet- en steenhoutdekvloer
– gietasfaltdekvloer
– dekvloer met vloerverwarming
– droge dekvloeren
– planken vloeren en spaanplaten
– oude tegels en plaatbedekkingen
– oude PVC- en parketbedekkingen
Daarnaast is de universele fixering 
ARDEX PREMIUM AF 2800 bijzonder geschikt 
voor de fixering van her opneembare bedekkin-
gen, bijvoorbeeld op oude gebruiksvloeren van 
PVC, gelakt parket of geëgaliseerde, zuigende 
ondergronden. Verder worden voor het leggen 
de ARDEX MICROTEC lijm, ARDEX X 78 of 
ARDEX X 78 S gebruikt. In vochtige ruimtes van 
de belastingklassen A0 (privé-gebruikte bad-
kamers met en zonder vloerafvoer) overeen-
komstig  ZDB-informatieblad inzetbaar met 
ARDEX-afdichtingsproducten.

Plaatformaat: 750 mm x 500 mm x 4,5 mm
0,375 m2/plaat
Gewicht: 5,1 kg/m2

Kleur: blauw
Contactgeluidverbetering:
14 dB (volgens DIN EN ISO 140-8)
Brandklasse: B2 (alleen plaat), B1 (met tegels)
Warmtedoorlatingsweerstand: 0,036 m2 K/W
Warmtegeleidbaarheid: 0,11 W/mK
Waterdampdiffusieweerstandsgetal µ: 450
Geschikt voor vloerverwarming: ja
Opslag: Liggend in droge ruimtes 
ongeveer 3 jaar

ARDEX DS 20
Ontkoppelingsvlies

Ontkoppeling- en heropneembaar systeem 
waarop tegels, platen, natuursteen en beton-
tegels gelegd kunnen worden.
De heropneembare functie maakt het mo-
gelijk om tegels en platen in de woningbouw 
te l eggen, waarbij bestaande bedekkingen 
behouden blijven.
De ontkoppelingsfunctie vermindert spannin-
gen tussen ondergrond en bedekking, werkt 
scheuroverbruggend en maakt het mogelijk 
om bedekkingen ook op kritieke ondergronden 
zeker te leggen.

Voor binnen, vloer
In woningbouw en industrie tot 2 KN/m², in pure 
woningbouw ook los te leggen.
Geringe opbouwhoogte.
Eenvoudige verwerking en gemakkelijk te snijden.
Vloerverwarming geschikt.

Toepassing:
Voor de ontkoppeling van tegel-, plaat-, natuur-
steen- en betontegels in woningen en industrie 
bij belastingen tot 2 KN/m².
In de woningbouw leggen van tegel- en plaatbe-
dekkingen die weer opgenomen kunnen worden.
In vochtige ruimtes van de belastingsklasse 
A0 (privé-gebruikte badkamers met en zonder 
vloerafvoer) overeenkomstig ZDB-informatieblad 
inzetbaar met ARDEX-afdichtings producten.
ARDEX DS 20 bestaat uit een aan beide zijden 
gelamineerd polypropyleenvlies met een poly-
ethyleen draaglaag.

Baanbreedte: ca. 1,0 m
Baandikte: ca. 0,4 mm
Kleur: groen
Gewicht: ca. 180 g/m²
Geschikt voor vloerverwarming: ja
Verpakking: doos met 1 rol 
Lengte: 50 m
Kenmerk conform GHS/CLP: geen
Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen 
Opslag: kan in koele, droge ruimtes ca. 
24 maanden worden opgeslagen.

ver
pakking

art. nr.
EAN

pallet

doos
1 rol

73249
40 24705 73249 9

24 
rollen

Breedte: 1 m x rollengte: 50 m = 50 m2

ver
pakking

art. nr.
EAN

pallet

doos
10 platen
= 3,75 m2

73179
40 24705 73179 9

28 
dozen

pallet
300 platen
=112,5 m2

73169
40 24705 73169 0 300 stuks
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ARDEX EP 2000
Multifunctionele epoxyhars

Oplosmiddelvrije, indringende, ongevulde 
tweecomponentige epoxyhars.

Voor binnen en buiten, voor vloeren

Oplosmiddelvrij
Chemicaliënbestendig
Rol- en strijkbaar
Gemakkelijk te verwerken
Hoge hechtsterkte
Tweecomponenten

Toepassing
Afsluiting tegen opstijgend vocht.
Ondergronden gronderen en versterken.
Scheuren in dekvloeren en beton sluiten.
Het maken van epoxyvloeren.
Hechtbrug.

Mengverhouding: staat op de verpakking
Gewicht gebruiksklare mortel: ca. 1,1 kg/l
Materiaalverbruik: bij het aanbrengen 
op grote opper vlakken afhankelijk van het 
absorptievermogen van de ondergrond 
ca. 300 g/m2 per laag.
(Het stoppen van capillair, opstijgend vocht 
door tweemaal opbrengen.)
Bij het sluiten van scheuren en voegen afhanke-
lijk van de breedte en de diepte ca. 300 g/m.
Voor het maken van dekvloeren ca. 1,6 tot 
2,2 kg/m2/cm laagdikte.
Verwerkingstijd (+20 °C): ca. 30 min.
Belastbaar: na ca. 1 dag mechanisch te 
 belasten, na ca. 7 dagen chemisch te belasten
Beloopbaar (+20 °C): na ca. 6 uren

Kenmerk conform GHS/CLP:
Component harder: GHS05 “bijtend” 
GHS07 “bijtend”, 
GHS08 “gevaarlijk voor de gezondheid“ 
GHS09 “milieubedreigende stof” 
Signaalwoord: gevaar
Component hars: GHS07 “bijtend”, 
GHS09 “milieubedreigende stof”
Signaalwoord: Let op!
Kenmerk conform GGVSEB/ARD:
Component harder: klasse 8, UN 2735, 
III, Amine, vloeibaar, n.a.g.
Component hars: klasse 9, UN 3082, 
III, milieubedreigende stof, vloeibaar, n.a.g. 
GISCODE: RE 1 = oplosmiddelvrij
EMICODE: EC1PLUS + R = zeer emissiearmPLUS

Opslag: ca. 12 maanden in de ongeopende, 
 originele verpakking, in droge ruimtes

Voor het afzanden gebruikt u a.u.b.
ARDEX QS Kwartszand

ver
pakking

art. nr.
EAN

pallet

blik van
18 kg met
dekseleen-

heid
13557

40 24705 13557 3 14 blikken
blik van

4,5 kg met
dekseleen-

heid
60202

40 24705 60202 0
65 

blikken
blik van

1 kg met
dekseleen-

heid
60170

40 24705 60170 2

per
 10 stuks
verpakt

340 blikken

ver
pakking

art. nr.
EAN

pallet

4 kg
emmer

60190
40 24705 60190 0

96
emmers

1 kg
potje

60200
40 24705 60200 6

per
 10 stuks
verpakt

340 potjes

ARDEX FB
Giethars

Epoxyhars-basis.
Om een sterke verbinding te maken in 
 scheuren in cementdekvloeren en in andere 
 ondergronden.
Als hechtbrug tussen ondergrond en frisse 
mortel of beton.

Voor binnen en buiten

Zeer vloeiend
Zeer hoge mate van indringing

Toepassing
Voor het sluiten, verankeren en krachtig 
 verbinden van scheuren en schijnvoegen 
 (ingesneden voegen) in cementdekvloeren 
– ook op vloerverwarming – en andere 
 ondergronden.
Als hechtbrug tussen ondergrond en een frisse 
mortel, oud en nieuw beton.

Mengverhouding: staat op de verpakking
Gewicht gebruiksklare mortel: ca. 1,5 kg/l
Materiaalverbruik: wordt bepaald door de 
breedte en de diepte van de voegen, scheuren 
en boorgaten en kan tot 300 g/m bedragen,
als hechtbrug ca. 1 kg/m2

Verwerkingstijd (+20 °C): ca. 1,5 uur
Belastbaar: na ca. 1 dag
GISCODE: RE 1 = oplosmiddelvrij
Kenmerk conform GHS/CLP:
Component harder: GHS05 “bijtend” 
GHS08 “gevaarlijk voor de gezondheid“ 
GHS07 “bijtend”, 
GHS09 “milieubedreigende stof” 
Signaalwoord: gevaar
Component hars: GHS07 “bijtend”, 
GHS09 “milieubedreigende stof”
Signaalwoord: Let op!
Kenmerk conform GGVSEB/ARD:
Component harder: klasse 8, UN 2735, 
III, Amine, vloeibaar, n.a.g.
Component hars: klasse 9, UN 3082, 
III, milieubedreigende stof, vloeibaar, n.a.g.
Opslag: ca. 12 maanden in de ongeopende, 
 originele verpakking, in droge ruimtes

Voor het afzanden gebruikt u a.u.b.
ARDEX QS Kwartszand
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ARDEX PU 5
Snelreparatiehars

Op basis van polyurethaanhars.
Voor de krachtgesloten verbinding van 
 scheuren, schijnvoegen en uitgebroken 
 gedeeltes. Als lijm voor spijkerribben, rails 
en profielen van metaal, hout, natuur- en 
kunststeen en andere ermee combineerbare 
materialen.

Voor binnen en buiten

Lage viscositeit met goed indringingsvermogen
Met ARDEX QS kwartszand aan te lengen
Reukarm

Toepassing
Voor de krachtgesloten verbinding van 
 scheuren, schijnvoegen en uitgebroken 
 gedeeltes. Als lijm voor spijkerribben, rails 
en profielen van metaal, hout, natuur- en 
kunststeen en andere ermee combineerbare 
materialen. Als lijm voor verschillende vlo-
erbedekkingen, zoals parket, laminaat enz. 
De geschiktheid moet van tevoren worden 
vastgesteld. Geschikt voor onverwarmde en 
verwarmde dekvloeren.

Normen en keurberichten 
Volgens de GEV (GEV of Gemeenschap van 
op emissie gecontroleerde legmaterialen, lijm-
stoffen en bouwproducten e.V., Düsseldorf).
EMICODE: EC1PLUS + R = zeer emissiearmPLUS

Mengverhouding:
Staat op de verpakking
Gewicht gebruiksklare mortel: ca. 1,5 kg/l
Materiaalverbruik: wordt bepaald door 
de  breedte en de diepte van de voegen en 
 scheuren. Voor het afsluiten van schijnvoegen 
zijn ca. 200 g/m² nodig
Verwerkingstijd (+20 °C/50%rF): 
ca. 10 min. 
Belastbaar (+20 °C): ca. 20 min.
Kenmerk conform  GHS/CLP:
Component A: geen
Component B: GHS07 "bijtend", 
GHS08 "gevaarlijk voor de gezondheid" 
Signaalwoord: gevaar
Kenmerk conform GGVSEB/ADR: 
Beide componenten: geen
Opslag: in droge en vorstvrije ruimtes 
rechtopstaand, ca. 9 maanden in de 
ongeopende, originele verpakking

ver
pakking

art. nr.
EAN

pallet

Combiblik: 
0,815 kg hars

0,185 kg harder
20 spijker-

ribben
23719

40 24705 23719 2

verpakt
4 blikken 
per doos

360 dozen

ver
pakking

art. nr.
EAN

pallet

20 kg
emmer

59150
40 24705 59150 8

24
emmers

10 kg
emmer

59160
40 24705 59160 7

36
emmers

5 kg
emmer

59170
40 24705 59170 6

72
emmers

1 kg
potje

59180
40 24705 59180 5

verpakt
per 10 
stuks

340 potjes

ARDEX P 51
Hecht en 
voorstrijkdispersie
Voor vloeren, wanden en plafonds. Zekere 
voorstrijk met een groot toepassings gebied. 
Voorstrijk en hechtbrug en poriënafsluiter met 
waterafstotende werking.
Voor binnen
Oplosmiddelvrij
Toepassing
Voor het binden van poederende onder gronden, 
bijvoorbeeld op geschuurde, zuigende calcium-
sulfaat dek- en vloeivloeren, voor egalisatie- 
en  uitvlakproducten.
Als hechtbrug op gladde betonnen vloeren,
met name dichte cementdekvloeren en 
 spaanplaten bij het gebruik van egalisatie- en 
uitvlakproducten.
Als hechtbrug op verbeterde calciumsulfaat 
 dekvloeren, terrazzo, zandsteen, tegels en  platen 
bij inzet van  egalisatie- en uitvlakproducten.
Als afsluiting van poriën in beton en cement-
dekvloeren:
–  verhindert bij latere egalisatielagen het 

 opstijgen van luchtbelletjes uit de ondergrond
–  verhindert het te snel verdwijnen van 

 aanmaakwater bij latere egalisatielagen
Voor grondering op gips, calciumsulfaat en 
spaanplaat voor dunbedmortels.
Als hechtbrug op glad beton voor gips gebonden 
wandegalisaties.
Beschermlaag voor stofvorming op  egalisatie en 
uitvlakproducten, die tijdelijk en weinig  worden 
belopen.
Ook als voorstrijk op oude egalisaties en 
lijmresten te gebruiken.
Materiaalverbruik:
Mengverhouding: onverdund
ca. 300 g ARDEX P 51/m²
Mengverhouding:
1 deel ARDEX P 51 : 1⁄2 deel water
ca. 200 g ARDEX P 51/m²
Mengverhouding:
1 deel ARDEX P 51 : 1 deel water
ca. 150 g ARDEX P 51/m²
Mengverhouding:
1 deel ARDEX P 51 : 3 delen water
ca. 50 g ARDEX P 51/m²
Mengverhouding:
1 deel ARDEX P 51 : 5 delen water 
ca. 30 g ARDEX P 51/m²
GISCODE: D 1 = oplosmiddelvrij
Kenmerk conform GHS/CLP: geen
Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen 
Opslag: vorstvrij, ca. 12 maanden in de
ongeopende, originele verpakking

Concentraat

ARDEX P 10 SR
2K Snelreparatiehars

Polymeergemodificeerd silicaathars
Voor de krachtgesloten verbinding van scheuren 
in dekvloeren en voegen. Eenvoudige en schone 
verwerking.

Voor binnen

Toepassing
Voor de krachtgesloten verbinding van  scheuren, 
schijnvoegen en uitgebroken gedeeltes. Als 
lijm voor spijkerribben, strippen en metalen 
profielen, hout, natuur- en kunststeen en andere 
ermee combineerbare materialen. Reparatielijm 
voor het verhelpen van partieel optredende holle 
plekken bij parket.

Geschikt voor onverwarmde en verwarmde 
dekvloeren.

Mengverhouding: 1:1 in volumedelen
Benodigd materiaal: De hoeveelheid benodigd 
materiaal is afhankelijk van de breedte en diepte 
van de voegen en de scheuren.
Verwerkingstijd (+20 °C): ca. 10 min.
Belastbaarheid (+20 °C): 20 min. 
Verhardingstijd: 30-40 min. 
EMICODE: EC1 + R = zeer emissiearm

Kenmerk conform GHS/CLP: 
Component A:
GHS07 „Irriterende stoffen“
GHS08 „Voor de gezondheid schadelijke stoffen“
Signaalwoord: gevaar
Component B:
GHS05 “Bijtende stoffen”
Signaalwoord: gevaar
Kenmerk conform GGVSEB/ADR (beide 
componenten): geen
Opslag: Kan rechtop staand in droge en 
vorstvrije ruimtes bij een minimumtemperatuur 
van minstens +10°C ca. 12 maanden in de 
 origineel gesloten verpakking worden opges-
lagen.

verpakking

2-componenten set met
0,339 kg hardercomponent A,
0,444 kg basiscomponent B,

20 spijkerribben + wegwerphandschoenen 
(VE = 6 sets)

art. nr.
EAN

pallet

25100 
40 24705 25100 6

240 sets = 
40 dozen

NIEUW !
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ARDEX P 52
Voorstrijkconcentraat

Zeer emissiearm en oplosmiddelvrij.
Voorstrijk, hechtbrug en poriënafsluiter 
met waterafstotende werking.
Verhindert het opstijgen van luchtbellen
uit de ondergrond.
Met water te verdunnen.

Voor binnen, vloer, wand en plafond

Toepassing 
Voorstrijk, hechtbrug en poriënafsluiter 
met  waterafstotende werking:
–  Voor het binden van reststof en poederende 

ondergronden, bijv. op geschuurde, zuigende 
calciumsulfaat dek- en vloeivloeren 

–  Voorstrijken van cementdekvloeren
–  Als hechtbrug op gladde betonnen vloeren, 

met name dichte cementdekvloeren en 
spaanplaten

–  Als hechtbrug van egalisatie, uitvlak, ver-
beterde calciumsulfaat dekvloeren, terrazzo, 
zandsteen, tegel- en plaatbedekkingen

Als afsluiting van poriën op zuigende onder-
gronden verhindert ARDEX P 52 
–  bij latere egalisatielagen het opstijgen van 

luchtbelletjes uit de ondergrond 
–  het te snel verdwijnen van  aanmaakwater bij 

latere egalisatielagen.

Materiaalverbruik:
Mengverhouding: onverdund
ca. 300 g ARDEX P 52/m²
Mengverhouding:
1 deel ARDEX P 52 : ½ deel water
ca. 200 g ARDEX P 52/m²
Mengverhouding:
1 deel ARDEX P 52 : 1 deel water
ca. 150 g ARDEX P 52/m²
Mengverhouding:
1 deel ARDEX P 52 : 3 delen water
ca. 50 g ARDEX P 52/m²
Mengverhouding:
1 deel ARDEX P 52 : 5 delen water
ca. 30 g ARDEX P 52/m²

GISCODE: DE 1 = oplosmiddelvrij
EMICODE: EC1PLUS = zeer emissiearmPLUS

Kenmerk conform GHS/CLP: geen
Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen 
Opslag: vorstvrij, ca. 12 maanden in de 
ongeopende, originele verpakking 

Concentraat

ver
pakking

art. nr.
EAN

pallet

20 kg
emmer

59189
40 24705 59189 8

24 
emmers

10 kg
emmer

59188
40 24705 59188 1

36 
emmers

5 kg
emmer

59185
40 24705 59185 0

72 
emmers

1 kg
potjes

24762
40 24705 24762 7

verpakt per
10 stuks

340 potjes

ver
pakking

art. nr.
EAN

pallet

5 kg
emmer

60211
40 24705 60211 2

64
emmers

Uit de volgende tabel kunnen de ondergronden 
en toepassingsgebieden worden afgelezen:

Ondergrond Verdere bewerking

Betonwanden en -plafonds,
cement- en kalkcementpleisters,
gipspleisters en gipsplaten,
metselwerk,
minerale bouwpleisters, 
gipskarton- en gipsvezelplaten, 
tegelbedekkingen, 
wasbestendige dispersieverflagen, 
oude latexverf,
acrylaatverf

ARDEX A 828
ARDEX A 826
ARDEX A 900
ARDEX A 950
ARDEX R 1
ARDEX DF 710
ARDEX DF 730
ARDEX DF 750
ARDEX R 4

Gipspleisters en gipsplaten,   
gipskarton- en gipsvezelplaten, 
tegelbedekkingen

Het maken van tegelwerk
met ARDEX-dunbedmortels 

Cementdekvloer,  
calciumsulfaat dek- en vloeivloeren  
zuigend en geschuurd, 
egalisatie- en nivelleerproducten

Het maken van tegelwerk
met ARDEX-dunbedmortels 

Uitvlakken  
met ARDEX-vloeregalisaties

Beton, terrazzo,  
tegel- en plaatbedekking

Het maken van tegelwerk
met ARDEX-dunbedmortels

Uitvlakken met
met ARDEX-vloeregalisaties

Uitspraken in onze technische  informatiebladen in acht nemen.
Zie hiervoor op: www.ardex.eu

ARDEX P 3
Nietdruppelende
multifunctionele grondering
Zeer emissiarme, oplosmiddelvrije, witte  
kunstharsdispersie.
Grondering, hechtbrug en het afsluiten van 
poriën met waterafstotende werking.
ARDEX P 3 is licht op te brengen, spat en 
drupt niet en vormt na droging een hecht-
aktieve filmlaag.

Voor binnen, wand, plafond en vloer

Toepassing
ARDEX P 3 is ideaal voor renovatiewerkzaam-
heden waarbij de vervuiling van aangrenzende 
wand-, plafond- en vloeroppervlakken en 
kozijnen, ramen en deuren vermeden wordt.

Materiaalverbruik: ca. 150 – 200 g/m2

al naar gelang type van de ondergrond
GISCODE: D 1 = oplosmiddelvrij
EMICODE: EC1 = zeer emissiearm
Kenmerk conform GHS/CLP: geen
Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen 
Opslag: vorstvrij, ca. 12 maanden in de 
 ongeopende, originele verpakking
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ver
pakking

art. nr.
EAN

pallet

8 kg
emmer

60214
40 24705 60214 3

39 
emmers

2 kg
emmer

60213
40 24705 60213 6

62 
emmers

ARDEX P 4
Snelle multifunctionele 
grondering,
buiten en binnen
Grondering en hechtbrug voor wand, plafond 
en vloer, binnen en buiten.

Voor buiten en binnen,
Vloer, wand en plafond

Zekere hechtbrug met een breed 
toepassingsspectrum
Snel drogend
Oplosmiddelvrij
Spat- en druppelgereduceerde consistentie
Eencomponentig
Gemakkelijk aan te brengen

Toepassing
Grondering en hechtbrug voor zuigende en niet 
zuigende ondergronden, zoals:
– beton
– cement- en kalkcementpleisters
– cementdekvloeren en 
 calciumsulfaatdekvloeren
– tegel- en plaatbedekkingen
– terrazzo
– dispersieverflagen
– oude, watervaste lijmresten
– droge dekvloeren
– PVC bedekkingen
– egalisaties
Voor het dragen van tegellijmen, vloer- en 
wandegalisaties.

Materiaalverbruik: ca. 100 – 500 g/m², 
al naargelang de gesteldheid van de 
ondergrond en het gebruikte gereedschap
Droogtijd (+20 °C): 
op zuigende ondergronden ca. 15 – 30 Min.
op niet zuigende ondergronden ca. 60 Min.
Geschikt voor vloerverwarming: ja
Kenmerk conform GHS/CLP: geen
Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen 
Opslag: vorstvrij, ca. 12 maanden in de 
originele afgesloten verpakking

ver
pakking

art. nr.
EAN

pallet

doos
4 rollen =

100 m

59177
40 24705 59177 5

18 
dozen = 
1.800 m

rolmaat hoogte: 5 cm x lengte: 25 m

ARDEX TP 50
Randisolatiestroken

Grijze polyethyleen schuimstof met een zelfkle-
vend vlies om vast te zetten aan de vloer.

Voor binnen en buiten, vloer

Verhindert geluidsbruggen en strakke aansluitin-
gen aan wanden.

Lichte en gemakkelijke verwerking ook in de 
hoeken.

Toepassing
Zelfklevende randisolatiestroken om zekere 
aansluitvoegen aan wanden te realiseren en 
om inklemmen aan randen en geluidsbrug-
gen bij uitvlak- en egalisatiewerkzaamheden 
met zelfvloeiende en standvaste egalisaties te 
verhinderen.

Om aansluitvoegen aan wanden te realiseren bij 
het leggen van bedekkingen van tegels, platen, 
natuursteen en betontegels.

Randstrookhoogte: ca. 5 cm
Randstrookdikte: ca. 5 mm
Rollengte: ca. 25 m
Waterdampdiffusie: ja
Vochtbestendig: ja
Kleur: grijs
Verpakking: karton met 4 rollen elk 25 m
Kenmerk conform GHS/CLP: geen
Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen 
Opslag: Kan in koele, droge ruimtes 
ca. 12 maanden worden opgeslagen.

ver
pakking

art. nr.
EAN

pallet

3 kg
emmer

59200
40 24705 59200 0

2 
eenheden
72 emmers

Emmers met elk 3 kg netto component
A en B = eenheid 6 kg netto

ver
pakking

art. nr.
EAN

pallet

1 kg
potje

59210
40 24705 59210 9

34 dozen
met elk 5
eenheden
170 potjes

Potjes met elk 1 kg netto component
A en B = eenheid 2 kg netto

ARDEX P 82
Kunstharsvoorstrijkmiddel

Hechtbrug op gladde en dichte ondergronden.

Voor binnen

Oplosmiddelvrij
Vervangt neopreen-voorstrijkmiddel
Ongevaarlijk bij opslag, transport en 
 verwerking

Toepassing
Voorstrijkmiddel en hechtbrug op gladde en 
dichte ondergronden, zoals geprefabriceerde 
betonvloeren of sterk verdichte cementdek-
vloeren.
Onder egalisaties en tegelverlijmingen op:
– slecht bezande gietasfaltvloeren
– verbeterde calciumsulfaat dekvloeren
– magnesietdekvloeren
– spaanplaat
– hout
– terrazzo
– zandsteen
– tegels
– klinkers
– staal
– kunststoflagen
– lak-, olieverf, verf op basis van plastic

Materiaalverbruik: 100 – 200 g/m2

Kenmerk conform GHS/CLP: 
Component A: GHS07 “bijtend”
Signaalwoord: Let op
Component B: GHS07 “bijtend”
Signaalwoord: Let op!
Kenmerk conform GGVSEB/ADR:  
Component A: geen
Component B: geen
GISCODE: RE 1 = oplosmiddelvrij
Opslag: vorstvrij, maar koel, ca. 12 maanden 
in de ongeopende, originele verpakking
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ARDEX PU 30
1component PU voorstrijk

Voor binnen en buiten, vloer

Uit één component bestaand veelzijdig 
inzetbaar reactieharsvoorstrijkmiddel op 
polyurethaanbasis als voorstrijk, afsluitende 
voorstrijk en versteviging op gladde en dichte 
ondergronden.

–  Afsluiting tegen verhoogde restvochtigheid in 
cementdekvloeren en betonnen vloeren tot 
maximaal 4 CM-%

–  Afsluiting tegen verhoogde restvochtigheid 
in cementdekvloeren met vloerverwarming 
tot 3 CM-%

–  Versteviging van stukgelopen randgedeeltes 
op zuigende ondergronden zoals bijvoorbe-
eld calciumsulfaatdekvloeren en calciumsul-
faat-tegeldekvloeren, cementdekvloeren en 
betonvloeren.

–   Voorstrijk en afsluitende laag op zuigende en 
dichte ondergronden zoals:

 – Beton 
 –  Cement-, calciumsulfaat-, magnesia- en 

xylolietdekvloeren
 –  Slecht afgezande gietasfaltdekvloeren/ 

oude gietasfaltvloeren
 –  Oude ondergronden met vast hechtende 

egalisatiemortels en lijmresten
 –  Oude ondergronden met in water oplos-

bare lijmresten zoals bijvoorbeeld sulfietaf-
looglijmen

 –  Vochtgevoelige houten ondergronden zoals 
bijvoorbeeld spaanplaat, OSB-platen en 
harde houtvezelplaten

 –  Droge dekvloerelementen zoals bijvoor-
beeld gipsvezelplaten

 – oude SMP-lijmresten
 –  Keramische tegels en platen/terrazzov-

loeren
 –    Snelvoorstrijk onder parketvloeren in 

 combinatie met de reactielijmen van 
ARDEX

Snel drogend
Na één uur verder te bewerken
1-componentproduct (gebruiksklaar)
Lage viscositeit
Hoog intrekkend vermogen
Veelzijdig inzetbaar en gemakkelijk op te 
brengen
Uiterst emissiearm
Water- en oplosmiddelvrij

Materiaalverbruik:
100-150 g/m² bij eenmalig
opbrengen als voorstrijk
250-300 g/m² bij opbrengen van
twee lagen als vochtscherm
Verwerkingstijd: ca. 60 min.
Beloopbaarheid: Na ca. 40 – 50 min.
Droogtijd: 
ca. 1 uur voor voorstrijk
ca. 2 uur bij lagen die met kwartszand zijn 
behandeld
Geschikt op vloerverwarming: ja
GISCODE: RU 1 - oplosmiddelvrij
EMICODE: EC1PLUS + R = zeer emissiearmPLUS

Kenmerk conform GHS/CLP: 
GHS07 „bijtend“, 
GHS08 „gevaarlijk voor de gezondheid“, 
Signaalwoord: Gevaar
Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen
Verpakking: blik met 11 kg netto
Opslag: niet onder +5°C/vorstgevoelig
Houdbaarheid: ca. 12 maanden in origineel
gesloten verpakking

ver
pakking

art. nr.
EAN

pallet

11 kg 
can

22390 
40 24705 22390 4

60 
cans
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ARDEX K 15 DR Uitvlak en egalisatieproduct

ARDEX K 33 Universele egalisatie

ARDEX K 39 MICROTEC vloeregalisatie

ARDEX K 11 Objectegalisatie

ARDEX K 80 Dunne cementdekvloer

ARDEX K 22 Calciumsulfaategalisatie

ARDEX K 22 F Calciumsulfaategalisatie vezelversterkt

ARDEX FIX Supersnelle egalisatie

ARDEX A 45 Stabiel reparatieproduct

ARDEX A 45 M Stabiel reparatieproduct

ARDEX K 55 Snelegalisatie

ARDEX FA 20 Vezelversterkte vloeregalisatie

ARDEX K 60 Egalisatie op latexbasis 

ARDEX K 36 NIEUW Uitvlakproduct

ARDEX K 301 Buitenegalisatie

ARDEX A 46 Stabiel uitvlakproduct

ARDEX E 25 Kunstharsdispersie

VLOEREGALISATIES
SYSTEEMOVERZICHT

PRODUCTINFORMATIE

37
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SYSTEEMOVERZICHT VLOEREGALISATIES
Gebruiker Toepassing Laagdikte Op dichte 

en voorgestreken
ondergronden

ARDEX K 15 DR 
Uitvlak- en
egalisatieproduct

Woninginrichters
Schilders
Allrounders
Tegelzetters

Voor binnen. Duidelijk minder stof dan TFGS 900 
(Technische regel voor gevaarstoffen – arbeidsplaats
grenswaarde) 
Voor dunne en dikke uitvlak- en nivelleerlagen onder alle in 
de handel verkrijgbaar lijmen en bedekking te gebruiken. 
Door het ARDURAPID®effect sinds vele jaren in de  
praktijk beproefd.

1,5 –10 mm,
boven 10 – 20 mm
met zand gemengd

ten minste 1,5 mm

ARDEX K 33 
Universele- 
egalisatie

Allrounders 
Schilders
Woninginrichters
Tegelzetters

Voor binnen
Voor dunne en dikke uitvlak- en nivelleerlagen onder alle in de 
handel verkrijgbare lijmen en vloerbedekkingen te gebruiken.

2 – 15 mm,
boven 15 – 30 mm
met zand gemengd

ten minste 1,5 mm

ARDEX K 39   
MICROTEC   
vloeregalisatie   

Tegelzetters 
Woninginrichters 
Schilders

Voor binnen.  
Uitstekende vloei- en zelfnivelleringseigenschappen met een 
lange verlooptijd.

tot 10 mm,  
boven 10 – 20 mm  
met zand gemengd

ten minste 1,5 mm

ARDEX K 11 
Objectegalisatie

Project- en 
Woninginrichters

Voor binnen. 
Voor het maken van vlakke, zeer goed absorberende 
oppervlakken om allerhande vloerbedekking te leggen. 
Goed schuurbaar. Speciaal in het systeem  
met ARDEX vloerbedekkingslijmen.

0 – 5 mm ten minste 1,5 mm

ARDEX K 80 
Dunne 
cementdekvloer

Tegelzetters  
(ook natuursteen)
Aannemerij

Voor binnen. 
Voor het maken van gebruiksklare vloeroppervlakken 
in handel en industrie.

5 – 50 mm, vanaf 10 mm met 
zand gemengd (op calciumsul-
faat-dekvloeren vanaf 10 – 20 
mm met zand gemengd)

ten minste 5 mm

ARDEX K 22 
Calciumsulfaat-
egalisatie

Woning- en  
Projectinrichters
Schilders
Allrounders

Voor binnen.
Uitvlakken en egaliseren van calciumsulfaat, cement-,  
gietasfalt-, magnesiet- en droge dekvloeren, houten spaan- 
platen, tegel- en plaatbedekkingen, ondergronden met oude 
watervaste lijm- en egalisatieresten. Voor het dragen van alle 
in de handel verkrijgbare bedekkingen.

1,5 – 30 mm,
boven 30 – 50 mm
met zand gemengd

ten minste 1,5 mm
(voor het dragen 
van parket minimum 
laagdikte 3 mm)

ARDEX K 22 F 
Calciumsulfaat-
egalisatie 
vezelgewapend

Woning- en  
Projectinrichters
Schilders
Allrounders

Voor binnen.
Met ARDEX MICROTEC Technologie. Zekerheid door 
vezelversterking. Uitvlak- en egalisatieproduct voor het maken 
van gelijkmatig absorberende oppervlakken of vervormings-
kritieke ondergronden voor het aanbrengen van vloerbedek-
kingen en parket.

1,5 – 30 mm,
boven 30 – 50 mm
met zand gemengd

ten minste 1,5 mm
(voor het dragen 
van parket minimum 
laagdikte 3 mm)

ARDEX FIX  
Supersnelle  
egalisatie

Woninginrichters
Schilders

Voor binnen. 
Reparatieegalisatie met finishkarakter.  
Voor het uitvlakken en bijwerken van hoogteverschillen  
en oneffenheden tot op 0 af te werken.

tot 4 mm ten minste 1,0 mm

ARDEX A 45 
Stabiel
reparatieproduct

Tegelzetters
Woninginrichters
Allrounders

Voor binnen. 
Stabiel reparatieproduct voor het vullen van gaten en onef-
fenheden in cementdekvloeren en betonnen vloeren, voor het 
eren van traptreden, snel te beleggen.

1,5 – 5 mm,
boven 5 mm
met zand gemengd

ten minste 1,5 mm

ARDEX A 45 M 
Stabiel
reparatieproduct      

Tegelzetters 
Woninginrichters 
Allrounders

Voor binnen. Stabiel reparatieproduct voor  finish-egalisaties 
tot op 0 mm af te werken, snel legklaar. ARDEX systeem-
product: Bijzonder betrouwbare hechteigenschappen met 
ARDEX-vloerbedekkingslijmen

0 – 10 mm  
boven 10 mm  
met zand gemengd

ten minste 1,5 mm

ARDEX K 55 
Snelegalisatie

Woninginrichters
Schilders

Voor binnen.
Het optimale uitvlakproduct voor renovatiewerkzaamheden. 
Na 60 min. reeds te beleggen.

1,5 –10 mm,
boven 10 – 20 mm
met zand gemengd

ten minste 1,5 mm

ARDEX FA 20 
Vezelversterkte
vloeregalisatie

Tegelzetters
Woninginrichters

Voor binnen.
Met ARDEX MICROTEC Technologie.
Betrouwbaar door vezelversterking. 
Voor het uitvlakken en egaliseren van houten dekvloeren, 
elementen t.b.v. van een droog bouwsysteem,  
gietasfaltdekvloeren en oude ondergronden met lijmresten.

3 –10 mm,
boven 10 – 20 mm,
met zand gemengd

ten minste 3 mm

ARDEX K 60 
Egalisatie op  
latexbasis                  

Allrounders
Schilders
Woninginrichters
Tegelzetters

Voor binnen.
Uitstekende vloei- en zelfnivellerende eigenschappen,  
2-componenten vloeregalisatie met hoge hechting. Optimaal 
voor reparatie- en renovatiewerkzaamheden. Water vast en 
bestand tegen vocht. Zeer spanningsarm. Zonder voorstrijk 
op alle in de bouw gebruikelijke ondergronden.

2 – 15 mm
boven 30 mm 
met zand gemengd

ten minste 2 mm

ARDEX K 36 NIEUW
Uitvlakproduct
binnen en buiten

Tegelzetters
Aannemerij
Allrounders

Voor buiten en binnen
Uitvlakken, egaliseren en nivelleren van vloeren in droge 
en natte omgevingen, permanent natte omgevingen, onder 
water,op balkons en terrassen, voor het dragen van  
tegelbekledingen, beton en natuursteenplaten.
Snel beloopbaar en te beleggen

3 – 30 mm ten minste 3 mm

ARDEX K 301
Buitenegalisatie

Woninginrichters
Aannemerij
Tegelzetters

Voor buiten en binnen. 
Uitvlakproduct voor vloeren, buiten en binnen, 
als gebruiksvloer inzetbaar, weersbestendig.

2 – 20 mm ten minste 2 mm

ARDEX A 46
Stabiel uitvlakproduct

Allrounders
Stukadoors
Tegelzetters

Voor buiten en binnen. 
Stabiel uitvlakproduct voor vullen van gaten,  
saneren van traptredes, bijsmeren van aanzetten op vloeren, 
weersbestendig, snel beloopbaar.

2 – 30 mm ten minste 2 mm
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Op   
gietasfaltdekvloeren

Beloopbaarheid Droging / Belegbaar Te pompen Geschikt voor
stoelrollen

Geschikt voor
vloerverwarming

Bijzonderheden

tot 5 mm,
boven 10 – 20 mm
met zand gemengd
en met ARDEX E 25
verbeterd

na ca. 2 uren in elke laagdikte na 1 dag ja ja ja

tot 5 mm
boven 5 mm – 15 mm
met zand gemengd
en met ARDEX E 25 
verbeterd

na  ca. 2 - 3 uren tot 10 mm na ca. 1 dag
boven 10 mm na ca.  
3 dagen

ja ja ja

tot 5 mm na ca. 2 – 3 uren tot 5 mm na ca. 1 dag 
boven 10 mm na ca.  
2 dagen

ja ja ja

tot 5 mm na ca. 2,5 uren tot 5 mm = ca. 1 dag ja ja ja

 – na ca. 2 uren diffusie-open 
vloerbedekkingen  
na ca. 1 dag  
diffusiedichte 
vloerbedekkingen 
tot 10 mm na ca. 1 dag    
tot 30 mm na ca. 3 dagen    
tot 50 mm na ca. 7 dagen   

ja ja ja

tot 10 mm na ca. 90 min. tot 3 mm = ca. 1 dag ja ja, vanaf 1 mm 
laagdikte

ja

tot 10 mm na ca. 90 min. tot 3 mm = ca. 1 dag ja ja, vanaf 1 mm 
laagdikte

ja

tot 4 mm na ca. 30 min. na ca. 30 minuten nee ja ja

tot 3 mm na ca. 60 min. na ca. 60 minuten nee ja ja

tot 2 mm na ca. 60 min. na ca. 60 minuten nee ja ja

–
na ca. 60 min. na ca. 60 minuten nee ja ja

3–10 mm,
boven 10 mm
met zand gemengd

na ca. 2 uren tot 10 mm = ca. 1 dag
10 – 20 mm = ca. 2 dagen

nee ja ja

tot 10 mm na ca. 2 uren tot 3 mm circa 12 uren
tot 5 mm circa 16 uren
tot 10 mm circa 48 uren  
 

ja ja ja geen  
overwateren  
mogelijk

– na ca. 2 uren na beloopbaarheid ja ja ja

– na ca. 2 – 3 uren vochtongevoelige 
bedekkingen
na ca. 1 dag
verf, coating na droging
tot   5 mm ca. 2 dagen
tot 10 mm ca. 5 dagen
tot 20 mm ca. 7 dagen

ja ja ja

–

na ca. 2 – 3 uren vochtongevoelige 
bedekkingen
na ca. 1 dag
verf, coating na droging
tot   5 mm ca.   2 dagen
tot 10 mm ca.   5 dagen
tot 20 mm ca.   7 dagen
tot 30 mm ca. 10 dagen

nee ja ja

Uitspraken in onze technische informatiebladen in acht nemen. 
Zie hiervoor op: www.ardex.eu

Gebruiker Toepassing Laagdikte Op dichte 
en voorgestreken
ondergronden

ARDEX K 15 DR 
Uitvlak- en
egalisatieproduct

Woninginrichters
Schilders
Allrounders
Tegelzetters

Voor binnen. Duidelijk minder stof dan TFGS 900 
(Technische regel voor gevaarstoffen – arbeidsplaats
grenswaarde) 
Voor dunne en dikke uitvlak- en nivelleerlagen onder alle in 
de handel verkrijgbaar lijmen en bedekking te gebruiken. 
Door het ARDURAPID®effect sinds vele jaren in de  
praktijk beproefd.

1,5 –10 mm,
boven 10 – 20 mm
met zand gemengd

ten minste 1,5 mm

ARDEX K 33 
Universele- 
egalisatie

Allrounders 
Schilders
Woninginrichters
Tegelzetters

Voor binnen
Voor dunne en dikke uitvlak- en nivelleerlagen onder alle in de 
handel verkrijgbare lijmen en vloerbedekkingen te gebruiken.

2 – 15 mm,
boven 15 – 30 mm
met zand gemengd

ten minste 1,5 mm

ARDEX K 39   
MICROTEC   
vloeregalisatie   

Tegelzetters 
Woninginrichters 
Schilders

Voor binnen.  
Uitstekende vloei- en zelfnivelleringseigenschappen met een 
lange verlooptijd.

tot 10 mm,  
boven 10 – 20 mm  
met zand gemengd

ten minste 1,5 mm

ARDEX K 11 
Objectegalisatie

Project- en 
Woninginrichters

Voor binnen. 
Voor het maken van vlakke, zeer goed absorberende 
oppervlakken om allerhande vloerbedekking te leggen. 
Goed schuurbaar. Speciaal in het systeem  
met ARDEX vloerbedekkingslijmen.

0 – 5 mm ten minste 1,5 mm

ARDEX K 80 
Dunne 
cementdekvloer

Tegelzetters  
(ook natuursteen)
Aannemerij

Voor binnen. 
Voor het maken van gebruiksklare vloeroppervlakken 
in handel en industrie.

5 – 50 mm, vanaf 10 mm met 
zand gemengd (op calciumsul-
faat-dekvloeren vanaf 10 – 20 
mm met zand gemengd)

ten minste 5 mm

ARDEX K 22 
Calciumsulfaat-
egalisatie

Woning- en  
Projectinrichters
Schilders
Allrounders

Voor binnen.
Uitvlakken en egaliseren van calciumsulfaat, cement-,  
gietasfalt-, magnesiet- en droge dekvloeren, houten spaan- 
platen, tegel- en plaatbedekkingen, ondergronden met oude 
watervaste lijm- en egalisatieresten. Voor het dragen van alle 
in de handel verkrijgbare bedekkingen.

1,5 – 30 mm,
boven 30 – 50 mm
met zand gemengd

ten minste 1,5 mm
(voor het dragen 
van parket minimum 
laagdikte 3 mm)

ARDEX K 22 F 
Calciumsulfaat-
egalisatie 
vezelgewapend

Woning- en  
Projectinrichters
Schilders
Allrounders

Voor binnen.
Met ARDEX MICROTEC Technologie. Zekerheid door 
vezelversterking. Uitvlak- en egalisatieproduct voor het maken 
van gelijkmatig absorberende oppervlakken of vervormings-
kritieke ondergronden voor het aanbrengen van vloerbedek-
kingen en parket.

1,5 – 30 mm,
boven 30 – 50 mm
met zand gemengd

ten minste 1,5 mm
(voor het dragen 
van parket minimum 
laagdikte 3 mm)

ARDEX FIX  
Supersnelle  
egalisatie

Woninginrichters
Schilders

Voor binnen. 
Reparatieegalisatie met finishkarakter.  
Voor het uitvlakken en bijwerken van hoogteverschillen  
en oneffenheden tot op 0 af te werken.

tot 4 mm ten minste 1,0 mm

ARDEX A 45 
Stabiel
reparatieproduct

Tegelzetters
Woninginrichters
Allrounders

Voor binnen. 
Stabiel reparatieproduct voor het vullen van gaten en onef-
fenheden in cementdekvloeren en betonnen vloeren, voor het 
eren van traptreden, snel te beleggen.

1,5 – 5 mm,
boven 5 mm
met zand gemengd

ten minste 1,5 mm

ARDEX A 45 M 
Stabiel
reparatieproduct      

Tegelzetters 
Woninginrichters 
Allrounders

Voor binnen. Stabiel reparatieproduct voor  finish-egalisaties 
tot op 0 mm af te werken, snel legklaar. ARDEX systeem-
product: Bijzonder betrouwbare hechteigenschappen met 
ARDEX-vloerbedekkingslijmen

0 – 10 mm  
boven 10 mm  
met zand gemengd

ten minste 1,5 mm

ARDEX K 55 
Snelegalisatie

Woninginrichters
Schilders

Voor binnen.
Het optimale uitvlakproduct voor renovatiewerkzaamheden. 
Na 60 min. reeds te beleggen.

1,5 –10 mm,
boven 10 – 20 mm
met zand gemengd

ten minste 1,5 mm

ARDEX FA 20 
Vezelversterkte
vloeregalisatie

Tegelzetters
Woninginrichters

Voor binnen.
Met ARDEX MICROTEC Technologie.
Betrouwbaar door vezelversterking. 
Voor het uitvlakken en egaliseren van houten dekvloeren, 
elementen t.b.v. van een droog bouwsysteem,  
gietasfaltdekvloeren en oude ondergronden met lijmresten.

3 –10 mm,
boven 10 – 20 mm,
met zand gemengd

ten minste 3 mm

ARDEX K 60 
Egalisatie op  
latexbasis                  

Allrounders
Schilders
Woninginrichters
Tegelzetters

Voor binnen.
Uitstekende vloei- en zelfnivellerende eigenschappen,  
2-componenten vloeregalisatie met hoge hechting. Optimaal 
voor reparatie- en renovatiewerkzaamheden. Water vast en 
bestand tegen vocht. Zeer spanningsarm. Zonder voorstrijk 
op alle in de bouw gebruikelijke ondergronden.

2 – 15 mm
boven 30 mm 
met zand gemengd

ten minste 2 mm

ARDEX K 36 NIEUW
Uitvlakproduct
binnen en buiten

Tegelzetters
Aannemerij
Allrounders

Voor buiten en binnen
Uitvlakken, egaliseren en nivelleren van vloeren in droge 
en natte omgevingen, permanent natte omgevingen, onder 
water,op balkons en terrassen, voor het dragen van  
tegelbekledingen, beton en natuursteenplaten.
Snel beloopbaar en te beleggen

3 – 30 mm ten minste 3 mm

ARDEX K 301
Buitenegalisatie

Woninginrichters
Aannemerij
Tegelzetters

Voor buiten en binnen. 
Uitvlakproduct voor vloeren, buiten en binnen, 
als gebruiksvloer inzetbaar, weersbestendig.

2 – 20 mm ten minste 2 mm

ARDEX A 46
Stabiel uitvlakproduct

Allrounders
Stukadoors
Tegelzetters

Voor buiten en binnen. 
Stabiel uitvlakproduct voor vullen van gaten,  
saneren van traptredes, bijsmeren van aanzetten op vloeren, 
weersbestendig, snel beloopbaar.

2 – 30 mm ten minste 2 mm

1121/16
MED modules B en D, vrijgegeven voor het gebruik 

als onderste bedekking op stalen dekken van schepen.



VL
O

ER


EG
AL

IS
AT

IE
S

40

ver
pakking

art.nr.
EAN

pallet

25 kg
papieren zak

53134
40 24705 53134 4

40
zakken

ARDEX K 15 DR
Uitvlak en
egalisatieproduct
Stofarm: Duidelijk minder stof dan 
TRGS 900 (Technische regel voor 
gevaarstoffen – arbeidsplaats-grenswaarde).
Cementbasis, met ARDURAPID®-effect.
Egalisatieproduct, uitvlakproduct, nivellerings-
product, dunne cementdekvloer.

Voor binnen

Stofarm  
Met verbeterde verwerkingseigenschappen 
en een gunstiger verbruik
Zelfglettend
Scheurvrij, zelfs in dikke lagen
Ook te gebruiken op harde of zachte 
gietasfaltvloeren
Te verpompen

Toepassing
Uitvlakken en egaliseren van
- cement-,
- gietasfalt- en 
- calciumsulfaat dekvloeren evenals 
-  andere vloeren, die met vloerbedekking 

worden belegd.
Uitvlaklaag op:
-   betonvloeren, voor het leggen van alle 

geschikte vloerbedekkingen en als 
afwerklaag in kelders en zolders.

Geeft in één arbeidsgang belegklare vlakken.

Mengverhouding:
ca. 6,25 liter water : 25 kg poeder
Soortelijk gewicht: ca. 1,2 kg/l
Gewicht gebruiksklare mortel: ca. 1,8 kg/l
Materiaalverbruik: ca. 1,4 kg m2/mm
Verwerkingstijd (+20 °C): ca. 30 min.
Beloopbaar (+20 °C): na ca. 2 uren.
Belegklaar (+20 °C): na ca. 1 dag
Geschikt voor stoelrollen: ja
Geschikt op vloerverwarming: ja
GISCODE: ZP 1 = cementhoudend product, 
chromaatarm
EMICODE: EC1 + R = zeer emissiearm
Kenmerk conform GHS/CLP: 
GHS07 "bijtend", Signaalwoord: Let op!
Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen 
Opslag: 12 maanden in de ongeopende, 
originele verpakking, in droge ruimtes

ver
pakking

art.nr.
EAN

pallet

25 kg
papieren zak

53122
40 24705 53122 1

40
zakken

ARDEX K 33
Universele egalisatie

Cementbasis, met ARDURAPID®-effect
Egalisatieproduct, uitvlakproduct.

Voor binnen
Voor laagdiktes van 2 tot 15 mm

Zelfnivellerend
Schuurbaar
Grote vulkracht
Te verpompen
Scheurvrij

Toepassing
Uitvlakken en egaliseren van 
- cement-, 
- gietasfalt en 
- calciumsulfaat-dekvloeren 
- betonvloeren en 
- andere geschikte vloeren voor het dragen 
van elastische en textiele vloerbedekkingen, 
parket en tegelbekleding.

Geeft in één arbeidsgang legklare 
oppervlakken.

Mengverhouding:
ca. 5,75 l water : 25 kg poeder
Soortelijk gewicht: ca. 1,2 kg/l
Mortelgewicht: ca. 1,9 kg/l
Materiaalverbruik: 
ca. 1,5 kg poeder per m²/mm
Verwerkingstijd (+20 °C): ca. 30 min.
Beloopbaarheid/Belegbaar voor tegels 
(+20° C): na ca. 2 – 3 uren
Belegbaar (+20° C): na ca. 1 dag; 
in laagdiktes boven 10 mm na ca. 3 dagen
Geschikt voor stoelrollen: ja
Geschikt op vloerverwarming: ja
GISCODE: ZP 1 = cementhoudend product, 
chromaatarm
EMICODE: EC1PLUS + R = zeer emissiearmPLUS

Kenmerk conform GHS/CLP: 
GHS07 "bijtend", Signaalwoord: Let op!
Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen 
Opslag: ca. 12 maanden in de ongeopende, 
originele verpakking, in droge ruimtes

ARDEX K 39
MICROTEC vloeregalisatie

Cementbasis.
Uitstekende vloei- en zelfnivelleringseigenschap-
pen met een lange verlooptijd

Voor binnen
Voor laagdiktes tot 10 mm, aangelengd met 
zand tot 20 mm
Hoge vulkracht
Schuurbaar
Te verpompen
Scheurvrij

Toepassing
Uitvlakken en nivelleren van ondergronden voor 
het leggen van elastische en textiele vloerbedek-
kingen, tegels, platen en parket. 
Aanbrengen van gladde en vlakke legvlak-
ken speciaal ook voor PVC- en PVC-design-
bedekkingen en grote tegel- en plaatbedekkin-
gen

Mengverhouding: 
ca. 6,25 l water : 25 kg poeder overeenkomend 
met ca. 1 deel water : 3 1/4 delen poeder
Soortelijk gewicht: ca. 1,2 kg/l
Mortelgewicht: ca. 1,9 kg/l
Materiaalverbruik: 
ca. 1,5 kg poeder per m² en mm
Verwerkingstijd (+20°C) : ca. 40 Min.
Beloopbaarheid / belegbaar voor tegels 
(+20°C): na ca. 2 – 3 uren
Belegbaar (+20°C): bij laagdiktes tot 5 mm 
na ca. 1 dag. Bij laagdiktes tot 10 mm na 
ca. 2 dagen 
Geschikt voor stoelrollen: ja
Geschikt voor vloerverwarming: ja
GISCODE: ZP1 = cementhoudend product, 
chromaatarm
EMICODE: EC1PLUS + R = zeer emissiearmPLUS

Kenmerk conform GHS/CLP: 
GHS05 "bijtend", Signaalwoord: gevaar
Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen 
Opslag: in droge ruimtes ca. 12 maanden in 
origineel gesloten verpakking

ver
pakking

art.nr.
EAN

pallet

25 kg
papieren zak

16775
40 24705 16775 8

40
zakken
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ARDEX K 11
Objectegalisatie

Cementbasis.

Voor binnen
Voor laagdiktes tot 10 mm

Te verpompen
Zelfglettend
Spanningsarm
Goed schuurbaar
Belastbaar door stoelrollen

Toepassing
Voor het egaliseren van:
– cement-
– calciumsulfaat-
– gietasfalt-
– magnesietdekvloeren
– betonvloeren en andere geschikte
 ondergronden – voor het leggen 
 van allerhande vloerbedekkingen

Mengverhouding:
ca. 6 l water : 25 kg poeder
Soortelijk gewicht: ca. 1,2 kg/l
Gewicht gebruiksklare mortel: ca. 1,9 kg/l
Materiaalverbruik: 
ca. 1,5 kg poeder per m2/mm
Verwerkingstijd (+20 °C): ca. 30 min.
Beloopbaar (+20 °C): na ca. 2,5 uren
Belegklaar (+20 °C): tot 5 mm na ca. 1 dag
Geschikt voor stoelrollen: ja
Geschikt op vloerverwarming: ja
GISCODE: ZP 1 = cementhoudend product, 
chromaatarm
EMICODE: EC1PLUS + R = zeer emissiearmPLUS

Kenmerk conform GHS/CLP: 
GHS05 "bijtend", Signaalwoord: gevaar
Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen 
Opslag: 12 maanden in de ongeopende, 
originele verpakking, in droge ruimtes

ver
pakking

art.nr.
EAN

pallet

25 kg
papieren zak

53195
40 24705 53195 5

40
zakken

ARDEX K 80
Dunne cementdekvloer

Cementbasis, met ARDURAPID®-effect.
Voor het maken van gebruiksklare 
 vloeroppervlakken in handel en industrie.
Voor laagdiktes van 5 –50 mm.
Voor het uitvlakken en nivelleren van 
 vloeroppervlakken.
Voor binnen
Zelfglettend
Scheurvrij zelfs in dikke lagen
Te verpompen
Snel beloopbaar
Snel belastbaar
Toepassing
Als gebruiksklare vloer in: 
– kelders
– hobby- en speelruimtes
– overlopen
– zolders
– opslagruimtes
– magazijn- en opstellingsruimtes
Voor het uitvlakken en nivelleren van:
–  betonvloeren, cementdekvloeren, 
 calciumsulfaat dekvloeren, tegelvloeren 
 en andere ondergronden
Voor het maken van vlakke vloeren voor het aan-
brengen van tegelwerk, natuursteen en andere 
vloerbedekkingen en voor het aanbrengen van 
coatings.
Mengverhouding:
ca. 4,75 l – 5 l water : 25 kg poeder
Soortelijk gewicht: ca. 1,3 kg/l
Gewicht gebruiksklare mortel: ca. 2,0 kg/l
Materiaalverbruik: ca. 1,65 kg m2/mm
Verwerkingstijd (+20 °C): ca. 30 min.
Beloopbaar (+20 °C): na ca. 2 uren
Belegklaar: diffusie-open vloerbedekkingen, 
+20 °C: na 1 dag
diffusiedichte vloerbedekkingen, +20 °C:
na 1 dag tot 10 mm
na 3 dagen tot 30 mm
na 7 dagen tot 50 mm
Druksterkte:
na 1 dag ca. 14 N/mm2

na 7 dagen ca. 20 N/mm2

na 28 dagen ca. 32 N/mm2

Buigsterkte:
na 1 dag ca. 3,8 N/mm2

na 7 dagen ca. 5,8 N/mm2

na 28 dagen ca. 9,0 N/mm2

Kogeldrukhardheid:
na 1 dag ca. 60 N/mm2

na 7 dagen ca. 65 N/mm2

na 28 dagen ca. 90 N/mm2

Geschikt voor stoelrollen: ja
Geschikt op vloerverwarming: ja
GISCODE: ZP 1 = cementhoudend product, 
chromaatarm
EMICODE: EC1 + R = zeer emissiearm
Kenmerk conform GHS/CLP: 
GHS07 "bijtend", Signaalwoord: Let op!
Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen 
Opslag: ca. 12 maanden in de ongeopende, 
 originele verpakking, in droge ruimtes

ARDEX K 22
Calciumsulfaategalisatie

Alfa-halfhydraatbasis. 
Uitvlak- en egalisatieproduct voor het maken 
van gelijkmatig zuigende oppervlakken 
voor het dragen van elastische en textiele 
vloerbedekkingen, parket en tegelbekleding.

Voor binnen

Zeer spanningsarm

Voor laagdiktes van 1,5 tot 50 mm
Snelle en hoge sterkteontwikkeling
Begaanbaar reeds na ca. 90 minuten
Optimale vloeieigenschappen
Te verpompen

Toepassing
Uitvlakken en egaliseren van:
– calciumsulfaat-, cement-, gietasfalt-, 
 magnesiet- en droge dekvloeren
– houten spaanplaten
– tegel- en plaatbedekkingen
– ondergronden met oude watervaste lijm- 
 en egalisatieresten en andere ondergronden 
Voor het dragen van textiele bedekkingen, 
rubber bedekkingen, linoleum, PVC- en 
CV-bedekkingen, parket en tegelbekleding.

Mengverhouding: 
ca. 5,25 – 5,75 l water : 25 kg poeder
Soortelijk gewicht: ca. 1,25 kg/l
Gewicht gebruiksklare mortel: ca. 1,9 kg/l
Materiaalverbruik: ca. 1,5 kg m²/mm
Verwerkingstijd (+20 °C): ca. 30 min.
Beloopbaarheid (+20 °C): na ca. 90 min.
Belegbaar (+20 °C): 
na ca. 1 dag tot 3 mm laagdikte
Geschikt voor stoelrollen: 
ja, boven 1 mm laagdikte
Geschikt op vloerverwarming: ja
GISCODE: CP 1 = egalisatieproduct op 
calciumsulfaatbasis
EMICODE: EC1PLUS = zeer emissiearmPLUS

Kenmerk conform GHS/CLP: 
GHS05 "bijtend stoffen", Signaalwoord: gevaar
Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen 
Opslag: ca. 12 maanden in de ongeopende, 
originele verpakking, in droge ruimtes

ver
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ARDEX K 22 F
Calciumsulfaategalisatie 
vezelversterkt
Op alfa-halfhydraatbasis.
Met ARDEX MICROTEC Technologie. 
Zekerheid door vezelversterking. 
Uitvlak- en egalisatieproduct voor het maken 
van gelijkmatig zuigende oppervlakken 
of vervormingskritieke ondergronden. 
Voor het aanbrengen van vloerbedekkingen 
en parket.

Voor binnen

Snelle en hoge sterkteontwikkeling
Voor laagdiktes van 1,5 tot 50 mm
Begaanbaar reeds na ca. 90 min.
Optimale vloeieigenschappen
Zeer spanningsarm
Te verpompen

Toepassing
Uitvlakken en egaliseren van
– droge dekvloeren
– houten spaanplaten
– houten plankenvloeren
– ondergronden met oude watervaste 
 lijm- en egalisatieresten en van
– calciumsulfaat-, cement, gietasfalt 
 en magnetsietdekvloeren
– tegelvloeren 
– en andere ondergronden
Voor het aanbrengen van textiele bedekkingen, 
rubber bedekkingen, linoleum, PVC- en CV-
bedekkingen en parket.

Mengverhouding: 
ca. 5,25 – 5,75 l water : 25 kg poeder
Soortelijk gewicht: ca. 1,2 kg/l
Gewicht gebruiksklare mortel: ca. 1,9 kg/l
Materiaalverbruik: ca. 1,5 kg m2/mm
Verwerkingstijd (+20 °C): ca. 30 min.
Beloopbaarheid (+20 °C): na ca. 90 min.
Belegbaar (+20 °C): 
na ca. 1 dag tot 3 mm laagdikte
Geschikt voor stoelrollen: 
ja, boven 1 mm laagdikte
Geschikt voor vloerverwarming: ja
GISCODE: CP 1 = egalisatieproduct op 
calciumsulfaatbasis
EMICODE: EC1PLUS = zeer emissiearmPLUS

Kenmerk conform GHS/CLP: 
GHS05 "bijtend stoffen", Signaalwoord: gevaar
Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen 
Opslag: in droge ruimtes ca. 12 maanden 
in de ongeopende originele verpakking te 
bewaren

ver
pakking

art.nr.
EAN

pallet

5 kg emmer 52117
40 24705 52117 8

72
emmers

ARDEX FIX
Supersnelle egalisatie

Cementbasis, met ARDURAPID®-effect.
Reparatie-egalisatie met finish-karakter 
op de vloer.

Voor binnen

Na 30 minuten te beleggen
Bespaart de voorstrijk
Snel verhardend
Snel droog
Tot op 0 mm af te werken

Toepassing
Voor het repareren van: 
– ondergronden voor het beleggen 
 met vloerbedekkingen
Voor het vullen van: 
– gaten en sleuven
Voor het uitvlakken van hoogteverschillen bij: 
– dekvloeren
– spaanplaten
– andere bouwplaten
Voor het egaliseren van oneffenheden op: 
– cement-, calciumsulfaat- en gietasfaltdek-
 vloeren
– betonvloeren 
– spaanplaten
– tegelvloeren
Voor plaatselijke egalisaties om fouten en 
 aanzetten weg te werken in: 
– oude en nieuwe egalisatielagen
Als egalisatielaag in te zetten in diktes van
0 tot 4 mm 

Mengverhouding:
ca. 0,33 l water : 1 kg poeder resp.
ca. 1,65 l water : 5 kg poeder
Soortelijk gewicht: ca. 0,86 kg/l
Gewicht gebruiksklare mortel: ca. 1,5 kg/l
Materiaalverbruik: ca. 1,15 kg m2/mm
Verwerkingstijd (+20 °C): ca. 5 min.
Beloopbaar (+20 °C): na ca. 30 min.
Belegklaar (+20 °C): na ca. 30 min.
Geschikt voor stoelrollen: ja
Geschikt op vloerverwarming: ja
GISCODE: ZP 1 = cementhoudend product, 
chromaatarm
Kenmerk conform GHS/CLP: 
GHS05 "bijtend", Signaalwoord: gevaar
Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen 
Opslag: ca. 12 maanden in de ongeopende, 
 originele verpakking, in droge ruimtes

ver
pakking

art.nr.
EAN

pallet

25 kg
papieren zak

53110
40 24705 53110 8

40
zakken

ARDEX A 45
Stabiel reparatieproduct

Cementbasis, met ARDURAPID®-effect.
Voor het vullen van gaten en oneffenheden 
in cementdekvloeren en betonnen vloeren.

Voor binnen

Na 60 minuten te beleggen
Snel verhardend
Snel droog
Snel te beleggen

Toepassing
Voor het opvullen van gaten en oneffenheden 
in: 
– cementdekvloeren en betonnen vloeren
Voor het uitvlakken en repareren van: 
– traptredes en trapportalen
Snel verhardend, snel drogend, snel gereed 
voor het leggen van een vloerbedekking,
ook in dikkere lagen.

Mengverhouding:
ca. 5,5 l water : 25 kg poeder
Soortelijk gewicht: ca. 1,4 kg/l
Gewicht gebruiksklare mortel: ca. 1,9 kg/l
Materiaalverbruik: ca. 1,6 kg m2/mm
Verwerkingstijd (+20 °C): ca. 15 min.
Beloopbaar (+20 °C): na ca. 60 min.
Belegklaar (+20 °C): na ca. 60 min.
Geschikt voor stoelrollen: ja
Geschikt op vloerverwarming: ja
GISCODE: ZP 1 = cementhoudend product, 
chromaatarm
EMICODE: EC1 + R = zeer emissiearm
Kenmerk conform GHS/CLP: 
GHS05 "bijtend", Signaalwoord: gevaar
Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen 
Opslag: ca. 12 maanden in de ongeopende, 
 originele verpakking, in droge ruimtes
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 ARDEX
MICROTEC

TECHNOLOGY

ARDEX A 45 M
Stabiel reparatieproduct

Met ARDEX MICROTEC TECHNOLOGY.
Cementbasis, met ARDURAPID®-effect.
Voor het egaliseren en repareren van traptre-
den en trapportalen. Voor finish-egalisaties tot 
op 0 mm af te werken.
 
Voor binnen

Legklaar na 60 min.
Snel uithardend
Snel drogend
Snel beloopbaar
Grote vulkracht

Toepassing
Voor het egaliseren en repareren van traptre-
den en trapportalen. Vullen van gaten, verla-
gingen ent uitgebroken delen in dek- en beton-
vloeren. Bijwerken van hoogteverschillen en 
oneffenheden op alle geschikte ondergronden.

Mengverhouding:
ca.6,75 - 8 l water: 25 kg poeder 
Soortelijk gewicht: ca. 1,3 kg/l
Mortelgewicht: ca. 1,7 kg/l
Materiaalverbruik: 
ca. 1,25 kg poeder per m² en mm
Verwerkingstijd (+20°C): ca.15 min.
Beloopbaarheid (+20°C): na ca. 60 min.
Belegbaar (+20 °C): na ca. 60 min.
Geschikt voor stoelrollen: ja 
Geschikt voor vloerverwarming: ja
GISCODE: ZP1 = cementhoudend product, 
chromaatarm
EMICODE: EC1PLUS + R = zeer emissiearmPLUS

Kenmerk conform GHS/CLP: 
GHS05 "bijtend", Signaalwoord: gevaar
Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen 
Opslag: ca.12 maanden in de ongeopende, 
originele verpakking, in droge ruimtes

ver
pakking

art.nr.
EAN

pallet

25 kg
papieren zak

16807
40 24705 16807 6

40
zakken

ver
pakking

art.nr.
EAN

pallet

20 kg
folie zak

53118
40 24705 53118 4

48 
zakken

ARDEX K 55
Snelegalisatie

Cementbasis, met ARDURAPID®-effect.
Voor reparatie-, snelle egalisatie- en renovatie-
werkzaamheden. Ten minste 24 maanden 
houdbaar, zonder verlies van kwaliteit.

Voor binnen

Na 60 minuten te beleggen
Zelf nivellerend
Sterke hechting
Snel hard
Snel droog met geoptimaliseerde vloei 
eigenschappen en zuiniger in verbruik
Snel te beleggen ook in dikke lagen

Toepassing
Voor het egaliseren en uitvlakken van: 
– cement- en calciumsulfaat dekvloeren 
 en andere ondergronden
Voor snelle renovatie- en reparatiewerkzaam-
heden

Mengverhouding:
ca. 5,25 l water : 25 kg poeder
Soortelijk gewicht: ca. 1,2 kg/l
Gewicht gebruiksklare mortel: ca. 1,8 kg/l
Materiaalverbruik: ca. 1,4 kg m2/mm
Verwerkingstijd (+20 °C): ca. 15 min.
Beloopbaar (+20 °C): na ca. 60 min.
Belegklaar (+20 °C): na ca. 60 min.
Geschikt voor stoelrollen: ja
Geschikt op vloerverwarming: ja
GISCODE: ZP 1 = cementhoudend product, 
chromaatarm
EMICODE: EC1 + R = zeer emissiearm
Kenmerk conform GHS/CLP: geen
Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen 
Opslag: ca. 24 maanden in de ongeopende, 
originele verpakking, in droge ruimtes

 ARDEX
MICROTEC

TECHNOLOGY

ver
pakking

art.nr.
EAN

pallet

25 kg
papieren zak

53178
40 24705 53178 8

40 
zakken

ARDEX FA20
Vezelversterkte
vloeregalisatie
Met ARDEX MICROTEC Technologie.
Betrouwbaar door vezelversterking.
Cementbasis, met ARDURAPID®-effect.
Voor het uitvlakken en egaliseren van houten 
dekvloeren, elementen t.b.v. van een droog 
bouwsysteem, gietasfaltdekvloeren en oude 
 ondergronden met lijmresten.

Voor binnen

Voor laagdiktes vanaf 3 mm
Met optimale vloei-eigenschappen
Zelfnivellerend
Scheurvrij
Snel beloopbaar
Snel belastbaar
Snel bruikbaar

Toepassing
Voor het uitvlakken en egaliseren van:
– houten dekvloeren
– spaanplaat
– elementen t.b.v. van een droog 
 bouw systeem
– gietasfaltdekvloeren
– oude ondergronden met lijmresten
– alle gebruikelijke dekvloeren en onder -
 gronden in oude en nieuwe gebouwen
Voor het beleggen van: 
– textielbedekking 
 en elastische vloerbedekking
– parket e.d.
– keramisch tegelwerk (wij adviseren om de  
 onderconstructie te stabiliseren met behulp 
 van een schuifvast glasweefsel met een 
 maaswijdte van 4 mm.

Mengverhouding:
ca. 6,5 – 6,75 l water : 25 kg poeder
Soortelijk gewicht: ca. 1,2 kg/l
Gewicht gebruiksklare mortel: ca. 1,8 kg/l
Materiaalverbruik: ca. 1,4 kg m2/mm
Verwerkingstijd (+20 °C): ca. 30 min.
Beloopbaar (+20 °C): na ca. 2 uren
Belegklaar (+20 °C): na 1 dag tot 10 mm
na 2 dagen bij dikkere lagen
Geschikt voor stoelrollen: ja
Geschikt op vloerverwarming: ja
GISCODE: ZP 1 = cementhoudend product, 
chromaatarm
EMICODE: EC1 + R = zeer emissiearm
Kenmerk conform GHS/CLP: 
GHS07 "bijtend", Signaalwoord: Let op!
Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen 
Opslag: ca. 6 maanden in de ongeopende, 
 originele verpakking, in droge ruimtes
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ver
pakking

art.nr.
EAN

pallet

25 kg
papieren zak

19256
40 24705 19256 9

40 
zakken

ARDEX  K 36 NIEUW
Uitvlakproduct, 
binnen en buiten
Cementbasis.
Met verbeterde verloopeigenschappen.
Voor het uitvlakken, egaliseren en nivelleren 
van vloeren in droge en natte omgevingen, 
permanent natte omgevingen, onder water, op 
balkons en terrassen, voor het dragen van 
tegelbekledingen, beton- en natuursteenplaten

Voor binnen en buiten

Voor laagdiktes van 3 – 30 mm
Zelfnivellerend
Snel beloopbaar en te beleggen
Te verpompen
Spanningsarm

Toepassing
Uitvlakken, egaliseren en nivelleren van 
vloeroppervlakken, zoals bijvoorbeeld:
– beton
– cementdekvloer
– Tegelwerk en platen, e.d.

Voor het dragen van tegelbekledingen, 
beton- en natuursteenplaten

Mengverhouding: 
circa 5,75 l water : 25 kg poeder
Soortelijk gewicht: circa1,3 kg/l
Mortelgewicht: circa 2,0 kg/l
Materiaalverbruik: circa 1,6 kg/m²/mm
Verwerkingstijd (+20 °C): circa 30 Min.
Beloopbaarheid (+20 °C): na circa 2 uren
Belegbaar voor tegels enz. (+20 °C): 
na beloopbaarheid
Geschikt voor stoelrollen: ja
Geschikt voor vloerverwarming: ja
GISCODE: ZP1 = cementhoudend product, 
chromaatarm
EMICODE: EC1 + R = zeer emissiearm
Kenmerk conform GHS/CLP: 
GHS05 "bijtend", Signaalwoord: gevaar
Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen 
Opslag: ca. 12 maanden in de ongeopende, 
originele verpakking, in droge ruimtes

ver
pakking

art.nr.
EAN

pallet

Poeder (com-
ponent A)

20 kg
papieren zak

24201
40 24705 24201 1

Poeder
50 zakken

Latex (com-
ponent B)
4,8 kg can

24201
40 24705 24202 8

Latex
96 cans

ARDEX K 60
Egalisatie op latexbasis

Latexbasis

Voor binnen

Voor laagdiktes van 2 tot 15 mm, aangelengd 
met zand tot 30 mm

2-componenten vloeregaliseringsproduct 
optimaal voor reparatie- en 
renovatiewerkzaamheden. 

Zelfnivellerend
Hoge hechting
Watervast en vochtbestendig
Flexibel
Op bijna alle bouwondergronden zonder 
voorstrijk inzetbaar
Tot 30 mm in één keer te verwerken

Toepassing:
Voor het egaliseren van oneffen ondergronden. 
Voor het maken van een glad oppervlak in 
vochtige ruimtes. ARDEX K 60 kan verwerkt 
worden op alle gebruikelijke ondergronden, zoals 
beton- en cementdekvloeren, asfalt-, houten en 
stalen vloeren enz. Gebruik op gietasfalt 
dekvloeren volgens DIN 18354 en 18560. 
Geschikt voor bedekking met textiele 
bedekkingen, linoleum, PVC- en CV-bedekkingen, 
parket en tegels. Geschikt voor 
vloerverwarming.

Mengen: 
Component A alleen met latexcomponent B
mengen (geen water toevoegen). De 
mengverhouding wordt door de verpakking B 
bepaald. Onder stevig roeren het poeder 
mengen, tot er een klontvrije mortel ontstaat.

Mengverhouding:
20 kg poeder : 4,8 kg latexcomponent
3 delen poeder : 1 deel latexcomponent
Soortelijk gewicht: ca. 1,3 kg/l
Materiaalverbruik: ca. 1,6 kg poeder/m²/mm, 
een verpakkingseenheid is bijvoorbeeld
voldoende voor ca. 5 m² bij een opbrengdikte 
van 3 mm. 
Verwerkingstijd (+20°C): ca. 20 minuten
Beloopbaarheid (+20°C): na ca. 3 uren
Belegklaar: 
3 mm na 16 uren
5 mm na 24 uren
10 mm na 48 uren
Verwerkingstemperatuur: Boven +5°C. Zowel 
van de lucht van het gebouw als van de te 
verwerken materialen.
GISCODE (poeder): ZP1 = cementhoudend 
product, chromaatarm
GISCODE (latex): D 1 = oplosmiddelvrije 
dispersie legwerkstoffen
EMICODE: EC1PLUS + R = zeer emissiearmPLUS

Kenmerk conform GHS/CLP (poeder): 
GHS07 “bijtend”, Signaalwoord: Let op!
Kenmerk conform GHS/CLP (latex): geen
Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen 
(beide componenten)

Opslag: Kan in droge ruimtes ca. 9 maanden in 
de origineel gesloten verpakking worden 
opgeslagen.

1121/16 

MED modules B en D, 
 vrijgegeven voor het 
 gebruik als onderste 
bedekking op stalen 
 dekken van schepen.
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ver
pakking

art.nr.
EAN

pallet

25 kg
papieren zak

53145
40 24705 53145 0

40
zakken

ARDEX K 301
Buitenegalisatie

Cementbasis.
Voor het egaliseren, uitvlakken en nivelleren 
van vloeren.

Voor buiten en binnen

Voor laagdiktes van 2 – 20 mm
Zelfglettend en te verpompen

Toepassing
Egaliseren, uitvlakken en nivelleren van 
vloeroppervlakken van:
– beton- en cementdekvloeren
– tegelwerk 
en van andere geschikte ondergronden
Het maken van gebruiksklare vloeren in:
– opslagruimtes, werkplaatsen
– productiehallen, garages
– op parkeerdekken, terreinen 
 en toegangswegen
Nivelleren van vloeroppervlakken in:
– natte ruimtes, continu natte ruimtes
– op balkons en terrassen
voor het dragen van tegel- en plaatbedek-
kingen, verflagen en coatings.

Mengverhouding:
ca. 5 l water : 25 kg poeder
Soortelijk gewicht: ca. 1,4 kg/l
Gewicht gebruiksklare mortel: ca. 1,9 kg/l
Materiaalverbruik: ca. 1,6 kg m2/mm
Verwerkingstijd (+20 °C): ca. 30 – 45 min.
Beloopbaar (+20 °C): na ca. 2 – 3 uren
Antislipwaarde volgens DIN 51130: R 12
GISCODE: ZP 1 = cementhoudend product, 
chromaatarm
Kenmerk conform GHS/CLP: 
GHS05 "bijtend", Signaalwoord: gevaar
Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen 
Opslag: ca. 12 maanden in de ongeopende, 
originele verpakking, in droge ruimtes

ver
pakking

art.nr.
EAN

pallet

25 kg
papieren zak

53080
40 24705 53080 4

40
zakken

ARDEX A 46
Stabiel uitvlakproduct
voor buiten
Cementbasis.
Vullen van gaten, sparingen, oneffenheden,
sleuven, scheurvorming in vloer- en wand-
oppervlaktes.

Voor buiten en binnen, wand en vloer

Snel belastbaar
Snel begaanbaar

Toepassing
Vullen van:
– gaten, sparingen, oneffenheden,
 scheuren, scheurvorming in vloer- 
 en wandoppervlaktes
Verbeteren en nivelleren van:
– traptredes en bordessen
Het maken van:
– afschotlagen 
– egaliseren van oneffen vloeroppervlakken
Nivelleren van vloer- en wandoppervlakken 
in laagdiktes van 2 – 30 mm:
– op beton, cementdekvloeren, metselwerk 
 (behalve poreus beton), pleister van de 
 mortelgroepen P II en P III en andere 
 geschikte ondergronden
– om tegelwerk, verflagen en coatings 
 te dragen
– als gebruikslaag in normaal belaste 
 bereiken
– onder vlakke egalisatielagen 
 van ARDEX K 301 buitenegalisatie

Mengverhouding:
ca. 6 –7 l water : 25 kg poeder
Soortelijk gewicht: ca. 1,3 kg/l
Gewicht gebruiksklare mortel: ca. 1,8 kg/l
Materiaalverbruik: ca. 1,4 kg m2/mm
Verwerkingstijd (+20 °C): ca. 15 – 20 min.
Beloopbaar (+20 °C): na ca. 2 – 3 uren
GISCODE: ZP 1 = cementhoudend product, 
chromaatarm
EMICODE: EC1PLUS + R = zeer emissiearmPLUS

Kenmerk conform GHS/CLP: 
GHS05 "bijtend", Signaalwoord: gevaar
Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen 
Opslag: ca. 6 maanden in de ongeopende, 
originele verpakking, in droge ruimtes

ver
pakking

art.nr.
EAN

pallet

5 kg
emmer

59240
40 24705 59240 6

72
emmers

ARDEX E 25
Kunstharsdispersie

Voor het verbeteren van mortels en egalisatie-
producten die sterk worden belast.

Voor binnen

Vrij van oplosmiddelen
Verhoogt de elasticiteit en de slijtvastheid

Toepassing
Vloeistof te mengen met mortels, 
egali satie- en nivelleerproducten uit het 
ARDEX- programma.
Verbetering voor cementaire dekvloeren.
Verhoogt de elasticiteit en slijtvastheid.
De hardheid van de oppervlakte wordt beter 
door de toegevoegde kunststofverbinding.

Materiaalverbruik: als te mengen 
vloeistof berekent men het verbruik uit de 
water behoefte van de mortel en de gekozen 
mengverhouding met ARDEX E 25
De toeslag van ARDEX E 25 bedraagt 
1– 2,5 kg/25 kg verpakking
GISCODE: D 1 = oplosmiddelvrij
Kenmerk conform GHS/CLP: geen
Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen  
Opslag: vorstvrij, ca. 12 maanden in de 
 ongeopende, originele verpakking
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TOEPASSINGSGEBIED EGALISATIEPRODUCTEN

Vloeregalisaties
voor binnen

 Laagdikte in mm
 0 1 1,5 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

ARDEX K 15 DR

ARDEX K 33

ARDEX K 39

ARDEX K 11

ARDEX K 80

ARDEX K 22
   boven 30 mm 
       tot 50 mm
   met zand gemengd

ARDEX K 22 F
   boven 30 mm 
       tot 50 mm
   met zand gemengd

ARDEX FIX 
Supersnelle egalisatie

ARDEX A 45

ARDEX A 45 M

ARDEX K 55 

ARDEX FA 20

ARDEX K 60

Vloeregalisatie
voor buiten

ARDEX K 36 NIEUW

ARDEX K 301

ARDEX A 46

Uitspraken in onze technische informatiebladen in acht nemen. 
Zie hiervoor op: www.ardex.eu

boven 10 mm met zand gemengd

boven 10 mm met zand gemengd

boven 5 mm met zand gemengd

boven 10 mm met zand gemengd

boven 10 mm met zand gemengd

boven 15 mm met zand gemengd

tot 50 mm>

boven 10 mm met zand gemengd

>>

2 tot 15 mm (tot 30 mm met zand gemengd)
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TECHNISCHE GEGEVENS EGALISATIEPRODUCTEN

Vloeregalisaties
voor binnen

Mengverhouding
water / pouder

Verbruik Verwerkingstijd (+20 °C) Beloopbaar Legklaar (+20 °C)

ARDEX K 15 DR 6,25 l / 25 kg ca. 1,40 kg/m² en mm ca. 30 min. na ca. 2 uren na ca. 1 dag

ARDEX K 33 5,75 l / 25 kg ca. 1,50 kg/m² en mm ca. 30 min. na ca. 2 – 3 uren na ca. 1 dag 
boven 10 mm na ca. 3 dagen

ARDEX K 39 6,25 l / 25 kg ca. 1,60 kg/m² en mm ca. 40 min. na ca. 2 – 3 uren tot   5 mm na ca. 1 dag
tot 10 mm na ca. 2 dagen

ARDEX K 11 6,00 l / 25 kg ca. 1,50 kg/m² en mm ca. 30 min. na ca. 2,5 uren tot 10 mm na ca. 1 dag

ARDEX K 80 4,75 – 5,00 l / 25 kg ca. 1,65 kg/m² en mm ca. 30 min. na ca. 2 uren diffusie-open vloerbedekkingen na 1 dag
diffusiedichte vloerbedekkingen
tot 10 mm na 1 dag
tot 30 mm na 3 dagen
tot 50 mm na 7 dagen

ARDEX K 22 5,25 – 5,75 l / 25 kg ca. 1,50 kg/m² en mm ca. 30 min. na ca. 90 min. tot 3 mm na ca.1 dag

ARDEX K 22 F 5,25 – 5,75 l / 25 kg ca. 1,50 kg/m² en mm ca. 30 min. na ca. 90 min. tot 3 mm na ca.1 dag

ARDEX FIX
Supersnelle egalisatie

0,33 l / 1 kg ca. 1,15 kg/m² en mm ca.   5 min. na ca. 30 min. na ca. 30 min.

ARDEX A 45 5,50 l / 25 kg ca. 1,60 kg/m² en mm ca. 15 min. na ca. 60 min. na ca. 60 min.

ARDEX A 45 M 6,75 l – 8,00 l / 25 kg ca. 1,25 kg/m² en mm ca. 15 min. na ca. 60 min. na ca. 60 min.

ARDEX K 55 5,25 l / 20 kg ca. 1,40 kg/m² en mm ca. 15 min. na ca. 60 min. na ca. 60 min.

ARDEX FA 20 6,50 – 6,75 l / 25 kg ca. 1,40 kg/m² en mm ca. 20 min. na ca. 2 uren bij laagdiktes boven 10 mm 
na ca. 2 dagen

ARDEX K 60 20 kg poeder: 4,8 kg 
latex component

ca. 1,60 kg/m² en mm ca. 20 min. na ca. 2 uren 3 mm na 12 uren
5 mm na 24 uren

10 mm na 48 uren

Vloeregalisaties
voor buiten

ARDEX K 36 NIEUW 5,75 l / 25 kg ca. 2,0 kg/m² en mm ca. 30 min. na ca. 2 uren na beloopbaarheid

ARDEX K 301 5,00 l / 25 kg ca. 1,60 kg/m² en mm ca. 30 – 45 min. na ca. 2 – 3 uren Vochtongevoelige bedekkingen na 1 dag
Verf, coating na droging
tot   5 mm ca.   2 dagen
tot 10 mm ca.   5 dagen
tot 20 mm ca.   7 dagen

ARDEX A 46 6,00 –7,00 l / 25 kg ca. 1,40 kg/m² en mm ca. 15 – 20 min. na ca. 2 – 3 uren Vochtongevoelige bedekkingen na 1 dag
Verf, coating na droging
tot   5 mm ca.   2 dagen
tot 10 mm ca.   5 dagen
tot 20 mm ca.   7 dagen
tot 30 mm ca. 10 dagen

Uitspraken in onze technische informatiebladen in acht nemen. 
Zie hiervoor op: www.ardex.eu
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ARDEX S 1K Afdichtingsproduct

ARDEX S 7 PLUS Flexibel afdichtmiddel 

ARDEX S 8 FLOW Zelfnivellerende afdichting 

ARDEX 8+9 Afdichtingsproduct

ARDEX SK 100 W TRICOM Afdichtingsbaan

ARDEX 7 + 8 Afdichtingslijm 

ARDEX SK TRICOM Dichtingsset AFDICHTINGEN
SYSTEEMOVERZICHT

PRODUCTINFORMATIE

49
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Systeemoverzicht afdichtingen conform de normen DIN 18531  DIN 18535

DIN 18534 Afdichting van binnenruimten

Waterinwerkingsklasse W0I W1I W2I W3I

ARDEX S 1K / S 1K C  
Afdichtingsproduct

*

ARDEX S 7 PLUS   
Flexibel afdichtmiddel

**

ARDEX S 8 FLOW   
Zelfnivellerende afdichting

**

ARDEX 8+9 
Afdichtingsproduct

**

ARDEX SK 100 W 
Afdichtingsbaan

***

ARDEX SK TRICOM  
Dichtingsset
*)  alleen wandoppervlakken
**) zonder extra chemische belasting
***)  volgens fabrikantrichtlijn met ETA conform ETAG 022

Uitspraken in onze technische informatiebladen in acht nemen.
Zie hiervoor op: www.ardex.eu

DIN 18535 Afdichting van reservoirs/bakken en bassins

Waterinwerkingsklasse W1B W2B W3B

ARDEX S 7 PLUS   
Flexibel afdichtmiddel

ARDEX S 8 FLOW   
Zelfnivellerende afdichting

ARDEX 8+9 
Afdichtingsproduct

ARDEX SK 100 W 
Afdichtingsbaan

*** *** ***

ARDEX SK TRICOM  
Dichtingsset
***)  volgens fabrikantrichtlijn met ETA conform ETAG 022                  Uitspraken in onze technische informatiebladen in acht nemen.
 Zie hiervoor op: www.ardex.eu

DIN 18531 Afdichting van daken, balkons, loggia's en pergola's

Balkons en terrassen DIN 18531

ARDEX S 7 PLUS   
Flexibel afdichtmiddel

ARDEX S 8 FLOW   
Zelfnivellerende afdichting

ARDEX 8+9 
Afdichtingsproduct

ARDEX SK 100 W 
Afdichtingsbaan

ARDEX SK TRICOM  
Dichtingsset

Uitspraken in onze technische informatiebladen in acht nemen.
Zie hiervoor op: www.ardex.eu
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ARDEX S 7 PLUS
Flexibel afdichtmiddel

Afdichting onder tegelwerk. 
(Volgens DIN 18534 afdichting van binnenruim-
ten W0-I, W1-I, W2-I , W3-I).
*) zonder extra chemische belasting
Volgens DIN 18535 afdichting van reservoirs/
bakken en bassins (W1 B). Volgens DIN 18531 
afdichting van daken, balkons, loggia's en 
pergola's. En volgens de bouwregellijst en 
ZDB toelichting (AO, BO, A, B. 

Voor binnen en buiten, wanden en vloeren

Poedervorm
Eéncomponentig en geurneutraal
Smeer- en rolbaar
Heel goed glad te maken
Flexibel
Scheuroverbruggend
Dampdiffusie open
Drukwaterdicht tot 5 bar

Toepassing
Afdichten van wanden en vloeren onder 
tegels en platen bij belastingen op balkons 
en  terrassen, in zwembaden, doucheruimtes, 
badkamers, douchezones, boven baden en 
sanitaire ruimtes in de publieke en de bedrijfs-
sector met vloerafvoer.

In de smeerbare consistentie ook voor het 
 uitvlakken van oneffenheden.

Mengverhouding
Smeerbare consistentie: ca. 15 kg 
ARDEX S7 PLUS – poeder : 4 l water
Rolbare consistentie: ca. 15 kg 
ARDEX S7 PLUS – poeder : 5 l water 
Soortelijk gewicht: ca. 1,3 kg/l
Materiaalverbruik: ca. 1,2 kg poeder/m² 
(voor 1 mm droge laagdikte)
Verwerkingstijd (20°C): ca. 60 minuten 
Beloopbaarheid (20°C): ca. 4 uren
GISCODE: ZP 1= cementhoudend product, 
chromaatarm
Kenmerk conform GHS/CLP: 
GHS05 "bijtend", Signaalwoord: gevaar
Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen 
Verpakking: foliezak met 15 kg netto
Opslag: circa 6 maanden in de ongeopende, 
originele verpakking in droge ruimtes. 

ARDEX S 8 FLOW
Zelfnivellerende afdichting

Afdichting onder tegelwerk. 
(Volgens DIN 18534 afdichting van binnen-
ruimten W0-I, W1-I, W2-I , W3-I).
*) zonder extra chemische belasting
Volgens DIN 18535 afdichting van reservoirs/
bakken en bassins (W1 B). Volgens DIN 18531 
afdichting van daken, balkons, loggia's en 
pergola's. En volgens de bouwregellijst en ZDB 
toelichting (AO, BO, A, B. 

Uitvlakken van oneffenheden.

Voor binnen en buiten, vloer

Poedervorm
Eéncomponentig en geurneutraal
Strijkbaar en smeerbaar
Snelle en economische verwerking door 
 zelfgladmaakeffect
Flexibel
Scheuroverbruggend
Dampdiffusie open
Drukwaterdicht tot 5 bar
Geschikt voor laagdiktes tot 5 mm 

Toepassing
Afdichten van vloeroppervlaktes onder tegels 
en platen bij belastingen op balkons en 
 terrassen, in zwembaden, doucheruimtes, 
 badkamers, douchezones, boven baden en 
sanitaire ruimtes in de publieke en de bedrijfs-
sector met vloerafvoer.

Uitvlakken van oneffenheden tot 5 mm.

Mengverhouding: ca. 15 kg 
ARDEX S 8 FLOW – poeder : 3,3 l water
Soortelijk gewicht: ca. 1,6 kg/l
Materiaalverbruik: ca. 1,5 kg poeder/m² 
(voor 1 mm droge laagdikte)
Verwerkingstijd (20°C): ca. 30 minuten 
Beloopbaarheid (+20 °C): ca. 4 uren
GISCODE: ZP 1= cementhoudend product, 
chromaatarm
Kenmerk conform GHS/CLP: 
GHS05 "bijtend", Signaalwoord: gevaar
Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen 
Verpakking: foliezak met 15 kg netto
Opslag: circa 6 maanden in de ongeopende, 
originele verpakking in droge ruimtes. 

ver
pakking

art. nr.
EAN

pallet

15 kg
foliezak

24223
40 24705 24223 3

60
 zakken

ver
pakking

art. nr.
EAN

pallet

15 kg
foliezak

24224
40 24705 24224 0

60
zakken

P-1200  
562-15 

P-1200
563/15  

 ARDEX S 1 K 
ARDEX S 1 K C
Afdichtingsproduct
Afdichting onder tegelwerk.
(Volgens DIN 18534 afdichting van binnen-
ruimten W0-I, W1-I, W2-I wandoppervlakken).
En volgens de bouwregellijst en ZDB 
toelichting AO, A wandoppervlakken.

Voor binnen, wanden en vloeren

Eén component
Overbrugt scheurvorming
Oplosmiddelvrij
Gebruiksklaar
Druipvrij
Smeerbaar
Rol-en strijkbaar

Toepassing
Afdichting van wand- en vloeroppervlakken 
onder tegelwerk tegen belastingen, zoals die 
optreden in douche- en badruimtes.

Gewicht gebruiksklare mortel: ca. 1,5 kg/l
Materiaalverbruik: bij gladde ondergronden 
min. 1,1 kg/m2 (2 lagen)
Droog/belegklaar (+20 °C): na ca. 12 uren
Geschikt op vloerverwarming: ja
GISCODE: D 1 = oplosmiddelvrij
EMICODE: EC1 = zeer emissiearm
Kenmerk conform GHS/CLP: geen
Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen 
Opslag: vorstvrij, ca. 6 maanden in de onge-
opende, originele verpakking, in droge ruimtes

ver
pakking

art. nr.
EAN

pallet

S 1K
20 kg 
emmer

57169
40 24705 57169 2

24 
emmer

4 kg
emmer

57176
40 24705 57176 0

120 
emmer

S 1K C
20 kg 
emmer

30247
40 24705 30247 0

24 
emmer

4 kg
emmer

30246
40 24705 30246 3

120 
emmer

P-22000
7201-09
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ARDEX 8 acrylaatdispersie

ARDEX 9 reactiepoeder

ver
pakking

art. nr.
EAN

pallet

20 kg
zak

58133
40 24705 58133 2

50
zakken

5 kg
zak

58136
40 24705 58136 3

verpakt
per 4 stuks
208 zakken

ver
pakking

art. nr.
EAN

pallet

20 kg
emmer

58162
40 24705 58162 2

24
emmers

5 kg
emmer

58161
40 24705 58161 5

72
emmers

ARDEX 8+9
Afdichtingsproduct

Afdichting onder tegelwerk.
Voldoet aan de eisen voor vochtigheids-
belastingsklassen A, B, A0, B0.

Voor binnen en buiten

Rolbaar
Smeerbaar
Vrij van oplosmiddelen
Taai en vast
Vervormbaar
Overbrugt scheurvorming

Toepassing
Binnen: Voor het afdichten van wanden en 
vloeren  onder tegel- en plaatwerk bij belas-
tingen zoals die in openbare en industriële 
doucheruimtes, badkamers, douches boven 
badkuipen en  sanitaire ruimtes met afvoer-
putten optreden.
In smeerbare consistentie ook voor het 
 egaliseren van oneffenheden.
Buiten: Voor het afdichten en beschermen van 
de ondergrond tegen vochtdoorslag en 
uitbloeiingen op terrassen en balkons onder 
tegel- en plaatwerk. Geschikte ondergronden 
zijn cementaire dekvloeren en beton.

Mengverhouding:
Rolbare consistentie:
20 kg ARDEX 8 acrylaatdispersie
20 kg ARDEX 9 reactiepoeder 
Smeerbare consistentie:
14 kg ARDEX 8 acrylaatdispersie
20 kg ARDEX 9 reactiepoeder
Gewicht gebruiksklare mortel:
Rolbare consistentie ca. 1,3 kg/l
Smeerbare consistentie ca. 1,4 kg/l
Materiaalverbruik:
Rolbare consistentie (2 lagen)
ca. 0,4 kg poeder + ca. 0,4 kg dispersie =
ca. 0,8 kg gemengd materiaal per m2

Smeerbare consistentie (2 mm dikke laag)
ca. 1,6 kg poeder + ca. 1,2 kg dispersie = 
ca. 2,8 kg gemengd materiaal per m2

Verwerkingstijd (+20 °C): ca. 45 min.
Beloopbaar (+20 °C): na ca. 2 uren
Kenmerk conform GefStoffV: geen
GISCODE: ZP 1 (reactiepoeder),
D 1 (acrylaatdispersie)
EMICODE: EC1PLUS + R = zeer emissiearmPLUS

Kenmerk conform GHS/CLP:
ARDEX 8: geen
ARDEX 9: GHS05 "bijtend", 
Signaalwoord: gevaar
Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen 
Opslag: ca. 12 maanden in de ongeopende, 
 originele verpakking, in droge ruimtes,
ARDEX 8 acrylaatdispersie vorstvrij bewaren

P-22000
4117-06
P-22000

4117-06-01

P-22000
6180-07-01



AF
D

IC
H

TI
N

G
EN

53

ARDEX SK 100 W
TRICOM Afdichtingsbaan

Afdichting van wanden en vloeren van de 
belastingsklasses A, B, C, A0, B0.

Voor binnen en buiten

Waterdicht
Overbrugt scheurvorming
Gelijkmatige laagdikte gewaarborgt
Alkalibestendig
Snel verder werken mogelijk
Licht te verwerken, goed te snijden

Toepassing
Voor het afdichten van wanden en vloeren, 
 binnen en buiten, onder tegel- en plaatwerk 
bij belastingen zoals in doucheruimtes, bad-
kamers, douches, boven badkuipen, sanitaire 
ruimtes, zwembaden, op balkons en terrassen 
als ook chemisch belaste bedekkingen, zoals 
die bijvoorbeeld in bedrijfskeukens zich kunnen 
voordoen
Getest conform de Richtlijn voor de europese
technische toelating (ETAG 922) voor 
 afdichting van wanden en vloeren in natte 
 ruimtes, deel 2: Afdichtingsbanen.

Kleur: wit met grijze druppels
Breukuitzetting: 
lengte: 82,5 % bij 99,8 N/15 mm
dwars: 73,7 % bij 46,5 N/15 mm
Totale dikte: 0,51 mm
Totaal gewicht: 315 g/m²
Berstdruk: 3,0 bar
Scheuroverbrugging: > 0,2 mm/m
Hechttreksterkte: > 0,2 N/mm²
sdwaarde: >85 m
Temperatuurbestendigheid:  
–35 °C tot +90 °C
UVbestendigheid: < 500 uren
EMICODE: EC1PLUS = zeer emissiearmPLUS

Kenmerk conform GHS/CLP: geen
Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen 
Opslag: ca. 24 maanden in de originele 
 verpakking, in koele, droge ruimtes 

ver
pakking

art. nr.
EAN

pallet

30 m2

rol
70293

40 24705 70293 5 26 rollen
10 m2

rol
70292

40 24705 70292 8 30 rollen

P-22000
7765-09

ARDEX 7 + 8
Afdichtingslijm

Afdichtingslijm voor het leggen van de
ARDEX SK 100 W TRICOM Afdichtingsbaan

Voor binnen en buiten, wand en vloer

Verhardt en droogt snel
Oplosmiddelvrij
Voldoet aan de eisen conform EN 12004

Toepassing
Voor het leggen van de ARDEX SK 100 W 
TRICOM Afdichtingsbaan:
–  voor binnen en buiten, wand en vloer
–  in zwembaden
–  op balkons en terrassen
in combinatie met de ARDEX SK TRICOM 
Afdichtingsset.

Mengverhouding:
Lijmconsistentie:
5,00 kg ARDEX 7 reactiepoeder
4,25 kg ARDEX 8 acrylaatdispersie
Smeerbare consistentie:
5,00 kg ARDEX 7 reactiepoeder
3,50 kg ARDEX 8 acrylaatdispersie
Gewicht gebruiksklare mortel:
lijmbare consistentie ca. 1,3 kg/l
smeerbare consistentie ca. 1,4 kg/l
Materiaalverbruik:
Bij gladde ondergronden:
3 x 3 x 3 mm:
ca. 0,6 kg poeder + ca. 0,4 kg dispersie =
ca. 1,0 kg gemengd materiaal per m²
4 x 4 x 4 mm:
ca. 0,8 kg poeder + ca. 0,6 kg dispersie =
ca. 1,4 kg gemengd materiaal per m²
Verwerkingstijd (+20° C): ca. 60 min.
Beloopbaar (+20° C): na ca. 2 uren
Kenmerk conform GefStoffV: geen
GISCODE:  ZP 1 (reactiepoeder),

D 1 (acrylaatdispersie)
EMICODE: EC1PLUS + R = zeer emissiearmPLUS

Kenmerk conform GHS/CLP: 
ARDEX 7: GHS05 "bijtend", 
Signaalwoord: gevaar
ARDEX 8: geen
Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen 
Opslag: ca. 12 maanden in de ongeopende 
originele verpakking, in droge ruimtes.
ARDEX 8 acrylaatdispersie vorstvrij bewaren.
Aanbroken verpakkingen weer goed sluiten.

ARDEX 8 acrylaatdispersie

ver
pakking

art. nr.
EAN

pallet

5 kg
emmer

58161
40 24705 58161 5

72
emmers

ARDEX 7 reactiepoeder 

ver
pakking

art. nr.
EAN

pallet

5 kg
zak

58138
40 24705 58138 7

208 
zakken



AF
D

IC
H

TI
N

G
EN

54

verpakking art. nr. EAN doos
ARDEX SK 12 TRICOM Dichtingsband
12 cm breed, rollengte 50 m

61111
40 24705 61111 4

1 rol

ARDEX SK 12 TRICOM Dichtingsband
12 cm breed, rollengte 10 m

61112
40 24705 61112 1

1 rol

ARDEX SK-W TRICOM Dichtingsmanchet
120 x120 mm

61113
40 24705 61113 8

25 stuks

ARDEX SK-F TRICOM Dichtingsmanchet
425 x 425 mm

61114
40 24705 61114 5

10 stuks

ARDEX SK 90 TRICOM Binnenhoek 90° 13552
40 24705 13552 1

10 stuks

ARDEX SK 270 TRICOM Buitenhoek 270° 13551
40 24705 13551 1

10 stuks

ARDEX SK-G 
TRICOM Manchet voor buiskragen 350 x 350

70294
40 24705 70294 2 20 stuks

ARDEX SK-B
Afdichtring 100/200

70295
40 24705 70295 9 20 stuks

ARDEX SK-S
TRICOM Manchet voor expansiezones 150 x 150

70296
40 24705 70296 6 10 stuks

ARDEX SK-R
TRICOM Manchet voor expansiezones 200 x 200

70297
40 24705 70297 3 10 stuks

ARDEX SK
TRICOM Dichtingsset

ARDEX SK 12
TRICOM Dichtingsband 120

ARDEX SK-W
TRICOM Dichtingsmanchet 120 x120

ARDEX SK-F
TRICOM Dichtingsmanchet 425 x 425

ARDEX SK 90
TRICOM Binnenhoek 90°

ARDEX SK 270
TRICOM Buitenhoek 270°

ARDEX SK-G
TRICOM Manchet voor buiskragen 350 x 350

ARDEX SK-B
Afdichtring 100/200

ARDEX SK-S
TRICOM Manchet voor expansiezones 150 x 150

ARDEX SK-R
TRICOM Manchet voor expansiezones 200 x 200

Dichtingsset voor de flexibele en waterondoor-
laatbare overbrugging van bewegingsvoegen, 
randvoegen en scheurbedreigde aansluitingen 
en sparingen.

In het systeem met:
ARDEX S1-K Dichtingsproduct
ARDEX S 7 Flexibele afdichtmortel
ARDEX 8 + 9 Afdichtingsproduct
ARDEX SK 100 W Afdichtingsbaan

Voor binnen en buiten, wand en vloer

Waterondoorlaatbaar en weersbestendig
Zeer scheurvast en uitzetbaar
Alkalibestendig
Bestendig tegen agressieve middelen

Toepassing
– in natte en vochtige ruimtes 
 met niet-drukkend oppervlaktewater
– in continue natte ruimtes ook met drukkend 
 water zoals b.v. in zwembaden
– buiten zoals op balkons, loggia’s 
 en terrassen

ARDEX SK TRICOM Dichtset voor de wateron-
doorlaatbare overbrugging van bewegings-, 
rand- en aansluitvoegen en voor aansluitingen 
aan vloerafvoeren en buisdoorvoeren.

Materiaalverbruik:
Bij de verbruiksberekening moet men rekening 
houden met een overlapping van ten minste 
5 cm.

Kenmerk conform GHS/CLP: geen
Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen

Uitvoeringen:

ARDEX SK 12
TRICOM Dichtingsband 120
Breedte:  120 mm
Rollengte:  50 m en 10 m

ARDEX SKW
TRICOM Dichtingsmanchet 120 x 120
Lengte/Breedte: 120 x 120 mm

ARDEX SKF
TRICOM Dichtingsmanchet 425 x 425
Lengte/Breedte: 425 x 425 mm

ARDEX SK 90
TRICOM Binnenhoek 90°
Hoekmaat:  120 mm

ARDEX SK 270
TRICOM Buitenhoek 270°
Hoekmaat:  115 mm

ARDEX SKG
TRICOM Manchet voor buiskragen 350x350
Lengte/Breedte: 350 x 350 mm

ARDEX SKB
Afdichtring 100/200
Middellijn: 100/200 mm

ARDEX SKS
TRICOM Manchet voor expansiezones 
150x150
Lengte/Breedte: 150 x 150 mm

ARDEX SKR
TRICOM Manchet voor expansiezones 
200x200
Lengte/Breedte: 200 x 200 mm

Opslag: ca. 24 maanden in de originele 
verpakking, in koele, droge ruimtes
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TEGELPROGRAMMA
TEGELLIJMEN • VOEGMORTELS • BLIJVEND ELASTISCHE VOEGEN

SYSTEEMOVERZICHT

PRODUCTINFORMATIE
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TEGELPROGRAMMA
TEGELLIJMEN • VOEGMORTELS • BLIJVEND ELASTISCHE VOEGEN

SYSTEEMOVERZICHT

PRODUCTINFORMATIE

ARDEX X 6 Flexlijm NIEUW!

ARDEX X 7 G FLEX Flexmortel

ARDEX X 7 G PLUS Flexlijm

ARDEX X 77 W MICROTEC Flexlijm, wit

ARDEX X 77 MICROTEC Flexlijm

ARDEX X 78 MICROTEC Flexlijm, vloer

ARDEX X 77 S MICROTEC Flexlijm, snel

ARDEX X 78 S MICROTEC Flexlijm vloer, snel

ARDEX X90 OUTDOOR MICROTEC3 flexlijm 

ARDEX DITRA FBM Vloeibedmortel

ARDEX S 21 Snelmortel

ARDEX N 23 MICROTEC Natuursteen en tegellijm

ARDEX N 23 W MICROTEC Natuursteen en tegellijm, wit

ARDEX S 28 NIEUW MICROTEC grootformaatlijm

ARDEX N 25 Flexibele middel en dikbedmortel

ARDEX X 30 Legmortel

ARDEX X 32 Flexibele legmortel

ARDEX E 90 Kunstharsverbetering

ARDEX S 48 Zeer flexibele dunbedmortel

ARDEX D 22 Dispersietegellijm

ARDEX WA Epoxyharslijm

ARDEX AR 300  Multimortel

ARDEX G4 BASIC 16 Voegmortel

ARDEX G5 BASIC 215 Voegmortel

ARDEX G6 FLEX 16 Flexvoegmortel

ARDEX G7 FLEX 215 Flexvoegmortel

ARDEX G8S FLEX 16 Flexvoegmortel, snel

ARDEX G9S FLEX 215 Flexvoegmortel, snel

ARDEX GK Duurzame voeg

ARDEX FK NIEUW Duurzame voeg, snel

ARDEX MG Natuursteenvoeg

ARDEX RG 12 16 epoxyvoeg, fijn 

ARDEX WA Epoxyvoegmortel

ARDEX RG Cleaner Epoxy Cleaner 

ARDEX SE Sanitair siliconen

ARDEX SN Neutraal siliconen

ARDEX ST Natuursteen siliconen

ARDEX SP 1 Primer voor ARDEXsiliconen

ARDEX SP 2 Primer voor ARDEXsiliconen

ARDEX SG Gletmiddel voor siliconen

ARDEX CA 10 D Constructie en montagelijm

ARDEX CA 20 P SMPmontagelijm

57
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KEUZE VAN ARDEXTEGELLIJMEN

Binnen Buiten 

Wand Vloer Wand Vloer 

geglazuurde tegels grestegels volkeramische tegels natuursteen geglazuurde tegels grestegels volkeramische tegels natuursteen grestegels vol keramische tegels natuursteen grestegels vol keramische tegels natuursteen

Dunbed 

ARDEX X 7 G PLUS
ARDEX X 7 G FLEX
ARDEX X 77 W
ARDEX X 6
ARDEX X 77/ X 77 S

ARDEX X 7 G PLUS
ARDEX X 7 G FLEX
ARDEX X 6
ARDEX X 77/ X 77 S
ARDEX S 28 NIEUW
ARDEX X 90

ARDEX X 7 G PLUS
ARDEX X 7 G FLEX
ARDEX X 77/ X 77 S
ARDEX X 6
ARDEX S 28 NIEUW
ARDEX X 90

ARDEX N 23/N 23 W
ARDEX S 28 NIEUW
ARDEX X 32

ARDEX X 7 G PLUS
ARDEX X 7 G FLEX 
ARDEX X 6
ARDEX X 77/ X 77 S
ARDEX X 78/ X 78 S

ARDEX X 7 G PLUS
ARDEX X 7 G FLEX
ARDEX X 6
ARDEX X 77/ X 77 S
ARDEX X 78/ X 78 S
ARDEX S 28 NIEUW
ARDEX X 90

ARDEX X 7 G PLUS
ARDEX X 7 G FLEX
ARDEX X 77/ X 77 S
ARDEX X 78/ X 78 S
ARDEX X 6
ARDEX S 28 NIEUW
ARDEX X 90

ARDEX N 23/N 23 W
ARDEX S 28 NIEUW
ARDEX X 32

ARDEX X 77/ X 77 S
ARDEX X 90

ARDEX X 77/ X 77 S
ARDEX X 90

ARDEX X 77/ X 77 S
ARDEX X 32

ARDEX X 78/ X 78 S
ARDEX X 90

ARDEX X 78/ X 78 S
ARDEX X 90

ARDEX X 78/ X 78 S
ARDEX X 90
ARDEX X 32

Middel/ dikbed

ARDEX X 32 ARDEX X 32 ARDEX X 32 ARDEX X 32
ARDEX N 25

ARDEX X 32
ARDEX N 25

ARDEX X 30
ARDEX X 32
ARDEX N 25

ARDEX X 32 ARDEX X 32 ARDEX X 32 ARDEX X 32
ARDEX X 90

ARDEX X 32
ARDEX X 90

ARDEX X 30
ARDEX X 32
ARDEX X 90

Vloeibed

ARDEX DITRA FBM ARDEX S 21
ARDEX DITRA FBM

ARDEX DITRA FBM ARDEX DITRA FBM ARDEX S 21+ARDEX E 90
ARDEX DITRA FBM

ARDEX S 21+ARDEX E 90
ARDEX DITRA FBM

ARDEX S 21+ARDEX E 90
ARDEX DITRA FBM

Dispersie

ARDEX S 48
ARDEX D 22

ARDEX S 48
ARDEX D 22

ARDEX S 48
ARDEX D 22

ARDEX S 48 ARDEX S 48 ARDEX S 48

Epoxy

ARDEX WA Epoxy lijm ARDEX WA Epoxy lijm ARDEX WA Epoxy lijm ARDEX WA Epoxy lijm ARDEX WA Epoxy lijm ARDEX WA Epoxy lijm ARDEX WA Epoxy lijm ARDEX WA Epoxy lijm

* voor tegels van natuursteen, ongevoelig voor vocht Uitspraken in onze technische informatiebladen in acht nemen. 
Zie hiervoor op: www.ardex.eu
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Binnen Buiten 

Wand Vloer Wand Vloer 

geglazuurde tegels grestegels volkeramische tegels natuursteen geglazuurde tegels grestegels volkeramische tegels natuursteen grestegels vol keramische tegels natuursteen grestegels vol keramische tegels natuursteen

Dunbed 

ARDEX X 7 G PLUS
ARDEX X 7 G FLEX
ARDEX X 77 W
ARDEX X 6
ARDEX X 77/ X 77 S

ARDEX X 7 G PLUS
ARDEX X 7 G FLEX
ARDEX X 6
ARDEX X 77/ X 77 S
ARDEX S 28 NIEUW
ARDEX X 90

ARDEX X 7 G PLUS
ARDEX X 7 G FLEX
ARDEX X 77/ X 77 S
ARDEX X 6
ARDEX S 28 NIEUW
ARDEX X 90

ARDEX N 23/N 23 W
ARDEX S 28 NIEUW
ARDEX X 32

ARDEX X 7 G PLUS
ARDEX X 7 G FLEX 
ARDEX X 6
ARDEX X 77/ X 77 S
ARDEX X 78/ X 78 S

ARDEX X 7 G PLUS
ARDEX X 7 G FLEX
ARDEX X 6
ARDEX X 77/ X 77 S
ARDEX X 78/ X 78 S
ARDEX S 28 NIEUW
ARDEX X 90

ARDEX X 7 G PLUS
ARDEX X 7 G FLEX
ARDEX X 77/ X 77 S
ARDEX X 78/ X 78 S
ARDEX X 6
ARDEX S 28 NIEUW
ARDEX X 90

ARDEX N 23/N 23 W
ARDEX S 28 NIEUW
ARDEX X 32

ARDEX X 77/ X 77 S
ARDEX X 90

ARDEX X 77/ X 77 S
ARDEX X 90

ARDEX X 77/ X 77 S
ARDEX X 32

ARDEX X 78/ X 78 S
ARDEX X 90

ARDEX X 78/ X 78 S
ARDEX X 90

ARDEX X 78/ X 78 S
ARDEX X 90
ARDEX X 32

Middel/ dikbed

ARDEX X 32 ARDEX X 32 ARDEX X 32 ARDEX X 32
ARDEX N 25

ARDEX X 32
ARDEX N 25

ARDEX X 30
ARDEX X 32
ARDEX N 25

ARDEX X 32 ARDEX X 32 ARDEX X 32 ARDEX X 32
ARDEX X 90

ARDEX X 32
ARDEX X 90

ARDEX X 30
ARDEX X 32
ARDEX X 90

Vloeibed

ARDEX DITRA FBM ARDEX S 21
ARDEX DITRA FBM

ARDEX DITRA FBM ARDEX DITRA FBM ARDEX S 21+ARDEX E 90
ARDEX DITRA FBM

ARDEX S 21+ARDEX E 90
ARDEX DITRA FBM

ARDEX S 21+ARDEX E 90
ARDEX DITRA FBM

Dispersie

ARDEX S 48
ARDEX D 22

ARDEX S 48
ARDEX D 22

ARDEX S 48
ARDEX D 22

ARDEX S 48 ARDEX S 48 ARDEX S 48

Epoxy

ARDEX WA Epoxy lijm ARDEX WA Epoxy lijm ARDEX WA Epoxy lijm ARDEX WA Epoxy lijm ARDEX WA Epoxy lijm ARDEX WA Epoxy lijm ARDEX WA Epoxy lijm ARDEX WA Epoxy lijm

* voor tegels van natuursteen, ongevoelig voor vocht Uitspraken in onze technische informatiebladen in acht nemen. 
Zie hiervoor op: www.ardex.eu
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SYSTEEMOVERZICHT TEGELLIJMEN 

Uitvlakken Dunbedmortel Dun- en
middelbedmortels

Middel- en
dikbedmortels

Dikbed-
mortels

Dispersie-
lijmen

Epoxylijm

Ondergronden
Binnen/
wanden

ARDEX 
AM 100

ARDEX A 950 ARDEX  
K 36 NIEUW

ARDEX  
X 6 PLUS

ARDEX 
X7G FLEX 

ARDEX X77 W

ARDEX
X7G FLEX 

ARDEX X77 W
+ARDEX E 90

ARDEX X7G
PLUS

ARDEX X 77
ARDEX X 77 S

ARDEX X 78
ARDEX X 78 S

ARDEX X 90 
OUTDOOR

ARDEX
DITRA FBM

ARDEX S 21 ARDEX S 21
+ARDEX E 90

ARDEX N 23
ARDEX N23 W

ARDEX
S 28 NIEUW

ARDEX N 25 ARDEX X 30 
ARDEX X 32

ARDEX  
A 35 MIX

ARDEX D 22 ARDEX S 48 ARDEX WA
Epoxy- lijm

Beton ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Cementstucwerk mortelgroep III ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Kalk-cementstucwerk mortelgroep II ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Gipsstucwerk/Gipswandbouwplaten P 51 / P52 P 51 / P52 P 51 / P52 P 51 / P52 P 51 / P52 P 51 / P52 P 51 / P52 P 51 / P52 P 51 / P52 ● P 51 / P52 ● P 51 / P52 ●

Gipsplaten ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Lichtbeton/schuimbeton ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● P 51 ● ● ●

Bestaande tegelwerk P4 / P82 / P3 P4 / P82 / P3 P4 / P82 / P3 ● P4 / P82 / P3 ● P4 / P82 / P3 P4 / P82 / P3 P4 / P82 / P3 P4 / P82 / P3 P4 / P82 / P3 ● ● ●

Spaanplaten P 82 / P52 P 82 / P52 P 82 / P52 ● ●

Ondergronden
Binnen/
vloeren

Beton ● ● P 51 / P52 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Cementdekvloeren ● ● P 51 / P52 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Magnesiet- en houtgranietvloeren P 82 / P 52 P 82 / P 52 P 82 / P 52 P 82 / P 52 P 82 / P 52 P 82 / P 52 P 82 / P 52 P 82 / P52 P 82 / P52 P 82 / P52 P 82 / P52 P 82 / P52 P 82 / P52 P 82 / P52 P 82 / P52 ●

Gietasfaltdekvloeren, bezand ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Gietasfaltdekvloeren, slecht bezand P 82 / PU30 P 82 / PU30 P 82 / PU30 P 82 / PU30 P 82 / PU30 P 82 / PU30 P 82 / PU30 P 82 / PU30 P 82 / PU30 P 82 / PU30 P 82 / PU30 P 82 / PU30 P 82 / PU30 P 82 / PU30 P 82 / PU30 ●

Calciumsulfaat-vloeivloeren, geschuur P 51 / P52 P 51 / P52 P 51 / P52 P 51 / P52 P 51 / P52 P 51 / P52 P 51 / P52 P 51 / P52 P 51 / P52 P 51 / P52 P 51 / P52 P 51 / P52 P 51 / P52 P 51 / P52 ● P 51 / P52 P 51 / P52 ●

Calciumsulfaat-vloeivloeren, verbeterd P51 / P52 P51 / P52 P51 / P52 P51 / P52 P51 / P52 P51 / P52 P51 / P52 P51 / P52 P51 / P52 P51 / P52 P51 / P52 P51 / P52 P51 / P52 ● P51 / P52 P51 / P52 ●

ARDEX A 35 Snelcement ● ● P51 / P52 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Bestaand tegelwerk P4 / P82 / P3 P 82 / P 3 P4 / P82 / P3 P4 / P82 / P3 ● P4 / P82 / P3 ● ● ● P4 / P82 / P3 P4 / P82 / P3 ● P4 / P82 / P3 P4 / P82 / P3 P4 / P82 / P3 P4 / P82 / P3 ● ●

Terrazzo P4 / P82 / P3 P 82 / P 3 P4 / P82 / P3 P4 / P82 / P3 ● P4 / P82 / P3 P4 / P82 / P3 P4 / P82 / P3 P4 / P82 / P3 P4 / P82 / P3 P4 / P82 / P3 ● P4 / P82 / P3 P4 / P82 / P3 P4 / P82 / P3 P4 / P82 / P3 ● ●

Spaanplaten P 82 / P52 P 82 / P52 ● ●

Ondergronden
Buiten/
wanden

Beton ● ● ● ● ● ● ● ●

Cementstucwerk ● ● ● ● ● ● ● ●

Kalk-cementstucwerk ● ● ● ● ● ● ● ●

Ondergronden  
Buiten/
vloeren

Beton ● P 4 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Cementdekvloeren ● P 4 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

ARDEX A 38
4 uren dekvloer-bindmiddel

● P 4 ● ● ● ● ● ●
●

● ● ● ● ●

Bestaand tegelwerk P 4 P4 / EP 2000 ● P4 / EP 2000 P4 / EP 2000 P4 / EP 2000 P 4 P4 / EP 2000 ● P4 / EP 2000 ●

●	 ja	
P51 voorbereiding van de ondergrond met ARDEX P 51 Hecht en voorstrijkdispersie noodzakelijk 
P82 voorbereiding van de ondergrond met ARDEX P 82 Kunstharsvoorstrijk noodzakelijk 
P 4 voorbereiding van de ondergrond met ARDEX P 4 Snelle multifunctionele grondering noodzakelijk

Uitspraken in onze technische informatiebladen in acht nemen. 
Zie hiervoor op: www.ardex.eu
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Uitvlakken Dunbedmortel Dun- en
middelbedmortels

Middel- en
dikbedmortels

Dikbed-
mortels

Dispersie-
lijmen

Epoxylijm

Ondergronden
Binnen/
wanden

ARDEX 
AM 100

ARDEX A 950 ARDEX 
K 36 NIEUW

ARDEX 
X 6 PLUS

ARDEX
X7G FLEX

ARDEX X77 W

ARDEX
X7G FLEX

ARDEX X77 W
+ARDEX E 90

ARDEX X7G
PLUS

ARDEX X 77
ARDEX X 77 S

ARDEX X 78
ARDEX X 78 S

ARDEX X 90
OUTDOOR

ARDEX
DITRA FBM

ARDEX S 21 ARDEX S 21
+ARDEX E 90

ARDEX N 23
ARDEX N23 W

ARDEX
S 28 NIEUW

ARDEX N 25 ARDEX X 30
ARDEX X 32

ARDEX 
A 35 MIX

ARDEX D 22 ARDEX S 48 ARDEX WA
Epoxy- lijm

Beton ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Cementstucwerk mortelgroep III ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Kalk-cementstucwerk mortelgroep II ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Gipsstucwerk/Gipswandbouwplaten P 51 / P52 P 51 / P52 P 51 / P52 P 51 / P52 P 51 / P52 P 51 / P52 P 51 / P52 P 51 / P52 P 51 / P52 ● P 51 / P52 ● P 51 / P52 ●

Gipsplaten ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Lichtbeton/schuimbeton ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● P 51 ● ● ●

Bestaande tegelwerk P4 / P82 / P3 P4 / P82 / P3 P4 / P82 / P3 ● P4 / P82 / P3 ● P4 / P82 / P3 P4 / P82 / P3 P4 / P82 / P3 P4 / P82 / P3 P4 / P82 / P3 ● ● ●

Spaanplaten P 82 / P52 P 82 / P52 P 82 / P52 ● ●

Ondergronden
Binnen/
vloeren

Beton ● ● P 51 / P52 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Cementdekvloeren ● ● P 51 / P52 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Magnesiet- en houtgranietvloeren P 82 / P 52 P 82 / P 52 P 82 / P 52 P 82 / P 52 P 82 / P 52 P 82 / P 52 P 82 / P 52 P 82 / P52 P 82 / P52 P 82 / P52 P 82 / P52 P 82 / P52 P 82 / P52 P 82 / P52 P 82 / P52 ●

Gietasfaltdekvloeren, bezand ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Gietasfaltdekvloeren, slecht bezand P 82 / PU30 P 82 / PU30 P 82 / PU30 P 82 / PU30 P 82 / PU30 P 82 / PU30 P 82 / PU30 P 82 / PU30 P 82 / PU30 P 82 / PU30 P 82 / PU30 P 82 / PU30 P 82 / PU30 P 82 / PU30 P 82 / PU30 ●

Calciumsulfaat-vloeivloeren, geschuur P 51 / P52 P 51 / P52 P 51 / P52 P 51 / P52 P 51 / P52 P 51 / P52 P 51 / P52 P 51 / P52 P 51 / P52 P 51 / P52 P 51 / P52 P 51 / P52 P 51 / P52 P 51 / P52 ● P 51 / P52 P 51 / P52 ●

Calciumsulfaat-vloeivloeren, verbeterd P51 / P52 P51 / P52 P51 / P52 P51 / P52 P51 / P52 P51 / P52 P51 / P52 P51 / P52 P51 / P52 P51 / P52 P51 / P52 P51 / P52 P51 / P52 ● P51 / P52 P51 / P52 ●

ARDEX A 35 Snelcement ● ● P51 / P52 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Bestaand tegelwerk P4 / P82 / P3 P 82 / P 3 P4 / P82 / P3 P4 / P82 / P3 ● P4 / P82 / P3 ● ● ● P4 / P82 / P3 P4 / P82 / P3 ● P4 / P82 / P3 P4 / P82 / P3 P4 / P82 / P3 P4 / P82 / P3 ● ●

Terrazzo P4 / P82 / P3 P 82 / P 3 P4 / P82 / P3 P4 / P82 / P3 ● P4 / P82 / P3 P4 / P82 / P3 P4 / P82 / P3 P4 / P82 / P3 P4 / P82 / P3 P4 / P82 / P3 ● P4 / P82 / P3 P4 / P82 / P3 P4 / P82 / P3 P4 / P82 / P3 ● ●

Spaanplaten P 82 / P52 P 82 / P52 ● ●

Ondergronden
Buiten/
wanden

Beton ● ● ● ● ● ● ● ●

Cementstucwerk ● ● ● ● ● ● ● ●

Kalk-cementstucwerk ● ● ● ● ● ● ● ●

Ondergronden 
Buiten/
vloeren

Beton ● P 4 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Cementdekvloeren ● P 4 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

ARDEX A 38
4 uren dekvloer-bindmiddel

● P 4 ● ● ● ● ● ●
●

● ● ● ● ●

Bestaand tegelwerk P 4 P4 / EP 2000 ● P4 / EP 2000 P4 / EP 2000 P4 / EP 2000 P 4 P4 / EP 2000 ● P4 / EP 2000 ●

●	 ja
P51 voorbereiding van de ondergrond met ARDEX P 51 Hecht en voorstrijkdispersie noodzakelijk
P82 voorbereiding van de ondergrond met ARDEX P 82 Kunstharsvoorstrijk noodzakelijk
P 4 voorbereiding van de ondergrond met ARDEX P 4 Snelle multifunctionele grondering noodzakelijk

Uitspraken in onze technische informatiebladen in acht nemen.
Zie hiervoor op: www.ardex.eu
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ver
pakking

art. nr.
EAN

pallet

25 kg
papieren zak

24755
40 24705 24755 9

40
zakken

ARDEX X6
Flexlijm

Voor het zetten en leggen van geglazuurde, 
gres- en vol keramische tegels en isolatiebouw-
materiaal.

Voor binnen en buiten, 
voor wanden en vloeren

Watervast
Vorstbestendig
Flexibel
Goede standvastigheid
Gemakkelijk te verwerken
Lange verwerkingstijd

Toepassing
Voor het verlijmen van:
–  geglazuurde, gres- en vol keramische tegels
–  natuurstenen tegels en platen 

(vochtbestendig)
Lijmen van:
– geschikte bouwplaten, b.v. gipskarton
–  isolerende platen van hardschuim en 

minerale vezels
–  tegelelementen (isolerende platen van 

hardschuim met mortelcachering aan beide 
kanten)

Verlijmen van:
– Plafond-, zicht- en geluidisolerende platen
Normen, keuringsrapporten
Tegellijm conform EN 12004 C2/TE 
Mengverhouding:
ca. 8 l water : 25 kg poeder 
Soortelijk gewicht: ca. 1,4 kg/l 
circa 1 deel water : 2 ¼ deel poeder
Gewicht gebruiksklare mortel: ca. 1,7 kg/l
Materiaalverbruik: bij gladde ondergrond
vertanding 3 x 3 x 3 mm: ca. 1,4 kg/m2 poeder
vertanding 6 x 6 x 6 mm: ca. 2,5 kg/m2 poeder
vertanding 8 x 8 x 8 mm: ca. 3,0 kg/m2 poeder
vertanding 10 x 10 x 10 mm: ca. 3,7 kg/m2 poeder
vertanding 12 x 12 x 12 mm: ca. 4,5 kg/m2 poeder
Verwerkingstijd (+20 °C): ca. 3 uren
Inlegtijd (EN 1346): ca. 30 min. 
(gemeten bij frisse mortel)
Correctietijd: ca. 15  min.
Beloopbaarheid (+20 °C): 
na voldoende droging of verharding ca. 24 uren, 
daarna kan op de vloer worden gevoegd
Voegwerk wand (+20 °C): na ca. 8 uren
Brandgedrag: klasse E 
Geschikt voor vloerverwarming: ja
GISCODE: ZP 1 = cementhoudend product, 
chromaatarm
EMICODE: EC1PLUS + R = zeer emissiearmPLUS

Kenmerk conform GHS/CLP: 
GHS05 "bijtend", Signaalwoord: gevaar
Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen 
Opslag: ca. 12 maanden in de ongeopende, 
originele verpakking, in droge ruimtes

Getes
tv

ol
ge

ns

DIN EN 12004/12
002

ver
pakking

art. nr.
EAN

pallet

25 kg
papieren zak

54101
40 24705 54101 5

40
zakken

Normen, keuringsrapporten
Tegellijm conform EN 12004 C2/TE S1

Mengverhouding:
ca. 8,25 l water : 25 kg poeder
Soortelijk gewicht: ca. 1,3 kg/l
Gewicht gebruiksklare mortel: ca. 1,6 kg/l
Materiaalverbruik: bij gladde ondergronden
vertanding 3 x 3 x 3 mm: ca. 1,3 kg/m2

vertanding 6 x 6 x 6 mm: ca. 2,1 kg/m2

vertanding 8 x 8 x 8 mm: ca. 2,9 kg/m2

vertanding 10 x 10 x 10 mm: ca. 3,3 kg/m2

MICROTEC-vertanding 12 x 10 x 15 mm: 
ca. 4,9 kg/m2

Verwerkingstijd (+20 °C): ca. 5 uren
Inlegtijd (EN 1346): ca. 30 min. 
(gemeten bij frisse mortel)
Correctietijd: ca. 15 – 20 min.
Beloopbaar/bruikbaar (+20 °C): 
na voldoende droging of verharding ca. 1 dag, 
daarna kan op de vloer worden gevoegd
Voegwerk wand (+20 °C): na ca. 8 uren
Brandgedrag: klasse A1 
Geschikt op vloerverwarming: ja
EMICODE: EC1 + R = zeer emissiearm
Kenmerk conform GHS/CLP: 
GHS05 "bijtend", Signaalwoord: gevaar
Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen 
Opslag: 12 maanden in de ongeopende, 
originele verpakking, in droge ruimtes

ARDEX X7G FLEX
Flexmortel

Voor het zetten en leggen van keramisch tegel-
werk uit geglazuurd aardewerk, steengoed, 
grestegels, betontegels en natuurstenen platen 
voor binnen en buiten en geschikte bouwplaten 
en isolatieplaten. 

Voor binnen en buiten,
voor wanden en vloeren

Watervast
Vorstbestendig
Flexibel

Toepassing
Voor het verlijmen van:
– geglazuurde tegels en grestegels
– glas- en porseleinmozaïek
– betonnen platen en natuurstenen platen 
 (vochtbestendig)
– tegels van fijn steengoed binnen
Voor het verlijmen van:
– geschikte bouwplaten, bijv. gipsplaten,
– isolatieplaten (harde schuimplaten en 
 steenwolplaten)
– tegelelementen (harde schuimplaten 
 met mortelcachering aan beide kanten)

Plaatbedekkingen op verwarmingsdekvloeren
Tegelbekledingen in het zwembad.
Verlijmen van zichtbare en geluidsisolerende 
plafondplaten.

ARDEX X 7 G FLEX, aangemaakt met 
ARDEX E 90 kunstharsverbetering:
– Creëren van een zeer vervormbaar, 
 waterafstotend lijmbed
– Leggen van tegels van fijn steengoed 
 op balkons en terrassen
– Voor het verlijmen van keramische 
 gevelbekleding
– Voor het verlijmen van tegels op nog 
 krimpende ondergronden van beton en 
 metselwerk (ten minstens 3 maanden oud)
– Leggen op bestaande tegel- en plaat-
 bekledingen

NIEUW !
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Getes
tv

ol
ge

ns

DIN EN 12004/12
002

ver
pakking

art. nr.
EAN

pallet

25 kg
papieren zak

54109
40 24705 54109 1

40
zakken

5 kg
zak

54108
40 24705 54108 4

verpakt
per 4 stuks
208 zakken

ARDEX X7G PLUS
Flexlijm

Zeer productieve lijm voor het zetten en 
 leggen van keramisch tegelwerk, betontegel-
werk en vochtongevoelige natuursteen platen 
voor binnen en buiten en geschikte bouwplaten 
en isolatieplaten. 

Voor binnen en buiten,
voor wanden en vloeren

Flexibel
Watervast
Vorstbestendig
Voor het verlijmen van vol keramische tegels 
 binnen
Licht en gemakkelijk te verwerken
Zeer zuinig in verbruik
Zeer standvast
Lange verwerkingstijd
Zeer veel verschillende 
 toepassingsmogelijkheden

Toepassing
Voor het verlijmen van:
– keramisch tegelwerk
Voor het verlijmen van:
– geglazuurde tegels en grestegels
– glas- en porseleinmozaïek
–  betontegels en tegels 

van vochtongevoelige natuursteen,
met uitzondering van marmer

– vol keramische tegels binnen
Voor het verlijmen van:
– geschikte bouwplaten, bijv. gipsplaten,
– isolatieplaten van hard schuim en steenwol
–  tegelelementen (harde schuimisolatieplaten 

met mortelcachering aan beide kanten)
Voor het verlijmen van: 
–  tegels op alle geschikte ondergronden,

zoals beton, cementdekvloeren, calcium-
sulfaat  dekvloeren, gietasfaltdekvloeren, 
stucwerk, metselwerk en soortgelijke 
ondergronden.

Voor tegelwerk op dekvloeren met 
 vloerverwarming.
Voor het verlijmen van tegels in zwembaden
Voor het verlijmen van plafond-, zicht- en 
geluid isolerende platen.

Normen, keuringsrapporten
Tegellijm en hechtcement conform 
EN 12004 C2/ TE S1

Mengverhouding:
ca. 10,5 l water : 25 kg poeder
Soortelijk gewicht: ca. 1,3 kg/l
Gewicht gebruiksklare mortel: ca. 1,4 kg/l
Materiaalverbruik: bij gladde ondergronden
vertanding 3 x 3 x 3 mm: ca. 1,0 kg/m2

vertanding 6 x 6 x 6 mm: ca. 1,6 kg/m2

vertanding 8 x 8 x 8 mm: ca. 2,2 kg/m2

vertanding 10 x 10 x 10 mm: ca. 2,6 kg/m2

MICROTEC-vertanding 12 x 10 x 15 mm: 
ca. 4,0 kg/m2

Verwerkingstijd (+20 °C): ca. 5 uren
lnlegtijd: ca. 10 min. 
(gemeten bij frisse mortel)
Correctietijd: ca. 15 –20 min.
Beloopbaar (+20 °C): na voldoende  droging 
of verharding, ca. 24 uren, daarna kan de 
vloer worden gevoegd
Voegwerk wand (+20 °C): na ca. 8 uren
Brandgedrag: klasse A1 
Geschikt voor vloerverwarming: ja
GISCODE: ZP 1 = cementhoudend product, 
chromaatarm
EMICODE: EC1 + R = zeer emissiearm
Kenmerk conform GHS/CLP: 
GHS05 "bijtend", Signaalwoord: gevaar
Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen 
Opslag: ca. 12 maanden in de ongeopende, 
 originele verpakking, in droge ruimtes
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ARDEX X77 W 
MICROTEC Flexlijm, wit

Witcement-basis.

Zetten en leggen van tegels 
– speciaal voor glasmozaïek, mozaïek 
 van porselein en keramiek, doorschijnend  
 natuursteen en andere toepassingen waar 
 een witte lijm gewenst wordt.

Voor binnen en buiten, 
voor wanden en vloeren

Watervast
Vorstbestendig 
Flexibel
Zeer gunstig in verbruik
Gemakkelijke verwerking
Uitbloeiingsvrij door speciale additieven

Zekerheid door vezelversterking
– schuifspanningen worden gecompenseerd
– hechtsterkte wordt verbeterd
– vervormingskrachten worden 
gereduceerd 
Toepassing
Creëren van een flexibel lijmbed.
Zetten en leggen van:
– glasmosaïek
– mozaïek van porselein en keramiek
 doorschijnend natuursteen 
 (niet-vochtgevoelig)
–  geglazuurde tegels, gres- en vol keramische 

tegels
– betonnen platen

Verlijmen van:
– geschikte bouwplaten, b.v. gipskarton
– isolerende platen van hardschuim 
 en minerale vezels
– tegelelementen (isolerende platen 
 van hardschuim met mortelbekleding 
 aan beide kanten)

Lijmen van tegels in zwembaden
Lijmen van keramische bekledingen aan gevels.
Zetten en leggen van tegels 
op nog krimpende ondergronden van beton 
(ten minste 3 maanden oud).
Tegelwerk op vloerverwarming.

Advies voor het leggen en voegen van 
glasmozaïek
Bij het aanbrengen van mozaïek van glas, 
porselein en keramiek moet de lijm, afhankelijk 
van de vlakheid van de ondergrond met een 
3 mm- of een 4mm blokvertanding worden 
aangebracht. (Indien de ondergrond niet vlak 
is deze uitvlakken met een daartoe geschikte 
mortel uit het ARDEX assortiment.) De 
opgebrachte lijmrillen met de rugzijde van de 
lijmkam gladstriken en de mozaiek in de nog 
verse lijm inleggen en aandrukken, zo dat een 
voldoende lijmcontactpercentage bereikt wordt. 
Voegen indien nodig uitkrassen. 
In zwembaden en andere hoogbelaste gebieden 
adviseren wij voor het lijmen en voegen ARDEX 
WA in te zetten.

Normen, keuringsrapporten
Tegellijm en hechtcement conform 
EN 12004 C2/TE/S 1

ARDEX X 77 W, aangemaakt met ARDEX E 90 
kunstharsverbetering voor het maken van een 
speciale lijm die sterk vervormbaar (S2 volgens 
EN 12002) en waterafstotend is.   

Mengverhouding: 
ca. 10,5 l water : 25 kg poeder
Soortelijk gewicht: ca. 1,0 kg/l
Gewicht gebruiksklare mortel: ca. 1,6 kg/l
Materiaalverbruik: bij gladde ondergrond
vertanding 3 x 3 x 3 mm: ca. 1,1 kg/m2

vertanding 6 x 6 x 6 mm: ca. 2,0 kg/m2

vertanding 8 x 8 x 8 mm: ca. 2,5 kg/m2

vertanding 10 x 10 x 10 mm: ca. 2,7 kg/m2

MICROTEC-vertanding 12 x 10 x 15 mm: 
ca. 4,1 kg/m2

Verwerkingstijd (+20 °C): ca. 3 uren
Inlegtijd (EN 1346): ca. 60 min. 
(gemeten bij frisse mortel)
Correctietijd: ca. 15 –30 min.
Beloopbaarheid (+20 °C): na ca. 1 dag, 
daarna voegen mogelijk
Brandgedrag: klasse E 
Geschikt voor vloerverwarming: ja
GISCODE: ZP1 = cementhoudend product, 
chromaatarm
EMICODE: EC1 + R = zeer emissiearm
Kenmerk conform GHS/CLP: 
GHS05 "bijtend", Signaalwoord: gevaar
Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen 
Opslag: in droge ruimtes ca. 12 maanden in de 
ongeopende originele verpakking te bewaren
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ARDEX X77 
MICROTEC Flexlijm

Cementbasis.
Voor het verlijmen van keramisch tegelwerk, 
ook die vrijwel geen water opnemen 
(vol keramische tegels).

Voor binnen en buiten, 
voor wanden en vloeren

Watervast
Vorstbestendig
Flexibel
Zeer zuinig
Gemakkelijk te verwerken

Zekerheid door vezelversterking
– schuifspanningen worden gecompenseerd
– hechtsterkte wordt verbeterd
– vervormingskrachten worden gereduceerd

Toepassing
Creëren van een flexibel lijmbed
Zetten en leggen van:
–  geglazuurde tegels, gres- en vol keramische 

tegels
– mozaïek van glas en porselein
– betonnen platen
– vochtbestendige natuurstenen platen
Verlijmen van:
– geschikte bouwplaten, bijv. gipskarton 
– isolerende platen van hardschuim 
 en minerale vezels
– tegelelementen (harde schuimisolatieplaten 
 met mortelcachering aan beide kanten)
Lijmen van tegels in zwembaden.
Lijmen van keramische bekledingen aan gevels.
Lijmen van tegels op nog krimpende onder-
gronden van beton en metselwerk (ten minste 
3 maanden oud).
Tegelwerk op vloerverwarming.

Normen, keuringsrapporten
Tegellijm en hechtcement conform 
EN 12004 C2/TE/S1

ARDEX X 77, aangemaakt met ARDEX E 90 
kunstharsverbetering voor het maken van een 
speciale lijm die sterk vervormbaar (S2 volgens 
EN 12002) en waterafstotend is.

Mengverhouding:
ca. 11 l water : 25 kg poeder
Soortelijk gewicht: ca. 1,0 kg/l
Gewicht gebruiksklare mortel: ca. 1,5 kg/l
Materiaalverbruik: bij gladde ondergronden
vertanding 3 x 3 x 3 mm: ca. 1,0 kg/m2

vertanding 6 x 6 x 6 mm: ca. 1,6 kg/m2

vertanding 8 x 8 x 8 mm: ca. 2,2 kg/m2

vertanding 10 x 10 x 10 mm: ca. 2,6 kg/m2

MICROTEC-vertanding 12 x 10 x 15 mm: 
ca. 4,1 kg/m2

Verwerkingstijd (+20 °C): ca. 3 uren
Inlegtijd: ca. 60 min. 
(gemeten bij frisse mortel)
Correctietijd: ca. 30 min.
Beloopbaar (+20 °C): na 24 uren, 
daarna voegen mogelijk
Brandgedrag: klasse E 
Geschikt op vloerverwarming: ja
GISCODE: ZP 1 = cementhoudend product, 
chromaatarm
EMICODE: EC1 + R = zeer emissiearm
Kenmerk conform GHS/CLP: 
GHS05 "bijtend", Signaalwoord: gevaar
Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen 
Opslag: 12 maanden in de ongeopende, 
originele verpakking, in droge ruimtes
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ARDEX X78
MICROTEC Flexlijm, vloer

Cementbasis.
Voor het vol en zat (zonder holle ruimtes) ver-
lijmen van keramische vloertegels.

Voor binnen en buiten, vloer
 
Watervast
Vorstbestendig
Flexibel
Zeer zuinig
Gemakkelijk te verwerken

Zekerheid door vezelversterking
– schuifspanningen worden gecompenseerd
– hechtsterkte wordt verbeterd
– vervormingskrachten worden gereduceerd

Toepassing
Creëren van een flexibel lijmbed met zachte, 
softe mortelconsistentie, die een
volledig verzadigde inbedding in het floating-
procédé mogelijk maakt.
Leggen van:
–  geglazuurde tegels, gres- en vol keramische 

tegels
– mozaïek van glas en porselein
– betonnen platen
– vochtbestendige natuurstenen tegels
Leggen van tegels en platen:
– op balkons en terrassen
– in zwembaden
– op vloerverwarming
– in zwaar belastbare industrie- 
 en nijverheidsomgevingen
Lijmen van tegels op nog krimpende onder-
gronden van beton (ten minste 3 maanden 
oud).

Normen, keuringsrapporten
Tegellijm en hechtcement conform 
EN 12004 C2/E/S1

ARDEX X 78, aangemaakt met ARDEX E 90 
kunstharsverbetering voor het maken van een 
speciale lijm die sterk vervormbaar (S2 volgens 
EN 12002) en waterafstotend is.

Mengverhouding:
ca. 9 l water : 25 kg poeder
Soortelijk gewicht: ca. 1,2 kg/l
Gewicht gebruiksklare mortel: ca. 1,6 kg/l
Materiaalverbruik: bij gladde ondergronden
vertanding 3 x 3 x 3 mm: ca. 1,3 kg/m2

vertanding 6 x 6 x 6 mm: ca. 2,1 kg/m2

vertanding 8 x 8 x 8 mm: ca. 2,7 kg/m2

vertanding 10 x 10 x 10 mm: ca. 3,2 kg/m2

MICROTEC-vertanding 12 x 10 x 15 mm: 
ca. 5,8 kg/m2

Verwerkingstijd (+20 °C): ca. 4 uren
Inlegtijd: ca. 60 min. 
(gemeten bij frisse mortel)
Correctietijd: ca. 30 min.
Beloopbaar (+20 °C): na 24 uren, 
daarna voegen mogelijk
Brandgedrag: klasse E 
Geschikt op vloerverwarming: ja
GISCODE: ZP 1 = cementhoudend product, 
chromaatarm
EMICODE: EC1PLUS + R = zeer emissiearmPLUS

Kenmerk conform GHS/CLP: 
GHS05 "bijtend", Signaalwoord: gevaar
Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen 
Opslag: 12 maanden in de ongeopende, 
originele verpakking, in droge ruimtes
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ARDEX X77 S
MICROTEC Flexlijm, snel

Cementbasis.
Voor het verlijmen van keramisch tegelwerk, 
ook die vrijwel geen water opnemen 
(vol keramische tegels).

Voor binnen en buiten, 
voor wanden en vloeren

Watervast
Vorstbestendig
Flexibel
Zeer gunstig in verbruik
Gemakkelijk te verwerken
Reeds na 90 minuten te belopen/voegen

Zekerheid door vezelversterking
– schuifspanningen worden gecompenseerd
– hechtsterkte wordt verbeterd
– vervormingskrachten worden gereduceerd

Toepassing
Creëren van een flexibel lijmbed. 
Zetten en leggen van:
–  geglazuurde tegels, gres- en vol keramische 

tegels
– mozaïek van glas en porselein
– betonnen platen
– vochtbestendige natuurstenen platen
Verlijmen van
– geschikte bouwplaten, bijv. gipsplaten 
– isolerende platen van hardschuim 
 en minerale vezels
– tegelelementen (harde schuimisolatieplaten 
 met mortelcachering aan beide kanten)
Lijmen van tegels in zwembaden
Lijmen van keramische bekledingen aan gevels
Lijmen van tegels op nog krimpende 
ondergronden van beton en metselwerk 
(ten minste 3 maanden oud)
Tegelwerk op vloerverwarming

Advies voor het leggen en voegen van 
glasmozaïek
Bij het aanbrengen van mozaïek van glas, 
 porselein en keramiek moet de lijm, afhankelijk 
van de vlakheid van de ondergrond met een  
3 mm- of een 4 mm blokvertanding worden 
aangebracht. (Indien de ondergrond niet vlak is 
deze uitvlakken met een daartoe geschikte 
mortel uit het ARDEX assortiment.) De opge-
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brachte lijmrillen met de rugzijde van de lijm-
kam gladstrijken en de mozaïek in de nog 
verse lijm inleggen en aandrukken, zo dat een 
voldoende lijmcontactpercentage bereikt 
wordt. Voegen indien nodig uitkrassen. 
In continue natte ruimtes is  ARDEX WA in te 
zetten. In zwembaden en andere hoogbelaste 
gebieden adviseren wij voor het lijmen en 
 voegen ARDEX WA in te  zetten.

Normen, keuringsrapporten:
Tegellijm en hechtcement 
conform EN 12004/C2/FTE/S1

ARDEX X 77 S, aangemaakt met ARDEX E 90 
kunstharsverbetering voor het maken van 
een speciale lijm die sterk vervormbaar en 
waterafstotend is S2 volgens EN 12004

Mengverhouding:
ca. 8,5 l water : 25 kg poeder
Soortelijk gewicht: ca. 1,1 kg/l
Gewicht gebruiksklare mortel: ca. 1,5 kg/l
Materiaalverbruik: bij gladde ondergronden
vertanding 3 x 3 x 3 mm: ca. 1,3 kg/m²
vertanding 6 x 6 x 6 mm: ca. 2,0 kg/m²
vertanding 8 x 8 x 8 mm: ca. 2,5 kg/m²
vertanding 10 x 10 x 10 mm: ca. 2,9 kg/m2

Verwerkingstijd (+20 °C): ca. 30 min.
Inlegtijd: ca. 20 min.
Correctietijd: ca. 15 min.
Beloopbaar (+20 °C): na ca. 90 min, 
daarna voegen op de vloer mogelijk
Voegwerk wand (+20 °C): na ca. 60 min.
Brandgedrag: klasse E 
Geschikt op vloerverwarming: ja
GISCODE: ZP 1 = cementhoudend product, 
chromaatarm
EMICODE: EC1 + R = zeer emissiearm
Kenmerk conform GHS/CLP: 
GHS05 "bijtend", Signaalwoord: gevaar
Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen 
Opslag: ca. 6 maanden 
in de ongeopende, originele verpakking, 
in droge ruimtes
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Advies voor het leggen en voegen van 
glasmozaïek
Bij het aanbrengen van mozaïek van glas, 
 porselein en keramiek moet de lijm, afhankelijk 
van de vlakheid van de ondergrond met een  
3 mm- of een 4 mm blokvertanding worden 
aangebracht. (Indien de ondergrond niet vlak is 
deze uitvlakken met een daartoe geschikte 
mortel uit het ARDEX assortiment.) De opge-
brachte lijmrillen met de rugzijde van de lijm-
kam gladstrijken en de mozaïek in de nog 
verse lijm inleggen en aandrukken, zo dat een 
voldoende lijmcontactpercentage bereikt 
wordt. Voegen indien nodig uitkrassen. 
In continue natte ruimtes is  ARDEX WA in te 
zetten. In zwembaden en andere hoogbelaste 
gebieden adviseren wij voor het lijmen en 
 voegen ARDEX WA in te  zetten.

Normen, keuringsrapporten:
Tegellijm en hechtcement 
conform EN 12004 C2/FE/S1

ARDEX X 78 S, aangemaakt met ARDEX E 90 
kunstharsverbetering voor het maken van 
een speciale lijm die sterk vervormbaar en 
waterafstotend is. S2 volgens EN 12004

Mengverhouding: 
ca. 8 l water : 25 kg poeder
Soortelijk gewicht: ca. 1,2 kg/l
Gewicht gebruiksklare mortel: ca. 1,6 kg/l
Materiaalverbruik: bij gladde ondergronden
vertanding 3 x 3 x 3 mm: ca. 1,2 kg/m²
vertanding 6 x 6 x 6 mm: ca. 1,9 kg/m²
vertanding 8 x 8 x 8 mm: ca. 2,3 kg/m²
vertanding 10 x 10 x 10 mm: ca. 3,7 kg/m2

MICROTEC-vertanding 12 x 10 x 15 mm: 
ca. 6,0 kg/m2

Verwerkingstijd (+20 °C): ca. 30 min.
Inlegtijd: ca. 30 min.
Correctietijd: ca. 15 min.
Beloopbaar (+20 °C): na ca. 90 min., 
daarna kan de vloer worden gevoegd
Brandgedrag: klasse E 
Geschikt op vloerverwarming: ja
GISCODE: ZP 1 = cementhoudend product, 
chromaatarm
Kenmerk conform GHS/CLP: 
GHS05 "bijtend", Signaalwoord: gevaar
Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen 
Opslag: ca. 6 maanden 
in de ongeopende, originele verpakking, 
in droge ruimtes

ARDEX X78 S
MICROTEC Flexlijm vloer, 
snel
Cementbasis
Voor het vol en zat (zonder holle ruimtes) 
verlijmen van keramische vloertegels.

Voor binnen en buiten, vloer

Watervast
Vorstbestendig
Flexibel
Zeer gunstig in verbruik
Gemakkelijke verwerking
Zonder uitbloeiing door speciale additieven
Reeds na 90 minuten te belopen/voegen

Zekerheid door vezelversterking
– schuifspanningen worden gecompenseerd
– hechtsterkte wordt verbeterd
– vervormingskrachten worden gereduceerd

Toepassing
Creëren van een fl exibel lijmbed met zachte, 
softe mortelconsistentie, die een volledig 
verzadigde inbedding in het fl oating-procédé 
mogelijk maakt.   
–  geglazuurde tegels, gres- en vol keramische 

tegels
– mozaïek van glas en porselein
– betonnen platen
– vochtbestendige natuurstenen platen
Leggen van tegels en platen:
– op balkons en terrassen
– in zwembaden
– op vloerverwarming
– in zwaar belastbare industrie- 
 en nijverheidsomgevingen
Leggen van tegels op nog krimpende 
ondergronden van beton en metselwerk 
(ten minste 3 maanden oud).
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ARDEX X 90 
OUTDOOR
MICROTEC3 Flexlijm
Verlijmen van gres- en volkeramische tegels, 
beton- en natuurwerksteenplaten binnen en 
buiten.

Voor binnen en buiten, wanden en vloeren

Uitbloeiingsvrij door speciale additieven
Slagregenbestendig na circa 2 uren
Watervast en vorstbestendig
Zeer hoge beginhechting
Gemakkelijke verwerking

Toepassing:
Voor het vervaardigen van een flexibel lijmbed.
Verlijmen van:
–  geglazuurde tegels, grestegels en 

volkeramische tegels
– glas- en porseleinmozaïek
– betonwerksteenplaten
– vochtongevoelige natuurwerksteenplaten 

Verlijmen van:
–  geschikte bouwplaten, zoals bijvoorbeeld 

gipskarton
–  isolerende platen uit hardschuim en minerale 

vezels
–  Tegelelementen (hardschuim isolerende platen 

met aan weerskanten opgebrachte mortel

Verlijmen van tegels in zwembaden
Lijmen van keramische bekledingen aan gevels
Verlijmen van tegels op nog 
krimpende ondergronden van beton en 
met selwerk (ten minste 3 maanden oud)
Leggen van platen op verwarmde dekvloeren

Normen, keuringsrapporten
Tegellijm conform EN 12004 C2/FTE/S1 
ARDEX X 90 gemend met ARDEX E 90 
kunsthars verbetering voor het vervaardigen van 
een speciale lijm met een hoge vervormbaarheid 
(S2 conform EN 12002) en waterafstotende 
eigenschappen.
Mengverhouding: 

ca. 8,5 l water : 25 kg poeder 
Soortelijk gewicht: ca. 1,1 kg/l
Gewicht gebruiksklare mortel: ca. 1,6 kg/l
Materiaalverbruik: op gladde ondergronden
bij vertanding 3x3x3 mm: ca. 1,1 kg/m²
bij vertanding 6x6x6 mm: ca. 2,1 kg/m²
bij vertanding 8x8x8 mm: ca. 2,6 kg/m²
bij vertanding 10x10x10 mm: ca. 3,2 kg/m²
bij ARDEX Microtec-vertanding: ca. 4,6 kg/m²
Verwerkingstijd (20°C): ca. 60 minuten
Inlegtijd: ca. 30 minuten (EN 1346) 
(gemeten bij verse mortel)
Correctietijd: ca. 15 – 20 minuten
Beloopbaarheid (+20 °C): na circa 3 uren, 
daarna voegen mogelijk
Voegen aan de wand: na circa 2 uren
GISCODE: ZP 1 = cementhoudend product,
chromaatarm
EMICODE: EC1PLUS + R = zeer emissiearmPLUS

Kenmerk conform GHS/CLP: 
GHS05 "bijtend", Signaalwoord: gevaar
Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen 
Verpakking: papieren zak met 25 kg netto 
opslag: 12 maanden in de ongeopende,
originele verpakking, in droge ruimtes
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ARDEX DITRA FBM
Vloeibedmortel

Speciaal vloeibedmortel voor toepassing 
in het systeem met Schlüter®-DITRA.

Voor binnen en buiten, vloer

Flexibel
Watervast
Uitstekende hechtingskracht
Lange verwerkingstijd
Variabele consistentie

Toepassing
Volledige verzadigde inbedding van tegels 
in het floating-procédé. 
Leggen van tegels op de DITRA-mat.
Verlijmen van de DITRA-mat op geschikte 
ondergronden.
Lijmen van gres- en vol keramische tegels, 
mozaïek, betonnen platen en vochtbestendige 
natuurstenen tegels voor:
– binnen en buiten
– op balkons en terrassen
– in zwembaden
– op vloerverwarming

Normen, keuringsrapporten
Tegellijm en hechtcement conform
EN 12004 C2/E S1

Mengverhouding:
ca. 6,5 –7,5 l water : 25 kg poeder
Soortelijk gewicht: ca. 1,3 kg/l
Gewicht gebruiksklare mortel: ca. 1,7 kg/l
Materiaalverbruik: bij gladde ondergronden
vertanding 4 x 4 x 4 mm: ca. 1,5 kg/m2

vertanding 6 x 6 x 6 mm: ca. 2,2 kg/m2

vertanding 8 x 8 x 8 mm: ca. 3,0 kg/m2

Verwerkingstijd (+20 °C): ca. 3 uren
Inlegtijd: ca. 30 min 
(gemeten bij frisse mortel)
Correctietijd: bij grestegels ca. 30 min.
Beloopbaar (+20 °C): 
voegen na ca. 6 uren mogelijk
Brandgedrag: klasse E 
Geschikt op vloerverwarming: ja
GISCODE: ZP 1 = cementhoudend product, 
chromaatarm
Kenmerk conform GHS/CLP: 
GHS05 "bijtend", Signaalwoord: gevaar
Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen 
Opslag: 12 maanden in de ongeopende, 
originele verpakking, in droge ruimtes
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ARDEX S21
Snelmortel

Vervaardigd met ARDEX WSZ Snelcement  
32,5 R-SF.
Voor het uitvlakken van vloeren en voor 
het  leggen van vloertegels en -platen met 
een  snelle verharding van het mortelbed.

Voor binnen en buiten

Watervast
Vorstbestendig
Flexibel

Toepassing
Voor het uitvlakken en vullen van ruwe en 
 ongelijke ondergronden, ook met afschot.
Voor het leggen van vloerplaten van:
– keramiek
– gresmateriaal
Voor het leggen van sterk geprofileerde tegels 
of keramische vloerplaten in verschillende 
 diktes, of natuursteen – met uitzondering van 
marmer – in een mortelbed door verwerking 
met een getande lijmkam.

Normen, keuringsrapporten
Tegellijm en hechtcement conform
EN 12004 C1/F.

Mengverhouding:
Voor het uitvlakken en egaliseren
ca. 5 l water : 25 kg poeder
Voor het lijmen van vloertegels
ca. 4 l water : 25 kg poeder
Soortelijk gewicht: ca. 1,5 kg/l
Gewicht gebruiksklare mortel: ca. 2,0 kg/l
Materiaalverbruik:
bij nivelleringswerkzaamheden
ca. 1,7 kg m2/mm
bij gebruik van een getande lijmkam
6 x 6 x 6 mm ca. 4,0 kg/m2

Verwerkingstijd (+20 °C): ca. 30 min.
Inlegtijd: ca. 10 min.
Correctietijd: ca. 20 min.
Beloopbaar (+20 °C): 
egalisatielagen na ca. 90 min., 
voegen van vloertegels na ca. 3 uren
Brandgedrag: klasse E 
Geschikt op vloerverwarming: ja
GISCODE: ZP 1 = cementhoudend product, 
chromaatarm
Kenmerk conform GHS/CLP: 
GHS05 "bijtend", Signaalwoord: gevaar
Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen 
Opslag: ca. 12 maanden in de ongeopende, 
 originele verpakking, in droge ruimtes

ver
pakking

art. nr.
EAN

pallet

25 kg
papieren zak

16770
40 24705 16770 3

40
zakken

ARDEX N 23
MICROTEC Natuursteen en 
tegellijm
Met ARDURAPID®-effect
Verkleuringsvrij en uitbloeiingsvrij leggen van 
natuursteen en natuursteenplaten, beton- en 
cottoplaten in dunbed- en middelbed methode. 
Verlijmen en leggen van grestegels en volkera-
mische tegels.

Voor binnen, wand en vloer

Reeds na 2 uren te belopen / voegen
Mortelbeddiktes van 2 – 15 mm
Uitmuntende verbinding
Lichte verwerking
Droogt snel

Zekerheid door vezelversterking
– schuifspanningen worden gecompenseerd
– hechtsterkte wordt verbeterd
– vervormingskrachten worden gereduceerd

Toepassing
Verkleuringsvrij en uitbloeiingsvrij leggen van:
–  natuursteenplaten bijv. uit marmer, 

Jura marmer, Solnhofener tegels e.d. 
–  natuursteenplaten, bijv. uit graniet, kwartsiet 

e.d. 
–  betontegels, Agglomarmer en cottoplaten
Verlijmen en leggen van grestegels en volkera-
mische tegels.

Normen, keuringsrapporten
Tegellijm en hechtcement conform
EN 12004 C2/FTE S1.

Mengverhouding: 
ca. 8,25 – 8,75 l water : 25 kg poeder over-
eenkomend met ca. 1 deel water : 2½ delen 
poeder
Soortelijk gewicht: ca. 1,2 kg/l
Mortelgewicht: ca. 1,4 kg/l
Materiaalverbruik: bij gladde ondergrond
ca. 1,2 kg/m² poeder bij vertanding 3 x 3 x 3 mm
ca. 1,9 kg/m² poeder bij vertanding 6 x 6 x 6 mm
ca. 2,4 kg/m² poeder bij vertanding 8 x 8 x 8 mm
ca. 2,9 kg/m² poeder bij vertanding 10 x 10 x 10 mm
ca. 3,4 kg/m² poeder bij vertanding 12 x 12 x 12 mm
Verwerkingstijd (+20°C): ca. 45 – 60 min.
Inlegtijd (EN 1346): ca. 30 min. 
(gemeten bij verse mortel)
Correctietijd (+20°C): ca. 15min.
Beloopbaarheid (+20°C): na ca. 2 uren, 
daarna voegen mogelijk
Brandgedrag: Klasse E
Geschikt voor vloerverwarming: ja
GISCODE: ZP1 = cementhoudend product, 
chromaatarm
EMICODE: EC1PLUS + R = zeer emissiearmPLUS

Kenmerk conform GHS/CLP: 
GHS05 "bijtend", Signaalwoord: gevaar
Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen 
Opslag: ca. 12 maanden in de ongeopende, 
originele verpakking, in droge ruimtes ver

pakking
art. nr.

EAN
pallet

25 kg
papieren zak

16771
40 24705 16771 0

40
zakken

5 kg 
emmer

16772
40 24705 16772 7

72
emmers

ARDEX N 23 W
MICROTEC Natuursteen en 
tegellijm, wit
Met ARDURAPID®-effect
Verkleuringsvrij en uitbloeiingsvrij leggen van 
natuursteen en natuursteenplaten, beton- en 
cottoplaten in dunbed- en middelbed methode. 
Verlijmen en leggen van grestegels en volkera-
mische tegels. Verlijmen en leggen van heldere 
en doorschijnende
marmeren tegels en andere natuurstenen pla-
ten met een doorschijnend karakter.
Voor binnen, wand en vloer
Reeds na 2 uren te belopen / voegen
Mortelbeddiktes van 2 – 15 mm
Uitmuntende verbinding
Lichte verwerking
Droogt snel
Zekerheid door vezelversterking
– schuifspanningen worden gecompenseerd
– hechtsterkte wordt verbeterd
– vervormingskrachten worden gereduceerd
Toepassing
Verkleuringsvrij en uitbloeiingsvrij leggen van:
–  natuursteenplaten bijv. uit marmer, 

Jura marmer, Solnhofener tegels e.d. 
–  natuursteenplaten, bijv. uit graniet, kwartsiet 

e.d. 
– betontegels, Agglomarmer en cottoplaten
Verlijmen en leggen van grestegels en volkera-
mische tegels.

Normen, keuringsrapporten
Tegellijm en hechtcement conform
EN 12004 C2/FTE S1.

Mengverhouding: 
ca. 8,25 – 8,75 l water : 25 kg poeder over-
eenkomend met ca. 1 deel water : 2½ delen 
poeder
Soortelijk gewicht: ca. 1,2 kg/l
Mortelgewicht: ca. 1,4 kg/l
Materiaalverbruik: bij gladde ondergrond
ca. 1,2 kg/m² poeder bij vertanding 3 x 3 x 3 mm
ca. 1,9 kg/m² poeder bij vertanding 6 x 6 x 6 mm
ca. 2,4 kg/m² poeder bij vertanding 8 x 8 x 8 mm
ca. 2,9 kg/m² poeder bij vertanding 10 x 10 x 10 mm
ca. 3,4 kg/m² poeder bij vertanding 12 x 12 x 12 mm
Verwerkingstijd (+20°C): ca. 45 – 60 min.
Inlegtijd (EN 1346): ca. 30 min. (gemeten bij 
verse mortel)
Correctietijd (+20°C): ca. 15min.
Beloopbaarheid (+20°C): na ca. 2 uren, 
daarna voegen mogelijk
Brandgedrag: Klasse E
Geschikt voor vloerverwarming: ja
GISCODE: ZP1 = cementhoudend product, 
chromaatarm
EMICODE: EC1PLUS + R = zeer emissiearmPLUS

Kenmerk conform GHS/CLP: 
GHS05 "bijtend", Signaalwoord: gevaar
Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen 
Opslag: ca. 12 maanden in de ongeopende, 
originele verpakking, in droge ruimtes
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19164
40 24705 19164 7

40
zakken

ARDEX S28 NIEUW
MICROTEC grootformaatlijm

Voor het aanzetten en leggen van gres- en 
volkeramische tegels. Verkleurings-, vervor-
mings- en uitbloeiingsvrij leggen van natuur-
steen-, natuurwerksteen-, betonwerksteen- en 
cottoplaten. 

Voor binnen, vloer en wand

Met ARDURAPID®-effect
Voor lijmbeddiktes van 2 – 15 mm
Na 3 uren beloopbaar
Snel droog
Gemakkelijke verwerking

Toepassing
Verkleurings- en vervormingsvrij leggen van 
natuursteentegels en natuurwerksteenplaten 
uit:
– marmer
– Jura-marmer
– graniet
– kwartsiet e.d.
– cotto-tegels

Leggen van gres- en volkeramische tegels.

Voor het verlijmen van grootformaat tegels 
en platen op calciumsulfaat-vloeidekvloeren 
en andere vochtgevoelige ondergronden met 
ARDEX P 51 of ARDEX P 52, 
1 : 3 met water verdund, voorstrijken.
Voor het aanzetten van grote en dunne tegels 
op vochtgevoelige ondergronden aan wanden.

Normen, keuringsrapporten
Conform EN 12004 C2/FTE S1
Mengverhouding: 
Voor het leggen op vloeren:
ca. 7,5 – 9 l water : 25 kg poeder
Voor het aanzetten aan wanden:
ca. 7 – 8 l water : 25 kg poeder
Mortelgewicht: circa 1,4 kg/l
Materiaalverbruik: bij gladde ondergrond 
bij vertanding 3 x 3 x 3 mm: 
circa 1,2 kg/m2 poeder
bij vertanding 6 x 6 x 6 mm: 
circa 1,9 kg/m2 poeder
bij vertanding 8 x 8 x 8 mm: 
circa 2,4 kg/m2 poeder
bij vertanding 10 x 10 x 10 mm: 
circa 2,9 kg/m2 poeder
bij vertanding 12 x 12 x 12 mm: 
circa 3,4 kg/m2 poeder
Verwerkingstijd (+20 °C): ca. 75 min.
Inlegtijd (EN 1346): ca. 30 min. (gemeten bij 
verse mortel)
Correctietijd:  ca. 30 min.
Beloopbaarheid (+20°C): na ca. 4 uren
Geschikt voor vloerverwarming: ja
GISCODE: ZP1 = cementhoudend product, 
chromaatarm
EMICODE: EC1PLUS + R = zeer emissiearmPLUS

Kenmerk conform GHS/CLP: 
GHS05 "bijtend", Signaalwoord: gevaar
Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen 
Opslag: in droge ruimtes circa 12 maanden in 
de origineel gesloten verpakking houdbaar

ver
pakking

art. nr.
EAN

pallet

25 kg
papieren zak

16773
40 24705 16773 4

40
zakken

ARDEX N 25
Flexibele middel en 
dikbedmortel 
Verkleurings- en vervormingsvrij   leggen van 
natuursteentegels, natuurwerksteen-, 
betonwerksteen en cottoplaten.
Leggen van gres- en volkeramische tegels.

Voor binnen, vloer

Met ARDURAPID®-effect
Voor laagdiktes van 5 – 20 mm
Reeds na 3 uren beloopbaar
Snel drogend
Lichte verwerking
Uitstekende verwerkingseigenschappen

Toepassing
Verkleurings- en vervormingsvrij  leggen van 
natuursteentegels en natuurwerksteenplaten 
van:
– marmer
– Jura-marmer
– graniet
– kwartsiet e.d.
– Cotto-tegels
Leggen van 
– gres- en volkeramische tegels
Egaliseren van wand- en vloeroppervlakken. 

Normen,  keuringsrapporten 
Conform EN 12004 C2/FE

Mengverhouding: 
Voor het leggen in het middle- en dikbedpro-
cedé op de vloer:
ca. 7,25 l water : 25 kg poeder
Mortelgewicht:  1,5 kg/l
Materiaalverbruik:
ca. 1,2 kg poeder per m² en mm opbreng-
dikte
ca. 3,6 kg poeder per m² bij vertanding 
10x10x10 mm
Verwerkingstijd (+20° C): ca. 60 minuten
Inlegtijd (EN 1346): circa 20 minuten 
(gemeten bij verse mortel)
Correctietijd: ca. 20 min.
Beloopbaar (+ 20° C): na ca. 3 uren
Geschikt voor vloerverwarming: ja
GISCODE: ZP1 = cementhoudend product, 
chromaatarm
EMICODE: EC1PLUS + R = zeer emissiearmPLUS

Kenmerk conform GHS/CLP: 
GHS05 "bijtend", Signaalwoord: gevaar
Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen 
Opslag: In droge ruimtes circa 12 maanden 
in de origineel gesloten verpakking houdbaar
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16774
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40
zakken

ARDEX X 30
Legmortel 

Voor het leggen van vochtongevoelige  natuur- 
en betonwerksteenplaten.
Leggen van treden en stootborden van beton- 
en natuurwerksteen in het middel- en dikbed-
procedé.

Voor binnen en buiten, vloer

Mortelbeddiktes van 5 – 30 mm
Na 3 uren beloopbaar/voegbaar
Gemakkelijke verwerking

Toepassing
Voor het leggen van vochtongevoelige   natuur- 
en betonwerksteenplaten  
Leggen van natuursteenplaten met grote dikte-
toleranties, ongekalibreerde bedekkingen zoals 
bijv. kwartsiet- en porfierplaten en andere poly-
gonale bedekkingen
Leggen van treden en stootborden

Normen, keuringsrapporten
Conform EN 12004 C2/E
 
Mengverhouding: 
ca. 8,25 l water : 25 kg  poeder  
Mortelgewicht: ca. 1,6 kg/ l
Materiaalverbruik: 
ca. 1,1 kg poeder per m² en mm opbrengdikte
ca. 3,8 kg poeder bij vertanding 10x10x10 mm
ca. 5,5 kg poeder bij MBM-vertanding
Verwerkingstijd (+20°C): ca. 70 min.
Inlegtijd (EN 1346): ca. 30 min. (gemeten bij 
verse mortel)
Correctietijd (+20°C): ca. 15 min.
Beloopbaarheid (+20°C): na circa 3 – 4 
uren, voegen na 24 uren
Geschikt voor vloerverwarming: ja
GISCODE: ZP 1= cementhoudend product, 
chromaatarm
EMICODE: EC1PLUS + R = zeer emissiearmPLUS

Kenmerk conform GHS/CLP: 
GHS05 "bijtend", Signaalwoord: gevaar
Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen 
Opslag: in droge ruimtes ca. 12 maanden in 
de origineel gesloten verpakking houdbaar

Getes
tv

ol
ge

ns

DIN EN 12004
/12002

ARDEX X 32
Flexibele legmortel

Met ARDURAPID®-Plus-effect.
Verkleurings- en uitbloeiingsvrij leggen 
van flagstone-tegels, natuursteentegels, 
betontegels en cottoplaten.
Leggen van gres- en vol keramische tegels.

Voor binnen en buiten, 
voor wanden en vloeren

Reeds na 3 uur begaanbaar/voegbaar
Morteldiktes van 3 – 30 mm
Waterafstotend en weersstabiel
Snel drogend
Lichte verwerking
Hoge opbrengst
Voor het leggen in het dun-, middel- 
en dikbedprocédé

Toepassing
Verkleurings- en uitbloeiingsvrij leggen van:
– natuursteentegels, flagstone-tegels 
   van marmer, jura-marmer, graniet, kwartsiet
– cottoplaten
– betonplaten
– leggen van gres- en vol keramische tegels
Nivelleren van wand- en vloeroppervlakken 
vóór de uitvoering van legwerkzaamheden.
Leggen op vloerverwarming.

Normen, keuringsrapporten
Tegellijm en hechtcement conform
EN 12004 C2/FTE S1

Mengverhouding:
Voor leggen en uitvlakken van vloeren
ca. 8 – 8,5 l water : 25 kg poeder
Voor uitvlakken van wanden
ca. 7,5 l water : 25 kg poeder
Soortelijk gewicht: ca. 1,1 kg/l
Gewicht gebruiksklare mortel: ca. 1,6 kg/l
Materiaalverbruik: 
bij gladde ondergronden ca. 1,2 kg m2/mm
bij vertanding 8 x 8 x 8 mm ca. 3,3 kg/m2

Verwerkingstijd (+20 °C): ca. 60 min.
Inlegtijd: ca. 20 min.
Correctietijd: ca. 20 – 30 min.
Beloopbaar (+20 °C): 
na ca. 3 uren, daarna voegen mogelijk
Brandgedrag: klasse E 
Geschikt op vloerverwarming: ja
Kenmerk conform GHS/CLP: 
GHS05 "bijtend", Signaalwoord: gevaar
Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen 
Opslag: ca. 12 maanden in de ongeopende, 
originele verpakking, in droge ruimtes
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ARDEX E 90
Kunstharsverbetering

Kunstharsverbetering voor
ARDEX X 7 G FLEX, ARDEX X 77 W, 
ARDEX X 77, ARDEX X 78, ARDEX X 77 S, 
ARDEX X 78 S, ARDEX S 21, ARDEX N 23,
ARDEX N 23 W, ARDEX S 28 NIEUW, 
ARDEX X 90 OUTDOOR

Voor buiten en binnen

Toepassing
In combinatie met ARDEX X 7 G FLEX:
– maken van een sterk vervormbaar, 
 waterafstotend lijmbed
– leggen van harde, dichte tegels 
 op balkon en terras
– zetten van keramisch tegelwerk 
 aan de gevel
– zetten en leggen van tegels op nog 
 krimpende ondergrond van beton en 
 metselwerk (ten minste 3 maanden oud)
– zetten en leggen op bestaand tegelwerk
In combinatie met ARDEX X 77 W:
– maken van een sterk vervormbaar, 
 waterafstotend lijmbed
– zetten en leggen van vol keramische tegels
– zetten van keramisch tegelwerk tegen 
 de gevel
– zetten en leggen van tegels op nog 
 krimpende ondergrond van beton en 
 metselwerk (ten minste 3 maanden oud)
– tegelwerk op vloerverwarming
In combinatie met ARDEX X 77/ X 78
en ARDEX X 77 S/ X 78 S:
– voor het maken van een speciale lijm, 
 sterk vervormbaar en waterafstotend
In combinatie met ARDEX S 21:
– maken van een sterk vervormbaar, 
 waterafstotend lijmbed
– leggen van tegels op vloerverwarming
– leggen van vol keramische tegels
In combinatie met ARDEX N 23/ARDEX N 23 W 
en ARDEX S28 NIEUW:
–  voor het maken van een speciale lijm met 

een sterke mate van vervorming en water-
afstotende eigenschappen

Mengverhouding:
ARDEX E 90 wordt eerst 1 : 1 met water 
 verdund. De mengverhouding bedraagt dan:
  25 kg ARDEX X 7 G FLEX + 
 4,5 kg ARDEX E 90 + 4,5 l water
  25 kg ARDEX S 21 + 
 2,5 kg ARDEX E 90 + 2,5 l water

ARDEX E 90 wordt eerst 1 : 2 met water ver-
dund. De mengverhouding bedraagt dan:
  25 kg ARDEX X 77 + 
 4,5 kg ARDEX E 90 + 9 l water
  25 kg ARDEX X 77 W +
3,75 kg ARDEX E 90 + 7,5 l water
  25 kg ARDEX X 78 + 
 3,5 kg ARDEX E 90 + 7 l water
  25 kg ARDEX X 77 S +
 3,0 kg ARDEX E 90 + 6 l water
  25 kg ARDEX X 78 S +
 3,0 kg ARDEX E 90 + 6 l water
  25 kg ARDEX N 23 / N 23 W +
 3,3 kg ARDEX E 90+6,7 l water
 25 kg ARDEX X 90 +
 3,3 kg ARDEX E 90 + 6,6 l water
  25 kg ARDEX S 28 NIEUW +
 3,3 kg ARDEX E 90+6,7 l water
Kenmerk conform GHS/CLP: geen
Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen 
Opslag: ca. 12 maanden in de ongeopende, 
 originele verpakking, in droge ruimtes

ver
pakking

art. nr.
EAN

pallet

12,5 kg
papieren zak

13510
40 24705 13510 8

80
zakken

ARDEX S48
Zeer flexibele dunbedmortel

Speciale lijm met een sterke mate van 
vervorming (S2 volgens EN 12002)

Voor binnen, voor wanden en vloeren

Heeft de eigenschappen van een dispersielijm 
en van een snel verhardende dunbedmortel.
Bestand tegen vocht in badkamers en keukens.

Bevat cement.

Toepassing
Voor het verlijmen van: 
– geglazuurde tegels en grestegels
–  middel- en kleinmozaïek van keramiek 

en glas
–  harde- en zachte schuimisolaties op dichte- 

en op zuigende ondergronden
Bestand tegen vocht in keukens, badkamers 
en woonruimtes.

Normen, keuringsrapporten
Conform EN 12004 C2/FT S2

Mengverhouding:
ca. 7,75 l water : 12,5 kg poeder
Soortelijk gewicht: ca. 0,8 kg/l
Gewicht gebruiksklare mortel: ca. 1,3 kg/l
Materiaalverbruik: bij gladde ondergronden
vertanding 3 x 3 x 3 mm: ca. 0,9 kg/m2

vertanding 6 x 6 x 6 mm: ca. 1,3 kg/m2

vertanding 8 x 8 x 8 mm: ca. 1,7 kg/m2

Verwerkingstijd (+20 °C): ca. 60 min.
Inlegtijd: ca. 20 min.
Correctietijd: ca. 30 min.
Beloopbaar (+20 °C): na ca. 5 uren, 
daarna voegen van de vloer mogelijk
Voegen wandwerk (+20 °C): na ca. 3 uren
Brandgedrag: klasse E 
Geschikt op vloerverwarming: ja
GISCODE: ZP 1 = cementhoudend product, 
chromaatarm
Kenmerk conform GHS/CLP: 
GHS05 "bijtend", Signaalwoord: gevaar
Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen 
Opslag: ca. 12 maanden in de ongeopende, 
 originele verpakking, in droge ruimtes
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33 
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ARDEX D 22
Dispersietegellijm

Voor tegels en schuimstoffen.
Gebruiksklare, zeer standvastige, gemakkelijk 
verwerkbare dispersielijm met een hoge 
beginhechting en een hoge kleefkracht die na 
droging tegen vochtigheid, zoals in douche-
cellen en badkamers in woningen, bestand is.

Voor binnen, wand

Gebruiksklaar
Lichte verwerking
Hoge beginhechting en stabiliteit
Grote kleefkracht
Zeer zuinig in het verbruik

Toepassing
Voor het lijmen van
– geglazuurde tegels
– gres- en vol keramische tegels
– middel- en kleinmozaïek
– isolatie- en lichtbouwplaten
op:
– gips-stucwerk
– gipsblokken
– gipskartonplaten
– betonondergronden
– bestaand tegelwerk

Normen, keuringsrapporten
Voldoet aan de D2-eisen conform EN 12004

Gebruiksklare mortel: ca. 1,2 kg/l
Materiaalverbruik: bij gladde ondergrond
bij vertanding 3 x 3 x 3 mm: ca. 1,2 kg/m²
bij vertanding 6 x 6 x 6 mm: ca. 2,0 kg/m²
Inlegtijd (+20 °C): ca. 20 min.
Correctietijd (+20 °C): ca. 15 min.
Voegwerk (+20 °C): 
na voldoende droging na ca. 24 uren
Brandgedrag: klasse E 
Kenmerk conform GHS/CLP: geen
Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen 
Opslag: vorstvrij, ca. 12 maanden 
in de ongeopende, originele verpakking, 
in droge ruimtes

ver
pakking

art. nr.
EAN

pallet

4 kg
emmer

60401
40 24705 60401 7

90
emmers

ARDEX WA
Epoxyharslijm

Voor het lijmen van keramische tegels, 
klinkers, splijttegels en mozaïek.
Epoxyharslijm conform EN 12004 R 2 T.

Voor binnen en buiten, 
voor wanden en vloeren

Bestand tegen chemische aantasting
Grote belastbaarheid

Toepassing
Voor het lijmen van keramische tegels, tegels, 
klinkers, splijttegels en mozaïek waar cement-
gebonden producten niet voldoende belast-
baar of niet voldoende bestand zijn tegen 
 aantastingen, bijv. in: 
–  slachterijen, melkerijen, grote keukens, 

 brouwerijen, accuruimtes, zwem- en kuur-
baden en andere ruimtes waarin chemische 
of hoge mechanische belastingen 
voorkomen

Normen, keuringsrapporten
Conform EN 12004 R2/T

Mengverhouding:
Wordt door de verpakkings-eenheden 
 aangegeven
Gewicht gebruiksklare mortel: ca. 1,5 kg/l 
Materiaalverbruik:
Voor het lijmen op gladde ondergronden
vertanding 3 x 3 x 3 mm: ca. 1,5 kg/m2  
vertanding 6 x 6 x 6 mm: ca. 2,7 kg/m2 
vertanding 8 x 8 x 8 mm: ca. 3,7 kg/m2 
Verwerkingstijd (+20 °C): ca. 80 min.
Inlegtijd (+20 °C): ca. 80 min.
Correctietijd (+20 °C): ca. 80 min.
Beloopbaarheid (+20°C): 
na voldoende verharding, na ca. 12 uren
Brandgedrag: klasse E 
GISCODE: RE 1 = oplosmiddelvrij
EMICODE: EC1 + R = zeer emissiearm
Verpakking:
Emmer met 3 kg ARDEX WA stampasta
inzetemmer met 1,00 kg ARDEX WA verharder
Kenmerk conform GHS/CLP:
Component A: GHS07 "bijtend", 
GHS09 "milieubedreigende stof"
Signaalwoord: gevaar
Component B: GHS05 "bijtend", 
GHS07 "bijtend",
GHS09 "milieubedreigende stof"
Signaalwoord: gevaar
Kenmerk conform GGVSEB/ADR: 
Component A: Klasse 9, UN 3082, III, 
Environmentally Hazardous Substance, Liquid, 
N.O.S. (Epoxy Resin – Numbers average 
MW < 700),  Glycidylether van C 12 – C 14 
alcohol).
Component B: Klasse 8, UN 2735, II, 
Amines, Liquid, Corrosive, N.O.S. 
(Triethylentetramine, Aliphatic Polyamines)
Opslag: ca. 12 maanden in de ongeopende, 
 originele verpakking, in droge ruimtes. 
Emmers rechtop opslaan, niet kantelen

ARDEX AR 300
Multimortel

Voor binnen en buiten. Wand en vloer.

Spanningsarm
Water- en weervast
Gemakkelijke verwerking
Spons- en pleisterbaar

Toepassingsgebied
 Aanzetten van minerale bouwplaten, 
gipskartonplaten, hardschuimisolatieplaten 
met mortellaag of anderszins.
Egaliseren, uitvlakken en bepleisteren van 
wand- en vloervlakken in laagdiktes van 
2 – 30 mm voor het opnemen van tegels en 
platen.
Vullen van gaten, sleuven en uitgebroken 
gedeeltes.
Lijmen van precisieblokken van cellenbeton 
en kalkzandsteen in statisch niet relevante 
gedeeltes, zoals afwerkingen van badkuipen 
en wastafels, doucheafscheidingen en 
dergelijke. 
Lijmen van geglazuurde tegels en grestegels 
met snelle beginhechting en beloopbaarheid

Normen, keuringsrapporten
Conform EN 12004 C1/FT

Mengverhouding: 
circa 6,0 – 6,5 I water: 25 kg poeder
Soortelijk gewicht: circa 1,3 kg/l
Vers gewicht van de mortel: circa 1,5 kg/l
Materiaalverbruik: 
circa 1,2 kg poeder per m2 en mm 
opbrengdikte
circa 2,5 kg/m2 poeder bij blokvertanding 
6 x 6 x 6 mm
circa 3,4 kg/m2 poeder bij blokvertanding 
8 x 8 x 8 mm
Verwerkingstijd (+20°C): circa 45 – 60 min.
Inlegtijd: circa 20 min.
(EN 1346) (gemeten bij verse mortel)
Correctietijd: 5–15 minuten
Beloopbaarheid (+20°C): na circa 2 uren
Leggen van tegels (+20°C): 
na circa 2 uren
EMICODE: EC1 + R = zeer emissiearm

Drukvastheid: 
na  1 dag  ca.  3 N/mm2

na  7 dagen  ca. 12 N/mm2

na 28 dagen  ca. 15 N/mm2

Buigtreksterkte: 
na  1 dag ca. 1 N/mm2
na  7 dagen  ca. 2 N/mm2
na 28 dagen  ca. 4 N/mm2
pHwaarde: verse mortel circa 12
Geschikt voor vloerverwarming: ja
Kenmerk conform GHS/CLP: 
GHS05 "bijtend", Signaalwoord: gevaar
Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen
Opslag: ca. 12 maanden in de ongeopende 
originele verpakking, in droge ruimtes

ver
pakking

art.nr.
EAN

pallet

25 kg
papieren zak

13152
40 24705 13152 0

40
zakken
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MATERIAALVERBRUIK TEGELLIJMEN

vertanding 
6x6x6 mm 
Materiaalverbruik 
poeder kg/m²

25 kg 
voldoende voor 
circa 

vertanding 
8x8x8 mm 
Materiaalverbruik 
poeder kg/m²

25 kg 
voldoende voor 
circa 

vertanding 
10x10x10 mm 
Materiaalverbruik 
poeder  kg/m²

25 kg 
voldoende voor 
circa 

MICROTEC
vertanding 
Materiaal
verbruik poeder 
kg/m²

25 kg 
voldoende voor 
circa 

Cementaire
tegellijm

ARDEX X 6 ca. 2,5 kg/m² 10,0 m² ca. 3,0 kg/m² 8,3 m² ca. 3,7 kg/m² 6,8 m²

ARDEX X7G FLEX ca. 2,1 kg/m² 11,9 m² ca. 2,9 kg/m² 8,6 m² ca.3,3 kg/m² 7,6 m² ca. 4,9 kg/m² 5,1 m²

ARDEX X7G PLUS ca. 1,6 kg/m² 15,6 m² ca. 2,2 kg/m² 11,4 m² ca. 2,6 kg/m² 9,6 m² ca. 4,0 kg/m² 6,2 m²

ARDEX X 77 ca. 1,6 kg/m² 15,6 m² ca. 2,2 kg/m² 11,4 m² ca. 2,6 kg/m² 9,6 m² ca. 4,0 kg/m² 6,2 m²

ARDEX X 77 S ca. 2,0 kg/m² 12,5 m² ca. 2,5 kg/m² 10,0 m² ca. 2,9 kg/m² 8,6 m²

ARDEX X 77 W ca. 2,0 kg/m² 12,5 m² ca. 2,5 kg/m² 10,0 m² ca. 2,7 kg/m² 9,3 m² ca. 4,1 kg/m² 6,1 m²

ARDEX X 78 ca. 2,2 kg/m² 11,4 m² ca. 2,8 kg/m² 8,9 m² ca. 3,2 kg/m² 7,8 m² ca. 5,8 kg/m² 4,3 m²

ARDEX X 78S ca. 1,9 kg/m² 13,1 m² ca. 2,3 kg/m² 10,8 m² ca. 3,7 kg/m² 6,8 m² ca. 6,0 kg/m² 4,2 m²

ARDEX X 90 ca. 2,1 kg/m² 11,9 m² ca. 2,6 kg/m² 9,6 m² ca. 3,2 kg/m² ca. 4,6 kg/m² 5,4 m²

ARDEX S 28 NIEUW ca. 1,9 kg/m² 13,1 m² ca. 2,4 kg/m² 10,4 m² ca. 2,9 kg/m² 8,6 m²

ARDEX DITRA FBM ca. 2,2 kg/m² 11,4 m² ca. 3,0 kg/m² 8,3 m²

ARDEX N 23 
ARDEX N 23W ca. 1,9 kg/m² 13,1 m² ca. 2,4 kg/m² 10,4 m² ca. 2,9 kg/m² 8,6 m²

ARDEX N 25* ca. 3,6 kg/m² 6,9 m²

ARDEX X 30** ca. 3,8 kg/m² 6,6 m²

ARDEX X 32* ca.3,3 kg/m² 7,6 m²

ARDEX S 21 ca. 4,0 kg/m² 6,2 m²

ARDEX S 48 ca. 1,3 kg/m²
9,6 m²  
(12,5 kg 
poeder)

ca. 1,7 kg/m²
7,4 m² 
(12,5 kg 
poeder)

ARDEX AR 300 ca. 2,5 kg/m² 10,0 m² ca.3,4 kg/m² 7,4 m²

Dispersie
tegellijm

ARDEX D 22 ca. 2,0 kg/m² 7,0 m²  
(14 kg lijm) ca. 2,5 kg/m² 5,6 m² 

(14 kg lijm)

Epoxyhars
tegellijm

ARDEX WA 
Epoxyharslijm ca. 2,7 kg/m² 1,5 m²  

(4 kg lijm) ca. 3,7 kg/m² 1,1 m²  
(4 kg lijm)

* ca. 1,2 kg m2/mm poeder Uitspraken in onze technische informatiebladen in acht nemen.
** ca. 1,1 kg m2/mm poeder  Zie hiervoor op: www.ardex.eu
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Het ARDEX ARDURAPID - effect

De koningsklasse van  
de kristallijne waterbinding!

• Snelle verharding

• Snelle droging

• Snelle verwerking

•  Bescherming tegen  

verkleuring bij natuursteen

www.ardex.eu
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7070

ARDEX 
FK NEU schnell

ARDEX 
MG

ARDEX 
RG 12 1–6

ARDEX 
WA

ARDEX 
GK

 Belastungsfugen

Natursteinfuge

Epoxifugen Spezial

Das ARDEX
Fugenmörtelsortiment

Flex-Fugenmörtel
schmal

schmal

breit

breit
Fugenmörtel

ARDEX G4 
BASIC 1–6

ARDEX G5 
BASIC 2–15

ARDEX G8S
FLEX 1–6
schnell

ARDEX G6 
FLEX 1–6

ARDEX G9S 
FLEX 2–15

schnell

ARDEX G7 
FLEX 2–15

FlextraPro

Basic

Ob höchste chemische, 
mechanische 
Beständig   keit oder 
Verfärbungsfreiheit bei 
sensiblen Belägen – 
unser Spezial-Bereich 
ist die perfekte 
Ergänzung für alle 
Sonderanwendungen.

Der FlextraPro-Bereich 
für hochwertige Fliesen 
und Platten. 
Das System ist viel fältig 
einsetz bar und wird auch 
den höchsten Ansprüchen 
von Ver arbeitern und 
Belägen gerecht.

Der Basic-Bereich für 
Standard-Beläge sowie 
für große Flächen 
zeichnet sich durch 
seine besonders 
einfache Verar beitung 
aus.

PP_2016_s70_71_86_87_RZ.indd   70 03.11.15   12:04

ARDEX  
FK NIEUW snel

ARDEX  
MG

ARDEX  
GK

 Belastingsvoegen

Natuursteenvoeg

Epoxyvoegen Speciaal

Het ARDEX  
voegmortelassortiment

Of het hoog chemisch – 
of mechanisch bestendig 
moet zijn of verkleurings-
vrij bij vochtgevoelig 
tegelwerk moet zijn;  
ons speciaal assortiment 
is de perfecte oplossing 
voor alle speciale 
gebieden.

Flex-voegmortel
smal

smal

breed

breed
Voegmortel

ARDEX G4  
BASIC 1–6

ARDEX G5  
BASIC 2–15

ARDEX G8S 
FLEX 1–6 

snel

ARDEX G6  
FLEX 1–6

ARDEX G9S  
FLEX 2–15 

snel

ARDEX G7  
FLEX 2–15

FlextraPro

Basic

Het FlextraPro-gebied 
voor hoogwaardige 
tegels en platen. Het 
systeem is veelvoudig 
inzetbaar en voldoet  
aan de hoge eisen van 
zowel de verwerker als 
de bekleding.

Het basic gebied voor 
het standaard tegelwerk 
is ook zeer geschikt 
voor grote oppervlakken 
mede door de bijzonder 
eenvoudige verwerking.
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Het ARDEX 
voegmortel systeemoverzicht

Voegnaam
Voegbreedte

Gebruik Toepassing Ver-
werkings-

tijd

Beloopbaar 
na

Geschikt 
op vloerver-

warming

Speciaal
ARDEX RG 12

1–6
epoxyvoeg, fijn

1–6 mm

binnen en buiten
wand en vloer

voor het voegen van keramische tegels, platen, klinkers, splijtplaten en 
mozaïek; bij belastingen waar een cementaire mortel niet voldoende belastbaar 
of onvoldoende is. Voor het lijmen van glasmozaiek en porselein op muur- en 
vloeroppervlakken

ca. 60 min. ca. 12 uren ja

ARDEX WA
Epoxyvoeg
2-15 mm

binnen en buiten
wand en vloer

voor het voegen van keramische tegels, platen, klinkers, splijtplaten en 
mozaïek; bij belastingen waar een cementaire mortel niet voldoende belastbaar 
of onvoldoende is. Voor het lijmen van glasmozaiek en porselein op muur- en 
vloeroppervlakken

ca. 80 min. ca. 12 uren ja

ARDEX GK
Duurzame voeg

vanaf 4 mm

binnen en buiten
wand en vloer

voor het voegen van gres- en vol keramische tegels, beton- en natuur steentegels 
(vochtongevoelig), splijttegels, klinkers, gevelstrips, glazen bouwstenen voor 
werkplaatsen, wasserettes, zwembaden, drinkwaterbassins, trappen, balkons en 
terrassen

ca. 30 min. ca. 90 min. ja

ARDEX FK 
NIEUW

Duurzame voeg, snel
2-12 mm

binnen en buiten
wand en vloer

voor het voegen van gres- en vol keramische tegels, beton- en natuur steentegels 
(vochtongevoelig), splijttegels, klinkers, gevelstrips, glazen bouwstenen voor 
werkplaatsen, wasserettes, zwembaden, drinkwaterbassins, trappen, balkons en 
terrassen

ca. 30 min. ca. 90 min. ja

ARDEX MG
Natuursteenvoeg 

tot  8 mm

binnen
wand en vloer

voor het voegen van Jura-marmer, Solnhofener tegels en kristallijne marmer 
alsmede andere vochtgevoelige natuursteen, verhindert randverkleuringen ca. 30 min. ca. 90 min. ja

FlextraPro

ARDEX G9S 
FLEX 2-15

Flex-voegmortel, 
snel, 2-15 mm

binnen en buiten
wand en vloer

Voor het voegen van volkeramische tegels, grestegels, geglazuurde tegels, 
glastegels, vochtongevoelige natuur- en betonwerksteenplaten, mozaïek van 
glas,porselein en keramiek.

SPECIAAL VOOR VOLKERAMISCHE TEGELS OP BALKON EN TERRAS

ca. 30 min. ca. 90 min. ja

ARDEX G8S 
FLEX 1-6

Flex-voegmortel, 
snel, 1-6 mm

binnen en buiten
wand en vloer

Voor het voegen van volkeramische tegels, grestegels, geglazuurde tegels 
glastegels, vochtongevoelige natuur- en betonwerksteenplaten, mozaïek van glas, 
porselein en keramiek. 

SPECIAAL VOOR VOLKERAMISCHE TEGELS

ca. 30 min. ca. 90 min. ja

ARDEX G7 
FLEX 2-15

Flex-voegmortel, 
2-15 mm

binnen en buiten
wand en vloer

Voor het voegen van geglazuurde tegels, grestegels en volkeramische tegels 
Splijt- en klinkerplaten en vochtongevoelige natuur- en betonsteenplaten

SPECIAAL VOOR GEGLAZUURDE TEGELS EN GRESTEGELS

ca. 45 min. ca. 90 min. ja

ARDEX G6 
FLEX 1-6

Flex-voegmortel, 
1-6 mm

binnen en buiten
wand en vloer

Voor het voegen van keramiek, glastegels, vochtongevoelige natuur- en 
betonsteenplaten, mozaïek van glas, porcelein en keramiek.

SPECIAAL VOOR GEGLAZUURDE TEGELS

ca. 90 min. ca. 4 uren ja

Basic

ARDEX G5 
BASIC 2-15

Voegmortel, 
2-15 mm

binnen en buiten
wand en vloer

Voor het voegen van geglazuurde tegels, grestegels en volkeramische tegels 
Splijt en klinkerplaten en vochtongevoelige natuur- en betonsteen platen. ca. 90 min. ca. 5 uren ja

ARDEX G4 
BASIC 1-6
Voegmortel

1-6 mm

binnen en buiten
wand en vloer

Voor het voegen van keramiek, glastegels, vochtongevoelige natuur en 
Betonsteenplaten, mozaïek van glas, porcelein en keramiek. ca. 90 min. ca. 4 uren ja
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Verpakking art. nr.
EAN

Pallet

briljant wit
12,5 kg 

papieren zak 
19565 

40 24705 19565 2 
80 

zakken
5 kg 
zak

19558 
40 24705 19558 4

208 
zakken

pergamon 
12,5 kg 

papieren zak 
19566 

40 24705 19566 9
80 

zakken
zilvergrijs 

12,5 kg 
papieren zak 

19567 
40 24705 19567 6

80
zakken

5 kg 
zak 

19560 
40 24705 19560 7

208 
zakken

lichtgrijs
5 kg zak

19561 
40 24705 19561 4

208 
zakken

cementgrijs 
12,5 kg 

papieren zak 
19568 

40 24705 19568 3
80 

zakken
5 kg 
zak

19562 
40 24705 19562 1

208 
zakken

jasmijn 
12,5 kg 

papieren zak 
19569 

40 24705 19569 0
80

zakken

ARDEX G4 BASIC 16
Voegmortel

Cementbasis
Voor voegbreedtes van 1-6 mm

Voor binnen en buiten

Eenvoudig in te voegen met lange wastijd
Fijn en glad voegoppervlak
Goede flankenhechting
Grote vastheid

Toepassing
Voor het voegen van:
–  volkeramische tegels, grestegels en geglazuurde 

tegels
– glazen tegels
– natuur- en betonwerksteenplaten (vochtongevoelig)
– mozaïek van glas, porselein en keramiek

Mengverhouding: 
ca. 3,5 l water : 12,5 kg poeder komt overeen met
ca. 1 deel water : 2,7 delen poeder
Soortelijk gewicht: ca.1,3 kg/l
Mortelgewicht: ca. 2,1 kg/l
Materiaalverbruik:
bij voegbreedte 3 mm, voegdiepte 5 mm
voor tegels  resp. middel mozaïek
van 60 x 60 cm ca. 0,10 kg/m²
van 60 x 30 cm ca. 0,15 kg/m²
van 30 x 30 cm ca. 0,20 kg/m²
van 15 x 15 cm ca. 0,35 kg/m²
van 10 x 10 cm ca. 0,50 kg/m²
van   5 x   5 cm ca. 1,00 kg/m²

De bijkomende verliezen door overtollig materiaal 
op de tegels bedragen naargelang het soort 
oppervlak en de werkwijze 0,05 – 0,10 kg/m2

Verwerkingstijd (+20 °C): ca. 90 minuten
Beloopbaarheid (+20 °C): na ca. 4 uren
Geschikt op vloerverwarming: ja
GISCODE: ZP 1 = cementhoudend product, 
chromaatarm
EMICODE: EC1PLUS + R = zeer emissiearmPLUS

Kenmerk conform GHS/CLP: 
GHS05 „Bijtend“, Signaalwoord: Gevaar
Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen 
Opslag: ca.12 maanden in de ongeopende, 
originele verpakking, in droge ruimtes

A

Gete
st
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on

for
m EN 13888

Verpakking art. nr.
EAN

Pallet

zilvergrijs 
25 kg 

papieren zak 
19519 

40 24705 19519 5
40 

zakken
grijs 
25kg 

papieren zak 
19520 

40 24705 19520 1
40 

zakken
cementgrijs 

25 kg 
papieren zak 

19518 
40 24705 19518 8

40 
zakken

basalt 
25 kg 

papieren zak 
19517 

40 24705 19517 1
40 

zakken

ARDEX G5 BASIC 215
Voegmortel

Cementbasis
Voor voegbreedtes van 2-15 mm

Voor binnen en buiten

Eenvoudig in te voegen met lange wastijd
Goede flankenhechting
Verbrandt niet
Grote vastheid

Toepassing
Voor het voegen van:
–  geglazuurde tegels, grestegels en 

volkeramische tegels
–  natuur- en betonwerksteenplaten 

(vochtongevoelig)
– splijt- en klinkerplaten
– gevelstrippen
– verblend- en in het zicht liggend metselwerk
– glazen bouwstenen

Mengverhouding: 
ca. 5 l water : 25 kg poeder komt overeen met
ca. 1 deel water : 3,4 delen poeder
Soortelijk gewicht: ca.1,5 kg/l
Mortelgewicht: ca. 2,2 kg/l
Materiaalverbruik:
bij voegbreedte 10 mm, voegdiepte 5 mm
van 60 x 60 cm ca. 0,2 kg/m²
van 60 x 30 cm ca. 0,3 kg/m²
van 30 x 30 cm ca. 0,5 kg/m²
van 15 x 15 cm ca. 1,0 kg/m²
van 10 x 10 cm ca. 1,5 kg/m²

De bijkomende verliezen door overtollig materiaal 
op de tegels bedragen naargelang het soort 
oppervlak en de werkwijze 0,05 – 0,10 kg/m2

Verwerkingstijd (+20 °C): ca. 90 minuten
Beloopbaarheid (+20 °C): na ca. 5 uren
Geschikt op vloerverwarming: ja
GISCODE: ZP 1 = cementhoudend product, 
chromaatarm
EMICODE: EC1PLUS + R = zeer emissiearmPLUS

Kenmerk conform GHS/CLP: 
GHS05 „Bijtend“, Signaalwoord: Gevaar
Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen 
Opslag: ca.12 maanden in de ongeopende, 
originele verpakking, in droge ruimtes
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ARDEX G6 FLEX 16
Flexvoegmortel
Cementbasis
Voor voegbreedtes van 1-6 mm

Voor binnen en buiten

Flexibel
Lange verwerkingstijd
Water- en vuilafstotend
Kwartsvrij – zeer fijn en glad voegoppervlak
Bijzonder goede flankenhechting
Met preventieve bescherming tegen schimmels

Toepassing
Voor het voegen van:
– keramische tegels
– glazen tegels
–  natuur- en betonwerksteenplaten 

(vochtongevoelig)
– mozaïek van glas, porselein en keramiek

Speciaal voor geglazuurde tegels

Mengverhouding: 
ca. 3,5 l water : 12,5 kg poeder komt overeen 
met ca. 1 deel water : 3 delen poeder
Soortelijk gewicht: ca.1,2 kg/l
Mortelgewicht: ca. 1,8 kg/l
Materiaalverbruik:
bij voegbreedte 3 mm, voegdiepte 5 mm
voor tegels  resp. middel mozaïek
van 60 x 60 cm ca. 0,10 kg/m²
van 60 x 30 cm ca. 0,15 kg/m²
van 30 x 30 cm ca. 0,20 kg/m²
van 15 x 15 cm ca. 0,35 kg/m²
van 10 x 10 cm ca. 0,45 kg/m²
van   5 x   5 cm ca. 0,90 kg/m²

De bijkomende verliezen door overtollig mate-
riaal op de tegels bedragen naargelang het soort 
oppervlak en de werkwijze 0,05 – 0,10 kg/m2

Verwerkingstijd (+20 °C): ca. 90 minuten
Beloopbaarheid (+20 °C): na ca. 4 uren
Geschikt op vloerverwarming: ja
GISCODE: ZP 1 = cementhoudend product, 
chromaatarm
EMICODE: EC1PLUS + R = zeer emissiearmPLUS

Kenmerk conform GHS/CLP: 
GHS05 „Bijtend“, Signaalwoord: Gevaar
Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen 
Opslag: ca.12 maanden in de ongeopende, 
originele verpakking, in droge ruimtes

Verpakking art. nr.
EAN

Pallet

briljant wit
12,5 kg 

papieren zak 
19581 

40 24705 19581 2 
80 

zakken

5 kg zak
19571 

40 24705 19571 3
208 

zakken

pergamon 
5 kg zak

19572 
40 24705 19572 0

208 
zakken

zilvergrijs 
12,5 kg 

papieren zak 
19578 

40 24705 19578 2
80 

zakken

5 kg zak 
19573 

40 24705 19573 7
208 

zakken
lichtgrijs 
12,5 kg 

papieren zak 
19580 

40 24705 19580 5
80 

zakken

5 kg zak
19574 

40 24705 19574 4
208 

zakken
cementgrijs 

12,5 kg 
papieren zak 

19579 
40 24705 19579 9

80 
zakken

5 kg zak
19575 

40 24705 19575 1
208 

zakken

jasmijn 
5 kg zak

19576 
40 24705 19576 8

208 
zakken

bahamabeige
5 kg zak

19577 
40 24705 19577 5

208 
zakken
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ARDEX G7 FLEX 215
Flexvoegmortel

Cementbasis
Voor voegbreedtes van 2-15 mm

Voor binnen en buiten

Flexibel
Lange verwerkingstijd
Water- en vuilafstotend
Grote vastheid
Ideaal voor grote oppervlakken
Sterk vervormbaar
Bijzonder goede flankenhechting
Geschikt voor vloer- en wandverwarming

Toepassing
Voor het voegen van:
– volkeramische tegels
–  natuur- en betonwerksteenplaten 

(vochtongevoelig)
– mozaïek van porselein en keramiek

Speciaal voor geglazuurde en grestegels

Mengverhouding: 
ca. 2,4 l water : 12,5 kg poeder komt overeen 
met ca. 1 deel water : 4 delen poeder
Soortelijk gewicht: ca.1,4 kg/l
Mortelgewicht: ca. 2,1 kg/l
Materiaalverbruik: bij voegbreedte 10 mm, 
voegdiepte 5 mm voor tegels
van 60 x 60 cm ca. 0,3 kg/m²
van 60 x 30 cm ca. 0,4 kg/m²
van 30 x 30 cm ca. 0,5 kg/m²
van 15 x 15 cm ca. 1,0 kg/m²
van 10 x 10 cm ca. 1,5 kg/m²
van   5 x  5 cm ca. 0,90 kg/m2

De bijkomende verliezen door overtollig materiaal 
op de tegels bedragen naargelang het soort 
oppervlak en de werkwijze 0,05 – 0,10 kg/m2

Verwerkingstijd (+20 °C): ca. 45 minuten
Beloopbaarheid (+20 °C): na ca. 90 minuten
Geschikt op vloerverwarming: ja
GISCODE: ZP 1 = cementhoudend product, 
chromaatarm
EMICODE: EC1PLUS + R = zeer emissiearmPLUS

Kenmerk conform GHS/CLP: 
GHS05 „Bijtend“, Signaalwoord: Gevaar
Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen 
Opslag: ca.12 maanden in de ongeopende, 
originele verpakking, in droge ruimtes

Verpakking art. nr.
EAN

Pallet

zilvergrijs
12,5 kg 

papieren zak 
19536 

40 24705 19536 2
80 

zakken

5 kg zak 
19532 

40 24705 19532 4
208 

zakken
grijs

12,5 kg 
papieren zak 

19537 
40 24705 19537 9

80 
zakken

5kg zak
19533 

40 24705 19533 1
208 

zakken
cementgrijs 

12,5 kg 
papieren zak 

19539 
40 24705 19539 3

80 
zakken

5 kg zak
19534 

40 24705 19534 8
208 

zakken
basalt 
12,5 kg 

papieren zak 
19540 

40 24705 19540 9
80 

zakken

5 kg zak
19535 

40 24705 19535 5
208 

zakken

SPECIAAL VOOR 

GEGLAZUURDE EN 

GRESTEGELS
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ARDEX G8S FLEX 16
Flexvoegmortel, snel

Cementbasis
Voor voegbreedtes van 1-6 mm

Voor binnen en buiten

Snel hardend en belastbaar
Flexibel
Water- en vuilafstotend
Fijn voegoppervlak
Bijzonder goede flankenhechting
Grote vastheid
Met preventieve bescherming tegen schimmels
Geschikt voor vloer- en wandverwarming

Toepassing
Voor het voegen van:
–  volkeramische tegels, grestegels en 

geglazuurde tegels
– glazen tegels
–  natuur- en betonwerksteenplaten 

(vochtongevoelig)
– mozaïek van glas, porselein en keramiek

Speciaal voor volkeramische tegels

Mengverhouding: 
ca. 2,75 l water : 12,5 kg poeder komt overeen 
met ca. 1 deel water : 3,4 delen poeder
Soortelijk gewicht: ca.1,3 kg/l
Mortelgewicht: ca. 2,0 kg/l
Materiaalverbruik: bij voegbreedte 3 mm, 
voegdiepte 5 mm
voor tegels  resp. middel mozaïek
van 60 x 60 cm ca. 0,10 kg/m²
van 60 x 30 cm ca. 0,15 kg/m²
van 30 x 30 cm ca. 0,20 kg/m²
van 15 x 15 cm ca. 0,35 kg/m²
van 10 x 10 cm ca. 0,50 kg/m²
van   5 x   5 cm ca. 1,00 kg/m²

De bijkomende verliezen door overtollig mate-
riaal op de tegels bedragen naargelang het soort 
oppervlak en de werkwijze 0,05 – 0,10 kg/m2

Verwerkingstijd (+20 °C): ca. 30 minuten
Beloopbaarheid (+20 °C): na ca.90 minuten
Geschikt op vloerverwarming: ja
GISCODE: ZP 1 = cementhoudend product, 
chromaatarm
EMICODE: EC1PLUS + R = zeer emissiearmPLUS

Kenmerk conform GHS/CLP: 
GHS05 „Bijtend“, Signaalwoord: Gevaar
Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen 
Opslag: ca.12 maanden in de ongeopende, 
originele verpakking, in droge ruimtes

SPECIAAL VOOR 

VOLKERAMISCHE 

TEGELS
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Verpakking art. nr.
EAN

Pallet

wit 
5 kg zak

19594 
40 24705 19594 2 

208 
zakken

pergamon 
5 kg zak

19591 
40 24705 19591 1

208 
zakken

zilvergrijs 
12,5kg 

papieren zak 
19600 

40 24705 19600 0
80 

zakken

5 kg 
zak

19593 
40 24705 19593 5

208 
zakken

lichtgrijs 
5 kg zak 

19588 
40 24705 19588 4

208 
zakken

zandgrijs 
5 kg zak 

24116 
40 24705 24116 8

208 
zakken

grijs 
12,5 kg 

papieren zak 
19599 

40 24705 19599 7
80 

zakken

5 kg 
zak

19587 
40 24705 19587 4

208 
zakken

steengrijs
5 kg zak 

24180 
40 24705 24180 9

208 
zakken

cementgrijs
12,5 kg 

papieren zak 
19601 

40 24705 19601 7
80 

zakken

5 kg 
zak

19595 
40 24705 19595 9

208 
zakken

basalt 
12,5 kg 

papieren zak 
19598 

40 24705 19598 0
80 

zakken

5 kg 
zak

19585 
40 24705 19585 0

208 
zakken

antraciet 
12,5 kg 

papieren zak 
19597 

40 24705 19597 3
80 

zakken

5 kg 
zak

19582 
40 24705 19582 9

208 
zakken

jasmijn 
5 kg zak

19589 
40 24705 19589 8

208 
zakken

bahamabeige
5 kg zak

19583 
40 24705 19583 6

208 
zakken

zandbeige 
5 kg zak

19592 
40 24705 19592 8

208 
zakken

jurabeige 
5 kg zak

19590 
40 24705 19590 4

208 
zakken

grijsbruin 
5 kg zak

24115 
40 24705 24115 1

208 
zakken

balibruin 
5 kg zak

19584 
40 24705 19584 3

208 
zakken

donkerbruin 
5 kg zak

19586 
40 24705 19586 7

208 
zakken

ARDEX G9S FLEX 215
Flexvoegmortel, snel

Cementbasis

Voor voegbreedtes van 2-15 mm

Voor binnen en buiten

Snel hardend en belastbaar
Flexibel
Waterafstotend
Grote vastheid
Sterk vervormbaar
Bijzonder goede flankenhechting
Geschikt voor vloer- en wandverwarming

Toepassing
Voor het voegen van:
–  volkeramische tegels, grestegels en 

geglazuurde tegels
–  natuur- en betonwerksteenplaten 

(vochtongevoelig)
– mozaïek van porselein en keramiek
– klinkers, spaanplaten en gevelstrippen
– glazen bouwstenen

Speciaal voor volkeramische tegels op balkons 
en terrassen

Mengverhouding: 
ca. 2,4 l water : 12,5 kg poeder komt overeen 
met ca. 1 deel water : 4 delen poeder
Soortelijk gewicht: ca.1,3 kg/l
Mortelgewicht: ca. 2,1 kg/l
Materiaalverbruik: bij voegbreedte 6 mm, 
voegdiepte 5 mm voor tegels
van 60 x 60 cm ca. 0,20 kg/m²
van 60 x 30 cm ca. 0,30 kg/m²
van 30 x 30 cm ca. 0,40 kg/m²
van 15 x 15 cm ca. 0,60 kg/m²
van 10 x 10 cm ca. 0,90 kg/m²
van   5 x   5 cm ca. 1,80 kg/m2

De bijkomende verliezen door overtollig materiaal 
op de tegels bedragen naargelang het soort 
oppervlak en de werkwijze 0,05 – 0,10 kg/m2

Verwerkingstijd (+20 °C): ca. 30 minuten
Beloopbaarheid (+20 °C): na ca. 90 minuten
Geschikt op vloerverwarming: ja
GISCODE: ZP 1 = cementhoudend product, 
chromaatarm
EMICODE: EC1PLUS + R = zeer emissiearmPLUS

Kenmerk conform GHS/CLP: 
GHS05 „Bijtend“, Signaalwoord: Gevaar
Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen 
Opslag: ca.12 maanden in de ongeopende, 
originele verpakking, in droge ruimtes

Verpakking art. nr.
EAN

Pallet

zilvergrijs 
12,5kg 

papieren zak 
19557 

40 24705 19557 7
80 

zakken

5 kg 
zak

19541 
40 24705 19541 6

208 
zakken

grijs 
12,5 kg 

papieren zak 
19547 

40 24705 19547 8
80 

zakken

5 kg 
zak

19542 
40 24705 19542 3

208 
zakken

cementgrijs
12,5 kg 

papieren zak 
19553 

40 24705 19553 9
80 

zakken

5 kg 
zak

19543 
40 24705 19543 0

208 
zakken

basalt
12,5 kg 

papieren zak 
19555 

40 24705 19555 3
80 

zakken

5 kg 
zak

19544 
40 24705 19544 7

208 
zakken

antraciet
12,5 kg 

papieren zak 
19556 

40 24705 19556 0
80 

zakken

5 kg 
zak

19545 
40 24705 19545 4

208 
zakken

zandbeige 
5 kg zak

19546 
40 24705 19546 1

208 
zakken

SPECIAAL VOOR 

VOLKERAMISCHE 

TEGELS OP BALKONS 

EN TERRASSEN

ORIGINEEL 

ARDEX FL RECEPT
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art. nr.
EAN

pallet

grijs
25 kg

papieren zak
55349

40 24705 55349 0
40

zakken
zandbeige

25 kg
papieren zak

19953
40 24705 19953 7

40
zakken

ARDEX GK
Duurzame voeg

Cementbasis.
Voor voegbreedtes vanaf 4 mm.

Voor binnen en buiten

Cementbasis
Hoge mechanische belastbaarheid 
en slijtvastheid
Te belasten door dooizout, hogedrukreinigers,
hoge temperaturen, minerale oliën en reinigings-
middelen
Scheurvrij

Toepassing
Voor het voegen van: 
– tegels
– grestegels
– vol keramische tegels
–  betontegels 
– natuurstenen tegels (vochtongevoelig)
–  splijttegels- en klinkers
– gevelsteenstrips en glazen bouwstenen
Geschikt in werkplaatsen, wasstraten, 
zwembaden, drinkwaterbassins, werkvloeren, 
trappenhuizen, balkons en terrassen.

Mengverhouding:
ca. 4 l water : 25 kg poeder
Soortelijk gewicht: ca. 1,5 kg/l
Gewicht gebruiksklare mortel: ca. 2,2 kg/l
Materiaalverbruik: bij voegbreedte 10 mm,
voegdiepte 5 mm voor tegels van:
60 x 60 cm: ca. 0,30 kg/m2

30 x 60 cm: ca. 0,50 kg/m2

30 x 30 cm: ca. 0,65 kg/m2

15 x 15 cm: ca. 1,30 kg/m2

10 x 10 cm: ca. 2,00 kg/m2

Verwerkingstijd (+5 °C tot 20 °C): 
ca. 30 min.
Beloopbaar (+20 °C): na ca. 90 min.
Geschikt op vloerverwarming: ja
GISCODE: ZP 1 = cementhoudend product, 
chromaatarm
EMICODE: EC1PLUS + R = zeer emissiearmPLUS

Kenmerk conform GHS/CLP: 
GHS05 "bijtend", Signaalwoord: gevaar
Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen 
Opslag: ca. 12 maanden in de ongeopende, 
 originele verpakking, in droge ruimtes
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art. nr.
EAN

pallet

grijs
25 kg

papieren zak
54239

40 24705 54239 5
40

zakken
basalt
25 kg

papieren zak
54244

40 24705 54244 9
40

zakken

ARDEX FK NIEUW
Duurzame voeg, snel

Cementbasis.
Voor voegbreedtes van 2 tot 12 mm

Voor binnen en buiten

Belastbaar door:
– dooizout
– hogedrukreinigers
– hoge temperaturen
– mineraalolie 
– reinigingsmiddelen
Hoge mechanische belastbaarheid en 
slijtvastheid

Toepassing
Voor het voegen van tegels en platen in:
–  werkplaatsen, wasstraten, 

zwembaden, drinkwaterbassins
–  op werkvloeren, trappenhuizen,

galerijen
– balkons en terrassen

Mengverhouding:
ca. 5 l water : 25 kg poeder
Soortelijk gewicht: ca. 1,3 kg/l
Gewicht gebruiksklare mortel: ca. 2,1 kg/l
Materiaalverbruik: bij voegbreedte 3 mm,
voegdiepte 5 mm voor tegels resp. 
 middelmozaïek van 
60 x 60 cm: ca. 0,10 kg/m2

30 x 60 cm: ca. 0,15 kg/m2

30 x 30 cm: ca. 0,20 kg/m2

15 x 15 cm: ca. 0,40 kg/m2

10 x 10 cm: ca. 0,60 kg/m2

05 x 05 cm: ca. 1,10 kg/m2

Verwerkingstijd (+5 °C tot 20 °C): 
ca. 30 min.
Beloopbaar (+20 °C): na ca. 90 min.
Geschikt op vloerverwarming: ja
GISCODE: ZP 1 = cementhoudend product, 
chromaatarm
EMICODE: EC1PLUS + R = zeer emissiearmPLUS

Kenmerk conform GHS/CLP: 
GHS05 "bijtend", Signaalwoord: gevaar
Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen 
Opslag: ca. 12 maanden in de ongeopende, 
 originele verpakking, in droge ruimtes
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art. nr.
EAN

pallet

briljant wit
5 kg
zak

19909
40 24705 19909 4

192
zakken

zilvergrijs
12,5 kg

papieren zak
24217

40 24705 24217 2
80

zakken
5 kg
zak

55440
40 24705 55440 4

208 
zakken

steengrijs
12,5 kg

papieren zak
24218

40 24705 24218 9
80

zakken

5 kg
zak

24114
40 24705 24114 4

208 
zakken

antraciet
12,5 kg

papieren zak
24219

40 24705 24219 6
80

zakken
5 kg
zak

55475
40 24705 55475 6

208 
zakken

zandbeige
12,5 kg

papieren zak
24220

40 24705 24220 2
80

zakken
5 kg
zak

55495
40 24705 55495 4

208 
zakken

jurabeige
12,5 kg

papieren zak
24216

40 24705 24216 5
80

zakken
5 kg
zak

55460
40 24705 55460 2

208 
zakken

ARDEX MG
Natuursteenvoeg

Voor het verkleuringsvrij voegen van natuur-
steen en natuursteenplaten van marmer, Jura 
marmer, Solnhofer kalksteen, graniet, kwart-
siet, etc.
Voor voegbreedtes tot 8 mm.

Voor binnen, wanden en vloeren

Verhindert randverkleuringen
Met verhoogde slijtweerstand en verminderde 
wateropname
Vullen van diepe voegen in één arbeisgang
Klinkt niet in, verbrandt niet
Snel te sponzen, abfindend, te belasten 
Scheurvrij

Toepassing
Voor het voegen van:
– Jura-marmer 
– Solnhofener tegels
– kristallijne marmer

Mengverhouding:
ca. 7,75 l water : 25 kg poeder
Soortelijk gewicht: ca. 1,3 kg/l
Gewicht gebruiksklare mortel: ca. 1,9 kg/l
Materiaalverbruik: bij voegbreedte 3 mm,
voegdiepte 5 mm voor tegels van:
60 x 60 cm: ca. 0,10 kg/m2

30 x 60 cm: ca. 0,15 kg/m2

30 x 30 cm: ca. 0,20 kg/m2

15 x 30 cm: ca. 0,30 kg/m2

20 x 30 cm: ca. 0,25 kg/m2

Verwerkingstijd (+20 °C): ca. 30 min.
Beloopbaar (+20 °C): na ca. 90 min.
Geschikt op vloerverwarming: ja
GISCODE: ZP 1 = cementhoudend product, 
chromaatarm
EMICODE: EC1PLUS + R = zeer emissiearmPLUS

Kenmerk conform GHS/CLP: geen
Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen 
Opslag: ca. 12 maanden in de ongeopende, 
 originele verpakking, in droge ruimtes
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ARDEX RG 12 16
Epoxyvoeg, fijn

Voor het voegen van keramische tegels, platen, 
klinkers, splijttegels en mozaïek. Voor het lijmen 
van mozaïek van glas en porselein aan de wand 
en op de vloer.

Voor binnen en buiten, 
voor wanden en vloeren

Bestand tegen chemische aantasting
Grote belastbaarheid

Toepassing
Voor het voegen van keramische tegels, 
 platen, klinkers splijtplaten en mozaïek waarbij 
 cementaire mortels niet voldoende belastbaar 
of niet bestendig zijn. Bijvoorbeeld in:
badkamers en keukens, grootkeukens, 
 schlachterijen, melkerijen, brouwerijen, accu-
ruimtes, zwem- en kuurbaden, doucheruimtes, 
verkoopruimtes, sport- en recreatiegebouwen 
en andere ruimtes waarin chemische of hoge 
mechanische belastingen voorkomen.
Voor voegbreedtes van 1 tot 6 mm
Voor het lijmen van mozaïek van glas en 
 porselein aan de wand en op de vloer. 
Voor het leggen van tegels en platen op vloer-
oppervlaktes. 

Mengverhouding:
Wordt door de verpakking aangegeven.

Gewicht gebruiksklare mortel: ca. 1,7 kg/l
Materiaalverbruik: bij voegbreedtes van 
3 mm, voegbreedtes van 5 mm voor tegels 
resp. gemiddelde mozaïek van:
15 x 15 cm ca. 0,30 kg/m²
10 x 10 cm ca. 0,45 kg/m²
5 x  5 cm ca. 0,90 kg/m²

Verwerkingstijd (20°C/50%rF): 
ca. 60 minuten
Beloopbaar (+20 °C): na voldoende verharding, 
na circa 12 uren
GISCODE: RE1 oplosmiddelvrij
EMICODE: EC1PLUS + R = zeer emissiearmPLUS

Kenmerk conform GHS/CLP:
Component hars: GHS07 "bijtend", 
Signaalwoord: Let op!
Component harder: GHS05 “bijtend”, 
GHS07 "bijtend", Signaalwoord: gevaar
Kenmerk conform GGVSEB/ADR:
Beide componenten: geen
Verpakking:
4 kg emmer met 3,2 kg hars + 
inzet met 0,8 kg verharder 
1 kg emmer met 0,8 kg hars + 
inzet met 0,2 kg verharder 
Opslag: in droge en vorstvrije ruimtes recht-
opstaand, circa 12 maanden in de ongeopende, 
originele verpakking

ver
pakking

art.nr.
EAN

pallet

wit
4 kg

24027
40 24705 24027 7

90
emmers

1 kg 24035
40 24705 24035 2

384 
dozen

zilvergrijs
4 kg

24029
40 24705 24029 1 

90
emmers

1 kg 24036
40 24705 24036 9

384 
dozen

grijs
4 kg

24030
40 24705 24030 7

90
emmers

1 kg 24037
40 24705 24037 6

384 
dozen

basalt
4 kg

24033
40 24705 24033 8

90
emmers

1 kg 24040
40 24705 24040 6

384 
dozen

antraciet
1 kg

24038
40 24705 24038 3

384 
dozen

zandgrijs
1 kg

24089
40 24705 24089 5

384 
dozen

grijsbruin
1 kg

24090
40 24705 24090 1

384 
dozen

balibruin
1 kg

24041
40 24705 24041 3

384 
dozen

bahama
beige
1 kg

24039
40 24705 24039 0

384 
dozen

ARDEX WA
Epoxyvoegmortel

Voor het voegen van keramische tegels, 
 klinkers, splijttegels en mozaïek
en voor het lijmen van mozaïek van  glas en 
porselein aan de wand en op de vloer.
Voor binnen en buiten, 
voor wanden en vloeren
Bestand tegen chemische aantasting
Grote belastbaarheid
Toepassing
Voor het voegen van keramische tegels, 
 tegels, klinkers, splijttegels en mozaïek waar 
cementgebonden producten niet voldoende 
 belastbaar of niet voldoende bestand zijn 
tegen de aantastingen, bijv. in: 
–  slachterijen, melkerijen, grote keukens, 

 brouwerijen, accuruimtes, zwem- en 
 kuurbaden, douche- en badruimtes, 
 verkoopruimtes, sportruimtes en ande-
re  ruimtes waarin chemische of hoge 
 mechanische belastingen voorkomen

– Voor voegbreedtes van 2 –15 mm
Mengverhouding:
Wordt door de verpakking aangegeven
Gewicht gebruiksklare mortel: ca. 1,5 kg/l 
Materiaalverbruik:
bij voegbreedte 3 mm, voegdiepte 5 mm 
is voor tegels en mozaiek van: 
10 x 10 cm: ca. 0,45 kg/m2

15 x 15 cm: ca. 0,30 kg/m2

 5 x 05 cm: ca. 0,90 kg/m2

ARDEX WA Epoxyhars-voegmortel nodig.
Verlies door overtollig materiaal is verschillend 
naar type tegels en werkwijze; het bedraagt 
0,10 tot 0,20 kg/m2

Verwerkingstijd (+20 °C): ca. 80 min.
Inlegtijd: ca. 80 min.
Correctietijd: ca. 80 min.
Beloopbaar (+20 °C):
na voldoende verharding, na ca. 12 uren
GISCODE: RE 1 = oplosmiddelvrij
EMICODE: EC1 + R = zeer emissiearm
Verpakking:
Emmer met 3 kg ARDEX WA stampasta
Inzetemmer met 1 kg ARDEX WA verharder
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ver
pakking

art. nr.
EAN

pallet

wit
4 kg

emmer
60413

40 24705 60413 0
90

emmers
zilvergrijs

4 kg
emmer

60418
40 24705 60418 5

90
emmers

grijs
4 kg

emmer
60412

40 24705 60412 3
90

emmers
antraciet

4 kg
emmer

60414
40 24705 60414 7

90
emmers

Kenmerk conform GHS/CLP:
Component A: 
GHS07 “bijtend”, 
GHS09 “milieubedreigende stof” 
Signaalwoord: Let op!
Component B: 
GHS05 “bijtend” 
GHS07 “bijtend” 
GH S08 “gevaar voor de gezondheid”             
Signaalwoord: gevaar
Kenmerk conform GGVSEB/ADR:
Component hars:
Klasse 9, UN 3082, III, gevaarlijke stof voor 
het milieu, vloeibaar, n.a.g.
Component verharder:
Klasse 8, UN 2735, II, Amine, vloeibaar, 
bijtend, n.a.g. 
Opslag: ca. 12 maanden in de ongeopende, 
 originele verpakking, in droge ruimtes.
Emmers rechtop opslaan, niet kantelen.

ARDEX RG Cleaner
Epoxy Cleaner

Speciaal reinigingsmiddel voor het verwijderen 
van epoxyharsresten na het voegen.

Voor binnen en buiten, wand en vloer.

Toepassing
Alkalisch reinigingsconcentraat bestaande uit 
biologisch afbreekbare alkaliën, tensiden en 
hulpstoffen. De reinigingscomponenten maken 
de verontreiniging los van het oppervlak en 
houden deze vast in het schoonmaakwater.
ARDEX RG Cleaner is direct gebruiksklaar en 
kan indien nodig tot een verhouding van 1:10 
verdund worden. 

Benodigd materiaal bij manuele reiniging: 
ca. 100 - 200 ml per 10 l water
bij reinigingsautomaat: 
ca. 300 - 400 ml per 10 l water

Dichtheid: ca. 1,1 kg/l
Aard: vloeibaar, helder, geelachtig
Oplosbaarheid in water: volledig
Verwerkingstemperatuur:
ca. + 15 - + 25°C
Kenmerk conform GHS/CLP: 
GHS 05 "bijtende stoffen"
Signaalwoord: gevaar
Kenmerk conform GGVSEB/ADR: 
klasse 8, UN 1719, II, bijtende, alkalische, 
vloeibare stof, niet ergens anders genoemd
GISCODE: GG 80
Verpakking: kunststoffles met 1 l netto, 
10 flessen in doos
Opslag: koel, maar vorstvrij opslaan, aangebro-
ken verpakkingen goed sluiten
Opslagtijd: ca. 24 maanden in de origineel 
gesloten verpakking houdbaar.

ver
pakking

art. nr.
EAN

pallet

1 liter fl es
24590

40 24705 24590 6

40 
kartons a 
10  stuks

400 
fl essen
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ARDEX SN
Neutraal siliconen

Schimmelbestendige siliconenkit
(alcohol verhardend).
Voor het elastisch sluiten van dilatatievoegen, 
hoekvoegen en aansluitingsvoegen, binnen en 
buiten.
Voor het afdichten van voegen tussen 
 met-selwerk, beton, tegelwerk, stucwerk, 
metaal, glas, houten-, aluminium- en 
kunststofkozijnen, vensterlijsten en 
dakgootaansluitingen.

Voor binnen en buiten, 
voor wanden en vloeren

Gemakkelijk te spuiten en uit te vlakken
Uitstekende hechting
Bestand tegen weersinvloeden, UV-stralen en 
universele reinigings- en  desinfectiemiddelen

Toepassing
Voor het elastisch sluiten van dilatatievoegen, 
hoekvoegen en aansluitingsvoegen:
– in bad, douche en wc
–  in woonruimtes bij keramisch tegelwerk,

bij deuren, ramen en inbouwelementen
–  in keramisch tegelwerk op balkons,  terrassen 

en bij gevels

Voegbreedte: tot 30 mm
Verwerkingstemperatuur:
+5 °C tot 40 °C (ondergrond temperatuur)
Vliesvormingstijd: (ca. +23 °C en een 
relatieve luchtvochtigheid van 50%): 
7–10 min., na enkele uren is het vlies bijna niet 
meer te beschadigen
Doorhardingssnelheid: (ca. +23 °C en een 
relatieve luchtvochtigheid van 50%):
ca. 2 mm/dag
ca. 7 mm/week
Temperatuurbestendigheid:
–40 °C tot +180 °C
Praktische uitzetbaarheid:
ca. 25% van de voegbreedte
ShoreAhardheid: ca. 25
Materiaalverbruik:
10 x 10 mm: ca. 3,0 strekkende meter
per cartouche
5 x 5 mm: ca. 12,0 strekkende meter
per cartouche
bij driehoekvormige voegen wordt het 
verbruik gehalveerd
Kenmark conform GHS/CLP: geen
Kenmark conform GGVSEB/ADR: geen 
Opslag: koel en droog, ca. 12 maanden

kleur art. nr.
EAN

ver
pakking

briljantwit 73034
40 24705 73034 1

310 ml
cartouche

wit 73009
40 24705 73009 9

310 ml
cartouche

pergamon 73041
40 24705 73041 9

310 ml
cartouche

zilvergrijs 73016
40 24705 73016 7

310 ml
cartouche

lichtgrijs 73003
40 24705 73003 7

310 ml
cartouche

grijs 73000
40 24705 73000 6

310 ml
cartouche

zandgrijs 24082
40 24705 24082 6

310 ml
cartouche

cement
grijs

73040
40 24705 73040 2

310 ml
cartouche

steengrijs 24602
40 24705 24602 6

310 ml
cartouche

basalt 73017
40 24705 73017 4

310 ml
cartouche

antraciet 73036
40 24705 73036 5

310 ml
cartouche

jasmijn 73038
40 24705 73038 9

310 ml
cartouche

bahamabeige 73022
40 24705 73022 8

310 ml
cartouche

zandbeige 20034
40 24705 20034 9

310 ml
cartouche

jurabeige 20039
40 24705 20039 4

310 ml
cartouche

donkerbruin 20035
40 24705 20035 6

310 ml
cartouche

grijsbruin 24083
40 24705 24083 3

310 ml
cartouche

balibruin 20036
40 24705 20036 3

310 ml
cartouche

transparant 73031
40 24705 73031 0

310 ml
cartouche

ARDEX SE
Sanitair siliconen

Schimmelbestendige siliconenkit
(azijnzuur verhardend).
Voor het elastisch sluiten van dilatatievoegen, 
hoekvoegen en aansluitingsvoegen, binnen en 
buiten.

Voor binnen en buiten, 
voor wanden en vloeren

Gemakkelijk te spuiten en uit te vlakken
Uitstekende hechting
Bestand tegen weersinvloeden,
UV-stralen en universele reinigings- 
en  desinfectiemiddelen

Toepassing
Voor het elastisch sluiten van dilatatievoegen, 
hoekvoegen en aansluitingsvoegen:
– in bad, douche en wc
–  in woonruimtes bij keramisch tegelwerk,

bij deuren, ramen en inbouwelementen
–  in keramisch tegelwerk op balkons, 

 terrassen en bij gevels

Voegbreedte: tot 30 mm
Verwerkingstemperatuur:
+5 °C tot 40 °C (ondergrond temperatuur)
Vliesvormingstijd:
(ca. +23 °C en een relatieve luchtvochtigheid 
van 50 %): 10 –12 min., na enkele uren 
is het vlies bijna niet meer te beschadigen
Doorhardingssnelheid:
(ca. +23 °C en een relatieve luchtvochtigheid 
van 50%):
ca. 2 mm/dag
ca. 7 mm/week
Temperatuurbestendigheid:
–40 °C tot +180 °C
Praktische uitzetbaarheid:
ca. 25% van de voegbreedte
ShoreAhardheid: ca. 25

Materiaalverbruik:
10 x 10 mm: ca. 3,0 strekkende meter
per cartouche
5 x 5 mm: ca. 12,0 strekkende meter
per cartouche
bij driehoekvormige voegen wordt het 
verbruik gehalveerd
Kenmerk conform GHS/CLP: geen
Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen 
Opslag: koel en droog, ca. 24 maanden
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kleur art. nr.
EAN

ver
pakking

wit 73079
40 24705 73079 2

310 ml
cartouche

pergamon 73081
40 24705 73081 5

310 ml
cartouche

zilvergrijs 73086
40 24705 73086 0

310 ml
cartouche

lichtgrijs 73073
40 24705 73073 0

310 ml
cartouche

grijs 73070
40 24705 73070 9

310 ml
cartouche

cementgrijs 73080
40 24705 73080 8

310 ml
cartouche

basalt 73087
40 24705 73087 7

310 ml
cartouche

antraciet 73076
40 24705 73076 1

310 ml
cartouche

jasmijn 73078
40 24705 73078 5

310 ml
cartouche

bahama
beige

73072
40 24705 73072 3

310 ml
cartouche

transparant 73071
40 24705 73071 6

310 ml
cartouche

ver
pakking

art. nr.
EAN

200 ml
fl es

73121
40 24705 73121 8

kleur art. nr.
EAN

ver
pakking

wit 73118
40 24705 73118 8

310 ml
cartouche

zilvergrijs 73114
40 24705 73114 0

310 ml
cartouche

steengrijs 73117
40 24705 73117 1

310 ml
cartouche

antraciet 73116 
40 24705 73116 4

310 ml
cartouche

zandbeige 73119
40 24705 73119 5

310 ml
cartouche

jurabeige 73115
40 24705 73115 7

310 ml
cartouche

ARDEX ST
Natuursteen siliconen

Schimmelbestendige siliconenkit
(alcohol verhardend).
Voor het voegen van natuursteen van marmer, gra-
niet, kwartsiet, gneis, Solnhofener tegels enz. Voor 
het elastisch sluiten van dilatatievoegen, hoekvoe-
gen en aansluitingsvoegen, binnen en buiten.
Voor binnen en buiten, 
voor wanden en vloeren
Gemakkelijk te spuiten en uit te vlakken
Uitstekende hechting
Bestand tegen weersinvloeden, UV-stralen en 
universele reinigings- en  desinfectiemiddelen
Toepassing
Voor het elastisch sluiten van dilatatievoegen, 
hoekvoegen en aansluitingsvoegen:
– in bad, douche en wc
–  in woonruimtes bij tegelwerk van 

natuursteen, bij deuren, ramen en 
inbouw elementen

–  in tegelwerk van natuursteen op balkons, 
terrassen en bij gevels

Voegbreedte: 
tot 30 mm wand / tot 15 mm vloer
Verwerkingstemperatuur:
+5 °C tot 40 °C (ondergrond temperatuur)
Vliesvormingstijd: (ca. +23 °C en een 
 relatieve luchtvochtigheid van 50%): 
5 min., na enkele uren is het vlies bijna niet 
meer te beschadigen
Doorhardingssnelheid: (ca. +23 °C en een 
relatieve luchtvochtigheid van 50%):
ca. 1 mm/dag, ca. 6 mm/week
Temperatuurbestendigheid:
– 40 °C tot +120 °C
Praktische uitzetbaarheid:
ca. 20 % van de voegbreedte
ShoreAhardheid: ca. 30
Materiaalverbruik:
10 x 10 mm: ca. 3,0 strekkende meter
per cartouche
5 x 5 mm: ca. 12,0 strekkende meter 
per cartouche
bij driehoekvormige voegen wordt het 
verbruik gehalveerd
Kenmark conform GHS/CLP: geen
Kenmark conform GGVSEB/ADR: geen 
Opslag: koel en droog, ca. 12 maanden

ver
pakking

art. nr.
EAN

200 ml
fl es

73110
40 24705 73110 2

ARDEX SP1
Primer voor ARDEXsiliconen

Voor zuigende ondergronden zoals beton, 
 stucwerk, natuursteen.

Verpakking: Fles van 200 ml
Kenmark conform GHS/CLP:
GHS07 "bijtend"
GHS02 "ontvlambaar"
GHS08 "gevaarlijk voor de gezondheid" 
Signaalwoord: gevaar
Kenmark conform GGVSEB/ADR:
Klasse 3, UN 1993 II, ontvlambare vloeibare stof, 
n.a.g.
Opslag: ca. 12 maanden, koel en droog

ARDEX SP2
Primer voor ARDEXsiliconen

Voor niet-zuigende ondergronden zoals metaal, 
kunststof.

Verpakking: Fles van 200 ml
Kenmark conform GHS/CLP:
GHS07 "bijtend"
GHS02 "ontvlambaar"
Signaalwoord: Let op!
Kenmark conform GGVSEB/ADR:
Klasse 3, UN 1993 II, ontvlambare vloeibare stof, 
n.a.g.
Opslag: ca. 18 maanden, koel en droog
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ARDEX CA 20 P
SMPmontagelijm

Voor binnen en buiten, vloer en wand

Eencomponentige montagelijm op basis van 
silaan-gemodifi ceerde polymeren

Oplosmiddel-, water en isocyanaatvrij
Hoge kleefkracht
Krimpvrij uithardend met elastische en 
trillingsongevoelige lijmvoeg

Toepassing
Lijmen en monteren van:
– profielen, plinten, contactstrips, kabelkanalen
– isolatieplaten
– houten en kunststof materialen
– metaalprofielen
– parketelementen
– keramische tegels
en vele andere materialen, op absorberende 
en dichte ondergronden.

Afdichten van vloer- en aansluitvoegen bij 
metaal, hout, keramiek en kunststoffen.

Grondstofbasis: 
silaan-gemodifi ceerde polymeer
Consistentie: thixotroop
Kleur: wit
Verbruik: 30 – 40 ml/str. m 
(afhankelijk van het afsnijden van het mondstuk)
Huidvormingstijd: 
(+23 °C/ 50 % rel. luchtvochtigheid) 
ca. 7–10 min.
Doorharding: 
(+23 °C/ 50 % rel. luchtvochtigheid) 
3 – 4 mm /24 uur
Verwerkingstemperatuur: +5 °C tot +35 °C
Temperatuurbestendigheid: 
– 40 °C tot +90 °C 
(tot +200 °C kortstondig, 15 – 20 min.)
EMICODE: EC1 + R = zeer emissiearm
Kenmerk conform GHS/CLP: geen
Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen 
Opslag: vorstvrij, ca. 18 maanden 
in de ongeopende, originele verpakking, 
in droge ruimtes

ver
pakking

art.nr.
EAN

pallet

310 ml
cartouche

73128
40 24705 73128 7

90
dozen

ARDEX CA 10 D
Constructie
en montagelijm
Voor binnen, vloer en wand

Montagelijm op dispersiebasis

Oplosmiddelvrij
Hoge hechtkleverigheid en hechtsterkte
Snelle afbinding
Universeel inzetbaar

Toepassing
Voor het lijmen en monteren van:
– plinten, contactstrips, kabelkanalen
– decoratie, akoestische en warmte-isolerende 
 platen
– decoratiebalken, sierprofielen, houten 
 en kunststof materialen
– keramische tegels en andere werkstukken
op droge, schone en stabiele ondergronden,  
b.v. beton, metselwerk, pleisterwerk, gips-
karton, hout, piepschuim enz. 

Grondstofbasis: dispersie
Materiaalverbruik: 
30 – 40 ml /strekkende meter
7,5 –10 strekkende meter/cartouche
Huidvormingstijd/open tijd: ca. 15 min.
Verwerkingstemperatuur: +10 °C tot +30 °C
Belastbaar: 24 – 48 uren 
(afhankelijk van de omstandigheden)
GISCODE: D 1 = oplosmiddelvrij
EMICODE: EC1PLUS = zeer emissiearmPLUS

Kenmerk conform GHS/CLP: geen
Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen 
Opslag: ca. 12 maanden in de ongeopende, 
originele verpakking, in droge ruimtes

 

ver
pakking

art.nr.
EANNr.

pallet

310 ml
cartouche

73129
40 24705 73129 4

90 
dozen

ver
pakking

art. nr.
EAN

1.000 ml
fl es

73120
40 24705 73120 1

ARDEX SG
Gletmiddel voor siliconen

Gletmiddel om kontakt te realiseren met 
 oppervlakken van ARDEX-siliconen.
Gebruiksklaar

Verpakking: Fles van 1.000 ml
Kenmark conform GHS/CLP: geen
Kenmark conform GGVSEB/ADR: geen 
Opslag: ca. 12 maanden, koel en droog
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SYSTEEMOVERZICHT ARDEX SILICONEN

ARDEX SE
Sanitair siliconen

ARDEX SN
Neutraal siliconen

ARDEX ST
Natuursteen siliconen

Toepassing
•  Schimmelbestendige siliconenkit 

(azijnzuur verhardend)
•  Voor het elastisch sluiten van dilatatievoegen, 

hoekvoegen en aansluitingsvoegen binnen 
en buiten

•  Bestand tegen weersinvloeden, 
UV-stralen en universele reingings-  
en desinfectiemiddelen

Toepassing
•  Schimmelbestendige siliconenkit 

(alcohol verhardend)
•  Voor het elastisch sluiten van dilatatievoegen, 

hoekvoegen en aansluitingsvoegen binnen 
en buiten

•  Voor het afdichtingen van voegen tussen 
 metselwerk, beton, tegelwerk, stucwerk, 
metaal, glas, houten-, alumunium-  
en  kunststofkozijnen, vensterlijsten  
en  dakgootaansluitingen

•  Bestand tegen weersinvloeden, 
UV-stralen en universele reinigings-  
en  desinfectiemiddelen

Toepassing
•  Schimmelbestendige siliconenkit 

(alcohol verhardend)
•  Voor het elastisch sluiten van dilatatie 

voegen, hoekvoegen en aasluitingsvoegen bin-
nen en buiten

•  Voor het voegen van natuursteen  
van  marmer, graniet, kwartsiet, gneis en 
 Solnhofener tegels.

•  Bestand tegen weersinvloeden, 
UV-stralen en universele reinigings-  
en  desinfectiemiddelen

Inhoud: 310 ml/cartouche Inhoud: 310 ml/cartouche Inhoud: 310 ml/cartouche

Voegbreedte: tot 30 mm Voegbreedte: tot 30 mm Voegbreedte:  
tot 30 mm wand / tot 15 mm vloer

Vliesvormingstijd: 
ca. 10 –12 min.

Vliesvormingstijd: 
ca. 7–10 min.

Vliesvormingstijd: 
ca. 5 min.

Praktische uitzetbaarheid: 
ca. 25 % van de voegbreedte

Praktische uitzetbaarheid: 
ca. 25 % van de voegbreedte

Praktische uitzetbaarheid: 
ca. 20 % van de voegbreedte

ShoreAhardheid: ca. 25 ShoreAhardheid: ca. 25 ShoreAhardheid: ca. 30

Verbruik: 
Voegen   5 x   5 mm: ca. 12 m/cartouche 
Voegen 10 x 10 mm: ca.   3 m/cartouche

Verbruik: 
Voegen   5 x   5 mm: ca. 12 m/cartouche 
Voegen 10 x 10 mm: ca.   3 m/cartouche

Verbruik: 
Voegen   5 x   5 mm: ca. 12 m/cartouche 
Voegen 10 x 10 mm: ca.   3 m/cartouche

Opslag: ca. 24 maanden Opslag: ca. 12 maanden Opslag: ca. 12 maanden

Leverbaar in: 
briljant wit, wit, pergamon, zilvergrijs, lichtgrijs, 
grijs, zandgrijs, cementgrijs, steengrijs, basalt, 
antraciet, jasmijn, bahamabeige, zandbeige, 
jurabeige, donkerbruin, grijsbruin, balibruin, 
transparant 

Leverbaar in: 
wit, pergamon, zilvergrijs, lichtgrijs, grijs,  
cementgrijs, basalt, antraciet, jasmijn,  
bahamabeige, transparant

Leverbaar in: 
wit, zilvergrijs, steengrijs, antraciet, zandbeige,  
jurabeige

ARDEX SP1
Primer voor zuigende 
ondergronden

ARDEX SP2
Primer voor nietzuigende 
ondergronden

ARDEX SG
Gletmiddel voor siliconen

bijv. beton, stucwerk, natuursteen bijv. metaal, kunststof Gletmiddel om kontakt te realiseren met 
oppervlakken van ARDEX-siliconen

Ventilatietijd: ca. 60 min. Ventilatietijd: ca. 15 – 90 min. Gebruiksklaar

Opslag: ca. 12 maanden Opslag: ca. 18 maanden Opslag: ca. 12 maanden

Inhoud: 200 ml Inhoud: 200 ml Inhoud: 1.000 ml

Uitspraken in onze technische informatiebladen in acht nemen. 
Zie hiervoor op: www.ardex.eu
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HECHTTABEL VOOR ARDEX SILICONEN

De reactie van ARDEX ST met koper en messing is mogelijk. Bij de verharding moet ongestoord lucht toegevoerd worden.

 ONDERGRONDEN ARDEX SE ARDEX SN ARDEX ST
  Sanitair siliconen Neutraal siliconen Natuursteen siliconen

 AcrylaatSanitair (b.v. baden)

 Aluminium blank

 Aluminium geeloxeërd

 Beton

 Betonsteen 

 Blik

 Cellenbeton

 Chroom

 Emaille

 Glas

 Hout, gelakt (met oplosmiddelen)

 Hout, gelakt (op waterbasis)

 Hout, gelazuurd (met oplosmiddelen) 

 Hout, gelazuurd (op waterbasis)

 Keramiek (verglaasd)

 Keramiek (onverglaasd)

 Kunststeen (op basis van kunstharsen)

 Kunststofprofielen

 Koper

 Melamineharsplaten (b.v. Resopal)

 Messing

 Natuursteen/marmer

 Polyester

 Roestvrij staal

 Stucwerk

 Vezelversterkte cement

 Zink, gegalvaniseerd ijzer

Hechting zonder primer

Voorbehandeling met
siliconeprimer ARDEX SP1

Voorbehandeling met
siliconeprimer ARDEX SP2

niet geschikt

SP1

SP2

SP1 SP1 SP1

SP1

SP1 SP1

SP2

SP1

SP2 SP2

SP2

SP1

SP2

SP1SP1SP1

SP1SP1SP1

SP2SP2

SP1

SP2 SP2

SP2 SP2

Uitspraken in onze technische informatiebladen in acht nemen.
Zie hiervoor op: www.ardex.eu
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VOEGMORTELS/BLIJVEND ELASTISCHE VOEGEN

MATERIAALVERBRUIK VOEGMORTEL

TOEPASSINGSGEBIED VOEGMORTELS

Uitspraken in onze technische informatiebladen in acht nemen. 
Zie hiervoor op: www.ardex.eu

Materiaalverbruik voor tegels met de onderstaande afmetingen in mm

Voegmortel Voegbreedte/
diepte

600 x 600 
mm

600 x 300 
mm

300 x 300 
mm

150 x 300 
mm

200 x 300 
mm

150 x 150 
mm

100 x 100 
mm

50 x 50  
mm

ARDEX G4 
Basic 1-6

Voegbreedte 3 mm
Voegdiepte 5 mm

 
0,10 kg/m²

 
0,15 kg/m²

 
0,20 kg/m²

 
0,35 kg/m²

 
0,50 kg/m²

 
1,00 kg/m²

ARDEX G5 
Basic 2-15

Voegbreedte 10 mm
Voegdiepte 5 mm 0,20 kg/m² 0,30 kg/m² 0,50 kg/m² 1,00 kg/m² 1,50 kg/m²

ARDEX G6 
FLEX 1-6

Voegbreedte 3 mm
Voegdiepte 5 mm 0,10 kg/m² 0,15 kg/m² 0,20 kg/m² 0,35 kg/m² 0,45 kg/m² 0,90 kg/m²

ARDEX G7 
FLEX 2-15

Voegbreedte 10 mm
Voegdiepte 5 mm 0,30 kg/m² 0,40 kg/m² 0,50 kg/m² 1,00 kg/m² 1,50 kg/m² 0,90 kg/m²

ARDEX G8S 
FLEX 1-6

Voegbreedte 3 mm, 
Voegdiepte 5 mm 0,10 kg/m² 0,15 kg/m² 0,20 kg/m² 0,35 kg/m² 0,50 kg/m² 1,00 kg/m²

ARDEX G9S 
FLEX 2-15

Voegbreedte 10mm 
Voegdiepte 5 mm 0,20 kg/m² 0,30 kg/m² 0,40 kg/m² 0,60 kg/m² 0,90 kg/m² 1,80 kg/m²

ARDEX GK Voegbreedte 10mm 
Voegdiepte 5 mm 0,30 kg/m² 0,50 kg/m² 0,65 kg/m² 1,30 kg/m² 2,00 kg/m²

ARDEX FK 
NIEUW

Voegbreedte 3 mm
Voegdiepte 5 mm 0,10 kg/m² 0,15 kg/m² 0,20 kg/m² 0,40 kg/m² 0,60 kg/m² 1,10 kg/m²

ARDEX MG Voegbreedte 3 mm
Voegdiepte 5 mm 0,10 kg/m² 0,15 kg/m² 0,20 kg/m² 0,30 kg/m² 0,25 kg/m²

ARDEX RG 12 
1-6

Voegbreedte 3 mm
Voegdiepte 5 mm

 
0,30 kg/m²

 
0,45 kg/m²

 
0,90 kg/m²

ARDEX WA 
Epoxy- 
voegmortel

Voegbreedte 3 mm
Voegdiepte 5 mm 0,30 kg/m² 0,45 kg/m² 0,90 kg/m²

Uitspraken in onze technische informatiebladen in acht nemen. 
Zie hiervoor op: www.ardex.eu

Voegbreedtes in mm

Voegmortel Voegkleuren 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ARDEX G4 BASIC 1-6 briljant wit, pergamon, zilvergrijs, licht-
grijs, cementgrijs, jasmijn, bahamabeige

ARDEX G5 BASIC 2-15 zilvergrijs, grijs, cementgrijs, basalt

ARDEX G6 FLEX 1-6 briljant wit, pergamon, zilvergrijs, licht-
grijs, cementgrijs, bahamabeige, jasmijn

ARDEX G7 FLEX 2-15 zilvergrijs, grijs, cementgrijs, basalt

ARDEX G8S FLEX 1-6 wit, pergamon, zilvergrijs, lichtgrijs, 
grijs, cementgrijs, basalt, antraciet,  
jasmijn, bahamabeige, zandbeige,  
jurabeige, balibruin, donkerbruin

ARDEX G9S FLEX 2-15 zilvergrijs, grijs, cementgrijs, basalt, 
antraciet, zandbeige

ARDEX GK grijs, zandbeige

ARDEX FK NIEUW grijs, basalt

ARDEX MG briljant wit, zilvergrijs, steengrijs,  
antraciet, zandbeige, jurabeige 

ARDEX RG 12 1-6 wit, zilvergrijs, grijs, antraciet,  
bahamabeige

ARDEX WA Epoxy-voegmortel wit, zilvergrijs, grijs, antraciet

>
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snel snel
1 – 6 mm 1 – 6 mm 2 – 15 mm 1 – 6 mm 2 – 15 mm2 – 15 mm

ARDEX 
G4 BASIC

ARDEX  
G6 FLEX

ARDEX  
G7 FLEX

ARDEX  
G8S FLEX

ARDEX  
G9S FLEX

ARDEX  
G5 BASICHet ARDEX

voegmortelassortiment Voegmortels Duurzame voegFlex-Voegmortels

briljant wit

wit

pergamon

zilvergrijs

lichtgrijs

zandgrijs

cementgrijs

grijs

steengrijs

basalt

antraciet

jasmijn

zandbeige

bahamabeige

jurabeige

grijsbruin

balibruin

donkerbruin

transparant
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snel
vanaf 4 mm 1 – 6 mmtot 8 mm2 – 12 mm 2 – 15 mm

ARDEX 
GK

ARDEX 
RG 12

ARDEX 
SN

ARDEX 
MG

ARDEX 
SE

ARDEX 
FK NIEUW

ARDEX 
WA

SILICONEN-
KLEUREN

ARDEX 
ST

Sanitair-
siliconen

Neutraal-
siliconen

Natuursteen-
siliconen
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ARDEX N 23 MICROTEC Natuursteen en tegellijm 

ARDEX N 23 W MICROTEC Natuursteen en tegellijm, wit

ARDEX N 25 Flexibele middel en dikbedmortel

ARDEX A 35 MIX Snelmortel

ARDEX S 28 NIEUW MICROTEC grootformaatlijm

ARDEX X 77 MICROTEC Flexlijm

ARDEX X 78 MICROTEC Flexlijm, vloer

ARDEX X 77 S MICROTEC Flexlijm, snel

ARDEX X 78 S MICROTEC Flexlijm vloer, snel

ARDEX A 14 Bindmiddel voor drainagemortel

ARDEX X 30 Legmortel

ARDEX X 32 Flexibele legmortel

ARDEX A 38 MIX 4 uren snelmortel

ARDEX MG Natuursteenvoeg

ARDEX G9S FLEX 215 Flexvoegmortel, snel

ARDEX GK Duurzame voeg

ARDEX ST Natuursteensiliconen

ARDEX SP 1 Primer voor ARDEXsiliconen

NATUURSTEEN
PROGRAMMA

SYSTEEMOVERZICHT

PRODUCTINFORMATIE

95
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SYSTEEMOVERZICHT NATUURSTEEN

Vochtgevoelige natuurstenen Vochtongevoelige natuurstenen

Binnen
Wand

Dun-/middelbed ARDEX N 23 MICROTEC Natuursteen- en tegellijm 
ARDEX N 23 W MICROTEC Natuursteen- en tegellijm, wit
ARDEX S 28 NIEUW MICROTEC grootformaatlijm

ARDEX N 23 MICROTEC Natuursteen- en tegellijm 
ARDEX N 23 W MICROTEC Natuursteen- en tegellijm, wit
ARDEX S 28 NIEUW MICROTEC grootformaatlijm

Middel-/dikbed ARDEX N 25 Flexibele middel- en dikbedmortel
ARDEX X 32 Flexibele legmortel

ARDEX N 25 Flexibele middel- en dikbedmortel
ARDEX X 32 Flexibele legmortel

Dikbed ARDEX A 35 MIX (of ARDEX A 35) ARDEX A 35 MIX (of ARDEX A 35)
ARDEX A 38 MIX (of ARDEX A 38)

Voegmortel ARDEX MG Natuursteenvoeg ARDEX MG Natuursteenvoeg
ARDEX G6 FLEX 16 Flex-Voegmortel  
ARDEX G4 BASIC 16 Voegmortel

Binnen
Vloer

Dun-/ middelbed ARDEX N 23 MICROTEC Natuursteen- en tegellijm 
ARDEX N 23 W MICROTEC Natuursteen- en tegellijm, wit
ARDEX S 28 NIEUW MICROTEC grootformaatlijm

ARDEX N 23 MICROTEC Natuursteen- en tegellijm 
ARDEX N 23 W MICROTEC Natuursteen- en tegellijm, wit
ARDEX S 28 NIEUW MICROTEC grootformaatlijm

Middel-/dikbed ARDEX N 25 Flexibele middel- en dikbedmortel
ARDEX X 32 Flexibele legmortel

ARDEX X 30 Legmortel
ARDEX X 32 Flexibele legmortel

Dikbed ARDEX A 35 MIX (of ARDEX A 35) ARDEX A 35 MIX (of ARDEX A 35)
ARDEX A 38 MIX (of ARDEX A 38)

Voegmortel ARDEX MG Natuursteenvoeg ARDEX MG Natuursteenvoeg
ARDEX G6 FLEX 16 Flex-Voegmortel 

Buiten
Wand

Dunbed ARDEX X 77 MICROTEC Flexlijm
ARDEX X 77 S MICROTEC Flexlijm, snel

Middel-/dikbed ARDEX X 32 Flexibele legmortel ARDEX X 32 Flexibele legmortel

Voegmortel ARDEX G9S FLEX 215 Flex-Voegmortel, snel
ARDEX GK Duurzame voeg

Buiten
Vloer

Dunbed ARDEX X 77 MICROTEC Flexlijm
ARDEX X 77 S MICROTEC Flexlijm, snel
ARDEX X 78 MICROTEC Flexlijm, vloer
ARDEX X 78 S MICROTEC Flexlijm vloer, snel

Vloeibed ARDEX DITRA FBM Vloeibedmortel

Middel-/dikbed ARDEX X 32 Flexibele legmortel ARDEX X 30 Legmortel
ARDEX X 32 Flexibele legmortel

Voegmortel ARDEX G9S FLEX 215 Flex-Voegmortel, snel
ARDEX GK Duurzame voeg

Uitspraken in onze technische informatiebladen in acht nemen. 
Zie hiervoor op: www.ardex.eu
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ver
pakking

art. nr.
EAN

pallet

25 kg
papieren zak

16770
40 24705 16770 3

40
zakken

ARDEX N 23
MICROTEC Natuursteen en 
tegellijm
Met ARDURAPID®-effect
Verkleuringsvrij en uitbloeiingsvrij leggen van 
natuursteen en natuursteenplaten, beton- en 
cottoplaten in dunbed- en middelbed methode. 
Verlijmen en leggen van grestegels en volkera-
mische tegels.

Voor binnen, wand en vloer

Reeds na 2 uren te belopen / voegen
Mortelbeddiktes van 2 – 15 mm
Uitmuntende verbinding
Lichte verwerking
Droogt snel

Zekerheid door vezelversterking
– schuifspanningen worden gecompenseerd
– hechtsterkte wordt verbeterd
– vervormingskrachten worden gereduceerd

Toepassing
Verkleuringsvrij en uitbloeiingsvrij leggen van:
–  natuursteenplaten bijv. uit marmer, 

Jura marmer, Solnhofener tegels e.d. 
–  natuursteenplaten, bijv. uit graniet, kwartsiet 

e.d. 
–  betontegels, Agglomarmer en cottoplaten
Verlijmen en leggen van grestegels en volkera-
mische tegels.

Normen, keuringsrapporten
Tegellijm en hechtcement conform
EN 12004 C2/FTE S1.

Mengverhouding: 
ca. 8,25 – 8,75 l water : 25 kg poeder over-
eenkomend met ca. 1 deel water : 2½ delen 
poeder
Soortelijk gewicht: ca. 1,2 kg/l
Mortelgewicht: ca. 1,4 kg/l
Materiaalverbruik: bij gladde ondergrond
ca. 1,2 kg/m² poeder bij vertanding 3 x 3 x 3 mm
ca. 1,9 kg/m² poeder bij vertanding 6 x 6 x 6 mm
ca. 2,4 kg/m² poeder bij vertanding 8 x 8 x 8 mm
ca. 2,9 kg/m² poeder bij vertanding 10 x 10 x 10 mm
ca. 3,4 kg/m² poeder bij vertanding 12 x 12 x 12 mm
Verwerkingstijd (+20°C): ca. 45 – 60 min.
Inlegtijd (EN 1346): ca. 30 min. 
(gemeten bij verse mortel)
Correctietijd (+20°C): ca. 15min.
Beloopbaarheid (+20°C): na ca. 2 uren, 
daarna voegen mogelijk
Brandgedrag: Klasse E
Geschikt voor vloerverwarming: ja
GISCODE: ZP1 = cementhoudend product, 
chromaatarm
EMICODE: EC1PLUS + R = zeer emissiearmPLUS

Kenmerk conform GHS/CLP: 
GHS05 "bijtend", Signaalwoord: gevaar
Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen 
Opslag: ca. 12 maanden in de ongeopende, 
originele verpakking, in droge ruimtes ver

pakking
art. nr.

EAN
pallet

25 kg
papieren zak

16771
40 24705 16771 0

40
zakken

5 kg 
emmer

16772
40 24705 16772 7

72
emmers

ARDEX N 23 W
MICROTEC Natuursteen en 
tegellijm, wit
Met ARDURAPID®-effect
Verkleuringsvrij en uitbloeiingsvrij leggen van 
natuursteen en natuursteenplaten, beton- en 
cottoplaten in dunbed- en middelbed methode. 
Verlijmen en leggen van grestegels en volkera-
mische tegels. Verlijmen en leggen van heldere 
en doorschijnende
marmeren tegels en andere natuurstenen pla-
ten met een doorschijnend karakter.
Voor binnen, wand en vloer
Reeds na 2 uren te belopen / voegen
Mortelbeddiktes van 2 – 15 mm
Uitmuntende verbinding
Lichte verwerking
Droogt snel
Zekerheid door vezelversterking
– schuifspanningen worden gecompenseerd
– hechtsterkte wordt verbeterd
– vervormingskrachten worden gereduceerd
Toepassing
Verkleuringsvrij en uitbloeiingsvrij leggen van:
–  natuursteenplaten bijv. uit marmer, 

Jura marmer, Solnhofener tegels e.d. 
–  natuursteenplaten, bijv. uit graniet, kwartsiet 

e.d. 
– betontegels, Agglomarmer en cottoplaten
Verlijmen en leggen van grestegels en volkera-
mische tegels.

Normen, keuringsrapporten
Tegellijm en hechtcement conform
EN 12004 C2/FTE S1.

Mengverhouding: 
ca. 8,25 – 8,75 l water : 25 kg poeder over-
eenkomend met ca. 1 deel water : 2½ delen 
poeder
Soortelijk gewicht: ca. 1,2 kg/l
Mortelgewicht: ca. 1,4 kg/l
Materiaalverbruik: bij gladde ondergrond
ca. 1,2 kg/m² poeder bij vertanding 3 x 3 x 3 mm
ca. 1,9 kg/m² poeder bij vertanding 6 x 6 x 6 mm
ca. 2,4 kg/m² poeder bij vertanding 8 x 8 x 8 mm
ca. 2,9 kg/m² poeder bij vertanding 10 x 10 x 10 mm
ca. 3,4 kg/m² poeder bij vertanding 12 x 12 x 12 mm
Verwerkingstijd (+20°C): ca. 45 – 60 min.
Inlegtijd (EN 1346): ca. 30 min. (gemeten bij 
verse mortel)
Correctietijd (+20°C): ca. 15min.
Beloopbaarheid (+20°C): na ca. 2 uren, 
daarna voegen mogelijk
Brandgedrag: Klasse E
Geschikt voor vloerverwarming: ja
GISCODE: ZP1 = cementhoudend product, 
chromaatarm
EMICODE: EC1PLUS + R = zeer emissiearmPLUS

Kenmerk conform GHS/CLP: 
GHS05 "bijtend", Signaalwoord: gevaar
Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen 
Opslag: ca. 12 maanden in de ongeopende, 
originele verpakking, in droge ruimtes

ver
pakking

art. nr.
EAN

pallet

25 kg
papieren zak

16773
40 24705 16773 4

40
zakken

ARDEX N 25
Flexibele middel en 
dikbedmortel 
Verkleurings- en vervormingsvrij   leggen van 
natuursteentegels, natuurwerksteen-, 
betonwerksteen en cottoplaten.
Leggen van gres- en volkeramische tegels.

Voor binnen, vloer

Met ARDURAPID®-effect
Voor laagdiktes van 5 – 20 mm
Reeds na 3 uren beloopbaar
Snel drogend
Lichte verwerking
Uitstekende verwerkingseigenschappen

Toepassing
Verkleurings- en vervormingsvrij  leggen van 
natuursteentegels en natuurwerksteenplaten 
van:
– marmer
– Jura-marmer
– graniet
– kwartsiet e.d.
– Cotto-tegels
Leggen van 
– gres- en volkeramische tegels
Egaliseren van wand- en vloeroppervlakken. 

Normen,  keuringsrapporten 
Conform EN 12004 C2/FE

Mengverhouding: 
Voor het leggen in het middle- en dikbedpro-
cedé op de vloer:
ca. 7,25 l water : 25 kg poeder
Mortelgewicht:  1,5 kg/l
Materiaalverbruik:
ca. 1,2 kg poeder per m² en mm opbreng-
dikte
ca. 3,6 kg poeder per m² bij vertanding 
10x10x10 mm
Verwerkingstijd (+20° C): ca. 60 minuten
Inlegtijd (EN 1346): circa 20 minuten 
(gemeten bij verse mortel)
Correctietijd: ca. 20 min.
Beloopbaar (+ 20° C): na ca. 3 uren
Geschikt voor vloerverwarming: ja
GISCODE: ZP1 = cementhoudend product, 
chromaatarm
EMICODE: EC1PLUS + R = zeer emissiearmPLUS

Kenmerk conform GHS/CLP: 
GHS05 "bijtend", Signaalwoord: gevaar
Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen 
Opslag: In droge ruimtes circa 12 maanden 
in de origineel gesloten verpakking houdbaar
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ARDEX A35 MIX
Snelmortel

Vervaardigd met ARDEX A 35 Snelcement 
met ARDURAPID®-effect.

Voor het maken van snel bruikbare en beleg-
bare cementaire dekvloeren – verbonden aan 
ondergrond, op scheidingslaag, op isolatielaag.

Voor binnen

Voor herstelwerkzaamheden bij cementaire 
dekvloeren
Voor een verkleuringsvrije verlijming van 
 natuursteentegels
Na 3 uren beloopbaar
Na 1 dag te beleggen en volledig te gebruiken
De volgens DIN 18560 vereiste minimale 
sterktes worden na 1 dag bereikt

Toepassing
Voor het maken van cementaire dekvloeren
– verbonden aan de ondergrond
– op scheidingslaag
– op isolatielaag
Voor het verbeteren en herstellen van 
 cementaire dekvloeren
Voor een verkleuringsvrije verwerking van 
 natuursteentegels van
– marmer
– Jura-marmer
– graniet
– kwartsiet e.d.

Mengverhouding:
Voor dekvloeren ca. 2 l water : 25 kg poeder
Voor verlijmen ca. 2,25 l water : 25 kg poeder
Soortelijk gewicht: ca. 1,8 kg/l
Gewicht gebruiksklare mortel: ca. 2,0 kg/l
Verbruik: ca. 18,5 kg m2/cm
Verwerkingstijd (+20 °C): ca. 45 min.
Beloopbaar (+20 °C): na ca. 3 uren
Geschikt op vloerverwarming: ja
GISCODE: ZP 1 = cementhoudend product, 
chromaatarm
EMICODE: EC1PLUS + R = zeer emissiearmPLUS

Kenmerk conform GHS/CLP: 
GHS07 "bijtend", Signaalwoord: Let op!
Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen 
Opslag: ca. 12 maanden in de ongeopende, 
 originele verpakking, in droge ruimtes

ver
pakking

art. nr.
EAN

pallet

25 kg
papieren zak

52109
40 24705 52109 3 40 zakken

ver
pakking

art. nr.
EAN

pallet

25 kg
papieren zak

19164
40 24705 19164 7

40
zakken

ARDEX S28 NIEUW
MICROTEC grootformaatlijm

Voor het aanzetten en leggen van gres- en 
volkeramische tegels. Verkleurings-, vervor-
mings- en uitbloeiingsvrij leggen van natuur-
steen-, natuurwerksteen-, betonwerksteen- en 
cottoplaten. 

Voor binnen, vloer en wand

Met ARDURAPID®-effect
Voor lijmbeddiktes van 2 – 15 mm
Na 3 uren beloopbaar
Snel droog
Gemakkelijke verwerking

Toepassing
Verkleurings- en vervormingsvrij leggen van 
natuursteentegels en natuurwerksteenplaten 
uit:
– marmer
– Jura-marmer
– graniet
– kwartsiet e.d.
– cotto-tegels

Leggen van gres- en volkeramische tegels.

Voor het verlijmen van grootformaat tegels 
en platen op calciumsulfaat-vloeidekvloeren 
en andere vochtgevoelige ondergronden met 
ARDEX P 51 of ARDEX P 52, 
1 : 3 met water verdund, voorstrijken.
Voor het aanzetten van grote en dunne tegels 
op vochtgevoelige ondergronden aan wanden.

Normen, keuringsrapporten
Conform EN 12004 C2/FTE S1
Mengverhouding: 
Voor het leggen op vloeren:
ca. 7,5 – 9 l water : 25 kg poeder
Voor het aanzetten aan wanden:
ca. 7 – 8 l water : 25 kg poeder
Mortelgewicht: circa 1,4 kg/l
Materiaalverbruik: bij gladde ondergrond 
bij vertanding 3 x 3 x 3 mm: 
circa 1,2 kg/m2 poeder
bij vertanding 6 x 6 x 6 mm: 
circa 1,9 kg/m2 poeder
bij vertanding 8 x 8 x 8 mm: 
circa 2,4 kg/m2 poeder
bij vertanding 10 x 10 x 10 mm: 
circa 2,9 kg/m2 poeder
bij vertanding 12 x 12 x 12 mm: 
circa 3,4 kg/m2 poeder
Verwerkingstijd (+20 °C): ca. 75 min.
Inlegtijd (EN 1346): ca. 30 min. (gemeten bij 
verse mortel)
Correctietijd:  ca. 30 min.
Beloopbaarheid (+20°C): na ca. 4 uren
Geschikt voor vloerverwarming: ja
GISCODE: ZP1 = cementhoudend product, 
chromaatarm
EMICODE: EC1PLUS + R = zeer emissiearmPLUS

Kenmerk conform GHS/CLP: 
GHS05 "bijtend", Signaalwoord: gevaar
Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen 
Opslag: in droge ruimtes circa 12 maanden in 
de origineel gesloten verpakking houdbaar
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DIN EN 12004/12
002

ver
pakking

art. nr.
EAN

pallet

25 kg
papieren zak

54060
40 24705 54060 5

40
zakken

5 kg
zak

54061
40 24705 54061 2

verpakt
per 4 stuks
160 zakken

ARDEX X77 
MICROTEC Flexlijm

Cementbasis.
Voor het verlijmen van keramisch tegelwerk, 
ook die vrijwel geen water opnemen 
(vol keramische tegels).

Voor binnen en buiten, 
voor wanden en vloeren

Watervast
Vorstbestendig
Flexibel
Zeer zuinig
Gemakkelijk te verwerken

Zekerheid door vezelversterking
– schuifspanningen worden gecompenseerd
– hechtsterkte wordt verbeterd
– vervormingskrachten worden gereduceerd

Toepassing
Creëren van een flexibel lijmbed
Zetten en leggen van:
–  geglazuurde tegels, gres- en vol keramische 

tegels
– mozaïek van glas en porselein
– betonnen platen
– vochtbestendige natuurstenen platen
Verlijmen van:
– geschikte bouwplaten, bijv. gipskarton 
– isolerende platen van hardschuim 
 en minerale vezels
– tegelelementen (harde schuimisolatieplaten 
 met mortelcachering aan beide kanten)
Lijmen van tegels in zwembaden.
Lijmen van keramische bekledingen aan gevels.
Lijmen van tegels op nog krimpende onder-
gronden van beton en metselwerk (ten minste 
3 maanden oud).
Tegelwerk op vloerverwarming.

Normen, keuringsrapporten
Tegellijm en hechtcement conform 
EN 12004 C2/TE/S1

ARDEX X 77, aangemaakt met ARDEX E 90 
kunstharsverbetering voor het maken van een 
speciale lijm die sterk vervormbaar (S2 volgens 
EN 12002) en waterafstotend is.

Mengverhouding:
ca. 11 l water : 25 kg poeder
Soortelijk gewicht: ca. 1,0 kg/l
Gewicht gebruiksklare mortel: ca. 1,5 kg/l
Materiaalverbruik: bij gladde ondergronden
vertanding 3 x 3 x 3 mm: ca. 1,0 kg/m2

vertanding 6 x 6 x 6 mm: ca. 1,6 kg/m2

vertanding 8 x 8 x 8 mm: ca. 2,2 kg/m2

vertanding 10 x 10 x 10 mm: ca. 2,6 kg/m2

MICROTEC-vertanding 12 x 10 x 15 mm: 
ca. 4,1 kg/m2 

Verwerkingstijd (+20 °C): ca. 3 uren
Inlegtijd: ca. 60 min. 
(gemeten bij frisse mortel)
Correctietijd: ca. 30 min.
Beloopbaar (+20 °C): na 24 uren, 
daarna voegen mogelijk
Brandgedrag: klasse E 
Geschikt op vloerverwarming: ja
GISCODE: ZP 1 = cementhoudend product, 
chromaatarm
EMICODE: EC1 + R = zeer emissiearm
Kenmerk conform GHS/CLP: 
GHS05 "bijtend", Signaalwoord: gevaar
Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen 
Opslag: 12 maanden in de ongeopende, 
originele verpakking, in droge ruimtes
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ARDEX X78
MICROTEC Flexlijm, vloer

Cementbasis.
Voor het vol en zat (zonder holle ruimtes) ver-
lijmen van keramische vloertegels.
Voor binnen en buiten, vloer
Watervast
Vorstbestendig
Flexibel
Zeer zuinig
Gemakkelijk te verwerken
Zekerheid door vezelversterking
– schuifspanningen worden gecompenseerd
– hechtsterkte wordt verbeterd
– vervormingskrachten worden gereduceerd
Toepassing
Creëren van een flexibel lijmbed met zachte, 
softe mortelconsistentie, die een
volledig verzadigde inbedding in het floating-
procédé mogelijk maakt.
Leggen van:
–  geglazuurde tegels, gres- en vol keramische 

tegels
– mozaïek van glas en porselein
– betonnen platen
– vochtbestendige natuurstenen tegels
Leggen van tegels en platen:
– op balkons en terrassen
– in zwembaden
– op vloerverwarming
– in zwaar belastbare industrie- 
 en nijverheidsomgevingen
Lijmen van tegels op nog krimpende onder-
gronden van beton (ten minste 3 maanden oud).
Normen, keuringsrapporten
Tegellijm en hechtcement conform 
EN 12004 C2/E/S1
ARDEX X 78, aangemaakt met ARDEX E 90 
kunstharsverbetering voor het maken van een 
speciale lijm die sterk vervormbaar (S2 volgens 
EN 12002) en waterafstotend is.
Mengverhouding: ca. 9 l water : 25 kg poeder
Soortelijk gewicht: ca. 1,2 kg/l
Gewicht gebruiksklare mortel: ca. 1,6 kg/l
Materiaalverbruik: bij gladde ondergronden
vertanding 3 x 3 x 3 mm: ca. 1,3 kg/m2

vertanding 6 x 6 x 6 mm: ca. 2,1 kg/m2

vertanding 8 x 8 x 8 mm: ca. 2,7 kg/m2

vertanding 10 x 10 x 10 mm: ca. 3,2 kg/m2

MICROTEC-vertanding 12 x 10 x 15 mm: 
Verwerkingstijd (+20 °C): ca. 4 uren
Inlegtijd: ca. 60 min. 
(gemeten bij frisse mortel)
Correctietijd: ca. 30 min.
Beloopbaar (+20 °C): na 24 uren, 
daarna voegen mogelijk
Brandgedrag: klasse E 
Geschikt op vloerverwarming: ja
GISCODE: ZP 1 = cementhoudend product, 
chromaatarm
EMICODE: EC1PLUS + R = zeer emissiearmPLUS

Kenmerk conform GHS/CLP: 
GHS05 "bijtend", Signaalwoord: gevaar
Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen 
Opslag: 12 maanden in de ongeopende, 
originele verpakking, in droge ruimtes
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40
zakken

5 kg
zak

54063
40 24705 54063 6

verpakt
per 4 stuks
208 zakken

brachte lijmrillen met de rugzijde van de lijm-
kam gladstrijken en de mozaïek in de nog 
verse lijm inleggen en aandrukken, zo dat een 
voldoende lijmcontactpercentage bereikt 
wordt. Voegen indien nodig uitkrassen. 
In continue natte ruimtes is  ARDEX WA in te 
zetten. In zwembaden en andere hoogbelaste 
gebieden adviseren wij voor het lijmen en 
 voegen ARDEX WA in te  zetten.

Normen, keuringsrapporten:
Tegellijm en hechtcement 
conform EN 12004/C2/FTE/S1

ARDEX X 77 S, aangemaakt met ARDEX E 90 
kunstharsverbetering voor het maken van 
een speciale lijm die sterk vervormbaar en 
waterafstotend is S2 volgens EN 12004

Mengverhouding:
ca. 8,5 l water : 25 kg poeder
Soortelijk gewicht: ca. 1,1 kg/l
Gewicht gebruiksklare mortel: ca. 1,5 kg/l
Materiaalverbruik: bij gladde ondergronden
vertanding 3 x 3 x 3 mm: ca. 1,3 kg/m²
vertanding 6 x 6 x 6 mm: ca. 2,0 kg/m²
vertanding 8 x 8 x 8 mm: ca. 2,5 kg/m²
vertanding 10 x 10 x 10 mm: ca. 2,9 kg/m2

Verwerkingstijd (+20 °C): ca. 30 min.
Inlegtijd: ca. 20 min.
Correctietijd: ca. 15 min.
Beloopbaar (+20 °C): na ca. 90 min, 
daarna voegen op de vloer mogelijk
Voegwerk wand (+20 °C): na ca. 60 min.
Brandgedrag: klasse E 
Geschikt op vloerverwarming: ja
GISCODE: ZP 1 = cementhoudend product, 
chromaatarm
EMICODE: EC1 + R = zeer emissiearm
Kenmerk conform GHS/CLP: 
GHS05 "bijtend", Signaalwoord: gevaar
Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen 
Opslag: ca. 6 maanden 
in de ongeopende, originele verpakking, 
in droge ruimtes

ARDEX X77 S
MICROTEC Flexlijm, snel

Cementbasis.
Voor het verlijmen van keramisch tegelwerk, 
ook die vrijwel geen water opnemen 
(vol keramische tegels).

Voor binnen en buiten, 
voor wanden en vloeren

Watervast
Vorstbestendig
Flexibel
Zeer gunstig in verbruik
Gemakkelijk te verwerken
Reeds na 90 minuten te belopen/voegen

Zekerheid door vezelversterking
– schuifspanningen worden gecompenseerd
– hechtsterkte wordt verbeterd
– vervormingskrachten worden gereduceerd

Toepassing
Creëren van een flexibel lijmbed. 
Zetten en leggen van:
–  geglazuurde tegels, gres- en vol keramische 

tegels
– mozaïek van glas en porselein
– betonnen platen
– vochtbestendige natuurstenen platen
Verlijmen van
– geschikte bouwplaten, bijv. gipsplaten 
– isolerende platen van hardschuim 
 en minerale vezels
– tegelelementen (harde schuimisolatieplaten 
 met mortelcachering aan beide kanten)
Lijmen van tegels in zwembaden
Lijmen van keramische bekledingen aan gevels
Lijmen van tegels op nog krimpende 
ondergronden van beton en metselwerk 
(ten minste 3 maanden oud)
Tegelwerk op vloerverwarming

Advies voor het leggen en voegen van 
glasmozaïek
Bij het aanbrengen van mozaïek van glas, 
 porselein en keramiek moet de lijm, afhankelijk 
van de vlakheid van de ondergrond met een  
3 mm- of een 4 mm blokvertanding worden 
aangebracht. (Indien de ondergrond niet vlak is 
deze uitvlakken met een daartoe geschikte 
mortel uit het ARDEX assortiment.) De opge-
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40
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Normen, keuringsrapporten:
Tegellijm en hechtcement 
conform EN 12004 C2/FE/S1

ARDEX X 78 S, aangemaakt met ARDEX E 90 
kunstharsverbetering voor het maken van 
een speciale lijm die sterk vervormbaar en 
waterafstotend is. S2 volgens EN 12004

Mengverhouding: 
ca. 8 l water : 25 kg poeder
Soortelijk gewicht: ca. 1,2 kg/l
Gewicht gebruiksklare mortel: ca. 1,6 kg/l
Materiaalverbruik: bij gladde ondergronden
vertanding 3 x 3 x 3 mm: ca. 1,2 kg/m²
vertanding 6 x 6 x 6 mm: ca. 1,9 kg/m²
vertanding 8 x 8 x 8 mm: ca. 2,3 kg/m²
vertanding 10 x 10 x 10 mm: ca. 3,7 kg/m2

MICROTEC-vertanding 12x10x15 mm: 
ca. 6,0 kg/m2

Verwerkingstijd (+20 °C): ca. 30 min.
Inlegtijd: ca. 30 min.
Correctietijd: ca. 15 min.
Beloopbaar (+20 °C): na ca. 90 min., 
daarna kan de vloer worden gevoegd
Brandgedrag: klasse E 
Geschikt op vloerverwarming: ja
GISCODE: ZP 1 = cementhoudend product, 
chromaatarm
Kenmerk conform GHS/CLP: 
GHS05 "bijtend", Signaalwoord: gevaar
Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen 
Opslag: ca. 6 maanden 
in de ongeopende, originele verpakking, 
in droge ruimtes

ARDEX X78 S
MICROTEC Flexlijm vloer, 
snel
Cementbasis
Voor het vol en zat (zonder holle ruimtes) 
verlijmen van keramische vloertegels.

Voor binnen en buiten, vloer

Watervast
Vorstbestendig
Flexibel
Zeer gunstig in verbruik
Gemakkelijke verwerking
Zonder uitbloeiing door speciale additieven
Reeds na 90 minuten te belopen/voegen

Zekerheid door vezelversterking
– schuifspanningen worden gecompenseerd
– hechtsterkte wordt verbeterd
– vervormingskrachten worden gereduceerd

Toepassing
Creëren van een fl exibel lijmbed met zachte, 
softe mortelconsistentie, die een volledig 
verzadigde inbedding in het fl oating-procédé 
mogelijk maakt.   
–  geglazuurde tegels, gres- en vol keramische 

tegels
– mozaïek van glas en porselein
– betonnen platen
– vochtbestendige natuurstenen platen
Leggen van tegels en platen:
– op balkons en terrassen
– in zwembaden
– op vloerverwarming
– in zwaar belastbare industrie- 
 en nijverheidsomgevingen
Leggen van tegels op nog krimpende 
ondergronden van beton en metselwerk 
(ten minste 3 maanden oud).

Advies voor het leggen en voegen van 
glasmozaïek
Bij het aanbrengen van mozaïek van glas, 
 porselein en keramiek moet de lijm, afhankelijk 
van de vlakheid van de ondergrond met een  
3 mm- of een 4 mm blokvertanding worden 
aangebracht. (Indien de ondergrond niet vlak is 
deze uitvlakken met een daartoe geschikte 
mortel uit het ARDEX assortiment.) De opge-
brachte lijmrillen met de rugzijde van de lijm-
kam gladstrijken en de mozaïek in de nog 
verse lijm inleggen en aandrukken, zo dat een 
voldoende lijmcontactpercentage bereikt 
wordt. Voegen indien nodig uitkrassen. 
In continue natte ruimtes is  ARDEX WA in te 
zetten. In zwembaden en andere hoogbelaste 
gebieden adviseren wij voor het lijmen en 
 voegen ARDEX WA in te  zetten.

ARDEX A 14
Bindmiddel voor 
drainagemortel
Speciaal bindmiddel op de basis van 
 snelcement.

Voor binnen en buiten, vloer

Toepassing
Aanleg van drainagedekvloeren en legmortels 
voor het dragen van natuurstenen platen, 
 keramische tegels, betonplaten en trottoir-
tegels of straatstenen bij de aanleg van 
 balkons en terrassen.

In het systeem met ARDEX X 32 Flexibele 
 legmortel om tegels en platen te leggen 
 zonder verkleuringen en uitslag. 

Mengverhouding:
Mengverhouding 1 : 5
25 kg ARDEX A 14 (1 originele zak)
125 kg kiezel 2 – 8 mm of
125 kg fijne split 2-8 mm
6-10 l water (al naargelang de vochtigheid van 
het toeslagmateriaal)
Soortelijk gewicht: ca. 1,1 kg/dm³
Gewicht gebruiksklare mortel: 
ca. 1,8 kg/dm³
Beloopbaar (+20 °C): na ca. 4 uren 
Verwerkingstijd (+20° C): ca. 60 min.
Waterdoorlaatbaarheid: > 1000 l/m²/h
Druksterkte:
na 1 dag  ca. 10 N/mm²
na 7 dagen ca. 15 N/mm²
na 28 dagen ca. 17 N/mm²
Buigtreksterkte:
na 1 dag  ca. 2,0 N/mm²
na 7 dagen ca. 2,2 N/mm²
na 28 dagen ca. 2,5 N/mm²
GISCODE: ZP 1 = cementhoudend product,
chromaatarm
Kenmerk conform GHS/CLP: 
GHS05 "bijtend"
Signaalwoord: gevaar
Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen 
Opslag: ca. 12 maanden in de ongeopende, 
originele verpakking

ver
pakking

art. nr.
EAN

pallet

25 kg
papieren zak

50117
40 24705 50117 0 40 zakken
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16774
40 24705 16774 1

40
zakken

ARDEX X 30
Legmortel 

Voor het leggen van vochtongevoelige  natuur- 
en betonwerksteenplaten.
Leggen van treden en stootborden van beton- 
en natuurwerksteen in het middel- en dikbed-
procedé.

Voor binnen en buiten, vloer

Mortelbeddiktes van 5 – 30 mm
Na 3 uren beloopbaar/voegbaar
Gemakkelijke verwerking

Toepassing
Voor het leggen van vochtongevoelige   natuur- 
en betonwerksteenplaten  
Leggen van natuursteenplaten met grote dikte-
toleranties, ongekalibreerde bedekkingen zoals 
bijv. kwartsiet- en porfierplaten en andere poly-
gonale bedekkingen
Leggen van treden en stootborden

Normen, keuringsrapporten
Conform EN 12004 C2/E
 
Mengverhouding: 
ca. 8,25 l water : 25 kg  poeder  
Mortelgewicht: ca. 1,6 kg/ l
Materiaalverbruik: 
ca. 1,1 kg poeder per m² en mm opbrengdikte
ca. 3,8 kg poeder bij vertanding 10x10x10 mm
ca. 5,5 kg poeder bij MBM-vertanding
Verwerkingstijd (+20°C): ca. 70 min.
Inlegtijd (EN 1346): ca. 30 min. (gemeten bij 
verse mortel)
Correctietijd (+20°C): ca. 15 min.
Beloopbaarheid (+20°C): na circa 3 – 4 
uren, voegen na 24 uren
Geschikt voor vloerverwarming: ja
GISCODE: ZP 1= cementhoudend product, 
chromaatarm
EMICODE: EC1PLUS + R = zeer emissiearmPLUS

Kenmerk conform GHS/CLP: 
GHS05 "bijtend", Signaalwoord: gevaar
Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen 
Opslag: in droge ruimtes ca. 12 maanden in 
de origineel gesloten verpakking houdbaar

Getes
tv

ol
ge

ns

DIN EN 12004
/12002

ARDEX X 32
Flexibele legmortel

Met ARDURAPID®-Plus-effect.
Verkleurings- en uitbloeiingsvrij leggen 
van flagstone-tegels, natuursteentegels, 
betontegels en cottoplaten.
Leggen van gres- en vol keramische tegels.

Voor binnen en buiten, 
voor wanden en vloeren

Reeds na 3 uur begaanbaar/voegbaar
Morteldiktes van 3 – 30 mm
Waterafstotend en weersstabiel
Snel drogend
Lichte verwerking
Hoge opbrengst
Voor het leggen in het dun-, middel- 
en dikbedprocédé

Toepassing
Verkleurings- en uitbloeiingsvrij leggen van:
– natuursteentegels, flagstone-tegels 
   van marmer, jura-marmer, graniet, kwartsiet
– cottoplaten
– betonplaten
– leggen van gres- en vol keramische tegels
Nivelleren van wand- en vloeroppervlakken 
vóór de uitvoering van legwerkzaamheden.
Leggen op vloerverwarming.

Normen, keuringsrapporten
Tegellijm en hechtcement conform
EN 12004 C2/FTE S1

Mengverhouding:
Voor leggen en uitvlakken van vloeren
ca. 8 – 8,5 l water : 25 kg poeder
Voor uitvlakken van wanden
ca. 7,5 l water : 25 kg poeder
Soortelijk gewicht: ca. 1,1 kg/l
Gewicht gebruiksklare mortel: ca. 1,6 kg/l
Materiaalverbruik: 
bij gladde ondergronden ca. 1,2 kg m2/mm
bij vertanding 8 x 8 x 8 mm ca. 3,3 kg/m2

Verwerkingstijd (+20 °C): ca. 60 min.
Inlegtijd: ca. 20 min.
Correctietijd: ca. 20 – 30 min.
Beloopbaar (+20 °C): 
na ca. 3 uren, daarna voegen mogelijk
Brandgedrag: klasse E 
Geschikt op vloerverwarming: ja
Kenmerk conform GHS/CLP: 
GHS05 "bijtend", Signaalwoord: gevaar
Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen 
Opslag: ca. 12 maanden in de ongeopende, 
originele verpakking, in droge ruimtes

ver
pakking

art. nr.
EAN

pallet

25 kg
papieren zak

54201
40 24705 54201 2

40
zakken

ver
pakking

art. nr.
EAN

pallet

25 kg
papieren zak

51139
40 24705 51139 1 40 zakken

ARDEX A 38 MIX
4 uren snelmortel 

Vervaardigd met ARDEX A 38 4 uren dekvloer 
bindmiddel
Voor het maken van snel bruikbare en beleg-
bare cementdekvloeren op isolatie, op folie of 
verbonden aan de ondergrond

Voor binnen en buiten

Voor het saneren van cementdekvloeren
Na 4 uren te beleggen met tegels, natuursteen- 
en betonsteentegels.
Na 2 dagen te beleggen met elastische en 
textiele vloerbedekkingen en parket.

Toepassing:
Voor het maken van cementdekvloeren die snel 
beloopbaar en snel hard zijn
– verbonden aan de ondergrond
– op folie
– op een isolatielaag
– met vloerverwarming

Voor het leggen van 
– tegels
– natuursteen- en betonsteentegels
– elastische en textiele vloerbedekkingen
– parket

Mengverhouding:  
ca. 1,75 l water : 25 kg poeder
komt ongeveer overeen met
ca. 1 deel water : 7,7 delen poeder
Soortelijk gewicht: 1,8 kg/liter
Gewicht gebruiksklare mortel: ca. 2,2 kg/l
Materiaalverbruik: 22 kg poeder per m²/cm
Verwerkingstijd (+20 °C): ca. 60 min.
Beloopbaarheid (+20 °C): na ca. 2 – 3 uren
Geschikt op vloerverwarming: ja
GISCODE: ZP 1 = cementhoudend product, 
chromaatarm
EMICODE: EC1PLUS + R = zeer emissiearmPLUS

Kenmerk conform GHS/CLP: 
GHS05 "bijtend", Signaalwoord: gevaar
Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen 
Opslag: ca. 12 maanden in de ongeopende, 
 originele verpakking, in droge ruimtes
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briljant wit
5 kg
zak

19909
40 24705 19909 4

192
zakken

zilvergrijs
12,5 kg

papieren zak
24217

40 24705 24217 2
80

zakken
5 kg
zak

55440
40 24705 55440 4

208 
zakken

steengrijs
12,5 kg

papieren zak
24218

40 24705 24218 9
80

zakken
5 kg
zak

24114
40 24705 24114 4

208 
zakken

antraciet
12,5 kg

papieren zak
24219

40 24705 24219 6
80

zakken
5 kg
zak

55475
40 24705 55475 6

208 
zakken

zandbeige
12,5 kg

papieren zak
24220

40 24705 24220 2
80

zakken
5 kg
zak

55495
40 24705 55495 4

208 
zakken

jurabeige
12,5 kg

papieren zak
24216

40 24705 24216 5
80

zakken
5 kg
zak

55460
40 24705 55460 2

208 
zakken

ARDEX MG
Natuursteenvoeg

Voor het verkleuringsvrij voegen van natuursteen 
en natuursteenplaten van marmer, Jura marmer, 
Solnhofer kalksteen, graniet, kwartsiet, etc.
Voor voegbreedtes tot 8 mm.
Voor binnen, wanden en vloeren
Verhindert randverkleuringen
Met verhoogde slijtweerstand en verminderde 
wateropname
Vullen van diepe voegen in één arbeisgang
Klinkt niet in, verbrandt niet
Snel te sponzen, abfindend, te belasten 
Scheurvrij
Toepassing
Voor het voegen van: Jura-marmer, 
Solnhofener tegels, kristallijne marmer
Mengverhouding: ca. 7,75 l water : 25 kg poeder
Soortelijk gewicht: ca. 1,3 kg/l
Gewicht gebruiksklare mortel: ca. 1,9 kg/l
Materiaalverbruik: bij voegbreedte 3 mm,
voegdiepte 5 mm voor tegels van:
60 x 60 cm: ca. 0,10 kg/m2

30 x 60 cm: ca. 0,15 kg/m2

30 x 30 cm: ca. 0,20 kg/m2

15 x 30 cm: ca. 0,30 kg/m2

20 x 30 cm: ca. 0,25 kg/m2

Verwerkingstijd (+20 °C): ca. 30 min.
Beloopbaar (+20 °C): na ca. 90 min.
Geschikt op vloerverwarming: ja
GISCODE: ZP 1 = cementhoudend product, 
chromaatarm
EMICODE: EC1PLUS + R = zeer emissiearmPLUS

Kenmerk conform GHS/CLP: geen
Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen 
Opslag: ca. 12 maanden in de ongeopende, 
 originele verpakking, in droge ruimtes

WA

Gete
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for
m EN 13888

ARDEX G9S FLEX 215
Flexvoegmortel, snel

Cementbasis

Voor voegbreedtes van 2-15 mm

Voor binnen en buiten

Snel hardend en belastbaar
Flexibel
Waterafstotend
Grote vastheid
Sterk vervormbaar
Bijzonder goede flankenhechting
Geschikt voor vloer- en wandverwarming

Toepassing
Voor het voegen van:
–  volkeramische tegels, grestegels en 

geglazuurde tegels
–  natuur- en betonwerksteenplaten 

(vochtongevoelig)
– mozaïek van porselein en keramiek
– klinkers, spaanplaten en gevelstrippen
– glazen bouwstenen

Speciaal voor volkeramische tegels op balkons 
en terrassen

Mengverhouding: 
ca. 2,4 l water : 12,5 kg poeder komt overeen 
met ca. 1 deel water : 4 delen poeder
Soortelijk gewicht: ca.1,3 kg/l
Mortelgewicht: ca. 2,1 kg/l
Materiaalverbruik: bij voegbreedte 6 mm, 
voegdiepte 5 mm voor tegels
van 60 x 60 cm ca. 0,20 kg/m²
van 60 x 30 cm ca. 0,30 kg/m²
van 30 x 30 cm ca. 0,40 kg/m²
van 15 x 15 cm ca. 0,60 kg/m²
van 10 x 10 cm ca. 0,90 kg/m²
van   5 x   5 cm ca. 1,80 kg/m2

De bijkomende verliezen door overtollig materiaal 
op de tegels bedragen naargelang het soort 
oppervlak en de werkwijze 0,05 – 0,10 kg/m2

Verwerkingstijd (+20 °C): ca. 30 minuten
Beloopbaarheid (+20 °C): na ca. 90 minuten
Geschikt op vloerverwarming: ja
GISCODE: ZP 1 = cementhoudend product, 
chromaatarm
EMICODE: EC1PLUS + R = zeer emissiearmPLUS

Kenmerk conform GHS/CLP: GHS05 „Bijtend“ 
Signaalwoord: Gevaar
Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen 
Opslag: ca.12 maanden in de ongeopende, 
originele verpakking, in droge ruimtes

Verpakking art. nr.
EAN

Pallet

zilvergrijs 
12,5kg 

papieren zak 
19557 

40 24705 19557 7
80 

zakken

5 kg 
zak

19541 
40 24705 19541 6

208 
zakken

grijs 
12,5 kg 

papieren zak 
19547 

40 24705 19547 8
80 

zakken

5 kg 
zak

19542 
40 24705 19542 3

208 
zakken

cementgrijs
12,5 kg 

papieren zak 
19553 

40 24705 19553 9
80 

zakken

5 kg 
zak

19543 
40 24705 19543 0

208 
zakken

basalt
12,5 kg 

papieren zak 
19555 

40 24705 19555 3
80 

zakken

5 kg 
zak

19544 
40 24705 19544 7

208 
zakken

antraciet
12,5 kg 

papieren zak 
19556 

40 24705 19556 0
80 

zakken

5 kg 
zak

19545 
40 24705 19545 4

208 
zakken

zandbeige 
5 kg zak

19546 
40 24705 19546 1

208 
zakken

SPECIAAL VOOR 

VOLKERAMISCHE 

TEGELS OP BALKONS 

EN TERRASSEN

ORIGINEEL 

ARDEX FL RECEPT
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kleur art. nr.
EAN

ver
pakking

wit 73118
40 24705 73118 8

310 ml
cartouche

zilvergrijs 73114
40 24705 73114 0

310 ml
cartouche

steengrijs 73117
40 24705 73117 1

310 ml
cartouche

antraciet 73116 
40 24705 73116 4

310 ml
cartouche

zandbeige 73119
40 24705 73119 5

310 ml
cartouche

jurabeige 73115
40 24705 73115 7

310 ml
cartouche

ARDEX ST
Natuursteen siliconen

Schimmelbestendige siliconenkit
(alcohol verhardend).
Voor het voegen van natuursteen van marmer, gra-
niet, kwartsiet, gneis, Solnhofener tegels enz. Voor 
het elastisch sluiten van dilatatievoegen, hoekvoe-
gen en aansluitingsvoegen, binnen en buiten.
Voor binnen en buiten, 
voor wanden en vloeren
Gemakkelijk te spuiten en uit te vlakken
Uitstekende hechting
Bestand tegen weersinvloeden, UV-stralen en 
universele reinigings- en  desinfectiemiddelen
Toepassing
Voor het elastisch sluiten van dilatatievoegen, 
hoekvoegen en aansluitingsvoegen:
– in bad, douche en wc
–  in woonruimtes bij tegelwerk van 

natuursteen, bij deuren, ramen en 
inbouw elementen

–  in tegelwerk van natuursteen op balkons, 
terrassen en bij gevels

Voegbreedte: 
tot 30 mm wand / tot 15 mm vloer
Verwerkingstemperatuur:
+5 °C tot 40 °C (ondergrond temperatuur)
Vliesvormingstijd: (ca. +23 °C en een 
 relatieve luchtvochtigheid van 50%): 
5 min., na enkele uren is het vlies bijna niet 
meer te beschadigen
Doorhardingssnelheid: (ca. +23 °C en een 
relatieve luchtvochtigheid van 50%):
ca. 1 mm/dag, ca. 6 mm/week
Temperatuurbestendigheid:
– 40 °C tot +120 °C
Praktische uitzetbaarheid:
ca. 20 % van de voegbreedte
ShoreAhardheid: ca. 30
Materiaalverbruik:
10 x 10 mm: ca. 3,0 strekkende meter
per cartouche
5 x 5 mm: ca. 12,0 strekkende meter 
per cartouche
bij driehoekvormige voegen wordt het 
verbruik gehalveerd
Kenmark conform GHS/CLP: geen
Kenmark conform GGVSEB/ADR: geen 
Opslag: koel en droog, ca. 12 maanden

ver
pakking

art. nr.
EAN

200 ml
fl es

73110
40 24705 73110 2

ARDEX SP1
Primer voor ARDEXsiliconen

Voor zuigende ondergronden zoals beton, 
 stucwerk, natuursteen.

Verpakking: Fles van 200 ml
Kenmark conform GHS/CLP:
GHS07 "bijtend"
GHS02 "ontvlambaar"
GHS08 "gevaarlijk voor de gezondheid" 
Signaalwoord: gevaar
Kenmark conform GGVSEB/ADR:
Klasse 3, UN 1993 II, ontvlambare vloeibare stof, 
n.a.g.
Opslag: ca. 12 maanden, koel en droog

ver
pakking

art. nr.
EAN

pallet

grijs
25 kg

papieren zak
55349

40 24705 55349 0
40

zakken
zandbeige

25 kg
papieren zak

19953
40 24705 19953 7

40
zakken

ARDEX GK
Duurzame voeg

Cementbasis.
Voor voegbreedtes vanaf 4 mm.

Voor binnen en buiten

Cementbasis
Hoge mechanische belastbaarheid 
en slijtvastheid
Te belasten door dooizout, hogedrukreinigers,
hoge temperaturen, minerale oliën en reinigings-
middelen
Scheurvrij

Toepassing
Voor het voegen van: 
– tegels
– grestegels
– vol keramische tegels
–  betontegels 
– natuurstenen tegels (vochtongevoelig)
–  splijttegels- en klinkers
– gevelsteenstrips en glazen bouwstenen
Geschikt in werkplaatsen, wasstraten, 
zwembaden, drinkwaterbassins, werkvloeren, 
trappenhuizen, balkons en terrassen.

Mengverhouding:
ca. 4 l water : 25 kg poeder
Soortelijk gewicht: ca. 1,5 kg/l
Gewicht gebruiksklare mortel: ca. 2,2 kg/l
Materiaalverbruik: bij voegbreedte 10 mm,
voegdiepte 5 mm voor tegels van:
60 x 60 cm: ca. 0,30 kg/m2

30 x 60 cm: ca. 0,50 kg/m2

30 x 30 cm: ca. 0,65 kg/m2

15 x 15 cm: ca. 1,30 kg/m2

10 x 10 cm: ca. 2,00 kg/m2

Verwerkingstijd (+5 °C tot 20 °C): 
ca. 30 min.
Beloopbaar (+20 °C): na ca. 90 min.
Geschikt op vloerverwarming: ja
GISCODE: ZP 1 = cementhoudend product, 
chromaatarm
EMICODE: EC1PLUS + R = zeer emissiearmPLUS

Kenmerk conform GHS/CLP: 
GHS05 "bijtend", Signaalwoord: gevaar
Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen 
Opslag: ca. 12 maanden in de ongeopende, 
 originele verpakking, in droge ruimtes
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ARDEX N 23/ N 23 W 
MICROTEC natuursteen-  
en tegellijm (wit)

ARDEX N 25 
Flexibele middel- 
en dikbedmortel 

ARDEX S 28 NIEUW 
MICROTEC  
Grootformaat tegellijm

ARDEX X 30 
Legmortel

ARDEX levert uitsluitend 
via de vakgroothandel.

www.ardex.eu

PERFECT AFGESTEMDE 

PRODUCTEN VOOR ELKE 

TOEPASSING: 

 
•  Verkleuringsvrij en uitbloeiingsvrij 

leggen van natuursteen

•  Vor het leggen in dun-, middel- 

en dikbed methode

•  Voor binnen en buiten, wand en vloer

Het ARDEX 
Natuursteenprogramma

DE JUIsTE WEG 
IN NaTUURsTEEN!
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www.ardex.eu
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VLOERBEDEKKINGS
EN PARKETLIJMEN

SYSTEEMOVERZICHT

PRODUCTINFORMATIE
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VLOERBEDEKKINGS
EN PARKETLIJMEN

SYSTEEMOVERZICHT

PRODUCTINFORMATIE

ARDEX PREMIUM AF 2200 Universele lijm

ARDEX AF 2224 Universele lijm voor elastische en 
textiele vloerbedekkingen bij objecten

ARDEX PREMIUM AF 260 Textiele vloerbedekking en linoleumlijm

ARDEX AF 230  Textiele vloerbedekkingslijm bij objecten

ARDEX PREMIUM AF 2100 Speciale lijm voor elastische bedekking

ARDEX AF 140 Vezelgewapende lijm voor design
bedekkingen en elastische bedekkingen 

ARDEX PREMIUM AF 2800 Universele fixering 

ARDEX AF 900 Fixatie voor tapijttegels

ARDEX PREMIUM AF 2270 Universele lijm, geleidend

ARDEX PREMIUM AF 2510 2Kpolyurethaanljm

ARDEX PREMIUM AF 620 Oplosmiddelvrije contactlijm 

ARDEX PREMIUM AF 460 MS Elastische SMP lijm 

ARDEX PREMIUM AF 480 MS Vastelastische SMP lijm

ARDEX CA 10 D Constructie en montagelijm

ARDEX CA 20 P SMPmontagelijm

107
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AANBEVELING VOOR TOEPASSING ARDEX VLOERBEDEKKINGSLIJMEN
Soort bedekking PREMIUM AF 2200

Universele lijm
AF 2224
Universele lijm voor 
elastische en textiele 
vloerbedekkingen bij 
objecten

PREMIUM AF 260
Textiele vloer-
bedekking- en 
linoleumlijm

AF 230
Textiele vloer-
bedekkingslijm bij 
objecten

PREMIUM AF 2100
Speciale lijm  
voor elastische 
bedekkingen

PREMIUM AF 140
ezelversterkte lijm 
voor designbedek-
kingen en elastische  
bedekkingen   

PREMIUM AF 2800
Universele fixering

AF 900
Fixatie voor  
tapijttegels

PREMIUM AF 2270
Universele lijm, 
geleidend

PREMIUM AF 2510
2-K-polyurethaanlijm

PREMIUM AF 620
Oplosmiddelvrije 
contactlijm

CA 10 D
Constructie-
en montagelijm

CA 20 P
SMP-montagelijm

Textielvloerbedekking
met textielonderzijde
met vliesonderzijde
met PUR schuim 
latexhoudend
geweven
naaldvilt
stugge naaldvilt
tapijttegels
PVC
homogeen
meerlagse PVC-bedekkingen
designbedekkingen
quartzvinylplaten 
CVvloerbedekking
op schuim
op vliess
Linoleum
banen
tegels
kurkment
Rubber
tegels 1 2
banen 1 2
banen, meerlagig
Sisal en Kokos
zonder onderzijde
met latex schuim
met PVC bedekking
Stroomgeleidende bedekking
textiel
tapijttegels
PVC  
linoleum
rubber  
Montagewerkzaamheden
Bedekkingen, profielen of plinten van 
textiel, rubber, weekmakervrije PVC
Bedekkingen, profielen of plinten van 
PVC
Profielen of plinten van metaal, hout
krachtabsorberende wanden
EMICODE EC 1 PLUS EC 1 PLUS EC 1 PLUS EC 1 EC 1 PLUS EC 1 PLUS EC 1 EC 1 EC 1 PLUS EC 1 PLUS R EC 1 PLUS EC 1 EC1R

GISCODE D 1 D 1 D 1 D 1 D 1 D 1 D 1 D 1 D 1 RU 1 D 1 D 1

Parkettarten PREMIUM AF 460 MS
Elastische SMP lijm

PREMIUM AF 480 MS
Vast-elastische SMP lijm

PREMIUM AF2510
2-K-polyurethaanlijm

mozaïek parket
hoogkant-lamellen 22 mm dik, 200 mm lengte
staafparket en klein formaat Eiche 22 mm dik
parketstroken
10 mm lamelparket
tweelagig parket
drielagig parket
massieve houten delen
vlakliggende kurkvloerbedekkingen
kurkvloerbedekkingen met HDF/MDF middenlaag en kurk tegenlaag
ARDEX contactgeluidsisolatie- en ontkoppelingsplaten
Exoten 3 3
EMICODE EC1R PLUS EC1R PLUS EC1R
GISCODE RS10 RS10 RU1

AANBEVELING VOOR TOEPASSING ARDEX PARKETLIJMEN 
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Soort bedekking PREMIUM AF 2200
Universele lijm

AF 2224
Universele lijm voor 
elastische en textiele 
vloerbedekkingen bij 
objecten

PREMIUM AF 260
Textiele vloer-
bedekking- en 
linoleumlijm

AF 230
Textiele vloer-
bedekkingslijm bij 
objecten

PREMIUM AF 2100
Speciale lijm  
voor elastische 
bedekkingen

PREMIUM AF 140
ezelversterkte lijm 
voor designbedek-
kingen en elastische  
bedekkingen   

PREMIUM AF 2800
Universele fixering

AF 900
Fixatie voor  
tapijttegels

PREMIUM AF 2270
Universele lijm, 
geleidend

PREMIUM AF 2510
2-K-polyurethaanlijm

PREMIUM AF 620
Oplosmiddelvrije 
contactlijm

CA 10 D
Constructie-
en montagelijm

CA 20 P
SMP-montagelijm

Textielvloerbedekking
met textielonderzijde
met vliesonderzijde
met PUR schuim 
latexhoudend
geweven
naaldvilt
stugge naaldvilt
tapijttegels
PVC
homogeen
meerlagse PVC-bedekkingen
designbedekkingen
quartzvinylplaten 
CVvloerbedekking
op schuim
op vliess
Linoleum
banen
tegels
kurkment
Rubber
tegels 1 2
banen 1 2
banen, meerlagig
Sisal en Kokos
zonder onderzijde
met latex schuim
met PVC bedekking
Stroomgeleidende bedekking
textiel
tapijttegels
PVC  
linoleum
rubber  
Montagewerkzaamheden
Bedekkingen, profielen of plinten van 
textiel, rubber, weekmakervrije PVC
Bedekkingen, profielen of plinten van 
PVC
Profielen of plinten van metaal, hout
krachtabsorberende wanden
EMICODE EC 1 PLUS EC 1 PLUS EC 1 PLUS EC 1 EC 1 PLUS EC 1 PLUS EC 1 EC 1 EC 1 PLUS EC 1 PLUS R EC 1 PLUS EC 1 EC1R

GISCODE D 1 D 1 D 1 D 1 D 1 D 1 D 1 D 1 D 1 RU 1 D 1 D 1

1 tot 2,5 mm dikte
2 tot 4 mm dikte
3 indien gewenst ruggespraak met onze technische dienst houden (Tel.: +49 (0) 23 02 / 664-362)

Uitspraken in onze technische informatiebladen, de leginstructies van de betreffende vloerbedekkingsfabrikant als mede de geldende  
DIN/EN-normen en merkbladen in acht nemen. 
Onze verwerkingsadviezen berusten op proeven en praktische ervaringen; zij kunnen slechts algemene richtlijnen zijn, hetgeen niet inhoud dat 
alle product eigenschappen gewaarborgd zijn, omdat we geen invloed op de bouwplaats omstandigheden en de uitvoering van werken heb-
ben. Specifieke regelingen per land, die op regionale normen, bouwvoorschriften, verwerkings - of industrierichtlijnen berusten, kunnen leiden 
tot specifieke verwerkingsadviezen.

beste prestatie

goede prestatie
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ver
pakking

art. nr.
EAN

pallet

14 kg
emmer

70247
40 24705 70247 8

44
emmers

6 kg
emmer

70281
40 24705 70281 2

72
emmers

ARDEX
PREMIUM AF 2200
Universele lijm

Voor binnen
Zeer emissiearm
Neutraal van geur na het drogen
Oplosmiddelvrij
Zeer veel toepassingsmogelijkheden
Voor textiel- en elastische vloer- en 
 wandbedekking
Goede beginhechting
Toepassing
Dispersielijm voor het lijmen van:
– homogene PVC-vloerbedekking
– CV-vloerbedekking
–  Meerlaagse PVC (design-) vloerbedekking
–  Textielvloerbedekking met textiel-, 

 latexschuim- of latexhoudende onderzijde
– Geweven textiel
– Licht naaldvilt
– Linoleum met jute- of glasvliesonderzijde
–  Kwartsvinylplaten
–  Rubber vloerbedekking tot 2,5 mm
–  Kokos- en sisalbedekking met en zonder 

onderzijde
op zuigende ondergronden, binnen
ARDEX PREMIUM AF 2200 onderscheidt zich 
door de universele inzetbaarheid, de goede 
begin- en eindsterkte en de verbeterde 
 vochtbestendigheid.
Grondstofbasis: speciale kunststofdispersie
Materiaalverbruik: zie aanbevolen getande lijm-
kam en aan te brengen hoeveelheid

Verwerkingsvoorwaarden:
– Temperatuur: niet onder +15 °C
– Relatieve luchtvochtigheid: niet boven 75%
Ventilatietijd: tot 20 min.
Inlegtijd: 0 –30 min.
Lagere temperaturen en een hogere relatieve 
luchtvochtigheid verlengen de tijden en kunnen 
tot vochtinsluitingen leiden. De aangegeven  
tijden hebben betrekking op +18 °C en een rel. 
luchtvochtigheid van 65%.
Reinigingsmiddel: vóór het drogen: water
Geschikt voor stoelrollen: ja 
(rollen conform EN 12529)
Geschikt voor vloerverwarming: ja 
Geschikt voor reiniging met 
shampoo en sproeiextractie: ja 
GISCODE: D 1 = vrij van oplosmiddelen
EMICODE: EC1PLUS = zeer emissiearmPLUS

Kenmerk conform GHS/CLP: geen
Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen 
Opslag: koel, maar vorstvrij, aangebroken 
 verpakkingen goed afsluiten
Houdbaarheid: ca. 12 maanden in de onge-
opende, originele verpakking

Z-155.20-241

Emissionsgeprüftes 
Bauprodukt nach 
DiBt-Grundsätzen

ARDEX AF 2224
Universele lijm voor 
elastische en textiele vloer
bedekkingen bij objecten

Voor binnen, vloer
ARDEX AF 2224 onderscheidt zich door de 
universele toepassingsmogelijkheid, het uit-
stekende hechtingsspectrum en goede begin- en 
eindvastheid.
Vooral geschikt voor PVC-designbedekkingen
Zeer groot toepassingsspectrum

Toepassing
Dispersielijm voor het lijmen van:
–  PVC- en PVC-compoundbedekkingen in banen 

en platen
–  PVC-designbedekkingen in tegels of plank-

formaten
– CV-bedekkingen, linoleum-bedekkingen
–  rubberbedekkingen in banen en platen tot 

4 mm laagdikte
–  textielen bedekkingen met textielen 

rugzijdeuitrustingen, latexschuim- of 
 gelatexeerde rugzijdeuitrusting

– geweven textielen bedekkingen
– naaldvliesbedekkingen
– kwartsvinylplaten
–  kokos- en sisalbedekkingen met en zonder 

rugzijdeuitrusting 
op zuigende ondergronden.
Grondstofbasis: speciale kunststofdispersie
Benodigd materiaal: voor PVC-, PVC-design-, 
PVC-compound-, rubber-, CV- en textielen 
bedekkingen met vliesrug en kwartsvinylplaten:
TKB A 1 opbrenging: 250 g/m2 – 300 g/m2

TKB A 2 opbrenging: 280 g/m2 – 330 g/m2

Voor textielen bedekkingen met weinig gestruc-
tureerde rugzijde en linoleumbedekkingen:
TKB B 1 opbrenging: 300 g/m2 – 350 g/m2

Voor textielen bedekkingen met sterk 
gestructureerde rugzijde, kokos- of sisal-
bedekkingen:
TKB B 2 opbrenging: 480 g/m2 – 550 g/m2

Verwerkingsvoorwaarden:
Temperatuur: niet onder +15° C
Relatieve luchtvochtigheid (RV): 
niet boven 75 %
Wachttijd: tot 15 min.
Inlegtijd: tot 30 min.
Reinigingsmiddel: voor het drogen: water
Geschikt voor stoelrollen: ja 
(rollen conform EN 12529)
Geschikt op vloerverwarming: ja
Geschikt voor shamponeren en sproei
extractie: ja
EMICODE: EC1PLUS = zeer emissiearmPLUS

Verpakking: emmer met 14 kg netto
Houdbaarheid: droog, koel en vorstvrij ops-
laan. Ca. 12 maanden in de origineel gesloten 
verpakking houdbaar Aangebroken verpakkingen 
moeten goed worden gesloten.

ver
pakking

art. nr.
EAN

pallet

14 kg 
emmer

70168
40 24705 70168 6

44
emmers

Z-155.20-244

Emissionsgeprüftes 
Bauprodukt nach 
DiBt-Grundsätzen
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Z-155.20-243

Emissionsgeprüftes 
Bauprodukt nach 
DiBt-Grundsätzen

ARDEX 
PREMIUM AF 260
Textiele vloerbedekking en 
linoleumlijm
Voor binnen, vloer en wand

ARDEX PREMIUM AF 260 onderscheidt zich 
door een lange open tijd en zeer snelle en 
hoge beginhechting in combinatie met ARDEX 
AF 601 Lijm activator en een hoge eindsterkte. 
Het tijdstip van de gewenste beginhechting kan 
door ARDEX AF 601 Lijm activator met 
SpeedTec-technologie gericht worden 
geregeld.

Zeer hoge beginhechting:
voor het vastzetten van bedekking met hoge 
eigenspanning.
Zeer hoge eindsterkte – verhindert verregaand 
dimensieveranderingen en voegvormingen bij 
textiele bedekking.
Laag verbruik
Zeer emissiearm 
Reukneutraal na droging
Oplosmiddelvrij

Toepassing
Dispersielijm voor het lijmen van:
–  Textiele bedekking
–  Textiele bedekking met latexschuim of 

gelatexeerde rugzijde
–  Textiele bedekking met natuurvezelaandelen
–  Een- en meerlaagse naaldvilttapijt  
–  Geweven texiele bedekking
–  Linoleum met jute- of glasvliesrugzijde
–  Kurkment
–  Kokos- en sisalbedekking met enzonder 

latexrugzijde
op zuigende ondergronden in vloer- en 
wandbereik.

Grondstofbasis:
Speciale kunstofdispersie
Materiaalverbruik: zie geadviseerde getande 
lijmkam en verbruikshoeveelheden
Verwerkingsvoorwaarden:
– Temperatuur: niet onder +15°C
– Relatieve luchtvochtigheid: 
niet boven 75 %
Ventilatietijd: tot 10 minuten
Inlegtijd: tot 30 minuten
Reinigingsmiddel: vóór het drogen: water
Geschikt voor stoelrollen: ja 
(rollen conform EN 12529)
Geschikt voor vloerverwarming: ja
Geschikt voor shamponeren en 
sproeiextractie: ja
EMICODE: EC1PLUS = zeer emissiearmPLUS

Verpakking: emmer met 14 kg netto
Kenmerk conform GHS/CLP: geen
Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen 
Opslag: koel, maar vorstvrij, aangebroken 
verpakking goed sluiten
Houdbaarheid: ca.12 maanden in 
origineelgesloten verpakking

ver
pakking

art. nr.
EAN

pallet

14 kg
emmer

70243
40 24705 70243 0

44 
emmers

Z-155.20-243

Emissionsgeprüftes 
Bauprodukt nach 
DiBt-Grundsätzen

ARDEX AF 230
Lijm voor textiele 
bedekking voor het 
objectbereik

Voor binnen, vloer

ARDEX AF 230 onderscheidt zich door het 
brede toepassingsspectrum voor textielen vloer-
bedekkingen, goede begin- en eindvastheid.

Toepassing
Dispersielijm voor het lijmen van:
–  textielen bedekkingen met textielen 

 rugzijdeuitrustingen, latexschuim- of 
 gelatexeerde rugzijdeuitrusting

– geweven textielen bedekkingen
– naaldvliesbedekkingen
–  kokos- en sisalbedekkingen met en zonder 

rugzijdeuitrusting op zuigende ondergronden.
Grondstofbasis: speciale kunststofdispersie
Benodigd materiaal: voor bedekkingen met 
weinig gestructureerde rugzijde:
TKB B1: opbrenging: ca. 450 g/m2

Voor bedekkingen met sterk gestructureerde 
rugzijde:
TKB B2: opbrenging: ca. 650 g/m2

Verwerkingsvoorwaarden:
Temperatuur: niet onder +15° C
Relatieve luchtvochtigheid (RV): 
niet boven 75 %
Wachttijd: tot 15 min.
Inlegtijd: ca. 25 min.
Reinigingsmiddel: voor het drogen: water
Geschikt voor stoelrollen: ja
(rollen conform EN 12529)
Geschikt op vloerverwarming: ja
Geschikt voor shamponeren en sproei
extractie: ja
EMICODE: EC1 = zeer emissiearm
Verpakking: emmer met 16 kg netto
Opslagtijd: droog, koel en vorstvrij opslaan.
Ca. 12 maanden in de origineel gesloten ver-
pakking houdbaar. Aangebroken verpakkingen 
moeten goed worden gesloten. 

ver
pakking

art. nr.
EAN

pallet

16 kg 
emmer

70244
40 24705 70244 7

44 
emmers

Z-155.20-245

Emissionsgeprüftes 
Bauprodukt nach 
DiBt-Grundsätzen
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ARDEX
PREMIUM AF 2100
Speciale lijm
voor elastische bedekking
Voor binnen

Zeer emissiearm
Oplosmiddelvrij
Lange open tijd
Zeer veel toepassings mogelijkheden
Zeer zuinig in het verbruik
Licht uit te strijken
Lange na-kleefkracht
Zeer hoge eindsterkte

Toepassing
Dispersielijm voor het lijmen van:
– PVC-vloerbedekking
– CV-vloerbedekking
– meerlagige PVC (design) bedekking
–  Rubber tot een dikte van 2,5 mm
–  Kwartsvinylplaten
– Textielvloerbedekking met textielonderzijde
–  Textielvloerbedekking met latex-, PVC- 

of PUR-schuimonderzijde
op zuigende en niet-zuigende ondergronden,
binnen

ARDEX PREMIUM AF 2100 onderscheidt zich 
door:
–  De universele inzetbaarheid in nat- en 

 hechtlijmprocedé
– Zeer hoge eindsterkte
– Verhoogde vochtbestendigheid
– Zeer zuinig in verbruik
– Geschikt voor vloerverwarming

Grondstofbasis: speciale kunststofdispersie
Materiaalverbruik: zie aanbevolen getande 
lijmkam en aan te brengen hoeveelheid
Verwerkingsvoorwaarden:
– Temperatuur: niet onder +15 °C
– Relatieve luchtvochtigheid: 
   niet boven 75%
Ventilatietijd:
tot 20 min. op zuigende ondergronden,
tot 45 min. op niet-zuigende ondergronden
Inlegtijd (+20 °C): 20 – 40 min.
Lagere temperaturen en een hogere relatieve 
luchtvochtigheid verlengen de tijden en kunnen 
tot vochtinsluitingen leiden. De aangegeven 
 tijden hebben betrekking op +18 °C en een rel. 
luchtvochtigheid van 65%.
Reinigingsmiddel: vóór het drogen: water
Geschikt voor stoelrollen: ja 
(rollen conform EN 12529)
Geschikt voor vloerverwarming: ja 
Geschikt voor reiniging met 
shampoo en sproeiextractie: ja 
GISCODE: D 1 = vrij van oplosmiddelen
EMICODE: EC1PLUS = zeer emissiearmPLUS

Kenmerk conform GHS/CLP: geen
Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen 
Opslag: koel, maar vorstvrij, aangebroken 
 verpakkingen goed afsluiten
Houdbaarheid: ca. 12 maanden in de 
ongeopende, originele verpakking

ver
pakking

art. nr.
EAN

pallet

12 kg
emmer

70248
40 24705 70248 5

44
emmers

Z-155.20-242

Emissionsgeprüftes 
Bauprodukt nach 
DiBt-Grundsätzen

0575/16

ver
pakking

art. nr.
EAN

pallet

12 kg
emmer

16808
40 24705 16808 3

39 
emmers

ARDEX 
PREMIUM AF 140
Vezelversterkte lijm voor 
designbedekkingen en 
elastische bedekkingen
Voor binnen, vloer
ARDEX PREMIUM AF 140 is een natbedlijm 
met een breed toepassingsspectrum. 
De vezelversterking minimaliseert het 
 restindrukgedrag. 
Harde lijmgroef: dimensie wijzigingen van de 
bedekking worden geminimaliseerd. 
Grote beginhechting: snelle verankering van de 
bedekking.
Uitstekende hechting aan de rugzijde van de 
bedekking.
Uiterst emissiearm
Oplosmiddelvrij

Toepassing
Nat-dispersielijm voor het lijmen van:
– PVC-designbedekkingen in tegels of planken
– PVC- en PVC-compoundbedekkingen in platen
– linoleum-bedekkingen
–  rubberbedekkingen met gladde, geschuurde 

achterkant tot 4 mm laagdikte
Grondstofbasis: speciale kunststofdispersie
Benodigd materiaal: zie geadviseerde lijm-
kam en aan te brengen hoeveelheden
Verwerkingsvoorwaarden:
– temperatuur: niet onder +15 °C
– relatieve luchtvochtigheid: niet boven 75%
wachttijd: tot 15 minuten
inlegtijd: tot 20 minuten
Lagere temperaturen en een hogere relatieve 
luchtvochtigheid verlengen de tijden en kunnen 
vochtinsluitingen veroorzaken. De aangegeven 
tijden gelden voor +18 °C en een relatieve 
luchtvochtigheid van 65 %.
Reinigingsmiddel: voor het drogen: water
Geschikt voor stoelrollen: ja
(rollen conform EN 12529)
Geschikt op vloerverwarming: ja
Geschikt voor shamponeren en sproei
extractie: ja
EMICODE: EC1PLUS = zeer emissiearmPLUS

Verpakking: emmer met 12 kg netto
Opslag: koel, maar vorstvrij opslaan, aange-
broken verpakkingen goed sluiten
Kenmerk conform GHS/CLP: geen
Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen
Opslagtijd: ca. 12 maanden in de origineel 
gesloten verpakking houdbaar

Z-155.20-300

Emissionsgeprüftes 
Bauprodukt nach 
DiBt-Grundsätzen
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ver
pakking

art. nr.
EAN

pallet

11 kg
emmer

70208
40 24705 70208 9

40
emmers

ARDEX 
PREMIUM AF 2800
Universele fixering

Voor binnen

Zeer emissiearm
Oplosmiddelvrij
Te rollen en te smeren
Gemakkelijk aan te brengen
Gunstig in het verbruik
Met water te verwijderen
Neutraal van geur na het drogen

Toepassing
Goed klevende, met water verwijderbare, 
te rollen en te smeren tijdelijke verlijming van:
– textiel vloerbedekkingen met een onderkant   
 van vlies, schuim en TR
– CV-vloerbedekking
– ARDEX DS 40 contactgeluidisolatie- 
 en ontkoppelingsplaat
op een zuigende ondergrond en op een 
bestaande, gebruiksklare vloer in de 
woonkamer

Grondstofbasis: water redispergeerbare 
acrylaat-dispersie
Materiaalverbruik: 80 – 300 g/m2 
afhankelijk van de desbetreffende onderzijde 
en wijze van aanbrengen
Verwerkingstemperatuur: niet onder +15 °C
Ventilatietijd: 10 – 45 min.
Inlegtijd (+20 °C): 90 –120 min., 
bij 65% relatieve luchtvochtheid
Reinigingsmiddel: water
Geschikt voor stoelrollen: ja, in woonruimtes
Geschikt voor vloerverwarming: ja 
Geschikt voor reiniging met shampoo:
ja, in woonruimtes
GISCODE: D 1 = vrij van oplosmiddelen
EMICODE: EC1 = zeer emissiearm
Kenmerk conform GHS/CLP: geen
Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen 
Opslag: koel, maar vorstvrij, aangebroken 
verpakkingen goed afsluiten
Houdbaarheid: ca. 12 maanden in de 
ongeopende, originele verpakking

Z-155.20-285

Emissionsgeprüftes 
Bauprodukt nach 
DiBt-Grundsätzen

ARDEX AF 900
Fixatie voor tapijttegels

Voor binnen

Zeer emissiearm
Oplosmiddelvrij
Snel drogend
Instelbaar stroomgeleidend vermogen
Zeer zuinig in het verbruik

Toepassing
Fixatiedispersielijm voor de antislip-fixatie van 
zelfliggende tapijttegels met een onderzijde 
van:
– bitumen/vlies
– PVC
– PUR
op zuigende en niet-zuigende ondergronden,
binnen

Grondstofbasis: kunststofdispersie
Materiaalverbruik: ca. 70 – 90 g/m2

Verwerkingsvoorwaarden:
– Temperatuur: niet onder +15 °C
– Relatieve luchtvochtigheid: 
   niet boven 75%
Ventilatietijd:
min. 30 min. op een  zuigende ondergrond
min. 60 min. op een niet-zuigende  ondergrond
Inlegtijd (+20 °C): ca. 24 uren na het drogen
Lagere temperaturen en een hogere relatieve 
luchtvochtigheid verlengen de tijden en kunnen 
tot vochtinsluitingen leiden. De aangegeven 
 tijden hebben betrekking op +18°C en een rel. 
luchtvochtigheid van 65%.
Reinigingsmiddel: vóór het verharden: water
Geschikt voor stoelrollen: ja 
(rollen conform EN 12529)
Geschikt voor vloerverwarming: ja 
Geschikt voor reiniging met 
shampoo en sproeiextractie: ja 
GISCODE: D 1 = vrij van oplosmiddelen
EMICODE: EC1 = zeer emissiearm
Kenmerk conform GHS/CLP: geen
Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen 
Opslag: koel, maar vorstvrij bewaren, 
aangebroken verpakkingen goed afsluiten
Houdbaarheid: ca. 12 maanden in de 
ongeopende, originele verpakking

ver
pakking

art. nr.
EAN

pallet

10 kg
emmer

70125
40 24705 70125 9

40
emmers

ver
pakking

art. nr.
EAN

pallet

18 kg
emmer

70226
40 24705 70226 3

24
emmers

ARDEX 
PREMIUM AF 2270
Universele lijm, geleidend

Voor binnen

Voor textiele en elastische bedekkingen
Bruikbaar onder textiel, linoleum en rubber 
zonder geleidende grondlaag
Grote kleefkracht
Zeer emissiearm
Oplosmiddelvrij
Toepassing
Lichte dispersielijm voor het lijmen van 
geleidende:
– textiele bedekkingen
– naaldvliesbedekkingen
– linoleum bedekkingen
– PVC-bedekkingen
– rubber vloerbedekkingen met een laagdikte
 tot 3,5 mm
op zuigende ondergronden.
Grondstofbasis: acrylaatdispersie
Materiaalverbruik: afhankelijk van 
de  achterkant van de bedekking 
en de gebruikte getande lijmkam 
Verwerkingsvoorwaarden:
– Temperatuur: niet onder +15°C
– Relatieve luchtvochtigheid: niet boven 75 %
Ventilatietijd: ca. 5 –15 min.
Inlegtijd: ca. 5 – 40 min.
Lagere temperaturen en een hogere relatieve 
luchtvochtigheid verlengen de tijden en kunnen 
tot vochtinsluitingen leiden. De aangegeven 
tijden hebben betrekking op +18 °C en een rel. 
luchtvochtigheid van 65 %.
Reinigingsmiddel: vóór het verharden: water
Geschikt voor stoelrollen: ja 
Geschikt voor vloerverwarming: ja 
Geschikt voor reiniging met shampoo 
en sproeiextractie: ja 
Geleidingsvermogen van de laag 
(DIN EN 13415): 104 tot 3 x 105 Ω weerstand
GISCODE: D 1 – vrij van oplosmiddelen
EMICODE: EC1PLUS = zeer emissiearmPLUS

Kenmerk conform GHS/CLP: geen
Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen 
Opslag: koel, maar vorstvrij bewaren, 
aangebroken verpakkingen goed afsluiten
Houdbaarheid: ca. 12 maanden 
in de ongeopende, originele verpakking

Z-155.20-299

Emissionsgeprüftes 
Bauprodukt nach 
DiBt-Grundsätzen
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ver
pakking

art. nr.
EAN

pallet

2,5 kg 
emmer

19990 
40 24705 19990 2

120 
emmers

ARDEX
PREMIUM AF 620
Oplosmiddelvrije contactlijm

Voor binnen

Zeer groot toepassingsspectrum
Eenvoudig op te brengen
Onmiddellijke beginhechting na droging
Lange contactlijmtijd
Uiterst emissiearm
Reukneutraal na droging
Oplosmiddelvrij
Bestand tegen weekmakers

Toepassing
Dispersiecontactlijm voor het lijmen van:
– PVC zachte plinten
– trapprofielen
– holle plinten
–  textielen bedekkingen; ook stugge naaldvlies-

bedekkingen of geweven materiaal
– krachtabsorberende wanden
– homogene en heterogene PVC-bedekkingen
– rubberbedekkingen
– CV-bedekkingen
– designvloerbedekkingen
– isoleringen
– linoleum
op zuigende en niet zuigende ondergronden 
binnen

Grondstofbasis: speciale kunststofdispersie
Benodigd materiaal: TKB-A1: ca. 200 g/m²
Standaardwals 7–9 mm of structuurwals Rollo
Schuim, grof, geel: opbrenging: ca. 100 g/m²
Verwerkingsvoorwaarden:
temperatuur: niet onder +15°C
relatieve luchtvochtigheid (RV): 
niet boven 75 %
wachttijd en inlegtijd: ca. 30 min. tot 24 uur
Lagere temperaturen en een hogere relatieve 
luchtvochtigheid verlengen de tijden en kunnen 
vochtinsluitingen veroorzaken. De aangegeven 
tijden gelden voor +18°C en een relatieve lucht-
vochtigheid van 65 %.
Reinigingsmiddel: voor het drogen: water
Geschikt voor stoelrollen: ja 
(rollen conform EN 12529)
Geschikt op vloerverwarming: ja
Geschikt voor shamponeren en sproeiex
tractie: ja
GISCODE: D1 - oplosmiddelvrij
EMICODE: EC1PLUS = zeer emissiearmPLUS

Kenmerk conform GHS/CLP: geen
Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen
Verpakking: emmer met 2,5 kg netto
Opslag: koel, maar vorstvrij opslaan, 
aangebroken verpakkingen goed sluiten
Opslagtijd: ca. 12 maanden in de origineel 
gesloten verpakking houdbaar

Z-155.20-390

Emissionsgeprüftes 
Bauprodukt nach 
DiBt-Grundsätzen

ver
pakking

art. nr.
EAN

pallet

6 kg 
2-comp.
emmer

70229
40 24705 70229 4

60
emmers

ARDEX 
PREMIUM AF 2510
2Kpolyurethaanlijm

Voor binnen en buiten, vloer

Universeel inzetbaar voor vloerbedekkingen 
van rubber, PVC en parket
Zeer hoge sterkte voor sterk belaste ruimtes 
(industrie, sportruimtes, zware lasten) 
Warmtebestendig in ruimtes bij b.v. ramen 
en deuren
Water- en weersbestendig
Voor gebruik buiten
Zeer emissiearm
Oplosmiddel- en watervrij

Toepassing
2-componenten polyurethaanlijm voor 
lijmverbindingen van:
– rubber bedekkingen in platen
– meerlaagse PVC-(design-) bedekkingen
– Amtico Stratico
– linoleum bedekkingen tot een dikte van 4 mm
– kwartsvinylplaten
– outdoor-bedekkingen
– laminaatvloeren
– mozaïekparket, 10 mm massief parket, 
 22 mm staafparket
– systeemparket
– 2- en 3-laags kant-en-klaar parket 
op voor beleggen geschikte, zuigende 
en dichte ondergronden.

Grondstofbasis: 
polyurethaan, tweecomponenten
Materiaalverbruik: zie aanbevolen getande 
lijmkam en aan te brengen hoeveelheid
Verwerkingsvoorwaarden:
– Temperatuur: niet onder +18 °C
– Relatieve luchtvochtigheid: niet boven 75 %
Mengverhouding: inhoud van de verpakking
Uithardingstijd: ca. 45 min.
Ventilatietijd: geen
Inlegtijd (+20 °C): tot 70 min.
Reinigingsmiddel: vóór de uitharding 
met geschikte olie- of washoudende onder-
houdsproducten
Geschikt voor stoelrollen: 
ja (rollen conform DIN EN 12529)
Geschikt voor vloerverwarming: ja 
EMICODE: EC1PLUS + R = zeer emissiearmPLUS

GISCODE: RU 1 – oplosmiddelvrij
Kenmerk conform 
GefStoffV, ADR, GGVS, VbF: Comp. A: geen
Comp. B: Xn >schadelijk voor de gezondheid< 
bevat difenylmethaan -4,4‘-diisocyanaat
Verpakking: 2-componenten emmer 
met 6 kg netto
Kenmerk conform GHS/CLP: 
Component A: geen
Component B: GHS07 „bijtend“, 
GHS08 „gevaarlijk voor de gezondheid“
Signalwort: Let op!
Kenmerk conform GGVSEB/ADR: 
(Component A und B): geen
Opslag: koel, maar vorstvrij, aangebroken ver-
pakkingen goed afsluiten en snel opgebruiken
Opslagtijd: ca. 12 maanden in de ongeopende, 
originele verpakking

Z-155.10-85

Emissionsgeprüftes 
Bauprodukt nach 
DiBt-Grundsätzen
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ARDEX PREMIUM 
AF 480 MS
Vastelastische SMPlijm

Voor binnen

Parketlijm conform DIN 14293 met 
een breed toepassingsspectrum
verbindt voordelen van schuifvaste en 
 elastische lijmen
oplosmiddel- en watervrij
gebruiksklaar, 1 component
geen grondlaag nodig
gemakkelijk strijkbaar
uitstekende groefstand
snelle vastheidsopbouw en hoge eindvastheid
minimaliseert het gevaar van scheurvoegen
op ARDEX K 55 snelmortel kan reeds na 1 uur 
parket worden gelegd

Toepassing
Silan-gemodificeerde polymeerlijm voor 
het lijmen van:
– hoogkantlamellenparket
– brede lamel, moduleblok
– strokenvloer
– parketstroken
– meerlagenparket
– massieve houten delen
– mozaïekparket
– massief houten dunparket
– vlakliggende kurkvloerbedekkingen
–  kurkvloerbedekkingen met HDF/

MDF middenlaag en kurk tegenlaag
–  ARDEX contactgeluidsisolatie- en 

ontkoppelingsplaten

Grondstofbasis: 
Silan-gemodificeerde polymeer
Benodigd materiaal: ca. 800 – 1500 g/m² 
afhankelijk van gebruikte lijmkam
Verwerkingsvoorwaarden:
Temperatuur: niet onder +18 °C
Relatieve luchtvochtigheid (RV): 
niet boven 75 %
Wachttijd: geen
Inlegtijd: ca. 40 minuten
Verhardingstijd: ca. 24 – 48 uur
Oppervlakbehandeling: op zijn vroegst na 
24 uur, niet zuigende ondergronden na 48 uur
Reinigingsmiddel: voor de verharding met 
geschikt olie- of washoudend onderhoudsmiddel
Geschikt op vloerverwarming: ja
GISCODE: RS 10
EMICODE: EC1PLUS + R = zeer emissiearmPLUS

Kenmerk conform GHS/CLP: geen
Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen
Verpakking: emmer met 18 kg netto
Opslag: koel, maar vorstvrij opslaan, 
aangebroken verpakkingen goed sluiten 
en snel opmaken.
Opslagtijd: ca. 12 maanden in de origineel 
gesloten verpakking houdbaar

ver
pakking

art. nr.
EAN

pallet

18 kg 
emmer

22389 
40 24705 22389 8

44
emmers

ARDEX PREMIUM 
AF 460 MS
Elastische SMPlijm

Voor binnen

Parketlijm conform DIN 14293
oplosmiddel- en watervrij
gebruiksklaar, 1 component
elastisch, spaart de ondergrond
geen grondlaag nodig
gemakkelijk strijkbaar
goede groefstand
snelle vastheidsopbouw
op ARDEX K 55 snelmortel kan reeds na 1 uur 
parket worden gelegd

Toepassing
Silan-gemodificeerde polymeerlijm voor het 
 lijmen van:
– hoogkantlamellenparket
– eiken strokenvloer
– meerlagenparket
–  ARDEX contactgeluidsisolatie- en 

ontkoppelingsplaten

Benodigd materiaal: ca. 800 – 1500 g/m² 
afhankelijk van gebruikte lijmkam
Verwerkingsvoorwaarden:
Temperatuur: niet onder +18 °C
Relatieve luchtvochtigheid (RV): 
niet boven 75 %
Wachttijd: geen
Inlegtijd: ca. 40 minuten
Verhardingstijd: ca. 24 – 48 uur
Oppervlakbehandeling: op zijn vroegst na 
24 uur
Reinigingsmiddel: voor de verharding met 
geschikt olie- of washoudend onderhoudsmiddel
Geschikt op vloerverwarming: ja
GISCODE: RS 10
EMICODE: EC1PLUS + R = zeer emissiearmPLUS

Kenmerk conform GHS/CLP: geen
Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen
Verpakking: emmer met 18 kg netto
Opslag: koel, maar vorstvrij opslaan, 
aangebroken verpakkingen goed sluiten 
en snel opmaken.
Opslagtijd: ca. 12 maanden in de origineel 
gesloten verpakking houdbaar

ver
pakking

art. nr.
EAN

pallet

18 kg 
emmer

22401 
40 24705 22401 7

44 
emmers

Z-155.20-389

Emissionsgeprüftes 
Bauprodukt nach 
DiBt-Grundsätzen

Z-155.20-389

Emissionsgeprüftes 
Bauprodukt nach 
DiBt-Grundsätzen
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ver
pakking

art.nr.
EAN

pallet

310 ml
cartouche

73128
40 24705 73128 7

90
dozen

ARDEX CA 10 D
Constructie
en montagelijm
Voor binnen, vloer en wand

Montagelijm op dispersiebasis

Oplosmiddelvrij
Hoge hechtkleverigheid en hechtsterkte
Snelle afbinding
Universeel inzetbaar

Toepassing
Voor het lijmen en monteren van:
– plinten, contactstrips, kabelkanalen
– decoratie, akoestische en warmte-isolerende 
 platen
– decoratiebalken, sierprofielen, houten 
 en kunststof materialen
– keramische tegels en andere werkstukken
op droge, schone en stabiele ondergronden,  
b.v. beton, metselwerk, pleisterwerk, gips-
karton, hout, piepschuim enz. 

Grondstofbasis: dispersie
Materiaalverbruik: 
30 – 40 ml /strekkende meter
7,5 –10 strekkende meter/cartouche
Huidvormingstijd/open tijd: ca. 15 min.
Verwerkingstemperatuur: +10 °C tot +30 °C
Belastbaar: 24 – 48 uren 
(afhankelijk van de omstandigheden)
GISCODE: D 1 = oplosmiddelvrij
EMICODE: EC1PLUS = zeer emissiearmPLUS

Kenmerk conform GHS/CLP: geen
Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen 
Opslag: ca. 12 maanden in de ongeopende, 
originele verpakking, in droge ruimtes

 

ARDEX CA 20 P
SMPmontagelijm

Voor binnen en buiten, vloer en wand

Eencomponentige montagelijm op basis van 
silaan-gemodifi ceerde polymeren

Oplosmiddel-, water en isocyanaatvrij
Hoge kleefkracht
Krimpvrij uithardend met elastische en 
trillingsongevoelige lijmvoeg

Toepassing
Lijmen en monteren van:
– profielen, plinten, contactstrips, kabelkanalen
– isolatieplaten
– houten en kunststof materialen
– metaalprofielen
– parketelementen
– keramische tegels
en vele andere materialen, op absorberende 
en dichte ondergronden.

Afdichten van vloer- en aansluitvoegen bij 
metaal, hout, keramiek en kunststoffen.

Grondstofbasis: 
silaan-gemodifi ceerde polymeer
Consistentie: thixotroop
Kleur: wit
Verbruik: 30 – 40 ml/str. m 
(afhankelijk van het afsnijden van het mondstuk)
Huidvormingstijd: 
(+23 °C/ 50 % rel. luchtvochtigheid) 
ca. 7–10 min.
Doorharding: 
(+23 °C/ 50 % rel. luchtvochtigheid) 
3 – 4 mm /24 uur
Verwerkingstemperatuur: +5 °C tot +35 °C
Temperatuurbestendigheid: 
– 40 °C tot +90 °C 
(tot +200 °C kortstondig, 15 – 20 min.)
EMICODE: EC1 + R = zeer emissiearm
Kenmerk conform GHS/CLP: geen
Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen 
Opslag: vorstvrij, ca. 18 maanden 
in de ongeopende, originele verpakking, 
in droge ruimtes

ver
pakking

art.nr.
EANNr.

pallet

310 ml
cartouche

73129
40 24705 73129 4

90 
dozen
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MATERIAALVERBRUIK VLOERBEDEKKINGSLIJMEN

Product Getande lijmkam  Materiaalverbruik*
ARDEX PREMIUM AF 2200 A2 270 – 320 g/m²

B1 290 – 340 g/m²
B2 320 – 370 g/m²
B3 360 – 460 g/m²

ARDEX AF 2224 A1 250 – 300 g/m²
A2 280 – 330 g/m²
B1 300 – 350 g/m²
B2 480 – 550 g/m²

ARDEX PREMIUM AF 260 B1 320 g/m²
B2 450 g/m²
B3 500 g/m²

ARDEX AF 230 B1 450 g/m²
B2 650 g/m²

ARDEX PREMIUM AF 2100 A1 220 – 270 g/m²
A2 250 – 300 g/m²
B1 280 – 330 g/m²

ARDEX PREMIUM AF 140 A1 240 – 290 g/m²
A2 270 – 320 g/m²
B1 290 – 340 g/m²

ARDEX PREMIUM AF 620 A1 200 g/m²
Standaardwals 7 – 9 mm of 
structuurwals Rollo schuim 
grof, geel

100 g/m²

ARDEX PREMIUM AF 2800 A1 180 – 220 g/m²
A2 180 – 220 g/m²
B1 220 – 300 g/m2

B2 220 – 300 g/m2

rol   80 – 100 g/m²
ARDEX PREMIUM AF 2270 Pajarito 7 280 – 330 g/m²

S2 350 – 420 g/m²
Pajarito 25 500 – 600 g/m²

ARDEX PREMIUM AF 2510 A2 350 g/m²
B1 380 g/m²
B2 600 g/m²
B3 850 g/m²

ARDEX AF 900 rol 70 – 90 g/m²
*De aangegeven hoeveelheden lijm bereikt met Pajarito lijmkammen op ARDEX egalisaties ! Uitspraken in onze technische informatiebladen in acht nemen. 

Zie hiervoor op: www.ardex.eu

MATERIAALVERBRUIK PARKETLIJMEN
Product Getande lijmkam Materiaalverbruik*

lijm
ARDEX PREMIUM AF 2510 B3   850 g/m²

B10 1000 g/m²
B12 1250 g/m²

ARDEX PREMIUM AF 460 MS B3   850 g/m²
B6   850 g/m²
B11 1100 g/m²
B15 1500 g/m²

ARDEX PREMIUM AF 480 MS A2   400 – 450 g/m²
B3   850 g/m²
B6  850 g/m²
B11 1100 g/m²
B15 1500 g/m²

*De aangegeven hoeveelheden lijm bereikt met Pajarito lijmkammen op ARDEX egalisaties ! Uitspraken in onze technische informatiebladen in acht nemen. 
Zie hiervoor op: www.ardex.eu
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PANDOMO® WALL
SYSTEEMOVERZICHT

PRODUCTINFORMATIE

PANDOMO® W1 Decorpleister

PANDOMO® W3 /10 / 3.1 Decorpleister, grijs

PANDOMO® CC Verfconcentraat

PANDOMO® PR Voorstrijk en hechtbrug

PANDOMO® SPSL Steenolie

PANDOMO® SPF Poriënvuller

PANDOMO® SPPS Watergedragen PUSealer

PANDOMO® SPGS Zijdeglansverzegeling

PANDOMO® SPMS Zijdematverzegeling

PANDOMO® SPCR Onderhouds en reparatiereiniger

PANDOMO® SPBC Basisreiniger
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ver
pakking

art. nr.
EAN

pallet

5 kg
zak

53226
40 24705 53226 6

verpakt
per 4 stuks
160 zakken

PANDOMO® W1
Decorpleister

Voor de vormgeving van wand- 
en plafondoppervlakken, op cement-
kunststof-basis. 

Voor binnen

Toepassing
Het creëren van representatieve, creatief 
vormgegeven zichtbare oppervlakken, zoals 
bijv. expositie ruimtes, foyers, openbare 
gebouwen, verkoopruimtes en in privé-
woningen.

Verhardt en droogt snel, spanningsarm en 
scheurvrij in alle laagdiktes.

PANDOMO® W1 kan glad en met structuur 
ingekleurd worden met PANDOMO® CC, 
verfconcentraat.
Om de oppervlakte te beschermen en 
tegelijkertijd de kleur te intensiveren is 
het gebruik van PANDOMO® SL steenolie 
noodzakelijk.

Geschikt voor droge ruimtes, badkamers
en toiletruimtes. De inzet in ruimtes waar 
direct contact is met water wordt niet 
aanbevolen.

Mengverhouding: 
ca. 2,5 l Wasser : 5 kg Pulver
Soortelijk gewicht: ca. 0,9 kg/l
Gewicht gebruiksklare mortel: ca. 1,4 kg/l
Materiaalverbruik: ca. 1,0 kg/m2/mm
Verwerkingstijd (+20 °C): ca. 30 min.
GISCODE: ZP 1 = cementhoudend product, 
chromaatarm
EMICODE: EC1PLUS + R = zeer emissiearmPLUS

Kenmerk conform GHS/CLP: geen
Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen 
Opslag: ca. 6 maanden in de ongeopende, 
 originele verpakking, in droge ruimtes

PANDOMO® W 3
Decorpleister, grijs

Ingekleurde decorpleister voor de vormgeving 
van wand-en en plafondoppervlakken, op 
cement-kunststofbasis.

Kleur 10/3.1

Voor binnen

Toepassing:
Voor het maken van representatieve, creatieve 
oppervlakken, zoals bijvoorbeeld in tentoon-
stellingsruimtes, foyers, openbare gebouwen, 
verkoopruimtes en in particuliere woonruimtes.

Verhardt en droogt snel, spanningsarm en 
scheurvrij in alle laagdiktes

PANDOMO® W3 is met de kleur 10/3.1 inge-
kleurd.
Om de oppervlakte te beschermen en tegelij-
kertijd de kleur te Intensiveren is het gebruik 
van PANDOMO® SL steenolie noodzakelijk.

Geschikt voor droge ruimtes, particuliere 
badkamers en toiletruimtes.
De inzet van PANDOMO® W3 in ruimtes waar 
direct contact is met water wordt niet aanbe-
volen.

Mengverhouding: 
ca. 2,5 l : 5 kg poeder  
Soortelijk gewicht: ca. 0,9 kg/l
Mortelgewicht: ca.1,4 kg/ l
Materiaalverbruik: 1,0–1,5 kg per 
verwerkte m² op een vlakke ondergrond
Verwerkingstijd (+20°C): ca. 30 min.
GISCODE: ZP1 = cementhoudend product, 
chromaatarm
EMICODE: EC1PLUS + R = zeer emissiearmPLUS

Kenmerk conform GHS/CLP: geen
Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen 
Opslag: in droge ruimtes ca. 6 maanden in de 
ongeopende originele verpakking te bewaren

ver
pakking

art. nr.
EAN

pallet

5 kg 
Zak

16577
40 24705 16577 8

verpakt
per 4 stuks
160 zakken

10/3
.1

PANDOMO® CC
Verfconcentraat

Voor het inkleuren van poederachtige 
ARDEX-producten. 
Voor PANDOMO® W 1 en ARDEX A 900
De bindmiddelvrije kleurconcentraten zijn niet
bedoeld om oppervlaktes te schilderen.
– sterk geconcentreerd
– zeer zuinig in verbruik
– bindmiddelvrij
– vorst- en hittebestendig
– met elkaar te mengen
Kenmerk conform GHS/CLP: geen
Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen 
Opslag: ca. 24 maanden, vorstvrij, 
in originele, gesloten verpakking

kleur art. nr.
EAN

een heden/g

Nr. 1
zwart

22114
40 24705 22114 6

250 ml blik
(ca. 273 g)

Nr. 1
zwart

73350
40 24705 73350 2

5 l blik*
(ca. 5,5 kg)

Nr. 2
wit

22115
40 24705 22115 3

250 ml blik
(ca. 430 g)

Nr. 2
wit

73351
40 24705 73351 9

5 l blik*
(ca. 8,6 kg)

Nr. 3
blauw

22116
40 24705 22116 0

250 ml blik
(ca. 273 g)

Nr. 3
blauw

73352
40 24705 73352 6

5 l blik*
(ca. 5,5 kg)

Nr. 4
rood

22132
40 24705 22132 0

250 ml blik
(ca. 265 g)

Nr. 4
rood

73353
40 24705 73353 3

5 l blik*
(ca. 5,3 kg)

Nr. 5
geel

22133
40 24705 22133 7

250 ml blik
(ca. 258 g)

Nr. 5
geel

73354
40 24705 73354 0

5 l blik*
(ca. 5,2 kg)

Nr. 6
groen

22134
40 24705 22134 4

250 ml blik
(ca. 293 g)

Nr. 6
groen

73355
40 24705 73355 7

5 l blik*
(ca. 5,9 kg)

Nr. 7
umbra

22135
40 24705 22135 1

250 ml blik
(ca. 300 g)

Nr. 7
umbra

73356
40 24705 73356 4

5 l blik*
(ca. 6,0 kg)

Nr. 8
bruin

22136
40 24705 22136 8

250 ml blik
(ca. 350 g)

Nr. 8
bruin

73357
40 24705 73357 1

5 l blik*
(ca. 7,0 kg)

Nr. 9
oxyderood

22137
40 24705 22137 5

250 ml blik
(ca. 413 g)

Nr. 9
oxyderood

73358
40 24705 73358 8

5 l blik*
(ca. 8,3 kg)

Nr. 10
oxydeoker

22138
40 24705 22138 2

250 ml blik
(ca. 353 g)

Nr. 10
oxydeoker

73359
40 24705 73359 5

5 l blik*
(ca. 7,1 kg)

*Levertijd op aanvraag
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ver
pakking

art. nr.
EAN

pallet

5 kg
emmer

59148
40 24705 59148 5

72
emmers

PANDOMO® PR
Voorstrijk en hechtbrug

Oplosmiddelvrije, witte kunstharsdispersie.
Verhindert het doorschijnen van de ondergrond
zoals b.v. naden, voegen, scheuren, diverse 
bedekkingsmaterialen.

Toepassing
Binnen
voor PANDOMO® W 1 decorpleister

Verhindert het doorschijnen van:
– bedekkingsmaterialen
– bedekkingen
– verschillende materialen zoals b.v. 
   gipsstucwerk, kalkstucwerk, Fermacell
– scheuren, naden, voegen

Materiaalverbruik: 
Bij een MV 1: 2 ca. 50 g PANDOMO® PR 
en 100 g water/m2 nodig

Kenmerk conform GHS/CLP: geen
Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen
Opslag: vorstvrij, ca. 12 maanden 
in de originele, gesloten verpakking

PANDOM0® SPSL 
Steenolie 

Ter bescherming van ingekleurde
en gepolijste oppervlakken van PANDOMO® W 1
decorpleister.

Toepassing
Binnen
voor PANDOMO® W 1 decorpleister

Slijtvast
Zijdeglans
Waterafstotend
Kleurloos
Diffusieopen
Gunstig in verbruik
Olie-was-basis
Zonder conserveringsmiddelen

PANDOMO® SL steenolie is bestand tegen
wijn, bier, limonade, koffie, fruitsap, melk, 
water

Soortelijk gewicht: ca. 0,9 kg/l
Materiaalverbruik: 
ca. 25 g/m2 bij eenlagige opbrengst
Kenmerk conform GHS/CLP:
GHS08 "gevaarlijk voor de gezondheid", 
Signaalwoord: gevaar 
Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen 
Opslag: in originele, goed afgesloten 
verpakking ca. 12 maanden, in droge ruimtes

ver
pakking

art. nr.
EAN

pallet

3 l
blik

70458
40 24705 70458 8

210 
stuks

1 l
blik

70336
40 24705 70336 9

PANDOMO® SPF
Poriënvuller

Voor binnen

Waterig, acrylaat- en urethaanhoudend voor-
strijkmiddel van gepolijste en geoliede vloeren 
voor het opbrengen van
PANDOMO® SP-GS zijdeglans-verzegeling of 
PANDOMO® SP-MS zijdemat-verzegeling. 

– Snel drogend
– Eenvoudig te verwerken
– Zeer zuinig in gebruik

Soortelijk gewicht:
ca. 1,0 kg/l 

Materiaalverbruik: 
ca. 25-50 ml/m² 

Kenmerk conform GHS/CLP: geen
Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen
Opslag: ca. 12 maanden in de origineel-
gesloten verpakking. Aangebroken verpakkingen 
zo snel mogelijk verwerken

ver
pakking

art. nr.
EAN

pallet

5 l 
Jerrycan

22403
40 24705 22403 1

96 
Jerrycan
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PANDOMO® SPPS
Watergedragen PUSealer

Voor binnen

Voor bescherming en sealing van PANDOMO® 
vloeren en wanden. 
Zijdematte oppervlakfinish

– Waterbestendig
– Schuurbestendig
– Oplosmiddelvrij
– Reukarm
– Zuinig in gebruik

Soortelijk gewicht:
Component A = ca. 1,0 kg/l 
Component B = ca. 1,2 kg/l 

Materiaalverbruik: ca. 80 g/laag 

EMICODE: EC1PLUS + R = zeer emissiearmPLUS

Kenmerk conform GHS/CLP: 
Component A: geen 
Component B: GHS07 „Attentie“
Signaalwoord: Attentie
Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen 
Opslag: PANDOMO® SP-PS is in droge ruimtes 
bij temperaturen tussen +10°C en +30°C in 
de ongeopende originele verpakking minstens 
6 maanden houdbaar. Het product moet 
beschermd worden tegen vorst, directe zonne-
stralen en hittebronnen.

PANDOM0® SPGS 
Zijdeglansverzegeling 

Voor binnen

Filmvormende op water gebaseerde 
 acrylaat-was-beschermingssealer

PANDOMO® SP-GS zijdeglans-verzegeling is 
een beschermende film voor PANDOMO® vloer-
systemen, die met PANDOMO® SP-SL steenolie 
geolied of met PANDOMO® SP-PS water-
gedragen PU-sealer gelakt werden.

– Zijdeglanzend
– Antislip
– Vuilafwijzend
– Robuust
– Stabiel

Soortelijk gewicht:
ca. 1,0 kg/l 

Materiaalverbruik:
ca. 40 – 50 ml/m² per laag 

Kenmerk conform GHS/CLP: geen
Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen
Opslag: koel, maar vorstvrij opslaan, aan-
gebroken verpakkingen goed sluiten. 
Ca. 12 maanden in de origineelgesloten ver-
pakking houdbaar. Aangebroken verpakkingen 
indien mogelijk direct verwerken.

ver
pakking

art. nr.
EAN

pallet

3,52 kg
Blik met 
3,2 kg

Fles met 
0,32 kg

24538
40 24705 24538 8

68 
Jerrycans

ver
pakking

art. nr.
EAN

pallet

5 l 
Jerrycan

722404
40 24705 22404 8

96 
Jerrycans

ver
pakking

art. nr.
EAN

pallet

5 l 
Jerrycan

24884
40 24705 24884 6

96 
Jerrycans

PANDOMO® SPMS
Zijdematverzegeling

Voor binnen

Filmvormende op water gebaseerde   
acrylaat-was-beschermingssealer

PANDOMO® SP-MS zijdemat-verzegeling is 
een beschermende fi lm voor PANDOMO® 
vloersystemen, die met PANDOMO® SP-SL 
steenolie geolied of met PANDOMO® SP-PS 
watergedragen PU-Sealer gelakt zijn.

– Zijdemat
– Antislip
– Vuilafwijzend
– Robuust
– Stabiel

Soortelijk gewicht:
ca. 1,03 kg/l 

Materiaalverbruik: 
ca. 25 ml/m² per laag 

Kenmerk conform GHS/CLP: geen
Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen 
Opslag: koel, maar vorstvrij opslaan, aan-
gebroken verpakkingen goed sluiten. 
Ca. 12 maanden in de origineel gesloten ver-
pakking houdbaar. Aangebroken verpakkingen 
zoveel mogelijk direct verwerken.
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ver
pakking

art. nr.
EAN

pallet

5 l 
Jerrycan

22405
40 24705 22405 5

96 
Jerrycans

PANDOMO® SPCR
Onderhouds en 
reparatiereiniger
Voor binnen

Voor onderhoud en reiniging van met 
PANDOMO® producten geoliede en verzegelde 
vloeren

– Maakt verontreinigingen los
– Reparerende werking in de onderhoudsfilm
– Schuimarm
– Bouwt geen onderhoudsmiddellaag op
– Zeer zuinig in gebruik

Soortelijk gewicht:
ca. 1,0 kg/l

Materiaalverbruik: ca. 10 – 20 ml/m²

Kenmerk conform GHS/CLP: geen
Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen 
Opslag: koel, maar vorstvrij opslaan, aan-
gebroken verpakking goed afsluiten. 
Ca. 24 maanden in de origineelgesloten ver-
pakking. Aangebroken verpakkingen indien 
mogelijk direct verwerken.

ver
pakking

art. nr.
EAN

pallet

5 l 
Jerrycan

22407
40 24705 22407 9

96 
Jerrycans

1 l Fles
(VE = 10 
Flessen)

22406
40 24705 22406 2 40 VE

PANDOMO® SPBC
Basisreiniger

Voor binnen

Voor basis- en tussenreiniging van 
PANDOMO® vloeroppervlakken, die met 
PANDOMO® verzegelingen behandeld werden.

– Intensieve reiniger met oplosmiddel
– Verwijdert hardnekkige verontreinigingen
– Met water verdunbaar
– Schuimarm

Soortelijk gewicht:
ca. 1,0 kg/l

Materiaalverbruik: 
Basisreiniging: ca. 25 ml/m²
Verwijderen van PANDOMO® SP-GS of 
PANDOMO® SP-MS: ca. 50ml/m²

Kenmerk conform GHS/CLP: geen
Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen 
Opslag: koel, maar vorstvrij opslaan, aan-
gebroken verpakkingen goed sluiten. 
Ca. 24 maanden in de origineelgesloten ver-
pakking. Aangebroken verpakkingen indien 
mogelijk direct verwerken.
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WANDEGALISATIES
SYSTEEMOVERZICHT

PRODUCTINFORMATIE

ARDEX DF 710 Kantenklare dunpleister / plamuur

ARDEX DF 730 Lichtgewicht dispersiepleister

ARDEX DF 750 Rolpleister

ARDEX W 820 SUPERFINISH HandRolSpuit pleister

ARDEX A 826 Wandegalisatie

ARDEX A 828 Uitvlakmiddel voor wanden

ARDEX A 828 LEMON DR Uitvlakmiddel voor wanden 
met limoengeur

ARDEX A 900 Reparatie en decorpleister 

ARDEX A 950 Flexegalisatie, grijs 

ARDEX R1 Renovatiepleister

ARDEX R1C Renovatiepleister Classic*

ARDEX R4 RAPID Universeel sneluitvlakmiddel

ARDEX F3 Wandreparatie en egalisatieproduct

ARDEX F5 Vezelversterkte gevelegalisatie

ARDEX F 11 Gevelegalisatie

ARDEX BUR Wapeningsweefsel

* Alleen in Nederland verkrijgbaar!
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ARDEXSYSTEEMOVERZICHT VOOR DE WAND: WAND EN GEVELEGALISATIES
ARDEX DF 710
Kant-en-klare 
 dunpleister /  
plamuur

ARDEX DF 730 
Lichtgewicht  
dispersie- 
pleister 

ARDEX DF 750 
Rolpleister 

ARDEX W 820 
SUPERFINISH 
HandRolSpuit  
pleister  

ARDEX A 826 
Wandegalisatie 

ARDEX A 828 
Uitvlakmiddel 
voor wanden 

ARDEX A 828 
LEMON DR 
Uitvlakmiddel voor 
wanden met 
Limoengeur

ARDEX A 900 
Reparatie- en  
decorpleister, wit 
 
 
 
 
 

ARDEX A 950 
Flexegalisatie, 
grijjs  
 

ARDEX R1 (C) 
Renovatie- 
pleister, wit 
 

ARDEX R4 RAPID 
Universeel  
sneluitvlakmiddel 
 

ARDEX F3  
Wandreparatie- en 
egalisatieproduct,  
wit 

ARDEX F5  
Vezelversterkte 
gevelegalisatie 
 
 

ARDEX F11  
Gevelegalisatie, wit

PANDOMO W1 
Decorpleister 

PANDOMO W3 
Decorpleister,grijs 

Binnen. 

Witte dispersiege-
bonden dunpleister / 
plamuur voor het uit-
vlakken en pleisteren 
van wand- en 
plafond oppervlakken 
van beton, cellen-
beton, pleisterwerk, 
gips karton- en gips-
vezelplaten, o.a. 
voor de uitvoering 
van schilder-
werkzaamheden, 
behangen, pleisteren 
en kunsthars-
pleisteren enz. 

•  Voor pleisterwerk 
conform de 
 kwaliteit Q3 – Q4.

•  Voor laagdiktes tot 
3 mm

•  Eenvoudige 
 toepassing – 
gemakkelijke 
 verwerking

•  Eenvoudig te 
 schuren

Binnen. 

Witte dispersiege-
bonden pleister voor 
het uitvlakken en 
egaliseren van wand 
en plafondopper-
vlakken voor de uit-
voering van schilder-
werkzaamheden, 
behangen, pleister-
werk met kunst - 
hars pleisters en 
andere geschikte 
applicaties. 
Dichtzetten van 
 voegen bij gips-
kartonplaten en 
andere bouwplaten.

•  Voor het ver - 
vaar digen van 
opper vlakken in  
de kwaliteiten 
Q1 – Q4.

•  Voor laagdiktes tot 
5 mm.

•  Uitstekende 
 hechting zonder 
voorstrijken op 
veel gebruikelijke 
ondergronden.

•  Hoge stabiliteit.

•  Tot op nul ver-
werkbaar.

•  Heel goed te 
 schuren.

Binnen. 

Witte dispersiege-
bonden pleister voor 
het uitvlakken en 
egaliseren van wand- 
en plafondopper-
vlakken voor de uit-
voering van schilder-
werkzaamheden, 
behangen, pleister-
werk met kunst- 
hars pleisters en 
andere geschikte 
applicaties. Voor het 
vervaardigen van 
perfekte opper-
vlakken. 

•  Voor de rolver-
werking, hand-
matige verwerking 
en airless ver-
werking.

•  Voor het ver-
vaardigen van 
oppervlakken in  
de kwaliteiten 
Q2 – Q4.

•  Voor laagdiktes tot 
3 mm.

•  Uitstekende 
 hechting zonder 
voorstrijken op 
veel gebruikelijke 
ondergronden.

•  Zonder aanzet tot 
op nul verwerk-
baar.

•  Zeer hoge 
witheidsgraad

•  Heel goed te 
 schuren.

Binnen. 

Pleisteren, glad-
maken en stuca-
doren van wand- en 
plafondopper-
vlakken. Vullen van 
gaten, verdiepingen 
en sleuven. Voor het 
gladmaken van gips-
kartonplaten con-
form de kwaliteitsk-
lassen Q1 – Q4.

•  Niet-brandbaar 
bouwmateriaal, 
klasse A1 volgens 
EN 13501, deel 1, 
voegvuller voor 
het pleisteren 
zonder band of 
gaas, type 4B, 
 volgens EN 
13963.

•  Voor machinale en 
handverwerking

•  Sluiten van voegen 
en gladmaken van 
het hele oppervlak 
in één arbeids-
gang.

•  Voor alle geschikte 
mengpompen en 
spuitapparaten.

•  Onbrandbaar≪ con-
form EN 13501, 
deel 1

Binnen. 

Uitvlakken van 
 wanden en plafonds 
alvorens te 
 behangen of te 
 schilderen. Vullen 
van scheuren. 
Sluiten van voegen.

•  Zonder aanzet tot 
op nul af te 
werken: ook in 
 dikkere lagen 
scheurvrij op te 
brengen

•  Niet-brandbaar 
bouwmateriaal, 
klasse A1 volgens 
EN 13501, deel 1, 
voegvuller voor 
het pleisteren 
zonder band of 
gaas, type 4B, 
 volgens EN 
13963.

•  Voor pleister-
werkzaamheden 
volgens de 
 kwaliteitsklassen   
Q1 – Q4. 

Binnen.

Uitvlakken, pleis-
teren en egaliseren 
van wanden en pla-
fonds alvorens te 
behangen of te schil-
deren. Vullen van 
grotere oneffen-
heden op wanden en 
plafonds. Opvullen 
van scheuren, gaten, 
voegen en sleuven.

•  Hoge vulkracht, 
krimpt niet.

•  Gemakkelijk en 
vlot in een keer 
meerdere centi-
meters dik aan te 
brengen

•  Niet-brandbaar 
bouwmateriaal, 
klasse A1 volgens 
EN 13501, deel 1, 
voegvuller voor 
het pleisteren 
zonder band of 
gaas, type 4B, 
 volgens EN 
13963.

•  Voor pleister-
werkzaamheden 
volgens de 
 kwaliteitsklassen 
Q1 – Q4. 

•  Dustreduced:  
blijft onder de 
 stofnormen van  
de TRGS 900 
(technische regels 
voor gevaarlijke 
stoffen op het 
werk).

Binnen. 

Vullen, repareren   
en egaliseren van 
wanden en plafonds. 
Vullen van grotere 
gaten, bijsmeren van 
diepe sleuven. 
Inzetbaar voor 
 decoratieve wand 
vormgeving.

•  Met ARDURAPID®-
effect, dat een 
snelle hydraulische 
verharding en 
volledige  
kristalliserende 
waterbinding 
veroorzaakt

•  In dunne en in 
dikke lagen op te 
brengen

•  Na 1 dag te 
 verven en te 
behangen

Binnen. 

Voor het gletten en 
egaliseren van 
 wanden en pla-
fonds. Voor het 
 aan brengen van 
tegels en andere 
be dekkingen.

•  Met ARDURAPID®-
effect, dat een 
snelle hydrau-
lische verharding 
en volledige 
 kristalliserende 
waterbinding 
veroorzaakt

•  Spanningsarm, 
ook in dikke lagen

•  Tegels kunnen na 
ca. 2 – 3 uren 
worden verlijmd

Binnen. 

Gletten en pleis-
teren van wand- en 
plafondopper-
vlakken in de reno-
vatie en nieuwbouw. 
Combineert de 
voordelen van een 
dispersiepleister 
met de snelle 
droging van een 
snelpleister. 

•  Op de meeste 
ondergronden te 
verwerken zonder 
voorstrijk.

•  Met ARDURAPID®-
effect, dat een 
snelle hydrau-
lische verharding 
en volledige 
kristaliserende 
waterbinding 
veroorzaakt

•  zeer duurzaam.

•  Spanningsarm en 
scheurvrij

•  Zeer gunstig in 
verbruik en dus 
economisch

•  Voor pleister-
werkzaamheden 
conform de 
 kwaliteiten 
Q1 – Q4.

Binnen. 

Voor het vullen 
scheuren, diepe 
gaten, spleten en 
voegen. Op de 
vloer voor het 
 corrigeren van 
 oneffenheden en 
spaanslagen op 
gips- en cement-
egalisatiemortels. 
Voor het snel 
vastzetten van 
 metalen profielen, 
voeg- en hoek-
profielen. Egaliseren 
en uitvlakken van 
wand, plafonds en 
vloeren voor het 
opnemen van 
behang, verf, 
 dispersiepleister, 
wand- en vloer-
bedekkingen op 
 zuigende en niet 
zuigende onder-
gronden. 

•  Met ARDURAPID®-
effect, dat  
een snelle 
 hydraulische 
 verharding en 
volledige kristal-
liserende 
waterbinding 
veroorzaakt

•  Tot op nul 
 verwerkbaar.

Buiten en binnen. 

Vullen, repareren en 
egaliseren van 
 gevels, wanden en 
plafonds. Vóór het 
opbrengen van 
 dispersieverf en 
-pleisters, silicon-
harsverf, dispersie 
silicaatverf, lazuur, 
spons- en pleister-
technieken enz. 

•  Verhardt en 
droogt snel, 
 spanningsarm en 
scheurvrij

•  In alle laagdiktes 
na één dag 
droog.

•  Met ARDEX BU-R 
wapeningsweefsel 
geschikt voor 
scheur-sanering. 

Buiten en binnen.

Egaliseren, glad 
maken en herstellen 
van gevels en van 
wand- en plafond-
oppervlakken en 
vóór het opbrengen 
van dispersie  - 
verf- en pleisters, 
minerale pleisters, 
siliconeharsverf, 
dispersie silicaat-
verf, lazuur, spons- 
en pleistertechniek-
en enz.

•  Met ARDEX 
MICROTEC 
 technologie. 
Zekerheid door 
vezelversterking

•  Snelle en 
scheurvrije uit-
harding ook bij 
dikkere lagen

•  Met ARDEX BU-R 
wapeningsweefsel 
geschikt voor 
scheur-sanering.

Buiten en binnen. 

Uitvlakken, her-
stellen en nivelleren 
van gevels, wand- 
en en plafondopper-
vlakken. Vullen van 
scheuren, gaten   
en grote niveau-
verschillen in wan-
den en plafonds.

•  Weersbestendige, 
spanningsarme  
en ademende 
gevelegalisatie

Binnen. 

Voor een creatieve 
vormgeving van 
wanden en pla-
fonds.

•  Kan glad of met 
structuur, 
ingekleurd met 
PANDOMOR CC®, 
verfconcentraat, 
gebruikt worden

•  Cement-kunststof-
basis

•  Verhardt en 
droogt snel, 
 spanningsarm en 
scheurvrij in alle 
laagdiktes

Binnen.

Voor een creatieve 
vormgeving  
van wanden en 
plafonds.

•  Voorgekleurd in 
kleur 10/3.1

•  Kan glad of met 
structuur worden 
afgewerkt

•  Cement-kunststof-
basis

•   Verhardt en 
droogt snel, 
spanningsarm en 
scheurvrij in alle 
laagdiktes

Laagdikte Tot 3 mm 0 – 5 mm 0 – 3 mm In één laag tot  
20 mm

In elke
laagdikte

In elke
laagdikte

In elke
laagdikte

In elke
laagdikte

In één laag
tot 10 mm

In één laag
tot 10 mm

In elke
laagdikte

In elke
laagdikte

Ongemengd tot 
5 mm,
boven 5 mm met 
zand
gemengd

In elke
laagdikte

In elke
laagdikte

Verwerkings 
tijd bij +20 °C

– ca. 3 uren ca. 60 min. ca. 30 min. ca. 30 min. ca. 30 – 40 min. ca. 45 min. (ca.  
30 min. voor R1C)

ca. 15 min. ca. 30 min. ca. 30 min. ca. 60 min. ca. 30 min. ca. 30 min.

Verhardings 
tijd bij +20 °C

ca. 24 uren  
(bij 3 mm laagdikte)

ca. 8 uren  
(bij 1,5 mm laagdikte)

ca. 4 uren 
(bij 0,5 mm laagdikte)

ca. 60 – 120 min. ca. 45 min. ca. 45 min. ca. 60 min. ca. 2 uren ca. 45 – 60 min. ca. 90 min. ca. 40 – 50 min. ca. 90 min. ca. 5 uren ca. 5 uren

Verbruik 
poeder
per m2/mm

ca. 1,5 kg 
(dispersie)

ca. 1,2 kg  
(dispersie)

ca. 1,4 kg  
(dispersie)

ca. 1,0 kg ca. 0,9 kg ca. 1,0 kg ca. 1,0 kg ca. 1,1 kg ca. 0,8 kg ca. 1,1 kg ca. 0,9 kg ca. 0,9 kg ca. 1,2 kg ca. 1,0 kg 1,0 – 1,5 kg 
per vormgegeven 
m2 op vlakke 
ondergrond
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ARDEX DF 710
Kant-en-klare 
 dunpleister /  
plamuur

ARDEX DF 730 
Lichtgewicht  
dispersie- 
pleister 

ARDEX DF 750 
Rolpleister 

ARDEX W 820 
SUPERFINISH 
HandRolSpuit  
pleister  

ARDEX A 826 
Wandegalisatie 

ARDEX A 828 
Uitvlakmiddel 
voor wanden 

ARDEX A 828 
LEMON DR 
Uitvlakmiddel voor 
wanden met 
Limoengeur

ARDEX A 900 
Reparatie- en  
decorpleister, wit 
 
 
 
 
 

ARDEX A 950 
Flexegalisatie, 
grijjs  
 

ARDEX R1 (C) 
Renovatie- 
pleister, wit 
 

ARDEX R4 RAPID 
Universeel  
sneluitvlakmiddel 
 

ARDEX F3  
Wandreparatie- en 
egalisatieproduct,  
wit 

ARDEX F5  
Vezelversterkte 
gevelegalisatie 
 
 

ARDEX F11  
Gevelegalisatie, wit

PANDOMO W1 
Decorpleister 

PANDOMO W3 
Decorpleister,grijs 

Binnen. 

Witte dispersiege-
bonden dunpleister / 
plamuur voor het uit-
vlakken en pleisteren 
van wand- en 
plafond oppervlakken 
van beton, cellen-
beton, pleisterwerk, 
gips karton- en gips-
vezelplaten, o.a. 
voor de uitvoering 
van schilder-
werkzaamheden, 
behangen, pleisteren 
en kunsthars-
pleisteren enz. 

•  Voor pleisterwerk 
conform de 
 kwaliteit Q3 – Q4.

•  Voor laagdiktes tot 
3 mm

•  Eenvoudige 
 toepassing – 
gemakkelijke 
 verwerking

•  Eenvoudig te 
 schuren

Binnen. 

Witte dispersiege-
bonden pleister voor 
het uitvlakken en 
egaliseren van wand 
en plafondopper-
vlakken voor de uit-
voering van schilder-
werkzaamheden, 
behangen, pleister-
werk met kunst - 
hars pleisters en 
andere geschikte 
applicaties. 
Dichtzetten van 
 voegen bij gips-
kartonplaten en 
andere bouwplaten.

•  Voor het ver - 
vaar digen van 
opper vlakken in  
de kwaliteiten 
Q1 – Q4.

•  Voor laagdiktes tot 
5 mm.

•  Uitstekende 
 hechting zonder 
voorstrijken op 
veel gebruikelijke 
ondergronden.

•  Hoge stabiliteit.

•  Tot op nul ver-
werkbaar.

•  Heel goed te 
 schuren.

Binnen. 

Witte dispersiege-
bonden pleister voor 
het uitvlakken en 
egaliseren van wand- 
en plafondopper-
vlakken voor de uit-
voering van schilder-
werkzaamheden, 
behangen, pleister-
werk met kunst- 
hars pleisters en 
andere geschikte 
applicaties. Voor het 
vervaardigen van 
perfekte opper-
vlakken. 

•  Voor de rolver-
werking, hand-
matige verwerking 
en airless ver-
werking.

•  Voor het ver-
vaardigen van 
oppervlakken in  
de kwaliteiten 
Q2 – Q4.

•  Voor laagdiktes tot 
3 mm.

•  Uitstekende 
 hechting zonder 
voorstrijken op 
veel gebruikelijke 
ondergronden.

•  Zonder aanzet tot 
op nul verwerk-
baar.

•  Zeer hoge 
witheidsgraad

•  Heel goed te 
 schuren.

Binnen. 

Pleisteren, glad-
maken en stuca-
doren van wand- en 
plafondopper-
vlakken. Vullen van 
gaten, verdiepingen 
en sleuven. Voor het 
gladmaken van gips-
kartonplaten con-
form de kwaliteitsk-
lassen Q1 – Q4.

•  Niet-brandbaar 
bouwmateriaal, 
klasse A1 volgens 
EN 13501, deel 1, 
voegvuller voor 
het pleisteren 
zonder band of 
gaas, type 4B, 
 volgens EN 
13963.

•  Voor machinale en 
handverwerking

•  Sluiten van voegen 
en gladmaken van 
het hele oppervlak 
in één arbeids-
gang.

•  Voor alle geschikte 
mengpompen en 
spuitapparaten.

•  Onbrandbaar≪ con-
form EN 13501, 
deel 1

Binnen. 

Uitvlakken van 
 wanden en plafonds 
alvorens te 
 behangen of te 
 schilderen. Vullen 
van scheuren. 
Sluiten van voegen.

•  Zonder aanzet tot 
op nul af te 
werken: ook in 
 dikkere lagen 
scheurvrij op te 
brengen

•  Niet-brandbaar 
bouwmateriaal, 
klasse A1 volgens 
EN 13501, deel 1, 
voegvuller voor 
het pleisteren 
zonder band of 
gaas, type 4B, 
 volgens EN 
13963.

•  Voor pleister-
werkzaamheden 
volgens de 
 kwaliteitsklassen   
Q1 – Q4. 

Binnen.

Uitvlakken, pleis-
teren en egaliseren 
van wanden en pla-
fonds alvorens te 
behangen of te schil-
deren. Vullen van 
grotere oneffen-
heden op wanden en 
plafonds. Opvullen 
van scheuren, gaten, 
voegen en sleuven.

•  Hoge vulkracht, 
krimpt niet.

•  Gemakkelijk en 
vlot in een keer 
meerdere centi-
meters dik aan te 
brengen

•  Niet-brandbaar 
bouwmateriaal, 
klasse A1 volgens 
EN 13501, deel 1, 
voegvuller voor 
het pleisteren 
zonder band of 
gaas, type 4B, 
 volgens EN 
13963.

•  Voor pleister-
werkzaamheden 
volgens de 
 kwaliteitsklassen 
Q1 – Q4. 

•  Dustreduced:  
blijft onder de 
 stofnormen van  
de TRGS 900 
(technische regels 
voor gevaarlijke 
stoffen op het 
werk).

Binnen. 

Vullen, repareren   
en egaliseren van 
wanden en plafonds. 
Vullen van grotere 
gaten, bijsmeren van 
diepe sleuven. 
Inzetbaar voor 
 decoratieve wand 
vormgeving.

•  Met ARDURAPID®-
effect, dat een 
snelle hydraulische 
verharding en 
volledige  
kristalliserende 
waterbinding 
veroorzaakt

•  In dunne en in 
dikke lagen op te 
brengen

•  Na 1 dag te 
 verven en te 
behangen

Binnen. 

Voor het gletten en 
egaliseren van 
 wanden en pla-
fonds. Voor het 
 aan brengen van 
tegels en andere 
be dekkingen.

•  Met ARDURAPID®-
effect, dat een 
snelle hydrau-
lische verharding 
en volledige 
 kristalliserende 
waterbinding 
veroorzaakt

•  Spanningsarm, 
ook in dikke lagen

•  Tegels kunnen na 
ca. 2 – 3 uren 
worden verlijmd

Binnen. 

Gletten en pleis-
teren van wand- en 
plafondopper-
vlakken in de reno-
vatie en nieuwbouw. 
Combineert de 
voordelen van een 
dispersiepleister 
met de snelle 
droging van een 
snelpleister. 

•  Op de meeste 
ondergronden te 
verwerken zonder 
voorstrijk.

•  Met ARDURAPID®-
effect, dat een 
snelle hydrau-
lische verharding 
en volledige 
kristaliserende 
waterbinding 
veroorzaakt

•  zeer duurzaam.

•  Spanningsarm en 
scheurvrij

•  Zeer gunstig in 
verbruik en dus 
economisch

•  Voor pleister-
werkzaamheden 
conform de 
 kwaliteiten 
Q1 – Q4.

Binnen. 

Voor het vullen 
scheuren, diepe 
gaten, spleten en 
voegen. Op de 
vloer voor het 
 corrigeren van 
 oneffenheden en 
spaanslagen op 
gips- en cement-
egalisatiemortels. 
Voor het snel 
vastzetten van 
 metalen profielen, 
voeg- en hoek-
profielen. Egaliseren 
en uitvlakken van 
wand, plafonds en 
vloeren voor het 
opnemen van 
behang, verf, 
 dispersiepleister, 
wand- en vloer-
bedekkingen op 
 zuigende en niet 
zuigende onder-
gronden. 

•  Met ARDURAPID®-
effect, dat  
een snelle 
 hydraulische 
 verharding en 
volledige kristal-
liserende 
waterbinding 
veroorzaakt

•  Tot op nul 
 verwerkbaar.

Buiten en binnen. 

Vullen, repareren en 
egaliseren van 
 gevels, wanden en 
plafonds. Vóór het 
opbrengen van 
 dispersieverf en 
-pleisters, silicon-
harsverf, dispersie 
silicaatverf, lazuur, 
spons- en pleister-
technieken enz. 

•  Verhardt en 
droogt snel, 
 spanningsarm en 
scheurvrij

•  In alle laagdiktes 
na één dag 
droog.

•  Met ARDEX BU-R 
wapeningsweefsel 
geschikt voor 
scheur-sanering. 

Buiten en binnen.

Egaliseren, glad 
maken en herstellen 
van gevels en van 
wand- en plafond-
oppervlakken en 
vóór het opbrengen 
van dispersie  - 
verf- en pleisters, 
minerale pleisters, 
siliconeharsverf, 
dispersie silicaat-
verf, lazuur, spons- 
en pleistertechniek-
en enz.

•  Met ARDEX 
MICROTEC 
 technologie. 
Zekerheid door 
vezelversterking

•  Snelle en 
scheurvrije uit-
harding ook bij 
dikkere lagen

•  Met ARDEX BU-R 
wapeningsweefsel 
geschikt voor 
scheur-sanering.

Buiten en binnen. 

Uitvlakken, her-
stellen en nivelleren 
van gevels, wand- 
en en plafondopper-
vlakken. Vullen van 
scheuren, gaten   
en grote niveau-
verschillen in wan-
den en plafonds.

•  Weersbestendige, 
spanningsarme  
en ademende 
gevelegalisatie

Binnen. 

Voor een creatieve 
vormgeving van 
wanden en pla-
fonds.

•  Kan glad of met 
structuur, 
ingekleurd met 
PANDOMOR CC®, 
verfconcentraat, 
gebruikt worden

•  Cement-kunststof-
basis

•  Verhardt en 
droogt snel, 
 spanningsarm en 
scheurvrij in alle 
laagdiktes

Binnen.

Voor een creatieve 
vormgeving  
van wanden en 
plafonds.

•  Voorgekleurd in 
kleur 10/3.1

•  Kan glad of met 
structuur worden 
afgewerkt

•  Cement-kunststof-
basis

•   Verhardt en 
droogt snel, 
spanningsarm en 
scheurvrij in alle 
laagdiktes

Laagdikte Tot 3 mm 0 – 5 mm 0 – 3 mm In één laag tot  
20 mm

In elke
laagdikte

In elke
laagdikte

In elke
laagdikte

In elke
laagdikte

In één laag
tot 10 mm

In één laag
tot 10 mm

In elke
laagdikte

In elke
laagdikte

Ongemengd tot 
5 mm,
boven 5 mm met 
zand
gemengd

In elke
laagdikte

In elke
laagdikte

Verwerkings 
tijd bij +20 °C

– ca. 3 uren ca. 60 min. ca. 30 min. ca. 30 min. ca. 30 – 40 min. ca. 45 min. (ca.  
30 min. voor R1C)

ca. 15 min. ca. 30 min. ca. 30 min. ca. 60 min. ca. 30 min. ca. 30 min.

Verhardings 
tijd bij +20 °C

ca. 24 uren  
(bij 3 mm laagdikte)

ca. 8 uren  
(bij 1,5 mm laagdikte)

ca. 4 uren 
(bij 0,5 mm laagdikte)

ca. 60 – 120 min. ca. 45 min. ca. 45 min. ca. 60 min. ca. 2 uren ca. 45 – 60 min. ca. 90 min. ca. 40 – 50 min. ca. 90 min. ca. 5 uren ca. 5 uren

Verbruik 
poeder
per m2/mm

ca. 1,5 kg 
(dispersie)

ca. 1,2 kg  
(dispersie)

ca. 1,4 kg  
(dispersie)

ca. 1,0 kg ca. 0,9 kg ca. 1,0 kg ca. 1,0 kg ca. 1,1 kg ca. 0,8 kg ca. 1,1 kg ca. 0,9 kg ca. 0,9 kg ca. 1,2 kg ca. 1,0 kg 1,0 – 1,5 kg 
per vormgegeven 
m2 op vlakke 
ondergrond
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ARDEX DF 730
Lichtgewicht
dispersiepleister

Gebruiksklare, witte dispersiegebonden 
 pleister.

Egaliseren en uitvlakken van wand- en 
pla fond oppervlakken. Dichtzetten van voegen 
bij gipskartonplaten en andere bouwplaten. 
Voor het vervaardigen van oppervlakken in de 
kwaliteiten Q1 tot Q4.

Voor binnen, wand en plafond
oppervlakken.

Voor laagdiktes tot 5 mm.
Tot op nul verwerkbaar.

Toepassing
Dichtzetten van voegen bij gipskartonplaten
en andere bouwplaten.
Egaliseren en uitvlakken van wand- en 
 plafondoppervlakken uit:
– Beton
– Cement- en kalkcementpleisters
– Gipspleisters en gipswandbouwplaten
– Metselwerk
– Kalkzandsteen
– Cellenbeton
– Minerale bouw- en kunstharspleisters
– Gipskartonplaten
– Gipsvezelplaten
– Tegels en platen
– Wasbestendige dispersieverven
– Oude latexverf
– Acrylaatverf
– Acryllak
– Alkydharsverf
– Glasvezelbehang, geverfd
o. a. voor de uitvoering van schilderswerk-
zaamheden, behangen, pleisterwerk met 
 kunsharspleisters enz. Dichtzetten van voegen 
bij gipskartonplaten en andere bouwplaten. 
Voor het vervaardigen van oppervlakken in de 
kwaliteiten Q1 tot Q4 volgens informatieblad 
nr. 2 van de industriegroep gipsplaten in het 
„Bundesverband der Gips- und Gipsbauplatten-
industrie e.V.“

Normen, keuringsrapporten:
Fijne pleister type 4A, volgens EN 13963.
Soortelijk gewicht: ca. 1,25 kg/l
Materiaalverbruik: ca. 1,2 kg/m²/mm
Droging (20°C/50% luchtvochtigheid): 
ca. 8 uren bij 1,5 mm laagdikte
ca. 24 uren bij 3 mm laagdikte
ca. 48 uren bij 5 mm laagdikte
pH-waarde: ca. 9,5
Kenmerk conform GHS/CLP: geen
Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen 
Opslag: Vorstvrij opslaan en beschermen 
tegen hoge temperaturen. Kan in droge 
 ruimtes ca. 12 maanden in de origineel 
 gesloten verpakking worden opgeslagen.
GISCODE: D1 – oplosmiddelvrij
EMICODE: EC1PLUS = zeer emissiearmPLUS

ARDEX DF 750
Rolpleister

Gebruiksklare, witte dispersiegebonden 
 pleister voor rolverwerking, handmatige 
 verwerking en airless verwerking.

Voor het uitvlakken en egaliseren van wand- 
en plafondoppervlakken binnen tot 3 mm 
laagdikte. Voor het vervaardigen van opper-
vlakken in de kwaliteiten Q2 tot Q4. 

Voor binnen, wand en plafond
oppervlakken

Voor laagdiktes tot 3 mm.
Zonder aanzet tot nul verwerkbaar.
Zonder voorstrijk op veel gebruikelijke 
 ondergronden toe te passen.

Toepassing
Voor het egaliseren en uitvlakken van wand- 
en plafondoppervlakken uit:
– Beton
– Cement- en kalkcementpleisters
– Gipspleisters en gipswandbouwplaten
– Metselwerk
– Kalkzandsteen
– Cellenbeton
– Gipskartonplaten
– Gipsvezelplaten
– Tegels en platen
– Wasbestendige dispersieverven
– Oude latexverf
– Acrylaatverf
– Acryllak
– Alkydharsverf
– Glasvezelbehang, geverfd
o. a. voor de uitvoering van schilderswerk-
zaamheden, behangen, pleisterwerk met 
 kunsharspleisters enz. Voor het vervaardigen 
van oppervlakken in de kwaliteiten Q2 tot Q4 
volgens informatieblad nr. 2 van de industrie-
groep gipsplaten in het „Bundesverband der 
Gips- und Gipsbauplattenindustrie e.V.“

Normen, keuringsrapporten:
Fijne pleister type 3A, volgens EN 13963.
Soortelijk gewicht: ca. 1,4 kg/l
Materiaalverbruik: ca. 1,4 kg/m²/mm
Droging (20°C/50% luchtvochtigheid): 
ca. 4 uren bij 0,5 mm laagdikte
ca. 8 uren bij 1,5 mm laagdikte
ca. 24 uren bij  3 mm laagdikte
pH-waarde: ca. 9,5
Kenmerk conform GHS/CLP: geen
Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen 
Opslag: Vorstvrij opslaan en beschermen 
tegen hoge temperaturen. Kan in droge 
 ruimtes ca. 12 maanden in de origineel 
 gesloten verpakking worden opgeslagen.
GISCODE: D1 – oplosmiddelvrij
EMICODE: EC1PLUS = zeer emissiearmPLUS

ver
pakking

art. nr.
EAN

pallet

18 kg
Emmer

16809 
40 24705 16809 0

24
emmers

ver
pakking

art. nr.
EAN

pallet

18 kg
Emmer

23007  
40 24705 23007 0

30
emmers

ver
pakking

art. nr.
EAN

pallet

14 kg 
Emmer

16836
40 24705 16836 6

33 
emmers

ARDEX DF 710
Kantenklare dunpleister /
plamuur

Witte dispersiegebonden dunpleister / plamuur

Voor pleisteren, uitvlakken en plamuren van wan-
den en plafonds.
Voor het vervaardigen van oppervlakken van 
de kwaliteitsklassen Q2, Q3 en Q4 conform 
toepassingenblad nr. 2 van de industriegroep 
gipsplaten van het « Bundesverband der Gips- 
und Gipsbauplattenindustrie e.V. »
Fijne dunpleister type 2A, conform EN 13963

Voor binnen

Eenvoudige toepassing 
Gemakkelijke verwerking
Tot op 0 mm af te werken
Eenvoudig te schuren
Voor laagdiktes tot 3 mm

Toepassing
Voor het uitvlakken en pleisteren van wanden en 
plafonds van beton, cellenbeton, pleisterwerk, 
gipskarton- en gipsvezelplaten, o.a. voor de uit-
voering van schilderwerkzaamheden, behangen, 
pleisteren en kunstharspleisteren enz.
ARDEX DF 710 is diffusie-open, heeft een 
goede stabiliteit en hecht vast op geschikte 
ondergronden.
Voor de navolgende werkzaamheden zoals 
bijvoorbeeld behangen, schilderen enz. moet de 
pleister goed droog zijn.

Soortelijk gewicht: ca. 1,6 kg/l
Materiaalverbruik: ca. 1,6 kg/m2/mm
Droging (+ 20°C/50 % luchtvochtigheid): 
ca. 24 uren bij 3 mm laagdikte
pHwaarde: ca. 9,5
GISCODE: D 1 – oplosmiddelvrij
EMICODE: EC1PLUS = zeer emissiearmPLUS

Kenmerk conform GHS/CLP: geen
Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen 
Opslag: Vorstvrij opslaan en beschermen tegen 
hoge temperaturen. Kan in droge ruimtes ca. 
12 maanden in de origineel gesloten verpakking
worden opgeslagen.

PERFECT ALS 

ROLPLEISTER
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Kunststof verbeterde gipspleister
voor machinale- of handverwerking

Voor binnen, wand en plafond

Voor het maken van oppervlakken van de 
kwaliteitsklassen Q1 – Q4
Voor decoratieve vormgeving van oppervlak-
ken
Voor laagdiktes van 0 – 20 mm
Lange verwerkings- en afwerkingstijd
Goed schuurbaar
Hoge vulkracht

Toepassing
Pleisteren, gladmaken en stucadoren van 
wand- en plafondvlakken van: 
– beton
– metselwerk 
– pleister 
– gipsplaten 
– gipskartonplaten
en andere geschikte ondergronden.
Vullen van gaten, verdiepingen en sleuven.
Voor het dichten van voegen bij gipsplaten, 
andere platen en prefab betonelementen

ARDEX W 820 SUPERFINISH is diffusieopen en 
een voor verflagen, behang, dispersiepleisters 
en andere applicaties geschikte ondergrond.
ARDEX W 820 SUPERFINISH is zowel geschikt 
voor verwerking met de hand als met meng-
pompen en spuitapparaten.

Normen, keuringsrapporten:
Droge mortel voor dunne gipslagen C6/20/2
volgens DIN EN 13279-1
Voegvuller voor het pleisteren van voegen 
zonder band of gaas, type 4 B,volgens EN 
13963
Niet-brandbaar bouwmateriaal, klasse A 1, 
 volgens EN 13501, deel 1

EMICODE: EC1PLUS = zeer emissiearmPLUS

Mengverhouding:
ca. 11,0 – 12,5 l water : 25 kg poeder
Soortelijk gewicht: ca. 1,1 kg/l
Gewicht gebruiksklare mortel: ca. 1,5 kg/l
Materiaalverbruik: 
ca. 1,0 kg poeder per m²/mm
Verwerkingstijd (+20 °C): ca. 3 uren
Verven en lijmen: na droging
Druksterkte: ca. 4 N/mm²
Buigsterkte: ca. 2 N/mm² 
pHwaarde: ca. 7
Kenmerk conform GHS/CLP: geen
Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen 
Opslag: ca. 12 maanden in de ongeopende,
originele verpakking, in droge ruimtes

ARDEX W 820 SUPERFINISH
HandRolSpuit pleister

ver
pakking

art. nr.
EAN

pallet

25 kg
papieren zak

56168
40 24705 56168 6

40
zakken

ver
pakking

art. nr.
EAN

pallet

25 kg
papieren zak

56110
40 24705 56110 5

40
zakken

5 kg
zak

56120
40 24705 56120 4

verpakt
per 4 stuks
160 zakken

ARDEX A 826
Wandegalisatie

Op gips-kunststofbasis.
Voor het gletten en vullen van wanden 
en  plafonds.
Pleisterwerk conform kwaliteitsgradaties 
Q1– Q4. (Finishpleister)

Voor binnen

Zeer zuinig in het gebruik
Zonder aanzet tot op nul af te werken

Toepassing
Voor het maken van vlakke, gladde en 
 spanningsvrije wanden en plafonds voor: 
– behang
– plastische verf
– lak en dispersieverf
– kunststof-wandplaten
– folie 
– snij- en glettechnieken bij schilderwerk
Voor het opvullen van scheuren en gaten.
Voor het sluiten van voegen.
Voor het verwerken van gips-elementen.
Voor het lijmen en uitvlakken van materialen
uit hardschuim.
Voor het verankeren en inzetten van lasdozen 
voor armaturen, installaties enz.

Normen, keuringsrapporten:
Onbrandbare bouwstof, klasse 1 
conform EN 13501, deel 1. Product
voor het dichten/uitvlakken van voegen/
naden zonder band of gaas, type 4 B 
conform EN 13963.

EMICODE: EC1PLUS = zeer emissiearmPLUS

Mengverhouding:
ca. 16 l water : 25 kg poeder
Soortelijk gewicht: ca. 0,8 kg/l
Gewicht gebruiksklare mortel: ca. 1,5 kg/l
Materiaalverbruik: ca. 0,9 kg/m2/mm
Verwerkingstijd (+20 °C): ca. 60 min.
Verven en lijmen: na droging
pHwaarde: ca. 8
Kenmerk conform GHS/CLP: geen
Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen 
Opslag: ca. 12 maanden in de ongeopende, 
 originele verpakking, in droge ruimtes
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ver
pakking

art. nr.
EAN

pallet

25 kg
papieren zak

56130
40 24705 56130 3

40
zakken

5 kg
zak

56140
40 24705 56140 2

verpakt
per 4 stuks
160 zakken

ARDEX A 828
Uitvlakmiddel voor wanden

Op gips-kunststofbasis.
Uitvlakmiddel met de voordelen van 
een  snelpleister.
Voor het dichten van voegen bij gipskarton-
platen en andere bouwplaten.
Pleisterwerk conform kwaliteitsgradaties 
Q1– Q4.

Voor binnen

Verhardt in elke laagdikte continu
Klinkt niet in
Blijft scheurvrij

Toepassing
Voor het uitvlakken van: 
– ruw metselwerk 
– beton 
– gasbeton 
– elementen en isolaties alvorens te behangen  
of te schilderen
Voor het opvullen van grotere oneffenheden 
op wanden en plafonds
Voor het opvullen van:
– scheuren, gaten 
– voegen bij gipskartonplaten en andere 
 bouwplaten
Voor het pleisteren van wandoppervlakken van: 
– vlakke kalkzandstenen en -elementen
Voor het dichten van voegen in prefab 
 betonelementen.
Voor het verwerken van gipselementen.
Voor het verankeren en inzetten van lasdozen. 
voor armaturen, installaties enz.

Normen, keuringsrapporten:
Onbrandbare bouwstof, klasse 1 
conform EN 13501, deel 1. Product
voor het dichten/uitvlakken van voegen/
naden zonder band of gaas, type 4 B 
conform EN 13963.

EMICODE: EC1PLUS = zeer emissiearmPLUS

Mengverhouding:
ca. 13 l water : 25 kg poeder
Soortelijk gewicht: ca. 1,0 kg/l
Gewicht gebruiksklare mortel: ca. 1,5 kg/l
Materiaalverbruik: ca. 1,0 kg/m2/mm
Verwerkingstijd (+20 °C): ca. 30 min.
Verven en lijmen: na droging
pHwaarde: ca. 8
Kenmerk conform GHS/CLP: geen
Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen 
Opslag: ca. 12 maanden in de ongeopende, 
 originele verpakking, in droge ruimtes

ver
pakking

art. nr.
EAN

pallet

25 kg
papieren zak

56168
40 24705 56168 6

40
zakken

ARDEX A 828 
LEMON DR
Uitvlakmiddel voor wanden
met limoengeur
Stofarm samengesteld:
Duidelijk minder stof dan TRGS 900 
(Technische regel voor gevaarstoffen – 
arbeidsplaats-grenswaarde).

Ontwikkelt bij het mengen met water
zijn limoengeur welke na verharding weer 
verdwijnt.

Alle technische gegevens zoals bij 
ARDEX A 828

ver
pakking

art. nr.
EAN

pallet

25 kg
papieren zak

56169
40 24705 56169 3

40
zakken

ARDEX A 900 
Reparatie  
en decorpleister, wit
Met ARDURAPID®-effect, bevat cement.
Voor het gletten en vullen van wanden 
en plafonds, vooral bij reparaties.

Voor binnen

Verhardt en droogt snel
Spanningsarm, ook in dikke lagen
Grote vulkracht
Gemakkelijk te verwerken
Schuur- en gletbaar

Toepassing
Vullen, repareren en uitvlakken van: 
– wand en plafond, 
– relatief grote gaten
Bijsmeren van relatief grote sleuven.
Decorpleister voor designwanden in combinatie 
met PANDOMO® CC verfconcentraten.

Mengverhouding:
ca. 9 l water : 25 kg poeder
Soortelijk gewicht: ca. 1,0 kg/l
Gewicht gebruiksklare mortel: ca. 1,4 kg/l
Materiaalverbruik: ca. 1,0 kg/m2/mm
Verwerkingstijd (+20 °C): ca. 30 min.
Verf en lijmwerk (+20 °C): na ca. 1 dag
pHwaarde: ca. 10 –12
GISCODE: ZP 1 = cementhoudend product, 
chromaatarm
Kenmerk conform GHS/CLP:
GHS05 "bijtend", Signaalwoord: gevaar
Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen 
Opslag: ca. 12 maanden in de ongeopende, 
 originele verpakking, in droge ruimtes
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ver
pakking

art. nr.
EAN

pallet

25 kg
papieren zak

53171
40 24705 53171 9

40
zakken

5 kg
zak

53172
40 24705 53172 6

verpakt
per 4 stuks
160 zakken

ver
pakking

art. nr.
EAN

pallet

25 kg
papieren zak

56171
40 24705 56171 6

40
zakken

ARDEX A 950 
Flexegalisatie, grijs 

Met ARDURAPID®-effect, bevat cement.

Voor binnen

Verhardt en droogt snel
Spanningsarm, ook in dikke lagen
Grote vulkracht
Groot uitstrijkvermogen door lichte vulstoffen,
korrelgrootte tot 1 mm
Gemakkelijk te verwerken
Schuur- en gletbaar

Toepassing
Voor het pleisteren en uitvlakken van wanden 
en plafonds. Ter voorbereiding van tegelwerk 
of andere bedekkingen.
Uitvlakken van vloeroppervlakken voor het 
 leggen van tegels- en plaatbedekkingen.
Voor het vullen van grotere gaten, bijsmeren 
van diepe sleuven voor het uitvlakken achter 
tegels en andere bedekkingen.

Mengverhouding:
Wand: ca. 7,75 l water : 25 kg poeder
Vloer: ca. 8,75 l water : 25 kg poeder
Soortelijk gewicht: ca. 1,1 kg/l
Gewicht gebruiksklare mortel: ca. 1,4 kg/l
Materiaalverbruik: ca. 1,1 kg/m2/mm
Verwerkingstijd (+20 °C): ca. 30 – 40 min.
Aanbrengen van tegels (+20 °C):
na ca. 2–3 uren
Aanbrengen van natuursteen (+20 °C):
na ca. 1 dag
Verf en lijmwerk (+20 °C): na ca. 1 dag
pHwaarde:
verse mortel cementhoudend = ca. 12
afgebonden egalisatielaag = ca. 10
GISCODE: ZP 1 = cementhoudend product, 
chromaatarm
EMICODE: EC1PLUS + R = zeer emissiearmPLUS

Kenmerk conform GHS/CLP: 
GHS05 "bijtend", Signaalwoord: gevaar
Opslag: ca. 12 maanden in de ongeopende, 
 originele verpakking, in droge ruimtes

ARDEX R1
Renovatiepleister, wit

Met ARDURAPID®-effect, bevat cement.
Voor het gletten en pleisteren van wanden 
en plafonds in de renovatie en in de 
nieuwbouw.
Combineert de voordelen van een
dispersiepleister met de snelle droging 
van een snelpleister.
Pleisterwerk conform kwaliteitsgradaties 
Q1– Q4.

Voor binnen

Voor alle normale ondergronden zonder 
voorstrijk
Sterk belastbaar
Spanningsarm en scheurvrij
Voor laagdiktes tot 10 mm
Klinkt niet in
Gemakkelijk te verwerken
Uitstekende hechting
Te gletten zonder te schuren
Zuinig in het verbruik

Op vastzittende oude verflagen volstaat con-
tact pleistering.
Op oude acryllaklagen, alkydharslagen alsme-
de op tegels is een dun voorpleisteren (vertin-
nen) met ARDEX R 1 in plaats van voorstrijken 
voldoende.

Toepassing
Gletten en pleisteren van wanden en plafonds,
waarop worden aangebracht: behang, verf, 
dispersiestucmortels en andere wandbedek-
kingen.
Vullen van scheuren, gaten, sleuven en naden 
bij gipskartonplaten en andere bouwplaten.

Mengverhouding:
ca. 12,5 l water : 25 kg poeder
Soortelijk gewicht: ca. 1,0 kg/l
Gewicht gebruiksklare mortel: ca. 1,4 kg/l
Materiaalverbruik: ca. 1,0 kg/m2/mm
Verwerkingstijd (+20 °C): ca. 45 min.
Verf en lijmwerk (+20 °C): 
na droging, ca. 1 dag
pHwaarde: 
verse mortel cementhoudend = ca. 12
afgebonden egalisatielaag = ca. 10
GISCODE: ZP 1 = cementhoudend product, 
chromaatarm
EMICODE: EC1PLUS + R = zeer emissiearmPLUS

Kenmerk conform GHS/CLP: geen
Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen 
Opslag: ca. 6 maanden in de ongeopende, 
 originele verpakking, in droge ruimtes



132

W
AN

D


EG
AL

IS
AT

IE
S

ARDEX R4 RAPID
Universeel sneluitvlakmiddel

Witte cementbasis.

Voor binnen, wand en vloeroppervlakken

Stabiel reparatiemiddel met finish-karakter 
voor wand en plafond. 
Voor het vullen van gaten en uitgebroken 
vlakken.

Zonder voorstrijk te gebruiken.
Overheen te werken na circa 45 – 60 minuten.

Toepassing
Egaliseren en uitvlakken van wanden en 
 plafonds, voor het opnemen van behang, verf, 
dispersiepleister en wandbedekkingen. 
Vullen van scheuren, diepe gaten, spleten
en voegen.
Mogelijke ondergronden:
– Beton
– Cement- en kalkcementpleisters
– Gipspleisters en gipswandbouwplaten
– Metselwerk
– Minerale bouw- en kunstharspleisters
– Gipskartonplaten
– Gipsvezelplaten
– Tegels en platen
– Wasbestendige dispersieverven
– Oude latexverf
– Acrylaatverf
– Acryllak
– Alkydharsverf
– Glasvezelbehang, geverfd
Toepassing bij vlakke egalisatiewerk-
zaamheden in laagdiktes van 0 tot 10 mm.

Soortelijk gewicht: 1,5 kg/dm3

Materiaalverbruik: 1,5 kg/(m2*en mm)
Verwerkingstijd: ca. 15 – 20 minuten
(20°C/50% luchtvochtigheid)
pHwaarde: 10-11
GISCODE: ZP1 = cementhoudend product, 
chromaatarm
EMICODE: EC1PLUS + R = zeer emissiearmPLUS

Kenmerk conform GHS/CLP: 
GHS05 "bijtend", Signaalwoord: gevaar
Kenmerk conform ADR/GGVSEB: geen
Opslag: ca. 12 maanden in de ongeopende, 
originele verpakking, in droge ruimtes

ver
pakking

art. nr.
EAN

pallet

2,5 kg
Emmer

23006
40 24705 23006 3

110
emmers

ver
pakking

art. nr.
EAN

pallet

25 kg
papieren zak

30124
40 24705 30124 4

40
zakken

ARDEX R1C
Renovatiepleister Classic*

Met ARDURAPID®-effect, bevat cement.
Voor het gletten en pleisteren van wanden 
en plafonds in de renovatie en in de 
nieuwbouw.
Combineert de voordelen van een
dispersiepleister met de snelle droging 
van een snelpleister.
Pleisterwerk conform kwaliteitsgradaties 
Q1– Q4.

Voor binnen

Voor alle normale ondergronden zonder 
voorstrijk
Sterk belastbaar
Spanningsarm en scheurvrij
Voor laagdiktes tot 10 mm
Klinkt niet in
Gemakkelijk te verwerken
Uitstekende hechting
Te gletten zonder te schuren
Zuinig in het verbruik

Op vastzittende oude verflagen volstaat 
 contact pleistering.
Op oude acryllaklagen, alkydharslagen 
 alsmede op tegels is een dun voorpleisteren 
(vertinnen) met ARDEX R 1C in plaats van 
 voorstrijken voldoende.

Toepassing
Gletten en pleisteren van wanden en plafonds,
waarop worden aangebracht: behang, verf, 
dispersiestucmortels en andere wandbedek-
kingen.
Vullen van scheuren, gaten, sleuven en naden 
bij gipskartonplaten en andere bouwplaten.

Mengverhouding:
ca. 12,5 l water : 25 kg poeder
Soortelijk gewicht: ca. 1,0 kg/l
Gewicht gebruiksklare mortel: ca. 1,4 kg/l
Materiaalverbruik: ca. 1,0 kg/m2/mm
Verwerkingstijd (+20 °C): ca. 30 min.
Nabehandeling (+20 °C): 
na 1 dag (tenminste 16 uren)
pHwaarde: 
verse mortel cementhoudend = ca. 12
afgebonden egalisatielaag = ca. 10
GISCODE: ZP 1 = cementhoudend product, 
chromaatarm
EMICODE: EC1PLUS + R = zeer emissiearmPLUS

Kenmerk conform GHS/CLP: geen
Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen 
Opslag: ca. 6 maanden in de ongeopende, 
 originele verpakking, in droge ruimtes

* Alleen in Nederland verkrijgbaar!
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ver
pakking

art. nr.
EAN

pallet

25 kg
papieren zak

56149
40 24705 56149 5

40
zakken

5 kg
zak

56159
40 24705 56159 4

verpakt
per 4 stuks
160 zakken

ARDEX F 5
Vezelversterkte 
gevelegalisatie, wit
Met ARDEX MICROTEC Technologie 
en ARDURAPID®Pluseffect. Bevat cement.
Voor gevels, wanden en plafonds.

Voor binnen en buiten

Zekerheid door vezelversterking
Snelle en scheurvrije uitharding 
ook bij dikkere lagen
Tot 10 mm laagdikte droog na 1 dag
Glet en schuurbaar
Klinkt niet in en is gemakkelijk aan te brengen
Met ARDEX BU-R Wapeningsweefsel geschikt 
voor scheursanering

Toepassing
Egaliseren, glad maken en repareren van:
– gevels 
– wanden en plafonds, binnen
Vóór het aanbrengen van:
– dispersieverfen en -pleisters
– minerale pleisters
– siliconeharsverf
– dispersiesilicaatverf
– lazuur-, veeg- en egalisatietechnieken

Mengverhouding:
ca. 12,5 l water : 25 kg poeder
Soortelijk gewicht: ca. 1,0 kg/l
Gewicht gebruiksklare mortel: ca. 1,4 kg/l
Materiaalverbruik: ca. 0,9 kg/m²/mm
Verwerkingstijd (+20 °C): ca. 30 min.
Verf en lijmwerk: tot 10 mm na 1 dag
pHwaarde: ca. 11
GISCODE: ZP 1 = cementhoudend product, 
chromaatarm
EMICODE: EC1PLUS + R = zeer emissiearmPLUS

Kenmerk conform GHS/CLP: 
GHS05 "bijtend", Signaalwoord: gevaar
Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen 
Opslag: ca. 12 maanden in de ongeopende, 
originele verpakking, in droge ruimtes

ver
pakking

art. nr.
EAN

pallet

25 kg
papieren zak

56190
40 24705 56190 7

40
zakken

5 kg
zak

56200
40 24705 56200 3

verpakt
per 4 stuks
160 zakken

ARDEX F 11
Gevelegalisatie

Cementbasis.
Voor het uitvlakken, herstellen en nivelleren 
van gevels, wanden en plafonds.

Voor binnen en buiten

Weersbestendig 
Spanningsarm
Ademend

Toepassing
Voor het uitvlakken, herstellen en nivelleren 
van: 
– gevels 
– wanden en plafonds
Opbrengen en uitvlakken van oppervlakken 
van: 
– sierbeton 
– ruw metselwerk 
– stucwerk
Opvullen van scheuren, gaten en grotere 
niveauverschillen in wanden en plafonds.
Glad maken van binnenwanden van gasbeton.

Mengverhouding:
ca. 8,5 l water : 25 kg poeder
Soortelijk gewicht: ca. 1,1 kg/l
Gewicht gebruiksklare mortel: ca. 1,7 kg/l
Materiaalverbruik: ca. 1,2 kg/m2/mm
Verwerkingstijd (+20 °C): ca. 30 min.
Verf en lijmwerk (+20 °C): na droging
pHwaarde: ca. 12
GISCODE: ZP 1 = cementhoudend product, 
chromaatarm
EMICODE: EC1PLUS + R = zeer emissiearmPLUS

Kenmerk conform GHS/CLP: 
GHS05 "bijtend", Signaalwoord: gevaar
Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen 
Opslag: ca. 12 maanden in de ongeopende, 
 originele verpakking, in droge ruimtes

ver
pakking

art. nr.
EAN

pallet

25 kg
papieren zak

56150
40 24705 56150 1

40
zakken

5 kg
zak

56160
40 24705 56160 0

verpakt
per 4 stuks
160 zakken

ARDEX F3
Wandreparatie 
en egalisatieproduct
Met ARDURAPID®-Plus-effect, bevat cement.
Voor gevels, wanden en plafonds.

Voor binnen en buiten

Verhardt en droogt snel
Spanningsarm en scheurvrij
Droogt in alle laagdiktes na 1 dag
Sterk met kunsthars verbeterd
Gemakkelijk te verwerken
Zeer goede hechting
Zeer zuinig in het gebruik

Toepassing
Voor het vullen, repareren en egaliseren van: 
– gevels 
– wanden en plafonds
op droge ondergronden vóór het opbrengen 
van: 
– dispersieverf en -pleisters 
– siliconharsverf
– dispersie silikaatverf
– lazuur, spons- en pleistertechnieken enz.

Met ARDEX BU-R Wapeningsweefsel voor 
renovatie van scheuren geschikt.

Mengverhouding:
ca. 11,5 l water : 25 kg poeder
Soortelijk gewicht: ca. 0,9 kg/l
Gewicht gebruiksklare mortel: ca. 1,3 kg/l
Materiaalverbruik: ca. 0,9 kg/m2/mm
Verwerkingstijd (+20 °C): ca. 30 min.
Verf en lijmwerk (+20 °C): 
na droging, ca. 1 dag
pHwaarde: ca. 11
GISCODE: ZP 1 = cementhoudend product, 
chromaatarm
EMICODE: EC1PLUS + R = zeer emissiearmPLUS

Kenmerk conform GHS/CLP: 
GHS05 "bijtend",Signaalwoord: gevaar
Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen 
Opslag: ca. 12 maanden in de ongeopende, 
 originele verpakking, in droge ruimtes

 ARDEX
MICROTEC
TECHNOLOGY



134

W
AN

D


EG
AL

IS
AT

IE
S

ARDEX BUR
Wapeningsweefsel

Voor binnen en buiten

Wit, alkalibestendig glasvezel weefsel met 
4 mm maaswijdte en schuifvaste opbouw.

Toepassing
Voor de scheur-sanering met 
–  ARDEX F 5 Vezelversterkte gevelegalisatie
–  ARDEX F 3 Wandreparatie- en egalisatie-

product
Water- en weerbestendig

Oppervlakte gewicht: ca. 165 g/m2 
Verbruik: ca. 1,10 m/m2

Maaswijdte: 4 x4 mm
Kenmerk conform GHS/CLP: geen
Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen
Opslag: ca. 36 maanden in droge ruimtes te 
bewaren

ver
pakking

art. nr.
EAN

pallet

doos
1 rol

73263
40 24705 73263 5

24 
dozen

Breedte: 1 m x rollengte: 50 m = 50 m2
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ARDEX R1 (C) 
Renovatiepleister

Voor alle ondergronden 
van de wereld.

ARDEX R1 (C) 
Renovatiepleister

•  Voor alle normale onder-
gronden zonder voorstrijk

•  In alle laagdiktes de 
 volgende dag verder 
 verwerkbaar

• Eenvoudig schuurbaar

•  Lange verwerkingstijd  
tot 45 minuten  
(30 min. bij R1 C)

• Gemakkelijk te verwerken

•  Ideaal voor de behandeling 
van grote oppervlakken

ARDEX levert uitsluitend  
via de vakgroothandel.

www.ardex.eu

Geoptimaliseerde 

receptuur!

Productinformatie

*  ARDEX R1C is alleen in 
Nederland verkrijgbaar

*
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ARDEX Mengemmer

ARDEX Wateremmer

ARDEX Spons
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ARDEX 
Mengemmer

Wit, met zijdelingse greep
30 Liter

O.a. voor het optimaal aanmaken van ARDEX 
egalisaties.

ARDEX 
Wateremmer 

Transparant met metalen hengsel
en maatindeling, 12 liter

ver
pakking

art. nr.
EAN

pallet

30 l
emmer

73201
40 24705 73201 7

ver
pakking

art. nr.
EAN

pallet

12 l
emmer

73202
40 24705 73202 4

ARDEX 
Spons

Voor het optimaal reinigen van tegelwerk

170 x 115 x 60 mm

ver
pakking

art. nr.
EAN

pallet

doos met
50 stuks

70428
40 24705 70428 1
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ARDEXPRODUCTEN BIJ WINTERSE TEMPERATUREN  

Alle poedervormige producten van ARDEX verharden door hydratatie en droging.
De verharding van deze producten wordt door de temperatuur van de  omgeving en van  
de ondergrond beïnvloed, waarbij hoge temperaturen de verharding versnellen en lage 
temperaturen de verharding vertragen.
Dit geldt ook voor de volgende producten die door chemische reacties van de twee componenten stampasta + verharden

Temperaturen onder +10 °C: Bij temperaturen onder +10 °C mogen de producten ARDEX P 52, ARDEX WA Epoxyharslijm en  
ARDEX WA Epoxy-voegmortel, ARDEX EP 25, ARDEX P 3, ARDEX CA 10 D niet worden verwerkt.

Temperaturen rond +5 °C: Bij temperaturen op de bouwplaats rond +5°C moet bij de verwerking van vloer-, dunbed- en snelmortels en van 
 egalisatie-, uitvlak-, nivellerings- en vulproducten met langere verhardings- en drogingstijden rekening worden gehouden. Bij lagere temperaturen worden 
de verhardings- en drogingstijden weliswaar langer, maar blijven nog steeds aanzienlijk korter dan bij normale cementdekvloeren, egalisatieproducten of 
tegellijmen. Bij winterse temperaturen moet voor het mengen van de poeder warm water worden gebruikt, om ervoor te zorgen dat de temperatuur van 
de mortel niet lager wordt dan +10°C. In elk geval vertraagt een koude ondergrond de droging van het oppervlak aanzienlijk. Als de temperaturen van 
de omgeving of van de ondergrond lager worden dan +5°C, moeten de werkzaamheden worden gestaakt. 
Dit geldt voor de volgende producten:

 
 
Temperaturen unter +5 °C: Bei Temperaturen unter +5 °C können auf unbeheizten Baustellen keine Estrich-, Spachtel- und Fliesenarbeiten mehr durch-
geführt werden. Auch Silicone sollen in diesem Temperaturbereich nicht mehr verarbeitet werden.

Vorstgevoelige producten:

Tijdens het transport kunnen kartonnen verpakkingen met ingelegde isoleerplaten voor een beperkte tijd bescherming bieden tegen vorst.  
De verpakkingen van deze producten zijn voorzien van het opschrift „Vor Frost schützen”. Deze producten moeten in vorstvrije ruimtes worden opgeslagen.

* Alleen in Nederland verkrijgbaar!

ARDEX A 18 
Hechtbrug

ARDEX A 28 
Snelle cementdekvloerbindmittel

ARDEX A 35 
Snelcement

ARDEX A 35 MIX 
Snellmortel

ARDEX A 38 
4 uren dekvloer bindmiddel

ARDEX A 38 MIX 
4 uren snelmortel

ARDEX A 58 
Kriparme snelle dekvloer cement

ARDEX A 60 
Hoogbelastbare snelle dekvloer  
cement

ARDEX K 15 DR 
Uitvlak- en egalisatieproduct

ARDEX FIX  
Supersnelle egalisatie

ARDEX A 45/A 45 M 
Stabiel reparatieproduct

ARDEX K 55 
Snelegalisatie

ARDEX K 33 
Universele egalisatie

ARDEX K 60 
Egalisatie op latexbasis

ARDEX A 46 
Stabiel uitvlakproduct voor buiten

ARDEX FA 20 
Vezelversterkte vloeregalisatie

ARDEX R 1 
Renovatiepleister

ARDEX R 1C 
Renovatiepleister Classic *

ARDEX R 4 RAPID 
Universeel sneluitvlakmiddel

ARDEX RG Cleaner 
Epoxy Cleaner

ARDEX N 23 / N 23 W 
MICROTEC Natuursteen- en tegellijm

ARDEX S 28 NIEUW 
MICROTEC grootformaatlijm

ARDEX N 25 
Flexibele middel- en dikbedmortel

ARDEX X 32 
Flexibele legmortel

ARDEX E 100 
Wittener Bouwdispersie

ARDEX BMP 
KSK primer

ARDEX P 3 
Niet-druppelende multifunctionele grondering

ARDEX P 4 
Snelle multifunctionele grondering,  
buiten en binnen

ARDEX P 51 
Hecht- en voorstrijkdispersie

ARDEX P 52 
Voorstrijkconcentraat 

ARDEX P 82 
Kunsthars-voorstrijkmiddel

ARDEX PU 5 
Snelreparatiehars

ARDEX P10 SR 
2-K Snelreparatiehars

ARDEX PU 30 
1-component PU voorstrijk

ARDEX E 25 
Kunstharsdispersie

ARDEX S1K 
Afdichtingsproduct

ARDEX 8 
Acrylaatdispersie

ARDEX E 90 
Kunstharsverbetering

ARDEX DF 710 
Kant-en-klare dunpleister

ARDEX DF 730 
Lichtgewicht dispersiepleister

ARDEX DF 750 
Rolpleister

ARDEX D 22 
Dispersietegellijm

ARDEX SG 
Gletmiddel voor silicoon

ARDEX CA 10 D 
Constructie- en montagelijm

ARDEX CA 20 P 
SMP-montagelijm

ARDEX PREMIUM AF 2200 
Universele lijm

ARDEX PREMIUM AF 140 
Speciale lijm voor designbedekkingen en  
elastische bedekkingen

ARDEX AF 2224 
Universele lijm voor elastische en  
textiele vloerbedekkingen bij objecten

ARDEX PREMIUM AF 260 
Textiele vloerbedekking- en linoleumlijm

ARDEX AF 230 
Textiele vloerbedekkingslijm bij objecten

ARDEX PREMIUM AF 2100 
Speciale lijm voor elastische bedekking

ARDEX PREMIUM AF 620 
Oplosmiddelvrije contactlijm

ARDEX PREMIUM AF 2800 
Universele fixering 

ARDEX PREMIUM AF 2270  
Universele lijm, geleidend

ARDEX PREMIUM AF 2510 
2-K-polyurethaanlijm

ARDEX PREMIUM AF 460 MS 
Elastische SMP lijm

ARDEX PREMIUM AF 480 MS 
Vast-elastische SMP lijm

ARDEX AF 900 
Fixatie voor tapijttegels

PANDOMO® CC 
Verfconcentraat

PANDOMO® PR 
Voorstrijk en hechtbrug

ARDEX EP 25 
Epoxy-dekvloer

ARDEX EP 2000 
Multifunctionele epoxyhars

ARDEX FB 
Giethars 

ARDEX WA 
Epoxyharslijm

ARDEX WA 
Epoxy-voegmortel

ARDEX RG 12 16 
Epoxyvoeg, fijn
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Verkoopleider BENELUX
 Jan Elbert de Jong 
 Tel.: +31 (0) 575-573090 
 mobiel: +31 (0) 6-51792389  

 E-mail: dejong@ardex.eu

Kantoor Witten – Duitsland: 
 Petra Klesper 
 Tel.: +49 (0) 2302/664-604 
 Fax: +49 (0) 2302/664-374 

 E-mail: petra.klesper@ardex.eu

010 NEDERLAND
NOORD-OOST

 Johan Kunst
 mobiel: +31 (0) 6-24912440

 E-Mail: johan.kunst@ardex.eu

011 NEDERLAND
WEST

 Bob Tetro
 mobiel: + 31 (0) 6-57662794

 E-Mail: bob.tetro@ardex.eu

012 NEDERLAND
ZUID-OOST

 Bart van der Vorst
 mobiel: + 31 (0) 6-10072263

 E-Mail: bart.vandervorst@ardex.eu

013 NEDERLAND
NOORD-MIDDEN

 Jeroen van Woudenberg
 mobiel: +31 (0) 6-54772567, fax: +31 (0) 55-5339819

 E-Mail: jeroen.vanwoudenberg@ardex.eu

014 NEDERLAND
MIDDEN

 Mart Adelaar
 mobiel: +31 (0) 6-13083544 

 E-Mail: mart.adelaar@ardex.eu

015 NIEDERLANDE
ZUID-WEST

 Ronald Huijgens
 mobiel: +31 (0) 6 -51114929, fax: +31 (0) 167-565561

 E-Mail: ronald.huijgens@ardex.eu 
 
Productspecialist Gutjahr + Pandomo in Nederland
 Eric Pattenier
 mobiel: +31 (0) 6-54617594, fax: +31 (0) 72-5206105

 E-Mail: eric.pattenier@ardex.eu

016  BELGIË
WEST- EN  
OOST VLAANDEREN

 Chris Haelewijn
 mobiel: +32 (0) 473-670294, fax: +32 (0) 51-436008

 E-Mail: chris.haelewijn@ardex.eu 

017 BELGIË
WALLONIË
WEST

 Pietro Soldano
 Mobil: +32 (0) 474-835647, fax: +32 (0) 64-441873

 E-Mail: pietro.soldano@ardex.eu

018 BELGIË
ZUID-OOST VLAANDEREN
BRUSSEL
VLAAMS-BRABANT

 Matthijs Gheysens
 mobiel: +32 (0) 474-973821 

 E-Mail: matthijs.gheysens@ardex.eu

019 
020

BELGIË
DE OOSTKANTONS 
GH LUXEMBURG 

 Henning Theis
 mobiel: +352 691-106-211, fax: +352 264958-4361

 E-Mail: henning.theis@ardex.eu

021 BELGIË
LUIK
LIMBURG
ANTWERPEN

 Ronny Ruggiero
 mobiel: +32 (0) 479-255753

 E-Mail: ronny.ruggiero@ardex.eu

VERKOOPTEAM BENELUX

017

013

014

011

012015

016

018

021

019

010

020

Antwerpen

Limburg

Flandern

Leeuwarden

Den Haag

Luik

EP
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ARDEX WERELDWIJD

Amerika
ARDEX L.P.
400 Ardex Park Drive, Aliquippa, PA 15001
Tel.: +1 (0) 724 2035000
Fax: +1 (0) 724 2035001
customer-service@ardex.com
www.ardex.com

The W.W. Henry Company L.P.
400 Ardex Park Drive, Aliquippa, PA 15001
Tel.: +1 (0) 724 2038000
Fax: +1 (0) 724 2038001
info@wwhenry.com / www.wwhenry.com

Australië
ARDEX Australia Pty. Ltd.
Unit7/20 Powers Road, Seven Hills
New South Wales 2147 
Tel.: +61 (0) 2 98519199
Fax: +61 (0) 2 96745621
www.ardexaustralia.com

Benelux
ARDEX GmbH
Friedrich-Ebert-Straße 45
58453 Witten
Tel.: +49 (0) 2302 664-0
Fax: +49 (0) 2302 664-299
info@ardex.eu / www.ardex.eu

Bulgarije
ARDEX EOOD
ZK Druzhba 2
Bul. „Prof. Tzvetan Lazarov“ N. 130, 
Et. 1, App. 5, 1582 Sofia
Tel.: +359 2 866 01 60 
Fax: +359 2 866 01 06
office@ardex.bg / www.ardex.bg

Canada
ARDEX Canada Inc.
2410 Lucknow Drive, Unit 25.
L5S 1V1 Mississauga, Ontario, Canada
Tel.: +1 (0) 905 6732739
info@ardexamericas.com / www.ardex.ca

China
ARDEX (Shanghai) Co., Ltd.
3F, Building 13, No 505, South Zhongshan RD.,
Huangpu district, Shanghai 200010, China
Tel.: +86 (0) 21 6152 6722
Fax: +86 (0) 21 6152 6726
Hotline: 800 820 7022
www.ardexchina.com / www.dunlopchina.com

Denemarken
ARDEX SKANDINAVIA A/S
Marielundvej 4, 2730 Herlev
Tel.: +45 4488 5050, Fax: +45 4488 5060
ardex@ardex.dk / www.ardex.dk

Duitsland
ARDEX GmbH
Friedrich-Ebert-Straße 45, 58453 Witten
Tel.: +49 (0) 2302 664-0
Fax: +49 (0) 2302 664-375
kundendienst@ardex.de / www.ardex.de

Lugato GmbH & Co. KG
Helbingstraße 60-62, 22047 Hamburg
Tel.: +49 (0) 40 69407-0
Fax: +49 (0) 40 69407-109 or -110
info@lugato.de / www.lugato.de

GUTJAHR Systemtechnik GmbH
Philipp-Reis-Straße 5-7
64404 Bickenbach
Tel.: +49 (0) 6257 9306-0
Fax: +49 (0) 6257 9306-31
info@ardex.eu / www.gutjahr.com/nl

Wakol GmbH
Bottenbacher Straße 30
66954 Pirmasens
Tel.: +49 (0) 6331 8001-0
Fax: +49 (0) 6331 8001-890
info@wakol.com / www.wakol.de

Finland
ARDEX OY
Koskelonkuja 1 A 27, FI-02920 ESPOO
Tel.: +358 (0) 9686914-0
Fax: +358 (0) 9686914-33
ardex@ardex.fi / www.ardex.fi

Frankrijk
ARDEX FRANCE SAS 
5, Avenue Pierre Salvi, 95500 Gonesse
Tel.: +33 (0) 130112165
Fax: +33 (0) 130115345
info@ardex-france.fr / www.ardex-france.fr 

GrootBrittannië
ARDEX UK Ltd.
Homefield Road, Haverhill/Suffolk CB9 8QP
Tel.: +44 (0) 1440 714939
Fax: +44 (0) 1440 716660
info@ardex.co.uk / www.ardex.co.uk

Building Adhesives Limited
Longton Road, Trentham, Stoke-on-Trent ST4 
8JB
Tel.: +44 (0) 1782 591100
Fax: +44 (0) 1782 591101
info@building-adhesives.com
www.building-adhesives.com

Hongarije
ARDEX Èpitöanyag Kft.
Sales Manager Georg Strodl
Tel.: +43 (0) 664 455 69 23
Fax: +43 (0) 2754 2490
strodl@ardex.at / www.ardex.hu

Hong Kong
ARDEX HONG KONG LIMITED
Unit D, 16/F, CNT Tower
No. 338 Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong
Tel.: +852-25296325
Fax: +852-25298615
info@ardex.com.hk / www.ardexchina.com 

Ierland
ARDEX Building Products Ireland Ltd.
Unit 622 Northwest Business Park
Blanchardstown, Dublin 15
Tel.: +353 (1) 880 9210
Fax: +353 (1) 880 9211 
www.ardexbuildingproducts.ie

India
ARDEX  ENDURA (INDIA) PRIVATE LIMITED
Unit No. 406 & 407, "Brigade Rubix",
No. 20, Yeshwanthapur Hobli, 
HMT Campus, Bangalore - 560022, INDIA
Tel.: +91 (80) 66 74 65 00
customercare@ardexendura.com
www.ardexendura.com

Italië
ARDEX s.r.l
Via Alessandro Volta, 73 - (Localita' Pigna) -
25015 Desenzano del Garda - BRESCIA - 
Tel.: +39 030 911 99 52
Fax: +39 030 911 18 40
office@ardex.it / www.ardex.it

Korea
ARDEX Korea Inc.
6F., Deasung Bldg., 175-9 Garag2-dong
Songpa-gu, Seoul, 138-811 Korea
Tel.: +82 (2) 4070485, Fax: +82 (2) 4070497
www.ardex.co.kr 

Luxemburg
ARDEX Luxembourg Holding S.à.r.l.
1, Rue Hildegard von Bingen, 1282 Luxembourg
Tel.: +352 (0) 2649584360
Fax: +352 (0) 2649584361
www.ardex.eu

Maleisië
Quicseal Construction Chemicals SDN.BHD.
Johor Office No.9, Jalan Desa Tropika 1/3
Taman Perindustrian Tropika
81100 Ulu Tiran, Johor, Malaysia

ARDEX MANUFACTURING SDN. BHD
No 19-1, Jalan Puteri 2/2, 
Bandar Puteri, 47100
Puchong Selangor Darul Ehsan, Kuala Lumpur
Tel: +603 8060 1139
Fax: +603 8060 0719
www.ardex.com.sg

Mexico
Cementos Mexicanos ARDUR S DE RL DE CV
Calle Honduras 145 Local 5
87390 Modelo Matamoros Tamps, Mexiko

NieuwZeeland 
ARDEX New Zealand Limited.
Christchurch Head Office
32 Lane Street, Woolston 8023,
Christchurch, New Zealand
Tel.: +64 (0) 3 3736900
Fax: +64 (0) 3 3849779
techinfo@butynol.co.nz / www.butynol.co.nz

Cemix Limited
19 Alfred Street Onehunga
Auckland - 1061, New Zealand
Tel.: +64-9-636-1000 / Fax: +64-9-636-0000
info@cemix.xo.nz / www.cemix.co.nz

Noorwegen
ARDEX SKANDINAVIA AS
Jerikoveien 10b, 1067 Oslo
Tel.: +47 (0) 2261 0500
Fax: +47 (0) 2261 0575
ardex@ardex.no / www.ardex.no

Oostenrijk
ARDEX Baustoff GmbH
Hürmer Straße 40, 3382 Loosdorf
Tel.: +43 (0) 2754 7021-400
Fax: +43 (0) 2754 2490
office@ardex.at / www.ardex.at

Polen
ARDEX POLSKA Sp.zo.o.
ul. Jarzebinowa 6
Stanowice 55-200 Olawa, Poland
Tel.: +48 (0) 717164560
Fax: +48 (0) 717164561
biuro@ardex.pl / www.ardex.pl

Rusland
ARDEX Russia
M. Rybalkostr. 2, building6, office 710
Tel.:/Fax: +7 (0) 499 558-14-81
mobiel: +7 (0) 903 611 14 30
office@ardexrussia.com/www.ardexrussia.com

Rusland
ARDEX Russia
Luzhniki 24, office no. 316
119048 Moskau, RUSSIA
Tel.:/Fax: +7 (0) 495 637 09 94
office@ardexrussia.com/www.ardexrussia.com

Singapore
ARDEX Singapore Pte. Ltd.
No 26 Tuas Avenue 4, Singapur 639376
Tel.: +65 (0) 68 617700
Fax: +65 (0) 68 623381
sales@ardex.com.sg

QUICSEAL CONSTRUCTION CHEMICALS PTE LTD
No 7 Eunos Ave 8A
Eunos Industrial Estate, Singapore 409460
Tel.: +65 (0) 67 424466
Fax: +65 (0) 67 414666
www.quicseal.com / sales_sg@quicseal.com

Spanje
ARDEX CEMENTO S.A.
Pol. Ind. Pla. de Llerona, C./ Holanda, 18
08520 Les Franqueses del Vallès
Tel.: +34 (0) 93 8466252
Fax: +34 (0) 93 8467438
ardex@ardex.es / www.ardex.es

SEIRE Products S.L.
Pol. Ind. Albolleque, Sector III
C/Los Muchos, 34-36
19160 CHILOECHES (Guadalajara), SPAIN
Tel.: +34 (0) 902 124 411
Fax: +34 (0) 902 124 414
www.seire.net

Taiwan
ARDEX Taiwan Inc.
10F-2, No. 120, Qiaohe Road,
Zhonghe District, New Taiwan City, Taiwan
Tel.: +886 2 8245-7737
Fax: +886 2 8245-7133
inform@ardex.com.tw

Thailand
ARDEX (Thailand) Co. Ltd.
969 Moo 13, Soi 45, Bangna-Trad Road 
Bangkaew, Bangplee, 
Samutprakarn Province, 10540
Tel.: +66 02 3163 069
Fax: +66 02 3163 075
sales@ardex.co.th / www.ardex.co.th

Tsjechië
ARDEX BAUSTOFF s.r.o.
Jihlavská 7a, 625 00 Brno 
CZECH REPUBLIC
Tel.: +42 (0) 541 249 922
ardex@ardex.cz / www.ardex.cz

Turkije
ARDEX Yapı Malzemeleri Ltd.Şti.
Istanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi
11. Yol C Parsel C1 34956 Tuzla/ISTANBUL
Tel: +90 (0) 216 394 01 14
Fax: +90 (0) 216 394 03 77
info@ardex.com.tr / www.ardex.com.tr

Verenigde Arabische Emiraten
ARDEX Middle East FZE
JAFZA Views, 18 & 19, 1st Floor
Jebel Ali Free Zone, PO Box 262746 Dubai
United Arab Emirates
Tel.: +971 (0) 4 813 7844
Fax: +971 (0) 4 813 7814 

Zweden
ARDEX-ARKI AB
Upplagsvägen 3, 11743 Stockholm
Tel.: +46 (0) 8 55631550
Fax: +46 (0) 8 55631567
ardex@ardex.se / www.ardex.se

Zwitserland
ARDEX Schweiz AG
Limmatstrasse 2, 8957 Spreitenbach
Tel.: +41 (0) 4 33551919
Fax: +41 (0) 4 33551918
info@ardex.ch / www.ardex.ch



Beleef de 
digitale wereld 

van ARDEX.
De ARDEX app (beschikbaar voor Android en 
iOS) is de perfecte begeleider voor iedere dag 
op de bouwplaats. Hij biedt u informatie over 
het totale productassortiment en een groot 

aantal elektronische service-aanbiedingen, zoals een ver-
bruikscalculator, de voegnavigator en de contactgegevens 
van de ARDEX buitendienst.

Op Facebook doet ARDEX mededelingen 
onder andere over productnoviteiten en 
 evenementen. Bovendien krijgt u de mogelijk-
heid, om een blik te werpen achter de 
 coulissen van ARDEX. 

Met ons YouTube-kanaal openen we een 
verdere communicatieweg in het Internet. 
Hier delen we onze praktische kennis en erva-
ringen uit onze productscholingen en semi-
nars met u. We geven tips, verraden trucs en 

tonen producten en verwerkingsmethoden.

Gewoon de QR-code scannen en direct gebruik 
maken van de digitale aanbiedingen.



NOTITIES



De afbeeldingen in deze catalogus zijn rechtsmatig beschermd. Ieder onbevoegd gebruik is ontoelaatbaar en kan 
gerechtelijk aangesproken worden.

Uitspraken in onze technische informatiebladen in acht nemen. Wij staan garant voor de goede kwaliteit van onze 
produkten. Onze verwerkingsadviezen berusten op  proeven en praktische ervaringen; zij kunnen echter slechts 
algemene richtlijnen zijn, hetgeen niet inhoudt dat alle produkt-eigenschappen gewaarborgd zijn, omdat we geen 
invloed op de bouwplaats-omstandigheden en de uitvoering der werken hebben. Specifieke regelingen per land, die 
op regionale normen, bouwvoorschriften, verwerkings - of industrierichtlijnen berusten, kunnen leiden tot specifieke 
verwerkingsadviezen.
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info@ardex.eu 

www.ardex.eu
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