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ARDEX P4 READY
Gebruiksklare multifunctionele grondering

ARDEX X 78 MICROTEC 
Flexlijm, vloer

ARDEX AF 460
Kant-en-klaarparketlijm

•  Gebruiksklaar
•  Om de ondergrond met een minimale 

laagdikte voor te strijken voor ARDEX LS 
• Zeer emissiearm EMICODE EC1

•  Elastische SMP-parketlijm volgens  
ISO 17178 voor meerlaags parket of  
kant-en-klaarparket

•  Gemakkelijk uit te smeren,  
uitstekende lijmril

•  Snelle sterkteopbouw
•  Zeer emissiearm EMICODE EC1PLUS

De perfecte aanvulling:

•  Volledige inbedding in de lijm zonder  
vloeibedgedrag 

•  Uiterst betrouwbaar door  
ARDEX MICROTEC-technologie

• Zeer emissiearm EMICODE EC1PLUS

Beleef de digitale wereld 
van ARDEX

ARDEX GmbH
Tel.: +49 23 02 664 - 0

info@ardex.eu

Sterk systeem,  
eenvoudig te plaatsen

Sterk systeem, eenvoudig te plaatsen.

Bij het renoveren van bijvoorbeeld oude woningen en het  
verbouwen van zolders kom je voor allerlei uitdagingen te 
staan. Één daarvan is dat de bestaande verdiepingsvloeren 
vaak maar een beperkte draagkracht hebben en niet geschikt 
zijn voor zware vloerconstructies. De oplossing: de nieuwe  
lichtgewicht systeem vloer STRONGLITE® van ARDEX. 

ARDEX STRONGLITE® bestaat uit de gebonden lichtgewicht 
opvulvloer ARDEX LS, het wapeningsweefsel ARDEX BU-R en 
de egalisatie voor dikke lagen ARDEX K71. Dit sterke systeem 
met een laag gewicht per vierkante meter is gemakkelijk te plaat-
sen en biedt een echt alternatief voor droogbouwdekvloeren. 

Zeer emissiearm.

Voor een uitstekend binnenklimaat voldoen  
ARDEX LS en ARDEX K 71 aan de hoogste  
eisen van de Duitse organisatie GEV en mogen  
dus het label van de beste emissieklasse  
EMICODE EC1PLUS dragen. 

Zeer duurzaam.

De EPS-korrels van de gebonden lichtgewicht opvul-
vloer ARDEX LS bestaan voor 100% uit HBCD- 
vrij, gerecycled verpakkingsmateriaal en leveren 
zo een waardevolle bijdrage aan het milieu.
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2 31 ARDEX LS  ARDEX BU-R  ARDEX K71

Sterk systeem

ARDEX LS  
Gebonden lichtgewicht opvulvloer

•  Zeer duurzaam:  
de EPS-korrels bestaan voor 100%  
uit HBCD-vrij recycled materiaal

• Zeer emissiearm EC1PLUS

ARDEX BU-R  
Wapeningsweefsel

• Alkalibestendig glasvezelweefsel
• Maaswijdte van 4 mm

ARDEX K 71  
Egalisatie voor dikke lagen

• Zeer spanningsarm, hoge stabiliteit
• Zelfglettend en te verpompen
•  Zeer emissiearm EC1PLUS

 

ARDEX LS
Gebonden lichtgewicht opvulvloer

ARDEX BU-R
Wapeningsweefsel

ARDEX K 71
Egalisatie voor dikke lagen

Minimale laagdikte

8 mm verbonden met de 
ondergrond (met ARDEX P4 READY 

voorstrijken)
20 mm op scheidingslaag

– 10 mm

Verwerkingstijd circa 60 minuten – circa 20 minuten

Beloopbaar en legklaar voor 
eindvloer na circa 12 uren onmiddellijk na circa 24 uur voor keramische 

tegels, na 4 dagen voor parket

EMICODE EC1PLUS – EC1PLUS

Materiaalverbruik
circa 3,5 kg/m²  

(per cm laagdikte)  
Hoeveelheid water per zak: 4,5 - 5 l

circa 1,1 m²/m²  
(bij een overlapping van 10 cm)

circa 22–25 kg/m²  
(bij een laagdikte van 10 mm) 

Hoeveelheid water per zak: 4,25 l

Artikelnummer 40677  73263 40802

Minimale laagdikte volledige 
systeem

18 mm verbonden met de ondergrond
30 mm op scheidingslaag

Gewicht volledige systeem 
(bij een egalisatielaag van 10 
mm)

18 mm 30 mm 50 mm 100 mm 300 mm

27 kg/m² 32 kg/m² 40 kg/m² 60 kg/m² 140 kg/m²

Geschikte vloerbedekkingen Tegels tot 60 x 120 cm, elastische en textiele vloerbedekkingen, meerlaags parket,  
losse vloerbedekkingen zoals laminaat en klikvinyl

Eenvoudig te plaatsen

Op houten verdiepingsvloeren met een beperkte draagkracht 
of op oneffen betonnen plafonds met leidingen of kabels:  
ARDEX STRONGLITE® is gemakkelijk te plaatsen en vormt een 
sterke en solide basis voor het leggen van de eindvloer.

Systeemoverzicht: ARDEX STRONGLITE®

NIEUW! NIEUW!


