
HANTVERKARNA HAR SAGT SITT
LÄR KÄNNA ARDEX 10 I TOPP!

 
  

PÅ SÄKRA GRUNDER



ARDEX - 10 I TOPP LISTA
Hantverkarna vet bäst. Här är deras favoriter! Användarvänlighet 

och kvalitet i världsklass! Testa själv om du inte redan har gjort 

det. 

• A 828  GIPSSPACKLET SOM INTE SJUNKER OAVSETT SKIKTTJOCKLEK

• A 46  REPARATIONSBRUK SOM A:45 FAST UTOMHUS 

• X 77  FÄSTMASSAN LÅNGT FÖRE SIN TID

• K 75  ALLROUND AVJÄMNINGSMASSA MED ARDURAPIDEFFEKT

• A 45  REPARATIONSBRUK SOM INTRODUCERADES PÅ 70-TALET

• S 48    SÄCKEN SOM VERKAR DYR MEN GER LÖNSAMMA LÖSNINGAR

• SK 100 W    TÄTSKIKTSDUK

• F 5     LÖSER 99% AV ALLA JOBB PÅ VÄGG INNE OCH UTE

• A 31  FINSPACKEL FÖR KRÄSNA GOLVLÄGGARE. PRIMERFRITT

• A 38 MIX GJUT. BELÄGG EFTER 4 TIMMAR. ÄVEN UTOMHUS

ARDEX FAVORITPRODUKTER FINNS I FACKHANDEL, NÄRA DIG! 

08-556 315 50 • www.ardex.se



• FRI FRÅN KONSERVERINGSMEDEL

• 12 MÅN LAGRINGSTID

• SNABB

A 828 GIPSBASERAT FORMSTABILT 

VÄGGSPACKEL INOMHUS

Laga i obegränsad skikttjocklek i ett och samma 

moment. Spacklet varken sjunker, spricker eller 

droppar. 

Produkten används till spackling, ifyllnad av fogspår 

i vägg- och takelement, spackling av gipsskive-

skarvar med pappremsa och lagning av skador i 

gips m.m. före tapetsering, väggmatta eller mål-

ning. Även omtyckt som stuckaturspackel. 

• En ARDEX målare börjar måla/tapetsera medan 

den som valt färdigblandat fortfarande spacklar.

• Fryser inte i bilen eller på arbetsplatsen. Man slip-

per avsluta dagen och påbörja dagen med att bära.

• Du slipper betala eller lagerhålla vatten. 

Se filmen om varför Magenta Måleri bytte till pulver-

produkter. 



   

A 46 REPARATIONSSPACKEL UTOMHUS

Mångsidigt och lättarbetat. För lagning av balkonger, hussock-

lar, murar och trappnosar och till lagningar före flytning med 

K 301 MIX. Blir ett självklart produktval när arbeten ska utföras 

i källare där risk för tillskjutande fukt ofta förekommer. Exempel-

vis till fallbyggnad. Kan också användas som lagningsspackel 

i pooler och i ARDEX SYSTEM DENS 3 på fuktiga underlag. 

Utmärkt som underlag för epoxi. En dröm att jobba med. 

• 2-30 MM GOLV OCH VÄGG

• GÅNGBAR INOM 2-3 TIMMAR

• FROSTBESTÄNDIG OCH MOTSTÅNDSKRAFTIG MOT VÄGSALT



X 77 EN OSLAGBAR FÄSTMASSA - FIBERFÖRSTÄRKT 

Har du den här produkten med dig klarar du många olika typer 

av plattsättningsjobb. Du slipper stressa. Blanda och du har 3 

timmar på dig att sätta plattor utan att den skinnar sig. 8,8 liter 

vatten till en 20 kg säck innebär mycket material som gör den 

riktigt prisvärd. Viktigt att känna till när du jämför pris. Färre 

säckar att bära och mindre emballage att slänga. Du behöver 

inte ens prima ytan när du använder X 77. Ingår i ARDEX Tätsys-

tem för täta badrum. 

 
• VATTEN- OCH FROSTBESTÄNDIG

• BÅDE INNE OCH UTE, GOLV OCH VÄGG

• FÖR KERAMIK MED LÅG VATTENABSORPTION



K 75 AVJÄMNINGSMASSA MED ARDURAPIDEFFEKT

Används till bjälklagsförstyvning före plattsättning på träbjälklag 

för att förhindra plattsläpp. Avjämningsmassan kräver endast 4 

liter vatten/25 kg. Låg vattenmängd i kombination med att den 

binder sitt vatten för att torka gör den oslagbar när du ska 

avjämna ett fuktkänsligt spångolv. Uppskattad till fallspackling då 

den är skrapbar redan efter 90 minuter. Kan alltid beläggas 

oavsett luftfuktighet efter 24 timmar. 4 timmar gäller för plattsätt-

ning om du har en diffusionsöpppen lösning. Våra beläggningsti-

der tål att jämföras när det gäller skikttjocklekar. 

• SPÄNNINGSFATTIG

• PUMPBAR

• 3-50 MM



A 45 STILL GOING STRONG - F. 1972

Förutom några småjusteringar är det samma produkt som vid 

lanseringen för 50 år sedan. Säcken har bytt utseende ett antal 

gånger och den hette Ardurapid 45 en gång i tiden och leverera-

des i en brun pappsäck. Har produktutvecklingen stått still? Nej! 

ARDEX lyckades tillverka en optimal produkt redan från början. 

Många har försökt kopiera A 45:an men inte ens ARDEX själva 

har lyckats tillverka ett bättre spackel. Tack vare sin konsistens 

är det en produkt för golv, vägg och tak. Till fixering av avlopp, 

lapp & lag och fallspackling. Offshore godkänd. Förmodligen 

världens mest beprövade produkt. 
• 1-50 MM

• KAN BELÄGGAS EFTER 1 TIMME

• BOSTÄDER OCH PUBLIK MILJÖ



S 48 UTAN KONKURRENS 

Många har försökt kopiera den men samtliga har gett upp. 

Några användningsområden. Produkten som klarar plattsättning 

på nygjuten betong efter 1 månad. Bjälklagsförstyvning i världs-

klass för att undvika plattsläpp i hallar, kök och badrum. Skivlim-

ma i stället för bredspackla och slipa. Rikta snabbt upp väggar 

och ojämnheter i stället för att putsa. Du behöver inte känna till 

cc-avstånd. 12,5 kg motsvarar 52 tuber sätt-/montagelim. Är 

som Crème fraiche att jobba med. Behöver du fler argument för 

att testa? - ring en ARDEX säljare!

Se filmen som fick flest tittare så förstår du! 
• GOLV OCH VÄGG

• RÄCKER EXTREMT LÅNGT

• ANVÄND VÅRT SPECIALVERKTYG



SK 100 W ÅNG-, RADON- OCH VATTENTÄT DUK

Som vanligt högsta kvalitet när man väljer ARDEX.

Duken har ett ånggenomgångsmotstånd som är större än fem 

miljoner s/m. Duken är flexibel och spricköverbyggande. Den är 

alkalie-, åldrings- och rötbeständig. 

Ett självklart val för täta och hållbara badrum. Framförallt i en 

villa på överplan med träbjälklag. Se vad Peter Bratt Länsför-

säkringar säger om ARDEX Tätskikt och läs om hur det 

gick på Länsförsäkringars test av tätskikt. 

• UPPFYLLER BBV:s KRAV PÅ ÅNG- OCH 

VATTENTÄTHET

• ALKALIE-, ÅLDRINGS- OCH RÖTBESTÄNDIG

• FLEXIBEL OCH SPRICKÖVERBYGGANDE

Tätskiktsfilm Tätskiktstest



F 5 LÖSER 99% AV ALLA JOBB PÅ VÄGG UTE OCH 

INNE

Ett vitt cementbaserat spackel. En genialisk produkt. 

Kan ersätta puts i miljonprogrammen. Perfekt för spackling i 

utrymmen där man riskerar översvämning, exempelvis källare. 

I nyproduktion för att fylla igen skarvar mellan betongelement. 

Trendspackel när man vill ha putsliknande yta i badrum genom 

att spackla direkt på Tricomduken. Ingår i ARDEX Fiberförstärkta 

Tunnputssystem. 

• FROSTBESTÄNDIG

• KAN BLANDAS MED SAND FÖR ETT MER

RUSTIKT UTSEENDE

• OBEGRÄNSAD SKIKTTJOCKLEK I ETT

MOMENT UTAN ATT SPRICKA



A 31 PRIMERFRITT FINSPACKEL

Golvläggarnas favorit! Spackla och redan 40 minuter senare kan 

du gå in på ytan och efter 2 timmar kan du lägga matta. Klarar 

även publik miljö. Dessutom godkänd för rullande stolshjul. 

• HÖG TRYCKHÅLLFASTHET - C 30

• HÖG KVALITÉ

• LÄTTANVÄND



• FROSTBESTÄNDIGT

• 12 MÅNADERS LAGRINGSTID

• INGJUTNING GOLVVÄRME

A 38 MIX GJUT BELÄGG EFTER 

4 TIMMAR UTE

Betongen som krympt klart efter 4 timmar jäm-

fört med 3 månader. Armeringsfri. Färdigblandad. 

Bruket är självkomprimerande och kan avjämnas 

med en rätskiva. Vid efterföljande glättning får man 

en helt jämn yta. Hemligheten - en speciell cement-

blandning som kräver mindre vatten än traditionell 

betong. Prisbelönt innovation i Tyskland i hård 

konkurrens. 


