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België Franstalig:  commande-BE@ardex.de
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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.

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

Het ARDEX ARDURAPID®-effect 
De koningsklasse van de kristallijnen  
waterbinding.

®
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De ARDEX MICROTEC-technologie 
Driedimensionale kracht:
gemak, zekerheid, optimale prestaties.

De ARDEX SpeedTec-technologie
Highspeed voor de vloer met stuurbare 
beginhechting.

De ARDEX DUSTFREE-Technologie.
Stofvrij mengen zonder de natuur te 
 belasten.
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De 3 dimensies van

MICROTEC-
technologie

E(E)
dubbele 
inlegtijd*

T(T)
dubbele

stabiliteit*

F(F)
4-voudige 

bindingssnelheid*

De ARDEX Dustinator.
Stofvrij mengen zonder de natuur te
belasten.
ARDEX Dustinator 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 Dustinator inzet 

werkt met oog voor het milieu én voor uw eigen gezondheid. 

Een handig hulpmiddel welke op vrijwel iedere professionele 

 stofzuiger past.

•  Milieuvriendelijk: geen olie/parafine meer nodig om stof te

binden

• Gezonder: volledig stofvrij mengen

• Universeel toepasbaar: van metselemmer tot mengkuip

ARDEX WEATHER PROOF TECHNOLOGY
Op alle weers-omstandigheden voorbereid!
Met de nieuwe ARDEX X90 OUTDOOR MicroteC3 flexlijm bent u 

uitstekend voorbereid op de onberekenbaarheid van het weer. 

Omdat hij uitgerust is met de nieuwe ARDEX WEATHER PROOF 

TECHNOLOGY biedt hij een zeer hoge legveiligheid ook onder 

moeilijke weersomstandigheden.

3 x hogere beginhechting
•  Snelle verharding ook bij koele  temperaturen 

•  Zeer hoge vorst-dooi-wisselings bestendigheid

•  Voor een snellijm een lange verwerkings tijd bij 

hoge temperaturen

• Slagregenbestendig na ca. 2 uur 
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SYSTEEMOVERZICHT RUWBOUW

BETONVERBETERING, 

OPVULLEN & UITVLAKKEN
VERANKEREN & BEVESTIGEN AFDICHTEN

ARDEX WSZ
Snelcement 32,5 R-SF

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

ARDEX BM
Koude zelfklevende baan**

ARDEX B 10
Fijne betonpleister

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

ARDEX S 33
Snelwerkende montagemortel

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

ARDEX BM-P
KSK Primer**

ARDEX B 12
Betonpleister

ARDEX BM T 10
Lasband**

ARDEX B 14
Betonreparatiemortel
Vervaardigd op basis van 

ARDEX WSZ Snelcement 32,5 R-SF

ARDEX BM-V 10
Vlies-gelamineerde 

pleisterdragerband**

ARDEX B 16
Betonreparatiemortel met 

corrosiebescherming

ARDEX AM 100
Uitvlakmortel

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.

*  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.
** Op aanvraag
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Voor mooier beton
De ARDEX B-producten: 

ARDEX B 10 
Fijne betonpleister  

ARDEX B 12 
Betonpleister  

ARDEX B 14 
Betonreparatiemortel

ARDEX B 16 
Betonreparatiemortel 

met corrosiebescherming

NIEUW!
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ARDEX B 10
Fijne betonpleister

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 opper-

vlaktes
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 instandzet-
ting van betonnen draagwerken", 
deel 3: statisch en niet statisch relevante 
instandzetting.

Mengverhouding:
circa 8,5 l water : 25 kg poeder
Soortelijk gewicht: circa 1,2 kg/l
Gewicht gebruiksklare mortel: circa 1,6 kg/l
Materiaalverbruik: circa 1,2 kg m2/mm
Verwerkingstijd (+20 °C): circa 30 minuten
pH-waarde: circa 12
Corrosie: bevat geen op staal inwerkende 
corrosieve bestanddelen
GISCODE: ZP1 = cementhoudend product, 
chromaatarm
Opslag: circa 12 maanden in de ongeopende, 
originele verpakking, in droge ruimtes

ARDEX B 12
Betonpleister

Op cementbasis.
Voor het pleisteren en plaatselijk repareren van 
gaten.

Voor binnen en buiten

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

Toepassing 
Voor het uitvlakken, herstellen, pleisteren 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:
– schuimbeton

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

Mengverhouding:
circa 8,5 l water : 25 kg poeder
Soortelijk gewicht: circa 1,1 kg/l
Gewicht gebruiksklare mortel: circa 1,7 kg/l
Materiaalverbruik: circa 1,2 kg m2/mm
Verwerkingstijd (+20 °C): circa 45 minuten
pH-waarde: circa 12
Corrosie: bevat geen op staal inwerkende 
corrosieve bestanddelen
GISCODE: ZP1 = cementhoudend product, 
chromaatarm
EMICODE: EC1PLUS = zeer emissiearm
Opslag: circa 12 maanden in de ongeopende, 
originele verpakking, in droge ruimtes

ARDEX B 14
Betonreparatiemortel

Op basis van ARDEX WSZ Snelcement 32,5 R-SF.
Voor het herstellen, uitvlakken en opvullen van 
defecten 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 en 
foute stukken, het herstellen en uitvlakken van 
wanden en plafonds van:
– beton 
– sierbeton 
– kant en klare betondelen 
– cementpleister 
Met zand vermengd voor opvulen uitvlakwerk, 
bijvoorbeeld vóór het verlijmen van tegels in de 
dunbedmethode op:
– beton 
– cementpleister 
– 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 instandzet-
ting van betonnen draagwerken", 
deel 3: statisch en niet statisch relevante 
instandzetting.

Mengverhouding:
circa 6,25 l water : 25 kg poeder
Soortelijk gewicht: circa 1,2 kg/l
Gewicht gebruiksklare mortel: circa 1,9 kg/l
Materiaalverbruik: circa 1,4 kg m2/mm
Verwerkingstijd (+20 °C): circa 30 minuten
pH-waarde: circa 12
Corrosie: bevat geen op staal inwerkende 
corrosieve bestanddelen
GISCODE: ZP1 = cementhoudend product, 
chromaatarm
EMICODE: EC1PLUS = zeer emissiearm
Opslag: circa 12 maanden in de ongeopende, 
originele verpakking, in droge ruimtes

Verpak-
king

Art. nr.
EAN

Pallet

grijs
25 kg 

papieren 
zak

50150
40 24705 50150 7

40 
zakken

Verpak-
king

Art. nr.
EAN

Pallet

grijs
25 kg 

papieren 
zak

50110
40 24705 50110 1

40 
zakken

Verpak-
king

Art. nr.
EAN

Pallet

grijs
25 kg 

papieren 
zak

50130
40 24705 50130 9

40 
zakken
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ARDEX B 16
Betonreparatiemortel met 
corrosiebescherming
Vezelversterkte PCC-mortel. Voor het herstellen, 
uitvlakken en opvullen van defecten in dragen-
de betondelen met blootliggende wapening. 
Beschermt de wapening tegen corrosie.

Voor binnen en buiten. Wand en vloer.

Toepassing 
PCC-mortel met corrosiebescherming. Voor 
het vullen en opnieuw profileren van gaten en 
uitgebroken vlakken. Voor het repareren of het 
egaliseren van betonnen oppervlakken. Laagdik-
tes van 5 tot 70 mm per arbeidsgang. 
Beschermt de wapening tegen corrosie. 
Geschikt voor
– beton
– sierbeton
– kant en klare betondelen
– cementpleister

Getest conform EN 1504-3:2006, 
"producten en systemen voor de bescherming 
en instandzetting van betonnen draagwerken", 
deel 3: statisch en niet statisch relevante 
instandzetting: EN 1504-3: R4
deel 7: Corrosiebescherming van de wapening

Mengverhouding:
circa 4,0 - 4,25 l water : 25 kg poeder
Soortelijk gewicht: 1,4 kg/l
Gewicht gebruiksklare mortel: 2,1 kg/l
Materiaalverbruik: circa 1,8 kg/m²/mm
pH-waarde: circa 13
Verwerkingstijd (+20 °C): circa 60 minuten
GISCODE: ZP 1 = cementhoudend product, 
chromaatarm
EMICODE: EC1PLUS = zeer emissiearm
Opslag: circa 12 maanden in de ongeopende, 
originele verpakking, in droge ruimtes

Verpak-
king

Art. nr.
EAN

Pallet

25 kg 
papieren 

zak

32586
40 24705 32586 8

40 
zakken

ARDEX AM 100
Uitvlakmortel

Op 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 repa-
reren van beton vloeren en cementdekvloeren 
vóór het aan brengen van tegelwerk.

Voor binnen en buiten. Wand en vloer.

Na circa 2 uur klaar voor het aanbrengen van 
tegelwerk
Spanningsarm
Water- en weerbestendig
Gemakkelijk te verwerken
Te schuren en te gletten
Voor laagdiktes van 5 tot 50 mm

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

Mengverhouding:
circa 5,5 - 6,5 l water : 25 kg poeder
Soortelijk gewicht: circa 1,4 kg/l
Gewicht gebruiksklare mortel: circa 1,7 kg/l
Materiaalverbruik: circa 1,4 kg m2/mm
Verwerkingstijd (+20 °C):
circa 30 - 40 minuten
Verlijmen van tegels (+20 °C):
na circa 2 uur
Verlijmen van natuursteen (+20 °C):
na droging
GISCODE: ZP1 = cementhoudend product, 
chromaatarm
EMICODE: EC1PLUS = zeer emissiearm
Opslag: circa 12 maanden in de ongeopende, 
originele verpakking, in droge ruimtes

ARDEX AR 300
 Multimortel

Voor binnen en buiten. Wand en vloer.

Spanningsarm
Water- en weerbestendig
Gemakkelijk te verwerken
Te schuren en te gletten

Toepassing 
 Aanzetten van minerale bouwplaten, gipskarton-
platen, 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 minuten
Inlegtijd: circa 20 minuten
(EN 1346) (gemeten bij verse mortel)
Correctietijd: 5 - 15 minuten
Beloopbaarheid (+20°C): na circa 2 uur
Verlijmen van tegels (+20 °C): 
na circa 2 uur
Geschikt voor vloerverwarming: ja
EMICODE: EC1 = zeer emissiearm
Opslag: circa 12 maanden in de ongeopende, 
originele verpakking, in droge ruimtes

Verpak-
king

Art. nr.
EAN

Pallet

25 kg 
papieren 

zak

56173
40 24705 56173 0

40 
zakken

Verpak-
king

Art. nr.
EAN

Pallet

25 kg 
papieren 

zak

13152
40 24705 13152 0

40 
zakken

NIEUW!
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ARDEX S 33
Snelwerkende montagemortel

Vervaardigd met ARDEX WSZ Snelcement 32,5 
R-SF.
Voor het verankeren van buitenwandbekledingen 
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 minuten aan de sterktenor-
men van DIN 1053, deel 1.

Mengverhouding:
circa 2,5 l water : 10 kg poeder
Soortelijk gewicht: circa 1,1 kg/l
Gewicht gebruiksklare mortel: circa 2,1 kg/l
Materiaalverbruik: circa 1,6 kg/l mortel
Verwerkingstijd (+20 °C): circa 10 minuten
Corrosie: bevat geen op staal inwerkende 
corrosieve bestanddelen
GISCODE: ZP1 = cementhoudend product, 
chromaatarm
Opslag: circa 12 maanden in de ongeopende, 
originele verpakking, in droge ruimtes

Verpak-
king

Art. nr.
EAN

Pallet

10 kg 
emmer

50188
40 24705 50188 0

39 
emmers

ARDEX WSZ
Snelcement 32,5 R-SF

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 dra-

gende constructies die bouwkundig moeten 
worden goedgekeurd. Bijvoorbeeld: Gevel-
bekledingen, dakelementen, steigerhouders, 
trappen, traptreden, zwevende plafonds, 
plafondbekledingen, hekwerken, leuningen, 
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, gevel-
elementen, 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 uur 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 erkend door het instituut DIBt, Berlijn, 
attest-nr. Z-3.12-1206

Soortelijk gewicht: circa 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 minuten
Vormhoudendheid: volgens EN 196, deel 3, 
is gegeven
GISCODE: ZP1 = cementhoudend product, 
chromaatarm
Opslag: circa 12 maanden in de ongeopende, 
originele verpakking, in droge ruimtes

Verpak-
king

Art. nr.
EAN

Pallet

25 kg 
papieren 

zak

51110
40 24705 51110 0

40 
zakken

ARDEX M 4
Snelmortel

Vervaardigd met ARDEX WSZ Snelcement 32,5 R-SF.
Droge mortel met snel hechtende eigenschappen 
voor het verankeren, verpennen, bevestigen, 
leggen, zetten, repareren, betonneren, metselen, 
stukadoren enz.
Voor binnen en buiten
Verharding begint na circa 30 minuten
Toepassing 
Voor het verankeren, verpennen en bevestigen 
van:
–  gevelbekledingen, dakelementen, steiger-

klemmen, trapwangen, traptreden, zwevende 
plafonds, plafondbekledingen, trapleuningen, 
vensterbanken, sanitaire voorzieningen, verwar-
mingselementen, boekenplanken enz.

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

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

len, tuinhekken, palen enz.
Voor het repareren en uitvlakken van: 
–  betonnen bouwelementen en gewapend beton, 

evenals voor cementdekvloeren en cement-
stucwerk

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

afvalboxen, plantenbakken, tuinpaden en 
stalletjes evenals 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 terugbrengen 
van betonoppervlaktes. Onderzoeksrapport nr. 
5014/0140 van 11-06-1990 van het „Amtliche 
Materialprüfanstalt für das Bauwesen iBMB“, 
Braunschweig.
Mengverhouding:
circa 3,25 l water : 25 kg poeder
Soortelijk gewicht: circa 1,7 kg/l
Gewicht gebruiksklare mortel: circa 2,2 kg/l
Materiaalverbruik: circa 20 kg m2/cm
Verwerkingstijd (+20 °C): circa 30 minuten
Corrosie: bevat geen op staal inwerkende 
corrosieve bestanddelen
GISCODE: ZP1 = cementhoudend product, 
chromaatarm
Opslag: circa 12 maanden in de ongeopende, 
originele verpakking, in droge ruimtes

Verpak-
king

Art. nr.
EAN

Pallet

25 kg 
papieren 

zak

50220
40 24705 50220 7

40 
zakken
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TOEPASSINGSOVERZICHT ARDEX E 100

Materiaalsoort Toevoeging van zand aan ARDEX WSZ 
Snelcement 32,5 R-SF en normcementen

Verdunning
ARDEX E 100

Mengvloeistof Verbruik ARDEX 
E 100

Hardheid na 28 dagen met (zonder) 
toevoeging van ARDEX E 100

in delen
Korrelgrootte  

mm
Water  

in delen
1 kg droog-metsel 

in kg
per m2/mm laag- 

dikte in kg
Buig  

N/mm2
Druk  

N/mm2

Hechtbrug, fijne korrel 1: 1 0 – 2 1: 1 0,27 0,22 — —

Spuitpleister als 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 Betonpleister 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 betonpleister puur, zonder zand 1: 3 0,38 0,11 11(6) 22(15)

ARDEX F11 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.
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ARDEX E 100
Wittener bouwdispersie

Toeslag op acrylaatbasis voor cement-
mortels en betonreparatieproducten.

Voor mortels die met de troffel worden ver-
werkt.

Voor binnen en buiten

Gemakkelijk te verwerken
Oplosmiddelvrij
Verhoogt de hardheid, elasticiteit en hechting
Vermindert scheurvorming en slijtage
Alkalibestendig
Verbetert de corrosiebestendigheid

Toepassing 
Toevoeging voor mortels met: 
– ARDEX WSZ Snelcement 32,5 R-SF
– normcementen
– ARDEX M4 Snelmortel
– ARDEX B12 Betonpleister
– ARDEX B14 Betonreparatiemortel
– ARDEX B 16  Betonreparatiemortel met corro-

siebescherming
– ARDEX B10 Fijne betonpleister
– 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 beto-
nelementen bijvoorbeeld bij beschadigingen, 
ouderdomsverschijnselen en reparaties van 
krimpholtes, hoeken en randen. 
Maakt dunnere cementdekvloeren mogelijk, ver-
hoogt de slijtvastheid en elasticiteit en verbetert 
de hechting van mortels en stucwerklagen op 
gladde ondergronden. Verhoogt de hechting tot 
de ondergrond bij legmortels voor tegelwerk en 
natuursteen.
Opslag: vorstvrij, circa 12 maanden in de 
ongeopende, originele verpakking

Verpak-
king

Art. nr.
EAN

Pallet

5 kg 
emmer

59280
40 24705 59280 2

72 
emmers

ARDEX BM
Koude zelfklevende baan 
(KSK-baan) 
Zelfklevende, scheuroverbruggende afdichtings-
baan van kunststofgemodificeerd bitumen op 
een scheurvaste, dragende HDPE-folie.

Toepassing 
Afdichten van constructies volgens DIN 18195 
zoals
– buitenwanden van kelders
– vloertegels
– balkons en terrassen
– natte ruimtes
– garagedaken
– ondergrondse parkeergarages
– steunmuren
– lichtschachten
– funderingen enz. 
tegen bodemvocht (capillair water, hangwater), 
niet-stuwend lekwater en niet-drukkend water. 
Afdichting tegen capillair optrekkend vocht en 
als waterdamprem in de vloer onder zwevende 
dekvloeren.
Voor verticale en horizontale oppervlakken.

Materiaalverbruik:
circa 1,1 m2 per m2 afdichtingsoppervlak
Gewicht: circa 1,8kg/m2

Breedte: 1 m
Dikte:  1,6 mm
Kleur: zwartgrijs
Verwerkingstemperatuur: -5 °C tot +30 °C
Temperatuurbestendigheid 
(DIN 52123):  +70 °C
Scheuroverbrugging 
(E DIN 28052-6):  5 mm
Koude buigtest 
(DIN 52123, 12):  -30 °C
Waterondoorlatendheid 
(DIN 52123, 10.2):  4 bar/24 uur
Brandgedrag (DIN 4102): Brandklasse B2
Hoogste trekkracht (lengte/breedte):
235/220 N/50 mm
Uitzetting bij hoogste trekkracht 
(lengte/breedte): 200/225%
Opslag: rechtop staand, koel en beschermd 
tegen licht. Circa 12 maanden in de ongeopen-
de, originele verpakking te bewaren.

Verpak-
king

Art. nr.
EAN

Pallet

Doos
1 rol

à 15 m2

73259
40 24705 73259 8

15 
dozen

op aanvraag

ARDEX QS
Kwartszand

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

Korrelgrootte 0,4 - 0,8 mm

Verpakking: zakken met 25 kg netto

Verpak-
king

Art. nr.
EAN

Pallet

25 kg 
papieren 

zak

73124
40 24705 73124 9

40 
zakken
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ARDEX BM-P
KSK-Primer

Oplosmiddelvrij, gebruiksklaar voorstrijkmiddel 
op basis van bitumen en rubber.

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

Toepassing 
Voorstrijk voor ARDEX BM Koude zelfkleven-
de baan op droge en licht vochtige minerale 
ondergronden.

Materiaalverbruik: circa 0,15 - 0,30 l/m2

Dichtheid: circa 1,0 kg/l
Vaste inhoud: circa 60%
GISCODE: BBP 10
Opslag: vorstvrij, circa 12 maanden in de onge-
opende, originele verpakking, in droge ruimtes 
te bewaren

Verpak-
king

Art. nr.
EAN

Pallet

10 liter 
emmer

73261
40 24705 73261 1

44 
emmers

op aanvraag

ARDEX BM-T10
Lasband

Aan beide zijden sterk zelfklevende, elastische 
afdichtingsband. 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 buisdoorvoe-
ren, vloerinlaten enz. 

Breedte: circa 10 cm
Dikte: circa 1 mm
Gewicht: circa 1 kg/m2

Verwerkingstemperatuur: -5°C tot +30 °C
Temperatuurbestendigheid 
(DIN 52123):  +70 °C
Scheuroverbrugging 
(E DIN 28052-6):  5 mm
Koude buigtest 
(DIN 52123, 12):  -30 °C
Brandgedrag 
(DIN 4102): Brandklasse B2
Opslag: rechtop staand, koel en beschermd 
tegen licht. Circa 12 maanden in de ongeopen-
de, originele verpakking te bewaren.

Verpak-
king

Art. nr.
EAN

Pallet

Doos
1 rol

à 20 m
verpakt 
per 4

73262
40 24705 73262 8

140
rollen

op aanvraag

ARDEX BM-V 10
Vlies-gelamineerde 
pleisterdragerband
Zelfklevende, met vlies gelamineerde afdich-
tingsband op PIB-butyl-rubberbasis

Toepassing 
Voor afdichtingsmaatregelen in het systeem 
met ARDEX BM Koude zelfklevende baan (KSK). 
Voor de verticale en horizontale baanafsluiting 
van de afdichting met ARDEX BM. Geschikt voor 
bepleistering en beplakking.

Breedte: circa 10 cm
Dikte: circa 1,6 mm
Gewicht: circa 1,6 kg/m2

Verwerkingstemperatuur: +5°C tot +30 °C
Scheurkracht (DIN EN 14410): circa 70 
N/25 mm
Scheurvervorming (DIN EN 14410): 75 %
Brandgedrag (DIN 4102): 
Brandklasse B2
Verpakking: Rollen, 10 cm breed, 20 m lang
Opslag: rechtop staand, koel opslaan. 
Circa 12 maanden in de ongeopende, originele 
verpakking te bewaren.

Verpak-
king

Art. nr.
EAN

Pallet

Doos
1 rol

à 20 m
verpakt 
per 4

70345
40 24705 70345 1

140
rollen

op aanvraag
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ARDEX A 18 Hechtbrug

ARDEX A 28 Snelle cementdekvloer-bindmiddel 

ARDEX A 35 Snelcement

ARDEX A 35 MIX Snelmortel

ARDEX A 38 4 uur dekvloer-bindmiddel

ARDEX A 38 MIX 4 uur snelmortel

ARDEX A 58 Krimparme snelle dekvloer cement 

ARDEX A 60 Hoogbelastbare snelle dekvloer cement 

ARDEX EP 25 Epoxydekvloer

ARDEX SPS Speciaal zand voor ARDEX EP 25

ARDEX A 14 Bindmiddel voor drainagemortel
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SYSTEEMOVERZICHT EN TECHNISCHE GEGEVENS VOOR HET LEGGEN VAN DEKVLOEREN

Bindmiddel dekvloeren | CHAPES

AR
D

EX
 A

 2
8

 S
ne

lle
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em
en

td
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-
vl

oe
r-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

 S
ne

lc
em

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
 d

ek
vl

oe
r-b
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dm
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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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Mengverhouding 1:4 1:5 1:6

Sterkteklasse CT-C50-F6 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
6,0

3,5
4,0
5,0

3,0
3,5
4,0

AR
D

EX
 A

 6
0 

 
Ho
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la
st

ba
re

  
sn

el
le
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en
td
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vl
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r

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
yd

ek
vl

oe
r 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
  

Ep
ox

yd
ek

vl
oe

r 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 (A 28, 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.
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ARDEX A 35
Snelcement

Met ARDURAPID®-effect.

Voor binnen

Na 3 uur beloopbaar
Na 1 dag te beleggen en volledig te gebruiken
De volgens DIN 18560 vereiste minimale sterk-
tes worden na 1 dag bereikt

Toepassing 
Voor het maken van cementdekvloeren bin-
nenshuis met het van kunstharsen voor ziene 
speciale cement ARDEX A 35, dat met zand van 
0 - 8 mm en water wordt aangemaakt tot een 
aardvochtige, plastische vloermortel.
Ook voor het maken van gebonden lichtgewicht 
dekvloeren:
–  voor het uitvlakken van oneffenheden, hoogte-

verschillen en leidingsleuven vóór het maken 
van dekvloeren op isolatie- en scheidingslagen 
in het systeem met ARDEX EP 25 Epoxy-dek-
vloer

Mengverhouding: 
Mengverhouding 1:4 
25 kg ARDEX A 35
100 kg zand, 0 - 8 mm
6 - 11 l water 
(afhankelijk van de vochtigheid van het zand)
Mengverhouding 1:5
25 kg ARDEX A 35
125 kg zand, 0 - 8 mm
6 - 11 l water 
(afhankelijk van de vochtigheid van het zand)
Gewicht gebruiksklare mortel: circa 2,0 kg/l
Materiaalverbruik: 
Mengverhouding 1:4 circa 3,7 kg m2/cm
Mengverhouding 1:5 circa 3,1 kg m2/cm
Verwerkingstijd (+20 °C): circa 60 minuten
Beloopbaarheid (+20°C): na circa 3 uur
Corrosie: bevat geen op staal inwerkende 
corrosieve bestanddelen
Geschikt voor vloerverwarming: ja
GISCODE: ZP1 = cementhoudend product, 
chromaatarm
EMICODE: EC1PLUS = zeer emissiearm
Opslag: circa 12 maanden in de ongeopende, 
originele verpakking, in droge ruimtes

Verpak-
king

Art. nr.
EAN

Pallet

25 kg 
papieren 

zak

52107
40 24705 52107 9

40 
zakken

ARDEX A 28
Snelbindmiddel voor 
cementdekvloeren
Krimparm snel cementdekvloer-bindmiddel met 
lange verwerkingstijd.

Voor binnen

Toepassing 
Voor het vervaardigen van snel bruikbare en 
belegbare cementdekvloeren:
– verbonden aan de ondergrond
– op folie 
– op een isolatielaag
– met vloerverwarming
Voor het beleggen van: 
– tegels
– natuursteen- en betonsteentegels
– elastische en textiele vloerbedekkingen
– parket
Na 1 dag legklaar voor tegels, natuursteen- en 
betonwerksteenplaten. 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: circa 2,0 kg/l
Materiaalverbruik:
Mengverhouding 1:5 circa 3,1 kg m²/cm
Mengverhouding 1:6 circa 2,6 kg m²/cm
Verwerkingstijd (+20 °C): circa 120 min
Beloopbaarheid (+20 °C): na circa 1 dag
Corrosie: bevat geen op staal inwerkende 
corrosieve bestanddelen
Geschikt voor vloerverwarming: ja
GISCODE: ZP1 = cementhoudend product, 
chromaatarm
EMICODE: EC1PLUS = zeer emissiearm
Opslag: circa 12 maanden in de ongeopende, 
originele verpakking, in droge ruimtes

Verpak-
king

Art. nr.
EAN

Pallet

25 kg 
papieren 

zak

24225
40 24705 24225 7

40 
zakken

ARDEX A 18
Hechtbrug 

Voor binnen en buiten

Toepassing 
Hechtbrug voor het vervaardigen van verbonden 
dekvloeren met
– ARDEX A 28 Snelle cementdekvloer-bindmiddel
– ARDEX A 35 Snelcement
– ARDEX A 38 4 uur dekvloer-bindmiddel
– ARDEX A 35 MIX Snelmortel
– ARDEX A 38 MIX 4 uur snelmortel
–  ARDEX A 58 Krimparme snelle dekvloer 

cement
–  ARDEX A 60 Hoogbelastbare snelle dekvloer 

cement
en andere cementmortels op beton, cement-
dekvloeren en andere geschikte ondergronden, 
zoals bijvoorbeeld oude terrazzo-, tegel- en 
betonwerksteenbedekkingen.
Hechtbrug voor reparatiewerkzaamheden met 
cementmortels.

Mengverhouding:
circa 5,75 l water : 25 kg poeder 
komt ongeveer overeen met 
1 deel water : 3 delen poeder
Soortelijk gewicht: circa 1,5 kg/l
Vers gewicht van de mortel: circa 1,8 kg/l
Materiaalverbruik: circa 1,5 kg/m2

Verwerkingstijd (+ 20 °C): circa 60 minuten
Open tijd (+ 20 °C): circa 30 minuten
Druksterkte:
Na 1 dag  circa 8 N/mm²
Na 7 dagen  circa 13 N/mm²
Na 28 dagen  circa 26 N/mm²
Buigsterkte:
Na 1 dag  circa 2 N/mm² 
Na 7 dagen  circa 3 N/mm² 
Na 28 dagen  circa 7 N/mm²
Hechttreksterkte op beton: > 1,5 N/mm²
Corrosie: bevat geen op staal inwerkende 
corrosieve bestanddelen
Geschikt voor vloerverwarming: ja
GISCODE: ZP1 = cementhoudend product, 
chromaatarm 
EMICODE: EC1PLUS = zeer emissiearm
Opslag: circa 12 maanden in de ongeopende, 
originele verpakking, in droge ruimtes

Verpak-
king

Art. nr.
EAN

Pallet

25 kg 
papieren 

zak

22962
40 24705 22962 3

40 
zakken
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ARDEX A 35 MIX
Snelmortel 

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

Voor het maken van snel bruikbare en belegbare 
cementaire dekvloeren verbonden aan onder-
grond, op scheidingslaag, op isolatielaag.

Voor binnen

Voor herstelwerkzaamheden bij cementaire 
dekvloeren
Voor een verkleuringsvrije verlijming van natuur-
steentegels
Na 3 uur beloopbaar
Na 1 dag te beleggen en volledig te gebruiken
De volgens DIN 18560 vereiste minimale sterk-
tes worden na 1 dag bereikt
Sterkteklassen CT-C35-F6

Toepassing 
Voor het maken van cementaire dekvloeren:
– verbonden aan de ondergrond
– op folie
– op een 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 dekvloerwerkzaamheden circa 
2 l water : 25 kg poeder
Voor verlijmen circa 2,25 l water : 25 kg poeder
Soortelijk gewicht: circa 1,8 kg/l
Gewicht gebruiksklare mortel: circa 2,0 kg/l
Materiaalverbruik: circa 18,5 kg m2/cm
Verwerkingstijd (+20 °C): circa 45 minuten
Beloopbaarheid (+20°C): na circa 3 uur
Geschikt voor vloerverwarming: ja
GISCODE: ZP1 = cementhoudend product, 
chromaatarm
EMICODE: EC1PLUS = zeer emissiearm
Opslag: circa 12 maanden in de ongeopende, 
originele verpakking, in droge ruimtes

Verpak-
king

Art. nr.
EAN

Pallet

25 kg 
papieren 

zak

52109
40 24705 52109 3

40 
zakken

ARDEX A 38 
4 uren dekvloer-bindmiddel 

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

Voor binnen en buiten

Toepassing 
Voor het maken van snel bruikbare en belegbare 
cementdekvloeren: 
– verbonden aan de ondergrond 
– op folie 
– op een isolatielaag 
– met vloerverwarming 
Voor het beleggen van: 
– tegels 
– natuursteen- en betonsteentegels 
– elastische en textiele vloerbedekkingen 
– parket 
Na 4 uur te beleggen met tegels, natuursteen- 
en betonsteentegels. 
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 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 38 
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 38 
150 kg zand met korrel 0 - 8 mm 
6 - 11 l water 
(afhankelijk van de vochtigheid van het zand)
Gewicht gebruiksklare mortel: 2,0 kg/l
Materiaalverbruik: 3,1 kg m2/cm
Verwerkingstijd (+20 °C): circa 60 minuten
Beloopbaarheid (+20°C): na circa 2 - 3 uur
Corrosie: bevat geen op staal inwerkende 
corrosieve bestanddelen 
Geschikt voor vloerverwarming: ja
GISCODE: ZP1 = cementhoudend product, 
chromaatarm
EMICODE: EC1PLUS = zeer emissiearm
Opslag: circa 12 maanden in de ongeopende, 
originele verpakking, in droge ruimtes

Verpak-
king

Art. nr.
EAN

Pallet

25 kg 
papieren 

zak

51140
40 24705 51140 7

40 
zakken

ARDEX A 38 MIX
4 uren snelmortel 

Vervaardigd met ARDEX A 38 4 uur dek-
vloer-bindmiddel.
Voor het maken van snel bruikbare en belegbare 
cementdekvloeren op isolatie, op folie of verbon-
den aan de ondergrond.

Voor binnen en buiten

Voor het saneren van cementdekvloeren.
Na 4 uur te beleggen met tegels, natuursteen- 
en betonsteentegels.
Na 2 dagen legklaar voor elastische en textiele 
bedekkingen en parket.
Sterkteklassen CT-C40-F5

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:
circa 1,75 l water : 25 kg poeder
komt ongeveer overeen met 
1 deel water : 7,7 delen poeder
Soortelijk gewicht: circa 1,8 kg/l
Vers gewicht van de mortel: circa 2,2 kg/l
Materiaalverbruik: 22 kg poeder 
per m²/cm laagdikte
Verwerkingstijd (+20 °C): circa 60 minuten
Beloopbaarheid (+20 °c): na circa 2 - 3 uur
Geschikt voor vloerverwarming: ja
GISCODE: ZP1 = cementhoudend product, 
chromaatarm
EMICODE: EC1PLUS = zeer emissiearm
Opslag: circa 12 maanden in de ongeopende, 
originele verpakking, in droge ruimtes

Verpak-
king

Art. nr.
EAN

Pallet

25 kg 
papieren 

zak

51139
40 24705 51139 1

40 
zakken
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ARDEX A 58 
Krimparme snelle cement-
dekvloer
Krimparme snelle cementdekvloer met lange 
verwerkingstijd voor het aanbrengen van snel 
bruikbare en belegbare cementdekvloeren

Voor binnen en buiten

Toepassing 
Voor het maken van snel bruikbare en belegbare 
cementdekvloeren:
– verbonden aan de ondergrond
– op folie
– op een isolatielaag
– met vloerverwarming

Voor het leggen van
– tegels
– natuursteen- en betonsteentegels
– 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)

Vers gewicht van de mortel: circa 2,0 kg/l
Materiaalverbruik: 
Mengverhouding 1:4 circa 3,7 kg/m²/cm
Mengverhouding 1:5 circa 3,1 kg/m²/cm
Mengverhouding 1:6 circa 2,6 kg/m²/cm
Verwerkingstijd (+20 °C): circa 120 minuten
Beloopbaarheid: na circa 12 uur 
Corrosie: bevat geen op staal inwerkende 
corrosieve bestanddelen
Geschikt voor vloerverwarming: ja
GISCODE: ZP1 = cementhoudend product, 
chromaatarm
EMICODE: EC1PLUS = zeer emissiearm
Opslag: circa 12 maanden in de ongeopende, 
originele verpakking in droge ruimtes

Verpak-
king

Art. nr.
EAN

Pallet

25 kg 
papieren 

zak

23629
40 24705 23629 4

40 
zakken

ARDEX A 60
Hoogbelastbare snelle 
cementdekvloer
Hoogbelastbare snelle cementdekvloer met lan-
ge verwerkingstijd voor het aanbrengen van snel 
bruikbare en belegbare industrie- en bedrijfsdek-
vloeren. 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 aan de ondergrond
– op folie
– op een isolatielaag
– met vloerverwarming

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

Ook als directe gebruiksvloer inzetbaar. Na 1 
dag legklaar voor tegels, natuursteen- en beton-
werksteenplaten. 
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)

Vers gewicht van de mortel: circa 2,0 kg/l
Materiaalverbruik:
Mengverhouding 1:4 circa 3,7 kg/m²/cm
Mengverhouding 1:4,5 circa 3,4 kg/m²/cm
Mengverhouding 1:5 circa 3,1 kg/m²/cm
Verwerkingstijd (+20 °C):  circa 90 minu-
ten
Beloopbaarheid: na circa 1 dag 
Corrosie: bevat geen op staal inwerkende 
corrosieve bestanddelen
Geschikt voor vloerverwarming: ja
GISCODE: ZP1 = cementhoudend product, 
chromaatarm
EMICODE: EC1PLUS = zeer emissiearm
Opslag: circa 12 maanden in de ongeopende, 
originele verpakking in droge ruimtes

Verpak-
king

Art. nr.
EAN

Pallet

20 kg 
papieren 

zak

23861
40 24705 23861 8

50 
zakken
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ARDEX SPS 
Speciaal zand voor 
ARDEX EP 25
Verpakking: zakken met 25 kg netto

Verpak-
king

Art. nr.
EAN

Pallet

25 kg 
papieren 

zak

73125
40 24705 73125 6

40 
zakken

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

Voor binnen en buiten, vloer

Toepassing 
Aanleg van drainagedekvloeren en legmortels 
voor het dragen van natuurstenen platen, 
keramische tegels, betonplaten en trottoirtegels 
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: circa 1,1 kg/dm3

Vers gewicht van de mortel: circa 1,8 kg/dm3

Materiaalverbruik: 3,0 kg poeder per m2 en cm
Verwerkingstijd (+20 °C): circa 60 minuten
Beloopbaarheid (+20°C): na circa 4 uur
Waterdoorlaatbaarheid: > 1000 l/m2/h
Druksterkte:
 na 21 dagen circa 10 N/mm2
na 27 dagen circa 15 N/mm2
na 28 dagen circa 17 N/mm2

Buigsterkte:
na 21 dagen circa 2,0 N/mm2
na 27 dagen circa 2,2 N/mm2
na 28 dagen circa 2,5 N/mm2

GISCODE: ZP1 = cementhoudend product, 
chromaatarm
Opslag: circa 12 maanden in de ongeopende, 
originele verpakking, in droge ruimtes

Verpak-
king

Art. nr.
EAN

Pallet

25 kg 
papieren 

zak

50117
40 24705 50117 0

40 
zakken

ARDEX EP 25
Epoxydekvloer 

Oplosmiddel- en watervrij.

Voor binnen

Na 1 dag te beleggen
Dunne dekvloerlagen mogelijk
Hoge druk- en buigvastheid
Gemakkelijk te verwerken
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, bijvoor-
beeld op oude houten plankenvloeren en voor 
het opknappen van oude dekvloeren van cement 
en calciumsulfaat. 

Mengverhouding: 
ca.7,7 gewichtsaandelen (ARDEX EP 25: zand)
Gewicht gebruiksklare mortel: circa 1,8 kg/l
Buigtreksterkte (na 7 d/+23°C):
circa 11,5 N/mm2

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

Verwerkingstijd (+20 °C): circa 60 minuten
Materiaalverbruik:
circa 2,1 kg ARDEX EP25 
en 16 kg ARDEX SPS-speziaal zand 
per m2/cm laagdikte
Beloopbaarheid (+20°C): na circa 12 uur
Gereed om te beleggen (+20°C):
na circa 24 uur
Opslag: circa 12 maanden in de ongeopende, 
originele verpakking

Verpak-
king

Art. nr.
EAN

Pallet

13,1 kg
Eenheid

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

Verpak-
king

Art. nr.
EAN

Pallet

3,2 kg
Eenheid

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 
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ARDEX A58
Krimparme
snelle cementdekvloer

CT-C40-F4 tot CT-C50-F5

tijd van 120 minuten

ARDEX A60

cementdekvloer

CT-C45-F5 tot CT-C50-F7

90 minuten

Eenvoudig. Snel.  
ARDEX!

NIEUW!

NIEUW!

ARDEX SNELLE CEMENTDEKVLOEREN | CHAPES 
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ONDERGROND- 
VOORBEREIDING

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 3 Niet-druppelende multifunctionele grondering 

ARDEX P 4 Snelle multifunctionele grondering, buiten en binnen

ARDEX P 10 SR 2-K Snelreparatiehars 

ARDEX P 21 Vullende voorstrijk 

ARDEX P 52 Voorstrijkconcentraat

ARDEX TP 50 Randisolatiestroken

ARDEX P 82 Kunsthars-voorstrijkmiddel

ARDEX PU 30 1-component PU voorstrijk 
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Gebruik Toepassing Droogtijd Verbruik EC1 Bijzonderheden

ARDEX P 21  
Vullende voorstrijk

binnen Beton, cement- en calci-
umsulfaatdekvloeren, oude, 
stevig vastzittende watervaste 
lijmresten, oude egalisatiepro-
ducten, magnesia- en xyloliet-
dekvloeren, gietasfaltdekvloeren

op zuigende onder-
gronden circa 60 
minuten
op niet zuigende 
ondergronden circa 90 
minuten

200 - 800 g/m² ja Vullen en voorstrijken 
in één werkgang

ARDEX P 3  
Niet-druppelende  
multifuntionele grondering

Binnen Beton, cement- en calci-
umsulfaat dekvloeren, keramiek, 
cement- en gipspleisters, 
wandplaten waterbestendige 
verflagen/pleisters

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

ARDEX P 52  
Voorstrijkconcentraat 

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

tot een heldere, dunne 
laag is opgedroogd 
circa 1,5 - 3 uur 

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

ARDEX P 82  
Kunstharsvoorstrijkmiddel

binnen Beton, cement-, calciumsulfaaten 
magnesietdekvloeren, gietasfalt, 
keramiek, spaanplaten, 
terrazzo, staal, kunststofbekle-
dingen, lak

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

ARDEX PU 30  
Eencomponent PU 
voorstrijk

binnen en 
buiten, vloer

Uit één component bestaand 
veelzijdig inzetbaar reactiehars-
voorstrijkmiddel op polyurethaan-
basis als voorstrijk, afsluitende 
voorstrijk en versteviging op 
gladde en dichte ondergronden.

circa 1 uur voor 
voorstrijk
circa 2 uur bij lagen 
die met kwartszand 
zijn behandeld

100 - 150  
g/m² bij eenma-
lig opbrengen 
als voorstrijk
250 - 300 g/m² 
bij opbrengen 
van twee lagen 
als vochtscherm

ja Snel drogend,  
na één uur verder  
te bewerken

ARDEX EP 2000 Multi-
functionele epoxyhars

binnen en 
buiten

Gronderen en versterken van: 
cement- en calciumsulfaatdek-
vloeren, beton, keramiek

circa 24 uur 300 g/m² ja Verharsen van  
scheuren, stoppen 
van opstijgend vocht, 
het maken van 
epoxy-dekvloeren / 
tweecomponentig 

ARDEX P 4  
Snelle multifunctionele 
grondering,
buiten en binnen 

buiten en
binnen

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

op zuigende onder-
gronden circa  
15 - 30 minuten
op niet zuigende onder-
gronden circa  
60 minuten

100-500 g/m² 1-component voor 
zuigende en niet zui-
gende ondergronden

OVERZICHT VOORSTRIJKMIDDELEN
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RUWBOUW
VOORBEREIDING ONDERGROND
VLOEREGALISATIES
AFDICHTINGSPRODUCTEN
TEGELPROGRAMMA
NATUURSTEENPROGRAMMA
VLOERBEDEKKINGS- EN PARKETLIJMEN
WANDEGALISATIES

ARDEX is al meer dan 70 jaar marktleider als producent en 
leverancier van bouwchemische producten.

Door voortdurend overleg met onze partners uit de praktijk 
weten we welke vraag er speelt bij de vakmensen.

Vanuit die vraag ontwikkelen we steeds weer nieuwe  producten 
die de bouwspecialisten helpen om hun werk makkelijker en 
sneller te maken.
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ARDEX DS 20
Ontkoppelingsvlies

Ontkoppeling- en heropneembaar systeem 
waarop tegels, platen, natuursteen en betonte-
gels gelegd kunnen worden. De heropneembare 
functie maakt het mogelijk om tegels en platen 
in de woningbouw te l eggen, waarbij bestaande 
bedekkingen behouden blijven. De ontkoppe-
lingsfunctie vermindert spanningen tussen onder-
grond 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
Geschikt voor verwarmde dekvloeren.

Toepassing 
Ontkoppeling- en heropneembaar systeem waar-
op tegels, platen, natuursteen en betontegels 
gelegd kunnen worden.
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: circa 1,0 m
Baandikte: circa 0,4 mm
Kleur: groen
Gewicht: circa 180 g/m2

Geschikt voor vloerverwarming: ja
Verpakking: doos met 1 rol
Lengte: 50 m
Opslag: in koele, droge ruimtes
circa 24 maanden te bewaren 

Verpak-
king

Art. nr.
EAN

Pallet

Doos
1 rol

73249
40 24705 73249 9

24 
rollen

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

ARDEX DS 30
Ontkoppelingsplaat

 Ontkoppelingsplaat voor het leggen van textiele 
vloerbedekking, PVC-bedekking, PVC-designbe-
dekking, 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 opbouwhoogte van slechts 4,0 mm
Eenvoudig te verwerken en te leggen
Geschikt voor verwarmde dekvloeren.

Toepassing 
Voor het ontkoppeld leggen  op ondergronden 
van:
– cementdekvloeren
– calciumsulfaat (vloei) dekvloer
– magnesiet- en houtgranietvloeren
– gietasfaltdekvloeren
– dekvloeren met vloerverwarming
– droge dekvloeren
– plankenvloeren en spaanplaten
– oude tegels en plavuizen
– oude PVC- en parketbedekkingen

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 
afdichtmortel en ARDEX SK 100 W TRICOM 
Afdichtingsbaan (ARDEX 7+8 afdichtingslijm).

Plaatformaat: 1.000 mm x 600 mm x 4,0 mm
Gewicht: 3,8 kg/m2

Kleur: Sering
Bereikbare geluidshinderverbetering: 
(conform DIN EN ISO 140-8): 8 db (gelijmd, 
met tegelbedekking)
Brandklasse: (DIN EN 13501-1): Efl
Warmtedoorlaatweerstand: 0,04 m2 K/W
Warmtegeleiding: 0,11 W/mK
Scheurvastheid: 6,7 N/mm2

Geschikt voor vloerverwarming: ja
Opslag: liggend in droge ruimtes circa 3 jaar 

Verpak-
king

Art. nr.
EAN

Pallet

Doos
15 platen
= 9 m2

73205
40 24705 73205 5

10 
dozen

ARDEX DS 40
Contactgeluidsisolatie- 
en ontkoppelingsplaat
Ontkoppelings- en contactgeluidisolatiesysteem 
voor het leggen van tegels, platen, natuursteen 
en betonsteen. Ook geschikt voor weer opneem-
bare vloerbedekkingen. 
De ontkoppelingsfunctie vermindert spannin-
gen tussen ondergrond en bekleding, werkt 
scheuroverbruggend en maakt zeker leggen op 
kritieke ondergronden mogelijk.
Voor binnen, vloer
In oude en nieuwe gebouwen, bij saneringen en 
renovaties, in woningen en industriële gebou-
wen, bij belastingen tot 2 KN/m2.
Toepassing 
Voor het contactgeluid verminderende en ont-
koppelende leggen van tegels, platen, natuur-
steen en beton op ondergronden van:
– beton
– cementdekvloeren
– calciumsulfaat-vloeivloeren
– magnesiet- en houtgranietvloeren
– gietasfaltdekvloeren
– dekvloeren met vloerverwarming
– droge dekvloeren
– plankenvloeren en spaanplaten
– oude tegels en plavuizen
– oude PVC- en parketbedekkingen
Daarnaast is de universele fixering 
ARDEX AF 800 bijzonder geschikt voor de 
fixering van heropneembare bedekkingen, 
bijvoorbeeld op oude gebruiksvloeren van PVC, 
gelakt parket of geëgaliseerde, zuigende on-
dergronden. Verder worden voor het leggen de 
ARDEX MICROTEC lijm, ARDEX X 78 of ARDEX X 
78 S gebruikt. 
In vochtige ruimtes van de belastingsklasse 
A0 (privé-gebruikte badkamers met en zonder 
vloerafvoer) overeenkomstig ZDB-informatieblad 
inzetbaar met ARDEX-afdichtings producten.

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)
Warmtedoorlaatweerstand: 0,036 m2 K/W
Warmtegeleiding: 0,11 W/mK
Waterdampdiffusieweerstandsgetal μ: 450
Geschikt voor vloerverwarming: ja
Opslag: liggend in droge ruimtes circa 3 jaar 

Verpak-
king

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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Verpak-
king

Art. nr.
EAN

Pallet

18 kg 
emmer

met deksel-
eenheid

13557
40 24705 13557 3

14 
emmers

4,5 kg 
emmer

met deksel-
eenheid

60202
40 24705 60202 0

65 
emmers

1 kg
potje

met deksel-
eenheid

60170
40 24705 60170 2

verpakt 
per

10 stuks
340 potjes

ARDEX EP 2000
Multifunctionele epoxyhars

Oplosmiddelvrije, laagviskeuze, 
ongevulde tweecomponenten-epoxyhars.

Voor binnen en buiten, vloer

Oplosmiddelvrij
Bestand tegen chemicaliën
Rol- en smeerbaar
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: circa 1,1 kg/l
Materiaalverbruik: bij het aanbrengen op gro-
te opper vlakken afhankelijk van het absorptie-
vermogen van de ondergrond 
circa  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 circa 300 g/m.
Voor het maken van dekvloeren 
circa 1,6 tot 2,2 kg/m2/cm laagdikte.
Verwerkingstijd (+20 °C): circa 30 minuten
Belastbaar: na circa 1 dag mechanisch te 
belasten, na circa 7 dagen chemisch te belasten
Beloopbaarheid (+20°C): na circa 6 uur
EMICODE: EC1PLUS = zeer emissiearm
GISCODE: RE 1 = oplosmiddelvrij
Opslag: circa 12 maanden in de ongeopende, 
originele verpakking, in droge ruimtes

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

ARDEX FB
Giethars

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

Voor binnen en buiten

Zeer vloeiend
Zeer hoge mate van indringing

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

Mengverhouding:
staat op de verpakking
Gewicht gebruiksklare mortel: circa 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 circa 1 kg/m2

Verwerkingstijd (+20 °C): circa 90 minuten
Belastbaar: na circa 24 uur
GISCODE: RE 1 = oplosmiddelvrij
Opslag: circa 12 maanden in de ongeopende, 
originele verpakking, in droge ruimtes

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

Verpak-
king

Art. nr.
EAN

Pallet

4 kg 
emmer

60190
40 24705 60190 0

90 
emmers

1 kg
potje

60200
40 24705 60200 6

verpakt 
per 

10 stuks
340 potjes

ARDEX PU 5
Snelreparatiehars

Op basis van polyurethaanhars.
Voor de krachtgesloten verbinding van scheu-
ren, 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 scheu-
ren, 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 vloerbedekkingen, zoals parket, 
laminaat enz. De geschiktheid moet van tevoren 
worden vastgesteld. Geschikt voor onverwarm-
de en verwarmde dekvloeren.

Mengverhouding:
Staat op de verpakking
Gewicht gebruiksklare mortel: circa 1,5 kg/l
Materiaalverbruik: Wordt bepaald door de 
breedte en de diepte van de voegen en scheu-
ren. Voor het afsluiten van schijnvoegen zijn 
circa 200 g/m² nodig
Verwerkingstijd (+20 °C/50%rF):
circa 10 minuten 
Belastbaarheid (+20 °C): circa 20 minuten
EMICODE: EC1PLUS = zeer emissiearm
Opslag: in droge en vorstvrije ruimtes recht-
opstaand, circa 9 maanden in de ongeopende, 
originele verpakking.

Verpakking Art. nr.
EAN

Pallet

Combiblik
0,815 kg hars

0,185 kg harder
20 spijkerribben

23719
40 24705 23719 2

verpakt per 
4 stuks

360 potjes
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ARDEX P 21
Vullende voorstrijk

Vullen en voorstrijken in één werkgang. Voor het 
dragen van ARDEX vloeregalisaties in combinatie 
met vloerbedekkingen zoals kant-en-klaarparket 
en ARDEX tegellijmen.

Voor binnen, vloer 

Toepassing 
Vullende grondering en hechtbrug voor zuigende 
en niet-zuigende ondergronden, zoals:
– beton
–  cementdekvloeren en calciumsulfaatdekvloe-

ren
–  oude, stevig vastzittende, watervaste lijmres-

ten
– oude egalisatieproducten
– magnesia- en xylolietdekvloeren
– gietasfaltdekvloeren
– tegelwerk
– terrazzo
– droge dekvloeren
– houten plankenvloeren
– houten spaanplaten P4
– geschuurde OSB-platen
– mat geschuurde coatings

Mengverhouding: 2:1 in gewichtsdelen
Materiaalverbruik: circa 200 - 800 g/m² al 
naargelang de gesteldheid van de ondergrond 
en het gebruikte gereedschap
Verwerkingstijd (+20 °C): circa 30 minuten
Droogtijd (+20 °C): op zuigende ondergronden 
circa 60 minuten, op niet zuigende ondergron-
den circa 90 minuten
EMICODE: zeer emissiearm EC1PLUS R
GISCODE: Component A (poeder) ZP 1
Component B (dispersie) D1
Opslag: vorstvrij circa 12 maanden in de 
ongeopende, originele verpakking te bewaren

Verpakking

2-componentenset verpakt in een mengem-
mer met telkens: 2 x 5 kg component A 

(poeder) in een papieren zak 
1 x 5 kg component B (dispersie) in 

ARDEX REDUXPack

Art. nr.
EAN

Pallet

32075 
40 24705 32075 7

24 
emmers

ARDEX BU-R
Wapeningsweefsel

Voor binnen en buiten

Wit, alkalibestendig glasvezel weefsel met 4mm 
maaswijdte en schuifvaste opbouw.

Toepassing 
Voor de scheur-sanering met
–  ARDEX F 5 Vezelversterkte 

gevelegalisatie
–  ARDEX F 3 Wandreparatie- en egalisatieproduct
Water- en weerbestendig

In combinatie met houten ondergronden met 
– ARDEX P 21 Vullende voorstrijk

Oppervlaktegewicht: circa 165 g/m2

Verbruik: circa 1,10 m/m2

Maaswijdte: 4 x4 mm
Opslag: in droge ruimtes 
circa 36 maanden te bewaren

Verpak-
king

Art. nr.
EAN

Pallet

Doos
1 rol

73263
40 24705 73263 5

24 
dozen

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

ARDEX P 10 SR
2-K 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, 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
Materiaalverbruik: De hoeveelheid benodigd 
materiaal is afhankelijk van de breedte en diepte 
van de voegen en de scheuren
Verwerkingstijd (+20 °C): circa 10 minuten
Belastbaarheid (+20 °C): 20 minuten 
Verhardingstijd: 30 - 40 min.
EMICODE: EC1PLUS = zeer emissiearm

Opslag: Kan rechtop staand in droge en vorst-
vrije ruimtes bij een minimumtemperatuur van 
minstens +10 °C circa 12 maanden in de origi-
neel gesloten verpakking worden opgeslagen

Verpakking

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

20 spijkerribben + wegwerphandschoenen 
(verpakt per = 6 sets)
Art. nr.

EAN
Pallet

25100 
40 24705 25100 6

240 sets =
40 dozen



VO
O

R
B

ER
EI

D
IN

G
 

O
N

D
ER

G
R

O
N

D

33

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 hechtaktieve 
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 kozij-
nen, 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 on-
geopende, originele verpakking

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

Verpak-
king

Art. nr.
EAN

Pallet

5 kg 
emmer

60211
40 24705 60211 2

64 em-
mers

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 52
Voorstrijkconcentraat

Zeer emissiearm en oplosmiddelvrij.
Grondering, voorstrijk, hechtbrug en poriënafslui-
ter met waterafstotende werking. Verhindert bij 
het egaliseren het opstijgen van luchtbellen uit 
de ondergrond. Met water te verdunnen.
Voor binnen, vloer, wand en plafond
Toepassing 
Grondering, voorstrijk, hechtbrug en poriënafslui-
ter met waterafstotende werking:
–  voor het binden van reststof en poederende 

ondergronden, bijvoorbeeld op geschuurde, 
zuigende calciumsulfaat dek- en vloeivloeren

–  voorstrijken van cementdekvloeren en beton-
nen vloeren

–  hechtbrug op gladde betonnen vloeren, met 
name dichte cementdekvloeren, verbeterde 
calciumsulfaatdekvloeren, terrazzo, zandsteen 
en tegelvloeren

–  hechtbrug op oude ondergronden met vastzit-
tende resten van egalisatielagen en lijm

–  hechtbrug op glad beton voor gips gebonden 
wandegalisaties

Als afsluiting van poriën op zuigende ondergron-
den 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
circa 300 g ARDEX P 52/m2

Mengverhouding:
1 deel ARDEX P 52 : 1/2 deel water
circa 200 g ARDEX P 52/m2

Mengverhouding:
1 deel ARDEX P 52 : 1 deel water
circa 150 g ARDEX P 52/m2

Mengverhouding:
1 deel ARDEX P 52 : 3 delen water
circa 50 g ARDEX P 52/m2

Mengverhouding:
1 deel ARDEX P 52 : 5 delen water
circa 30 g ARDEX P 52/m2

GISCODE: D 1 = oplosmiddelvrij
EMICODE: EC1PLUS = zeer emissiearm
Opslag: vorstvrij, circa 12 maanden in de 
ongeopende, originele verpakking

Verpak-
king

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

blik van
1 kg

24762
40 24705 24762 7

verpakt 
per 

10 stuks
340 potjes

Concentraat
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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 cementdekvloe-
ren.
Onder egalisaties en tegelverlijmingen op:
– slecht bezande gietasfaltvloeren
– verbeterde calciumsulfaat dekvloeren
– magnesietdekvloeren
– spaanplaten
– hout
– terrazzo
– zandsteen
– tegels
– klinkers
– plaatstaal
– kunststofbekledingen
–  lak-, olieverf, verf op basis van plastic

Materiaalverbruik: 100 –200 g/m2

GISCODE: RE 1 = oplosmiddelvrij
Opslag: vorstvrij, maar koel, circa 12 maanden 
in de ongeopende, originele verpakking

Verpak-
king

Art. nr.
EAN

Pallet

3 kg
Potje

59200
40 24705 59200 0

2
eenheden
72 em-
mers

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

Verpak-
king

Art. nr.
EAN

Pallet

1 kg
Potje

59210
40 24705 59210 9

34 dozen
met elk 5
eenheden
170 stuks

Blikken met telkens 1 kg netto component A 
en B = eenheid van 2 kg netto

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

Voor binnen en buiten 
vloer, wand en plafond 

Betrouwbare hechtbrug met een breed toepas-
singsspectrum 
Snel drogend 
Oplosmiddelvrij 
Spat- en druppelgereduceerde consistentie 
Eéncomponent 
Gemakkelijk aan te brengen 

Toepassing 
Grondering en hechtbrug voor zuigende en niet 
zuigende ondergronden, zoals:
– beton 
– cement- en kalkcementpleisters 
–  cementdekvloeren en calciumsulfaatdekvloe-

ren 
– tegelwerk 
– terrazzo 
– dispersieverflagen 
– oude, watervaste lijmresten 
– droge dekvloeren 
– PVC bedekkingen 
– egalisatieproducten 
Voor het dragen van tegellijmen, vloer- 
en wandegalisaties.

Materiaalverbruik: circa 100 – 500 g/m² 
al naargelang de gesteldheid van de ondergrond 
en het gebruikte gereedschap
Droogtijd (+20 °C): 
op zuigende ondergronden circa 15 - 30 minuten
op niet zuigende ondergronden circa 60 minuten
Geschikt voor vloerverwarming: ja
Opslag: vorstvrij, circa 12 maanden in de 
ongeopende, originele verpakking 

Verpak-
king

Art. nr.
EAN

Pallet

8 kg 
emmer

60214 
40 24705 60214 3

64 
emmers

2 kg 
emmer

60213 
40 24705 60213 6

180 
emmers

Verpak-
king

Art. nr.
EAN

Pallet

Doos
4 rollen = 

100 m

59177
40 24705 59177 5

18 dozen 
= 1.800 m

Rolmaat hoogte: 5 cm x rollengte: 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.

Voor binnen en buiten, vloer

Verhindert geluidsbruggen en strakke aansluitin-
gen bij 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 geluidsbruggen 
bij uitvlak- en egalisatiewerkzaamheden met 
zelfvloeiende en standvaste egalisaties te 
verhinderen.

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

Randstrookhoogte: circa 5 cm
Randstrookdikte: circa 5 mm
Lengte: circa 25 m
Waterdampdiffusie: ja
Vochtbestendig: ja
Kleur: grijs
Verpakking: Karton met 4 rollen elk 25 m
Opslag: Kan in koele, droge ruimtes circa 12 
maanden worden opgeslagen. 
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ARDEX PU 30
Eencomponent PU voorstrijk 

 Voor binnen en buiten, vloer

Uit één component bestaand veelzijdig inzetbaar 
reactieharsvoorstrijkmiddel op polyurethaanbasis 
als voorstrijk, afsluitende voorstrijk en verstevi-
ging 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 bijvoorbeeld 
calciumsulfaatdekvloeren en calciumsulfaat- 
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 oplosbare 

lijmresten zoals bijvoorbeeld sulfietaflooglij-
men

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

 –  droge dekvloerelementen zoals bijvoorbeeld 
gipsvezelplaten

 – oude SMP-lijmresten
 –  keramische tegels en platen/terrazzovloeren
 –  snelvoorstrijk onder parketvloeren in combi-

natie 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 aan te 
brengen
Zeer 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: circa 60 minuten
Beloopbaarheid: circa 40 - 50 minuten
Droogtijd:
circa 1 uur voor voorstrijk
circa 2 uur bij lagen die met kwartszand zijn 
behandeld
Geschikt voor vloerverwarming: ja
EMICODE: EC1PLUS = zeer emissiearm
GISCODE: PU 40 - PU-systemen, 
oplosmiddelvrij,
gevaarlijk voor de gezondheid, allergeen
Verpakking: jerrycan met 11 kg netto
Opslag: niet onder +5 °C/vorstgevoelig
Houdbaarheid: circa 12 maanden in de origi-
neel gesloten verpakking houdbaar

Verpak-
king

Art. nr. 
EAN

Pallet

11 kg 
jerrycan

22390 
40 24705 22390 4

60 
jerrycans
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ARDEX A 45 Stabiel reparatieproduct

ARDEX A 45 FIJNStabiel reparatieproduct

ARDEX A 46 Stabiel uitvlakproduct

ARDEX FIX Supersnelle egalisatie

ARDEX K 15 DR Uitvlak- en egalisatieproduct 

ARDEX K 33 Universele egalisatie

ARDEX K 36 NIEUW Uitvlakproduct, binnen en buiten

ARDEX K 39 Reactiveerbare vloeregalisatie

ARDEX K 40 Premium vloeregalisatie NIEUW!

ARDEX K 55 Snelegalisatie

ARDEX K 60 Egalisatie op latexbasis 

ARDEX FA 20 Vezelversterkte vloeregalisatie

ARDEX K 22 F Calciumsulfaat-egalisatie vezelversterkt

ARDEX K 301 Buitenegalisatie

ARDEX K 80 Dunne cementdekvloer

ARDEX E 25 Kunstharsdispersie

ARDEX AR glasvezel NIEUW!

37
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SYSTEEMOVERZICHT VLOEREGALISATIES

Gebruiker Toepassing Laagdikte Op dichte en voorge-
streken ondergronden

ARDEX A 45 
Stabiel  
reparatieproduct

Vloerlegger
Schilder
Allrounder

Binnen.
Stabiel reparatieproduct, voor het vullen van gaten en neffenheden.

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

ten minste 1,5 mm

ARDEX A 45 FIJN 
Stabiel  
reparatieproduct

Vloerlegger
Schilder
Allrounder

Binnen.
In cementdekvloeren en betonnen vloeren, voor het eren van traptreden, 
snel te beleggen.
Stabiel reparatieproduct voor finish-egalisaties tot op 0 mm af te werken,-
snel legklaar.
Bijzonder betrouwbare hechteigenschappen met ARDEX-vloerbe-
dekkingslijmen

0 - 10 mm,
boven 10 mm
met zand gemengd

ten minste 1,5 mm

ARDEX A 46
Stabiel  
uitvlakproduct  
voor buiten

Tegelzetter
Stukadoor
Allrounder

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

2 - 30 mm ten minste 2 mm

ARDEX FIX  
Supersnelle  
egalisatie

Vloerlegger
Schilder

Binnen.
Reparatie-egalisatie met finish-karakter.
Voor het uitvlakken en bijwerken van hoogteverschillen en oneffenheden tot 
op 0 af te werken.

tot 4 mm ten minste 1 mm

ARDEX K 15 DR 
Uitvlak- en  
egalisatie- 
product

Allrounder 
Schilder
Vloerlegger
Tegelzetter

Binnen. Duidelijk minder stof dan TRGS 900 (Technische regel voor 
gevaarstoffen arbeidsplaats-grenswaarde). Voor dunne en dikke uitvlak- en 
egalisatielagen. Om alle gangbare lijmen en tegels op aan te brengen.  
Heeft zich door jarenlang gebruik in de praktijk bewezen door het 
ARDURAPID®·effect.

1,5 - 10 mm, 
tot 10 mm,
boven 10 - 20 mm
met zand gemengd

ten minste 1,5 mm

ARDEX K 33  
Universele  
egalisatie 

Allrounder
Schilder
Vloerlegger
Tegelzetter

Binnen. Universeel zowel in dunne als dikke lagen toepasbaar onder alle 
gangbare lijmen, elastische en textiele vloerbedekkingen, tegels en parket.   

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

ten minste 1,5 mm

ARDEX K 36 NIEUW 
Uitvlakproduct,  
binnen en buiten

Tegelzetter
Ruwbouw
Allrounder

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 39 
Reactiveerbare  
vloeregalisatie 

Tegelzetter
Vloerlegger
Schilder

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 40 
Vloeregalisatie

Vloerlegger
Schilder
Allrounder

Binnen.
Uitstekende vloei- en zelfnivelleringseigenschappen, zeer snel klaar om te 
beleggen

tot 20 mm,
boven 20 - 30 mm
met zand gemengd

ten minste 1,5 mm

ARDEX K 55 
Snelegalisatie

Vloerlegger
Schilder

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

1,5 - 10 mm,
boven 10 mm
met zand gemengd

ten minste 1,5 mm

ARDEX K 60 
Egalisatie op  
latexbasis

Allrounder
Schilder
Vloerlegger
Tegelzetter

Binnen.
Uitstekende vloei- en zelfnivellerende eigenschappen, 2-componenten 
vloeregalisatie met hoge hechting. Optimaal voor reparatie- en renovatie-
werkzaamheden.  
Watervast en bestand tegen vocht. Zeer spanningsarm.  
Zonder voorstrijk op alle in de bouw gebruikelijke ondergronden.

2 - 15 mm
tot 30 mm 
met zand gemengd

ten minste 2 mm

ARDEX FA 20 
Vezelversterkte  
vloeregalisatie

Tegelzetter
Vloerlegger

Binnen.
Met ARDEX MICROTEC TECHNOLOGIE. 
Zekerheid 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 22 F 
Calciumsulfaat- 
egalisatie vezelversterkt

Vloerlegger  
Schilder  
Allrounder

Binnen. 
Met ARDEX MICROTEC Technologie. Zekerheid door vezelversterking. Voor 
het vervaardigen van gelijkmatig zuigende oppervlakken op vervormingsge-
voelige ondergronden voor het aanbrengen van vloerbedekkingen en parket.

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

ten minste 1,5 mm
(voor het leggen van 
parket minimaal 3 mm)

ARDEX K 80 
Dunne  
cementdekvloer

Tegelzetter
Natuursteen-
zetter
Aannemerij

Binnen.
Voor het vervaardigen van gebruiksklare vloeroppervlakken in handel 
en industrie.

5 - 50 mm,
vanaf 10 mm met zand 
gemengd (op calci-
umsulfaat-dekvloeren vanaf 
10 - 20 mm met zand 
gemengd)

ten minste 5 mm

ARDEX K 301
Buitenegalisatie

Tegelzetter
Aannemerij
Allrounder
Vloerlegger

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

2-20 mm ten minste 2 mm
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Op gietasfalt- 
dekvloeren

Beloopbaar na Droging / Belegbaar Te pompen Geschikt voor 
stoelrollen

Geschikt voor
vloerverwarming

Bijzonderheden

tot 3 mm na circa 60 
minuten

na circa 60 minuten nee ja ja

tot 2 mm na circa 60 
minuten

na circa 60 minuten nee ja ja

– na circa 2 - 3 uur vochtongevoelige bedekkingen
na circa 1 dag
Verflagen, coatings na het 
drogen
tot 5 mm circa 2 dagen
tot 10 mm circa 5 dagen
tot 20 mm circa 7 dagen
tot 30 mm circa 10 dagen

nee ja ja

tot 4 mm na circa 30 
minuten

na circa 30 minuten nee ja ja

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

na circa 2 uur 5 mm na 12 uur
10 mm na 24 uur

ja ja ja

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

na circa 2 - 3 uur tot 10 mm na circa 1 dag
boven 10 mm na circa 3 
dagen

ja ja ja

– na circa 2 uur na beloopbaarheid ja ja ja 
 
 

tot 5 mm 
 

na circa 2 - 3 uur tot 5 mm na circa 1 dag
boven 10 mm na circa 2 
dagen

ja ja ja

tot 5 mm na 2 uur tot 5 mm na 6 uur 
tot 10 mm na 12 uur 
tot 20 mm na 24 uur

ja ja ja

– na circa 60 
minuten

na circa 60 minuten nee ja ja

tot 10 mm na circa 2 uur tot 3 mm circa 12 uur
tot 5 mm circa 24 uur
tot 10 mm circa 48 uur 

nee ja ja geen  
overwateren  
mogelijk

3-10 mm
boven 10 mm
met zand gemengd

na circa 2 uur tot 10 mm = circa 1 dag
10 - 20 mm = circa 2 dagen

nee ja ja

tot 10 mm na circa 90 
minuten

tot 3 mm = circa 1 dag ja ja, vanaf 1 mm
laagdikte

ja

– na circa 2 uur diffusie-open vloerbedek-
kingen
na circa 1 dag
diffusiedichte vloerbedek-
kingen
tot 10 mm na circa 1 dag
tot 30 mm na circa 3 dagen
tot 50 mm na circa 7 dagen

ja ja ja

– na circa 2 - 3 uur vochtongevoelige bedek-
kingen
na circa 1 dag
Verflagen, coatings na het 
drogen
tot 5 mm circa 2 dagen
tot 10 mm circa 5 dagen
tot 20 mm circa 7 dagen

ja ja ja

Uitspraken in onze technische informatiebladen in acht nemen.

1121/16

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

1121/16
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ARDEX A 45
Stabiel reparatieproduct

Op cementbasis.
Voor binnen
Voor laagdiktes van 1,5 tot 5 mm

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

Legklaar na 60 minuten
Snel verhardend
Snel drogend
Snel te beleggen

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

Mengverhouding: 
circa 5,5 l water : 25 kg poeder 
Soortelijk gewicht: circa 1,4 kg/l
Gewicht gebruiksklare mortel: circa 1,9 kg/l
Materiaalverbruik: circa 1,6 kg m2/mm
Verwerkingstijd (+20 °C): circa 15 minuten
Beloopbaarheid (+20°C): na circa 60 minuten
Belegbaar (+20°C): na circa 60 minuten
Geschikt voor stoelrollen: ja
Geschikt voor vloerverwarming: ja
CE volgens EN 13813: CT-C40-F7
EMICODE: EC1 = zeer emissiearm
GISCODE: ZP1 = cementhoudend product, 
chromaatarm
Opslag: circa 12 maanden in de ongeopende, 
originele verpakking, in droge ruimtes

Verpak-
king

Art. nr.
EAN

Pallet

25 kg 
papieren 

zak

53110
40 24705 53110 8

40 
zakken

ARDEX A 45 FIJN
Stabiel reparatieproduct

Op cementbasis.
Voor binnen
Voor laagdiktes tot 20 mm

Met ARDEX MICROTEC TECHNOLOGIE.
Met ARDURAPID®-effect
Voor het egaliseren en repareren van traptreden 
en trapportalen.
Voor finish-egalisaties tot op 0 mm af te werken.

Legklaar na 60 minuten
Snel verhardend
Snel drogend
Reactiveerbaar
Zeer goed modelleerbaar

Toepassing 
Voor het egaliseren en repareren van traptreden 
en trapportalen. 
Vullen van gaten, verlagingen en uitgebroken 
delen in dek- en betonvloeren. 
Bijwerken van hoogteverschillen en oneffenhe-
den op alle geschikte ondergronden.

Mengverhouding: 
circa 6,75 - 8 l water : 25 kg poeder 
Soortelijk gewicht: circa 1,3 kg/l
Gewicht gebruiksklare mortel: circa 1,7 kg/l
Materiaalverbruik: circa 1,25 kg m2/mm
Verwerkingstijd (+20 °C): circa 15 minuten
Beloopbaarheid (+20°C): na circa 60 minuten
Belegbaar (+20°C): na circa 60 minuten
Geschikt voor stoelrollen: ja
Geschikt voor vloerverwarming: ja
CE volgens EN 13813: CT-C35-F6
EMICODE: EC1PLUS = zeer emissiearm
GISCODE: ZP1 = cementhoudend product, 
chromaatarm
Opslag: circa 12 maanden in de ongeopende, 
originele verpakking, in droge ruimtes

Verpak-
king

Art. nr.
EAN

Pallet

25 kg 
papieren 

zak

32602
40 24705 32602 5

40 
zakken

ARDEX
MICROTEC

TECHNOLOGIE

ARDEX A 46
Stabiel uitvlakproduct voor 
buiten
Op cementbasis.
Voor binnen en buiten
Voor laagdiktes van 2 tot 30 mm

Vullen van gaten, sparingen, oneffenheden, 
sleuven, scheurvorming in vloer- en wandopper-
vlaktes.

Snel belastbaar
Snel beloopbaar

Toepassing 
Voor het vullen van:
– gaten, sparingen, oneffenheden, scheuren, 
scheurvorming in vloeren wandoppervlaktes
Verbeteren en nivelleren van:
– traptredes en bordessen
Voor 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 mor-
telgroepen P II en P III en andere geschikte 
ondergronden
–  voor het dragen van tegel- en plaatbedekkin-

gen, verflagen en coatings
– als gebruikslaag in normaal belaste bereiken
–  onder vlakke egalisatielagen van ARDEX K 

301 buitenegalisatie

Mengverhouding:
circa 6 - 7 l water : 25 kg poeder
Soortelijk gewicht: circa 1,3 kg/l
Gewicht gebruiksklare mortel: circa 1,8 kg/l
Materiaalverbruik: circa 1,4 kg m2/mm
Verwerkingstijd (+20 °C):
circa 15 - 20 minuten
Beloopbaarheid (+20°C): na circa 2 - 3 uur
CE volgens EN 13813: CT-C20-F5
EMICODE: EC1PLUS = zeer emissiearm
GISCODE: ZP1 = cementhoudend product, 
chromaatarm
Opslag: circa 6 maanden in de ongeopende, 
originele verpakking, in droge ruimtes

Verpak-
king

Art. nr.
EAN

Pallet

25 kg 
papieren 

zak

53080
40 24705 53080 4

40 
zakken
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Verpak-
king

Art. nr.
EAN

Pallet

5 kg 
emmer

52117
40 24705 52117 8

72 
emmers

ARDEX FIX
Supersnelle egalisatie

Op cementbasis.
Voor binnen
Voor een laagdikte tot 4 mm
(oppervlakkige egalisatiewerkzaamheden)

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

Legklaar na 30 minuten
Bespaart de voorstrijk
Snel verhardend
Snel drogend
Tot op nul verwerkbaar

Toepassing 
Voor het repareren van:
–  ondergronden voor het beleggen met vloerbe-

dekkingen 
Voor het opvullen van: 
– gaten en sleuven
Voor het uitvlakken van hoogteverschillen bij: 
– dekvloeren
– spaanplaten 
– andere bouwplaten
Voor het egaliseren van oneffenheden op:
–  cement-, calciumsulfaat- en gietasfalt-

dekvloeren
– betonvloeren
– spaanplaten
– tegel- en plaatvloeren
Voor plaatselijke egalisaties om fouten en aan-
zetten weg te werken in:
– oude en nieuwe egalisatielagen

Mengverhouding: 
circa 0,33 l water : 1 kg poeder resp.
circa 1,65 l water : 5 kg poeder
Soortelijk gewicht: circa 0,86 kg/l
Gewicht gebruiksklare mortel: circa 1,5 kg/l
Materiaalverbruik: circa 1,15 kg m2/mm
Verwerkingstijd (+20 °C): circa 5 minuten
Beloopbaarheid (+20°C): na circa 30 minuten
Belegbaar (+20°C): na circa 30 minuten
Geschikt voor stoelrollen: ja
Geschikt voor vloerverwarming: ja
EMICODE: EC1PLUS = zeer emissiearm
GISCODE: ZP1 = cementhoudend product, 
chromaatarm 
Opslag: circa 12 maanden in de ongeopende, 
originele verpakking, in droge ruimtes

geoptimaliseerde 

receptuur

ARDEX K 15 DR
Uitvlak- en egalisatieproduct

Op cementbasis.
Voor binnen
Voor laagdiktes van 1,5 tot 10 mm

Stofarm: duidelijk minder stof dan TRGS 
900 
(Technische regel voor gevaarstoffen – arbeids-
plaats-grenswaarde). 
Met ARDURAPID®-effect
Egalisatieproduct, uitvlakproduct, nivelleringspro-
duct, dunne cementdekvloer.

Stofarm
Met verbeterde verwerkingseigenschappen en 
een gunstiger verbruik
Zelfglettend
Scheurvrij zelfs in dikke lagen
Ook te gebruiken op harde of zachte gietasfalt-
vloeren
Verpompbaar

Toepassing 
Uitvlakken en egaliseren van:
– cement-, 
– gietasfalt- en 
–  calciumsulfaatgebonden gietdekvloeren even-

als andere vloeren voor het dragen van elasti-
sche en textiele vloerbedekkingen, parket en 
tegelbekleding.

Opvullen van:
naden in betonnen funderingen en vloeren, voor 
het leggen van alle soorten vloerbedekkingen en 
als afwerklaag in kelders en op zolders.
Geeft in één arbeidsgang legklare oppervlakken.

Mengverhouding:
circa 6,25 l water : 25 kg poeder
Soortelijk gewicht: circa 1,2 kg/I
Gewicht gebruiksklare mortel: circa 1,8 kg/I
Materiaalverbruik: circa 1,4 kg/m2/mm
Verwerkingstijd (+ 20°C): circa 30 minuten
Beloopbaarheid/Belegbaar voor tegels 
(+20 °C): na circa 2 uur
Belegbaar (+20 °C):
5 mm na 12 uur
10 mm na 24 uur
Geschikt voor stoelrollen: ja
Geschikt voor vloerverwarming: ja
CE volgens EN 13813: CT-C35-F7
EMICODE: EC1 = zeer emissiearm
GISCODE: ZP1 = cementhoudend product, 
chromaatarm
Opslag: circa 12 maanden in de ongeopende, 
originele verpakking, in droge ruimtes

Verpak-
king

Art. nr.
EAN

Pallet

25 kg 
papieren 

zak

53134
40 24705 53134 4

40 
zakken

ARDEX K 33
Universele egalisatie

Op cementbasis.
Voor binnen
Voor laagdiktes van 2 tot 15 mm

Met ARDURAPID®-effect
Egalisatieproduct, uitvlakproduct.

Zelfglettend
Schuurbaar
Hoge vulkracht
Verpompbaar
Scheurvrij 

Toepassing 
Uitvlakken en egaliseren van:
– cement 
– gietasfalt- en
– calciumsulfaatgebonden gietdekvloeren 
– betonvloeren en
–  andere geschikte vloeren voor het dragen 

van elastische en textiele vloerbedekkingen, 
parket en tegelbekleding.

Geeft in één arbeidsgang legklare oppervlakken.

Mengverhouding:
circa 5,75 l water : 25 kg poeder
Soortelijk gewicht: circa 1,2 kg/l
Gewicht gebruiksklare mortel: circa 1,9 kg/l
Materiaalverbruik: circa 1,5 kg/m²/mm
Verwerkingstijd (+ 20 °C): circa 30 minuten
Beloopbaarheid/Belegbaar voor tegels 
(20 °C): na circa 2 - 3 uur
Belegbaar (+20 °C): na circa 1 dag; in laag-
diktes boven 10 mm na circa 3 dagen
Geschikt voor stoelrollen: ja
Geschikt voor vloerverwarming: ja
CE volgens EN 13813: CT-C30-F7
EMICODE: EC1PLUS = zeer emissiearm
GISCODE: ZP1 = cementhoudend product, 
chromaatarm
Opslag: circa 12 maanden in de ongeopende, 
originele verpakking, in droge ruimtes

Verpak-
king

Art. nr.
EAN

Pallet

25 kg 
papieren 

zak

53122
40 24705 53122 1

40 
zakken
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Verpak-
king

Art. nr.
EAN

Pallet

25 kg 
papieren 

zak

32589
40 24705 32589 9

40 
zakken

ARDEX K 40
Premium vloeregalisatie

Op cementbasis
Voor binnen
Voor laagdiktes tot 20 mm

Uitstekende vloei- en zelfnivelleringseigenschap-
pen, zeer snel klaar om te beleggen.

Laagdikte gemengd met zand tot 30 mm
Hoge vulkracht
Extreem glad
Verpompbaar

Toepassing 
Uitvlakken en nivelleren van ondergronden voor 
het leggen van elastische en textiele vloerbedek-
kingen, parket, tegels en platen.
Voor het maken van van extreem gladde en 
vlakke legoppervlakken, speciaal geschikt voor 
PVC- en PVC-designvloeren en voor alle soorten 
parketvloeren en grootformaattegels

Mengverhouding:
circa 6,0 - 6,25 l water : 25 kg poeder
Soortelijk gewicht: circa 1,2 kg/l
Vers gewicht van de mortel: circa 1,9 kg/l
Materiaalverbruik:
circa 1,5 poeder per m² en mm
Verwerkingstijd (+20 °C): circa 30 minuten
Beloopbaarheid/Belegbaar voor tegels
(+20 °C): na circa 2 uur
Belegbaar (+20 °C):
Laagdiktes tot 5 mm na circa 6 uur 
Laagdiktes tot 10 mm na circa 18 uur
Laagdiktes tot 20 mm na circa 24 uur
Geschikt voor stoelrollen: ja
Geschikt voor vloerverwarming: ja
CE conform EN 13813: CT-C40-F7
EMICODE: EC1PLUS = zeer emissiearm
GISCODE: ZP1 = cementhoudend product, 
chromaatarm
Opslag: circa 12 maanden in de ongeopende, 
originele verpakking in droge ruimtes

NIEUW!

ARDEX K 39
Reactiveerbare 
vloeregalisatie
Op cementbasis.
Voor binnen
Voor laagdiktes tot 10 mm

Uitstekende vloei- en zelfnivelleringseigenschap-
pen met een lange verlooptijd

Laagdikte gemengd met zand tot 20 mm
Hoge vulkracht
Schuurbaar
Verpompbaar
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 leg-
vlakken speciaal ook voor PVC- en PVC-
designbedekkingen en grote tegel- en plaatbe-
dekkingen

Mengverhouding:
circa 6,0 - 6,25 l water : 25 kg poeder
Soortelijk gewicht: circa 1,2 kg/l
Vers gewicht van de mortel: circa 1,9 kg/l
Materiaalverbruik:
circa 1,5 kg poeder per m² en mm
Verwerkingstijd (+20 °C): circa 40 minuten
Beloopbaarheid/Belegbaar voor tegels 
(20 °C): na circa 2 - 3 uur
Belegbaar (+20 °C): Laagdiktes tot 5 mm na 
circa 1 dag Laagdiktes tot 10 mm na circa 2 
dagen
Geschikt voor stoelrollen: ja
Geschikt voor vloerverwarming: ja
CE volgens EN 13813: CT-C35-F7
EMICODE: EC1PLUS = zeer emissiearm GISCO-
DE: ZP1 = cementhoudend product, 
chromaatarm
Opslag: in droge ruimtes circa 12 maanden in de 
ongeopende, originele verpakking te bewaren.

Verpak-
king

Art. nr.
EAN

Pallet

25 kg 
papieren 

zak

16775
40 24705 16775 8

40 
zakken

Verpak-
king

Art. nr.
EAN

Pallet

25 kg 
papieren 

zak

19256
40 24705 19256 9

40 
zakken

ARDEX K 36 NIEUW
Uitvlakproduct, 
binnen en buiten
Op cementbasis.
Voor binnen en buiten
Voor laagdiktes van 3 tot 30 mm

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.

Zelfglettend
Snel beloopbaar en te beleggen
Verpompbaar
Spanningsarm

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

Voor het dragen van tegelbekledingen, beton- en 
natuursteenplaten.

Mengverhouding:
circa 5,75 l water : 25 kg poeder
Soortelijk gewicht: circa 1,3 kg/l
Gewicht gebruiksklare mortel: circa 2,0 kg/l
Materiaalverbruik: circa 1,6 kg/m²/mm
Verwerkingstijd (+ 20 °C): circa 30 minuten
Beloopbaarheid (+20 °C): na circa 2 uur
Belegbaar voor tegels enz. (+20 °C):
na beloopbaarheid
Geschikt voor stoelrollen: ja
Geschikt voor vloerverwarming: ja
CE volgens EN 13813: CT-C20-F6
EMICODE: EC1 = zeer emissiearm
GISCODE: ZP1 = cementhoudend product, 
chromaatarm
Opslag: circa 12 maanden in de ongeopende, 
originele verpakking, in droge ruimtes

1121/16 

MED modules B en D, vrij-
gegeven voor het gebruik 
als onderste bedekking op 
stalen dekken van schepen.
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ARDEX K 55
Snelegalisatie

Op cementbasis.
Voor binnen
Voor laagdiktes van 1,5 tot 10 mm

Met ARDURAPID®-effect
Voor reparatie-, snelle egalisatie- en renovatie-
werkzaamheden.
Minimaal 24 maanden te bewaren.

Legklaar na 60 minuten
Zelfglettend
Goede hechting aan de ondergrond
Snel verhardend
Snel droog met geoptimaliseerde vloei eigen-
schappen en zuiniger in verbruik
Snel legklaar, ook in dikke lagen

Toepassing 
Voor het egaliseren en uitvlakken van:
–  cement- en calciumsulfaat dekvloeren en 

andere ondergronden
Voor snelle renovatie- en reparatiewerkzaamhe-
den.

Mengverhouding: 
circa 5,25 l water : 20 kg poeder 
Soortelijk gewicht: circa 1,2 kg/l
Gewicht gebruiksklare mortel: circa 1,8 kg/l
Materiaalverbruik: circa 1,4 kg m2/mm
Verwerkingstijd (+20 °C): circa 15 minuten
Beloopbaarheid (+20°C): na circa 60 minuten
Belegbaar (+20°C): na circa 60 minuten
Geschikt voor stoelrollen: ja
Geschikt voor vloerverwarming: ja
CE volgens EN 13813: CT-C35-F10
EMICODE: EC1 = zeer emissiearm
GISCODE: ZP1 = cementhoudend product, 
chromaatarm
Opslag: circa 24 maanden in de ongeopende, 
originele verpakking, in droge ruimtes

Verpak-
king

Art. nr.
EAN

Pallet

20 kg 
foliezak

53118
40 24705 53118 4

48 
zakken

Verpak-
king

Art. nr.
EAN

Pallet

Poeder 
(component 

A) 20 kg 
papieren zak

24201
40 24705 24201 1

Poeder 
50 

zakken

Latex 
(component 
B) 4,95 kg 

emmer

30498
40 24705 30498 6

latex 
50 

emmers

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 
Goede hechting aan de ondergrond
Watervast en vochtbestendig
Zeer spanningsarm
Op bijna alle bouwondergronden zonder 
voorstrijk inzetbaar
Te veel water toevoegen is niet mogelijk
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. 

Mengverhouding:
Is door de verpakking vastgelegd.
20 kg poeder: 4,95 kg latex component
3 delen poeder: 1 delen latex component
Soortelijk gewicht (poeder): 1,3 kg/l
Materiaalverbruik: circa 1,6 kg/m²/mm 
Verwerkingstijd (+20 °C): circa 20 minuten
Beloopbaarheid (+20°C): na circa 2 uur
Belegbaar: 3 mm na 12 uur, 
5 mm na 24 uur, 
10 mm na 48 uur
Geschikt voor stoelrollen: ja
Geschikt voor vloerverwarming: ja
CE volgens EN 13813: CT-C12-F4
EMICODE: EC1PLUS = zeer emissiearm
GISCODE (poeder): ZP 1 = cementhoudend 
product, chromaatarm
GISCODE (latex): D 1 = oplosmiddelvrije 
dispersie legwerkstoffen
Opslag: in droge ruimtes circa 9 maanden in de 
ongeopende originele verpakking.

1121/16 

MED modules B en D, vrij-
gegeven voor het gebruik 
als onderste bedekking 
op stalen dekken van 

schepen.



VL
O

ER
EG

AL
IS

AT
IE

S

44

ARDEX FA 20
Vezelversterkte 
vloeregalisatie
Op cementbasis.
Voor binnen
Voor laagdiktes van 3 tot 10 mm

Met ARDEX MICROTEC TECHNOLOGIE.
Zekerheid door vezelversterking.
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.

Met optimale vloei-eigenschappen
Zelfnivellerend
Scheurvrij
Snel beloopbaar
Snel belastbaar
Snel bruikbaar

Toepassing 
Uitvlakken en egaliseren van: 
– houten plankenvloeren
– houten spaanplaten
– elementen t.b.v. van een droog bouwsysteem
– gietasfaltdekvloeren
– oude ondergronden met lijmresten
–  alle gebruikelijke dekvloeren en ondergronden 

in oude en nieuwe gebouwen
Voor het beleggen van: 
– textielbedekking en elastische vloerbedekking
– parket etc.
–  keramische tegels (wij adviseren om de onder-

constructie te stabiliseren met behulp van een 
schuifvast glasweefsel met een maaswijdte 
van 4 mm).

Mengverhouding:
circa 6,5 - 6,75 l water : 25 kg poeder
Soortelijk gewicht: circa 1,2 kg/l
Gewicht gebruiksklare mortel: circa 1,8 kg/l
Materiaalverbruik: circa 1,4 kg m2/mm
Verwerkingstijd (+20 °C): circa 30 minuten
Beloopbaarheid (+20°C): na circa 2 uur
Belegbaar (+20°C): 
na 1 dag tot 10 mm
na 2 dagen bij dikkere lagen
Geschikt voor stoelrollen: ja
Geschikt voor vloerverwarming: ja
CE volgens EN 13813: CT-C35-F10
EMICODE: EC1 = zeer emissiearm
GISCODE: ZP1 = cementhoudend product, 
chromaatarm
Opslag: circa 12 maanden in de ongeopende, 
originele verpakking, in droge ruimtes

Verpak-
king

Art. nr.
EAN

Pallet

25 kg 
papieren 

zak

53178
40 24705 53178 8

40 
zakken

ARDEX 
MICROTEC 

TECHNOLOGIE

ARDEX K 22 F
Calciumsulfaat-egalisatie 
vezelversterkt
Alfa-halfhydraatbasis.
Voor binnen
Voor laagdiktes van 1,5 tot 50 mm

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. 

Snelle en hoge sterkteontwikkeling
Begaanbaar reeds na circa 90 minuten
Optimale vloei-eigenschappen
Zeer spanningsarm
Verpompbaar

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
– tegel- en plaatvloeren
– en andere ondergronden.
Voor het aanbrengen van textiele bedekkingen, 
rubber bedekkingen, linoleum, PVC- en CV-
bedekkingen en parket.

Mengverhouding:
circa 5,25 - 5,75 l water : 25 kg poeder
Soortelijk gewicht: circa 1,2 kg/l
Gewicht gebruiksklare mortel: circa 1,9 kg/l
Materiaalverbruik: circa 1,5 kg m²/mm
Verwerkingstijd (+20 °C): circa 30 minuten
Beloopbaarheid (+20°C): na circa 90 minuten
Belegbaar (+20°C): na circa 1 dag 
tot 3 mm laagdikte
Geschikt voor stoelrollen: ja, 
vanaf 1 mm laagdikte 
Geschikt voor vloerverwarming: ja
CE volgens EN 13813: CA-C35-F10
EMICODE: EC1PLUS = zeer emissiearm
GISCODE: CP 1 = egalisatieproduct op calci-
umsulfaatbasis
Opslag: circa 12 maanden in de ongeopende, 
originele verpakking, in droge ruimtes

Verpak-
king

Art. nr.
EAN

Pallet

25 kg 
papieren 

zak

53209
40 24705 53209 9

40 
zakken

ARDEX
MICROTEC

TECHNOLOGIE

ARDEX K 80
Dunne cementdekvloer

Op cementbasis.
Voor binnen
Voor laagdiktes van 5 tot 50 mm

Met ARDURAPID®-effect.
Voor het maken van gebruiksklare vloeren in 
handel en industrie.
Voor het uitvlakken en nivelleren van vloeropper-
vlakken.
Zelfglettend
Scheurvrij zelfs in dikke lagen
Verpompbaar
Snel beloopbaar
Snel belastbaar
Toepassing 
Als gebruiksklare vloer in:
– kelders
– hobby- en speelruimtes
– overlopen
– zolders
– magazijn- en opstellingsruimtes
Uitvlakken en nivelleren van: 
–  betonvloeren, cementdekvloeren, calci-

umsulfaat 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:
circa 4,75 - 5 l water : 25 kg poeder
Soortelijk gewicht: circa 1,3 kg/l
Vers gewicht van de mortel: circa 2,0 kg/l
Materiaalverbruik: circa 1,65 kg m2/mm
Verwerkingstijd (+20 °C): circa 30 minuten
Beloopbaarheid (+20°C): na circa 2 uur
Belegbaar (+20°C): 
diffusie-open vloerbedekkingen: na 1 dag
diffusiedichte vloerbedekkingen: 
na 1 dag tot 10 mm
na 3 dagen tot 30 mm
na 7 dagen tot 50 mm
Geschikt voor stoelrollen: ja
Geschikt voor vloerverwarming: ja
CE volgens EN 13813: CT-C30-F10
EMICODE: EC1 = zeer emissiearm
GISCODE: ZP1 = cementhoudend product, 
chromaatarm
Opslag: circa 12 maanden in de ongeopende, 
originele verpakking, in droge ruimtes

Verpak-
king

Art. nr.
EAN

Pallet

25 kg 
papieren 

zak

53195
40 24705 53195 5

40 
zakken
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ARDEX K 301
Buitenegalisatie

Op cementbasis.
Voor binnen en buiten
Voor laagdiktes van 2 tot 20 mm

Voor het egaliseren, uitvlakken en nivelleren van 
vloeren.
Zelfglettend en te verpompen

Toepassing 
Egaliseren, uitvlakken en nivelleren van vloerop-
pervlakken van: 
– beton en cementdekvloeren 
– tegel- en plaatvloeren
en van andere geschikte ondergronden
Het maken van gebruiksklare vloeren in:
– opslagruimtes, werkplaatsen
– productiehallen, garages
–  op parkeerdekken, terreinen en toegangswe-

gen
Nivelleren van vloeroppervlakken in:
– natte ruimtes, continu natte ruimtes
– op balkons en terrassen
voor het dragen van tegel- en plaatbedekkingen, 
verflagen en coatings.

Mengverhouding: 
circa 5 l water : 25 kg poeder
Soortelijk gewicht: circa 1,4 kg/l
Gewicht gebruiksklare mortel: circa 1,9 kg/l
Materiaalverbruik: circa 1,6 kg m2/mm
Verwerkingstijd (+20 °C): circa 30 - 45 
minuten
Beloopbaarheid (+20°C): na circa 2 - 3 uur
Belegbaar (+20 C): Vochtongevoelige 
 bedekkingen na 1 dag
Verf, coatings na droging
tot 5 mm na circa 2 dagen
tot 10 mm na circa 5 dagen
tot 20 mm na circa 7 dagen 
Antislipweerstand volgens DIN 51130: R 12
CE volgens EN 13813: CT-C30-F7
GISCODE: ZP1 = cementhoudend product, 
chromaatarm
Opslag: circa 12 maanden in de ongeopende, 
originele verpakking, in droge ruimtes

Verpak-
king

Art. nr.
EAN

Pallet

25 kg 
papieren 

zak

53145
40 24705 53145 0

40 
zakken

ARDEX E 25
Kunstharsdispersie

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

Voor binnen

Oplosmiddelvrij
Verhoogt de elasticiteit en de slijtvastheid

Toepassing 
Vloeistof te mengen met mortels, egalisatie- 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 bedraagt 1–2,5 kg/25 kg verpak-
king
GISCODE: D 1 = oplosmiddelvrij
Opslag: vorstvrij, circa 12 maanden in de 
ongeopende, originele verpakking

ARDEX AR 
glasvezel wapeningsvezel

Voor binnen
–  Verhoging van de trek- en buigtreksterkte in 

egalisatieproducten
– Voorkomen van krimpscheuren
–  Alkalibestendige wapening in cement- en 

 calciumsulfaatgebonden egalisatieproducten

Toepassing 
Voor het wapenen van ARDEX vloeregalisatiemor-
tels en vullende voorstrijkmiddelen.
Als toeslag voor de producten ARDEX K 15, 
ARDEX K 33, ARDEX K 39, ARDEX K 40, 
ARDEX K 60 en de vullende voorstrijk 
ARDEX P 21

Samenstelling: Krachtige AR-glasvezel met 
speciale afwerklaag

Mengverhouding: 1 zakje van 250 gram op 
1 zak van 25 kg van de hierboven genoemde 
egalisaties

Verpak-
king

Art. nr.
EAN

Pallet

5 kg 
emmer

59240
40 24705 59240 6

72 
emmers

Verpak-
king

Art. nr.
EAN

Pallet

250 g zak
(verpakt 
per 50 
zakken)

37566
40 24705 37566 5 

600 
zakken

NIEUW!
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TOEPASSING  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 A 45

ARDEX A 45 FIJN

ARDEXFIX  
Supersnelle egalisatie

ARDEX K 15 DR

ARDEX K 33

ARDEX K 39

ARDEX K 40

ARDEX K 55 

ARDEX K 60

ARDEX K 80

ARDEX FA 20

ARDEX K 22 F

 boven 30 mm 
 tot 50 mm dikte  
 met
 zand gemengd

Vloeregalisaties  
voor buiten

ARDEX A 46

ARDEX K 36 NIEUW

ARDEX K 301

Uitspraken in onze technische informatiebladen in acht nemen.

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>

tot 50 mm

2 tot 15 mm (tot 30 mm met zand gemengd)

boven 20 mm met zand gemengd

>

>
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TECHNISCHE GEGEVENS EGALISATIEPRODUCTEN

Vloeregalisaties voor 
binnen

Mengverhouding water 
/ pouder

Materiaalverbruik Verwerkingstijd (+20 °C) Beloopbaar na Droging / Belegbaar (+20 °C)

ARDEX A 45 5,5 l / 25 kg circa 1,60 kg/m² en mm circa 15 minuten na circa 60 minuten na circa 60 minuten

ARDEX A 45 FIJN 6,75 - 8,0 l / 25 kg circa 1,25 kg/m² en mm circa 15 minuten na circa 60 minuten na circa 60 minuten

ARDEX FIX Supersnelle 
egalisatie

0,33 l / 1 kg circa 1,15 kg/m² en mm circa 5 minuten na circa 30 minuten na circa 30 minuten

ARDEX K 15 DR 6,25 l / 25 kg circa 1,40 kg/m² en mm circa 30 minuten na circa 2 uur 5 mm na 12 uur
10 mm na 24 uur

ARDEX K 33 5,75 l / 25 kg circa 1,50 kg/m² en mm circa 30 minuten na circa 2 - 3 uur na circa 1 dag 
vanaf 10 mm na circa 3 dagen

ARDEX K 39 6,0 - 6,25 l / 25 kg circa 1,50 kg/m² en mm circa 40 minuten na circa 2 - 3 uur tot 5 mm na circa 1 dag 
tot 10 mm na circa 2 dagen

ARDEX K 40 6,0 - 6,25 l / 25 kg circa 1,50 kg/m² en mm circa 30 minuten na circa 2 uur 5 mm na 6 uur 
10 mm na 12 uur 
20 mm na 24 uur

ARDEX K 55 5,25 l / 20 kg circa 1,40 kg/m² en mm circa 15 minuten na circa 60 minuten na circa 60 minuten

ARDEX K 60 20 kg poeder: 4,95 kg 
latex component

circa 1,60 kg/m² en mm circa 20 minuten na circa 2 uur  3 mm na 12 uur
 5 mm na 24 uur
10 mm na 48 uur

ARDEX K 80 4,75 - 5,0 l / 25 kg circa 1,65 kg/m² en mm circa 30 minuten na circa 2 uur 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 FA 20 6,5 - 6,75 l / 25 kg circa 1,40 kg/m² en mm circa 30 minuten na circa 2 uur na circa 1 dag
na 10 mm laagdikte vanaf  
circa 2 dagen

ARDEX K 22 F 5,25 - 5,75 l / 25 kg circa 1,50 kg/m² en mm circa 30 minuten na circa 90 minuten tot 3 mm na circa 1 dag

Vloeregalisaties  
voor buiten

ARDEX A 46 6,0 - 7,0 l / 25 kg circa 1,40 kg/m² en mm circa 15 - 20 minuten na circa 2 - 3 uur vochtongevoelige bedekkingen
na 1 dag
Verflagen, coatings
na droging
tot 5 mm na circa 2 dagen
tot 10 mm na circa 5 dagen
tot 20 mm na circa 7 dagen
tot 30 mm na circa 10 dagen

ARDEX K 36 NIEUW 5,75 l / 25 kg circa 1,60 kg/m² en mm circa 30 minuten na circa 2 uur na beloopbaarheid

ARDEX K 301 5,0 l / 25 kg circa 1,60 kg/m² en mm circa 30 - 45 minuten na circa 2 - 3 uur vochtongevoelige bedekkingen
na 1 dag
Verflagen, coatings
na droging
tot 5 mm na circa 2 dagen
tot 10 mm na circa 5 dagen
tot 20 mm na circa 7 dagen

Uitspraken in onze technische informatiebladen in acht nemen.
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ARDEX S 1-K / S 1-KC Afdichtingsproduct

ARDEX S 7 PLUS Flexibel afdichtmiddel 

ARDEX S 8 FLOW Zelfnivellerende afdichting 

ARDEX 8+9 Afdichtingsproduct

ARDEX S2-K C Verfconcentraat NIEUW!

ARDEX S2-K PU Zeer belastbaar afdichtingsproduct 

ARDEX EP 500 Epoxyvoorstrijk  

ARDEX SK 100W TRICOM Afdichtingsbaan

ARDEX 7+8 Afdichtingslijm 

ARDEX SK 4 PROTECT Snijwerende band 

ARDEX SK 12 / SK 12 BT TRICOM Afdichtbanden 

ARDEX SK TRICOM Dichtingsset
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Systeemoverzicht afdichtingen volgens normenreeks DIN 18531 - DIN 18535

DIN 18534 Afdichting van binnenruimten

Waterinwerkingsklasse W0-I W1-I W2-I W3-I

ARDEX S 1-K / S 1-K C  
Afdichtingsproduct

*

ARDEX S 7 PLUS  
Flexibel afdichtmiddel

**

ARDEX S 8 FLOW  
Zelfnivellerende afdichting

**

ARDEX 8+9 
Afdichtingsproduct

**

ARDEX S2-K PU 
Zeer belastbaar afdichtingsproduct

ARDEX SK 100 W 
TRICOM Afdichtingsbaan

***

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

Uitspraken in onze technische informatiebladen in acht nemen

DIN 18535 Afdichting van reservoirs en bassins

Waterinwerkingsklasse W1-B W2-B W3-B

ARDEX S 7 PLUS  
Flexibel afdichtmiddel

****

ARDEX S 8 FLOW  
Zelfnivellerende afdichting

****

ARDEX S2-K PU 
Zeer belastbaar afdichtingsproduct

ARDEX SK 100 W 
TRICOM Afdichtingsbaan

***

ARDEX SK TRICOM  
Dichtingsset
***) volgens opgave fabrikant met ETA conform ETAG 022   ****)  tot 8 m bekkendiepte

DIN 18531 Afdichting van daken zoals balkons, loggia's en galerijen

Balkons en terrassen DIN 18531

ARDEX S 7 PLUS  
Flexibel afdichtmiddel

ARDEX S 8 FLOW  
Zelfnivellerende afdichting

ARDEX 8+9 
Afdichtingsproduct

ARDEX S2-K PU 
Zeer belastbaar afdichtingsproduct

ARDEX SK 100 W 
TRICOM Afdichtingsbaan

ARDEX SK TRICOM  
Dichtingsset

Uitspraken in onze technische informatiebladen in acht nemen
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 ARDEX S 1-K 
ARDEX S 1- K C
Afdichtingsproduct
Afdichting onder tegelwerk.
Volgens DIN 18534 Afdichting van binnenruim-
ten (W0-I, W1-I, W2-I wandoppervlakken). 
Alsook volgens de Duitse bouwregellijst en het 
ZDB-informatieblad (A0, A wandoppervlakken).

Voor binnen, wanden en vloeren

Eéncomponent
Scheuroverbruggend
Oplosmiddelvrij
Gebruiksklaar
Druipvrij
Smeerbaar
Rol- en strijkbaar

Toepassing 
Afdichting van wanden en vloeren onder tegel-
werk bij belastingen zoals deze in badkamers, 
doucheruimtes met badkuipen en douchebakken 
optreden.

Gewicht gebruiksklare mortel: circa 1,5 kg/l
Materiaalverbruik: bij gladde ondergronden 
min. 1,1 kg/m2 (2 lagen)
Droogtijd / Belegbaar (+20 °C):
na circa 6 uur
Geschikt voor vloerverwarming: ja
GISCODE: D 1 = oplosmiddelvrij
EMICODE: EC1 = zeer emissiearm
Opslag: vorstvrij, circa 6 maanden in de onge-
opende, originele verpakking, in droge ruimtes

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 
en bassins W1-B, W2-B tot 8 m bekkendiepte. 
Volgens DIN 18531 Afdichting van daken zoals 
balkons, loggia's en galerijen. Alsook volgens de 
Duitse bouwregellijst en het ZDB-informatieblad 
(A0, B0, A, B)

Afdichtingslijm voor het verlijmen van de ARDEX 
SK 100 W TRICOM afdichtingsbaan

Voor binnen en buiten. Wand en vloer.
Poedervorm
Eéncomponentig en geurneutraal
Smeer- en rolbaar
Heel goed glad te maken
Flexibel en scheuroverbruggend
Hoge stabiliteit
Vezelversterkt
Dampdiffusie open
Verlijmen van SK 100 W Afdichtingsbaan

Toepassing 
Afdichten van wanden en vloeren onder tegels 
en platen bij belastingen op balkons en terras-
sen, in zwembaden, doucheruimtes, badka-
mers, douchezones, boven baden en sanitaire 
ruimtes in de publieke en de bedrijfssector met 
vloerafvoer.
In smeerbare consistentie ook voor het egalise-
ren van oneffenheden.
Mengverhouding
Smeerbare consistentie:
circa 15 kg ARDEX S7 PLUS – poeder : 4 l 
water
Rolbare consistentie: circa 15 kg ARDEX S7 
PLUS – poeder : 5l water 
Gewicht gebruiksklare mortel: circa 1,3kg/l
Materiaalverbruik: circa 1,2 kg poeder/m² 
(voor droge lagen van 1 mm dik)
Verwerkingstijd (20°C): circa 60 minuten 
Beloopbaarheid (20°C): circa 4 uur
GISCODE: ZP 1 = cementhoudend product, 
chromaatarm
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 binnenruim-
ten (W0-I, W1-I, W2-I*, W3-I*).
*) zonder extra chemische belasting
Volgens DIN 18535 Afdichting van reservoirs en 
bassins W1-B, W2-B tot 8 m bekkendiepte. 
Volgens DIN 18531 Afdichting van daken zoals 
balkons, loggia's en galerijen. Alsook volgens de 
Duitse bouwregellijst en het ZDB-informatieblad 
(A0, B0, A, B).

Uitvlakken van oneffenheden.

Voor binnen en buiten, vloer
Poedervorm
Eéncomponentig en geurneutraal
Strijk- en pleisterbaar
Snelle en economische verwerking door 
zelfgladmaakeffect
Flexibel
Scheuroverbruggend
Dampdiffusie open
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 bedrijfssector met 
vloerafvoer.
Uitvlakken van oneffenheden tot 5 mm.

Mengverhouding: 
Zelf-nivellerende consistentie: circa 15 kg 
ARDEX S 8 FLOW – poeder: 3,3l water
Gewicht gebruiksklare mortel: circa 1,6kg/l
Materiaalverbruik: circa 1,5 kg poeder/m² 
(voor droge lagen van 1 mm dik)
Verwerkingstijd (20°C): circa 30 minuten 
Beloopbaarheid (+20 °C): circa 4 uur
GISCODE: ZP 1 = cementhoudend product 
chromaatarm
Verpakking: foliezak met 15 kg netto
Opslag: circa 6 maanden in de ongeopende, 
originele verpakking in droge ruimtes

Verpak-
king

Art. nr.
EAN

Pallet

S 1-K
20 kg 
emmer

57169
40 24705 57169 2

24 
emmers

4 kg 
emmer

57176
40 24705 57176 0

120 
emmers

S 1-K C
20 kg 
emmer

30247
40 24705 30247 0

24 
emmers

4 kg 
emmer

30246
40 24705 30246 3

120 
emmers

Verpak-
king

Art. nr.
EAN

Pallet

15 kg 
foliezak

24223
40 24705 24223 3

60 
zakken

Verpak-
king

Art. nr.
EAN

Pallet

15 kg 
foliezak

24224
40 24705 24224 0

60 
zakken

P-22000
7201-09

P-1200  
562-15 

P-1200
563/15  

2
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ARDEX 8 + 9
Afdichtingsproduct

Afdichting onder tegelwerk.

Volgens DIN 18534 Afdichting van binnenruim-
ten (W0-I, W1-I, W2-I*, W3-I*).
*)zonder extra chemische belasting

Volgens DIN 18531 
Afdichting van daken zoals balkons, loggia's en 
galerijen. Alsook volgens de Duitse bouwregel-
lijst en het ZDB-informatieblad (A0, B0, A, B).

Voor binnen en buiten

Rolbaar
Smeerbaar
Oplosmiddelvrij
Taai en vast
Vervormbaar
Scheuroverbruggend

Toepassing 
Binnen: Voor het afdichten van wanden en 
vloeren onder tegel- en plaatwerk bij belastingen 
zoals die in openbare en industriële doucheruim-
tes, badkamers, douches boven badkuipen en 
sanitaire ruimtes met afvoerputten optreden.
In smeerbare consistentie ook voor het egalise-
ren van oneffenheden.
Buiten: Voor het afdichten en beschermen van 
de ondergrond tegen vochtdoorslag en uitbloei-
ingen op terrassen en balkons onder tegel- en 
plaatwerk. Geschikte ondergronden zijn cemen-
taire 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 circa 1,3 kg/l
smeerbare consistentie circa 1,4 kg/l
Materiaalverbruik: 
rolbare consistentie (2 lagen)
circa 0,4 kg poeder +ca. 0,4 kg dispersie = 
circa 0,8 kg gemengd materiaal per m2

smeerbare consistentie (laagdikte van 2 mm)
circa 1,6 kg poeder +ca. 1,2 kg dispersie = 
circa 2,8 kg gemengd materiaal per m2

Verwerkingstijd (+20 °C): circa 45 minuten
Beloopbaarheid (+20°C): na circa 2 uur

ARDEX 8 Acrylaatdispersie

ARDEX 9 Reactiepoeder

Verpak-
king

Art. nr.
EAN

Pallet

20 kg 
papieren 

zak

58133
40 24705 58133 2

50 
zakken

5 kg zak 58136
40 24705 58136 3

verpakt 
per

4 stuks
208 

zakken

Verpak-
king

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 S2-K PU
Zeer belastbaar afdichtings-
product
PU-basis
Afdichting onder tegelwerk.
Volgens DIN 18534 - Afdichting van binnenruim-
ten
(waterinwerkingsklassen W0-I, W1-I, W2-I en W3-I).
Volgens DIN 18535 - Afdichting van reservoirs en 
bassins:
(waterinwerkingsklassen W1-B, W2-B).
DIN 18531 – Afdichting van daken zoals balkons, 
loggia's en galerijen.

Voor binnen en buiten. Wand en vloer.

Toepassing.
Afdichting van wanden en vloeren onder tegel-
werk in kuur- en zwembaden, douche- en bad-
kamers, op balkons en terrassen, in bedrijfskeu-
kens, zuivelfabrieken, brouwerijen, vlees-, vet- en 
visverwerkende bedrijven, in de papier-, leder- en 
textielindustrie.

Mengverhouding: staat op de verpakking 
Nat gewicht afdichtingsproduct: circa 1,3 
kg/l
Materiaalverbruik: circa 1,4 kg/m² voor een 
in 2 keer aangebrachte droge laag van 1 mm 
dik
Verwerkingstijd (+20 °C): circa 30 minuten
Beloopbaarheid (+20°C): na circa 12 uur
EMICODE: EC1PLUS = zeer emissiearm
GISCODE: PU 40 = PU-systemen, oplosmiddel-
vrij, gevaarlijk voor de gezondheid, allergeen
Opslag: in droge ruimtes circa 12 maanden 
in de ongeopende, originele verpakking te 
bewaren.

Verpak-
king

Art. nr.
EAN

Pallet

Blik van 
6 kg met 

dekseleen-
heid

32434 
40 24705 32434 2

70 
emmers

Blik van 
12 kg met 
dekseleen-

heid

32433 
40 24705 32433 5

42 
emmers

P-22000
4117-06
P-22000

4117-06-01

P-22000
6180-07-01

GISCODE: ZP1 (Reactiepoeder), 
D1 (Acrylaatdispersie)
EMICODE: EC1PLUS = zeer emissiearm
Opslag: circa 12 maanden in de ongeopende, 
originele verpakking, in droge ruimtes; ARDEX 8 
Acrylaatdispersie vorstvrij bewaren

P-1201
602/18
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ARDEX SK 100 W
TRICOM Dichtingsbaan

Afdichting onder tegelwerk.
DIN 18534 Afdichting van binnenruimten (W0-I, 
W1-I, W2-I, W3-I*).
DIN 18535 Afdichting van reservoirs en bassins 
(W1-B*). 
DIN 18531 – Afdichting van daken zoals bal-
kons, loggia's en galerijen*. 
Alsook volgens de Duitse bouwregellijst en het 
ZDB-informatieblad (A0, B0, A, B, C).
*) volgens opgave fabrikant met ETA conform ETAG 
022

Voor binnen en buiten

Waterdicht
Scheuroverbruggend
Gelijkmatige laagdikte gewaarborgd
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, badka-
mers, 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: 82,5 % bij 99,8 N/15 mm
73,7 % bij 46,5 N/15 mm
Totale dikte: 0,51 mm
Totaal gewicht: 315 g/m2

Berstdruk: 3,0 bar
Scheuroverbrugging: > 0,4 mm/m
Hechttreksterkte: > 0,2 N/mm2

sd-waarde: > 85 m
Temperatuurbestendigheid:
-35°C tot +90°C
UV-bestendigheid: < 500 uur
EMICODE: EC1PLUS = zeer emissiearm
Opslag: circa 24 maanden in de originele 
verpakking, in koele, droge ruimtes

Verpak-
king

Art. nr.
EAN

Pallet

30 m2

Rol
70293

40 24705 70293 5
26 rollen

10 m2

Rol
70292

40 24705 70292 8
30 rollen

ARDEX EP 500
Epoxyvoorstrijk

Epoxybasis
Voorstrijk in het systeem met ARDEX S2-K PU, 
zeer belastbaar afdichtingsproduct.

Voor binnen en buiten
Wand en vloer

Zonder afzanding toepasbaar 
Thixotrope instelling voor wand- en vloeropper-
vlakken 
Rol-, strijk- en pleisterbare consistentie 
Oplosmiddelvrij 

Toepassing.
Systeemgrondering en hechtbrug onder ARDEX 
S 2-K PU voor zuigende en niet-zuigende onder-
gronden, zoals:
- beton,
- cement- en kalkcementpleisters,
- cementdekvloeren en calciumsulfaatdekvloeren,
- tegelwerk en platen,
- terrazzo,
- dispersieverflagen,
- oude, watervaste lijmresten,
- droge dekvloeren,
- PVC bedekkingen,
- egalisaties.

Mengverhouding: wordt door de verpak-
kings-eenheden aangegeven 
Gewicht gebruiksklare mortel: circa 1,1 kg/l
Materiaalverbruik: circa 100 - 200 g/m² al 
naargelang de gesteldheid van de ondergrond 
en het gebruikte gereedschap
Verwerkingstijd (+20 °C): circa 30 minuten
Droogtijd (+20 °C): circa 8 uur op de wand, 
circa 12 uur op de vloer
EMICODE: EC1PLUS = zeer emissiearm
GISCODE: RE 1 = oplosmiddelvrij
Opslag: in droge ruimtes circa 12 maanden 
in de ongeopende, originele verpakking te 
bewaren.

ARDEX S2-K C
Verfconcentraat

Voor het inkleuren van ARDEX S2-K PU 
Zeer belastbaar afdichtingsproduct
– zeer zuinig in gebruik
–  Om de tweede laag bij afdichtingswerkzaam-

heden onder tegelwerk te kunnen onderschei-
den

Mengadvies:
circa 20g ARDEX S2-K C op 6kg ARDEX S2-K 
PU.
Opslag: vorstvrij, circa 12 maanden in de onge-
opende, originele verpakking, in droge ruimtes 
te bewaren

Verpak-
king

Art. nr.
EAN

Pallet

Blik van 
3 kg met 

dekseleen-
heid

32432 
40 24705 32432 8

84 
emmers

Blik van 
8,5 kg met 
dekseleen-

heid

32431 
40 24705 32431 1

42 
emmers

Verpak-
king

Art. nr.
EAN

Pallet

kunststof 
fl es van 
500 ml

37586 
40 24705 37586 3

P-22000
7765-09

NIEUW!
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ARDEX SK 4
PROTECT
Snijbeschermingsband
Snijwerendband van polyamide- en aramideweef-
sel om de systeemafdichting onder sicilonenvoe-
gen te beschermen bij onderhoudswerkzaamhe-
den of bij het vervangen van de voeg.

Voor binnen en buiten. Wand en vloer.

Zelfklevend
Flexibel en makkelijk te verwerken
Alkalibestendig
Zeer dun

Toepassing 
Om de systeemafdichting te beschermen bij het 
vervangen van of onderhoudswerkzaamheden 
aan elastische voegen.
In het systeem met:
ARDEX S1-K / S1-K C Afdichtingsproduct
ARDEX S7 PLUS Flexibele afdichtmiddel
ARDEX S8 FLOW Zelfnivellerende afdichting
ARDEX 8 + 9 Afdichtingsproduct
ARDEX SK100 W TRICOM Dichtingsbaan
ARDEX 7+8 Afdichtingslijm

Normen, keuringsrapporten
Snijwerend conform EN 388

Kleur: magenta/ briljantrood

Samenstelling materiaal:
Drager: weefsel van polyamide en aramide
Lijmlaag: smeltlijm
Afdekking: verwijderbare beschermfolie
Totale breedte (ca.): 40 mm
Breedte snijwerende zone (ca.): 40 mm
Dikte (ca.): 0,65 mm (zonder verwijderbare 
beschermfolie)
Kleur: magenta/ briljantrood
Temperatuurbestendigheid:
min./max. -5 °C / +60 °C
Verpakking: 15 m rol in dispenserdoos
Opslag: in droge en vorstvrije ruimtes be-
schermd tegen direct zonlicht circa 12 maanden 
in de ongeopende, originele verpakking te 
bewaren.

ARDEX SK 12 
TRICOM Dichtingsband

ARDEX SK 12 BT 
TRICOM Bad- en 
 douchebak dichtingsband
– waterdicht en weerbestendig

– zeer scheurvast en uitzetbaar
– alkalibestendig
– bestand tegen agressieve middelen

Voor binnen en buiten. Wand en vloer.

Afdichtingsband voor de flexibele en wateron-
doorlaatbare overbrugging van bewegingsvoe-
gen, randvoegen en scheurgevoelige aansluitin-
gen.

In het systeem met:
ARDEX S1-K / S1-K C Afdichtingsproduct
ARDEX S7 PLUS Flexibele afdichtmiddel
ARDEX S8 FLOW Zelfnivellerende afdichting
ARDEX 8 + 9 Afdichtingsproduct
ARDEX SK 100 W TRICOM Afdichtingsbaan
ARDEX 7+8 Afdichtingslijm
voor toepassing met systeemafdichtingen
–  volgens DIN 18534 Afdichting van binnenruim-

ten
–  volgens DIN 18535 Afdichting van reservoirs 

en bassins
–  volgens DIN 18531 Afdichting van daken zoals 

balkons, loggia's en galerijen
–  volgens de Duitse bouwregellijst A deel 2 

nr.1.10
–  volgens ZDB-informatieblad “Samengestelde 

afdichtingen”
–  volgens ETAG 022 Afdichtingen voor wanden 

en vloeren in natte ruimtes, deel 2: afdich-
tingsbaan

Opslag SK 12: circa 24 maanden in de origine-
le verpakking, in koele, droge ruimtes.
Opslag SK 12 BT: in droge en vorstvrije 
ruimtes beschermd tegen direct zonlicht circa 
12 maanden in de ongeopende, originele ver-
pakking te bewaren.

Verpak-
king

Art. nr.
EAN

Pallet

rollengte 
15 m

30407
40 24705 30407 8

200
rollen

Verpakking Art. nr.
EAN

Pallet

ARDEX SK 12 
TRICOM Dich-

tingsband
12 cm breed, 
rollengte 50 m

61111
40 24705 61111 4

100 
rol

ARDEX SK 12 
TRICOM Dich-

tingsband
12 cm breed, 
rollengte 10 m

61112
40 24705 61112 1

420 
rol

ARDEX SK 12 BT 
TRICOM Afdich-
tingsband voor 

badkuipen
12 cm breed, 
rollengte 20 m

30405
40 24705 30405 4

75 rol

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
3,5 kg ARDEX 8 Acrylaatdispersie
Gewicht gebruiksklare mortel: 
rolbare consistentie circa 1,3 kg/l
smeerbare consistentie circa 1,4 kg/l
Materiaalverbruik: 
bij gladde ondergronden
bij vertanding 3 x 3 x 3 mm:
circa 0,6 kg poeder +ca. 0,4 kg dispersie = 
circa 1,0 kg gemengd materiaal per m2

bij vertanding 4 x 4 x 4 mm:
circa 0,8 kg poeder +ca. 0,6 kg dispersie = 
circa 1,4 kg gemengd materiaal per m2

Verwerkingstijd (+20 °C): circa 60 minuten
Beloopbaarheid (+20°C): na circa 2 uur
GISCODE:  ZP1 (Reactiepoeder), 

D1 (Acrylaatdispersie)
EMICODE: EC1PLUS = zeer emissiearm
Opslag: in droge ruimtes circa 
12 maanden in de ongeopende, originele ver-
pakking te bewaren ARDEX 8 acrylaatdispersie 
vorstvrij bewaren. Aangebroken verpakkingen 
weer goed sluiten.

ARDEX 7 Reactiepoeder 

ARDEX 8 Acrylaatdispersie

Verpak-
king

Art. nr.
EAN

Pallet

5 kg 
emmer

58161
40 24705 58161 5

72 
emmers

Verpak-
king

Art. nr.
EAN

Pallet

5 kg zak 58138
40 24705 58138 7

208 
zakken
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ARDEX SK
TRICOM Afdichtingsset

ARDEX SK 90
TRICOM Binnenhoeken 90°
Hoekmaat: 120 mm

ARDEX SK 270
TRICOM Buitenhoeken 270°
Hoekmaat: 115 mm

ARDEX SK 90 BT
TRICOM Afdichtingshoek 90°
Hoekmaat: 120 mm

ARDEX SK 90 RENO
TRICOM Renovatiehoek 90°
Hoekmaat: 119 mm

ARDEX SK 20L
TRICOM Doucheboardhoek 20 mm links
Hoekmaat: 105/120 mm

ARDEX SK 28L
TRICOM Doucheboardhoek 28mm links
Hoekmaat: 105/120 mm

ARDEX SK 20R
TRICOM Doucheboardhoek 20mm rechts
Hoekmaat: 105/120 mm

ARDEX SK 28R
TRICOM Doucheboardhoek 28mm rechts
Hoekmaat: 105/120 mm

ARDEX SK-W
TRICOM Dichtingsmanchet 140 x 140
Lengte/Breedte: 140 x 140 mm

ARDEX SK-F
TRICOM Dichtingsmanchet 425 x 425
Lengte/Breedte: 425 x 425 mm

ARDEX SK-G
TRICOM Manchet voor buiskragen 350 x 350
Lengte/Breedte: 350 x 350 mm

ARDEX SK-B
Afdichtring 100/200
Middellijn: 100/200 mm

ARDEX SK-S
TRICOM Manchet voor expansiezones 150 x 150
Lengte/Breedte: 150 x 150 mm

ARDEX SK-R
TRICOM Manchet voor expansiezones 200 x 200
Lengte/Breedte: 200 x 200 mm

ARDEX SK 3 NC
TRICOM Geluidsisolatieband
Lengte/Breedte: 5m/30mm

Afdichtingsset voor de flexibele en waterondoor-
laatbare overbrugging van bewegingsvoegen, 
randvoegen en scheurgevoelige aansluitingen 
en sparingen volgens DIN 18531, DIN 18534 & 
DIN 18535.

In het systeem met:
ARDEX S1-K / S1-K C Afdichtingsproduct
ARDEX S 7 PLUS Flexibel afdichtmiddel
ARDEX S 8 FLOW Zelfnivellerende afdichting
ARDEX 8 + 9 Afdichtingsproduct
ARDEX S2-K  PU zeer belastbaar afdichtingspro-
duct
ARDEX SK 100 W Afdichtingsbaan
ARDEX 7+8 Afdichtingslijm

Voor binnen en buiten. Wand en vloer.

Waterdicht en weerbestendig
Zeer scheurvast en uitzetbaar
Alkalibestendig
Bestand tegen agressieve middelen

Toepassing 
– in natte en vochtige ruimtes met niet-drukkend 
oppervlaktewater
–  in continu natte ruimtes ook met drukkend 

water zoals in zwembaden
– buiten zoals op balkons, loggia's en terrassen

ARDEX SK TRICOM Afdichtingsset voor wateron-
doorlaatbare overbrugging van bewegingsvoe-
gen, rand- en aansluitingsvoegen en voor aan-
sluitingen op afvoerputjes en buisdoorvoeren.

Materiaalverbruik:
Houd bij het berekenen van het materiaalver-
bruik rekening met een overlapping van de 
afdichtingsband van min. 5 cm.

Opslag SK 90, SK 270, SK 20L, SK 28L, 
SK 20R, SK 28R, SK-W, SK-G, SK-R, SK-S:
circa 24 maanden in de originele verpakking, in 
koele, droge ruimtes.

Opslag SK 90BT, SK 90 RENO, SK-B, 
SK 3 NC: in droge en vorstvrije ruimtes be-
schermd tegen direct zonlicht circa 12 maanden 
in de ongeopende, originele verpakking te 
bewaren.

Verpakking Art. nr. / EAN Doos
ARDEX SK 90 
TRICOM Binnenhoek 90° 

13552 
40 24705 13552 8 

10 stuks

ARDEX SK 270 
TRICOM Buitenhoek 270° 

13551 
40 24705 13551 1 

10 stuks

ARDEX SK 90 BT 
TRICOM Afdichtingshoek 90°

32560 
40 24705 32560 8

10 stuks

ARDEX SK 90 RENO 
TRICOM Renovatiehoek

32573 
40 24705 32573 8

10 stuks

ARDEX SK 20L 
TRICOM Doucheboardhoek 20 mm links

32558 
40 24705 32558 5 

10 stuks

ARDEX SK 28L 
TRICOM Doucheboardhoek 28mm links

32557 
40 24705 32557 8

10 stuks

ARDEX SK 20R 
TRICOM Doucheboardhoek 20mm rechts

32559 
40 24705 32559 2

10 stuks

ARDEX SK 28R 
TRICOM Doucheboardhoek 28mm rechts

32556 
40 24705 32556 1

10 stuks

ARDEX SK-W TRICOM 
Dichtingsmanchet 140 x 140 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-G TRICOM 
Manchet voor buiskragen

70294 
40 24705 70294 2

20 stuks

ARDEX SK-B TRICOM 
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 3 NC 32310 
40 24705 32310 9

rollengte 5 m

*

* Uitzondering: ARDEX SK-B
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ARDEX X 6 Flexlijm 

ARDEX X 7 G FLEX Flexmortel

ARDEX X 7 G PLUS Flexmortel

ARDEX X 7 G S Flexlijm, snel NIEUW!

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  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 1-6 Voegmortel

ARDEX G5 BASIC 2-15 Voegmortel

ARDEX G6 FLEX 1-6 Flex-Voegmortel

ARDEX G7 FLEX 2-15 Flex-Voegmortel

ARDEX G8S FLEX 1-6 Flex-Voegmortel, snel

ARDEX G9S FLEX 2-15 Flex-Voegmortel, snel

ARDEX G10 PREMIUM Flex-voegmortel NIEUW!

ARDEX GK Duurzame voeg

ARDEX FK NIEUW Duurzame voeg, snel

ARDEX RG 12 1-6 Epoxyvoeg, fijn
ARDEX WA Epoxyvoeg

ARDEX RG CLEANER Epoxy cleaner

ARDEX SE Sanitair siliconen

ARDEX SN Neutraal siliconen

ARDEX ST Natuursteen siliconen

ARDEX SG Gletmiddel voor siliconen

ARDEX CA 20 P SMP-montagelijm
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Binnen

Wand Vloer

Geglazuurde tegels Grestegels Vol keramische tegels Natuursteen Geglazuurde tegels Grestegels Vol keramische tegels

Dunbed

ARDEX X7 G PLUS
ARDEX X7 G FLEX
ARDEXX7 G S
ARDEX X77 W
ARDEX X6
ARDEX X77/X77 S

ARDEX X7 G PLUS
ARDEX X7 G FLEX
ARDEXX7 G S
ARDEX X6
ARDEX X77/X77 S
ARDEX S 28
ARDEX X 90

ARDEX X7 G PLUS
ARDEX X7 G FLEX
ARDEXX7 G S
ARDEX X77/X77 S
ARDEX X6
ARDEX S 28
ARDEX X 90

ARDEX N23/N23 W
ARDEX S 28
ARDEX X 32

ARDEX X7 G PLUS
ARDEX X7 G FLEX 
ARDEXX7 G S
ARDEX X6
ARDEX X77/X77 S
ARDEX X78/X78 S

ARDEX X7 G PLUS
ARDEX X7 G FLEX
ARDEXX7 G S
ARDEX X6
ARDEX X77/X77 S
ARDEX X78/X78 S
ARDEX S 28 NIEUW
ARDEX X 90

ARDEX X7 G PLUS
ARDEX X7 G FLEX
ARDEXX7 G S
ARDEX X77/X77 S
ARDEX X78/X78 S
ARDEX X6
ARDEX S 28 NIEUW
ARDEX X 90

Middel-/dikbed

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

ARDEX X 32
ARDEX N 25

Vloeibed

ARDEX DITRA FBM ARDEX S 21
ARDEX DITRA FBM

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 
Epoxyharslijm

ARDEX WA 
Epoxyharslijm

ARDEX WA 
Epoxyharslijm

ARDEX WA 
Epoxyharslijm

ARDEX WA 
Epoxyharslijm

ARDEX WA 
Epoxyharslijm

KEUZE VAN ARDEX-TEGELLIJMEN

* voor tegels van natuursteen, ongevoelig voor vocht



TE
G

EL
PR

O
G

R
AM

M
A

59

Buiten

Wand Vloer

Natuursteen Grestegels Vol keramische tegels Natuursteen Grestegels Vol keramische tegels Natuursteen

ARDEX N23/N23 W
ARDEX S 28
ARDEX X 32

ARDEX X77/X77 S
ARDEX X 90

ARDEX X77/X77 S
ARDEX X 90

ARDEX X77/X77 S
ARDEX X 32

ARDEX X78/X78 S
ARDEX X 90

ARDEX X78/X78 S
ARDEX X 90

ARDEX X78/X78 S
ARDEX X 90
ARDEX X 32

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

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

ARDEX WA 
Epoxyharslijm

ARDEX WA 
Epoxyharslijm

Uitspraken in onze technische informatiebladen in acht nemen.
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SYSTEEMOVERZICHT TEGELLIJMEN

Ondergrond binnen wandoppervlak

Beton • • • • • • • • • • • •

Cementstucwerk 
mortelgroep III

• • • • • • • • • • • •

Kalk-cementstucwerk 
mortelgroep II

• • • • • • • • • • • •

Gipsstucwerk/
Gipswandbouwplaten

P52 P52 P52 P52 P52 P52 • • •

Gipsplaten • • • • • • • • • •

Lichtbeton/schuimbeton • • • • • • • • • • •

Bestaand tegelwerk P3/P4 /P82 P3/P4 /P82 • P3/P4 /P82 P3/P4 /P82 • • • •

Houten spaanplaten P52/P82 P52/P82 P52/P82 P52/P82 P52/P82 P52/P82 • •

Ondergrond binnen vloeroppervlak

Beton • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Cementdekvloeren • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Magnesiet- en 
houtgranietvloeren

P52/P82 P52/P82 P52/P82 P52/P82 P52/P82 P52/P82 P52/P82 P52/P82 P52/P82 P52/P82 •

Gietasfaltdekvloeren, bezand • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Gietasfalt, slecht bezand P52/P82 P52/P82 P52/P82 P52/P82 P52/P82 P52/P82 P52/P82 P52/P82 P52/P82 P52/P82 •

Calciumsulfaat-vloeivloeren, 
geschuurd

P52 P52 P52 P52 P52 P52 P52 P52 P52 P52 •

Calciumsulfaat-vloeivloeren, 
verbeterd

P52 P52 P52 P52 P52 P52 P52 P52 P52 P52 •

ARDEX A35-snelcement • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Bestaande tegelwerk P3/P4 /P82 P3/P4 /P82 • P3/P4 /P82 P3/P4 /P82 • • P3/P4 /P82 P3/P4 /P82 • • • •

Terrazzo P3/P4 /P82 P3/P4 /P82 • P3/P4 /P82 P3/P4 /P82 P3/P4 /P82 P3/P4 /P82 P3/P4 /P82 P3/P4 /P82 • • •

Houten spaanplaten P52/P82 • •

Ondergrond buiten wandoppervlak

Beton • • • • • • •

Cementpleister • • • • • • •

Kalkcementpleister • • • • • • •

Ondergrond buiten vloeroppervlak

Beton • • • • • • • • • • • • •

Cementdekvloeren • • • • • • • • • • • • •

ARDEX A38 
4 uur dekvloer-bindmiddel

• • • • • • • • • • • • •

Bestaande tegelwerk P4/EP 2000 • P4/EP 2000 P4/EP 2000 P4/EP 2000 P4/EP 2000 • •

  

ARDEX
X 6

ARDEX
X 7 G FLEX

ARDEX
E 90

ARDEX
X 7 G FLEX

ARDEX
X 7 G S

ARDEX
X 7 G PLUS

ARDEX
X 77 S

ARDEX
X 77 (W)

ARDEX
X 78 S

ARDEX
X 78

ARDEX
DITRA FBM

ARDEX
S 21

ARDEX
E  90

ARDEX
S 21

•• geschikt        P52 (voorstrijken met ARDEX P52 hecht- en voorstrijkdispersie nodig)       

Dunbedmortels

Dunbedmortels
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• • • • • • •• • • • • •

• • • • • • •• • • • • •

• • • • • • •• • • • • •

P52 • P52 • P52 •

• • • • • • •• • • •

• • • • • • •• • P52 • • •

• • P3/P4 /P82 P3/P4 /P82 P3/P4 /P82 • • •

P52/P82 • •

• • • • • • • • • • •• • • • • • • •

• • • • • • • • • • •• • • • • • • •

P52/P82 P52/P82 P52/P82 P52/P82 P52/P82 P52/P82 P52/P82 •

• • • • • • • • • • •• • • • • • • •

P52/P82 P52/P82 P52/P82 P52/P82 P52/P82 P52/P82 P52/P82 •

P52 P52 P52 P52 P52 P52 P52 •

P52 P52 P52 P52 P52 P52 P52 •

• • • • • • • • • • •• • • • • • • •

• • • • 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 • •

P52/P82 P52/P82 P52/P82 • •

• • • • • • ••

• • • • • • ••

• • • • • • ••

• • • • • • • • • • •• • •

• • • • • • • • • • •• • •

• • • • • • • • • • •• • •

• • P4/EP 2000 P4/EP 2000 •

ARDEX
N 23 W

ARDEX
N 23

ARDEX
S 28

ARDEX
X 90

OUTDOOR

ARDEX
X 30

ARDEX
X 32

ARDEX
D 22

ARDEX
S 48

ARDEX
WA

Epoxyhars-
lijm

ARDEX
N 25

P82  (voorstrijken met ARDEX P82 kunsthars-voorstrijkmiddel nodig)        P4 (voorstrijken met ARDEX P4 snelle multifunctionele grondering nodig)

Dun- en middelbedmortels Dun- en middelbedmortels Dispersielijmen Epoxy

Dun- en middelbedmortels Dun- en middelbedmortels Dispersielijmen Epoxy
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ARDEX X 7 G FLEX
Flexmortel

Verlijmen van keramische tegels, beton- en 
natuursteentegels binnen en buiten en bepaal-
de bouwplaten en isolatieplaten. 

Voor binnen en buiten. Wand en vloer.

Watervast
Vorstbestendig
Flexibel

Toepassing 
Voor het verlijmen van:
– geglazuurde tegels en grestegels
– mozaïek van glas en porselein
–  betontegels en tegels van vochtongevoelige 

natuursteen, met uitzondering van marmer
– volkeramische tegels binnen
Voor het verlijmen van: 
–  geschikte bouwplaten, bijvoorbeeld gipspla-

ten
–  isolerende platen van hardschuim en minera-

le vezels
–  tegelelementen (harde schuimisolatieplaten 

met mortelcachering aan beide kanten)

Leggen op vloerverwarming.
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, wateraf-

stotend lijmbed
–  leggen van harde, dichte tegels op balkon en 

terras
–  lijmen van keramische bekledingen aan 

gevels
–  zetten en leggen van tegels op nog krimpen-

de ondergrond van beton en metselwerk (ten 
minste 3 maanden oud)

–  leggen op bestaande tegel- en plaatbekledin-
gen

Normen, keuringsrapporten 
Dunbedmortel conform EN 12004 C2/ TE S1
Mengverhouding:
circa 8,25 l water : 25 kg poeder
Soortelijk gewicht: circa 1,3 kg/l
Gewicht gebruiksklare mortel: circa 1,6 kg/l
Materiaalverbruik: bij gladde ondergronden
Vertanding 3 x 3 x 3 mm: circa 1,3 kg/m2

Vertanding 6 x 6 x 6 mm: circa 2,1 kg/m2

Vertanding 8 x 8 x 8 mm: circa 2,9 kg/m2

Vertanding 10 x 10 x 10 mm: circa 3,3 kg/m2

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

Verwerkingstijd (+20 °C): circa 5 uur
Inlegtijd (EN 1346): circa 30 minuten
(gemeten bij verse mortel)
Correctietijd: circa 15 - 20 minuten
Te belopen / in te voegen (+20 °C):
na voldoende droging of verharding, circa 24 
uur; daarna kan de vloer worden gevoegd
Voegwerk wand (+20°C): na circa 8 uur
Brandgedrag: klasse A1
EMICODE: EC1 = zeer emissiearm
Geschikt voor vloerverwarming: ja
Opslag: circa 12 maanden in de ongeopende, 
originele verpakking, in droge ruimtes

Verpak-
king

Art. nr.
EAN

Pallet

25 kg 
papieren 

zak

54101
40 24705 54101 5

40 
zakken

Getes
t v
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 DIN EN 12002/12004

ARDEX X 6
Flexlijm

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

Voor binnen en buiten. Wand en vloer.
Watervast
Vorstbestendig
Flexibel
Hoge stabiliteit
Gemakkelijk te verwerken
Lange verwerkingstijd
Toepassing 
Voor het verlijmen van:
–  geglazuurde tegels, gres- en volkeramische 

tegels
–  Natuurstenen tegels (niet-vochtgevoelig) 
Voor het verlijmen van:
– geschikte bouwplaten, bijvoorbeeld gipskarton
–  isolerende platen van hardschuim en minerale 

vezels
–  tegelelementen (harde schuimisolatieplaten 

met mortelcachering aan beide kanten)
Verlijmen van:
– plafond-, zicht- en geluidisolerende platen

Normen, keuringsrapporten 
Dunbedmortel conform EN 12004 C2/TE 
Mengverhouding:
circa 8 l water : 25 kg poeder 
komt ongeveer overeen met 1 deel water : 2 ¼ 
delen poeder
Soortelijk gewicht: circa 1,4 kg/I
Vers gewicht van de mortel: circa 1,7 kg/I
Materiaalverbruik: bij gladde ondergronden
vertanding 03 x 03 x 03 mm: 
circa 1,4 kg/m2 poeder
vertanding 06 x 06 x 06 mm: 
circa 2,5 kg/m2 poeder
vertanding 08 x 08 x 08 mm: 
circa 3,0 kg/m2 poeder
Vertanding 10 x 10 x 10 mm: 
circa 3,7 kg/m2 poeder
Vertanding 12 x 12 x 12 mm: 
circa 4,5 kg/m2 poeder
Verwerkingstijd (+ 20°C): circa 3 uur
Inlegtijd (EN 1346): circa 30 minuten
(gemeten bij verse mortel)
Correctietijd: circa 15 minuten
Beloopbaarheid (+20°C):
na voldoende verharding, circa 24 uur, daarna 
kunnen vloeren worden gevoegd
Voegwerk wand (+20°C): na circa 8 uur
Brandgedrag: klasse E
Geschikt voor vloerverwarming: ja
GISCODE: ZP1 = cementhoudend product, 
chromaatarm 
EMICODE: EC1PLUS = zeer emissiearm
Opslag: circa 12 maanden in de ongeopende, 
originele verpakking in droge ruimtes

Verpak-
king

Art. nr.
EAN

Pallet

25 kg 
papieren 

zak

24755
40 24705 24755 9

40 
zakken
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ARDEX X 7 G PLUS
Flexlijm

Zeer efficiënte lijm voor het verlijmen van kera-
misch tegelwerk, betontegels en vochtonge-
voelige natuursteen tegels binnen en buiten en 
bepaalde bouwplaten en isolatieplaten.

Voor binnen en buiten. Wand en vloer.

Flexibel
Watervast
Vorstbestendig
Voor het verlijmen van volkeramische tegels 
binnen
Licht en gemakkelijk te verwerken
Zuinig in verbruik
Hoge stabiliteit
Lange verwerkingstijd
Breed toepassingsspectrum

Toepassing 
Voor het verlijmen van: 
– keramisch tegelwerk
– betontegels en vochtongevoelige natuursteen 
tegels
Voor het verlijmen van:
– geglazuurde tegels en grestegels
– mozaïek van glas en porselein
–  betontegels en tegels van vochtongevoelige 

natuursteen, met uitzondering van marmer
– volkeramische tegels binnen
Voor het verlijmen van:
– geschikte bouwplaten, bijvoorbeeld gipsplaten
–  isolerende platen van hardschuim en minerale 

vezels
–  tegelelementen (harde schuimisolatieplaten 

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

beton, cementdekvloeren, calciumsulfaat 
dekvloeren, gietasfaltdekvloeren, stucwerk, 
metselwerk en soortgelijke ondergronden

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

Normen, keuringsrapporten 
Dunbedmortel conform EN 12004 C2/ TE S1
Mengverhouding:
circa 10,5 l water : 25 kg poeder 
Soortelijk gewicht: circa 1,3 kg/l
Gewicht gebruiksklare mortel: circa 1,4 kg/l
Materiaalverbruik: bij gladde ondergronden
Vertanding 3 x 3 x 3 mm: circa 1,0 kg/m2

Vertanding 6 x 6 x 6 mm: circa 1,6 kg/m2

Vertanding 8 x 8 x 8 mm: circa 2,2 kg/m2

Vertanding 10 x 10 x 10 mm: circa 2,6 kg/m2

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

Verwerkingstijd (+20 °C): circa 5 uur
Inlegtijd: circa 30 minuten 
(gemeten bij verse mortel)
Correctietijd: 15 - 20 minuten
Beloopbaarheid (+20°C): na voldoende dro-
ging of verharding, circa 24 uur; 
daarna kan de vloer worden gevoegd
Voegwerk wand (+20°C): na circa 8 uur
Brandgedrag: klasse A1
Geschikt voor vloerverwarming: ja
GISCODE: ZP1 = cementhoudend product, 
chromaatarm 
EMICODE: EC1 = zeer emissiearm
Opslag: circa 12 maanden in de ongeopende, 
originele verpakking, in droge ruimtes

Verpak-
king

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

192 zakken

NIEUW!

ARDEX X 7 G S
Flexlijm, snel

Snelafbindende lijm voor het verlijmen van 
keramische tegels, beton- en natuursteentegels 
en geschikte isolatie- en bouwplaten.

Voor binnen en buiten. Wand en vloer.

Voldoet aan de C2-eisen conform EN 12004
Voldoet aan classificatie F
Reeds na 2 uur te belopen en te voegen
Gemakkelijk te verwerken
Toepassing 
Creëren van een flexibel lijmbed.
Voor legwerkzaamheden die een snelle vast-
heidsopbouw vereisen.
Voor het verlijmen van
–  geglazuurde tegels, gres- en volkeramische 

tegels
– betontegels
–  vochtbestendige natuurstenen tegels
Voor het verlijmen van
– geschikte bouwplaten, b.v. gipskarton
–  isolerende platen van hardschuim en minerale 

vezels
–  tegelelementen (harde schuimisolatieplaten 

met mortelcachering aan beide kanten)
Leggen op vloerverwarming.

Normen, keuringsrapporten
Dunbedmortel conform EN 12004 C2/FT

Mengverhouding:
circa 6,25 l water : 25kg poeder 
Soortelijk gewicht: circa 1,3 kg/l
Vers gewicht van de mortel: circa 1,7kg/l
Materiaalverbruik: bij gladde ondergronden
bij vertanding 3x3x3mm: circa 1,3 kg/m²
bij vertanding 6x6x6mm: circa 2,2 kg/m²
bij vertanding 8x8x8mm: circa 2,8 kg/m²
bij vertanding 10x10x10mm: circa 3,9 kg/m²
Verwerkingstijd (20°C): circa 30 minuten
Inlegtijd (EN 1346): circa 15 - 20 minuten 
(gemeten bij verse mortel)
Correctietijd: circa 10 - 15 minuten
Beloopbaarheid (+20 °C): na circa 2 uur, 
daarna voegen mogelijk
GISCODE: ZP 1 = cementhoudend product, 
chromaatarm
GEV EMICODE: EC1PLUS

Verpakking: papieren zak met 25 kg netto 
Opslag: circa 12 maanden in de ongeopende 
originele verpakking, in droge ruimtes.

Verpak-
king

Art. nr.
EAN

Pallet

25 kg 
papieren 

zak

37143
40 24705 37143 8

40 
zakken

Get
es

t 
vo

lg

en
s EN 12002/12004
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ARDEX X 77 W
MICROTEC Flexlijm, wit

Witte cementbasis.
Voor het verlijmen van tegels speciaal voor glas-
mozaïek, mozaïek van porselein en keramiek, 
doorschijnend natuursteen en andere toepassin-
gen waar een witte lijm gewenst wordt. 

Voor binnen en buiten. Wand en vloer.

Watervast
Vorstbestendig
Flexibel
Zuinig in verbruik
Gemakkelijk te verwerken
Uitbloeiingsvrij door speciale additieven

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

Toepassing 
Creëren van een flexibel lijmbed.
Voor het verlijmen van:
– glasmozaïek 
– mozaïek van porselein en keramiek
– doorschijnend natuursteen (niet-vochtgevoelig)
–  geglazuurde tegels, gres- en volkeramische 

tegels
– betonsteen
Voor het verlijmen van:
– geschikte bouwplaten, bijvoorbeeld 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 ondergron-
den van beton en metselwerk 
(ten minste 3 maanden oud).
Leggen op vloerverwarming.
Advies voor het leggen en voegen van glas-
mozaïek
Bij het aanbrengen van mozaïek van glas, porse-
lein en keramiek moet de lijm, afhankelijk van de 
vlakheid van de ondergrond met een 3 mm of 
een 4mm blokvertanding worden aangebracht. 
De opgebrachte lijmrillen met de rugzijde van de 
lijmkam gladstrijken en de mozaïek in de nog 
verse lijm inleggen en aandrukken, zodat een 
voldoende lijmcontactpercentage bereikt wordt. 
Voegen indien nodig uitkrabben.

Normen, keuringsrapporten
Dunbedmortel conform EN 12004 C2/TE/S1

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:
circa 10,5 l water : 25 kg poeder
Soortelijk gewicht: circa 1,0 kg/l
Vers gewicht van de mortel: circa 1,6 kg/l
Materiaalverbruik: bij gladde ondergronden
Vertanding 3 x 3 x 3 mm: circa 1,1 kg/m2

Vertanding 6 x 6 x 6 mm: circa 2,0 kg/m2

Vertanding 8 x 8 x 8 mm: circa 2,5 kg/m2

Vertanding 10 x 10 x 10 mm: circa 2,7 kg/m2

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

Verwerkingstijd (+20 °C): circa 3 uur 
Inlegtijd (EN 1346): circa 60 minuten 
(gemeten bij verse mortel) 
Correctietijd: circa 15 - 30 minuten 
Beloopbaarheid (+20°C): na circa 24 uur 
daarna voegen mogelijk 
Brandgedrag: klasse E
Geschikt voor vloerverwarming: ja 
GISCODE: ZP 1 = cementhoudend product, 
chromaatarm
EMICODE: EC1 = zeer emissiearm
Opslag:circa 12 maanden in de ongeopende, 
originele verpakking, in droge ruimtes

Verpak-
king

Art. nr.
EAN

Pallet

25 kg 
papieren 

zak

54064
40 24705 54064 3

40 
zakken
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ARDEX X 77 
MICROTEC Flexlijm

Op cementbasis.
Voor het verlijmen van keramisch tegelwerk, ook 
die vrijwel geen water opnemen (volkeramische 
tegels).

Voor binnen en buiten. Wand en vloer.

Watervast
Vorstbestendig
Flexibel
Zuinig in verbruik
Gemakkelijk te verwerken

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

Toepassing 
Creëren van een flexibel lijmbed.
Voor het verlijmen van:
–  geglazuurde tegels, gres- en volkeramische 

tegels
– mozaïek van glas en porselein
– betontegels 
– vochtbestendige natuurstenen tegels
Voor het verlijmen van: 
– geschikte bouwplaten, bijvoorbeeld 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 ondergron-
den van beton en metselwerk (ten minste 3 
maanden oud).
Leggen op vloerverwarming.

Normen, keuringsrapporten
Dunbedmortel 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:  
circa 11 l water : 25 kg poeder  
Soortelijk gewicht: circa 1,0 kg/l
Gewicht gebruiksklare mortel: circa 1,5 kg/l
Materiaalverbruik: bij gladde ondergronden
Vertanding 3 x 3 x 3 mm: circa 1,0 kg/m2

Vertanding 6 x 6 x 6 mm: circa 1,6 kg/m2

Vertanding 8 x 8 x 8 mm: circa 2,2 kg/m2

Vertanding 10 x 10 x 10 mm: circa 2,6 kg/m2

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

Verwerkingstijd (+20 °C): circa 3 uur
Inlegtijd: circa 60 minuten 
(gemeten bij verse mortel)
Correctietijd: circa 15 minuten
Beloopbaarheid (+20°C): na 24 uur, 
daarna voegen mogelijk
Brandgedrag: klasse E
Geschikt voor vloerverwarming: ja
GISCODE: ZP1 = cementhoudend product, 
chromaatarm
EMICODE: EC1 = zeer emissiearm
Opslag: circa 12 maanden in de ongeopende, 
originele verpakking, in droge ruimtes

Verpak-
king

Art. nr.
EAN

Pallet

25 kg 
papieren 

zak

54060
40 24705 54060 5

40 
zakken
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ARDEX X 78
MICROTEC Flexlijm, vloer

Op cementbasis.
Voor het vol en zat (zonder holle ruimtes) verlij-
men van keramische vloertegels.

Voor binnen en buiten, vloer

Watervast
Vorstbestendig
Flexibel
Zuinig in verbruik
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 verza-
digde inbedding in het floatingprocédé mogelijk 
maakt.

Leggen van:
–  geglazuurde tegels, gres- en volkeramische 

tegels
– mozaïek van glas en porselein
– betontegels 
– vochtbestendige natuurstenen tegels
Leggen van tegels:
– op balkons en terrassen
– in zwembaden
– op vloerverwarming
–  in zwaar belastbare industrie- en nijverheids-

omgevingen
Lijmen van tegels op nog krimpende ondergron-
den van beton (ten minste 3 maanden oud).

Normen, keuringsrapporten
Dunbedmortel 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.

Getest
vo

lg
en

s

DIN EN 12004/12
002

ARDEX X 77 S
MICROTEC Flexlijm, snel

Op cementbasis.
Voor het verlijmen van keramisch tegelwerk, ook 
die vrijwel geen water opnemen (volkeramische 
tegels).

Voor binnen en buiten. Wand en vloer.

Watervast
Vorstbestendig
Flexibel
Zuinig 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.
Voor het verlijmen van:
–  geglazuurde tegels, gres- en volkeramische 

tegels
– mozaïek van glas en porselein
– betontegels
– vochtbestendige natuurstenen tegels
Voor het verlijmen van:
– geschikte bouwplaten, bijvoorbeeld 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 ondergron-
den van beton en metselwerk (ten minste 3 
maanden oud).
Leggen op vloerverwarming.

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

Vertanding 6 x 6 x 6 mm: circa 2,1 kg/m2

Vertanding 8 x 8 x 8 mm: circa 2,7 kg/m2

Vertanding 10 x 10 x 10 mm: circa 3,2 kg/m2

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

Verwerkingstijd (+20 °C): circa 4 uur
Inlegtijd: circa 60 minuten 
(gemeten bij verse mortel)
Correctietijd: circa 30 minuten
Beloopbaarheid (+20°C): na 1 dag, daarna 
voegen mogelijk
Brandgedrag: klasse E
Geschikt voor vloerverwarming: ja
GISCODE: ZP1 = cementhoudend product, 
chromaatarm
EMICODE: EC1PLUS = zeer emissiearm
Opslag: circa 12 maanden in de ongeopende, 
originele verpakking, in droge ruimtes

Verpak-
king

Art. nr.
EAN

Pallet

25 kg 
papieren 

zak

54065
40 24705 54065 0

40 
zakken

Getest 
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s 
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Advies voor het leggen en voegen van glas-
mozaïek
Bij het aanbrengen van mozaïek van glas, porse-
lein en keramiek moet de lijm, afhankelijk van de 
vlakheid van de ondergrond met een 3 mm- of 
een 4mm blokvertanding worden aangebracht. 
De opgebrachte lijmrillen met de rugzijde van de 
lijmkam gladstrijken en de mozaïek in de nog 
verse lijm leggen en aandrukken, zodat een vol-
doende lijmcontactpercentage bereikt wordt. 
Voegen indien nodig uitkrabben.

Normen, keuringsrapporten:
Dunbedmortel 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 (S2 volgens 
EN 12002) en waterafstotend is.

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

Verwerkingstijd (+20 °C): circa 30 minuten
Inlegtijd: circa 30 minuten
Correctietijd: circa 15 minuten
Beloopbaarheid (+20°C): na circa 90 minuten
daarna kan de vloer worden gevoegd
Voegen wand (+20 °C):
na circa 60 minuten
Brandgedrag: klasse E
Geschikt voor vloerverwarming: ja
GISCODE: ZP1 = cementhoudend product, 
chromaatarm
EMICODE: EC1 = zeer emissiearm
Opslag: circa 6 maanden in de ongeopende, 
originele verpakking, in droge ruimtes

Verpak-
king

Art. nr.
EAN

Pallet

25 kg 
papieren 

zak

54062
40 24705 54062 9

40 
zakken

5 kg zak 54063
40 24705 54063 6

verpakt per 
4 stuks

208 zakken

Advies voor het leggen en voegen van glas-
mozaïek
Bij het aanbrengen van mozaïek van glas, porse-
lein en keramiek moet de lijm, afhankelijk van de 
vlakheid van de ondergrond met een 3 mm- of 
een 4mm blokvertanding worden aangebracht. 
De opgebrachte lijmrillen met de rugzijde van de 
lijmkam gladstrijken en de mozaïek in de nog 
verse lijm leggen en aandrukken, zodat een vol-
doende lijmcontactpercentage bereikt wordt. 
Voegen indien nodig uitkrabben.

Normen, keuringsrapporten:
Dunbedmortel 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 (S2 volgens 
EN 12002) en waterafstotend is.

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

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

Verwerkingstijd (+20 °C): circa 30 minuten
Inlegtijd: circa 30 minuten
Correctietijd: circa 15 minuten
Beloopbaarheid (+20°C): na circa 90 minuten
daarna kan de vloer worden gevoegd
Brandgedrag: klasse E
Geschikt voor vloerverwarming: ja
GISCODE: ZP1 = cementhoudend product, 
chromaatarm
Opslag: circa 6 maanden in de ongeopende, 
originele verpakking, in droge ruimtes

ARDEX X 78 S
MICROTEC Flexlijm vloer, 
snel
Op cementbasis.
Voor het vol en zat (zonder holle ruimtes) verlij-
men van keramische vloertegels.

Voor binnen en buiten, vloer

Watervast
Vorstbestendig
Flexibel
Zuinig in verbruik
Gemakkelijk te verwerken
Uitbloeiingsvrij 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 flexibel lijmbed met zachte, 
softe mortelconsistentie, die een volledig verza-
digde inbedding in het floatingprocédé mogelijk 
maakt.
– geglazuurde tegels, gres- en volkeramische 
tegels
– mozaïek van glas en porselein
– betontegels
– vochtbestendige natuurstenen tegels
Leggen van tegels:
– op balkons en terrassen
– in zwembaden
– op vloerverwarming
– in zwaar belastbare industrie- en nijverheids-
omgevingen
Lijmen van tegels op nog krimpende ondergron-
den van beton (ten minste 3 maanden oud).

Verpak-
king

Art. nr.
EAN

Pallet

25 kg 
papieren 

zak

54067
40 24705 54067 4

40 
zakken
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ARDEX DITRA FBM
Vloeibedlijm

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

Voor binnen en buiten, vloer

Flexibel
Watervast
Uitstekende hechting 
Lange verwerkingstijd
Variabele instelling van de 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 volkeramische tegels, 
mozaïek, betonnen platen en vochtbestendige 
natuurstenen tegels:
– voor binnen en buiten
– op balkons en terrassen
– in zwembaden
– op vloerverwarming

Normen, keuringsrapporten 
Dunbedmortel conform EN 12004 C2/E/S1

Mengverhouding:  
circa 6,5 - 7,75 l water : 25 kg poeder
Soortelijk gewicht: circa 1,3 kg/l
Gewicht gebruiksklare mortel: circa 1,7 kg/l
Materiaalverbruik: bij gladde ondergronden
Vertanding 4 x 4 x 4 mm: 
circa 1,5 kg/m2

Vertanding 6 x 6 x 6 mm: 
circa 2,2 kg/m2

Vertanding 8 x 8 x 8 mm: 
circa 3,0 kg/m2

Verwerkingstijd (+20 °C): circa 3 uur
Inlegtijd: circa 30 minuten 
(gemeten bij verse mortel)
Correctietijd: voor niet-poreuze keramische 
tegels circa 30 minuten
Beloopbaarheid (+20°C):
Voegen na circa 6 uur mogelijk
Brandgedrag: klasse E
Geschikt voor vloerverwarming: ja
EMICODE: EC1PLUS = zeer emissiearm
GISCODE: ZP1 = cementhoudend product, 
chromaatarm
Opslag: circa 12 maanden in de ongeopende, 
originele verpakking, in droge ruimtes

ARDEX X 90 
OUTDOOR
MICROTEC3 flexlijm
Verlijmen van keramische tegels, beton- en 
natuursteentegels binnen en buiten.

Voor binnen en buiten. Wand en vloer.

Snelle harding ook bij lage temperaturen
Zeer hoge vorst-dooiwissel bestendigheid
Slagregenbestendig na circa 2 uur
Lange verwerkingstijd ook bij hoge temperaturen
Begaanbaar na circa 3 uur
Volledige inbedding in de lijm zonder vloeibed-
gedrag
Variabele instelling van de consistentie

Toepassing 
Creëren van een flexibel lijmbed.
Voor het verlijmen van
–  geglazuurde tegels, gres- en volkeramische 

tegels
– mozaïek van glas en porselein
– betontegels
–  vochtbestendige natuurstenen tegels

Voor het verlijmen van
– geschikte bouwplaten, b.v. 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 ondergron-
den van beton en metselwerk (ten minste 3 
maanden oud).
Leggen op vloerverwarming.

Normen, keuringsrapporten
Dunbedmortel conform EN 12004 C2/FTE/S1
ARDEX X 90, aangemaakt met ARDEX E 90 
kunstharsverbetering voor het maken van een 
speciale lijm die sterk vervormbaar (S2 volgens 
EN 12002) en waterafstotend is.

Mengverhouding: 
circa 8,5 l water 25 kg poeder 
Soortelijk gewicht: circa 1,1 kg/l
Vers gewicht van de mortel: circa 1,6 kg/l
Materiaalverbruik: bij gladde ondergronden
bij vertanding 3 x 3 x 3 mm: 
circa 1,1 kg/m²
bij vertanding 6 x 6 x 6 mm: 
circa 2,1 kg/m²
bij vertanding 8 x 8 x 8 mm: 
circa 2,6 kg/m²
bij vertanding 10 x 10 x 10 mm: 
circa 3,2 kg/m²
bij ARDEX Microtec-vertanding: 
circa 4,6 kg/m²
Verwerkingstijd (20°C): circa 60 minuten
Inlegtijd: circa 30 minuten (EN 1346) 
(gemeten bij verse mortel)
Correctietijd: circa 15 - 20 minuten
Beloopbaarheid (+20 °C): na circa 3 uur, 
daarna voegen mogelijk
Voegen wandwerk: na circa 2 uur
GISCODE: ZP 1 = cementhoudend product, 
chromaatarm
GEV EMICODE: EC1PLUS = zeer emissiearm
Opslag: circa 12 maanden in de ongeopende, 
originele verpakking in droge ruimtes

Verpak-
king

Art. nr.
EAN

Pallet

25 kg 
papieren 

zak

54205
40 24705 54205 0

40 
zakken

Verpak-
king

Art. nr.
EAN

Pallet

25 kg 
papieren 

zak

24261
40 24705 24261 5

40 
zakken

Getest 
vo

lg
en

s 

DIN EN 12002/12004
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ARDEX S 21
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 ongelij-
ke ondergronden, ook met afschot.
Voor het leggen van vloerplaten van:
–  keramiek
–  grestegels
Voor het leggen van sterk geprofileerde tegels 
of keramische vloerplaten in verschillende 
diktes, of vochtbestendige natuursteen in een 
mortelbed door verwerking met een getande 
lijmkam.

Normen, keuringsrapporten
Dunbedmortel conform EN 12004 C1 F

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

Verwerkingstijd (+20 °C): circa 30 minuten
Inlegtijd: circa 10 minuten
Correctietijd: circa 20 minuten
Beloopbaarheid (+20°C):
Nivelleerlagen na circa 90 minuten, 
Voegen van vloertegels na circa 3 uur
Brandgedrag: klasse E
Geschikt voor vloerverwarming: ja
GISCODE: ZP1 = cementhoudend product, 
chromaatarm
Opslag: circa 12 maanden in de ongeopende, 
originele verpakking, in droge ruimtes

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

Voor binnen, wanden en vloeren

Reeds na 2 uur te belopen / voegen
Mortelbeddiktes van 2 - 15 mm
Uitstekende verwerkingseigenschappen
Gemakkelijk te verwerken
Snelle droging
Zekerheid door vezelversterking
–  schuifspanningen worden gecompenseerd
–  hechtsterkte wordt verbeterd
–  vervormingskrachten worden gereduceerd

Toepassing 
Verkleurings- en uitbloeiingsvrij leggen van:
–  natuursteenplaten bijvoorbeeld uit marmer, 

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

kwartsiet e.d.
–  betontegels, agglomarmer en cottoplaten
Verlijmen en leggen van grestegels en volkera-
mische tegels
Mengverhouding:
circa 8,25 - 8,75 I water : 25 kg poeder 
komt ongeveer overeen met 
1 deel water : 2 1/2 delen poeder
Soortelijk gewicht: circa 1,2 kg/I
Vers gewicht van de mortel: circa 1,4 kg/I
Materiaalverbruik: bij gladde ondergronden
Vertanding 3 x 3 x 3 mm: 
circa 1,2 kg/m2 poeder
Vertanding 6 x 6 x 6 mm: 
circa 1,9 kg/m2 poeder
Vertanding 8 x 8 x 8 mm: 
circa 2,4 kg/m2 poeder
Vertanding 10 x 10 x 10 mm: 
circa 2,9 kg/m2 poeder
Vertanding 12 x 12 x 12 mm: 
circa 3,4 kg/m2 poeder
Verwerkingstijd (+ 20°C): circa 45 - 60 minuten
Inlegtijd (EN 1346): circa 30 minuten
(gemeten bij verse mortel)
Correctietijd: circa 15 minuten
Beloopbaarheid (+20°C):
na circa 2 uur, daarna voegen mogelijk
Brandgedrag: klasse E
Geschikt voor vloerverwarming: ja
GISCODE: ZP1 = cementhoudend product, 
chromaatarm 
GEV EMICODE: EC1PLUS = zeer emissiearm
Opslag: circa 12 maanden in de ongeopende, 
originele verpakking in droge ruimtes

Verpak-
king

Art. nr.
EAN

Pallet

25 kg 
papieren 

zak

16770
40 24705 16770 3

40 
zakken

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 middelbedmethode. 
Verlijmen en leggen van grestegels en volkera-
mische tegels. Verlijmen en leggen van heldere 
en doorschijnende marmeren tegels en andere 
natuurstenen platen met een doorschijnend 
karakter.
Voor binnen, wanden en vloeren
Reeds na 2 uur te belopen / voegen
Mortelbeddiktes van 2 - 15 mm
Uitstekende verwerkingseigenschappen
Gemakkelijk te verwerken
Snelle droging
Zekerheid door vezelversterking
–  schuifspanningen worden gecompenseerd
–  hechtsterkte wordt verbeterd
–  vervormingskrachten worden gereduceerd
Toepassing 
Verkleurings- en uitbloeiingsvrij leggen van:
–  natuursteenplaten bijvoorbeeld uit marmer, 

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

kwartsiet e.d.
–  betontegels, agglomarmer en cottoplaten
Verlijmen en leggen van grestegels en volkera-
mische tegels
Mengverhouding:
circa 8,25 - 8,75 I water : 25 kg poeder 
komt ongeveer overeen met 
1 deel water : 2 1/2 delen poeder
Soortelijk gewicht: circa 1,2 kg/I
Vers gewicht van de mortel: circa 1,4 kg/I
Materiaalverbruik: bij gladde ondergronden
Vertanding 3 x 3 x 3 mm: 
circa 1,2 kg/m2 poeder
Vertanding 6 x 6 x 6 mm: 
circa 1,9 kg/m2 poeder
Vertanding 8 x 8 x 8 mm: 
circa 2,4 kg/m2 poeder
Vertanding 10 x 10 x 10 mm: 
circa 2,9 kg/m2 poeder
Vertanding 12 x 12 x 12 mm: 
circa 3,4 kg/m2 poeder
Verwerkingstijd (+ 20°C): circa 45 - 60 minuten
Inlegtijd (EN 1346): circa 30 minuten
(gemeten bij verse mortel)
Correctietijd: circa 15 minuten
Beloopbaarheid (+20°C):
na circa 2 uur, daarna voegen mogelijk
Brandgedrag: klasse E
Geschikt voor vloerverwarming: ja
GISCODE: ZP1 = cementhoudend product, 
chromaatarm 
GEV EMICODE: EC1PLUS = zeer emissiearm
Opslag: circa 12 maanden in de ongeopende, 
originele verpakking in droge ruimtes

Verpak-
king

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

Verpak-
king

Art. nr.
EAN

Pallet

25 kg 
papieren 

zak

54200
40 24705 54200 5

40 
zakken



TE
G

EL
PR

O
G

R
AM

M
A

70

ARDEX S 28
MICROTEC Grootformaatlijm

Voor het verlijmen van gres- en volkeramische 
tegels.
Verkleurings- en vervormingsvrij leggen van 
natuursteentegels, natuurwerksteen-, betonwerk-
steen en cottoplaten.

Voor binnen, vloer en wand

Met ARDURAPID®-effect
Mortelbeddiktes van 2 - 15mm
Na 4 uur beloopbaar 
Snelle droging
Gemakkelijk te verwerken

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

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

Normen, keuringsrapporten
Conform EN 12004 C2/FTE S1

Verpak-
king

Art. nr.
EAN

Pallet

25 kg 
papieren 

zak

19164
40 24705 19164 7

40 
zakken

Mengverhouding:
circa 6,75 l water: 25 kg poeder
Gewicht gebruiksklare mortel: circa 1,4 kg/l
Materiaalverbruik:
bij gladde ondergronden
vertanding 3 x 3 x 3 mm: 
circa 1,2 kg/m² poeder
vertanding 6 x 6 x 6 mm: 
circa 1,9 kg/m² poeder
vertanding 8 x 8 x 8 mm: 
circa 2,4 kg/m² poeder
vertanding 10 x 10 x 10 mm: 
circa 2,9 kg/m² poeder
vertanding 10 x 10 x 10 mm: 
circa 3,4 kg/m² poeder
Verwerkingstijd (+20 °C):
circa 75 minuten
Inlegtijd (EN 1346):
circa 30 minuten
(gemeten bij verse mortel)
Correctietijd: circa 20 minuten
Beloopbaarheid (+20 °C):
na circa 4 uur
Geschikt voor vloerverwarming: ja
GISCODE: ZP1 = cementhoudend product, chro-
maatarm
GEV EMICODE: EC1PLUS = zeer emissiearm
Opslag: in droge ruimtes circa 12 maanden in 
de ongeopende, originele verpakking te bewaren

ARDEX N 25
Flexibele middel- en dikbed-
mortel
Verkleurings- en vervormingsvrij leggen van 
natuursteentegels, natuurwerksteen-, betonwerk-
steen en cottoplaten.
Leggen van gres- en volkeramische tegels.

Voor binnen, vloer en wand

Met ARDURAPID®-effect
Mortelbeddiktes van 5 - 20mm
Na 3 uur beloopbaar 
Snelle droging
Gemakkelijk te verwerken
Uitstekende verwerkingseigenschappen

Toepassing 
Verkleurings- en vervormingsvrij leggen van 
natuursteentegels en natuurwerksteenplaten uit:
– marmer
– Jura-marmer
– graniet
– kwartsiet e.d.
– cottoplaten
Verlijmen van
– keramische tegels
Egaliseren van wand- en vloeroppervlakken 

Normen, keuringsrapporten
Conform EN 12004 C2/FE

Mengverhouding:
Bij gebruik van de middel- en dikbedmethode en 
bij egalisatiewerkzaamheden op de vloer:
circa 7,25 l water : 25 kg poeder
Gewicht gebruiksklare mortel: 1,5 kg/l
Materiaalverbruik:
circa 1,2 kg poeder per m² en mm opbrengdikte
circa 3,6 kg/m² poeder bij 
vertanding 10 x 10 x 10 mm
Verwerkingstijd (+20 °C): circa 60 minuten
Inlegtijd (EN 1346): circa 20 minuten
(gemeten bij verse mortel)
Correctietijd: circa 20 minuten
Beloopbaarheid (+20 °C): na circa 3 uur
Geschikt voor vloerverwarming: ja
GISCODE:
ZP1 = cementhoudend product, chromaatarm
GEV EMICODE: EC1PLUS = zeer emissiearm
Opslag: in droge ruimtes circa 12 maanden in de 
ongeopende, originele verpakking te bewaren

Verpak-
king

Art. nr.
EAN

Pallet

25 kg 
papieren 

zak

16773
40 24705 16773 4

40 
zakken
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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 dikbedprocedé.

Voor binnen en buiten, vloer

Mortelbeddiktes van 5 - 30 mm
Na 3 uur te belopen / te voegen
Gemakkelijk te verwerken

Toepassing 
Voor het leggen van vochtongevoelige natuuren 
betonwerksteenplaten
Leggen van natuursteenplaten met grote dikte-
toleranties, ongekalibreerde bedekkingen zoals 
bijvoorbeeld kwartsiet- en porfierplaten en andere 
polygonale bedekkingen
Leggen van treden en stootborden

Normen, keuringsrapporten
Conform EN 12004 C2/E

Mengverhouding:
circa 8,25 l water : 25 kg poeder
Gewicht gebruiksklare mortel: 1,5 kg/l
Materiaalverbruik:
circa 1,1 kg poeder per m² en 
mm opbrengdikte
circa 3,8 kg/m² poeder 
bij vertanding 10 x 10 x 10 mm
circa 5,5 kg/m2 poeder bij middelbed-
mortelvertanding
Verwerkingstijd (+20 °C): 
circa 70 minuten
Inlegtijd (EN 1346):
circa 30 min. (gemeten bij verse mortel)
Correctietijd: circa 15 minuten
Beloopbaarheid (+20 °C): na circa 3 - 4 uur, 
voegen na circa 1 dag mogelijk
Geschikt voor vloerverwarming: ja
GISCODE:
ZP1 = cementhoudend product, chromaatarm
GEV EMICODE: EC1PLUS = zeer emissiearm 
Opslag: in droge ruimtes circa 12 maanden in 
de ongeopende, originele verpakking te bewaren

Verpak-
king

Art. nr.
EAN

Pallet

25 kg 
papieren 

zak

16774
40 24705 16774 1 

40 
zakken

ARDEX X 32
Flexibele legmortel

Met ARDURAPID®-Plus-effect.
Verkleurings- en uitbloeiingsvrij leggen /zetten 
van flagstone-tegels, natuursteentegels, betonte-
gels en cottoplaten.
Leggen van gres- en volkeramische tegels.

Voor binnen en buiten. Wand en vloer.

Na 3 uur te belopen / te voegen
Morteldiktes van 3 - 30 mm
Waterafstotend en weersstabiel
Snel drogend
Gemakkelijk te verwerken
Zuinig in verbruik
Vor het leggen in dun-, middel- en dikbedme-
thode

Toepassing 
Verkleurings- en uitbloeiingsvrij leggen van: 
–  natuursteentegels, flagstone-tegels van mar-

mer, Jura-marmer, graniet, kwartsiet etc.
– cottoplaten 
– betontegels
– leggen van gres- en volkeramische tegels
Nivelleren van wand- en vloeroppervlakken vóór 
de uitvoering van legwerkzaamheden.
Leggen op vloerverwarming.

Normen, keuringsrapporten 
Dunbedmortel conform EN 12004 C2/FTE S1

Mengverhouding: 
voor het leggen en egaliseren vloer:
circa 8 - 8,5 l water : 25 kg poeder
voor het leggen en egaliseren wand:
circa 7,5 l water : 25 kg poeder
Soortelijk gewicht: circa 1,1 kg/l
Gewicht gebruiksklare mortel: circa 1,6 kg/l
Materiaalverbruik:
bij gladde ondergronden circa 1,2 kg m2/mm 
bij vertanding 8 x 8 x 8 mm circa 3,3 kg/m2

Verwerkingstijd (+20 °C): circa 60 minuten
Inlegtijd: circa 20 minuten
Correctietijd: circa 20 - 30 minuten
Beloopbaarheid (+20°C): na circa 3 uur, 
daarna voegen mogelijk
Brandgedrag: klasse E
Geschikt voor vloerverwarming: ja
Opslag: circa 12 maanden in de ongeopende, 
originele verpakking, in droge ruimtes

Verpak-
king

Art. nr.
EAN

Pallet

25 kg 
papieren 

zak

54201
40 24705 54201 2

40 
zakken

2
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ARDEX S 48
Zeer flexibele dunbedmortel

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

Voor binnen, wanden en vloeren

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

Bevat cement.

Toepassing 
Voor het verlijmen en leggen van wand- en 
vloertegels van:
– poreuze en niet-poreuze keramische tegels
–  volkeramische tegels
–  middel- en kleinmozaïek van keramiek en glas
–  harde- en zachte schuimisolaties op dichteen 

op zuigende ondergronden

Normen, keuringsrapporten 
Conform EN 12004 C2/FTE S2

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

Vertanding 6 x 6 x 6 mm: circa 1,3 kg/m2

Vertanding 8 x 8 x 8 mm: circa 1,7 kg/m2

Verwerkingstijd (+20 °C): circa 60 minuten
Inlegtijd: circa 20 minuten
Correctietijd: circa 30 minuten
Beloopbaarheid (+20°C): na circa 5 uur, 
daarna kan de vloer worden gevoegd
Voegwerk wand (+20°C): na circa 3 uur
Brandgedrag: klasse E
Geschikt voor vloerverwarming: ja
GISCODE: ZP1 = cementhoudend product, 
chromaatarm
Opslag: circa 12 maanden in de ongeopende, 
originele verpakking, in droge ruimtes

Verpak-
king

Art. nr.
EAN

Pallet

12,5 kg 
papieren 

zak

13510
40 24705 13510 8

80 
zakken

ARDEX E 90
Kunstharsverbetering

Kunstharsverbetering voor:
ARDEX X7G FLEX, ARDEX X77W, ARDEX X77, 
ARDEX X78, ARDEX X77S, ARDEX X78S, 
ARDEX S21, ARDEX S 28, ARDEX N23, ARDEX 
N 23 W

Voor binnen en buiten

Toepassing 
In combinatie met ARDEX X 7 G FLEX:
–  maken van een sterk vervormbaar, waterafsto-

tend lijmbed
–  leggen van harde, dichte tegels op balkon en 

terras
– lijmen van keramische bekledingen aan gevels
–  zetten en leggen van tegels op nog krimpende 

ondergrond van beton en metselwerk (ten 
minste 3 maanden oud)

–  leggen op bestaande tegel- en plaatbekledin-
gen

In combinatie met ARDEX X 77 W:
–  maken van een sterk vervormbaar, waterafsto-

tend lijmbed
– zetten en leggen van volkeramische tegels 
– lijmen van keramische bekledingen aan gevels
–  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:
–  voor het maken van een speciale lijm met een 

sterke mate van vervorming en waterafstoten-
de eigenschappen

In combinatie met ARDEX S 21:
–  maken van een sterk vervormbaar, waterafsto-

tend lijmbed 
– leggen van tegels op vloerverwarming
– leggen van volkeramische tegels
In combinatie met ARDEX N 23/ARDEX N 23 W 
en ARDEX S28:
–  voor het maken van een speciale lijm met een 

sterke mate van vervorming en waterafstoten-
de eigenschappen

Verpak-
king

Art. nr.
EAN

Pallet

4,5 kg 
emmer

59120
40 24705 59120 1

72 
emmers

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 verdund
De mengverhouding bedraagt dan:
 25 kg ARDEX S 21 + 
 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+7,0 l water
 25 kg ARDEX X 77 S +
 3,0 kg ARDEX E 90+6,0 l water
 25 kg ARDEX X 78 S +
 3,0 kg ARDEX E 90+6,0 l water
 25 kg ARDEX X 90 +
 3,3 kg ARDEX E 90+6,6 l water
 25 kg ARDEX N 23 / N 23 W +
 3,3 kg ARDEX E 90+6,7 l water

Opslag: vorstvrij, circa 12 maanden in de onge-
opende, originele verpakking, in droge ruimtes

Uitzondering:
”Frost-Tau-Wechsel”

opslag
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ARDEX WA
Epoxyharslijm

Voor het lijmen van keramische tegels, klinkers, 
splijttegels en mozaïek.
Epoxyharslijm conform EN 12004 R 2 T.
Voor binnen en buiten. Wand en vloer.
Bestand tegen chemicaliën
Grote belastbaarheid

Toepassing 
Voor het lijmen van keramische tegels, tegels, 
klinkers, splijttegels en mozaïek waar cementge-
bonden producten niet voldoende belastbaar of 
niet voldoende bestand zijn tegen aantastingen, 
bijvoorbeeld in:
–  slachterijen, melkerijen, grote keukens, brou-

werijen, accuruimtes, zwem- en kuurbaden 
en andere ruimtes waarin chemische of hoge 
mechanische belastingen voorkomen

Normen, keuringsrapporten
Conform EN 12004 R2/T
Mengverhouding:
wordt door de verpakkings-eenheden aangege-
ven
Gewicht gebruiksklare mortel: circa 1,5 kg/l
Materiaalverbruik:
voor het lijmen op gladde ondergronden
Vertanding 3 x 3 x 3 mm: circa 1,5 kg/m2

Vertanding 6 x 6 x 6 mm: circa 2,7 kg/m2

Vertanding 8 x 8 x 8 mm: circa 3,7 kg/m2

Verwerkingstijd (+20 °C): circa 30 minuten
Inlegtijd: circa 30 minuten
Correctietijd: circa 30 minuten
Beloopbaarheid (+20°C): na voldoende ver-
harding, na circa 12 uur
Brandgedrag: klasse E
GISCODE: RE 1 = oplosmiddelvrij
EMICODE: EC1 = zeer emissiearm
Verpakking: Emmer met 3 kg ARDEX WA 
stampasta
Inzetemmer met 1,00 kg ARDEX WA verharder
Opslag: circa 18 maanden in de ongeopende, 
originele verpakking, in droge ruimtes, emmers 
rechtop opslaan, niet kantelen

Verpak-
king

Art. nr.
EAN

Pallet

4 kg 
emmer

60401
40 24705 60401 7

90 
emmers

ARDEX D 22
Dispersietegellijm

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

Voor binnen, wand

Gebruiksklaar
Gemakkelijk te verwerken
Hoge beginhechting en stabiliteit
Grote kleefkracht
Zeer zuinig in gebruik

Toepassing 
Voor het verlijmen van:
– geglazuurde tegels
– gres- en volkeramische tegels
– middel- en kleinmozaïek
– isolatie- en lichtbouwplaten
op:
– gipsstucwerk
– gipswandbouwplaten
– gipskartonplaten 
– betonondergronden
– tegels op tegels

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

Vers gewicht van de mortel: circa 1,2 kg/l
Materiaalverbruik: bij gladde ondergronden
Vertanding 3 x 3 x 3 mm: circa 1,2 kg/m²
Vertanding 6 x 6 x 6 mm: circa 2,0 kg/m²
Inlegtijd (+20 °C): circa 20 minuten
Correctietijd (+20 °C): circa 15 minuten
Voegen (+20 °C): na voldoende droging na 
circa 24 uur
Brandgedrag: klasse E
Opslag: vorstvrij bewaren
in droge ruimtes circa 12 maanden in de onge-
opende, originele verpakking te bewaren

Verpak-
king

Art. nr.
EAN

Pallet

14 kg 
emmer

57100
40 24705 57100 5

33 
emmers

ARDEX AR 300
 Multimortel

Voor binnen en buiten. Wand en vloer.

Spanningsarm
Water- en weerbestendig
Gemakkelijk te verwerken
Te schuren en te gletten

Toepassing 
 Aanzetten van minerale bouwplaten, gipskarton-
platen, 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 minuten
Inlegtijd: circa 20 minuten
(EN 1346) (gemeten bij verse mortel)
Correctietijd: 5 - 15 minuten
Beloopbaarheid (+20°C): na circa 2 uur
Verlijmen van tegels (+20 °C): 
na circa 2 uur
Geschikt voor vloerverwarming: ja
EMICODE: EC1 = zeer emissiearm
Opslag: circa 12 maanden in de ongeopende, 
originele verpakking in droge ruimtes

Verpak-
king

Art. nr.
EAN

Pallet

25 kg 
papieren 

zak

13152
40 24705 13152 0

40 
zakken
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MATERIAALVERBRUIK TEGELLIJMEN

Vertanding 
6 x 6 x 6 mm 
Materiaalverbruik 
poeder kg/m²

25 kg voldoen-
de voor circa 

Vertanding 
8 x 8 x 8 mm 
Materiaalverbruik 
poeder kg/m²

25 kg voldoen-
de voor circa

Vertanding 
10x10x10 mm 
Materiaalverbruik 
poeder kg/m²

25 kg voldoen-
de voor circa

MICROTEC 
Vertanding 
Materiaalver-
bruik poeder 
kg/m²

25 kg voldoen-
de voor circa

Cementaire 
tegellijm

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

ARDEX X 7 G 
FLEX circa 2,1 kg/m² 11,9 m² circa 2,9 kg/m² 8,6 m² circa 3,3 kg/m² 7,6 m² circa 4,9 kg/m² 5,1 m²

ARDEX X7G S circa 2,2 kg/m² 11,4 m² circa 2,8 kg/m² 8,9 m² circa 3,9 kg/m² 6,4 m²

ARDEX X 7 G 
PLUS circa 1,6 kg/m² 15,6 m² circa 2,2 kg/m² 11,4 m² circa 2,6 kg/m² 9,6 m² circa 4,0 kg/m² 6,2 m²

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

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

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

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

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

ARDEX X 90 circa 2,1 kg/m² 11,9 m² circa 2,6 kg/m² 9,6 m² circa 3,2 kg/m² 7,8 m² circa 4,6 kg/m² 5,4 m²

ARDEX S 28 circa 1,9 kg/m² 13,1 m² circa 2,4 kg/m² 10,4 m² circa 2,9 kg/m² 8,6 m²

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

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

ARDEX N 25* circa 3,6 kg/m² 6,9 m²

ARDEX X 30** circa 3,8 kg/m² 6,6 m²

ARDEX X 32* circa 3,3 kg/m² 7,6 m²

ARDEX S 21 circa 4,0 kg/m² 6,2 m²

ARDEX S 48 circa 1,3 kg/m²
9,6 m² 
(12,5 kg ver-
pakking)

circa 1,7 kg/m²
7,4 m² 
(12,5 kg 
verpakking)

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

Dispersie-
tegellijm

ARDEX D 22 circa 2,0 kg/m²
7,0 m² 
(14 kg verpak-
king)

circa 2,5 kg/m²
5,6 m² 
(14 kg 
verpakking)

Epoxyhars-
tegellijm

ARDEX WA 
Epoxyharslijm circa 2,7 kg/m²

1,5 m² 
(4 kg verpak-
king)

circa 3,7 kg/m²
1,1 m² 
(4 kg 
verpakking)

*ca. 1,2 kg m²/mm poeder Uitspraken in onze technische informatiebladen in acht nemen
**ca. 1,1 kg m²/mm poeder
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ARDEX  G10 // Premium Flexvoeg

• Optimale kleurstabiliteit

• Eenvoudig in te voegen met lange wastijd

• Voor het voegen van alle keramische
tegels op wand en vloer

• Nu ook geschikt voor het voegen van alle 
natuursteen

De voeg.
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ARDEX 
FK NIEUW snel

ARDEX 
RG 12 1–6

ARDEX 
WA

ARDEX 
GK

 Belastingsvoegen

Epoxyvoegen Speciaal

Het ARDEX
voegmortelassortiment

Flex-voegmortels
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

Voor zware chemische, 
mechanische belastingen 
of verkleuringsvrije 
voegen bij kwetsbare 
tegels – ons programma 
speciale producten is 
perfect voor al deze 
speciale toepassingen.

Het FlextraPro-assortiment 
voor hoogwaardige 
tegels. Dit systeem is 
veelzijdig toepasbaar en 
voldoet aan de hoogste 
eisen van verwerkers en 
gebruikers.

Het basic programma 
voor gewone tegels en 
grote oppervlakken 
kenmerkt zich door de 
uiterst eenvoudige 
verwerking.

ARDEX G10
PREMIUM 1–10
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ARDEX systeemoverzicht 
voegmortels

Voegnaam
Breedte

Gebruik Toepassingsgebied Ver-
werkings-

tijd

Beloopbaar
na

Geschikt 
voor vloer-
verwarming

Speciaal

ARDEX RG 12 
1–6

Fijne epoxyvoeg
1 – 6 mm

binnen en buiten 
wand en vloer

Voor het voegen van keramische tegels, bakstenen, splijttegels en mozaïek; 
voor belastingen waartegen cementmortels onvoldoende bestand zijn. Voor het 
verlijmen van mozaïek van glas en porselein op vloeren.

ca. 60 Min. ca. 12 uren ja

ARDEX WA
Epoxyvoegmortel

2 – 15 mm

binnen en buiten 
wand en vloer

Voor het voegen van keramische tegels, bakstenen, splijttegels en mozaïek; 
voor belastingen waartegen cementmortels onvoldoende bestand zijn. Voor het 
verlijmen van mozaïek van glas en porselein op wanden en vloeren.

ca. 80 Min. ca. 12 uren ja

ARDEX GK
Duurzame voeg 

vanaf 4 mm

binnen en buiten 
wand en vloer

Voor het voegen van keramische tegels, vochtongevoelige natuursteen- en 
betontegels, splijttegels, bakstenen, gevelstrips, glazen bouwstenen; in 
wasstraten, zwembaden, op werkvloeren, in trappenhuizen, galerijen, op balkons 
en terrassen.

ca. 30 Min. ca. 90 Min. ja

ARDEX FK NEU
Duurzame voeg, 

snel
2 – 12 mm

binnen en buiten 
wand en vloer

Voor het voegen van keramische tegels, vochtongevoelige natuursteen- en 
betontegels, splijttegels, bakstenen, gevelstrips en mozaïek; in wasstraten, 
zwembaden, op werkvloeren, in trappenhuizen, galerijen, op balkons en terrassen.

ca. 30 Min. ca. 90 Min. ja

FlextraPro

ARDEX G10
PREMIUM 

flex-voegmortel,
1 – 10 mm

binnen en buiten 
wand en vloer

Voor het voegen van keramische tegels, natuursteen- en betontegels, mozaïek 
van glas, porselein en keramiek. 

UNIVERSEEL TOEPASBAAR VOOR ALLE KERAMISCHE TEGELS EN NATUURSTEEN.

ca. 30 Min. ca. 3 uren ja

ARDEX G9S
FLEX 2–15

Flex-voegmortel, 
snel, 2 – 15 mm

binnen en buiten 
wand en vloer

Voor het voegen van keramische tegels, vochtongevoelige natuursteen- en 
betontegels, mozaïek van glas, porselein en keramiek.

SPECIAAL VOOR VOLKERAMISCHE TEGELS, OP BALKONS EN TERRASSEN.

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 keramische tegels, glastegels, vochtongevoelige 
natuursteen- en betontegels, 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 keramische tegels, splijttegels, bakstenen en 
vochtongevoelige natuursteen- en betontegels.

SPECIAAL VOOR GRES- EN GEGLAZUURDE TEGELS

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 keramische tegels, glastegels, vochtongevoelige natuursteen- 
en betontegels, mozaïek van glas, porselein 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, gres- en volkeramische tegels, 
splijttegels, bakstenen en vochtongevoelige natuursteen- en betontegels.

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 geglazuurde tegels, gres- en volkeramische tegels, 
vochtongevoelige natuursteen- en betontegels, mozaïek van glas, porselein en 
keramiek.

ca. 90 Min. ca. 4 uren ja
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Verpak-
king

Art. nr.
EAN

Pallet

briljant wit
12,5 kg 
papieren 

zak

19565 
40 24705 19565 2 

80 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

cement-
grijs

12,5 kg 
papieren 

zak

19568 
40 24705 19568 3

80 zakken

Verpak-
king

Art. nr.
EAN

Pallet

zilvergrijs 
25 kg pa-
pieren zak

19519 
40 24705 19519 5

40 zakken

grijs 
25kg papie-

ren zak

19520 
40 24705 19520 1

40 zakken

cement-
grijs 

25 kg 
papieren 

zak

19518 
40 24705 19518 8

40 zakken

basalt 
25 kg 

papieren 
zak

19517 
40 24705 19517 1

40 zakken

ARDEX G4 BASIC 1-6
Voegmortels

Op cementbasis.
Voor voegbreedtes van 1 - 6 mm 

Voor binnen en buiten 

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

Toepassing.
Voor het voegen van:
–  volkeramische tegels, grestegels en geglazuur-

de tegels 
– glastegels 
–  natuur- en betonwerksteenplaten (vochtonge-

voelig)
– mozaïek van glas, porselein en keramiek

Mengverhouding:
circa 3,5 l water: komt overeen met 12,5 kg 
poeder 
circa 1 deel water : 2,7 delen poeder 
Soortelijk gewicht: circa 1,3 kg/l
Vers gewicht van de mortel: circa 2,1 kg/l
Materiaalverbruik: bij voegbreedte 3 mm, 
voegdiepte van 5 mm voor tegels of middelgroot 
mozaïek van 60 x 60 cm circa 0,10 kg/m² 
van 60 x 30 cm circa 0,15 kg/m² 
van 30 x 30 cm circa 0,20 kg/m²
van 15 x 15 cm circa 0,35 kg/m²
van 10 x 10 cm circa 0,50 kg/m² 
van 5 x 5 cm circa 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): circa 90 minuten
Beloopbaarheid (+20°C): na circa 4 uur
Geschikt voor vloerverwarming: ja
GISCODE ZP 1 = cementhoudend product, 
chromaatarm.
EMICODE: EC1PLUS = zeer emissiearm
Opslag: in droge ruimtes circa 12 maanden in 
de ongeopende, originele verpakking te bewaren

ARDEX G5 BASIC 2-15
Voegmortels

Op cementbasis
Voor voegbreedtes van 2 - 15 mm

Voor binnen en buiten 

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

Toepassing.
Voor het voegen van:
– geglazuurde tegels, gres- en volkeramische tegels
–  natuur- en betonwerksteenplaten (vochtongevoelig)
– splijttegels en klinkers
– gevelstrippen
–  schoon metselwerk in het zicht liggend metsel-

werk
– glazen bouwstenen
Mengverhouding:
circa 5 l water: 25 kg poeder 
komt ongeveer overeen met 1 deel water : 3,4 
delen poeder 
Soortelijk gewicht: circa 1,5 kg/l
Vers gewicht van de mortel: circa 2,2 kg/l
Materiaalverbruik:
bij voegbreedte 10 mm, 
voegdiepte 5 mm voor tegels 
van 60 x 60 cm circa 0,2 kg/m² 
van 60 x 30 cm circa 0,3 kg/m²
van 30 x 30 cm circa 0,5 kg/m²
van 15 x 15 cm circa 1,0 kg/m² 
van 10 x 10 cm circa 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): circa 90 minuten
Beloopbaarheid (+20°C): na circa 5 uur
Geschikt voor vloerverwarming: ja
GISCODE ZP 1 = cementhoudend product, chro-
maatarm.
EMICODE: EC1PLUS = zeer emissiearm
Opslag: in droge ruimtes circa 12 maanden in de 
ongeopende, originele verpakking te bewaren
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ARDEX G6 FLEX 1-6
Flex-voegmortel

Op cementbasis
Voor voegbreedtes van 1 - 6 mm

Voor binnen en buiten 

Flexibel
Lange verwerkingstijd
Water- en vuilafstotend
Grote vastheid
Kwartsvrij – zeer fijn en glad voegoppervlak
Bijzonder goede flankenhechting
Met preventieve bescherming tegen schimmels
Geschikt voor vloer- en wandverwarming

Toepassing.
Voor het voegen van:
– tegels van keramiek 
– glastegels 
–  natuur- en betonwerksteenplaten (vochtonge-

voelig)
– mozaïek van glas, porselein en keramiek

Speciaal voor geglazuurde tegels

Mengverhouding:
circa 3,5 l water: komt overeen met 12,5 kg 
poeder 
circa 1 deel water : 3 delen poeder 
Soortelijk gewicht: circa 1,2 kg/l
Vers gewicht van de mortel: circa 1,8 kg/l
Materiaalverbruik: bij een voegbreedte van 
3 mm, voegdiepte van 5 mm voor tegels of 
middelgroot mozaïek
van 60 x 60 cm circa 0,10 kg/m²
van 60 x 30 cm circa 0,15 kg/m²
van 30 x 30 cm circa 0,20 kg/m²
van 15 x 15 cm circa 0,35 kg/m²
van 10 x 10 cm circa 0,45 kg/m² 
van 5 x 5 cm circa 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): circa 90 minuten
Beloopbaarheid (+20°C): na circa 4 uur
Geschikt voor vloerverwarming: ja
GISCODE ZP 1 = cementhoudend product, 
chromaatarm.
EMICODE: EC1PLUS = zeer emissiearm
Opslag: in droge ruimtes circa 12 maanden in 
de ongeopende, originele verpakking te bewaren

Verpak-
king

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
5kg 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

5kg zak 19574 
40 24705 19574 4

208 zakken

cement-
grijs 

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

bahama-
beige

5 kg zak

19577 
40 24705 19577 5

208 zakken

SPECIAAL VOOR 

GEGLAZUURDE 

TEGELS

WA
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ARDEX G7 FLEX 2-15
Flex-voegmortel

Op 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:
– tegels van keramiek 
–  natuur- en betonwerksteenplaten (vochtonge-

voelig)
– mozaïek van porselein en keramiek

Speciaal voor poreuze en niet-poreuze kerami-
sche tegels

Mengverhouding:
circa 2,4 l water: komt overeen met 12,5 kg 
poeder 
circa 1 deel water : 4 delen poeder 
Soortelijk gewicht: circa 1,4 kg/l
Vers gewicht van de mortel: circa 2,1 kg/l
Materiaalverbruik: bij een voegbreedte van 
10mm, voegdiepte van 5 mm voor tegels 
van 60 x 60 cm circa 0,3 kg/m²
van 60 x 30 cm circa 0,4 kg/m²
van 30 x 30 cm circa 0,5 kg/m²
van 15 x 15 cm circa 1,0 kg/m²
van 10 x 10 cm circa 1,5 kg/m² 
van 5 x 5 cm circa 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): circa 45 min
Beloopbaarheid (+20°C): na circa 90 min
Geschikt voor vloerverwarming: ja
GISCODE ZP 1 = cementhoudend product, 
chromaatarm.
EMICODE: EC1PLUS = zeer emissiearm
Opslag: in droge ruimtes circa 12 maanden in 
de ongeopende, originele verpakking te bewaren

ARDEX G8S FLEX 1-6
Flex-voegmortel, snel

Op cementbasis
Voor voegbreedtes van 1 - 6 mm

Voor binnen en buiten 

Snelhardend 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 geglazuur-

de tegels
– glastegels 
–  natuur- en betonwerksteenplaten (vochtonge-

voelig)
– mozaïek van glas, porselein en keramiek

Speciaal voor volkeramische tegels

Mengverhouding:
circa 2,75 l water: komt overeen met 12,5 kg 
poeder 
circa 1 deel water : 3,4 delen poeder 
Soortelijk gewicht: circa 1,3 kg/l
Vers gewicht van de mortel: circa 2,0 kg/l
Materiaalverbruik: bij een voegbreedte van 
3 mm, voegdiepte van 5 mm voor tegels of 
middelgroot mozaïek 
van 60 x 60 cm circa 0,10 kg/m²
van 60 x 30 cm circa 0,15 kg/m²
van 30 x 30 cm circa 0,20 kg/m²
van 15 x 15 cm circa 0,35 kg/m²
van 10 x 10 cm circa 0,50 kg/m²
van 5 x 5 cm circa 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): circa 30 minuten
Beloopbaarheid (+20°C): na circa 90 minuten
Geschikt voor vloerverwarming: ja
GISCODE ZP 1 = cementhoudend product, 
chromaatarm.
EMICODE: EC1PLUS = zeer emissiearm
Opslag: in droge ruimtes circa 12 maanden in 
de ongeopende, originele verpakking te bewaren

Verpak-
king

Art. nr.
EAN

Pallet

grijs
12,5 kg 
papieren 

zak

19537 
40 24705 19537 9

80 zakken

cement-
grijs 

12,5 kg 
papieren 

zak

19539 
40 24705 19539 3

80 zakken

basalt 
12,5 kg 
papieren 

zak

19540 
40 24705 19540 9

80 zakken

Verpak-
king

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

SPECIAAL VOOR 
POREUZE EN 

NIET-POREUZE 
KERAMISCHE TEGELS

SPECIAAL VOOR 
VOLKERAMISCHE 

TEGELS

WA
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SPECIAAL VOOR 
VOLKERAMISCHE 

TEGELS OP BALKONS 
EN TERRASSEN

ARDEX G9S FLEX 2-15
Flex-voegmortel, snel

Op cementbasis
Voor voegbreedtes van 2 - 15 mm

Voor binnen en buiten 

Snelhardend 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 vochtbestendige keramische tegels 
op balkons en terrassen

Mengverhouding:
circa 2,4 l water: komt overeen met 12,5 kg 
poeder 
circa 1 deel water : 4 delen poeder 
Soortelijk gewicht: circa 1,3 kg/l
Vers gewicht van de mortel: circa 2,1 kg/l
Materiaalverbruik: bij voegbreedte 6 mm, 
voegdiepte 5 mm voor tegels 
van 60 x 60 cm circa 0,20 kg/m²
van 60 x 30 cm circa 0,30 kg/m²
van 30 x 30 cm circa 0,40 kg/m²
van 15 x 15 cm circa 0,60 kg/m²
van 10 x 10 cm circa 0,90 kg/m²
van 5 x 5 cm circa 1,80 kg/m²
De bijkomende verliezen door overtollig materiaal 
op de tegels bedragen naargelang het soort opper-
vlak en de werkwijze 0,05 – 0,10 kg/m2
Verwerkingstijd (+20 °C): circa 30 minuten
Beloopbaarheid (+20°C): na circa 90 minuten
Geschikt voor vloerverwarming: ja
GISCODE ZP 1 = cementhoudend product, 
chromaatarm.
EMICODE: EC1PLUS = zeer emissiearm
Opslag: in droge ruimtes circa 12 maanden in de 
ongeopende, originele verpakking te bewaren

Verpak-
king

Art. nr.
EAN

Pallet

zilvergrijs 
12,5kg pa-
pieren 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

cement-
grijs

12,5 kg 
papieren 

zak

19553 
40 24705 19553 9

80 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

WA

Gete
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on

form EN 13888

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 1

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

cement-
grijs

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

zandbeige
5 kg zak

19592 
40 24705 19592 8

208 zakken

bahama-
beige

5 kg zak

19583 
40 24705 19583 6

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

donker-
bruin 

5 kg zak

19586 
40 24705 19586 7

208 zakken
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ARDEX GK
Duurzame voeg

Op cementbasis. 
Voor voegbreedtes vanaf 4 mm.

Voor binnen en buiten

Op cementbasis.
Hoge mechanische belastbaarheid en slijtvast-
heid 
Te belasten door dooizout, hogedrukreinigers, 
hoge temperaturen, minerale oliën en reinigings-
middelen
Scheurvrij

Toepassing 
Voor het voegen van: 
– tegels 
– grestegels 
– volkeramische tegels 
– betontegels 
– natuurstenen tegels 
– splijttegels en klinkers 
– gevelsteenstrips en glazen bouwstenen 

Mengverhouding:
circa 4 l water : 25 kg poeder
Soortelijk gewicht: circa 1,5 kg/l
Gewicht gebruiksklare mortel: circa 2,2 kg/l
Materiaalverbruik: bij een voegbreedte van 
10 mm, voegdiepte van 5 mm voor tegels van:
60 x 60 cm: circa 0,30 kg/m2

30 x 60 cm: circa 0,50 kg/m2

30 x 30 cm: circa 0,65 kg/m2

15 x 15 cm: circa 1,30 kg/m2

10 x 10 cm: circa 2,00 kg/m2

Verwerkingstijd
(+5 °C tot +20 °C): circa 30 minuten
Beloopbaarheid (+20°C): na circa 90 minuten
Geschikt voor vloerverwarming: ja
GISCODE: ZP1 = cementhoudend product, 
chromaatarm 
EMICODE: EC1PLUS = zeer emissiearm
Opslag: circa 12 maanden in de ongeopende, 
originele verpakking, in droge ruimtes

ARDEX G10
PREMIUM flex-voegmortel

Op cementbasis
Voor voegbreedtes van 1 - 10 mm

Voor binnen en buiten. Wand en vloer.
Zeer hoge kleurstabiliteit
Zeer fijn voegoppervlak
Breed toepassingsspectrum
Flexibel
Water- en vuilafstotend
Bijzonder goede flankenhechting
Grote vastheid
Geschikt voor vloer- en wandverwarming

Toepassing.
Voor het voegen van:
– alle natuursteen, ook vochtgevoelige
– alle keramische tegels en platen
– glastegels
–  natuur- en betonwerksteenplaten
–  mozaïek van glas, porselein , keramiek en 

natuursteen
Speciaal voor volkeramische tegels

Mengverhouding:
circa 1,7 l water: 5 kg poeder 
Soortelijk gewicht: circa 1, kg/l
Vers gewicht van de mortel: circa 1,7 kg/l
Materiaalverbruik: bij een voegbreedte van 
3 mm, voegdiepte van 5 mm voor tegels of 
middelgroot mozaïek
van 60 x 60 cm circa 0,10 kg/m²
van 60 x 30 cm circa 0,15 kg/m²
van 30 x 30 cm circa 0,20 kg/m²
van 15 x 15 cm circa 0,35 kg/m²
van 10 x 10 cm circa 0,45 kg/m²
van 5 x 5 cm circa 0,90 kg/m²
De bijkomende verliezen door overtollig materi-
aal op de tegels bedragen naargelang het soort 
oppervlak en de werkwijze 0,05 - 0,10 kg/m2

Verwerkingstijd (+20 °C): circa 30 minuten
Beloopbaarheid (+20°C): na circa 3 uur
Geschikt voor vloerverwarming: ja
GISCODE: ZP 1 = cementhoudend product, 
chromaatarm.
EMICODE: EC1PLUS = zeer emissiearm
Opslag: in droge ruimtes circa 12 maanden 
in de ongeopende, originele verpakking te 
bewaren.

Verpak-
king

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

Verpak-
king

Art. nr.
EAN

Pallet

wit
5 kg 

emmer

32512 
40 24705 32512 7

72 
emmers

pergamon
5 kg 

emmer

32513 
40 24705 32513 4

72 
emmers

zilvergrijs 
12,5 kg 
papieren 

zak

37376 
40 24705 37376 0

80 
zakken

5 kg 
emmer

32514 
40 24705 32514 1

72 
emmers

NIEUW!
A
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lichtgrijs
5 kg 

emmer

32517 
40 24705 32517 2

72 
emmers

zandgrijs
5 kg 

emmer 

32518 
40 24705 32518 9

72 
emmers

grijs
12,5 kg 
papieren 

zak

37377 
40 24705 37377 7

80 
zakken

5 kg 
emmer

32520 
40 24705 32520 2

72 
emmers

steengrijs
5 kg 

emmer

32521 
40 24705 32521 9

72 
emmers

cement-
grijs

12,5 kg 
papieren 

zak

37378 
40 24705 37378 4

80 
zakken

5 kg 
emmer

32519 
40 24705 32519 6

72 
emmers

basalt
12,5 kg 
papieren 

zak

37379 
40 24705 37379 1

80 
zakken

5 kg 
emmer

32522 
40 24705 32522 6

72 
emmers

antraciet
12,5 kg 
papieren 

zak

37380 
40 24705 37380 7

80 
zakken

5 kg 
emmer

32523 
40 24705 32523 3

72 
emmers

jasmijn
5 kg emmer

32524 
40 24705 32524 0

72 
emmers

bahama-
beige

5 kg emmer

32526 
40 24705 32526 4

72 
emmers

zandbeige
5 kg emmer

32525 
40 24705 32525 7

72 
emmers

jurabeige
5 kg emmer

32527 
40 24705 32527 1

72 
emmers

grijsbruin
5 kg emmer

32528 
40 24705 32528 8

72 
emmers

balibruin
5 kg emmer

32529 
40 24705 32529 5

72 
emmers

donker-
bruin

5 kg emmer

32530 
40 24705 32530 1

72 
emmers
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Verpak-
king

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

Op cementbasis.
Voor voegbreedtes van 2 tot 12 mm.

Voor binnen en buiten

Belastbaar door:
– dooizout
– hogedrukreinigers
– hoge temperaturen
– mineraalolie
– gangbare reinigingsmiddelen
Hoge mechanische belastbaarheid en slijtvast-
heid

Toepassing 
Voor het voegen van tegels en platen in: 
–  werkplaatsen, wasstraten, zwembaden
–  op werkvloeren, trappenhuizen, galerijen
– balkons en terrassen

Mengverhouding:
circa 5 l water : 25 kg poeder
Soortelijk gewicht: circa 1,3 kg/l
Gewicht gebruiksklare mortel: circa 2,1 kg/l
Materiaalverbruik: bij een voegbreedte van 
3 mm, voegdiepte van 5 mm voor tegels of 
middelgroot mozaïek van:
60 x 60 cm: circa 0,10 kg/m2

30 x 60 cm: circa 0,15 kg/m2

30 x 30 cm: circa 0,20 kg/m2

15 x 15 cm: circa 0,40 kg/m2

10 x 10 cm: circa 0,60 kg/m2

 5 x 5 cm: circa 1,10 kg/m2

Verwerkingstijd 
(+5 °C tot +20 °C): circa 30 minuten
Beloopbaarheid (+20°C): na circa 90 minuten
Geschikt voor vloerverwarming: ja
GISCODE: ZP1 = cementhoudend product, 
chromaatarm 
EMICODE: EC1PLUS = zeer emissiearm
Opslag: circa 12 maanden in de ongeopende, 
originele verpakking, in droge ruimtes

A
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ARDEX RG 12 1-6
Fijne epoxyvoeg

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. Wand en vloer.

Bestand tegen chemicaliën
Zeer belastbaar

Toepassing 
Voor het voegen van keramische tegels, platen, 
klinkers splijtplaten en mozaïek waarbij cemen-
taire mortels niet voldoende belastbaar of niet 
bestendig zijn. Bijvoorbeeld in badkamers en keu-
kens, grootkeukens, schlachterijen, melkerijen, 
brouwerijen, accuruimtes, 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 porse-
lein aan de wand en op de vloer.
Voor het leggen van tegels en platen op vloerop-
pervlaktes.

Mengverhouding: 
Staat op de verpakking

Gewicht gebruiksklare mortel: circa 1,7kg/l
Materiaalverbruik: bij een voegbreedte van 
3 mm, voegdiepte van 5 mm voor tegels of 
middelgroot mozaïek van:
15 x 15 cm circa 0,30 kg/m²
10 x 10 cm circa 0,45 kg/m²

Verwerkingstijd (20°C/50%rF):
circa 45 minuten
Beloopbaarheid (+20 °C): na voldoende 
droging of verharding na circa 12 uur
GISCODE: RE 1 = oplosmiddelvrij
GEV EMICODE: EC1PLUS = zeer emissiearm
Verpakking:
4 kg emmer met 3,2 kg hars + 
inzetemmer met 0,8 kg verharder 
1 kg emmer met 0,8kg hars + 
inzetemmer met 0,2kg verharder
Opslag: in droge en vorstvrije ruimtes rechtop-
staand, circa 12 maanden in de ongeopende, 
originele verpakking.

Verpak-
king

Art. nr.
EAN

Pallet

wit
4kg

24027
40 24705 24027 7

96 
emmers

1kg 24035
40 24705 24035 2

384 
dozen

zilvergrijs
4kg

24029
40 24705 24029 1 

96 
emmers

1kg 24036
40 24705 24036 9

384 
dozen

grijs
4kg

24030
40 24705 24030 7

96 
emmers

1kg 24037
40 24705 24037 6

384 
dozen

basalt
4kg

24033
40 24705 24033 8

96 
emmers

1kg 24040
40 24705 24040 6

384 
dozen

antraciet
1kg

24038
40 24705 24038 3

384 
dozen

zandgrijs
1kg

24089
40 24705 24089 5

384 
dozen

grijsbruin
1kg

24090
40 24705 24090 1

384 
dozen

bahama-
beige
1kg

24039
40 24705 24039 0

384 
dozen
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ARDEX WA
Epoxyvoegmortel

Voor het voegen van keramische tegels, platen, 
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. Wand en vloer.

Bestand tegen chemicaliën
Zeer belastbaar

Toepassing 
Voor het voegen van keramische tegels, tegels, 
klinkers, splijttegels en mozaïek waar cementge-
bonden producten niet voldoende belastbaar of 
niet voldoende bestand zijn tegen aantastingen, 
bijvoorbeeld in:
–  slachterijen, melkerijen, grootkeukens, brouwe-

rijen, accuruimtes,
– voor voegbreedtes van 2 tot 15 mm

Mengverhouding:
wordt door de verpakkings-eenheden aangege-
ven
Gewicht gebruiksklare mortel: circa 1,5 kg/l
Materiaalverbruik: bij voegbreedte 3 mm, 
voegdiepte van 5 mm voor tegels of middel-
groot mozaïek van:
10 x 10 cm circa 0,45 kg/m2

15 x 15 cm circa 0,30 kg/m2

 5 x 5 cm circa 0,90 kg/m2

Verliezen door overtollig materiaal kunnen naar-
gelang het soort tegels en de werkwijze 0,10 
tot 0,20 kg/m2 bedragen
Verwerkingstijd (+20 °C): circa 60 minuten
Inlegtijd: circa 30 minuten
Correctietijd: circa 30 minuten
Beloopbaarheid (+20°C): na voldoende dro-
ging of verharding na circa 12 uur
GISCODE: RE 1 = oplosmiddelvrij
EMICODE: EC1 = zeer emissiearm
Verpakking: Emmer met 3 kg ARDEX WA 
stampasta
Inzetemmer met 1,00 kg ARDEX WA verharder
Opslag: circa 18 maanden in de ongeopende, 
originele verpakking, in droge ruimtes, emmers 
rechtop opslaan, niet kantelen

Verpak-
king

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

ARDEX RG Cleaner
Epoxy Cleaner

Speciaal reinigingsmiddel voor het verwijderen 
van epoxyharsresten na het voegen.

Als basisreiniging van sterk belaste vervuilde be-
dekkingen en als eindreiniging van pas gelegde 
bedekkingen.

Voor binnen en buiten. Wand en vloer.

Eigenschappen
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.

Dichtheid: circa 1,1kg/l
Uiterlijk: vloeibaar, helder, gelig
Oplosbaar in water : volledig
Verwerkingstemperatuur:
circa +15 °C - +25 °C

Materiaalverbruik bij handmatige reiniging:
circa 100 - 200 ml per 10 l water
Met schoonmaakmachine:
circa 300 - 400 ml per 10 l water
GISCODE: GG 80
Verpakking: kunststof fles met 1 l netto, 
10 flessen per doos
Opslag: Koel, maar vorstvrij opslaan, 
aangebroken verpakkingen goed sluiten
Houdbaarheid: circa 24 maanden in de 
origineel gesloten verpakking houdbaar

Verpak-
king

Art. nr.
EAN

Pallet

1 liter fl es
24590

40 24705 24590 6

40 dozen/
10 stuks

400 
fl essen
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ARDEX SE
Sanitair siliconen

Schimmelbestendige siliconenkit (azijnzuur 
verhardend).
Voor het elastisch sluiten van dilatatievoegen, 
hoekvoegen en aansluitingsvoegen, binnen en 
buiten.

Voor binnen en buiten. Wand en vloer.

Gemakkelijk te verspuiten en glad te maken
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 (temperatuur ondergrond)
Vliesvormingstijd:
(circa +23 °C en 50% rel. luchtvochtigheid)
10 - 12 min., na enkele uur is de toplaag bijna 
niet meer te beschadigen
Doorhardingssnelheid:
(circa +23 °C en 50% rel. luchtvochtigheid)
circa 2 mm/dag
circa 7 mm/week
Temperatuurbestendigheid:
-40°C tot +180°C
Praktische uitzetbaarheid:
circa 25% van de voegbreedte
Shore-A-hardheid: circa 25 
Materiaalverbruik:
10 x 10 mm voeg: 
circa 3,0 strekkende meter per koker
5 x 5 mm voeg: 
circa 12,0 strekkende meter per koker
Bij driehoekvormige voegen is het materiaal-
verbruik de helft lager
Opslag:
koel en droog circa 24 maanden te bewaren

Kleur Art. nr.
EAN

Verpak-
king

briljant wit 73034
40 24705 73034 1

koker van 
310 ml

wit 73009
40 24705 73009 9

koker van 
310 ml

pergamon 73041
40 24705 73041 9

koker van 
310 ml

zilvergrijs 73016
40 24705 73016 7

koker van 
310 ml

lichtgrijs 73003
40 24705 73003 7

koker van 
310 ml

grijs 73000
40 24705 73000 6

koker van 
310 ml

zandgrijs 24082
40 24705 24082 6

koker van 
310 ml

cementgrijs 73040
40 24705 73040 2

koker van 
310 ml

steengrijs 24602
40 24705 24602 6

koker van 
310 ml

basalt 73017
40 24705 73017 4

koker van 
310 ml

antraciet 73036
40 24705 73036 5

koker van 
310 ml

jasmijn 73038
40 24705 73038 9

koker van 
310 ml

bahamabeige 73022
40 24705 73022 8

koker van 
310 ml

zandbeige 20034
40 24705 20034 9

koker van 
310 ml

jurabeige 20039
40 24705 20039 4

koker van 
310 ml

donkerbruin 20035
40 24705 20035 6

koker van 
310 ml

grijsbruin 24083
40 24705 24083 3

koker van 
310 ml

balibruin 20036
40 24705 20036 3

koker van 
310 ml

transparant 73031
40 24705 73031 0

koker van 
310 ml
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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 
metselwerk, beton, tegelwerk, stucwerk, metaal, 
glas, houten-, aluminium- en kunststofkozijnen, 
vensterlijsten en dakgootaansluitingen

Voor binnen en buiten. Wand en vloer.

Gemakkelijk te verspuiten en glad te maken
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 (temperatuur ondergrond)
Vliesvormingstijd:
(circa +23 °C en 50% rel. luchtvochtigheid)
7 - 10 min., na enkele uur is de toplaag bijna 
niet meer te beschadigen
Doorhardingssnelheid:
(circa +23 °C en 50% rel. luchtvochtigheid)
circa 2 mm/dag
circa 7 mm/week
Temperatuurbestendigheid:
-40°C tot +180°C
Praktische uitzetbaarheid:
circa 25% van de voegbreedte
Shore-A-hardheid:
circa 25 
Materiaalverbruik:
10 x 10 mm voeg: 
circa 3,0 strekkende meter per koker
 5 x 5 mm voeg: 
circa 12,0 strekkende meter per koker
Bij driehoekvormige voegen is het materiaal-
verbruik de helft lager
Opslag:
koel en droog circa 12 maanden te bewaren

Kleur Art. nr.
EAN

Verpak-
king

wit 73079
40 24705 73079 2

koker van 
310 ml

pergamon 73081
40 24705 73081 5

koker van 
310 ml

zilvergrijs 73086
40 24705 73086 0

koker van 
310 ml

lichtgrijs 73073
40 24705 73073 0

koker van 
310 ml

grijs 73070
40 24705 73070 9

koker van 
310 ml

cementgrijs 73080
40 24705 73080 8

koker van 
310 ml

basalt 73087
40 24705 73087 7

koker van 
310 ml

antraciet 73076
40 24705 73076 1

koker van 
310 ml

jasmijn 73078
40 24705 73078 5

koker van 
310 ml

bahamabeige 73072
40 24705 73072 3

koker van 
310 ml

transparant 73071
40 24705 73071 6

koker van 
310 ml

ARDEX ST
Natuursteensiliconen

Schimmelbestendige siliconenkit (alcohol 
verhardend).
Voor het voegen van natuursteen van marmer, 
graniet, kwartsiet, gneis, Solnhofener tegels enz.
Voor het elastisch sluiten van dilatatievoegen, 
hoekvoegen en aansluitingsvoegen, binnen en 
buiten.

Voor binnen en buiten. Wand en vloer.

Gemakkelijk te verspuiten en glad te maken
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 natuursteenvloeren, bij deu-

ren, ramen en inbouwelementen
–  in natuursteenvloeren op balkons, terrassen 

en bij gevels

Voegbreedte:
tot 30 mm wand/tot 15 mm vloer
Verwerkingstemperatuur:
+5 °C tot +40 °C (temperatuur ondergrond)
Vliesvormingstijd:
(circa +23 °C en 50% rel. luchtvochtigheid)
circa 5 min., na enkele uur is de toplaag bijna 
niet meer te beschadigen
Doorhardingssnelheid:
(circa +23 °C en 50% rel. luchtvochtigheid)
circa 1 mm/dag
circa 6 mm/week
Temperatuurbestendigheid:
-40 °C tot +120 °C
Praktische uitzetbaarheid:
circa 20% van de voegbreedte
Shore-A-hardheid: circa 30 
Materiaalverbruik:
10 x 10 mm voeg: 
circa 3,0 strekkende meter per koker
 5 x 5 mm voeg: 
circa 12,0 strekkende meter per koker
Bij driehoekvormige voegen is het materiaal-
verbruik de helft lager
Opslag:
koel en droog circa 12 maanden te bewaren

Kleur Art. nr.
EAN

Verpak-
king

wit 73118
40 24705 73118 8

koker van 
310 ml

zilvergrijs 73114
40 24705 73114 0

koker van 
310 ml

steengrijs 73117
40 24705 73117 1

koker van 
310 ml

antraciet 73116 
40 24705 73116 4

koker van 
310 ml

zandbeige 73119
40 24705 73119 5

koker van 
310 ml

jurabeige 73115
40 24705 73115 7

koker van 
310 ml
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ARDEX CA 20 P
SMP-montagelijm

Voor binnen en buiten. Wand en vloer.

Eencomponentige montagelijm op basis van 
silaangemodificeerde polymeren

Oplosmiddel-, water en isocyanaatvrij
Hoge kleefkracht
Krimpvrij uithardend met elastische en tril-
lingsongevoelige 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 me-
taal, hout, keramiek en kunststoffen.

Grondstofbasis:
silaan-gemodificeerde polymeer 
Consistentie: thixotroop
Kleur: wit
Materiaalverbruik: 30 - 40 ml/str. m 
(afhankelijk van het afsnijden van het mondstuk) 
Huidvormingstijd 
(23°C/ 50% rel. luchtvochtigheid):
circa 7 - 10 minuten
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 minuten) 
EMICODE: EC1 = zeer emissiearm
Opslag: vorstvrij in droge ruimtes circa 
18 maanden in de ongeopende, originele 
verpakking te bewaren

Verpak-
king

Art. nr.
EAN

Pallet

koker van 
310 ml

73129
40 24705 73129 4

90 dozen

ARDEX SG
Gletmiddel voor siliconen

Gletmiddel om contact te realiseren met 
oppervlakken van ARDEX-siliconen.
De gebruiksklare.

Verpakking:
Fles van 1.000 ml 
Opslag: vorstvrij, maar koel, circa 12 maanden

Verpak-
king

Art. nr.
EAN

1.000 ml 
fl es

73120
40 24705 73120 1
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HECHTTABEL VOOR ARDEX SILICONEN

ONDERGRONDEN ARDEX SE ARDEX SN ARDEX ST
  Sanitair siliconen Neutraal siliconen Natuursteen siliconen

 Acrylaatsanitair (b.v. baden)

Aluminium blank

 Aluminium geeloxeërd

 Beton

 Betonsteen

 Chroom

 Staal, roestvrij

 Emaille

 Vezelcement

 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

 Schuimbeton

 Stucwerk

 Blik

 Zink, gegalvaniseerd ijzer

Hechting zonder primer

Voorbehandeling met silicone- 
primer

niet geschikt

Uitspraken in onze technische informatiebladen in acht nemen.Het is mogelijk dat ARDEX ST met koper en messing reageert. Bij de verharding moet ongestoord lucht toegevoerd worden.
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SYSTEEMOVERZICHT ARDEX SILICONEN

ARDEX SE
Sanitair siliconen

ARDEX SN
Neutraal siliconen

ARDEX ST
Natuursteensiliconen

Toepassing  
•  Siliconenkit met schimmelwerende werking 

(azijnzuurverhardend)
•  Voor het elastisch sluiten van dilatatievoegen, 

hoekvoegen en aansluitingsvoegen binnen en 
buiten

•  Bestand tegen weersinvloeden, UV-stralen en 
universele reinigings- en desinfectiemiddelen

Toepassing  
•  Schimmelbestendige siliconenkit 

 (neutraalverhardend)

•  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

•  Bestand tegen weersinvloeden, UV-stralen en 
universele reinigings- en desinfectiemiddelen

Toepassing  
•  Siliconenkit met schimmelwerende werking 

(neutraalverhardend)
•  Voor het elastisch sluiten van dilatatievoe-

gen, hoekvoegen en aansluitingsvoegen 
binnen en buiten

•  Voor het voegen van natuursteen zoals 
marmer, graniet, gneis en Solnhofener 
tegels, enz. 

•  Bestand tegen weersinvloeden, UV-stralen 
en universele reinigings- en desinfectiemid-
delen

Inhoud: 310 ml/koker Inhoud: 310 ml/koker Inhoud: 310 ml/koker

Voegbreedte: tot 30 mm Voegbreedte: tot 30 mm Voegbreedte:  
tot 30 mm wand/tot 15 mm vloer

Vliesvormingstijd: circa 10 - 12 minuten Vliesvormingstijd: circa 7 - 10 minuten Vliesvormingstijd: circa 5 minuten

Praktische uitzetbaarheid:  
circa 25% van de voegbreedte

Praktische uitzetbaarheid:  
circa 25% van de voegbreedte

Praktische uitzetbaarheid:  
circa 20% van de voegbreedte

Shore-A-hardheid: circa 25 Shore-A-hardheid: circa 25 Shore-A-hardheid: circa 30

Verbruik: 
Voegen 5 x 5 mm: circa 12 m/koker 
Voegen 10 x 10 mm: circa 3 m/koker

Verbruik: 
Voegen 5 x 5 mm: circa 12 m/koker 
Voegen 10 x 10 mm: circa 3 m/koker

Verbruik: 
Voegen 5 x 5 mm: circa 12 m/koker 
Voegen 10 x 10 mm: circa 3 m/koker

Opslag: circa 24 maanden Opslag: circa 12 maanden Opslag: circa 12 maanden

Kleuren: 
briljant wit, wit, pergamon, zilvergrijs, lichtgrijs, 
grijs, zandgrijs, cementgrijs, steengrijs, basalt, 
antraciet, jasmijn, bahamabeige, zandbeige, 
jurabeige, donkerbruin, grijsbruin, balibruin, 
transparant

Kleuren: 
wit, pergamon, zilvergrijs, lichtgrijs, grijs, 
cementgrijs, basalt, antraciet, jasmijn, bahama-
beige, transparant

Kleuren: 
wit, zilvergrijs, steengrijs, antraciet, zandbei-
ge, jurabeige

Uitspraken in onze technische informatiebladen in acht nemen.

ARDEX SG
Gletmiddel voor siliconen
Gletmiddel om contact te realiseren met oppervlakken van ARDEX-siliconen

Gebruiksklaar

Opslag: circa 12 maanden

Inhoud: 1.000 ml
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TOEPASSING  VOEGMORTELS

MATERIAALVERBRUIK VOEGMORTEL

Uitspraken in onze technische informatiebladen in acht nemen.

Materiaalverbruik voor tegels met de onderstaande afmetingen in mm

Voegmortels Voegbreedte/
voegdiepte

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 0,5 kg/m² 1,0 kg/m² 1,5 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 0,4 kg/m² 0,5 kg/m² 1,0 kg/m² 1,5 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 10 mm, 
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 G10 
PREMIUM

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 GK Voegbreedte 10 mm, 
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 RG 12 
1-6

Voegbreedte 3 mm, 
voegdiepte 5 mm

 
0,30 kg/m²

 
0,45 kg/m²

 
0,90 kg/m²

ARDEX WA 
Epoxyvoeg

Voegbreedte 3 mm, 
voegdiepte 5 mm 0,30 kg/m² 0,45 kg/m² 0,90 kg/m²

Voegbreedte in mm

Voegmortels 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, cementgrijs, 
jasmijn, bahamabeige

ARDEX G5 BASIC 2-15 zilvergrijs, grijs, cementgrijs, basalt

ARDEX G6 FLEX 1-6 briljant wit, pergamon, zilvergrijs, lichtgrijs, 
cementgrijs, jasmijn, bahamabeige

ARDEX G7 FLEX 2-15 grijs, cementgrijs, basalt

ARDEX G8S FLEX 1-6 wit, pergamon, zilvergrijs, lichtgrijs, zandgrijs, 
grijs, steengrijs, cementgrijs, basalt, 
antraciet, bahamabeige, jurabeige, grijsbruin, 
balibruin

ARDEX G9S FLEX 2-15 zilvergrijs, grijs, cementgrijs, basalt, antra-
ciet, zandbeige

ARDEX G10 PREMIUM wit, pergamon, zilvergrijs, lichtgrijs, zand-
grijs, grijs, steengrijs, cementgrijs, basalt, 
antraciet, jasmijn, bahamabeige, zandbeige, 
jurabeige, grijsbruin, balibruin, donkerbruin 

ARDEX GK grijs, zandbeige

ARDEX FK NIEUW grijs, basalt

ARDEX RG 12 1-6 wit, zilvergrijs, grijs, basalt, antraciet, zand-
grijs, grijsbruin, balibruin, bahamabeige

ARDEX WA Epoxyvoeg wit, zilvergrijs, grijs, antraciet

>

Uitspraken in onze technische informatiebladen in acht nemen.
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snel snel
1 – 6 mm 1 – 6 mm 2 – 15 mm 1 – 6 mm 2 – 15 mm 1 – 10 mm2 – 15 mm

ARDEX 
G4 BASIC

ARDEX 
G6 FLEX

ARDEX 
G7 FLEX

ARDEX 
G8S FLEX

ARDEX 
G9S FLEX

ARDEX 
G10

ARDEX 
G5 BASIC

Voegmortels Flex-Voegmortels

briljant wit

wit

pergamon

zilvergrijs

lichtgrijs

zandgrijs

cementgrijs

grijs

steengrijs

basalt

antraciet

jasmijn

zandbeige

bahamabeige

jurabeige

grijsbruin

balibruin

donkerbruin

transparant

Het ARDEX
voegmortelassortiment
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snel
vanaf 4 mm 1 – 6 mm2 – 12 mm 2 – 15 mm

ARDEX 
GK

ARDEX 
RG 12

ARDEX 
SN

ARDEX 
SE

ARDEX 
FK NIEUW

ARDEX 
WA

SILICONEN 
KLEUREN

ARDEX 
ST

Sanitair-
siliconen

Neutraal-
siliconen

Natuursteensi-
liconen
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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  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 uur snelmortel

ARDEX G 10 PREMIUM Flex-Voegmortel NIEUW!

ARDEX G9S FLEX 2-15 Flex-Voegmortel, snel

ARDEX GK Duurzame voeg

ARDEX ST Natuursteen-siliconen
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Vochtgevoelige natuurstenen Vochtongevoelige natuurstenen

Binnen wand Dun-/ middelbed ARDEX N23 MICROTEC Natuursteen- en tegellijm 
ARDEX N23W MICROTEC Natuursteen- en tegellijm, wit
ARDEX S28 MICROTEC Grootformaatlijm

ARDEX N23 MICROTEC Natuursteen- en tegellijm 
ARDEX N23W MICROTEC Natuursteen- en tegellijm, wit 
ARDEX S28 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)

Voegmortels ARDEX G10 PREMIUM Flex-voegmortel ARDEX G10 PREMIUM Flex-voegmortel 
ARDEX G6 FLEX 1-6 Flex-Voegmortel  
ARDEX G4 BASIC 1-6 Voegmortel

Binnen vloer Dun-/ middelbed ARDEX S28 NIEUW MICROTEC Grootformaatlijm
ARDEX N23 MICROTEC Natuursteen- en tegellijm 
ARDEX N23W MICROTEC Natuursteen- en tegellijm, wit

ARDEX S28 MICROTEC Grootformaatlijm 
ARDEX N23 MICROTEC Natuursteen- en tegellijm 
ARDEX N23W MICROTEC Natuursteen- en tegellijm, wit

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)

Voegmortels ARDEX G10 PREMIUM Flex-voegmortel ARDEX G10 PREMIUM Flex-voegmortel  
ARDEX G6 FLEX 1-6 Flex-Voegmortel 

Buiten wand Dunbed ARDEX X 77 MICROTEC Flexlijm 
ARDEX X 77S MICROTEC Flexlijm, snel

Middel-/dikbed ARDEX X 32 Flexibele legmortel ARDEX X 32 Flexibele legmortel

Voegmortels ARDEX G9S FLEX 2-15 Flex-Voegmortel, snel
ARDEX GK Duurzame voeg

Buiten vloer Dunbed ARDEX X 77 MICROTEC Flexlijm  
ARDEX X 77S MICROTEC Flexlijm, snel  
ARDEX X 78 MICROTEC Flexlijm, vloer 
ARDEX X 78S 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

Voegmortels ARDEX G9S FLEX 2-15 Flex-Voegmortel, snel 
ARDEX GK Duurzame voeg

Uitspraken in onze technische informatiebladen in acht nemen.

SYSTEEMOVERZICHT NATUURSTEEN
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Verpak-
king

Art. nr.
EAN

Pallet

25 kg 
papieren 

zak

16770
40 24705 16770 3

40 
zakken

Verpak-
king

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

Verpak-
king

Art. nr.
EAN

Pallet

25 kg 
papieren 

zak

16773
40 24705 16773 4

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 middelbedmethode. 
Verlijmen en leggen van grestegels en volkera-
mische tegels.

Voor binnen, wanden en vloeren

Reeds na 2 uur te belopen / voegen
Mortelbeddiktes van 2 - 15 mm
Uitstekende verwerkingseigenschappen
Gemakkelijk te verwerken
Snelle droging
Zekerheid door vezelversterking
–  schuifspanningen worden gecompenseerd
–  hechtsterkte wordt verbeterd
–  vervormingskrachten worden gereduceerd

Toepassing 
Verkleurings- en uitbloeiingsvrij leggen van:
–  natuursteenplaten bijvoorbeeld uit marmer, 

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

kwartsiet e.d.
–  betontegels, agglomarmer en cottoplaten
Verlijmen en leggen van grestegels en volkera-
mische tegels
Mengverhouding:
circa 8,25 - 8,75 I water : 25 kg poeder komt 
ongeveer overeen met 1 deel water : 2 1/2 delen 
poeder
Soortelijk gewicht: circa 1,2 kg/I
Vers gewicht van de mortel: circa 1,4 kg/I
Materiaalverbruik: bij gladde ondergronden
Vertanding 3 x 3 x 3 mm: 
circa 1,2 kg/m2 poeder
Vertanding 6 x 6 x 6 mm: 
circa 1,9 kg/m2 poeder
Vertanding 8 x 8 x 8 mm: 
circa 2,4 kg/m2 poeder
Vertanding 10 x 10 x 10 mm: 
circa 2,9 kg/m2 poeder
Vertanding 12 x 12 x 12 mm: 
circa 3,4 kg/m2 poeder
Verwerkingstijd (+ 20°C):
circa 45 - 60 minuten
Inlegtijd (EN 1346): circa 30 minuten
(gemeten bij verse mortel)
Correctietijd: circa 15 minuten
Beloopbaarheid (+20°C):
na circa 2 uur, daarna voegen mogelijk
Brandgedrag: klasse E
Geschikt voor vloerverwarming: ja
GISCODE: ZP1 = cementhoudend product, 
chromaatarm 
GEV EMICODE: EC1PLUS = zeer emissiearm
Opslag: circa 12 maanden in de ongeopende, 
originele verpakking in droge ruimtes

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 middelbedmethode. 
Verlijmen en leggen van grestegels en volkera-
mische tegels. Verlijmen en leggen van heldere 
en doorschijnende marmeren tegels en andere 
natuurstenen platen met een doorschijnend 
karakter.

Voor binnen, wanden en vloeren
Reeds na 2 uur te belopen / voegen
Mortelbeddiktes van 2 - 15 mm
Uitstekende verwerkingseigenschappen
Gemakkelijk te verwerken
Snelle droging
Zekerheid door vezelversterking
–  schuifspanningen worden gecompenseerd
–  hechtsterkte wordt verbeterd
–  vervormingskrachten worden gereduceerd
Toepassing 
Verkleurings- en uitbloeiingsvrij leggen van:
–  natuursteenplaten bijvoorbeeld uit marmer, 

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

kwartsiet e.d.
–  betontegels, agglomarmer en cottoplaten
Verlijmen en leggen van grestegels en volkera-
mische tegels
Mengverhouding:
circa 8,25 - 8,75 I water : 25 kg poeder 
komt ongeveer overeen met 1 deel water : 2 1/2

delen poeder
Soortelijk gewicht: circa 1,2 kg/I
Vers gewicht van de mortel: circa 1,4 kg/I
Materiaalverbruik: bij gladde ondergronden
Vertanding 3 x 3 x 3 mm: 
circa 1,2 kg/m2 poeder
Vertanding 6 x 6 x 6 mm: 
circa 1,9 kg/m2 poeder
Vertanding 8 x 8 x 8 mm: 
circa 2,4 kg/m2 poeder
Vertanding 10 x 10 x 10 mm: 
circa 2,9 kg/m2 poeder
Vertanding 12 x 12 x 12 mm: 
circa 3,4 kg/m2 poeder
Verwerkingstijd (+ 20°C): circa 45 - 60 minuten
Inlegtijd (EN 1346): circa 30 minuten
(gemeten bij verse mortel)
Correctietijd: circa 15 minuten
Beloopbaarheid (+20°C):
na circa 2 uur, daarna voegen mogelijk
Brandgedrag: klasse E
Geschikt voor vloerverwarming: ja
GISCODE: ZP1 = cementhoudend product, 
chromaatarm 
GEV EMICODE: EC1PLUS = zeer emissiearm
Opslag: circa 12 maanden in de ongeopende, 
originele verpakking in droge ruimtes 

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

Voor binnen, wanden en vloeren

Met ARDURAPID®-effect
Mortelbeddiktes van 5 - 20mm
Na 3 uur beloopbaar 
Snelle droging
Gemakkelijk te verwerken
Uitstekende verwerkingseigenschappen

Toepassing 
Verkleurings- en vervormingsvrij leggen van 
natuursteentegels en natuurwerksteenplaten uit:
– marmer
– Jura-marmer
– graniet
– kwartsiet e.d.
– cottoplaten
Verlijmen van
– keramische tegels
Egaliseren van wand- en vloeroppervlakken 

Normen, keuringsrapporten
Conform EN 12004 C2/FE

Mengverhouding:
Bij gebruik van de middel- en dikbedmethode en 
bij egalisatiewerkzaamheden op de vloer:
circa 7,25 l water : 25 kg poeder
Gewicht gebruiksklare mortel: 1,5 kg/l
Materiaalverbruik:
circa 1,2 kg poeder per m² en mm opbrengdikte
circa 3,6 kg/m² poeder 
bij vertanding 10 x 10 x 10 mm
Verwerkingstijd (+20 °C): circa 60 minuten
Inlegtijd (EN 1346): circa 20 minuten
(gemeten bij verse mortel)
Correctietijd: circa 20 minuten
Beloopbaarheid (+20 °C): na circa 3 uur
Geschikt voor vloerverwarming: ja
GISCODE:
ZP1 = cementhoudend product, chromaatarm
GEV EMICODE: EC1PLUS = zeer emissiearm
Opslag: in droge ruimtes circa 12 maanden in de 
ongeopende, originele verpakking te bewaren
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Verpak-
king

Art. nr.
EAN

Pallet

25 kg 
papieren 

zak

52109
40 24705 52109 3

40 
zakken

Verpak-
king

Art. nr.
EAN

Pallet

25 kg 
papieren 

zak

19164
40 24705 19164 7

40 
zakken

ARDEX A 35 MIX
Snelmortel 

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

Voor het maken van snel bruikbare en belegbare 
cementaire dekvloeren verbonden aan onder-
grond, op scheidingslaag, op isolatielaag.

Voor binnen

Voor herstelwerkzaamheden bij cementaire 
dekvloeren
Voor een verkleuringsvrije verlijming van natuur-
steentegels
Na 3 uur beloopbaar
Na 1 dag te beleggen en volledig te gebruiken
De volgens DIN 18560 vereiste minimale sterk-
tes worden na 1 dag bereikt

Toepassing 
Voor het maken van cementaire dekvloeren:
– verbonden aan de ondergrond
– op folie
– op een 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 dekvloerwerkzaamheden 
circa 2 l water : 25 kg poeder
Voor verlijmen circa 2,25 l water : 25 kg poeder
Soortelijk gewicht: circa 1,8 kg/l
Gewicht gebruiksklare mortel: circa 2,0 kg/l
Materiaalverbruik: circa 18,5 kg m2/cm
Verwerkingstijd (+20 °C): circa 45 minuten
Beloopbaarheid (+20°C): na circa 3 uur
Geschikt voor vloerverwarming: ja
GISCODE: ZP1 = cementhoudend product, 
chromaatarm
EMICODE: EC1PLUS = zeer emissiearm
Opslag: circa 12 maanden in de ongeopende, 
originele verpakking, in droge ruimtes

ARDEX S 28
MICROTEC Grootformaatlijm

Voor het verlijmen van gres- en volkeramische 
tegels.
Verkleurings- en vervormingsvrij leggen van 
natuursteentegels, natuurwerksteen-, betonwerk-
steen en cottoplaten.

Voor binnen, wanden en vloeren

Met ARDURAPID®-effect
Mortelbeddiktes van 2 - 15mm
Na 4 uur beloopbaar 
Snelle droging
Gemakkelijk te verwerken

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

Voor het verlijmen van grootformaat tegels en 
platen op calciumsulfaat-vloeidekvloeren en ande-
re vochtgevoelige ondergronden met ARDEX P 
51, 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:
circa 7,5 - 9 l water : 25 kg poeder
Voor het verlijmen op wanden:
circa 7 - 8 l water : 25 kg poeder
Gewicht gebruiksklare mortel: circa 1,4 kg/l
Materiaalverbruik:
bij gladde ondergronden
vertanding 3 x 3 x 3 mm: 
circa 1,2 kg/m² poeder
vertanding 6 x 6 x 6 mm: 
circa 1,9 kg/m² poeder
vertanding 8 x 8 x 8 mm: 
circa 2,4 kg/m² poeder
vertanding 10 x 10 x 10 mm: 
circa 2,9 kg/m² poeder
vertanding 10 x 10 x 10 mm: 
circa 3,4 kg/m² poeder
Verwerkingstijd (+20 °C):
circa 60 minuten
Inlegtijd (EN 1346):
circa 30 minuten
(gemeten bij verse mortel)
Correctietijd: circa 20 minuten
Beloopbaarheid (+20 °C):
na circa 4 uur
Geschikt voor vloerverwarming: ja
GISCODE:
ZP1 = cementhoudend product, chromaatarm
GEV EMICODE: EC1PLUS = zeer emissiearm
Opslag: in droge ruimtes circa 12 maanden in 
de ongeopende, originele verpakking te bewaren
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Verpak-
king

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 X 77 
MICROTEC Flexlijm

Op cementbasis.
Voor het verlijmen van keramisch tegelwerk, ook 
die vrijwel geen water opnemen (volkeramische 
tegels).

Voor binnen en buiten. Wand en vloer.

Watervast
Vorstbestendig
Flexibel
Zuinig in verbruik
Gemakkelijk te verwerken

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

Toepassing 
Creëren van een flexibel lijmbed.
Voor het verlijmen van:
–  geglazuurde tegels, gres- en volkeramische 

tegels
– mozaïek van glas en porselein
– betontegels 
– vochtbestendige natuurstenen tegels
Voor het verlijmen van: 
– geschikte bouwplaten, bijvoorbeeld 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 ondergron-
den van beton en metselwerk (ten minste 3 
maanden oud).
Leggen op vloerverwarming.

Normen, keuringsrapporten
Dunbedmortel 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:
circa 11 l water : 25 kg poeder
Soortelijk gewicht: circa 1,0 kg/l
Gewicht gebruiksklare mortel: circa 1,5 kg/l
Materiaalverbruik: bij gladde ondergronden
Vertanding 3 x 3 x 3 mm: circa 1,0 kg/m2

Vertanding 6 x 6 x 6 mm: circa 1,6 kg/m2

Vertanding 8 x 8 x 8 mm: circa 2,2 kg/m2

Vertanding 10 x 10 x 10 mm: circa 2,6 kg/m2

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

Verwerkingstijd (+20 °C): circa 3 uur
Inlegtijd: circa 60 minuten 
(gemeten bij verse mortel)
Correctietijd: circa 15 minuten
Beloopbaarheid (+20°C): na 1 dag, daarna 
voegen mogelijk
Brandgedrag: klasse E
Geschikt voor vloerverwarming: ja
GISCODE: ZP1 = cementhoudend product, 
chromaatarm
EMICODE: EC1 = zeer emissiearm
Opslag: circa 12 maanden in de ongeopende, 
originele verpakking, in droge ruimtes
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Verpak-
king

Art. nr.
EAN

Pallet

25 kg 
papieren 

zak

54065
40 24705 54065 0

40 
zakken

ARDEX X 78
MICROTEC Flexlijm, vloer

Op cementbasis.
Voor het vol en zat (zonder holle ruimtes) verlij-
men van keramische vloertegels.

Voor binnen en buiten, vloer

Watervast
Vorstbestendig
Flexibel
Zuinig in verbruik
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 verza-
digde inbedding in het floatingprocédé mogelijk 
maakt.

Leggen van:
–  geglazuurde tegels, gres- en volkeramische 

tegels
– mozaïek van glas en porselein
– betontegels 
– vochtbestendige natuurstenen tegels
Leggen van tegels:
– op balkons en terrassen
– in zwembaden
– op vloerverwarming
–  in zwaar belastbare industrie- en nijverheids-

omgevingen
Lijmen van tegels op nog krimpende ondergron-
den van beton (ten minste 3 maanden oud).

Normen, keuringsrapporten
Dunbedmortel 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:
circa 9 l water : 25 kg poeder
Soortelijk gewicht: circa 1,2 kg/l
Gewicht gebruiksklare mortel: circa 1,6 kg/l
Materiaalverbruik: bij gladde ondergronden
Vertanding 3 x 3 x 3 mm: circa 1,3 kg/m2

Vertanding 6 x 6 x 6 mm: circa 2,1 kg/m2

Vertanding 8 x 8 x 8 mm: circa 2,7 kg/m2

Vertanding 10 x 10 x 10 mm: circa 3,2 kg/m2

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

Verwerkingstijd (+20 °C): circa 4 uur
Inlegtijd: circa 60 minuten 
(gemeten bij verse mortel)
Correctietijd: circa 30 minuten
Beloopbaarheid (+20°C): na 1 dag, daarna 
voegen mogelijk
Brandgedrag: klasse E
Geschikt voor vloerverwarming: ja
GISCODE: ZP1 = cementhoudend product, 
chromaatarm
EMICODE: EC1 = zeer emissiearm
Opslag: circa 12 maanden in de ongeopende, 
originele verpakking, in droge ruimtes

ARDEX X 77 S
MICROTEC Flexlijm, snel

Op cementbasis.
Voor het verlijmen van keramisch tegelwerk, ook 
die vrijwel geen water opnemen (volkeramische 
tegels).

Voor binnen en buiten. Wand en vloer.

Watervast
Vorstbestendig
Flexibel
Zuinig 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.
Voor het verlijmen van:
–  geglazuurde tegels, gres- en volkeramische 

tegels
– mozaïek van glas en porselein
– betontegels
– vochtbestendige natuurstenen tegels
Voor het verlijmen van:
– geschikte bouwplaten, bijvoorbeeld 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 ondergron-
den van beton en metselwerk 
(ten minste 3 maanden oud).
Leggen op vloerverwarming.

Normen, keuringsrapporten:
Dunbedmortel 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 (S2 volgens 
EN 12002) en waterafstotend is.

Getest
vo

lg
en

s

DIN EN 12004/12
002
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Verpak-
king

Art. nr.
EAN

Pallet

25 kg 
papieren 

zak

54062
40 24705 54062 9

40 zakken

5 kg zak 54063
40 24705 54063 6

verpakt per 
4 stuks

208 zakken

ARDEX X 78 S
MICROTEC Flexlijm vloer, 
snel
Op cementbasis. Voor het vol en zat (zonder hol-
le ruimtes) verlijmen van keramische vloertegels.
Voor binnen en buiten, vloer
Water- en vorstbestendig, flexibel 
Zuinig in verbruik, gemakkelijk te verwerken
Uitbloeiingsvrij 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 flexibel lijmbed met zachte, sof-
te mortelconsistentie, die een volledig verzadigde 
inbedding in het floatingprocédé mogelijk maakt.
–  geglazuurde tegels, gres- en volkeramische 

tegels
– mozaïek van glas en porselein
– betontegels
–  vochtbestendige natuurstenen tegels
Leggen van tegels:
– op balkons en terrassen
– in zwembaden
– op vloerverwarming
–  in zwaar belastbare industrie- en nijverheids-

omgevingen Lijmen van tegels op nog krim-
pende ondergronden van beton (ten minste 3 
maanden oud).

Normen, keuringsrapporten:
Dunbedmortel 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 (S2 volgens 
EN 12002) en waterafstotend is.

Verpak-
king

Art. nr.
EAN

Pallet

25 kg 
papieren 

zak

54067
40 24705 54067 4

40 
zakken

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

Verwerkingstijd (+20 °C): circa 30 minuten
Inlegtijd: circa 30 minuten
Correctietijd: circa 15 minuten
Beloopbaarheid (+20°C): na circa 90 uur, 
daarna kan de vloer worden gevoegd
Voegen wand (+20 °C):
na circa 60 minuten
Brandgedrag: klasse E
Geschikt voor vloerverwarming: ja
GISCODE: ZP1 = cementhoudend product, 
chromaatarm
EMICODE: EC1 = zeer emissiearm
Opslag: circa 6 maanden in de ongeopende, 
originele verpakking, in droge ruimtes

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

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

Verwerkingstijd (+20 °C): circa 30 minuten
Inlegtijd: circa 30 minuten
Correctietijd: circa 15 minuten
Beloopbaarheid (+20°C): na circa 90 uur, 
daarna kan de vloer worden gevoegd
Brandgedrag: klasse E
Geschikt voor vloerverwarming: ja
GISCODE: ZP1 = cementhoudend product, 
chromaatarm
Opslag: circa 6 maanden in de ongeopende, 
originele verpakking, in droge ruimtes
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Verpak-
king

Art. nr.
EAN

Pallet

25 kg 
papieren 

zak

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 dikbedprocedé.

Voor binnen en buiten, vloer

Mortelbeddiktes van 5 - 30 mm
Na 3 uur te belopen / te voegen
Gemakkelijk te verwerken

Toepassing 
Voor het leggen van vochtongevoelige natuuren 
betonwerksteenplaten
Leggen van natuursteenplaten met grote dikte-
toleranties, ongekalibreerde bedekkingen zoals 
bijvoorbeeld kwartsiet- en porfierplaten en andere 
polygonale bedekkingen
Leggen van treden en stootborden

Normen, keuringsrapporten
Conform EN 12004 C2/E

Mengverhouding:
circa 8,25 l water : 25 kg poeder
Gewicht gebruiksklare mortel: 1,5 kg/l
Materiaalverbruik:
circa 1,1 kg poeder per m² en mm opbreng-
dikte
circa 3,8 kg/m² poeder bij vertanding 10 x 10 x 
10 mm
circa 5,5 kg/m2 poeder bij middelbedmortelver-
tanding
Verwerkingstijd (+20 °C): 
circa 70 minuten
Inlegtijd (EN 1346):
circa 30 minuten (gemeten bij verse mortel)
Correctietijd: circa 15 minuten
Beloopbaarheid (+20 °C): na circa 3 - 4 uur, 
voegen na circa 1 dag mogelijk
Geschikt voor vloerverwarming: ja
GISCODE:
ZP1 = cementhoudend product, chromaatarm
GEV EMICODE: EC1PLUS = zeer emissiearm
Opslag: in droge ruimtes circa 12 maanden in 
de ongeopende, originele verpakking te bewaren

Getes
tv

ol
ge

ns

DIN EN 12004
/12002

Verpak-
king

Art. nr.
EAN

Pallet

25 kg 
papieren 

zak

50117
40 24705 50117 0

40 
zakken

ARDEX A 14
Bindmiddel voor 
drainagemortel 
Speciaal bindmiddel op basis van snel-
cement.

Voor binnen en buiten, vloer

Toepassing 
Aanleg van drainagedekvloeren en legmortels 
voor het dragen van natuurstenen platen, 
keramische tegels, betonplaten en trottoirtegels 
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: circa 1,1 kg/dm3

Vers gewicht van de mortel: circa 1,8 kg/dm3

Materiaalverbruik: 3,0 kg poeder per m2 en cm
Verwerkingstijd (+20 °C): circa 60 minuten
Beloopbaarheid (+20°C): na circa 4 uur
Waterdoorlaatbaarheid: > 1000 l/m2/h
Druksterkte:
 na 21 dagen circa 10 N/mm2
na 27 dagen circa 15 N/mm2
na 28 dagen circa 17 N/mm2

Buigsterkte:
na 21 dagen circa 2,0 N/mm2
na 27 dagen circa 2,2 N/mm2
na 28 dagen circa 2,5 N/mm2

GISCODE: ZP1 = cementhoudend product, 
chromaatarm
Opslag: circa 12 maanden in de ongeopende, 
originele verpakking in droge ruimtes
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Verpak-
king

Art. nr.
EAN

Pallet

25 kg 
papieren 

zak

54201
40 24705 54201 2

40 
zakken

Verpak-
king

Art. nr.
EAN

Pallet

25 kg 
papieren 

zak

51139
40 24705 51139 1

40 
zakken

ARDEX X 32
Flexibele legmortel

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

Voor binnen en buiten. Wand en vloer.

Na 3 uur te belopen / te voegen
Morteldiktes van 3 - 30 mm
Waterafstotend en weersstabiel
Snel drogend
Gemakkelijk te verwerken
Zuinig in verbruik
Vor het leggen in dun-, middel- en dikbedme-
thode

Toepassing 
Verkleurings- en uitbloeiingsvrij leggen van: 
–  natuursteentegels, flagstone-tegels van mar-

mer, Jura-marmer, graniet, kwartsiet etc.
– cottoplaten 
– betontegels
– leggen van gres- en volkeramische tegels
Nivelleren van wand- en vloeroppervlakken vóór 
de uitvoering van legwerkzaamheden.
Leggen op vloerverwarming.

Normen, keuringsrapporten 
Dunbedmortel conform EN 12004 C2/FTE S1

Mengverhouding: 
voor het leggen en egaliseren vloer:
circa 8 - 8,5 l water : 25 kg poeder
voor het leggen en egaliseren wand:
circa 7,5 l water : 25 kg poeder
Soortelijk gewicht: circa 1,1 kg/l
Gewicht gebruiksklare mortel: circa 1,6 kg/l
Materiaalverbruik:
bij gladde ondergronden circa 1,2 kg m2/mm 
bij vertanding 8 x 8 x 8 mm circa 3,3 kg/m2

Verwerkingstijd (+20 °C): circa 60 minuten
Inlegtijd: circa 20 minuten
Correctietijd: circa 20 - 30 minuten
Beloopbaarheid (+20°C): na circa 3 uur, 
daarna voegen mogelijk
Brandgedrag: klasse E
Geschikt voor vloerverwarming: ja
Opslag: circa 12 maanden in de ongeopende, 
originele verpakking, in droge ruimtes

ARDEX A 38 MIX
4 uur snelmortel 

Vervaardigd met ARDEX A 38 4 uur dek-
vloer-bindmiddel.
Voor het maken van snel bruikbare en belegbare 
cementdekvloeren op isolatie, op folie of verbon-
den aan de ondergrond.

Voor binnen en buiten

Voor het saneren van cementdekvloeren.
Na 4 uur te beleggen met tegels, natuursteen- 
en betonsteentegels.
Na 2 dagen legklaar voor elastische en textiele 
bedekkingen 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:
circa 1,75 l water : 25 kg poeder
komt ongeveer overeen met 1 deel water : 7,7 
delen poeder
Soortelijk gewicht: circa 1,8 kg/l
Vers gewicht van de mortel: circa 2,2 kg/l
Materiaalverbruik: 22 kg poeder per m²/cm 
laagdikte
Verwerkingstijd (+20 °C): circa 60 minuten
Beloopbaarheid (+20 °c): na circa 2 - 3 uur
Geschikt voor vloerverwarming: ja
GISCODE: ZP1 = cementhoudend product, 
chromaatarm
EMICODE: EC1PLUS = zeer emissiearm
Opslag: circa 12 maanden in de ongeopende, 
originele verpakking, in droge ruimtes
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ARDEX G10
PREMIUM flex-voegmortel

Op cementbasis
Voor voegbreedtes van 1 - 10 mm

Voor binnen en buiten. Wand en vloer.
Zeer hoge kleurstabiliteit
Zeer fijn voegoppervlak
Breed toepassingsspectrum
Flexibel
Water- en vuilafstotend
Bijzonder goede flankenhechting
Grote vastheid
Geschikt voor vloer- en wandverwarming

Toepassing.
Voor het voegen van:
– alle natuursteen, ook vochtgevoelige
– alle keramische tegels en platen
– glastegels
–  natuur- en betonwerksteenplaten
–  mozaïek van glas, porselein, keramiek en 

natuursteen
Speciaal voor volkeramische tegels

Mengverhouding:
circa 1,7 l water: 5 kg poeder 
Soortelijk gewicht: circa 1, kg/l
Vers gewicht van de mortel: circa 1,7 kg/l
Materiaalverbruik: bij een voegbreedte van 
3 mm, voegdiepte van 5 mm voor tegels of 
middelgroot mozaïek
van 60 x 60 cm circa 0,10 kg/m²
van 60 x 30 cm circa 0,15 kg/m²
van 30 x 30 cm circa 0,20 kg/m²
van 15 x 15 cm circa 0,35 kg/m²
van 10 x 10 cm circa 0,45 kg/m²
van 5 x 5 cm circa 0,90 kg/m²
De bijkomende verliezen door overtollig materi-
aal op de tegels bedragen naargelang het soort 
oppervlak en de werkwijze 0,05 - 0,10 kg/m2

Verwerkingstijd (+20 °C): circa 30 minuten
Beloopbaarheid (+20°C): na circa 3 uur
Geschikt voor vloerverwarming: ja
GISCODE: ZP 1 = cementhoudend product, 
chromaatarm.
EMICODE: EC1PLUS = zeer emissiearm
Opslag: in droge ruimtes circa 12 maanden 
in de ongeopende, originele verpakking te 
bewaren.

Verpak-
king

Art. nr.
EAN

Pallet

wit
5 kg 

emmer

32512 
40 24705 32512 7

72 
emmers

pergamon
5 kg 

emmer

32513 
40 24705 32513 4

72 
emmers

zilvergrijs 
12,5 kg 
papieren 

zak

37376 
40 24705 37376 0

80 
zakken

5 kg 
emmer

32514 
40 24705 32514 1

72 
emmers

NIEUW!

lichtgrijs
5 kg 

emmer

32517 
40 24705 32517 2

72 
emmers

zandgrijs
5 kg 

emmer

32518 
40 24705 32518 9

72 
emmers

grijs
12,5 kg 
papieren 

zak

37377 
40 24705 37377 7

80 
zakken

5 kg 
emmer

32520 
40 24705 32520 2

72 
emmers

steengrijs
5 kg 

emmer

32521 
40 24705 32521 9

72 
emmers

cement-
grijs

12,5 kg 
papieren 

zak

37378 
40 24705 37378 4

80 
zakken

5 kg 
emmer

32519 
40 24705 32519 6

72 
emmers

basalt
12,5 kg 
papieren 

zak

37379 
40 24705 37379 1

80 
zakken

5 kg 
emmer

32522 
40 24705 32522 6

72 
emmers

antraciet
12,5 kg 
papieren 

zak

37380 
40 24705 37380 7

80 
zakken

5 kg 
emmer

32523 
40 24705 32523 3

72 
emmers

jasmijn
5 kg 

emmer

32524 
40 24705 32524 0

72 
emmers

bahama-
beige
5 kg 

emmer

32526 
40 24705 32526 4

72 
emmers

zandbeige
5 kg 

emmer

32525 
40 24705 32525 7

72 
emmers

jurabeige
5 kg 

emmer

32527 
40 24705 32527 1

72 
emmers

grijsbruin
5 kg 

emmer

32528 
40 24705 32528 8

72 
emmers

balibruin
5 kg 

emmer 

32529 
40 24705 32529 5

72 
emmers

donker-
bruin
5 kg 

emmer

32530 
40 24705 32530 1

72 
emmers

WA
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ARDEX G9S FLEX 2-15
Flex-voegmortel, snel

Op cementbasis
Voor voegbreedtes van 2 - 15 mm

Voor binnen en buiten 

Snelhardend 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 (vochtonge-

voelig)
–  mozaïek van porselein en keramiek
–  klinkers, spaanplaten en gevelstrippen
–  glazen bouwstenen

Speciaal voor vochtbestendige keramische tegels 
op balkons en terrassen

Mengverhouding:
circa 2,4 l water: komt overeen met 12,5 kg 
poeder 
circa 1 deel water : 4 delen poeder 
Soortelijk gewicht: circa 1,3 kg/l
Vers gewicht van de mortel: circa 2,1 kg/l
Materiaalverbruik: bij een voegbreedte van 6 
mm, voegdiepte van 5 mm voor tegels 
van 60 x 60 cm circa 0,20 kg/m²
van 60 x 30 cm circa 0,30 kg/m²
van 30 x 30 cm circa 0,40 kg/m²
van 15 x 15 cm circa 0,60 kg/m²
van 10 x 10 cm circa 0,90 kg/m²
van 5 x 5 cm circa 1,80 kg/m²
De bijkomende verliezen door overtollig materiaal 
op de tegels bedragen naargelang het soort opper-
vlak en de werkwijze 0,05 – 0,10 kg/m2
Verwerkingstijd (+20 °C): circa 30 minuten
Beloopbaarheid (+20°C): na circa 90 minuten
Geschikt voor vloerverwarming: ja
GISCODE ZP 1 = cementhoudend product, chro-
maatarm.
EMICODE: EC1PLUS = zeer emissiearm
Opslag: in droge ruimtes circa 12 maanden in de 
ongeopende, originele verpakking te bewaren

Verpak-
king

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

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

SPECIAAL VOOR 

VOLKERAMISCHE 

TEGELS OP BALKONS 

EN TERRASSEN
WA
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Verpak-
king

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

Kleur Art. nr.
EAN

Verpak-
king

wit 73118
40 24705 73118 8

tube van 
310 ml

zilvergrijs 73114
40 24705 73114 0

tube van 
310 ml

steengrijs 73117
40 24705 73117 1

tube van 
310 ml

antraciet 73116 
40 24705 73116 4

tube van 
310 ml

zandbeige 73119
40 24705 73119 5

tube van 
310 ml

jurabeige 73115
40 24705 73115 7

tube van 
310 ml

ARDEX GK
Duurzame voeg

Op cementbasis. 
Voor voegbreedtes vanaf 4 mm.

Voor binnen en buiten

Op cementbasis.
Hoge mechanische belastbaarheid en slijtvast-
heid 
Te belasten door dooizout, hogedrukreinigers, 
hoge temperaturen, minerale oliën en reinigings-
middelen
Scheurvrij

Toepassing 
Voor het voegen van: 
– tegels 
– grestegels 
– volkeramische tegels 
– betontegels 
– natuurstenen tegels 
– splijttegels en klinkers 
– gevelsteenstrips en glazen bouwstenen 
Geschikt in werkplaatsen, wasstraten, zwem-
baden, werkvloeren, trappenhuizen, balkons en 
terrassen. 

Mengverhouding:
circa 4 l water : 25 kg poeder
Soortelijk gewicht: circa 1,5 kg/l
Gewicht gebruiksklare mortel:
circa 2,2 kg/l
Materiaalverbruik:
bij een voegbreedte van 10 mm, 
voegdiepte van 5 mm voor tegels van:
60 x 60 cm: circa 0,30 kg/m2

30 x 60 cm: circa 0,50 kg/m2

30 x 30 cm: circa 0,65 kg/m2

15 x 15 cm: circa 1,30 kg/m2

10 x 10 cm: circa 2,00 kg/m2

Verwerkingstijd
(+5 °C tot +20 °C): circa 30 minuten
Beloopbaarheid (+20°C):
na circa 90 minuten
Geschikt voor vloerverwarming: ja
GISCODE: ZP1 = cementhoudend product, 
chromaatarm 
EMICODE: EC1PLUS = zeer emissiearm
Opslag: circa 12 maanden in de ongeopende, 
originele verpakking, in droge ruimtes

ARDEX ST
Natuursteensiliconen

Schimmelbestendige siliconenkit (alcohol 
verhardend).
Voor het voegen van natuursteen van marmer, 
graniet, kwartsiet, gneis, Solnhofener tegels enz.
Voor het elastisch sluiten van dilatatievoegen, 
hoekvoegen en aansluitingsvoegen, binnen en 
buiten.

Voor binnen en buiten. Wand en vloer.

Gemakkelijk te verspuiten en glad te maken
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 natuursteenvloeren, bij deu-

ren, ramen en inbouwelementen
–  in natuursteenvloeren op balkons, terrassen 

en bij gevels

Voegbreedte:
tot 30 mm wand/tot 15 mm vloer
Verwerkingstemperatuur:
+5 °C tot +40 °C (temperatuur ondergrond)
Vliesvormingstijd:
(circa +23 °C en 50% rel. luchtvochtigheid)
circa 5 min., na enkele uur is de toplaag bijna 
niet meer te beschadigen
Doorhardingssnelheid:
(circa +23 °C en 50% rel. luchtvochtigheid)
circa 1 mm/dag
circa 6 mm/week
Temperatuurbestendigheid:
-40 °C tot +120 °C
Praktische uitzetbaarheid:
circa 20% van de voegbreedte
Shore-A-hardheid: circa 30 
Materiaalverbruik:
10 x 10 mm voeg: 
circa 3,0 strekkende meter per koker
 5 x 5 mm voeg: 
circa 12,0 strekkende meter per koker
Bij driehoekvormige voegen is het materiaalver-
bruik de helft lager
Opslag: koel en droog circa 12 maanden te 
bewaren

A
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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: 

 

 

 

Het ARDEX 
Natuursteenprogramma

DE JUISTE WEG 
IN NATUURSTEEN!
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www.ardex.eu
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VLOERBEDEKKINGS- 
en 

PARKETLIJMEN
SYSTEEMOVERZICHT

PRODUCTINFORMATIE

108



ARDEX AF 2224 Universele lijm

ARDEX AF 2270 Universele lijm, geleidend

ARDEX AF 130 Objectlijm voor elastische bedekkingen

ARDEX AF 140 Vezelversterkte lijm voor PVC-designbedekkingen

ARDEX AF 155 Speciale lijm voor elastische bedekkingen

ARDEX AF 180 SMP lijm voor elastische bedekkingen

ARDEX AF 185 Rollijm voor designbedekkingen

ARDEX AF 785 Linoleumlijm

ARDEX AF 230 Snelle tapijtlijm

ARDEX AF 270 Tapijt- en linoleumlijm

ARDEX AF 290 Zeer schuifvaste tapijtlijm

ARDEX AF 460 Kant-en-klaarparketlijm

ARDEX AF 480 Vastelastische parketlijm

ARDEX AF 481  Vastelastische parketlijm NIEUW!

in worstverpakking

ARDEX AF 490 2-K PU parketlijm NIEUW!

ARDEX AF 495 2-K PU lijm

ARDEX AF 620 Oplosmiddelvrije contactlijm

ARDEX AF 660 Contactlijm

ARDEX AF 800 Universele fixering

ARDEX AF 823 Elektrisch geleidende voorstrijk NIEUW!

ARDEX AF 824 Geleidingsadditief

ARDEX AF 825 Fixatie voor tapijttegels

ARDEX CA 20 P SMP-montagelijm 

ARDEX CW Reinigingsdoekjes

109
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Het ARDEX vloerbedekkings- en parketlijmenoverzicht

Tapijt- en elastische  

vloerbedekkingen

AF 2224 Universele lijm

AF 2270 Universele lijm, geleidend

Elastische vloerbedekkingen

AF 185 Rollijm voor designbedekkingen

AF 180 SMP-lijm voor elastische bedekkingen 

AF 155 Speciale lijm voor elastische bedekkingen

AF 140  Vezelversterkte lijm voor  

PVC-designbedekkingen 

AF 130 Objectlijm voor elastische bedekkingen 

Linoleumbedekkingen AF 785 Linoleumlijm

Tapijt

AF 290 Zeer schuifvaste tapijtlijm

AF 270 Tapijt- en linoleumlijm

AF 230 Snelle tapijtlijm

Parket

AF 495 2K-PU lijm

AF 481  Vastelastische parketlijm in  

worstverpakking

AF 480 Vastelastische parketlijm

AF 460 Kant-en-klaar parketlijm

Contactlijm

AF 660 Contactlijm

AF 620 Oplosmiddelvrije contactlijm

Fixeringen

AF 825 Fixatie voor tapijttegels

AF 824 Geleidingsadditief

AF 800 Universele fixering

Montagelijmen CA 20 P Montagelijm op basis van SMP

Universeel
• Allround

•  Kwaliteit voor de meest 

 uiteenlopende toepassingen

Individueel
•  Voor elk type bedekking de 

hoogste prestaties

•  Precies afgestemd op de  

specifieke eisen

Speciaal
•  Probleemoplosser voor specia-

le toepassingsomstandigheden
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AANBEVELING VOOR TOEPASSING ARDEX VLOERBEDEKKINGSLIJMEN

Elastische vloerbedekkingen
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Universeel

ARDEX AF 2224 
Universele lijm

ARDEX AF 2270 
Universele lijm, geleidend*

Individueel

ARDEX AF 130 
Objectlijm voor elastische bedekkingen

ARDEX AF 140 Vezelversterkte lijm  
voor designbedekkingen

ARDEX AF 155 
Speciale lijm voor elastische bedekkingen

ARDEX AF 180 
SMP lijm voor elastische bedekkingen

ARDEX AF 185 
Rollijm voor designbedekkingen

ARDEX AF 785 
Linoleumlijm

ARDEX AF 230 
Snelle tapijtlijm

ARDEX AF 270 
Tapijt- en linoleumlijm

ARDEX AF 290 
Zeer schuifvaste tapijtlijm

Speciaal

ARDEX AF 495 
2K-PU lijm

ARDEX AF 620 
Oplosmiddelvrije contactlijm

ARDEX AF 660 
Contactlijm

ARDEX AF 800 
Universele fixering

ARDEX AF 825** 
Fixatie voor tapijttegels

ARDEX CA 20 P 
Montagelijm op basis van SMP
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Beste product Alternatief product (verlijming mogelijk)
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Textiele vloerbedekkingen Speciale toepassingen
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* Gebruik ARDEX AF 823 als geleidende voorstrijk ** Antistatische plaatsing door toevoeging van ARDEX AF 824 geleidingsadditief 
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AANBEVELING VOOR TOEPASSING ARDEX PARKETLIJMEN

Parket/hout
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Individueel

ARDEX AF 460 
Kant-en-klaarparketlijm

ARDEX AF 480 
Vastelastische parketlijm

ARDEX AF 481 
Vastelastische parketlijm in worstverpakking

ARDEX AF 490 
2K-PU parketlijm

ARDEX AF 495 
2K-PU lijm

Pa
rk

et

Beste product Alternatief product (verlijming mogelijk)
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ARDEX AF 2224
Universele lijm

ARDEX AF 2224 onderscheidt zich door de uni-
versele toepassingsmogelijkheid, het uitsteken-
de hechtingsspectrum en goede eindvastheid.

Voor binnen, vloer
•  bijzonder geschikt voor PVC-designbedekkin-

gen
• zeer groot toepassingsspectrum
• hoge schuifsterkte
• zeer emissiearm

Toepassing 
Dispersielijm voor het lijmen van:
•  PVC- en PVC-composietvloeren (tegels, op rol)
•  PVC-designbedekkingen in tegels of plankfor-

maten
• CV-vloerbedekking in tegels of plankformaten
• linoleum-bedekkingen
•  rubberbedekkingen in banen en platen tot 

2,5 mm
•  textielvloerbedekking met textielrugzijde zoals 

bijvoorbeeld: vliesonderzijde, latexschuim- of 
gelatexeerde rugzijdeuitrusting

• geweven texiele bedekking
• naaldvliesbedekkingen
• kwartsvinylplaten
•  kokos- en sisalbedekkingen met en zonder 

rugzijdeuitrusting
op zuigende ondergronden.

Grondstofbasis:
speciale kunststofdispersie
Materiaalverbruik: circa 250 - 580 g/m2

afhankelijk van de gebruikte getande lijmkam

Verwerkingsvoorwaarden
Temperatuur: niet onder +15°C
Relatieve luchtvochtigheid (rF):
niet boven 75 %
Ventilatietijd: 0 tot 15 minuten
Inlegtijd: 20 tot 30 minuten
Lagere temperaturen en een hogere relatieve 
luchtvochtigheid verlengen de tijden en kunnen 
tot vochtinsluitingen leiden. De aangegeven 
tijden gelden voor +20°C en een relatieve lucht-
vochtigheid van 50 %.

Reinigingsmiddel: vóór het drogen: water l
Geschikt voor stoelrollen: ja (wielen conform 
EN 12529)
Geschikt voor vloerverwarming: ja
Shampoo en sproeiextractie: ja
EMICODE: EC1PLUS = zeer emissiearm
GISCODE: D1 – oplosmiddelvrij
Blauwe Engel: RAL– UZ 113
Verpakking: emmer met 12 kg netto
Opslag: koel, maar vorstvrij bewaren, aangebro-
ken verpakkingen goed sluiten.
Houdbaarheid: circa 12 maanden in de origi-
neel gesloten verpakking houdbaar

Verpak-
king

Art. nr.
EAN

Pallet

12 kg 
emmer

30386
40 24705 30386 6

44 
emmers

ARDEX GmbH 
Witten

Z-155.20-501

Op emissies getest 
bouwproduct volgens 

DiBt-principes

ARDEX AF 2270
Universele lijm, geleidend

Voor binnen, vloer
• voor textiele en elastische bedekkingen
• voor linoleum en rubber vloerbedekkingen
• grote kleefkracht
• gemakkelijk strijkbaar
• zeer emissiearm

Toepassing 
Lichte geleidende dispersielijm voor het lijmen 
van geleidende
• textiele bedekkingen
• naaldvliesbedekkingen
• linoleum bedekkingen
• PVC-bedekkingen
•  rubber vloerbedekkingen met een laagdikte 

tot 4 mm
op zuigende ondergronden.

Grondstofbasis: acrylaatdispersie
Materiaalverbruik: 250 - 600 g /m2 afhanke-
lijk van de onderzijde van de bedekking en de 
gebruikte getande lijmkam
Verwerkingsvoorwaarden
Temperatuur: niet onder +15°C
Relatieve luchtvochtigheid (rF):
niet boven 75 %
Ventilatietijd: circa 5 - 20 minuten
Inlegtijd: circa 5 - 30 minuten 
Lagere temperaturen en een hogere relatieve 
luchtvochtigheid verlengen de tijden en kunnen 
tot vochtinsluitingen leiden. De aangegeven 
tijden gelden voor +20°C en een relatieve lucht-
vochtigheid van 50 %.
Reinigingsmiddel: vóór verharding: water
Geschikt voor stoelrollen: ja (wielen conform 
EN 12529)
Geschikt voor vloerverwarming: ja
Shampoo en sproeiextractie: ja
Geleidend vermogen van de lijmlaag (DIN 
EN 13415): 10ˆ4 tot 3 x 10ˆ5 Ù weerstand
EMICODE: EC1PLUS = zeer emissiearm
GISCODE: D1 – oplosmiddelvrij
Verpakking: emmer met 12 kg netto
Opslag: koel, maar vorstvrij bewaren, aangebro-
ken verpakkingen goed sluiten.
Houdbaarheid: circa 12 maanden in de origi-
neel gesloten verpakking houdbaar

Verpak-
king

Art. nr.
EAN

Pallet

12 kg 
emmer

30394
40 24705 30394 1

44 
emmers

ARDEX GmbH 
Witten

Z-155.20-299

Op emissies getest 
bouwproduct volgens 

DiBt-principes



VL
O

ER
BE

D
EK

K
IN

G
S-

EN
 P

AR
K

ET
LI

JM
EN

116

ARDEX AF 130
Objectlijm voor elastische 
bedekkingen
Voor binnen, vloer
• goede beginhechting
• zeer emissiearm

Toepassing 
Dispersielijm voor het lijmen van
• PVC-bedekkingen
• CV-vloerbedekking
• PVC-designvloerbedekking (LVT)
op zuigende ondergronden.

Grondstofbasis: speciale kunststofdispersie
Materiaalverbruik: circa 280 - 330 g/m2

afhankelijk van de gebruikte getande lijmkam
Verwerkingsvoorwaarden 
Temperatuur: niet onder +15°C
Relatieve luchtvochtigheid (rF):
niet boven 75 %
Ventilatietijd: 0 tot 10 minuten
Inlegtijd: 10 tot 20 minuten
Lagere temperaturen en een hogere relatieve 
luchtvochtigheid verlengen de tijden en kunnen 
tot vochtinsluitingen leiden. De aangegeven 
tijden gelden voor +20°C en een relatieve lucht-
vochtigheid van 50 %.
Reinigingsmiddel: vóór het drogen: water
Geschikt voor stoelrollen: ja (wielen conform 
EN 12529)
Geschikt voor vloerverwarming: ja
Shampoo en sproeiextractie: ja
EMICODE: EC1PLUS = zeer emissiearm
GISCODE: D1 – oplosmiddelvrij
Blauwe Engel: RAL– UZ 113
Verpakking: emmer 13 kg netto
Opslag: koel, maar vorstvrij bewaren, aangebro-
ken verpakkingen goed sluiten.
Houdbaarheid: circa 12 maanden in de origi-
neel gesloten verpakking houdbaar

ARDEX AF 140
Vezelversterkte lijm voor 
PVC-designbedekkingen
ARDEX AF 140 onderscheidt zich door de 
universele toepassingsmogelijkheid, het uitste-
kende hechtingsspectrum en goede begin- en 
eindvastheid.

Voor binnen, vloer
•  natbedlijm met een breed toepassingsspec-

trum
• uitstekend lijmcontact
•  door de vezelversterking worden restindrukken 

tot een minimum beperkt
• zeer emissiearm

Toepassing 
Natbeddispersielijm voor het lijmen van:
•  PVC-designbedekkingen in tegels of plankfor-

maten
•  PVC- en PVC-compoundbedekkingen in platen 

en banen
•  rubberbedekkingen in banen en platen tot 4 

mm laagdikte op zuigende ondergronden
Grondstofbasis: speciale kunststofdispersie
Materiaalverbruik: circa 300 - 330 g/m2

afhankelijk van de gebruikte getande lijmkam
Verwerkingsvoorwaarden
Temperatuur: niet onder +15°C
Relatieve luchtvochtigheid (rF):
niet boven 75 %
Ventilatietijd: 0 tot 10 minuten
Inlegtijd: 10 tot 20 minuten
Lagere temperaturen en een hogere relatieve 
luchtvochtigheid verlengen de tijden en kunnen 
tot vochtinsluitingen leiden. De aangegeven 
tijden gelden voor +20°C en een relatieve lucht-
vochtigheid van 50 %.
Reinigingsmiddel: vóór het drogen: water
Geschikt voor stoelrollen: ja (wielen conform 
EN 12529)
Geschikt voor vloerverwarming: ja
Shampoo en sproeiextractie: ja
EMICODE: EC1PLUS = zeer emissiearm
GISCODE: D1 – oplosmiddelvrij
Blauwe Engel: RAL– UZ 113
Verpakking: emmer 12 kg netto
Opslag: koel, maar vorstvrij bewaren, aangebro-
ken verpakkingen goed sluiten.
Houdbaarheid: circa 12 maanden in de origi-
neel gesloten verpakking houdbaar

ARDEX AF 155
Speciale lijm voor elastische 
bedekkingen
ARDEX AF 155 is universeel toepasbaar als nat 
en als halfnat lijmbed.
Voor binnen, vloer en wand
• breed toepassingsspectrum
• lange nakleefkracht
• zeer zuinig in gebruik
• zeer emissiearm
Toepassing 
Dispersielijm voor het verlijmen van wand- en 
vloerbedekkingen zoals:
• PVC-bedekkingen
• CV-vloerbedekking
• PVC-designvloerbedekking (LVT)
• kwartsvinylplaten
• rubber tot een dikte van 2,5 mm
•  textiele vloerbedekkingen met textiele, latex-, 

PVC- of PUR-rugzijde
op zuigende en niet-zuigende ondergronden, 
binnen.
Grondstofbasis: speciale kunststofdispersie
Materiaalverbruik: circa 250 - 450 g/m2

afhankelijk van de gebruikte getande lijmkam
Verwerkingsvoorwaarden
Temperatuur: niet onder +15°C
Relatieve luchtvochtigheid (rF):
niet boven 75 %
Ventilatietijd: 5 tot 20 minuten op zuigende 
ondergronden als natverlijming 
30 tot 60 minuten op een niet-zuigende onder-
grond als halfnatverlijming of contactverlijming.
Inlegtijd: 5 tot 60 minuten
Lagere temperaturen en een hogere relatieve 
luchtvochtigheid verlengen de tijden en kunnen 
tot vochtinsluitingen leiden. De aangegeven 
tijden gelden voor +20°C en een relatieve lucht-
vochtigheid van 50 %.
Reinigingsmiddel: vóór het drogen: water
Geschikt voor stoelrollen: ja (wielen conform 
EN 12529)
Geschikt voor vloerverwarming: ja
Shampoo en sproeiextractie: ja
EMICODE: EC1PLUS = zeer emissiearm
GISCODE: D1 – oplosmiddelvrij
Blauwe Engel: RAL– UZ 113
Verpakking: emmer 11 kg netto
Opslag: koel, maar vorstvrij bewaren, aangebro-
ken verpakkingen goed sluiten.
Houdbaarheid: circa 12 maanden in de origi-
neel gesloten verpakking houdbaar

Verpak-
king

Art. nr.
EAN

Pallet

11 kg 
emmer

30371
40 24705 30371 2

44 
emmers

Verpak-
king

Art. nr.
EAN

Pallet

13 kg 
emmer

30379
40 24705 30379 8

44 
emmers

Verpak-
king

Art. nr.
EAN

Pallet

12 kg 
emmer

30384
40 24705 30384 2

44 
emmers

ARDEX GmbH 
Witten

Z-155.20-497

Op emissies getest 
bouwproduct 

volgens DiBt-prin-
cipes

ARDEX GmbH 
Witten

Z-155.20-500

Op emissies getest 
bouwproduct 

volgens DiBt-prin-
cipes

ARDEX GmbH 
Witten

Z-155.20-500

Op emissies getest 
bouwproduct 

volgens DiBt-prin-
cipes
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ARDEX AF 185
Rollijm voor design-
bedekkingen
ARDEX AF 185 onderscheidt zich door de ge-
makkelijke verwerking, de zuinigheid in verbruik 
en snelle ingebruikname van de gelegde vloer. 
Omdat de lijm staand met een roller aange-
bracht kan worden, is het mogelijk ergonomisch 
te werken.

Voor binnen, vloer
• gemakkelijk met een roller aan te brengen
• elementen schuiven niet weg
• vloer kan onmiddellijk gebruikt worden
• zeer zuinig in gebruik
• zeer emissiearm

Toepassing 
Rolbare contactlijm voor het leggen van:
•  dimensiestabiele PVC-designbedekkingen in 

tegel- of plankformaat (tot max. 120 cm lang)
•  CV-vloerbedekkingen op rol, in de vorm van 

tegels of planken
op zuigende ondergronden, binnen.

Grondstofbasis: speciale kunststofdispersie
Materiaalverbruik: Nylon roller, 9 mm circa 
120 - 150 g/m2

Verwerkingsvoorwaarden 
Temperatuur: niet onder +15°C
Relatieve luchtvochtigheid (rF):
niet boven 75 %
Ventilatietijd: circa 20 minuten
Inlegtijd: tot 180 minuten 
Lagere temperaturen en een hogere relatieve 
luchtvochtigheid verlengen de tijden en kunnen 
tot vochtinsluitingen leiden. De aangegeven 
tijden gelden voor +20°C en een relatieve lucht-
vochtigheid van 50 %.
Reinigingsmiddel: vóór het drogen: water
Geschikt voor stoelrollen: ja (wielen conform 
EN 12529)
Geschikt voor vloerverwarming: nee
EMICODE: EC1PLUS = zeer emissiearm
GISCODE: D1 – oplosmiddelvrij
Verpakking: emmer 10 kg netto
Opslag: koel, maar vorstvrij bewaren, aangebro-
ken verpakkingen goed sluiten.
Houdbaarheid: circa 12 maanden in de origi-
neel gesloten verpakking houdbaar

ARDEX AF 180
SMP lijm voor elastische 
bedekkingen
Voor binnen en buiten, vloer
– voor zwaar belastbare ruimten
– snelle krachtopbouw
–  eenvoudig in gebruik, hoeft niet aangemaakt 

te worden, geen restanten

Toepassing 
SMP-lijm voor het verlijmen van:
–  homogene en heterogene PVC-bedekkingen op 

rol en in de vorm van tegels
– PVC-designbedekkingen
–  CV-bedekkingen
–  rubber bedekkingen op rol en in de vorm van 

tegels 
–  PVC-rubberbedekkingen volgens DIN EN 665
–  entreematten met PVC-coatings
–  kunstgras
–  linoleum
–  naaldvilttapijt
op geschikte zuigende en niet-zuigende onder-
gronden binnen en buiten

Grondstofbasis: silaan-gemodificeerde poly-
meer
Materiaalverbruik: circa 300 - 580 g/m² 
afhankelijk van de gebruikte getande lijmkam
Verwerkingsvoorwaarden
Temperatuur: niet onder +18°C
Relatieve luchtvochtigheid (rF): min. 50 %
Ventilatietijd: circa 20 min.
Inlegtijd: circa 35 minuten
Reinigingsmiddel: vóór verharding met ge-
schikt olie- of washoudend onderhoudsmiddel
Geschikt voor vloerverwarming: ja
EMICODE: EC1PLUS = zeer emissiearm
GISCODE: RS10
Verpakking: emmer 7,5 kg netto
Opslag: koel, maar vorstvrij bewaren, aangebro-
ken verpakkingen goed sluiten en op korte 
termijn opmaken.
Houdbaarheid: circa 12 maanden in de origi-
neel gesloten verpakking houdbaar

Verpak-
king

Art. nr.
EAN

Pallet

10 kg 
emmer

30319
40 24705 30319 4

40 
emmers

Verpak-
king

Art. nr.
EAN

Pallet

7,5 kg 
emmer

32499
40 24705 32499 1

72 
emmers

ARDEX GmbH 
Witten

Z-155.20-496

Op emissies getest 
bouwproduct 

volgens DiBt-prin-
cipes

ARDEX GmbH 
Witten

Z-155.20-520

Op emissies getest 
bouwproduct 

volgens DiBt-prin-
cipes

ARDEX AF 785
Linoleumlijm

ARDEX AF 785 kenmerkt zich door een snelle 
krachtontwikkeling, harde lijmril en een hoge 
eindhechting. Dimensieveranderingen bij de 
vloerbedekking worden zo goed mogelijk 
tegengegaan.

Voor binnen, vloer
• hoge schuifsterkte
• harde lijmril
•  zeer hoge eindsterkte – verhindert verregaand 

dimensieveranderingen en voegvorming
• snelle krachtontwikkeling
• zeer emissiearm

Toepassing 
Dispersielijm voor het lijmen van:
• linoleumbedekkingen met jute rugzijde
• kurkment/ondervloer
op zuigende ondergronden.

Grondstofbasis: speciale kunststofdispersie
Materiaalverbruik:
TKB B1: circa 375 - 425 g/m2

Verwerkingsvoorwaarden
Temperatuur: niet onder +15°C
Relatieve luchtvochtigheid (rF):
niet boven 75 %
Ventilatietijd: 0 tot 15 minuten
Inlegtijd: tot 15 minuten
Lagere temperaturen en een hogere relatieve 
luchtvochtigheid verlengen de tijden en kunnen 
tot vochtinsluitingen leiden. De aangegeven 
tijden gelden voor +20°C en een relatieve lucht-
vochtigheid van 50 %.
Reinigingsmiddel: vóór het drogen: water
Geschikt voor stoelrollen: ja (wielen conform 
EN 12529)
Geschikt voor vloerverwarming: ja
Shampoo en sproeiextractie: ja
EMICODE: EC1PLUS = zeer emissiearm
GISCODE: D1 – oplosmiddelvrij
Blauwe Engel: RAL– UZ 113
Verpakking: emmer met 12 kg netto
Opslag: koel, maar vorstvrij bewaren, aangebro-
ken verpakkingen goed sluiten.
Houdbaarheid: circa 12 maanden in de origi-
neel gesloten verpakking houdbaar

Verpak-
king

Art. nr.
EAN

Pallet

12 kg 
emmer

30375
40 24705 30375 0

44 
emmers

ARDEX GmbH 
Witten

Z-155.20-497

Op emissies getest 
bouwproduct 

volgens DiBt-prin-
cipes
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ARDEX AF 230
Snelle tapijtlijm
ARDEX AF 230 onderscheidt zich door het 
brede toepassingsspectrum, goede begin- en 
eindvastheid.

Voor binnen, vloer
•  groot toepassingsspectrum voor textiele 

vloerbedekkingen
• goede beginhechting
• zeer emissiearm

Toepassing 
Dispersielijm voor het lijmen van:
•  textiele bedekkingen met textiele  rugzijde-

uitrustingen, latexschuim- of gelatexeerde 
rugzijdeuitrusting

• geweven texiele bedekking
• naaldvliesbedekkingen
op zuigende ondergronden.

Grondstofbasis:
speciale kunststofdispersie
Materiaalverbruik: circa 390 - 530 g/m2

afhankelijk van de gebruikte getande lijmkam
Verwerkingsvoorwaarden
Temperatuur: niet onder +15°C
Relatieve luchtvochtigheid (rF):
niet boven 75 %
Ventilatietijd: 5 tot 10 minuten
Inlegtijd: 5 tot 15 minuten 
Lagere temperaturen en een hogere relatieve 
luchtvochtigheid verlengen de tijden en kunnen 
tot vochtinsluitingen leiden. De aangegeven 
tijden gelden voor +20°C en een relatieve lucht-
vochtigheid van 50 %.
Reinigingsmiddel: vóór het drogen: water
Geschikt voor stoelrollen: ja (wielen conform 
EN 12529)
Geschikt voor vloerverwarming: ja
Shampoo en sproeiextractie: ja
EMICODE: EC1PLUS = zeer emissiearm
GISCODE: D1 – oplosmiddelvrij
Blauwe Engel: RAL– UZ 113
Verpakking: emmer 13 kg netto
Opslag: koel, maar vorstvrij bewaren, aangebro-
ken verpakkingen goed sluiten.
Houdbaarheid: circa 12 maanden in de origi-
neel gesloten verpakking houdbaar

Verpak-
king

Art. nr.
EAN

Pallet

13 kg 
emmer

30374
40 24705 30374 3

44 
emmers

ARDEX GmbH 
Witten

Z-155.20-497

Op emissies getest 
bouwproduct 

volgens DiBt-prin-
cipes

ARDEX AF 270
Tapijt- en linoleumlijm
ARDEX AF 270 kenmerkt zich door een hoge 
beginhechting en een hoge eindhechting. Dimen-
sieveranderingen bij textiele vloerbedekkingen 
worden zo goed mogelijk tegengegaan.

Voor binnen, vloer
•  lange open tijd – lange inlegtijd met goed 

lijmcontact
•  hoge eindsterkte – verhindert verregaand 

dimensieveranderingen en voegvorming bij 
textiele bedekkingen 

• laag verbruik
• zeer emissiearm

Toepassing 
Dispersielijm voor het lijmen van:
• textielvloerbedekking met textielrugzijde
•  textiele bedekkingen  met latexschuim- of 

gelatexeerde rugzijdeuitrusting
• textielbedekkingen met natuurlijke vezels
• naaldvliesbedekkingen
• geweven texiele bedekking
•  linoleum bedekkingen met jute- of glasvlies-

rugzijde
• kurkment
op zuigende ondergronden van vloeren.

Grondstofbasis:
speciale kunststofdispersie
Materiaalverbruik: circa 325 - 450 g/m2

afhankelijk van de gebruikte getande lijmkam
Verwerkingsvoorwaarden 
Temperatuur: niet onder +15°C
Relatieve luchtvochtigheid (rF):
niet boven 75 %
Ventilatietijd: 5 tot 15 minuten
Inlegtijd: tot 20 minuten
Lagere temperaturen en een hogere relatieve 
luchtvochtigheid verlengen de tijden en kunnen 
tot vochtinsluitingen leiden. De aangegeven 
tijden gelden voor +20°C en een relatieve lucht-
vochtigheid van 50 %.

Reinigingsmiddel: vóór het drogen: water
Geschikt voor stoelrollen: ja (wielen conform 
EN 12529)
Geschikt voor vloerverwarming: ja
Shampoo en sproeiextractie: ja
EMICODE: EC1PLUS = zeer emissiearm
GISCODE: D1 – oplosmiddelvrij
Blauwe Engel: RAL– UZ 113
Verpakking: emmer 12 kg netto
Opslag: koel, maar vorstvrij bewaren, aangebro-
ken verpakkingen goed sluiten.
Houdbaarheid: circa 12 maanden in de origi-
neel gesloten verpakking houdbaar

Verpak-
king

Art. nr.
EAN

Pallet

12 kg 
emmer

30372
40 24705 30372 9

44 
emmers

ARDEX GmbH 
Witten

Z-155.20-497

Op emissies getest 
bouwproduct 

volgens DiBt-prin-
cipes
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ARDEX AF 460
Kant-en-klaarparketlijm
Voor binnen, vloer
• elastische SMP-lijm
• gemakkelijk strijkbaar
• goede groefstand
• snelle vastheidsopbouw
• spaart de ondergrond

Toepassing 
Elastische SMP-lijm voor het verlijmen van:
• kant-en-klaarparket conform DIN EN 13489
•  ARDEX contactgeluidsisolatie- en ontkoppe-

lingsplaten, op geschikte, zuigende ondergron-
den binnen.

Grondstofbasis: silaan-gemodificeerde poly-
meer
Materiaalverbruik: circa 800 - 1500g/m² 
afhankelijk van de gebruikte getande lijmkam

Verwerkingsvoorwaarden
Temperatuur: niet onder +18°C
Relatieve luchtvochtigheid (rF):
niet boven 75 %
Ventilatietijd: geen
Inlegtijd: circa 30 minuten
Afbindtijd: circa 24 tot 48 uur
Reinigingsmiddel: vóór verharding met ge-
schikt olie- of washoudend onderhoudsmiddel
Geschikt voor vloerverwarming: ja
EMICODE: EC1PLUS = zeer emissiearm
GISCODE: RS 10
Verpakking: emmer 18 kg netto
Opslag: koel, maar vorstvrij bewaren, aangebro-
ken verpakkingen goed sluiten en op korte 
termijn opmaken.
Houdbaarheid: circa 12 maanden in de origi-
neel gesloten verpakking houdbaar

Verpak-
king

Art. nr.
EAN

Pallet

18 kg 
emmer

30389
40 24705 30389 7

44 
emmers

ARDEX AF 290
Zeer schuifvaste tapijtlijm
ARDEX AF 290 is een probleemoplosser voor 
kritische bedekkingen en kenmerkt zich door 
een extreem harde lijmril met extreem hoge 
schuifsterkte. AREDX AF 290 voorkomt krimping 
bij de naden ook bij moeilijk te leggen bedek-
kingen.

Voor binnen, vloer
•  extreem hoge schuifsterkte 

(> 2 N/mm2 conform DIN EN 14293).
• harde lijmril
• hoge eindsterkte
• voorkomt krimping bij de naden bij kritische 
bedekkingen 
•  groot toepassingsspectrum voor textiele 

vloerbedekkingen
• zeer emissiearm

Toepassing 
Dispersielijm voor het lijmen van:
• alle soorten naaldvilttapijt
• textielvloerbedekking met textielrugzijde
• geweven texiele bedekking
op zuigende ondergronden.

Grondstofbasis:
speciale kunststofdispersie
Materiaalverbruik: circa 400 - 525 g/m2

afhankelijk van de gebruikte getande lijmkam
Verwerkingsvoorwaarden 
Temperatuur: niet onder +15°C
Relatieve luchtvochtigheid (rF):
niet boven 75 %
Ventilatietijd: 10 tot 15 minuten
Inlegtijd: circa 25 minuten 
Lagere temperaturen en een hogere relatieve 
luchtvochtigheid verlengen de tijden en kunnen 
tot vochtinsluitingen leiden. De aangegeven 
tijden gelden voor +20°C en een relatieve lucht-
vochtigheid van 50 %.
Reinigingsmiddel: vóór het drogen: water
Geschikt voor stoelrollen: ja (wielen conform 
EN 12529)

Geschikt voor vloerverwarming: ja
Shampoo en sproeiextractie: ja
EMICODE: EC1PLUS = zeer emissiearm
GISCODE: D1 – oplosmiddelvrij
Verpakking: emmer 12 kg netto
Opslag: koel, maar vorstvrij bewaren, aangebro-
ken verpakkingen goed sluiten.
Houdbaarheid: circa 12 maanden in de origi-
neel gesloten verpakking houdbaar

Verpak-
king

Art. nr.
EAN

Pallet

12 kg 
emmer

30373
40 24705 30373 6

44 
emmers

ARDEX GmbH 
Witten

Z-155.20-497

Op emissies getest 
bouwproduct 

volgens DiBt-prin-
cipes

ARDEX GmbH 
Witten

Z-155.20-389

Op emissies getest 
bouwproduct 

volgens DiBt-prin-
cipes
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ARDEX AF 480
Vastelastische parketlijm

Voor binnen, vloer

• vastelastische SMP-lijm
• gemakkelijk strijkbaar
• uitstekende groefstand
•  snelle vastheidsopbouw en hoge eindvastheid
• minimaliseert het risico op scheurvoegen
•  combineert voordelen van schuifvaste en 

elastische lijmen

Toepassing 
Vastelastische SMP-lijm voor het verlijmen van:
•  hoogkantparket conform DIN EN 14761, max. 

200 mm lang, min. 16 mm dik
•  brede lamel, moduleblok DIN EN 14761, 

strokenvloer, parketstroken conform DIN EN 
13226

• meerlaags parket conform DIN EN 13489
•  massieve houten delen conform DIN EN 

13629 en DIN EN 13990, max. 18 cm breed, 
dikte-/lengteverhouding vanaf 1:8

• mozaïekparket conform DIN EN 13488
•  massief houten dunparket conform DIN EN 

13227
•  kurkvloerbedekkingen met HDF/ MDF mid-

denlaag en kurk tegenlaag conform DIN EN 
12104

•  ARDEX contactgeluidsisolatie- en ontkoppe-
lingsplaten, op geschikte, zuigende ondergron-
den binnen.

Grondstofbasis:
silaan-gemodificeerde polymeer
Materiaalverbruik: circa 800 - 1500g/m² 
afhankelijk van de gebruikte getande lijmkam
Verwerkingsvoorwaarden 
Temperatuur: niet onder +18°C
Relatieve luchtvochtigheid (rF):
niet boven 75 %
Ventilatietijd: geen
Inlegtijd: circa 20 minuten
Afbindtijd: circa 24 tot 48 uur
Oppervlakbehandeling: op zijn vroegst na 24 
uur, niet-zuigende ondergronden na 48 uur

Reinigingsmiddel: vóór verharding met ge-
schikt olie- of washoudend onderhoudsmiddel
Geschikt voor vloerverwarming: ja
EMICODE: EC1PLUS = zeer emissiearm
GISCODE: RS 10
Verpakking: emmer 18 kg netto
Opslag: koel, maar vorstvrij bewaren, aangebro-
ken verpakkingen goed sluiten en op korte 
termijn opmaken.
Houdbaarheid: circa 12 maanden in de origi-
neel gesloten verpakking houdbaar

Verpak-
king

Art. nr.
EAN

Pallet

18 kg 
emmer

30388
40 24705 30388 0

44 
emmers

NIEUW!

ARDEX GmbH 
Witten

Z-155.20-389

Op emissies getest 
bouwproduct 

volgens DiBt-prin-
cipes

ARDEX AF 481
Vastelastische parketlijm in 
worstverpakking
Voor binnen, vloer

Ergonomisch werken door staand aanbrengen 
met behulp van speciale aplicator
• uitstekende lijmril
•  snelle stabiliteit en hoge eindvastheid
• minimaliseert het risico op scheurvoegen
•  combineert voordelen van schuifvaste en 

elastische lijmen

Toepassing
Vastelastische SMP-lijm voor het verlijmen
van:
•  hoogkantparket conform DIN EN 14761, max. 

200 mm lang, min. 16 mm dik
•  brede lamel, moduleblok DIN EN 14761, 

strokenvloer, parketstroken conform DIN EN 
13226

• meerlaags parket conform DIN EN 13489
•  massieve houten delen conform DIN EN 

13629 en DIN EN 13990, max. 18 cm breed, 
dikte-/lengteverhouding vanaf 1:8

• mozaïekparket conform DIN EN 13488
•  massief houten dunparket conform DIN EN 

13227
•  kurkvloerbedekkingen met HDF/ MDF mid-

denlaag en kurk tegenlaag conform DIN EN 
12104

•  ARDEX contactgeluidsisolatie- en ontkoppe-
lingsplaten

op geschikte zuigende ondergronden, binnen.

Grondstofbasis:
silaan-gemodificeerde polymeer
Materiaalverbruik: circa 800 - 1500g/m² 
afhankelijk van de gebruikte getande lijmkam
Verwerkingsvoorwaarden 
Temperatuur: niet onder +18°C
Relatieve luchtvochtigheid (rF):
niet boven 75 %
Ventilatietijd: geen
Inlegtijd: circa 40 minuten
Afbindtijd: circa 24 tot 48 uur
Oppervlakbehandeling: op zijn vroegst na 24 
uur, niet-zuigende ondergronden na 48 uur

Verpakking Art. nr.
EAN

Pallet

worst-
ver pakking van 

3,13 kg 
(VE = 6 lucht-
kussenzakken)

37686
40 24705 37686 

0

36 
dozen

worst-
ver pakking van 

7,31 kg 
(VE = 2 lucht-
kussenzakken)

37684
40 24705 37684 

6

54 
dozen
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ARDEX AF 495
2K-PU lijm

Voor binnen en buiten, vloer

•  universeel inzetbaar voor vloerbedekkingen 
van rubber, PVC en parket

•  zeer hoge sterkte voor zwaar belaste ruimtes 
(industrie, sportruimtes, zware lasten)

•  hoge warmtebestendigheid voor zwaar belaste 
ruimtes, bijvoorbeeld achter ruiten

•  vocht- en weerbestendig, voor toepassing in 
vochtige ruimtes en buiten

Toepassing 
Reagerende tweecomponentenlijm voor zwaar 
belastbare verlijmingen van:
•  hoogkantlamellenparket conform DIN EN 

14761, max. 200 mm lang, min. 16 mm dik
•  brede lamel, moduleblok DIN EN 14761, 

strokenvloer, parketstroken conform DIN EN 
13226

• meerlaags parket conform DIN EN 13489
•  massieve houten delen conform DIN EN 

13629 en DIN EN 13990, max. 18 cm breed, 
dikte-/lengteverhouding vanaf 1:8

• mozaïekparket conform DIN EN 13488
•  massief houten dunparket conform DIN EN 

13227 
• rubber bedekkingen in platen
• PVC-designbedekkingen
• PVC- en PVC-compoundbedekkingen in platen
• linoleum bedekkingen
• laminaatvloeren
•  kunstgras-, rubbergranulaat- en andere 

geschikte in- en outdoor-bedekkingen voor 
sportfaciliteiten op voor beleggen geschikte, 
zuigende en dichte ondergronden.

Grondstofbasis:
Polyurethaan, tweecomponenten
Materiaalverbruik: circa 350 - 1500 g/m2

Verpak-
king

Art. nr.
EAN

Pallet

6 kg 
emmer

30378
40 24705 30378 1

60 
emmers

afhankelijk van de gebruikte getande lijmkam
Verwerkingsvoorwaarden 
Temperatuur: niet onder +15°C
Relatieve luchtvochtigheid (rF):
niet boven 75 %
Mengverhouding: wordt door de 
verpakkings-eenheden aangegeven
Gebruiksduur: circa 35 tot 40 minuten
Ventilatietijd: circa 5 tot 45 minuten afhankelijk 
van het type bedekking. 
Bij het leggen van vloerbedekking op rol een 
reactietijd voor de lijm van circa 20 - 30 minuten 
aanhouden.
Inlegtijd: circa 50 minuten
Reinigingsmiddel: vóór verharding met ge-
schikt olie- of washoudend onderhoudsmiddel
Geschikt voor stoelrollen: ja (wielen conform 
EN 12529)
Geschikt voor vloerverwarming: ja
EMICODE: EC1PLUS = zeer emissiearm
GISCODE: RU 1 – oplosmiddelvrij
Verpakking: 2-componenten emmer met 6 kg 
netto
Opslag: koel, maar vorstvrij bewaren, 
aangebroken verpakkingen goed sluiten en op 
korte termijn opmaken.
Houdbaarheid: circa 12 maanden in de onge-
opende, originele verpakking in droge ruimtes

ARDEX GmbH 
Witten

Z-155.20-425

Op emissies getest 
bouwproduct 

volgens DiBt-prin-
cipes

Verpak-
king

Art. nr.
EAN

Pallet

6,75 kg 
emmer

37200
40 24705 37200 8

60 
emmers

ARDEX AF 490
2K-PU parketlijm

Voor binnen en buiten, vloer

• grote vastheid
• watervrij – geen krimpgedrag van het hout
• zeer emissiearm

Toepassing 
Reagerende tweecomponenten-polyurethaanlijm 
conform DIN EN 14293 voor de schuifvaste 
verlijming van:
–  10 mm massief houten dunparket conform 

DIN EN 13227
– mozaïekparket conform DIN EN 13488
– hoogkantparket conform DIN EN 14761
– strokenvloer conform DIN EN 13226
– meerlaags parket conform DIN EN 13489
–  massieve houten delen conform DIN EN 

13226 en DIN EN 13990
– ARDEX DS 30 ontkoppelingsplaten
–  laminaatvloeren die door de fabrikant geschikt 

bevonden zijn voor volvlakkige verlijming 
op zuigende en niet-zuigende ondergronden 
binnen.

Grondstofbasis:
Polyurethaan, tweecomponenten
Materiaalverbruik: circa 800 - 1500 g/m² 
afhankelijk van de gebruikte getande lijmkam

Verwerkingsvoorwaarden
Temperatuur: niet onder +15°C
Relatieve luchtvochtigheid (rF):
niet boven 75%
Gebruiksduur: circa 35 tot 40 minuten
Ventilatietijd: geen
Inlegtijd: circa 50 minuten
Reinigingsmiddel: vóór verharding met ge-
schikt olie- of washoudend onderhoudsmiddel
Geschikt voor vloerverwarming: ja
EMICODE: EC1PLUS = zeer emissiearm
GISCODE: RU 1 oplosmiddelvrije polyurethaan 
legmaterialen
Verpakking: emmer 6,75 kg netto
Opslag: koel, maar vorstvrij bewaren, aange-
broken verpakkingen goed sluiten en op korte 
termijn opmaken.
Houdbaarheid: circa 12 maanden in de origi-
neel gesloten verpakking houdbaar

NIEUW!

ARDEX GmbH 
Witten

Op emissies getest 
bouwproduct 

volgens DiBt-prin-
cipes
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ARDEX AF 660
Contactlijm

Voor binnen, vloeren, wanden, plafonds en 
trappen.

• strijk- en pleisterbaar
• zeer hoge beginhechting
• universeel toepasbaar voor profielen e.d.
• goed bestand tegen weekmakers
• hoge eindsterkte

Toepassing 
Contactlijm voor het verlijmen van zowel trap-
stootborden, plinten en profielen als van textiel-, 
PVC- en rubberbedekkingen, kurkvloerbedekkin-
gen met natuurkurk rugzijde en linoleum tijdens 
de montage bijvoorbeeld op trappen, tegen 
wanden en plafonds op zuigende en niet-zuigen-
de ondergronden, binnen.

Grondstofbasis: polychloropreen, in oplosmid-
del opgelost
Materiaalverbruik: circa 300 g/m2, afhankelijk 
van de rugzijde als de lijm dubbelzijdig wordt 
aangebracht
Verwerkingsvoorwaarden 
Temperatuur: niet onder +15°C
Ventilatietijd: 15 tot 20 minuten
Inlegtijd: tot 45 minuten bij +20 °C, 50 % 
relatieve luchtvochtigheid
Reinigingsmiddel: verfverdunner
Geschikt voor stoelrollen: ja (wielen conform 
EN 12529)
Geschikt voor vloerverwarming: ja
GISCODE: S1
Verpakking: emmer met 5 kg netto
Opslag: koel bewaren, aangebroken verpakkin-
gen goed sluiten
Houdbaarheid: circa 12 maanden in de onge-
opende, originele verpakking te bewaren

Verpak-
king

Art. nr.
EAN

Pallet

5 kg 
emmer

30390
40 24705 30390 3

75 
emmers

ARDEX AF 620
Oplosmiddelvrije contactlijm

ARDEX AF 620 onderscheidt zich door univer-
sele toepassingsmogelijkheden, het uitstekende 
hechtingsspectrum en een hoge eindvastheid. 
ARDEX AF 620 kan zeer goed met een kwast of 
een roller aangebracht worden. Aanbrengen met 
een getande lijmkam A1 is ook mogelijk.

Voor binnen, vloeren, wanden, plafonds en 
trappen.
• zeer groot toepassingsspectrum
• eenvoudig op te brengen
• onmiddellijke beginhechting na het drogen
• lange contactkleeftijd
• reukneutraal na droging

Toepassing 
Dispersielijm - contactlijm voor het verlijmen van:
• homogene en heterogene PVC – bedekkingen
• PVC – zachte plinten
• trapprofielen van PVC en rubber
• holle plinten
•  textiele vloerbedekking; ook stugge naaldvlies-

bedekkingen of geweven materiaal
• schokdempende wandafwerkingen
• CV-bedekkingen
• LVT/designvloerbedekkingen
• isolatie
• linoleum
• rubberbedekkingen
op zuigende en niet-zuigende ondergronden.

Grondstofbasis:
speciale kunststofdispersie
Materiaalverbruik: circa 100 - 200 g/m2

afhankelijk van het gebruikte gereedschap als 
de lijm dubbelzijdig wordt aangebracht

Verpak-
king

Art. nr.
EAN

Pallet

2,5 kg 
emmer

30387
40 24705 30387 3

120 
emmers

Verwerkingsvoorwaarden 
Temperatuur: niet onder +15°C
Relatieve luchtvochtigheid (rF):
niet boven 75 %
Ventilatietijd: circa 45 tot 60 minuten
Inlegtijd: tot 24 uur
Lagere temperaturen en een hogere relatieve 
luchtvochtigheid verlengen de tijden en kunnen 
tot vochtinsluitingen leiden. De aangegeven 
tijden gelden voor +20°C en een relatieve lucht-
vochtigheid van 50 %.
Reinigingsmiddel: vóór het drogen: water
Geschikt voor stoelrollen: ja (wielen conform 
EN 12529)
Geschikt voor vloerverwarming: ja
EMICODE: EC1PLUS = zeer emissiearm
GISCODE: D1 – oplosmiddelvrij
Verpakking: emmer met 2,5 kg netto
Opslag: koel, maar vorstvrij bewaren, aangebro-
ken verpakkingen goed sluiten.
Houdbaarheid: circa 12 maanden in de onge-
opende, originele verpakking in droge ruimtes

ARDEX GmbH 
Witten

Z-155.20-390

Op emissies getest 
bouwproduct 

volgens DiBt-prin-
cipes



VL
O

ER
BE

D
EK

K
IN

G
S-

EN
 P

AR
K

ET
LI

JM
EN

123

ARDEX AF 824
Geleidingsadditief

Om te mengen met ARDEX AF 825
Fixatie voor tapijttegels.

Toepassing 
Dispersie met speciale geleidende pigmenten 
om te mengen met ARDEX AF 825 Fixatie voor 
tapijttegels.
•  voor het vervaardigen van een geleidende 

dispersie
•  voor de anti-statische bevestiging van tapijt-

tegels

Grondstofbasis: pigmentdispersie
Mengverhouding:
1 deel AF 824 Geleidingsadditief + 4 delen AF 
825 Fixatie voor tapijttegels
Materiaalverbruik: circa 80 – 150 g/m2

gebruiksklaar mengsel in combinatie met 
ARDEX AF 825
Verwerkingsvoorwaarden
Reinigingsmiddel: vóór het drogen: water
Geleidend vermogen van de film (DIN EN 
13415):
104 tot 3 x 105  weerstand met 
ARDEX AF 825
GISCODE: D1 – oplosmiddelvrij
Verpakking: jerrycan met 5 kg netto
Opslag: koel, maar vorstvrij bewaren, 
aangebroken verpakkingen goed sluiten.
Houdbaarheid: circa 6 maanden in de origineel 
gesloten verpakking houdbaar

Verpak-
king

Art. nr.
EAN

Pallet

5 kg jerry-
can

30377
40 24705 30377 4

90 
jerrycans

ARDEX AF 800
Universele fixering

ARDEX AF 800 onderscheidt zich door een zeer 
lange open tijd, een hoge nakleefkracht en is 
goed met water emulgeerbaar.

Voor binnen, vloer
• breed toepassingsspectrum
• zeer zuinig in gebruik
• hoge nakleefkracht
• met water weer oplosbaar
• zeer emissiearm

Toepassing 
Goed klevende, met water verwijderbare, te 
rollen en te smeren tijdelijke verlijming van:
• textiele vloerbedekking met vliesrugzijde
•  textiele vloerbedekking met textielen rugzijde-

uitrustingen
• textiele vloerbedekking met schuimrugzijde
• CV-bedekkingen
•  ARDEX DS 40 Contactgeluidsisolatie- en 

ontkoppelingsplaten
op zuigende ondergronden en op aanwezige 
afwerkvloeren
Grondstofbasis:
redispergeerbare kunststofdispersie
Materiaalverbruik: 150 – 300 g/m2, afhanke-
lijk van de onderzijde, wijze van aanbrengen en 
ondergrond verwerkingsvoorwaarden
Temperatuur: niet onder +15°C
Ventilatietijd:
10 tot 15 minuten op zuigende ondergronden
30 tot 45 minuten op een niet-zuigende onder-
grond
Inlegtijd: 90 tot 120 minuten 
Lagere temperaturen en een hogere relatieve 
luchtvochtigheid verlengen de tijden en kunnen 
tot vochtinsluitingen leiden. De aangegeven 
tijden gelden voor +20°C en een relatieve lucht-
vochtigheid van 50 %.
Reinigingsmiddel: water
Geschikt voor stoelrollen: ja (wielen conform 
EN 12529)
Geschikt voor vloerverwarming: ja
Shampoo en sproeiextractie: ja
EMICODE: EC1PLUS = zeer emissiearm
GISCODE: D1 – oplosmiddelvrij
Blauwe Engel: RAL– UZ 113
Verpakking: emmer 10 kg netto
Opslag: koel, maar vorstvrij bewaren, aangebro-
ken verpakkingen goed sluiten.
Houdbaarheid: circa 12 maanden in de origi-
neel gesloten verpakking houdbaar

Verpak-
king

Art. nr.
EAN

Pallet

10 kg 
emmer

30383
40 24705 30383 5

40 
emmers

ARDEX GmbH 
Witten

Z-155.20-497

Op emissies getest 
bouwproduct 

volgens DiBt-prin-
cipes

NIEUW!

ARDEX AF 823
elektrisch geleidende 
voorstrijk
Voor binnen, vloer

• vervangt het aanbrengen van koperband
• zeer emissiearm
• gebruiksklaar

Toepassing 
Elektrisch geleidende voorstrijk voor het antista-
tisch leggen van:
– PVC-
– textiel-
– linoleum-
–  rubbervloeren met ARDEX AF 2270 universele 

lijm, geleidend 
op zuigende en niet-zuigende ondergronden, 
binnen.

Grondstofbasis: Acrylaatdispersie
Materiaalverbruik: circa 120 – 150 g/m²
Aanbrenghulpmiddel: schuimrol

Verwerkingsvoorwaarden
Temperatuur: niet onder +15°C
Relatieve luchtvochtigheid (rF):
niet boven 75%
Droogtijd: circa 3 tot 5 uur
Geleidingsweerstand: < 3 x 105

Reinigingsmiddel: voor het drogen met water
Geschikt voor vloerverwarming: ja
EMICODE: EC1PLUS = zeer emissiearm
GISCODE: D1 
Verpakking: 10 kg jerrycan
Opslag: koel, maar vorstvrij bewaren, aangebro-
ken verpakkingen goed sluiten en op korte 
termijn opmaken.
Houdbaarheid: circa 12 maanden in de origi-
neel gesloten verpakking houdbaar

Verpak-
king

Art. nr.
EAN

Pallet

10 kg 
jerrycan

37212
40 24705 37212 1

60 
jerrycans
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Verpak-
king

Art. nr.
EAN

Pallet

tube van 
310 ml

73129
40 24705 73129 4

90 
dozen

ARDEX CA 20 P
SMP-montagelijm

Voor binnen en buiten. Wand en vloer.

Eencomponentige montagelijm op basis van 
silaangemodificeerde polymeren

Oplosmiddel-, water en isocyanaatvrij
Hoge kleefkracht
Krimpvrij uithardend met elastische en tril-
lingsongevoelige 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 me-
taal, hout, keramiek en kunststoffen.

Grondstofbasis:
silaan-gemodificeerde polymeer 
Consistentie: thixotroop
Kleur: wit
Materiaalverbruik: 30 - 40 ml/str. m 
(afhankelijk van het afsnijden van het mondstuk) 
Huidvormingstijd 
(23°C/ 50% rel. luchtvochtigheid):
circa 7 - 10 minuten
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 minuten) 
EMICODE: EC1 = zeer emissiearm
Opslag: vorstvrij in droge ruimtes circa 18 
maanden in de ongeopende, originele verpak-
king te bewaren

ARDEX CW 
Reinigingsdoekjes

–  extreem scheurbestendige, stevige en pluisar-
me viscosedoekjes die aanvoelen als stof 

–  gedrenkt in een zachte, krachtige reinigings-
vloeistof

–  om lijm- en epoxyresten op gereedschap en 
afwerkvloeren te verwijderen

–  snel drogend zonder residuen, aangename, 
frisse geur

–  in hersluitbare dispenser-emmer

Toepassing :
Vochtige reinigingsdoekjes om epoxyresten en 
lijmresten voorzichtig van gladde afwerkvloeren 
te verwijderen en om gereedschap en machines 
grondig te reinigen.

Geschikt voor het verwijderen/reinigen van:
–  1-K PU- en SMP-lijmresten in verse toestand 

van afwerkvloeren zoals parket en keramiek
–  2-K PU- en epoxyharslijmresten in verse 

toestand van afwerkvloeren zoals parket en 
keramiek

–  dispersielijmresten in verse en iets gedroogde 
toestand van afwerkvloeren zoals parket en 
PVC-vloeren

–  lijmresten van de genoemde lijmen van ge-
reedschap, machines e.d.

–  cementresten zoals cementsluiers op kerami-
sche bedekkingen

–  verontreinigingen door vet, olie, teer, grafiet, 
was enz. 

Soort materiaal:
Doekjes: 70% viscose, 30 % polyester 
gedrenkt in een zachte, krachtige reinigings-
vloeistof
pH-waarde: circa 5 in vloeibaar concentraat
Dichtheid: circa 1,01 kg/l vloeistof
Verpakking: kunststof emmer met 72 doekjes; 
inhoud: 6 emmers per doos
Opslag: koel, maar vorstvrij bewaren, aangebro-
ken verpakkingen goed sluiten.
Houdbaarheid: circa 24 maanden in de origi-
neel gesloten verpakking houdbaar

Verpak-
king

Art. nr.
EAN

Pallet

emmer met 
72 doekjes

(verpakt 
per = 6 
emmers)

32585
40 24705 32585 1

264 
emmers

ARDEX AF 825
Fixatie voor tapijttegels

Voor binnen. Vloer.

• sterk klevend
• snel drogend
• zeer emissiearm
• zeer zuinig in gebruik

Toepassing 
Fixatiedispersielijm voor de antislip-fixatie van 
zelfliggende tapijttegels met een onderzijde van:
• bitumen/vlies-
• EVA/vlies-
• PVC-
• PUR rugzijde
op zuigende en niet-zuigende ondergronden, 
binnen.

Grondstofbasis: kunststof dispersie
Materiaalverbruik: Rol: circa 70 - 90 g/m2

Verwerkingsvoorwaarden 
Temperatuur: niet onder +15°C
Relatieve luchtvochtigheid (rF):
niet boven 75 %
Ventilatietijd:
min. 30 minuten op een zuigende ondergrond
min. 60 minuten op een niet-zuigende onder-
grond
Inlegtijd: circa 24 uur na het drogen
Lagere temperaturen en een hogere relatieve 
luchtvochtigheid verlengen de tijden en kunnen 
tot vochtinsluitingen leiden. De aangegeven 
tijden gelden voor +20°C en een relatieve lucht-
vochtigheid van 50 %.
Reinigingsmiddel: vóór het drogen: water
Geschikt voor stoelrollen: ja (wielen conform 
EN 12529)
Geschikt voor vloerverwarming: ja
Shampoo en sproeiextractie: ja
EMICODE: EC1PLUS = zeer emissiearm
GISCODE: D1 – oplosmiddelvrij
Verpakking: emmer 10 kg netto
Opslag: koel, maar vorstvrij bewaren, aangebro-
ken verpakkingen goed sluiten.
Houdbaarheid: circa 12 maanden in de origi-
neel gesloten verpakking houdbaar

Verpak-
king

Art. nr.
EAN

Pallet

10 kg 
emmer

30376
40 24705 30376 7

40 
emmers

ARDEX GmbH 
Witten

Z-155.20-495

Op emissies getest 
bouwproduct 

volgens DiBt-prin-
cipes
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MATERIAALVERBRUIK VLOERBEDEKKINGSLIJMEN
Product Getande lijmkam Materiaalverbruik
Universele lijm
AF 2224 A1 250 - 280 g/m²

A2 300 - 350 g/m²
B1 400 - 450 g/m²
B2 500 - 550 g/m²

AF 2270 Pajarito 7 280 - 330 g/m²
S2 350 - 420 g/m²
Pajarito 25 500 - 550 g/m²

Lijm voor elastische bedekkingen
AF 130 A1 280 - 320 g/m²

A2 330 g/m²
AF 140 A2 300 - 330 g/m²
AF 155 A1 250 - 280 g/m²

A2 300 - 350 g/m²
B1 400 - 450 g/m²

AF 180 A1 300 - 350 g/m²
A2 370 - 420 g/m²
B1 430 - 480 g/m²
B2 520 - 580 g/m²

AF 185 Nylon roller, 9 mm poolhoogte 120 - 150 g/m²
AF 785 B1 375 - 425 g/m²
Lijm voor textiele bedekkingen
AF 230 B1 390 g/m²

B2 530 g/m²
AF 270 B1 325 - 375 g/m²

B2 400 - 450 g/m²
AF 290 B1 400 - 450 g/m²

B2 475 - 525 g/m²
Lijm voor parket
AF 460 B3 - B15 800 - 1500 g/m²

B6 - B8 900 - 1000 g/m²
B11 - B15 1000 - 1500 g/m²

AF 480 B3 800 - 1000 g/m²
B3 - B15 800 - 1500 g/m²
B6 - B8 800 - 1000 g/m²
B11 - B15 1000 - 1500 g/m²

AF 481 B3 800 - 1000 g/m²
B6 - B10 1000 - 1200 g/m²
B11 - B15 1200 - 1500 g/m²

AF 490 B3 800 - 1000 g/m²
B5 700 - 900 g/m²
B11 1000 - 1200 g/m²
B13 1100 - 1300 g/m²
B15 1000 - 1500 g/m²

AF 495 A1 320 g/m²
B1 400 g/m²
B2 600 g/m²
B3 850 g/m²
B10 1000 g/m²
B11 - B15 1000 - 1500 g/m²

Contactlijm
AF 620 A1 200 g/m²

Standaardwals 7 – 9 mm of structuurwals  
Rollo schuim, grof, geel

100 g/m²

AF 660 Kwast, rol, A5 300 g/m²
Fixeringen
AF 800 A1 200 - 250 g/m²

A2 250 - 300 g/m²
B1 300 g/m²

AF 823 Rol 120 - 150 g/m²
AF 824 Om te mengen met AF 825 80 - 150 g/m² gebruiksklaar mengsel in 

combinatie met AF 825
AF 825 Rol 70 - 90 g/m²

* Verbruikshoeveelheden vastgesteld met getande bladen van Pajarito op ARDEX egalisaties
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PANDOMO® W1 2.0 Decorpleister  

PANDOMO® W3 2.0 Decorpleister, betongrijs  

PANDOMO® CC Verfconcentraat 

PANDOMO® Impregneermiddel oppervlaktebescherming NIEUW!

PANDOMO® SP-CR Onderhouds- en reparatiereiniger

PANDOMO® SP-PS Watergedragen PU-sealer
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PANDOMO® W 1 2.0
Decorpleister

Voor binnen

Voor de vormgeving van wand- en plafondopper-
vlakken, op cement-kunststof-basis.

Toepassing 
Het creëren van representatieve, creatief vormge-
geven zichtbare oppervlakken, zoals bijvoorbeeld 
expositie ruimtes, foyers, openbare gebouwen, 
verkoopruimtes en in privéwoningen.

Verhardt en droogt snel, spanningsarm en scheur-
vrij in alle laagdiktes.

PANDOMO® W1 2.0 kan glad en met structuur 
ingekleurd worden met PANDOMO® CC, verfcon-
centraat. 

Geschikt voor droge ruimtes, badkamers en 
toiletruimtes. De inzet van PANDOMO® W1 2.0 in 
ruimtes waar direct contact is met water wordt 
niet aanbevolen.

Mengverhouding:
circa 2,5 l water : 5 kg poeder
Soortelijk gewicht: circa 0,9 kg/l
Gewicht gebruiksklare mortel: circa 1,4 kg/l
Materiaalverbruik: circa 1,0 – 1,5 kg per vorm-
gegeven m2 op een vlakke ondergrond
Verwerkingstijd (+20 °C): circa 30 minuten
GISCODE: ZP1 = cementhoudend product, 
chromaatarm 
EMICODE: EC1PLUS = zeer emissiearm
Opslag: circa 6 maanden in de ongeopende, 
originele verpakking in droge ruimtes

PANDOMO® W 3 2.0
Decorpleister, betongrijs

Voor binnen

Ingekleurde decorpleister voor de vorm-
geving van wand- en plafondoppervlakken, 
op cement-kunststof-basis.

Kleur betongrijs

Toepassing 
Het creëren van representatieve, creatief 
vormgegeven zichtbare oppervlakken, zoals 
bijvoorbeeld expositie ruimtes, foyers, openbare 
gebouwen, verkoopruimtes en in privéwoningen.

Verhardt en droogt snel, spanningsarm en 
scheurvrij in alle laagdiktes.

Geschikt voor droge ruimtes, badkamers en 
toiletruimtes. De inzet van PANDOMO® W3 2.0 in 
ruimtes waar direct contact is met water wordt 
niet aanbevolen.

Mengverhouding:
circa 2,5 l water : 5 kg poeder
Soortelijk gewicht: circa 0,9 kg/l
Gewicht gebruiksklare mortel: circa 1,4 kg/l
Materiaalverbruik: circa 1,0 – 1,5 kg per 
vormgegeven m2 op een vlakke ondergrond
Verwerkingstijd (+20 °C): circa 30 minuten
GISCODE: ZP1 = cementhoudend product, 
chromaatarm 
EMICODE: EC1PLUS = zeer emissiearm
Opslag: circa 6 maanden in de ongeopende, 
originele verpakking in droge ruimtes

Verpak-
king

Art. nr.
EAN

Pallet

5 kg zak 30630
40 24705 30630 0

verpakt per 
4 stuks

160 zakken

Verpak-
king

Art. nr.
EAN

Pallet

5 kg zak 30661
40 24705 30661 4

verpakt per 
4 stuks

160 zakken

Beton-
grijs
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PANDOMO® CC
Verfconcentraat

Voor het inkleuren van poederachtige 
ARDEX-producten. 

Voor PANDOMO® W1 2.0.

De bindmiddelvrije kleurconcentraten zijn niet 
bedoeld om oppervlaktes te schilderen.
– sterk geconcentreerd
– zeer zuinig in gebruik
– bindmiddelvrij
– met elkaar te mengen

Opslag: vorstvrij circa 24 maanden in de 
ongeopende, originele verpakking Kleur Art. nr.

EAN
Fles/g

nr. 1
zwart

22114
40 24705 22114 6

250 ml fl es
(circa 273  g)

nr. 1
zwart

73350
40 24705 73350 2

5 l jerrycan*
(circa 5,5  kg)

nr. 2
wit

22115
40 24705 22115 3

250 ml fl es
(circa 430  g)

nr. 2
wit

73351
40 24705 73351 9

5 l jerrycan*
(circa 8,6  kg)

nr. 3
blauw

22116
40 24705 22116 0

250 ml fl es
(circa 273  g)

nr. 3
blauw

73352
40 24705 73352 6

5 l jerrycan*
(circa 5,5  kg)

nr. 4
rood

22132
40 24705 22132 0

250 ml fl es
(circa 265  g)

nr. 4
rood

73353
40 24705 73353 3

5 l jerrycan*
(circa 5,3  kg)

nr. 5
geel

22133
40 24705 22133 7

250 ml fl es
(circa 258  g)

nr. 5
geel

73354
40 24705 73354 0

5 l jerrycan*
(circa 5,2  kg)

nr. 6
groen

22134
40 24705 22134 4

250 ml fl es
(circa 293  g)

nr. 6
groen

73355
40 24705 73355 7

5 l jerrycan*
(circa 5,9  kg)

nr. 7
umbra

22135
40 24705 22135 1

250 ml fl es
(circa 300  g)

nr. 7
umbra

73356
40 24705 73356 4

5 l jerrycan*
(circa 6,0  kg)

nr. 8
bruin

22136
40 24705 22136 8

250 ml fl es
(circa 350  g)

nr. 8
bruin

73357
40 24705 73357 1

5 l jerrycan*
(circa 7,0  kg)

nr. 9
oxyde-rood

22137
40 24705 22137 5

250 ml fl es
(circa 413  g)

nr. 9
oxyde-rood

73358
40 24705 73358 8

5 l jerrycan*
(circa 8,3  kg)

nr. 10
oxyde-oker

22138
40 24705 22138 2

250 ml fl es
(circa 353  g)

nr. 10
oxyde-oker

73359
40 24705 73359 5

5 l jerrycan*
(circa 7,1  kg)

*Levertijd op aanvraag

PANDOM0®

Impregneermiddel 
Bescherming van het 
oppervlak 
Ter bescherming van gekleurde en gepolijste 
oppervlakken van PANDOMO® W1, PANDOMO® 

W3, PANDOMO® K1, K3, PANDOMO® Studio en 
Terrazzo

Voor binnen. 
Wanden en vloeren.

Toepassing 
Voor privé-woonruimtes en oppervlakken met 
matige stoot- en slagbelasting, bijvoorbeeld 
in tentoonstellingsruimtes, ontvangstruimtes, 
openbare gebouwen, verkoopruimtes en in 
woningen.

Met PANDOMO® Impregneermiddel behandelde 
oppervlakken zijn zeer slijtagebestendig en 
waterafstotend.

Materiaalverbruik: 
PANDOMO® W1 of W3:  
circa  25 – 30 g/m2 bij één laag 
PANDOMO® K1 of K3: 
circa  50 g/m2 bij één laag 
PANDOMO® FloorPlus (K1 + HG zand)
circa  50 – 60 g/m2 bij één laag 
PANDOMO® Studio 
50 g/m2 bij één laag 25 g/m2 bij twee lagen

EMICODE: zeer emissiearm EC1PLUS

Kenmerk conform GHS/CLP:
Signaalwoord (CLP): let op 
H226 - Ontvlambare vloeistof en damp 
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie 
Opslag: in een droge omgeving en goed 
gesloten verpakking circa 12 maanden te 
bewaren

Verpak-
king

Art. nr.
EAN

Pallet

1 l blik 37131
40 24705 37131 5

480 
dozen

2,5 l 
jerrycan

37130
40 24705 37130 8

210 
jerrycans

NIEUW!
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PANDOMO® SP-PS
Watergedragen PU-sealer

Voor binnen

Voor bescherming en sealing van PANDOMO®

vloeren en wanden
Zijdematte oppervlaktefinish

– waterbestendig
– schuurbestendig
– oplosmiddelvrij
– reukarm
– zeer zuinig in gebruik

Soortelijk gewicht:
Component A = circa 1,0 kg/l 
Component B = circa 1,2 kg/l 

Materiaalverbruik: circa 80 g/laag

EMICODE: EC1PLUS = zeer emissiearm

Opslag: PANDOMO® SP-PS kan in droge 
ruimtes, bij temperaturen tussen +10 °C en 
+30 °C in de ongeopende, originele verpakking 
minimaal 6 maanden bewaard worden. Het 
product moet beschermd worden tegen vorst, 
directe zonnestralen en hittebronnen.

Verpak-
king

Art. nr.
EAN

Pallet

3,52 kg 
jerrycan 

met 3,2 kg
Fles met 
0,32 kg

24538
40 24705 24538 8

68 
jerrycans

PANDOM0® SP-CR 
onderhoudsen 
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, 
aangebroken verpakking goed afsluiten. 
Ca. 24 maanden in de origineelgesloten 
verpakking.
Aangebroken verpakkingen indien 
mogelijk direct verwerken.

Verpak-
king

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
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Kant-en-klare kleurvloeistof!

De PANDOMO Wall kleurvloeistof wordt geleverd in een 

flacon van 250 ml. Exact de juiste hoeveelheid voor het 

inkleuren van 5 kg witte PANDOMO  W1 betonlookpleister, 

voldoende voor ca. 5 m² wandoppervlak. De eindkleur van 

het product wordt bereikt door afwerking met PANDOMO 

SP-SL steenolie.

Door de standaard dosering is het aanmaken en ver- 

werken van iedere gewenste kleur betonlook wandpleister 

zeer eenvoudig!

www.colourcenter.eu

PANDOMO® Colour Center is een Nederlands meng-

centrum van pigmentkleuren, dat praktisch elke  

PANDOMO-kleur in een direct verwerkbare kleur-

vloeistof produceert. Een kant-en-klare oplossing 

voor het inkleuren van het PANDOMO W1 betonlook-

pleister van ARDEX.

Het in te kleuren wandpleister geeft elk project, klein 

of groot, hét unieke betonlook design. Naast een basis 

kleurcollectie is elke gewenste kleurstelling te realiseren, 

inclusief gangbare RAL-kleuren.

Voor het inkleuren van 

PANDOMO® W1 betonlookpleister
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ARDEX A 828 Wandvul- en uitvlakmiddel

ARDEX A 828 LEMON  Wandvul- en uitvlakmiddel  
met limoengeur

ARDEX A 828 COMFORT Ultralicht uitvlakmiddel 

ARDEX A 828 READY pleister en voegvuller 

ARDEX A 826 Finishpleister

ARDEX A 826 READY finishpleister 

ARDEX W 820 Universele wandegalisatiemortel

ARDEX A 900 Reparatie-egalisatie 

ARDEX A 930 Wandmortel, buiten en binnen 

ARDEX A 950 Flexegalisatie, grijs 

ARDEX R1 Renovatiepleister

ARDEX R1C Renovatiepleister Classic

ARDEX RF Pleister uit de koker 

ARDEX R4 RAPID Universeel sneluitvlakmiddel

ARDEX F3 Wandreparatie- en egalisatieproduct

ARDEX F5 Vezelversterkte gevelegalisatie

ARDEX F 11 Gevelegalisatie

ARDEX BU-R Wapeningsweefsel
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OVERZICHT TOEPASSINGEN Oppervlak, wand en voeg

WANDEGALISATIES ARDEX A 828 ARDEX A 828 
COMFORT

ARDEX A 828 
READY

ARDEX A 828 
LEMON

ARDEX A 826 ARDEX A 826 
READY

Basis gips gips dispersie gips gips dispersie

EMICODE® EC 1PLUS EC 1PLUS EC 1PLUS EC 1PLUS EC 1PLUS

ARDURAPID®-effect

A1 volgens EN 13501

A2 volgens EN 13501

Voor het maken van oppervlakken in de 
kwaliteitsklassen Q1 - Q4 Q2 - Q4

Verwerkingstijd bij +20°C [min] 30 60 30 60

Laagdikte [mm] naar wens naar wens 0 - 5 naar wens naar wens 0 - 3

Materiaalverbruik kg/m2/mm 1 0,7 1,2 1 0,9 1,4

Ondergrond 

Metselwerk

Cellenbeton

Beton P3/P52 P3/P52 P3/P52

Baksteenmetselwerk

Gipsblokken

Kalkzandsteen

Gipspleister

Wand- en plafondplaten

Gipskarton- en gipsvezelplaten

Cementvezelplaten

OSB-plaat DIN EN 300 P82 P82 P82 P82 P82 P82

Spaanplaat P4 - P7 P52/P82 P52/P82 P52/P82 P52/P82 P52/P82 P52/P82

Oude ondergronden 

Tegelwerk P3/P4/P82 P3/P4/P82 P3/P4/P82 P3/P4/P82

Natuursteen P3/P4/P82 P3/P4/P82 P3/P4/P82 P3/P4/P82

Acrylaatlakverf en alkydeharsverf P3/P4/P82 P3/P4/P82 P3/P4/P82 P3/P4/P82

Watervaste, schuur- en wasbestendige matte 
dispersieverven P3/P4/P82 P3/P4/P82 P3/P4/P82

Latexverf P3/P4/P82 P3/P4/P82 P3/P4/P82

Pleisters

Mineraal stucwerk 

MG 2 kalkcementmortels 

MG 3 cementmortels

MG 4 gipsmortels

Kunstharspleisters P4 P4 P4 P4/P82
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Renovatie en reparatie Buiten en gevel

ARDEX W 820 ARDEX R1(C)* ARDEX RF ARDEX R 4 
RAPID

ARDEX A 950 ARDEX A 930 ARDEX F 3* ARDEX F 5* ARDEX F 11*

gips witte cement dispersie witte cement cement cement witte cement witte cement witte cement

EC 1PLUS EC 1PLUS EC 1PLUS EC 1PLUS EC 1PLUS EC 1PLUS EC 1PLUS EC 1PLUS EC 1PLUS

180 45 (C = 30) 15 30 - 40 60 30 30 60

naar wens tot 10 tot 12 tot 10 naar wens 2 - 30 naar wens naar wens
zonder zand 

tot 5

1 0,8 0,6 1,1 1,1 1,3 0,9 0,9 1,2

P3/P52

P3/P52 P3/P52

P3/P4/P52 P3/P4/P52 P3/P4/P52 P3/P4/P52 P3/P4/P52 P3/P4/P52

P3/P4/P52 P3/P4/P52 P3/P4/P52 P3/P4/P52 P3/P4/P52 P3/P4/P52

P82 P82 P82

P52/P82 P52/P82 P52/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/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/P4/P82

P4/P52 P4/P52 P52 P52 P4/P52

P4/P82 P4/P82 P82 P4/P82 P4/P82

*de vermelde adviezen voor gebruik gelden alleen voor binnen
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ARDEX A 828
Wandvul- en uitvlakmiddel
Filler
Op gips-kunststofbasis
Voor het dichten van voegen bij gipskartonplaten 
en andere bouwplaten.

Pleisterwerk 
conform kwaliteitsgradaties Q1 - Q4.

Voor binnen, wanden en plafonds

Verhardt in elke laagdikte continu
Klinkt niet in
Blijft scheurvrij

Toepassing 
Uitvlakken en egaliseren van:
– ruw metselwerk
– beton
– gasbeton
–  lichtbouw- en isolatieplaten voor behang- en 

schilderwerkzaamheden
Voor het opvullen van grotere oneffenheden op 
wanden en plafonds
Voor het opvullen van: 
– scheuren, sleuven en gaten
–  voegen bij gipskartonplaten en andere bouw-

platen
Egaliseren van wandoppervlakken van:
– kalkzand precisieblokken en -elementen
Dichten van voegen in betonnen prefab plafon-
delementen
Verwerken van gipsblokken.
Voor het verankeren en inzetten van lasdozen 
voor armaturen, installaties enz.

Normen, keuringsrapporten
Onbrandbaar bouwmateriaal klasse A1 volgens 
EN 13501, deel 1 voegvuller voor het pleisteren 
van voegen zonder band of gaas, type 4 B, 
volgens EN 13963 

Mengverhouding:
circa 13 l water : 25 kg poeder
Soortelijk gewicht: circa 1,0 kg/l
Gewicht gebruiksklare mortel: circa 1,5 kg/l
Materiaalverbruik: circa 1,0 kg/m2 en mm
Verwerkingstijd (+20 °C): circa 30 minuten
Verven en lijmen: na droging
pH-waarde: circa 8
EMICODE: EC1PLUS = zeer emissiearm
Opslag: circa 12 maanden in de ongeopende, 
originele verpakking, in droge ruimtes

Verpak-
king

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 
LEMON
Wandvul- en uitvlakmiddel 
met limoengeur
Stofarm samengesteld: 
duidelijk minder stof dan TRGS 900
(Technische regel voor gevaarstoffen – arbeids-
plaats-grenswaarde).

Bij het mengen met water komt er een limoen-
geur vrij.
Alle technische gegevens zoals bij ARDEX 
A 828.

Verpak-
king

Art. nr.
EAN

Pallet

25 kg 
papieren 

zak

53135
40 24705 53135 1

40 
zakken

ARDEX A 828 
COMFORT 
Ultralicht uitvlakmiddel
Filler en finisher

Wit uitvlakmiddel op gipskunststofbasis met lich-
te vulstoffen. Voor het uitvlakken en pleisteren 
van wanden en plafonds. Vullen van voegen bij 
gipskarton- en gipsvezelplaten.

Voor stucwerk volgens de kwaliteitsklassen 
Q1-Q4

Voor binnen, wanden en plafonds

Zeer zuinig in verbruik 
Comfortabel mengen ook van grotere hoeveel-
heden 
Consistentie blijft binnen de verwerkingstijd 
hetzelfde 
Hecht zowel op draagkrachtige, matte dispersie-
verven als op latexverven zonder voorstrijk
Goede nabewerking zonder schuren 
Afwerking tot op 0 mm is mogelijk
Heel goed te schuren 

Toepassing 
Pleisteren en gladmaken van wand- en plafond-
vlakken van:
– metselwerk
– beton
– stucwerk
– gasbeton
–  gipskarton- en gipsvezelplaten en andere 

bouwplaten
Voor het opvullen van:
– scheuren, sleuven en gaten
–  voegen bij gipskartonplaten en andere bouw-

platen

Normen, keuringsrapporten
Onbrandbaar bouwmateriaal klasse A1 volgens 
EN 13501, deel 1 voegvuller voor het pleisteren 
van voegen zonder band of gaas, type 4 B, 
volgens EN 13963

Mengverhouding:
circa 10.8 l water : 15 kg poeder
Soortelijk gewicht: 0,75 kg/l
Gewicht gebruiksklare mortel: 1,2 kg/l
Materiaalverbruik: circa 0,7 kg/m2 en mm
Verwerkingstijd (+20 °C): circa 60 minuten
Verven en lijmen: na droging
pH-waarde: circa 8
EMICODE: EC1PLUS = zeer emissiearm
Opslag: circa 12 maanden in de ongeopende, 
originele verpakking, in droge ruimtes

Verpak-
king

Art. nr.
EAN

Pallet

15 kg 
papieren 

zak

32587
40 24705 32587 5

60 
zakken
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ARDEX A 826
Finishpleister

Op gips-kunststofbasis
Voor het gletten en vullen van wanden en 
plafonds.
Pleisterwerk conform kwaliteitsgradaties Q1– 
Q4.

Voor binnen, wanden en plafonds

Zeer zuinig in het gebruik
Aanzetloos tot op 0 mm te verwerken

Toepassing 
Voor het maken van vlakke, gladde en span-
ningsvrije wanden en plafonds voor:
– behangwerkzaamheden 
– plastische verven
– lakken en dispersieverven
– kunststof wandtegels of -platen
– folie
–  snij- en egalisatietechnieken bij schilderwerken
Voor het vullen van scheuren en gaten.
Voor het dichten van voegen.
Voor het verwerken van gipsblokken.
Voor het lijmen en uitvlakken van materialen van 
hardschuim.
Voor het verankeren en inzetten van lasdozen 
voor armaturen, installaties enz.

Normen, keuringsrapporten:
Onbrandbaar bouwmateriaal klasse A1 volgens 
EN 13501, deel 1 voegvuller voor het pleisteren 
van voegen zonder band of gaas, type 4 B, 
volgens EN 13963 

Mengverhouding:
circa 16 l water : 25 kg poeder
Soortelijk gewicht: circa 0,8 kg/l
Gewicht gebruiksklare mortel: circa 1,5 kg/l
Materiaalverbruik: circa 0,9 kg/m2 en mm
Verwerkingstijd (+20 °C): circa 60 minuten
Verven en lijmen:
na droging
pH-waarde: circa 8
EMICODE: EC1PLUS = zeer emissiearm
Opslag: circa 12 maanden in de ongeopende, 
originele verpakking, in droge ruimtes

Verpak-
king

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 828 
READY 
Wandpleister en voegvuller

Witte dispersiegebonden, kant-en-klare wand- en 
plafondpleister en vuller.

Voor het uitvlakken en pleisteren van wanden, 
prefab betonelementen en plafonds. Voor het 
dichten van voegen bij gipskartonplaten en 
bouwplaten. Voor het vervaardigen van 
oppervlakken in de kwaliteiten Q1 – Q4.

Voor binnen, wanden en plafonds

Voor laagdiktes tot 5 mm.
Tot op nul verwerkbaar.

Toepassing 
Voor het dichten van voegen bij prefab 
betonelementen, gipskartonplaten en bouwpla-
ten.
Voor het uitvlakken en pleisteren van wanden en 
plafonds van:
– beton
– schuimbeton
– stucwerk
– gipskarton- en gipsvezelplaten
– glasvezelbehang
– tegels – natuursteen – klinkers
– matte verven
– glanzende verven 
– kalkcementpleister
– gipsvezelplaten
– cementvezelplaten
o.a. voor de uitvoering van schilderwerkzaamhe-
den, behangen, pleisteren en kunstharspleiste-
ren enz. 
Voor het verwerken van gipsblokken. 
Voor het vervaardigen van oppervlakken in de 
kwaliteiten Q1 - Q4 conform toepassingenblad 
nr. 2 van de industriegroep gipsplaten van het 
“Bundesverband der Gips- und Gipsbauplattenin-
dustrie e.V.”
Normen, keuringsrapporten
Fijne dunpleister type 4A, conform EN 13963
Gewicht gebruiksklare mortel: circa 1,25 kg/l
Materiaalverbruik: circa 1,2 kg/m²/mm
Droging (+20 °C/50%rF): circa 8 uur bij 1,5 mm 
laagdikte
circa 24 uur bij 3 mm laagdikte
circa 48 uur bij 5 mm laagdikte
pH-waarde: circa 9,5
Opslag: Vorstvrij bewaren en beschermen tegen 
hoge temperaturen. In droge ruimtes circa 12 
maanden in de ongeopende, originele verpak-
king te bewaren.
GISCODE: D1 – oplosmiddelvrij
EMICODE: EC1PLUS = zeer emissiearm

Verpak-
king

Art. nr.
EAN

Pallet

18 kg 
emmer

32554 
40 24705 32554 7

24 
emmers

ARDEX A 826 
READY
Finishpleister

Witte dispersiegebonden, kant-en-klare 
finishpleister.

Voor het uitvlakken en pleisteren van wanden en 
plafonds binnen tot 3 mm laagdikte. Voor het 
vervaardigen van oppervlakken in de kwaliteiten 
Q2 - Q4. 

Voor binnen, wanden en plafonds

Voor laagdiktes tot 3 mm.
Tot op nul verwerkbaar.
Zonder voorstrijk toepasbaar op vele ondergron-
den in de bouw.

Toepassing 
Voor het uitvlakken en pleisteren van wanden en 
plafonds van:
– beton
– schuimbeton
– kalkcementpleisters, gipspleisters
– gipskarton- en gipsvezelplaten
– glasvezelbehang
– tegels – natuursteen – klinkers
– matte en glanzende verven
– cementvezelplaten
– lakken
– oude egalisatieproducten
o.a. voor de uitvoering van schilderwerkzaamhe-
den, behangen, pleisteren en kunstharspleiste-
ren enz. 
Voor het vervaardigen van oppervlakken in de 
kwaliteiten Q2 - Q4 conform toepassingenblad 
nr. 2 van de industriegroep gipsplaten van het 
“Bundesverband der Gips- und Gipsbauplattenin-
dustrie e.V.”

Normen, keuringsrapporten
Fijne dunpleister type 3A, conform EN 13963
Gewicht gebruiksklare mortel: circa 1,4 kg/l
Materiaalverbruik: circa 1,4 kg/m²/mm
Droging (+20 °C/50%rF): circa 4 uur bij 0,5 mm 
laagdikte
circa 8 uur bij 1,5 mm laagdikte
circa 24 uur bij 3 mm laagdikte
pH-waarde: circa 9,5
Opslag: Vorstvrij bewaren en beschermen tegen 
hoge temperaturen. In droge ruimtes circa 12 
maanden in de ongeopende, originele verpak-
king te bewaren.
GISCODE: D1 – oplosmiddelvrij
EMICODE: EC1PLUS = zeer emissiearm

Verpak-
king

Art. nr.
EAN

Pallet

5 kg 
emmer

32583
40 24705 32583 7

72 
emmers
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ARDEX A 900
Reparatie-egalisatie

Met ARDURAPID®-effect, bevat cement.
Voor het gletten en vullen van wanden en pla-
fonds, vooral bij reparaties.

Voor binnen, wanden en plafonds

Verhardt en droogt snel
Spanningsarm, ook in dikke lagen
Grote vulkracht
Gemakkelijk te verwerken
Te schuren en te gletten

Toepassing 
Voor het vullen, repareren en egaliseren van:
– wanden en plafonds
– relatief grote gaten
Om diepere uitgebroken gedeeltes bij te werken
Decorpleister voor designwanden in combinatie 
met PANDOMO® CC verfconcentraten.

Mengverhouding:
circa 9 l water : 25 kg poeder
Soortelijk gewicht: circa 1,0 kg/l
Gewicht gebruiksklare mortel: circa 1,4 kg/l
Materiaalverbruik: circa 1,0 kg/m2 en mm
Verwerkingstijd (+20 °C): circa 30 minuten
Verven en lijmen (+20 °C):
na circa 1 dag
pH-waarde: circa 10 - 12
GISCODE: ZP1 = cementhoudend product, 
chromaatarm 
Opslag: circa 12 maanden in de ongeopende, 
originele verpakking, in droge ruimtes

ARDEX A 930
Wanduitvlakmortel, 
buiten en binnen
Grijs poeder met speciale cementen, kunststof-
fen en lichte vulstoffen. Voor het repareren en 
uitvlakken van gevels buiten en wanden binnen.

Voor buiten, gevels en binnen, wanden en 
plafonds

Verhardt en droogt snel
Spanningsarm, ook in dikke lagen
Grote vulkracht
Ook machinaal te verpompen
Te schuren en te gletten

Toepassing 
Voor het vullen, repareren en uitvlakken van:
– wanden en plafonds
– gevels
Ter voorbereiding van tegelwerk of andere 
bedekkingen. Voor het vullen van grotere gaten 
en het bijsmeren van diepe sleuven.
Laagdiktes van 2 - 30 mm in het vlak.

Mengverhouding:
circa 4,2 l water: 20 kg poeder 
(bij handmatige verwerking)
Bij machinale verwerking de water 
 mengverhouding aanpassen
Soortelijk gewicht: circa 1,4 kg/l
Gewicht gebruiksklare mortel: circa 1,6 kg/l
Materiaalverbruik: circa 1,3 kg/m2 en mm
Verwerkingstijd (+20 °C): circa 60 minuten
Verven en lijmen (+20 °C):
na droging
Aanbrengen van vochtgevoelige 
natuursteen: tot 5 mm laagdikte na ca. 1 dag
Aanbrengen van tegels (+20 C):
na 3 tot 4 uren
pH-waarde: circa 12
GISCODE: ZP1 = cementhoudend product, 
chromaatarm 
EMICODE: EC1PLUS = zeer emissiearm
Kenmerk conform GHS/CLP: GHS05 "bijtend"
Signaalwoord gevaar
Opslag: circa 12 maanden in de ongeopende, 
originele verpakking, in droge ruimtes

Verpak-
king

Art. nr.
EAN

Pallet

25 kg 
papieren 

zak

56169
40 24705 56169 3

40
zakken

Verpak-
king

Art. nr.
EAN

Pallet

20 kg 
papieren 

zak

37305
40 24705 37305 0

50
zakken

ARDEX W 820
Universele wandpleister 

Kunststofverbeterde gipspleister 
Veelzijdig toepasbaar als:
– spuitpleister
– handpleister
– rolpleister

Voor binnen, wanden en plafonds

Voor het vervaardigen van oppervlakken con-
form kwaliteitsklassen Q1 - Q4
Voor decoratieve vormgeving van oppervlakken
Voor laagdiktes van 0 - 20 mm
Lange verwerkings- en afwerkingstijd
Goed schuurbaar
Hoge vulkracht

Toepassing 
Pleisteren en gladmaken van wand- en plafond-
vlakken van:
– beton
– metselwerk
– stucwerk
–  gipsplaten, gipskartonplaten en andere ge-

schikte ondergronden.
Vullen van gaten, verdiepingen en sleuven.
Voor het dichten van voegen bij gipskartonpla-
ten, andere platen en prefab betonelementen.
ARDEX W 820 is diffusieopen en geschikt als 
ondergrond voor verf, behang, dispersiepleister 
en andere toepassingen.
Normen, keuringsrapporten:
Droge mortel voor dunne gipslagen C6/20/2 
volgens DIN EN 13279-1
Voegvuller voor het pleisteren van voegen zon-
der band of gaas, type 4 B,volgens EN 13963
Niet-brandbaar bouwmateriaal, klasse A 1, 
volgens EN 13501, deel 1
Mengverhouding:
circa 11,0 - 12,5 l water : 25 kg poeder
Verwerking met een machine: 
circa 12,5 - 14,0 l water
Verwerking met roller: 
circa 15,0 - 16,0 l water
Soortelijk gewicht: circa 1,1 kg/l
Gewicht gebruiksklare mortel: circa 1,5 kg/l
Materiaalverbruik: circa 1,0 kg/m² en mm
Verwerkingstijd (+20 °C): circa 3 uur
Verven en lijmen: na droging
Druksterkte: circa 4 N/mm²
Buigsterkte: circa 2 N/mm²
pH-waarde: circa 7
EMICODE: EC1PLUS = zeer emissiearm
Opslag: circa 12 maanden in de ongeopende, 
originele verpakking, in droge ruimtes

Verpak-
king

Art. nr.
EAN

Pallet

25 kg 
papieren 

zak

56168
40 24705 56168 6

40 
zakken
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ARDEX R 1
Renovatiepleister

Met ARDURAPID®-effect, bevat cement.
Voor het gletten en pleisteren van wanden en 
plafonds in de renovatie en in de nieuwbouw. 
Pleisterwerk conform kwaliteitsgradaties Q1– 
Q4.

Voor binnen, wanden en plafonds

Voor alle normale ondergronden 
Zonder voorstrijk 
Zeer sterk
Spanningsarm en scheurvrij
Voor laagdiktes tot 10 mm
Klinkt niet in
Gemakkelijk te verwerken
Uitstekende hechting
Te gletten zonder te sponzen
Zeer zuinig in gebruik
Op vastzittende oude verflagen volstaat contact 
pleistering.
Op oude acryllaklagen, alkydharslagen alsmede 
op tegels is een dun voorpleisteren (vertinnen) 
met ARDEX R1 in plaats van voorstrijken 
voldoende.

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 bij gipskartonplaten en andere bouw-
platen.

Mengverhouding:
circa 12,5 l water : 25 kg poeder
Soortelijk gewicht: circa 1,0 kg/l
Gewicht gebruiksklare mortel: circa 1,1 kg/l
Materiaalverbruik: circa 0,8 kg/m2 en mm
Verwerkingstijd (+20 °C): circa 45 minuten
Verven en lijmen:
na droging, circa 1 dag
pH-waarde: Verse mortel cementhoudend = 
circa 12
afgebonden egalisatielaag = circa 10
GISCODE: ZP1 = cementhoudend product, 
chromaatarm 
EMICODE: EC1PLUS = zeer emissiearm
Opslag: circa 6 maanden in de ongeopende, 
originele verpakking, in droge ruimtes

Verpak-
king

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

ARDEX A 950 
Flexegalisatie, grijs 

Met ARDURAPID®-effect, bevat cement.

Voor binnen, wanden en plafonds

Verhardt en droogt snel
Spanningsarm, ook in dikke lagen
Grote vulkracht
Groot uitstrijkvermogen door lichte vulstoffen
Korrelgrootte tot 1 mm
Gemakkelijk te verwerken
Te schuren en te gletten

Toepassing 
Voor het uitvlakken en pleisteren van wanden 
en plafonds. Ter voorbereiding van tegelwerk of 
andere bedekkingen.
Uitvlakken van vloeroppervlakken voor het 
leggen van tegels- en plaatbedekkingen. 
Vullen van relatief grote gaten.
Bijwerken van diepere uitgebroken gedeeltes 
ter voorbereiding van tegelwerk en andere 
bedekkingen.

Mengverhouding:
Wand: circa 7,75 l water : 25 kg
Vloer circa 8,75 l water : 25 kg
Soortelijk gewicht: circa 1,1 kg/l
Gewicht gebruiksklare mortel: circa 1,4 kg/l
Materiaalverbruik: circa 1,1 kg/m2 en mm
Verwerkingstijd (+20 °C): circa 30 - 40 
minuten
Aanbrengen van tegels (+20 °C): 
na circa 2 - 3 uur
Aanbrengen van natuursteen (+20°C): 
na circa 1 dag
Verven en lijmen (+20 °C):
na circa 1 dag
pH-waarde: 
verse mortel cementhoudend = circa 12
Afgebonden egalisatielaag = circa 10
GISCODE: ZP1 = cementhoudend product, 
chromaatarm
EMICODE: EC1PLUS = zeer emissiearm
Opslag: circa 12 maanden in de ongeopende, 
originele verpakking, in droge ruimtes

Verpak-
king

Art. nr.
EAN

Pallet

25 kg 
papieren 

zak

56171
40 24705 56171 6

40 
zakken

ARDEX R 1 C
Renovatiepleister Classic*

ARDEX R1 C onderscheidt zich door een kortere 
verwerkingstijd ten opzichte van ARDEX R1. 
Alle andere eigenschappen zijn identiek. 

Met ARDURAPID®-effect, bevat cement.
Voor het gletten en pleisteren van wanden en 
plafonds in de renovatie en in de nieuwbouw. 
Pleisterwerk conform kwaliteitsgradaties Q1 - Q4.

Voor binnen, wanden en plafonds

Voor alle normale ondergronden zonder voorstrijk
Zeer sterk
Spanningsarm en scheurvrij
Voor laagdiktes tot 10 mm
Klinkt niet in
Gemakkelijk te verwerken
Uitstekende hechting
Te gletten zonder te sponzen
Zeer zuinig in gebruik
Op vastzittende oude verflagen 
volstaat contact pleistering
Op oude acryllaklagen, alkydharslagen alsmede 
op tegels is een dun voorpleisteren (vertinnen) 
met ARDEX R 1 in plaats van voorstrijken 
voldoende

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 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. 1,1 kg/l
Materiaalverbruik: ca. 0,8 kg/m2 en mm
Verwerkingstijd (+20 °C): ca. 30 min.
Verven en lijmen: na droging, ca. 1 dag
pH-waarde:
verse mortel cementhoudend = ca. 12
afgebonden egalisatielaag = ca. 10
GISCODE: ZP1 = cementhoudend product, 
chromaatarm 
EMICODE: EC1PLUS R = zeer emissiearm
Kenmerk conform GHS/CLP: geen
Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen
Opslag: ca. 6 maanden in de ongeopende, 
originele verpakking, in droge ruimtes

*Alleen verkrijgbaar in Benelux!

Verpak-
king

Art. nr.
EAN

Pallet

25 kg 
papieren 

zak
53171

40 24705 53171 9
40 

zakken

Het origineel
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ARDEX F 3
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 
In alle laagdiktes na 1 dag droog
Sterk met kunsthars verbeterd
Gemakkelijk te verwerken
Uitstekende hechting
Zeer zuinig in gebruik

Toepassing 
Voor het vullen, repareren en egaliseren van:
– gevels
– wanden en plafonds
op droge ondergronden vóór het opbrengen 
van:
– dispersieverfen en -pleisters
– siliconeharsverf
– dispersiesilicaatverf
– silicaatverven
– lazuur-, veeg- en egalisatietechnieken enz.

Met ARDEX BU-R Wapeningsweefsel geschikt 
voor scheursanering.

Mengverhouding:
circa 11,5 l water : 25 kg poeder
Soortelijk gewicht: circa 0,9 kg/l
Gewicht gebruiksklare mortel: circa 1,3 kg/l
Materiaalverbruik: circa 0,9 kg/m2 en mm
Verwerkingstijd (+20 °C): circa 30 minuten
Verven en lijmen:
na droging, circa 1 dag
pH-waarde: circa 11
GISCODE: ZP1 = cementhoudend product, 
chromaatarm 
EMICODE: EC1PLUS = zeer emissiearm
Opslag: circa 12 maanden in de ongeopende, 
originele verpakking, in droge ruimtes

Verpak-
king

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 RF
Pleister uit de koker

Gebruiksklaar, licht eencomponent plamuur/
pleister op acryldispersiebasis, oplosmiddelvrij. 
Voor het herstellen van scheuren, gaten in 
beton, pleisterwerk en lichtgewichtwanden.

Voor binnen en buiten. Wand en plafond.

krimpvrij, tot 12 mm éénlaagse laagdikte
overschilderbaar
scheurvrij
geurneutraal; oplosmiddel-, isocyanaat- en 
siliconenvrij
schuurbaar

Toepassing 
Voor het herstellen van scheuren en krassen, 
gaten binnen en buiten op:
– hout, 
– beton, 
– stucwerk,
– metselwerk, 
– gipskartonplaten etc.

Dichtheid (conform DIN EN ISO 2811-1):
0,57 ±0,05 g/cm3
Vliesvormingstijd (+23 °C/50% relatieve 
luchtvochtigheid): circa 5 minuten
Penetratie (DIN 51579 / 5 sec.):
230 ±30 1/10 mm
Standvermogen 
(analoog aan ASTM 2202):  2 mm
Shore A hardheid (DIN 53505): 50 ±6 
eenheden
Doorharding (23 °C/50% rel. luchtvochtig-
heid): circa 3 mm / d
Korrelgrootte: < 0,2 mm
Verwerkingstemperatuur 
(Voegkit en ondergrond): +5°C tot +35°C
Temperatuurbelasting 
(uitgeharde voegkit): -25°C tot +35°C
Verpakking: tube van 310 ml
GISCODE: D1 – oplosmiddelvrij
EMICODE: EC1PLUS = zeer emissiearm
Opslag: Vorstvrij bewaren en beschermen tegen 
hoge temperaturen. In droge ruimtes circa 12 
maanden in de ongeopende, originele verpak-
king te bewaren.

Verpak-
king

Art. nr.
EAN

Pallet

tube van 
310 ml

32419
40 24705 32419 9 100 dozen

ARDEX R4 RAPID
Universeel sneluitvlakmiddel

Witte cementbasis.

Voor binnen en buiten. Wand, plafond en 
vloer.

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
– gipsstucwerk en gipswandplaten
– metselwerk
– mineraalstucwerk en kunstharsstucwerk
– gipskartonplaten
– gipsvezelplaten
– tegelwerk
– afwasbare dispersieverf
– oude latexverf
– acrylverf
– acryllak
– alkydharsverf
– glasvezelbehang, geverfd
Toepassing bij vlakke egalisatiewerkzaamheden 
in laagdiktes van 0 tot 10 mm.

Gewicht gebruiksklare mortel: 1,5 kg/dm3

Materiaalverbruik: 1,1 kg/(m2 en mm)
Verwerkingstijd: circa 15 - 20 minuten
(+20 °C/50%rF)
pH-waarde: 10-11
GISCODE: ZP1 = cementhoudend product, 
chromaatarm
EMICODE: EC1PLUS = zeer emissiearm
Opslag: in droge ruimtes circa 12 maanden 
in de ongeopende, originele verpakking te 
bewaren.

Verpak-
king

Art. nr.
EAN

Pallet

2,5 kg 
emmer

23006
40 24705 23006 3

110 
emmers



W
AN

D
EG

AL
IS

AT
IE

S

141

ARDEX BU-R
Wapeningsweefsel

Voor binnen en buiten

Wit, alkalibestendig glasvezel weefsel met 4mm 
maaswijdte en schuifvaste opbouw.

Toepassing 
Voor de scheur-sanering met
–  ARDEX F 5 Vezelversterkte gevelegalisatie 
– ARDEX F 3 Wandreparatie- en egalisatieproduct
Water- en weerbestendig

In combinatie met houten ondergronden met 
– ARDEX P 21 Vullende voorstrijk

Oppervlaktegewicht: circa 165 g/m2

Verbruik: circa 1,10 m/m2

Maaswijdte: 4 x4 mm
Opslag: circa 36 maanden in droge ruimtes te 
bewaren

Verpak-
king

Art. nr.
EAN

Pallet

doos 1 rol 73263
40 24705 73263 5

24 dozen

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

ARDEX F 11
Gevelegalisatie

Op cementbasis.
Voor het uitvlakken, herstellen en nivelleren van 
gevels, wanden en plafonds.

Voor binnen en buiten

Weerbestendig
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 niveau-
verschillen in wanden en plafonds.
Glad maken van binnenwanden van gasbeton.

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:
circa 8,5 l water : 25 kg poeder
Soortelijk gewicht: circa 1,1 kg/l
Gewicht gebruiksklare mortel: circa 1,7 kg/l
Materiaalverbruik: circa 1,2 kg/m2 en mm
Verwerkingstijd (+20 °C): circa 30 minuten
Verven en lijmen:
na droging
pH-waarde: circa 12
GISCODE: ZP1 = cementhoudend product, 
chromaatarm 
EMICODE: EC1PLUS = zeer emissiearm
Opslag: circa 12 maanden in de ongeopende, 
originele verpakking, in droge ruimtes

Verpak-
king

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

208 zakken

ARDEX F 5
Vezelversterkte 
 gevelegalisatie
Met ARDEX MICROTEC TECHNOLOGIE en 
ARDURAPID®-Plus-effect. 
Bevat cement. 
Zowel voor gevels als voor wanden en plafonds 
binnen. 

Voor binnen en buiten

Zekerheid door vezelversterking. 
Snelle en scheurvrije uitharding ook bij dikkere 
lagen. 
Tot 10 mm laagdikte droog na 1 dag
Filz-, 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 aanbren-

gen van: 
– dispersieverfen en -pleisters 
– minerale pleisters 
– siliconeharsverf 
– dispersiesilicaatverf 
– lazuur-, veeg- en egalisatietechnieken

Mengverhouding:
circa 12,5 l water : 25 kg poeder 
komt ongeveer overeen met 1 deel water : 2 
delen poeder 
Soortelijk gewicht: circa 1,0 kg/l
Gewicht gebruiksklare mortel: circa 1,4 kg/l
Materiaalverbruik: circa 0,9 kg/m2 en mm
Verwerkingstijd (+20 °C): circa 30 minuten
Verven en lijmen:
tot 10 mm na 1 dag
pH-waarde: circa 11
GISCODE: ZP1 = cementhoudend product, 
chromaatarm 
EMICODE: EC1PLUS = zeer emissiearm
Opslag: circa 12 maanden in de ongeopende, 
originele verpakking, in droge ruimtes

Verpak-
king

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
MICROTEC
TECHNOLOGIE
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ARDEX Mengemmer

ARDEX Wateremmer

ARDEX Spons

ARDEX DUSTINATOR NIEUW!
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ARDEX 
mengemmer
Wit
Met zijdelingse grepen
Inhoud 30 liter
Speciale editie vanwege 70 jaar ARDEX

ARDEX 
wateremmer 
Transparant
Met metalen hengsel
Voorzien van indicatieve maatindeling
Inhoud 12 liter

Verpak-
king

Art. nr.
EAN

Pallet

30 l emmer 73201
40 24705 73201 7

Verpak-
king

Art. nr.
EAN

Pallet

12 liter 
emmer

73202
40 24705 73202 4

ARDEX 
DUSTINATOR
Stofafzuiging

Geen stofvorming bij het vullen + mengen van 
alle ARDEX producten
Probleemloos te gebruiken op emmers van 
verschillende maten

Toepassing 
De ARDEX DUSTINATOR is een mobiele stofaf-
zuiging met klemsysteem voor bijna alle maten 
emmers. Aansluitstuk Ø 35 mm, in combinatie 
met een stofzuiger van stofklasse M.

ARDEX 
Spons
Voor het optimaal reinigen van tegelwerk.

170 x 115 x 60 mm

Verpak-
king

Art. nr.
EAN

Pallet

1 Dustinator
(verpakt per  

2 stuks)

37564
40 24705 37564 1

224 
stuks

Verpak-
king

Art. nr.
EAN

Pallet

Doos met 
50 stuks

70428
40 24705 70428 1

NIEUW!
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info@ardex.eu

www.ardex.eu

www.gutjahr.com/nl

GUTJAHR is een toonaangevende
onderneming voor de betrouwbare

drainage, ontluchting en
ontkoppeling van tegelvloeren:

voor balkons, terrassen, gevels en
binnenshuis.

Sinds de oprichting in 1989
ontwikkelt GUTJAHR gepatenteerde,

praktische oplossingen waarmee
blijvend schadevrije vloeren

gerealiseerd worden die zelfs bij
moeilijke ondergronden gemakkelijk

kunnen worden gelegd.

GUTJAHR. Zo eenvoudig is perfect.

Voor vragen over toepassingen of verkrijgbaarheid kunt u 
eenvoudig terecht bij uw bekende ARDEX adviseur. 
  Perfect in systeem!

Perfect in systeem
&
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APPENDIX
ARDEX PRODUCTEN BIJ WINTERSE TEMPERATUREN

DE ARDEX-VERKOOPORGANISATIE

SOCIAL MEDIA
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ARDEXPRODUCTEN BIJ WINTERSE TEMPERATUREN 

Alle poedervormige producten van ARDEX verharden door hydratatie en droging. De ver-
harding van deze producten wordt door de temperatuur van de omgeving en van de onder-
grond 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, ARDEX WA epoxyvoeg, ARDEX 
EP 25, ARDEX RG 12 1-6, ARDEX EP 500 epoxyvoorstrijk, ARDEX S2-K PU zeer belastbaar afdichtingsproduct 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 onder +5°C: Bij temperaturen onder +5 °C kunnen op onverwarmde bouwplaatsen geen vloer-, egalisatie- en tegelzetwerkzaamheden 
meer uitgevoerd worden. Ook silicone mag bij deze temperaturen niet meer verwerkt worden.

Vorstgevoelige producten:

Tijdens het transport kunnen kartonnen verpakkingen met ingelegde isoleerplaten voor een beperkte tijd bescherming bieden tegen vorst. De verpakkin-
gen van deze producten zijn voorzien van het opschrift “Vor Frost schützen”. Deze producten moeten in vorstvrije ruimtes worden opgeslagen.

ARDEX A 18 
Hechtbrug
ARDEX A 28 
Snelbindmiddel voor cementdekvloe-
ren
ARDEX A 35 
Snelcement
ARDEX A 35 MIX 
Snelmortel
ARDEX A 38 
4 uur dekvloer-bindmiddel
ARDEX A 38 MIX 
4 uur snelmortel

ARDEX A 58 
Krimparme snelle dekvloer cement
ARDEX A 60 
Hoogbelastbare snelmortel
ARDEX A 45/A 45 FIJN 
Stabiel reparatieproduct
ARDEX A 46 
Stabiel uitvlakproduct voor buiten
ARDEX FIX  
Supersnelle egalisatie
ARDEX K 15 DR 
Uitvlak- en egalisatieproduct

ARDEX K 33 
Universele egalisatie
ARDEX K 40 
Premium vloeregalisatie
ARDEX K 55 
Snelegalisatie
ARDEX K 60 
Latex component
ARDEX FA 20 
Vezelversterkte vloeregalisatie
ARDEX N 23/N 23 W 
MICROTEC natuursteen- en tegellijm

ARDEX N 25 
Flexibele middel- en dikbedmortel
ARDEX S 28 
MICROTEC Grootformaatlijm
ARDEX X 32 
Flexibele legmortel
ARDEX RG Cleaner 
Epoxy Cleaner
ARDEX R1 C 
Renovatiepleister
ARDEX R 4 RAPID 
Universeel sneluitvlakmiddel

ARDEX BM-P 
KSK-Primer
ARDEX E 100 
Wittener bouwdispersie
ARDEX P 3 
Niet-druppelende multifunctionele grondering
ARDEX P 4 
Snelle multifunctionele grondering
ARDEX P 21 
Vullende voorstrijk
ARDEX P 51 
Hecht- en voorstrijkdispersie
ARDEX P 52 
Voorstrijkconcentraat
ARDEX P 82 
Kunstharsvoorstrijkmiddel
ARDEX PU 30 
Eencomponent PU voorstrijk
ARDEX PU 5 
Snelreparatiehars
ARDEX P10 SR 
2-K snelreparatiehars
ARDEX E 25 
Kunstharsdispersie
ARDEX 8 
Acrylaatdispersie
ARDEX S1-K/S1-KC 
Afdichtingsproduct
ARDEX S2-K PU 
Zeer belastbaar afdichtingsproduct
ARDEX S2-K C 
Verfconcentraat

ARDEX D 22 
Dispersietegellijm

ARDEX E 90 
Kunstharsverbetering

ARDEX SG 
Gletmiddel voor siliconen

ARDEX AF 2224 
Universele lijm

ARDEX AF 2270 
Universele lijm, geleidend

ARDEX AF 130 
Objectlijm voor elastische bedekkingen

ARDEX AF 140 
Vezelversterkte lijm voor   
PVC-designbedekkingen

ARDEX AF 155 
Speciale lijm voor elastische bedekkingen

ARDEX AF 180 
SMP lijm voor elastische bedekkingen

ARDEX AF 185 
Rollijm voor designbedekkingen

ARDEX AF 785 
Linoleumlijm

ARDEX AF 230 
Snelle tapijtlijm

ARDEX AF 270 
Tapijt- en linoleumlijm

ARDEX AF 290 
Zeer schuifvaste tapijtlijm

ARDEX AF 460 
Kant-en-klaarparketlijm

ARDEX AF 480 
Vastelastische parketlijm
ARDEX AF 481 
Vastelastische parketlijm  
in worstverpakking
ARDEX AF 490 
2-K PU parketlijm
ARDEX AF 495 
2-K PU lijm
ARDEX AF 620 
Oplosmiddelvrije contactlijm
ARDEX AF 660 
Contactlijm
ARDEX AF 800 
Universele fixering
ARDEX AF 823 
elektrisch geleidende voorstrijk
ARDEX AF 824 
Geleidingsadditief
ARDEX AF 825 
Fixatie voor tapijttegels
ARDEX CA 20 P 
SMP-montagelijm
PANDOMO® CC 
Kleurconcentraten
PANDOMO® PR 
Voorstrijk en hechtbrug
ARDEX A 828 READY 
wandpleister en voegvuller
ARDEX A 826 READY 
Finishpleister
ARDEX RF 
Pleister uit de koker

ARDEX EP 25 
Epoxydekvloer

ARDEX EP 500 
Epoxyvoorstrijk

ARDEX EP 2000 
Multifunctionele epoxyhars

ARDEX FB 
Giethars 

ARDEX WA 
Epoxyharslijm

ARDEX RG 12 1-6 
Fijne epoxyvoeg

ARDEX WA 
Epoxyvoegmortel

ARDEX S2-K PU 
Zeer belastbaar afdichtingsproduct
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In vier regionale opleidingscentra bieden wij toepassings-
technische workshops aan.

ARDEXacademy-opleidingscentra

West-Duitsland/Witten: 
Friedrich-Ebert-Straße 45 
58453 Witten 
Tel.: +49 2302 664-650
Fax: +49 2302 664-373

Oost-Duitsland/Bad Berka: 
Gewerbegebiet Am Marktweg  
Kellnersbergstraße 3a, 99438 Bad Berka 
Tel.: +49 36458 31031
Fax: +49 36458 47677

Noord-Duitsland/Parchim:  
Gewerbegebiet Möderitzer Weg  
Neuhofer Weiche 30, 19370 Parchim 
Tel.: +49 3871 267999
Fax: +49 3871 602983

Zuid-Duitsland/Altusried:  
Gewerbegebiet Krugzell 
Am Steinebühl 5, 87452 Altusried 
Tel.: +49 8374 6388
Fax: +49 8374 5807190
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DE ARDEX-VERKOOPORGANISATIE

ONS UITGEBREIDE NETWERK VAN VERKOOPTEAMS EN ADVISEURS ZORGT OOK BIJ U  
IN DE BUURT VOOR SNEL EN DIRECT CONTACT MET ARDEX.

DE ARDEX-VERKOOPORGANISATIE

Voor technisch advies
Technische hotline: +49 2302 664-362
Fax:  +49 2302 664-373
      info@ardex.eu

Orderverwerking
Servicehotline: +49 2302 664-364
Fax: +49 2302 664-240

Duurzaam bouwen
Servicehotline: +49 2302 664-511
Fax: +49 2302 664-295
 nachhaltigkeit@ardex.de
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Manager Sales en Marketing Benelux
Jan Elbert de Jong 
Tel.: +31 575 573090 
Mobiel: +31 651 792389  
dejong@ardex.eu

Marketing & Communicatie: 
Petra Klesper 
Tel.: +49 2302 664-604 
Fax: +49 2302 664-374 
petra.klesper@ardex.eu

Technisch specialist: 
Ralph Peterson 
Mobiel: +31634116003 
ralph.peterson@ardex.eu

010 NEDERLAND
NOORD-OOST

Johan Kunst
Mobiel: +31 624 912440, johan.kunst@ardex.eu

011 NEDERLAND
WEST

Bob Tetro
Mobiel: + 31 657 662794, bob.tetro@ardex.eu

012 NEDERLAND
ZUID-OOST

Menno Simon
Mobiel: +31 683 995333, menno.simon@ardex.eu

013 NEDERLAND
NOORD-MIDDEN

Jeroen van Woudenberg
Mobiel: +31 654 772567, jeroen.vanwoudenberg@ardex.eu

014 NEDERLAND
MIDDEN

Mart Adelaar
Mobiel: +31 613 083544, mart.adelaar@ardex.eu

015 NEDERLAND
ZUID-WEST
Productspecialist 
Gutjahr Nederland

Ronald Huijgens
Mobiel: +31 651 114929, ronald.huijgens@ardex.eu

Eric Pattenier
Mobiel: +31 654 617594, eric.pattenier@ardex.eu

Productspecialist 
PANDOMO® Floors  
Nederland

Eric Pattenier
Mobiel: +31 654 617594, eric.pattenier@ardex.eu

Perfect in systeem.

VERKOOPTEAM BENELUX

Verkoop binnendienst
Tel.: +49 2302 664-384 en +49 2302 664-284
Mail: orders-NL@ardex.de

VERKOOPREGIO'S

013

014

011

012015

010

Leeuwarden

Den Haag

Amsterdam

Venlo

Rotterdam
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VERKOOPREGIO'S

Manager Sales en Marketing Benelux
Jan Elbert de Jong 
Tel.: +31 575 573090 
Mobiel: +31 651 792389  
dejong@ardex.eu

Teammanager België: 
Matthijs Gheysens 
Mobiel: +32 474 973821 
matthijs.gheysens@ardex.eu

Marketing & Communicatie: 
Petra Klesper 
Tel.: +49 2302 664-604 
Fax: +49 2302 664-374 
petra.klesper@ardex.eu

016
BELGIË
WEST- EN  
OOST VLAANDEREN

Chris Haelewijn
Mobiel: +32 473 670294
chris.haelewijn@ardex.eu 

017
BELGIË
WALLONIË
WEST

Pietro Soldano
Mobiel: +32 474 835647
pietro.soldano@ardex.eu

018 
BELGIË
ZUID-OOST VLAANDEREN
BRUSSEL
VLAAMS-BRABANT

Erwin Thijs
Mobiel: +32 471 758021
erwin.thijs@ardex.eu

019 
020

BELGIË EN  
LUXEMBURG 
GROOT HERTOGDOM 
OOST-WALLONIË 

Henning Theis
Mobiel: +352 691 106211
henning.theis@ardex.eu

021
BELGIË 
LUIK
ANTWERPEN

Thomas Ven
Mobiel: +32 468 590994
thomas.ven@ardex.eu

022

Perfect in systeem.

BELGIË 
LIMBURG
Productspecialist 
Gutjahr

Ronny Ruggiero 
Mobiel: 32 479 255753, ronny.ruggiero@ardex.eu
Lawrence De Bruycker 
Mobiel: +32 (0) 467 020 474  
lawrence.debruycker@ardex.eu

Productspecialist 
PANDOMO®

Ronny Ruggiero 
Mobiel: +32 479 255753 
ronny.ruggiero@ardex.eu

VERKOOPTEAM BENELUX

Verkoop binnendienst
Tel.: +49 2302 664-384 en +49 2302 664-284
Mail:  Nederlandstalig: bestelling-BE@ardex.de
 Franstalig: commande-BE@ardex.de

017

016

018
021 022

019

020

Antwerpen

Leuven
Hasselt

Gent

Brussel Limburg

Luxemburg

Oostende

Kortrijk

Doornik

Namen

Dinant

Arlon

St.Vith

Vlaanderen

Wallonie

Luik
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ARDEX WERELDWIJD
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
technicalservices@ardexaustralia.com
www.ardexaustralia.com
DTA Australia Pty. Ltd.
6 Ashley Park Drive, 3196 Chelsea Heights, 
Victoria, 3196, Australia
Tel.: +61 3 97819777
sales@dta-aus.com.au / www.dta-aus.com.au
Nexus Adhesives
42 Healey Road, Dandenong South, 
Victoria, 3175, AUSTRALIA
Tel.: 03 9706 4022, Fax: 03 9706 4122
info@nexusadhesives.com.au / 
www.nexusadhesives.com.au
Brazilië
CERAMFIX
Leonardo Pedro Schmitt Street, 3500, Brazil
Tel.: (47) 2102-0511/3308-1200
info@ceramfix.com.br / www.ceramfix.com.br
Bulgarije
ARDEX EOOD
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.
4F, Building 2, No. 481, Guiping Road,
Xuhui District, Shanghai 200233
Tel.: +86 (0) 21 64161800
Fax: +86 (0) 21 64161535
www.ardexchina.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 2302 664-0
Fax: +49 2302 664-375
kundendienst@ardex.de / www.ardex.de
GUTJAHR Systemtechnik GmbH
Philipp-Reis-Straße 5-7, 64404 Bickenbach
Tel.: +49 6257 9306-0
Fax: +49 6257 9306-31
info@gutjahr.com / www.gutjahr.com
LOBA
Leonberger Straße 56 - 62, 71254 Ditzingen
Tel.: +49 7156 357 0
Fax: +49 7156 357 211
service@loba.de / www.loba.de
LUGATO GmbH & Co. KG
Großer Kamp 1, 22885 Barsbüttel
Tel.: +49 40 69407-0
Fax: +49 40 69407-109
info@lugato.com / www.lugato.de
Knopp GmbH
Adolf-Oesterheld-Straße 1, 97337 Dettelbach
Tel.: +49 9324 9199-0
Fax: +49 9324 9199-66
info@knopp-chemie.com
www.knopp-chemie.com

Wakol GmbH
Bottenbacher Straße 30, 66954 Pirmasens
Tel.: +49 6331 8001-0
Fax: +49 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
Groot-Brittannië
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
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.ardex.com.hk
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
Ierland
ARDEX Building Products Ireland Ltd.
Unit 622 Northwest Business Park
Blanchardstown, Dublin 15
Tel.: +353 (1) 880 9210
Fax: +353 (1) 880 9211
info@ardexbuildingproducts.ie
www.ardexbuildingproducts.ie
Korea
ARDEX Korea Inc.
No. 201, Master Building
450 Gwangnaru-ro, Gwangjin-gu
05022 Seoul, Korea
Tel.: +82 (2) 4070485 
Fax: +82 (2) 4070497
scott@ardex.co.kr, 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
henning.theis@ardex.eu 
www.ardex.lu

Maleisië
Quicseal Construction Chemicals SDN.BHD.
No. 15 Jalan Desa Tropika 2/2
Taman Perindustrian Tropika
81100 Ulu Tiran, Johor, Malaysia
malaysia@quicseal.com
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
sales@ardex.com.sg, www.ardex.com.sg
Mexico
Cementos Mexicanos ARDUR S DE RL DE CV
Calle Honduras 145 Local 5
87390 Modelo Matamoros Tamps, Mexiko
Noorwegen
ARDEX SKANDINAVIA AS
Jerikoveien 10b, 1067 Oslo
Tel.: +47 (0) 2261 0500 
Fax: +47 (0) 2261 0575
ardex@ardex.no / www.ardex.no
Nieuw-Zeeland
ARDEX New Zealand Limited.
15 Alfred Street, Onehunga, Auckland 1061 
Tel.: 0800 227 339, Fax: 03 3849779
info@ardexnz.com / www.ardexnz.com
Cemix Limited
19 Alfred Street Onehunga
Auckland - 1061, New Zealand
Tel.: +64-9-636-1000 / Fax: +64-9-636-0000
info@cemix.co.nz / www.cemix.co.nz
DTA New Zealand Ltd.
2/27 Cairn Rd., Penrose, Auckland, 1061, 
New Zealand
Tel.: +64 9 525 0321
sales@dtanz.co.nz / www.dtanz.co.nz
Oostenrijk
ARDEX Baustoff GmbH
Hürmer Straße 40, 3382 Loosdorf
Tel.: +43 2754 7021-400
Fax: +43 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, building 6, office 710,
123060 Moscow
Tel.:/Fax: +7 (0) 499 558-14-81
mobiel: +7 (0) 903 611 14 30
office@ardexrussia.com/www.ardexrussia.com
Zweden
ARDEX-ARKI AB
Staffans väg 6A, 19278 Sollentuna 
(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
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, www.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, Barcelona
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
seire@seire.net, www.seire.net
Taiwan
ARDEX Taiwan Inc.
10F-2, No. 120, Qiaohe Road,
Zhonghe District, 235 New Taipei City, Taiwan
Tel.: +886 2 8245-7737
Fax: +886 2 8245-7133
inform@ardex.com.tw, www.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-Bohunice
CZECH REPUBLIC
Tel.: +42 (0) 541 249 922
Fax: +42 (0) 541 213 962
ardex@ardex.cz / www.ardex.cz
Turkije
ARDEX Yapı Malzemeleri Ltd. ti.
Istanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi, Desen 
Sok. No:14 C1 Özel Parsel, Tuzla/Istanbul/
Türkiye
Tel: +90 (0) 216 394 01 14
Fax: +90 (0) 216 394 03 77
info@ardex.com.tr / www.ardex.com.tr
Hongarije
ARDEX Èpitöanyag Kft.
Sales Manager Georg Strodl
Tel.: +43 (0) 664 455 69 23
Fax: +43 (0) 2754 2490
karl.pomper@ardex.hu / www.ardex.hu
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
DTA USA Group Inc.:
230 South Vasco Road
Livermore California USA 94551
Tel.: +1 925 3717101
Fax: +1 925 9053063
sales@dtausagroup.com
www.dtausagroup.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



Beleef de Beleef de 
digitale werelddigitale wereld

van ARDEX.van ARDEX.
De ARDEX app (beschikbaar voor Android en 
iOS) is de perfecte begeleider voor uw dagelijk-
se werkzaamheden op de bouwplaats. Deze 
app bevat informatie over al onze producten en 
vele elektronische diensten. De belangrijkste 

functie is de visuele en interactieve opbouwadviseur. Maar 
ook een verbruikscalculator en de contactgegevens van bui-
tendienstmedewerkers en verkooppunten zijn beschikbaar.

Met de AStone app (beschikbaar voor 
Android en iOS) biedt ARDEX natuursteen-
leggers een praktisch hulpmiddel voor hun 
dagelijkse werk. Hier kunt u het gewenste 
type natuursteen selecteren, met het betreffen-

de toepassingsgebied combineren en dan adviseert de app 
u welke producten voor de beste leg- en voegresultaten 
zorgen.

Op Facebook plaatst ARDEX berichten over 
onder andere productnoviteiten en evene-
menten. Bovendien krijgt u hier de kans om 
een kijkje te nemen achter de schermen bij 
ARDEX.

Bij Instagram richten we ons op visuele pro-
ductcommunicatie en presenteren we refe-
rentieprojecten op boeiende wijze. Ons motto 
hier: Emotioneel. Aantrekkelijk. Persoonlijk.

Met ons YouTube-kanaal openen we een 
extra communicatiekanaal op het internet. 
Hier delen we onze praktische kennis en 
 ervaring uit onze producttrainingen en semi-
nars. We geven tips, onthullen trucs en tonen 

producten en verwerkingsmethoden.

Scan de QR-code en maak direct gebruik van
onze digitale diensten.
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De afbeeldingen in deze catalogus zijn auteursrechtelijk beschermd. Onbevoegd gebruik is niet toegestaan en kan 
vorderingen tot staking of schadeclaims tot gevolg hebben.

Neem de adviezen in de technische informatiebladen in acht. Wij garanderen de onberispelijke kwaliteit van onze 
producten. Onze verwerkingsadviezen berusten op tests en praktische ervaring; ze kunnen echter niet meer dan 
algemene aanwijzingen zijn zonder eigenschapsgarantie, daar wij geen invloed hebben op de omstandigheden op 
de bouwplaats en de uitvoering van de werkzaamheden. Landspecifieke regelingen, die berusten op plaatselijke 
standaarden, bouwvoorschriften, verwerkings- of industrierichtlijnen, kunnen een aanleiding zijn voor specifieke 
verwerkingsadviezen.
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Uw ARDEX Partner

www.ardex.eu

ARDEX GmbH 

Friedrich-Ebert-Straße 45

58453 Witten 

Duitsland

Tel.: +49 2302 664-0 

Fax: +49 2302 664-374 

info@ardex.eu

www.ardex.eu

Perfect in systeem.
&


