ARDEX A 46
Hurtig utendørs sparkelmasse

ARDEX A 46
Utendørs
Innendørs
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ARDEX A 46
Sigefri utendørs hurtig sparkelmasse

ARDEX A 46 er en meget smidig sparkelmasse som kan brukes på alle faste,
sugende overflater som betong, sementpuss, murverk, og lign.
ARDEX A 46 har så god vedheft at den kan
brukes på de fleste rene overflater uten
priming eller forvanning. ARDEX A 46 kan
tilskjæres, filses og glattes.

ARDEX A 46 er en ny, hurtig sparkelmasse,
som gir helt nye muligheter for å løse alle
former for reparasjons-oppgaver innendørs
og utendørs, og er ideel til reparasjon av
områder hvor trafikken skal foregå uhindret
døgnet rundt.
Med ARDEX A 46 kan man enkelt og hurtig
utføre reparasjoner på trapper, balkonger,
svalganger og fasader, i våtrom, på kjellergulv, og ikke minst i svømmebassenger,
uansett om det er private eller offentlige
anlegg .
Allerede etter ca. 2 timer er ARDEX A 46
gangbar, og neste dag kan flisene legges i
ARDEX X 701 S, som er gangbar etter 1½
time.

ARDEX A 46 er velegnet til reparasjoner før
flislegging og maling, og kan også brukes
som ferdig overflate (slitelag) på alminnelige
gangarealer.

Til fuging anbefales ARDEX GK klinkerfug
som er gangbar etter 1½ time.
ARDEX SKANDINAVIA AS
Jerikoveien 10 b
1067 Oslo
telefon 22 61 05 00

TEKNISKE DATA

Overmales etter:
2 døgn ved 5 mm.
5 døgn ved 10 mm.
10 døgn ved 30 mm.

Blandingsforhold:
6 -7 l vann pr. 25 kg pulver.

Belegningsklar:
Etter 24 timer

Materialforbruk:
1,4 kg pulver pr. mm/m²

Trykkstyrke:
10 N/mm² ( 1 døgn)
15 N/mm² ( 7 døgn)
20 N/mm² ( 28 døgn)

Frostbestandig: Ja
Bestandighet
Ovenfor strøsalt:

God

Avtrekkstyrke:
1,5 N/mm² ( 7 døgn)

Gulvvarme:

Ja

Lagring tørt:

6 mnd.

telefaks 22 61 05 75
e-post: ardex@ardex.no
www.ardex.no

Bearbeidingstid:
15 - 20 min. ved 20 º C
Gangbar:
Etter 2 - 3 timer

