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ARDEX

Tradition og innovation

Med tradition for kompromisløs kvalitet tilbyder ARDEX højtydende, innovative og hurtighærdende produkter designet til moderne fagfolk

ARDEX er i dag et velkendt varemærke over hele verden. En af verdens mest fremgangsrige producenter af hurtige spartel-, klæbe- og fugemasser. 
ARDEX forsøger altid at få innovation og tradition til at gå hånd i hånd.

I ARDEX koncernen har de 60 års erfaring med spartelmasser og fliseklæbere. De nøjes ikke bare med at tilpasse sig nye krav, men satser også 
intensivt på forskning og udvikling for at kunne tilbyde produkter, som både letter arbejdet og giver tidsgevinster.

Fokus er på udvikling af nye produkter, der sammen med know-how og erfaring skaber produkter, der fokuserer på kundens behov. Både løsninger 
og produktsystemer vil altid være tilpasset den enkelte situation, og derfor er ARDEX en god partner i både byggeri og renovering.



 240201  A828 vægspartel
• Gipsbaseret

• Kan benyttes i ca. 30 min.

• Vægge og lofter inde

• Overmales når spartelmassen er tør

• Ingen grunding, selv på sugende underlag

• Lagtykkelse fra 0-50 mm

• Synker ikke

• Revner ikke

• Kan bruges til spartelstrimler

• Hvid

• 5 kg

240202  F5 Fiberarmeret facadespartel
• Cementbaseret

• Kan benyttes i ca. 30 min.

• Vægge ude og inde

• Fiberarmeret

• Kan tilsættes sand

• Hæfter på glatte fliser

• Kan overmales med de fleste typer maling

• Overmalbar efter ca. 1 døgn

• Grå

• 5 kg

240203  R4 Rapid Cementbaseret hurtigspartel
• Cementbaseret

• Kan benyttes i ca. 15 min.

• Til både vægge, lofter og gulve indendørs

• Fra 0-10 mm

• Hæfter på næsten alt uden primning

• Meget fleksibel

• Hvid

• 2,5 kg 

240204  RF Acryl spartelmasse på patron
• Acryl spartel

• Ingen svind

• Til inden- og udendørs brug

• 5% flexibel

• Op til 12 mm

• Kan slibes

• Kan overmales

• Letvægtspatron 

• Hvid
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Rosenkæret 25-29
DK-2860 Søborg
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Fax +45 3953 0340
e-mail bj@bj.dk
Web www.bj.dk


