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ARDEX R 4 RAPID 
Snabbspackel - universal 
• För snabba lagningar 0 till 10 mm 
• Beläggningsbar från 45 min 
• Primerfri 
• Med ARDURAPIDEFFEKT 
• Till golv/tak/vägg 

 

Användningsområde 
ARDEX R 4 RAPID är ett snabbt finspackel för golv, vägg och 
tak. För reparationer och fyllnad av håligheter och ojämnheter 
i underlaget före målning eller mattläggning.  

ARDEX R 4 RAPID är utmärkt till utspackling av kanter, till 
exempel mattkanter. ARDEX R 4 RAPID är ett grundnings-/ 
primerfritt snickerispackel. Endast för användning inomhus. 

Egenskaper 
ARDEX R 4 RAPID har ARDURAPIDEFFEKT, dvs. produkten 
härdar snabbt och binder allt blandningsvatten. ARDEX R 4 
RAPID är primerfri, spricker eller sjunker inte. ARDEX R 4 
RAPID är gångbar och beläggningsbar efter ca 45–60 
minuter. 

Underlaget 
ARDEX R 4 RAPID kan användas på nästan alla underlag utan 
primer, på epoxi måste dock ytan alltid primas. Underlaget 
ska vara torrt, fast och bärkraftigt samt fritt från damm, 
smuts och andra skiljemedel eller föroreningar som kan 
förhindra vidhäftning. Lösa och porösa delar av underlaget 
ska alltid avlägsnas. 

Vid täta toppbeläggningar ska även underkonstruktionen vara 
uttorkad max 85% RF. 

Blandning 
Blandningsförhållande: 0,4 liter rent kallt vatten för 1 kg 
ARDEX R 4 RAPID eller 1 liter rent kallt vatten för 2,5 kg 
ARDEX R 4 RAPID. Häll vattnet i en ren behållare och tillsätt 
pulvret under kraftig omröring till en klumpfri massa bildas. 
Det färdigblandade spacklets konsistens ska vara pasta-
liknande och utan klumpar. 

Arbetssätt 
ARDEX R 4 RAPID används inomhus vid temperaturer över 
5°C. ARDEX R 4 RAPID kan belastas och beläggas med en tät 
beläggning efter 45–60 minuter vid 20°C. Lägre temperaturer 
förlänger angivna tider och högre temperaturer förkortar 
tiderna. ARDEX R 4 RAPID kan spacklas i skikttjocklekar 
mellan 0–10 mm.  

Observera 
ARDEX R 4 RAPID kan inte användas utomhus eller i ständigt 
fuktbelastade utrymmen. Undvik alltför snabb uttorkning som 
kan uppstå som en följd av till exempel drag, solbestrålning 
eller användning av byggtork. 

Hållbart byggande 
Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i 
Svanenmärkt byggande. 

 

mailto:teknik@ardex.se


 
 

 Vi garanterar att våra produkter utan undantag håller lovad kvalitet. Den garantin kan vi utfärda efter omfattande tester och stor praktisk erfarenhet. Då vi emellertid inte har något inflytande 
över arbetets utförande och förhållandena på arbetsplatsen kan vi bara lämna anvisningar för hur arbetet ska utföras och inte utfärda någon garanti för det färdiga resultatet. 

Väggspackel 

 Tekniska data 
Blandningsförhållande: 1 liter vatten till 2,5 kg pulver 
Volymdelar: 1 del vatten till 2 delar pulver 
Förbrukning: ca 1,1 kg/m2/mm 
Bearbetningstid: ca 15 minuter (20oC) 
Målnings- och 
beläggningsbar: 

ca 45 min sugande underlag 
ca 60 min icke sugande underlag 

Tryckhållfasthet: 28 dygn 20 MPa 
Böjdraghållfasthet: 28 dygn 5,5 MPa 
Förpackning: Plasthink 2,5 kg 
Lagring: Förvaras torrt. 12 mån i oöppnad 

förpackning 
Artikelnr: 23630 
EAN-nummer: 5703193045029 
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