
PÅ SÄKRA GRUNDER

ARDEX 
A 38 MIX

FÄRDIG-
BLANDAD
BETONG

BELÄGGNINGS-
BAR EFTER 
4 TIMMAR I 
FLYTANDE 
KONSTRUK-
TION

UTE/INNE

PRISBELÖNT
INNOVATION

GÅR BARA ATT GÖRA 
MED ARDEX! 

LÄGG KLINKER PÅ NYGJUTEN BETONG 
EFTER 4 TIMMAR. BÅDE UTE OCH INNE

 NY SOLTERRASS SAMMA DAG! 

PÅ SÄKRA GRUNDER

ARDEX-ENTREPRENÖRER KAN 
ERBJUDA NY SOLTERASS PÅ EN DAG!

Kl 08.00 GJUTNING
ARDEX A 38 MIX är färdigblandad och skall endast till-
sättas 2 liter vatten per 25 kg pulver. Betongen skall 
blandas 3-4 minuter i en tvångsblandare, därefter är 
den klar för utläggning. Rätt vattenmängd är av-
görande för slutresultatet. 3-4 minuter påverkar 
smidigheten. 
I flytande konstruktioner läggs PE-folie eller Geotextil 
och därefter läggs ARDEX A 38 MIX i önskad tjocklek 
(minst 5 cm utomhus). Bruket är självkomprimerande 
och kan avjämnas med en rätskiva. Vid efterföljande 
glättning får man en helt jämn yta. 

Kl 12.00 PLATTSÄTTNING
Redan efter 4 timmar kan Du lägga klinker eller 
natursten. Använd ARDEX X 78 S MICROTEC fäst-
massa för golv. Då blir ytan gång- och fogbar redan 
efter 1 1/2 timme. 

Rekommenderad fästmassa är tack vare sin smidiga 
konsistens särskilt lämplig för läggning av stora 
klinker och okalibrerad natursten. 

Kl 14.00 FOGNING
Använd ARDEX FL eller GK, två snabba fogmassor. 
Redan efter 1 1/2 timme har fogen härdat så mycket 
att golvet kan börja beträdas och klarar enklare belast-
ning. Efter 24 timmar är golvet fullt belastningsbart. 

Både ARDEX FL och GK är särskilt lämpliga för an-
vändning utomhus och mycket motståndskraftiga mot 
smuts. Båda fogmassorna kan användas till fogbred-
der från 4 mm. 

Kl 16.00 KLART
Med ARDEX snabbaste produkter kan Du faktiskt 
leverera en solterrass under en arbetsdag.  

Du spar både transporttid och kostsamma väntetider. 

Men framförallt, Du vet själv hur många kunder 
som är rädda för att hantverkaren aldrig skall 
bli klar!

VÄRLDSKLASS

ARDEX Återförsäjare:

ÄR BELÄGGNINGSBAR 1 MÅNAD 

SNABBARE ÄN TRADITIONELL 

SNABB-BETONG



YTTERLIGARE ETT VÄRLDSREKORD OCH FRAMFÖRALLT 
GER DET ALLA ARDEX-ENTREPRENÖRER ETT REJÄLT FÖR-
SPRÅNG!

A 38 MIX är en snabbetong som har krympt klart redan efter 4 timmar. Ett tekniskt genombrott 

som gav ARDEX i Tyskland det så eftertraktade priset för INNOVATIONER! Du som ARDEX-entreprenör 

kan skaffa Dig ett rejält försprång. Hur många kan erbjuda en ny solterrass samma dag?!

Hur många kan lägga klinker på nygjuten betong, ute och inne, efter 4 timmar?

HUR ÄR DET MÖJLIGT? 

Det handlar om produktutveckling i världsklass. ARDEX A 38 MIX består av särskilt utvalda råva-

ror, en extremt balanserad kurva av ballast och en speciell cementblandning som kräver mindre vatten 

än traditionell betong. Det medför att betongen får en extremt liten och snabb krympning. Därför kan 

Du lägga klinker utomhus och inomhus redan efter 4 timmar. 

FÖRDELAR

• Minimala förarbeten. Har Du ett bärkraftigt underlag lägger Du en flytande konstruktion genom att 

först lägga en PE-folie eller Geotextil. Du slipper allt tungt förarbete med att ta bort gamla betongplat-

tor, klinkers och liknande. Du behöver inte armera. 

• Minimal väntetid. Redan efter 4 timmar kan du lägga klinker.

• Minimala reskostnader. Är inte ytan för stor blir du klar samma dag! 

ARDEX A 38 MIX är en ARDURAPID PLUS produkt. ARDURAPID PLUS symbolen står för 

snabbhärdande produkter för användning utomhus. Det är bara ARDEX som har en utomhusbe-

tong beläggningsbar efter 4 timmar i flytande konstruktion. Traditionellt för snabba utomhusbetonger 

gäller 1 månad före beläggning. ARDEX A 38 MIX produktegenskaper gör också att 

den passar utmärkt för gjutning av golv inomhus om Du exempelvis har tillskju-

tande fukt.

LAGTJOCKLEK 
A 38 MIX

FAST 
KONSTRUKTION

FLYTANDE 
KONSTRUKTION 

GOLVVÄRME
FAST 
KONSTRUKTION

GOLVVÄRME 
FLYTANDE 
KONSTRUKTION

INOMHUS 20 mm 35 mm/45mm* 20 mm ovanför 
rören

45 mm ovanför 
rören 

UTOMHUS 20 mm 50 mm 20 mm ovanför 
rören 

45 mm ovanför 
rören och 20 
mm under arme-
ringen**

 
* 35 mm gäller vid plastmatta, textilgolv etc
   45 mm gäller vid klinker/natursten

** ofta läggs ett armeringsnät för att underlätta läggning av rören. För att skydda mot 
eventuell korrosion skall A 38 MIX alltid läggas 20 mm under armeringsnätet. 

Blandningsförhållande: 2 liter vatten per 25 kg pulver. 
Materialåtgång: 22 kg/cm/m2.

Arbetstid: 1 timme.
Gångbar: 2-3 timmar.

Plattsättning: 4 timmar.
Tryckhållfasthet: 45 N/mm2 efter 28 dygn.

Emballage: 25 kg säck. 
Hållbarhet: 1 år i obruten förpackning. Lagerhålls torrt.

Lägga klinker på 

nygjuten betong redan efter 

4 timmar. Både ute och inne. 

Då snackar vi världsklass! 
 

NYTT VÄRLDSREKORD. LÄGG KLINKER PÅ NYGJUTEN   BETONG EFTER 4 TIMMAR. UTE OCH INNE.  

A 38 MIX 
PRISBELÖNT 
INNOVATION.
4 TIMMAR

FÄST OCH FOG SOM 
INGÅR I SYSTEMET

ANVÄNDNINGSOMRÅDE: ARDEX 

A 38 MIX kan användas till fasta och flytande 

konstruktioner både utomhus och inomhus. Även 

till ingjutning av vatten- eller elburen golvvärme 

ute och inne. 

ARBETSSÄTT: Blandning, utläggning och 

glättning skall ske i en följd. Bruket är 

självkomprimerande. Normalt kan 30-40 m2 

läggas i en yta med maxlängd på ca 6 m. 

Lagtjockleken skall anpassas till underlagets 

bärighet och den slutgiltiga belastningen. 

SYSTEMETS 
FÖRDELAR
• FÅ ARBETSMOMENT

• SJÄLVKOMPRIMERANDE

• KRÄVER INGET ARMERINGSNÄT

• SMIDIG MYCKET LÄTTARBETAD

• HÖG TRYCKSTYRKA. INDUSTRI-  

   KLASS

• EN UTEPLATS UTAN OGRÄS

• PERFEKT VID TILLSKJUTANDE   

   FUKT INOMHUS

BLIXTSNABB OM DU JÄMFÖR MED 

TRADITIONELL SNABBETONG. 

FRÅN 1 MÅNAD TILL 4 TIMMAR. 


