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Produktdatablad 

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. 

 

ARDEX SAND 0–5  
Tvättad torrsand 
• Kan användas tillsammans med ARDEX golvavjämningsprodukter  
• Till fyllning och avjämning av sandgolv 
• Fri från farligt damm 

 

 

Användningsområde 
ARDEX SAND 0–5 mm kan användas som tillsats till ARDEX 
golvavjämningsprodukter. ARDEX SAND 0–5 mm kan 
användas till sandbädd i golvkonstruktion där sanden utgör 
bärlager på betongvalv. ARDEX SAND 0–5 mm kan användas i 
ett flertal sammanhang och är bra vid inomhusarbeten då 
sanden inte dammar.  

Egenskaper 
ARDEX SAND 0–5 mm är tvättad, torkad och dammfri. 
Innehåller inga respirabla fraktioner. 

Arbetssätt 
Vid arbete och kombination med andra ARDEX produkter, se 
produktdatabladen för respektive ARDEX produkt. 

Miljö/arbetsmiljö 
För att värna arbetsmiljön är ARDEX SAND 0 – 5 mm tvättad 
och sanden innehåller inget farligt damm (respirabelt damm) 
som är skadligt för luftvägarna. Detta faktum förändrar inte 
ansvaret att man ska följa gällande föreskrifter och 
rekommendationer för personlig skyddsutrustning på 
byggarbetsplatser. 

Förpackningen, tomma säckar källsorteras som plastavfall, 
följ alltid gällande lagar och bestämmelser för avfall. 

Observera 
Se alltid till att ha aktuella dokument, dessa finns att hämta på 
ARDEX hemsida ardex.se. Om det förekommer osäkerhet i 
någon fråga om ARDEX produkter ber vi er att kontakta 
ARDEX teknikavdelning. 

Tekniska data 

Material: Kvarts, tvättad och torkad 
Fraktion: 0–5 mm 
Respirabelt innehåll: Nej 
Blandningsförhållande 
golvavjämning: 

se respektive produktblad 

Volym/säck 25 kg: 15,4 liter sand 
På sandbjälklag fyller  
1 säck/25 kg m2/cm: 

15,4 mm/m2 

Emissionstestad: EC 1 PLUS – Mycket miljövänlig 
Förpackning: säck 25 kg 
Lagring: Förvaras torrt och undvik solljus i 

oöppnad förpackning 
Artikelnr: 30961 
EAN-nummer: 5703193988326 
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