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ARDEX konstruktion 10

Spackling på cement/kalciumsulfat (gips) baserat underlag i miljöer 
utan tillskjutande fukt.

Miljö: Inomhus. Boende och 
offentlig miljö.

Förutsättningar: Stabilt cement/
kalciumsulfat (gips) baserat underlag 
i miljöer utan tillskjutande fukt. 
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.

Primning med lämplig ARDEX primer 
ska utföras innan spackling med 
ARDEX handspackel/avjämnings-
massor med vissa undantag. Se 
primerfria spackel. 

Följ instruktionerna i produkt-, 
miljö- och säkerhetsdatabladen för 
produkterna.
Se alltid till att ni har aktuella upp-
gifter från ARDEX vid arbeten med 
ARDEX produkter.

CEMENTBASERAT UNDERLAG

Handspackel

ARDEX A 30

ARDEX A 31  primerfri på cementbaserade  
 underlag.

ARDEX A 45

ARDEX A 46  se produktdatablad för ARDEX 
 A 46.

ARDEX K 5  primerfri, med undantag för  
 Kalciumsulfat (gips) baserat  
 underlag

Avjämningsmassa

ARDEX K 55  primerfri på cementbaserade   
 underlag

ARDEX K 14

ARDEX K 15

ARDEX K 22 F

ARDEX K 39

ARDEX K 60

ARDEX K 70

ARDEX K 75

ARDEX K 80

ARDEX K 2000
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ARDEX konstruktion 14

Spackling utomhus eller vid tillskjutande fukt med ARDEX K 301 
MIX eller ARDEX A 46. På hållfast cementbaserat underlag.

Miljö: Utomhus eller vid tillskjutande 
fukt.

Förutsättningar: Stabilt och 
hållfast cementbaserat underlag. 
Underlaget skall ska vara fast, 
bärkraftigt och poröppet för god 
vidhäftningsförmåga samt fritt från 
damm, smuts och andra skiljemedel 
eller föroreningar som kan förhindra 
vidhäftning. Lösa och porösa delar 
av underlaget ska alltid avlägsnas. 
200C.

Avjämningsmassa: 
ARDEX K 301 MIX. Vid spackling 
med avjämningsmassa K 301 MIX 
förvattnas alternativt primas under-
laget med ARDEX P 51/EP 2000 
innan spackling. Se produktblad för 
P 51/ EP 2000.
Inomhus vid tillskjutande fukt kan 
K 60 användas.

Handspackel: 
ARDEX A 46. Vid spackling med 
handspacklet A 46 är det i normala 
fall endast nödvändigt med en för-
vattning. Är belastningen hög eller 
att man av någon annan anledning 
önskar bättre vidhäftning och styrka 
tillsätter man plasttillsatsen ARDEX 
E 100 i blandningsvattnet. 
Se produktblad för E 100.

Följ instruktionerna i produkt-, 
miljö- och säkerhetsdatabladen för 
produkterna. Se alltid till att ni har 
aktuella uppgifter från ARDEX vid 
arbeten med ARDEX produkter.

CEMENTBASERAT UNDERLAG
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ARDEX konstruktion 15

Spackling före epoxi eller härdplaster med ARDEX K 301 MIX, 
ARDEX K 39 ARDEX K 80 eller ARDEX A 46 på hållfast  
cementbaserat underlag.

Miljö: Utomhus/tillskjutande fukt  
eller inomhus.

Förutsättningar: Stabilt och 
hållfast cementbaserat underlag. 
Underlaget ska ska vara fast, 
bärkraftigt och poröppet för god 
vidhäftningsförmåga samt fritt från 
damm, smuts och andra skiljemedel 
eller föroreningar som kan förhindra 
vidhäftning. Lösa och porösa 
delar av underlaget skall ska alltid 
avlägsnas.

Avjämningsmassa: Endast i torr 
inomhusmiljö. K 39 och   
K 80. Vid spackling med avjäm-
ningsmassa K 39 och  K 80 primas 
underlaget med P 51/EP 2000 
innan spackling. Se produktblad för 
P 51/EP 2000.

Avjämningsmassa: Utomhus/
tillskjutande fukt och inomhus 

K 301 MIX . Vid spackling med 
avjämningsmassa K 301MIX primas 
underlaget med P 51/EP 2000 
innan spackling. Se produktblad för 
P 51/EP 2000.

Handspackel: Utomhus/tillskju-
tande fukt och inomhus. A 46. När 
handspacklet A 46 ska vara under-
lag till epoxi ska plasttillsatsen 
E 100 tillsättas i blandningsvattnet. 
Se produktblad för E 100.

Övrigt: ARDEX kan inte ansvara 
för kompatibiliteten mellan ARDEX 
spackel och härdplaster. Om osä-
kerhet råder, utför provspackling.
Följ instruktionerna i produkt-, 
miljö- och säkerhetsdatabladen för 
produkterna.
Se alltid till att ni har aktuella upp-
gifter från ARDEX vid arbeten med 
ARDEX produkter.

CEMENTBASERAT UNDERLAG
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ARDEX konstruktion 21

Spackling med ARDEX K 22 F på torrt men ytsvagt underlag.  

Användningsområde: Inomhus. 
Boende- och offentlig miljö.

Förutsättningar: Den bärande un-
derkonstruktionen ska vara anpas-
sad för att klara kommande laster. 
Arbetet ska utföras enligt ARDEX 
anvisningar och gällande bygg- och 
branschnormer. Tillskjutande fukt 
får ej förekomma.  Alla ARDEX 
tidsangivelser bygger på 20°C.

Underlag: Underlaget ska vara 
stabilt och torrt. Ytan kan dock 
vara något ytsvag eller kontami-
nerad med asfalt eller liknande 
skiljemedel. Är ytan i dåligt skick 
eller kraftigt kontaminerad ska en 
provspackling ske för att säkerställa 
vidhäftningen.

Primning: Prima underlaget med 
ARDEX P 51/ ARDEX P 3. Borsta in 
primern och låt den torka. Använd 

ARDEX TP 50 Distansband i golv-
väggvinkeln kring väggar och pelare 
för att minska risken för sprickbild-
ning. 

Blandning: Blanda 5,25 - 5,75 liter 
rent, kallt vatten till 25 kg ARDEX  
K 22 F.
Blanda i en ren behållare under kraf-
tig maskinvispning till en smidig och 
lättflytande massa utan klumpar. 

Spackling: ARDEX K 22 F flyter 
mycket bra och kan med fördel 
pigg rollas.  Bearbetningsiden är ca 
30 minuter. Ytan är gångbar efter 
ca 90 minuter. Beläggningsbar – se 
produktbladet.

Mer information finns på ardex.se.
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ARDEX konstruktion 22

Spackling med ARDEX K 60 på fuktigt och ytsvagt underlag. 

Användningsområde: Inomhus. 
Boende- och offentlig miljö.

Förutsättningar: Den bärande un-
derkonstruktionen ska vara anpas-
sad för att klara kommande laster. 
Arbetet ska utföras enligt ARDEX 
anvisningar och gällande bygg- och 
branschnormer. Tillskjutande fukt 
får förekomma.  Alla ARDEX tidsan-
givelser bygger på 20°C.

Underlag: Underlaget ska vara 
stabilt och torrt. Ytan kan dock 
vara något ytsvag eller kontami-
nerad med asfalt eller liknande 
skiljemedel. Underlaget kan även 
vara av metall. Är ytan i dåligt skick 
eller kraftigt kontaminerad ska en 
provspackling ske för att säkerställa 
vidhäftningen.

Primning: Primning är normalt inte 
nödvändig. Är underlaget av epoxi 

eller något annat problemunderlag, 
kontakta ARDEX. Använd gärna 
ARDEX TP 50 Distansband i golv-
väggvinkeln kring väggar och pelare 
för att minska risken för sprickbild-
ning. 

Blandning: Skaka om dispersionen 
innan den hälls i en ren behållare. 
Blanda sedan i pulvret (20 kg) i 
behållaren under kraftig maskinvisp-
ning till en smidig och lättflytande 
massa utan klumpar. 

Spackling: ARDEX K 60 läggs 
ut på normalt sätt i skikttjocklek 
3 – 10 mm. Bearbetningsiden är ca 
20 minuter. Ytan är gångbar efter 
ca 2 timmar. Beläggningsbar – se 
produktbladet.
Mer information finns på ardex.se. 
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ARDEX konstruktion 32

Gjutning med ARDEX A 38 MIX i fast kontakt utomhus eller inomhus 
vid tillskjutande fukt på cementbaserat underlag.

Miljö: Utomhus eller tillskjutande 
fukt.
Förutsättningar: En förutsättning 
för att gjutningen ska lyckas är att 
det cementbaserade underlaget 
är stabilt och är anpassat för 
kommande laster. Gjuthud eller 
andra skiljemedel ska avlägsnas för 
gjutning.
Slamning: Slamma underlaget med 
A 18, se produktbladet, eller blanda 
en egen slamma. Se produktbladen 
för respektive golvbruk.

Utläggning: Gjutningen genomförs 
enligt A 38 MIX produktblad. För att 
uppnå rätt vidhäftning ska bruket 
läggas ut i slamman innan den 
torkar och arbetas fast i underlaget. 
Skikttjockleken får inte understiga 
20 mm. Om fall på golvet önskas 
ska gällande branschregler följas.

Tätskikt: Om det är aktuellt med 

tätskikt, vilket vi ofta rekommen-
derar för att minska risken för 
urlakning, ta reda på vilka regler 
som gäller för den aktuella ytan. Var 
noggrann med valet av tätskikts-
lösning.  Ligger gjutningen över 
byggnadsdelar med boendeutrym-
men krävs det ett för det ändamålet 
godkänt tätskikt. Som vattenav-
visande tätskikt rekommenderas 
ARDEX 7+8/8+9/8+9LW med 
diffusionsöppen lösning. Tätskiktet 
ska monteras enligt gällande monte-
ringsanvisningar och branschregler.

Plattsättning: Eventuell plattsätt-
ning utförs med ARDEX fäst- och 
fogmassor.

Följ instruktionerna i produkt-, 
miljö- och säkerhetsdatabladen för 
produkterna. Se alltid till att ni har 
aktuella uppgifter från ARDEX vid 
arbeten med ARDEX produkter.
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ARDEX konstruktion 34

Vattenburen golvvärme monterad i rörhållarskenor på befintligt 
betonggolv. 
Gjutning med ARDEX A 34/A 35 MIX i fast kontakt.

Miljö: Våtutrymmen/torra utrym-
men i boendemiljö.

Förutsättningar: Betonggolv 
20°C. Underlaget ska vara stabilt 
och torrt. Tillskjutande fukt får ej 
förekomma.
Vid tillskjutande fukt i betonggolv an-
vänds konstruktion 36 med ARDEX 
A 38 MIX.

Utförande: Montering av rörhållar-
skena och rör.
Slamning: Slamma underlaget med 
A 18, se produktbladet, eller blanda 
en egen slamma. Se produktbladen 
för respektive golvbruk

Utläggning: ARDEX A 34/A 35 
MIX bruket läggs i den blöta slam-
man. Om fall på golvet önskas ska 

gällande branschnormer följas. 
Rörhjässan ska gjutas över med 
minst 20 mm.

Tätskikt. Tätskiktet ska monteras 
enligt ARDEX monteringsanvisningar 
och efter gällande branschnormer.

Plattsättning: Eventuell plattsätt-
ning utförs med ARDEX fäst- och 
fogmassor.

Följ instruktionerna i produkt-, 
miljö- och säkerhetsdatabladen för 
produkterna.
Se alltid till att ni har aktuella upp-
gifter från ARDEX vid arbeten med 
ARDEX produkter.
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ARDEX konstruktion 36

Vattenburen golvvärme på befintligt betonggolv. 
Ingjutning med ARDEX A 38 MIX i fast kontakt.

Miljö: Våtutrymmen/torra utrym-
men. Utom- och inomhus.

Förutsättningar: Betonggolv. 
Underlaget ska vara stabilt. Tillskju-
tande fukt får förekomma. 

Utförande: Montering av golv- 
värme.

Slamning: Slamma underlaget med 
A 18, se produktbladet, eller blanda 
en egen slamma. Se produktbladen 
för respektive golvbruk

Utläggning: A 38 MIX bruket 
läggs i den blöta slamman. Om 
fall på golvet önskas ska gällande 
branschregler branschnormer 
följas. Rörhjässan ska gjutas över 
med minst 20 mm.

Tätskikt: Vid misstanke om tillskju-
tande fukt välj ARDEX tätskikt  
7+8/8+9/8+9LW med diffusions-
öppen lösning. Förekommer inte 
tillskjutande fukt (inomhus) kan 
andra ARDEX tätskikt monteras 
efter uttorkning.
Tätskiktet ska monteras enligt 
ARDEX monteringsanvisningar och 
efter gällande branschnormer.

Plattsättning: Eventuell plattsätt-
ning utförs med ARDEX fäst- och 
fogmassor.

Följ instruktionerna i produkt-, 
miljö- och säkerhetsdatabladen för 
produkterna.
Se alltid till att ni har aktuella upp-
gifter från ARDEX vid arbeten med 
ARDEX produkter.

CEMENTBASERAT UNDERLAG
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ARDEX konstruktion 40

Vattenburen golvvärme på cementbaserat underlag. Ingjutning med 
ARDEX A 38 MIX i flytande konstruktion.

Miljö: Våtutrymmen/torra utrym-
men i boendemiljö. Inomhus.

Förutsättningar: Underlaget ska 
vara stabilt. Om underlaget tillåter, 
får tillskjutande fukt förekomma.

Utförande: Lägg ut ett lager geo-
textil, vik upp duken på väggarna.
Montering av vattenburen golvvär-
me. Om gjutningen innehåller kor-
rosiv armering och samtidigt utsätts 
för fukt ska lagtjockleken under  
armeringen vara 20 mm. Informa-
tion om fältstorlekar finns i produkt-
blad för A 38 MIX.

Utläggning: A 38 MIX bruket läggs 
ut. Om fall på golvet önskas ska 
gällande branschnormer följas. Rör-
hjässan ska gjutas över med minst 
35 mm (plastmatta) eller 45 mm för 
plattsättning.

Tätskikt: Vid misstanke om 
tillskjutande fukt välj ARDEX tätskikt 
7+8/8+9/8+9LW med diffusions-
öppen lösning. Förekommer inte 
tillskjutande fukt kan andra ARDEX 
tätskikt monteras efter uttorkning.
Tätskiktet ska monteras enligt 
ARDEX monteringsanvisningar och 
efter gällande branschnormer.

Plattsättning: Eventuell plattsätt-
ning utförs med ARDEX fäst- och 
fogmassor.

Följ instruktionerna i produkt-, 
miljö- och säkerhetsdatabladen för 
produkterna.
Se alltid till att ni har aktuella upp-
gifter från ARDEX vid arbeten med 
ARDEX produkter.

CEMENTBASERAT UNDERLAG
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ARDEX konstruktion 42

Gjutning med ARDEX A 34/35 MIX i fast kontakt inomhus på  
cementbaserat underlag.

Miljö: Inomhus, ej vid tillskjutande 
fukt.

Förutsättningar: 20°C. En 
föutsättning för att gjutningen ska 
lyckas är att det cementbaserade 
underlaget är stabilt och anpassat 
för kommande laster. Gjuthud eller 
andra skiljemedel ska avlägsnas 
före gjutning.

Slamning: Slamma underlaget med 
A 18, se produktbladet, eller blanda 
en egen slamma. Se produktbladen 
för respektive golvbruk.

Utläggning: ARDEX A 34/A 35 MIX 
bruket läggs ut på traditionellt vis i 
den blöta slamman. Lagtjockleken 
på gjutningen ska vara minst 20 
mm.

Ev. tätskikt: Tätskiktet ska 
monteras enligt ARDEX monte-
ringsanvisningar och efter gällande 
branschnormer.
Plattsättning: Eventuell plattsätt-
ning utförs med ARDEX fäst- och 
fogmassor.

Följ instruktionerna i produkt-, 
miljö- och säkerhetsdatabladen för 
produkterna.
Se alltid till att ni har aktuella upp-
gifter från ARDEX vid arbeten med 
ARDEX produkter.
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ARDEX konstruktion 45

Gjutning med ARDEX A 38 MIX på godkänt bitumentätskikt i  
flytande konstruktion samt vattenavvisande tätskikt och platt- 
sättning.

Användningsområde: Terrasser, 
belägna ovanför uppvärmda boen-
deutrymmen. 

Förutsättningar: Den bärande 
underkonstruktionen ska vara 
anpassad för att klara kommande 
laster. Arbetet ska utföras enligt alla 
inblandade materialproducenters 
anvisningar och gällande bygg- och 
branschnormer. Alla ARDEX tidsan-
givelser bygger på 20°C.

Underlag: Underlaget ska vara 
stabilt och ha ett godkänt bitumen-
tätskikt monterat. Lägg ut ett lager 
geotextil som glidlager på bitu-
mentätskikt. Vik upp textilen som 
stänkskydd mot väggar/ kanter. 
Överflödet avlägsnas senare.

Gjutning: Gjutningen genomförs 
enligt ARDEX A 38 MIX produktblad.  
Gjutning med ARDEX A 38 MIX sker 

i flytande konstruktion, skikttjocklek 
minimum 50 mm. Armering är ej 
nödvändig. Vid större fältstorlekar 
kan det vara nödvändigt att fältin-
dela gjutningen.

Tätskikt: Som vattenavvisande 
tätskikt används ARDEX 7+8/8+9/ 
8+9 LW. Tätskiktet kan appliceras 
redan efter 3 timmar. Tätskiktet 
rollas ut och läggs i två skikt. 

OBS! Primer, ångspärr ska inte 
användas i denna konstruktion.

Plattsättning: Plattsättning utförs 
enligt gällande branschnormer och 
med ARDEX fäst- och fogmassor.



15CEMENTBASERAT UNDERLAG

ARDEX konstruktion 61 A

ARDEX A 18 häftbro/slamma till gjutning med cementbaserat bruk 
typ pågjutning med golvbruk, fin- eller slipsats på cementbaserat 
underlag

Användningsområde: Boende- 
och offentlig miljö. Som slamma 
mellan cementbaserat underlag 
och pågjutning med cementbaserat 
bruk. Inomhus och utomhus. 
Anm. Kan även användas som häft-
bro mellan befintlig plattsättning och 
fästmassa vid läggning klinker på 
klinker. Se ARDEX konstruktion 62. 

Förutsättningar: Den bärande 
underkonstruktionen ska vara 
anpassad för att klara kommande 
laster. Arbetet ska utföras enligt 
monteringsanvisningar och gällande 
bygg- och branschnormer. Alla 
ARDEX tidsangivelser bygger på 
20°C.
Underlag: Underlaget ska vara 
stabilt och poröppet. Är underlaget 
starkt sugande kan en förvattning 
vara bra, men inga vattenpölar 
får förekomma när ARDEX A 18 
appliceras.  

Blandning: Blanda 20 kg ARDEX A 
18 med 5 liter rent kallt vatten i ett 
rent kärl tills bruket är klumpfritt. 
Om bruket under arbetet börjat 
härda finns möjligheten att vispa 
blandningen men observera att yt-
terligare vatten då inte får tillsättas. 
Tips, blanda inte mer än vad som 
går åt under öppentiden.

Gjutning: Applicera ARDEX A 18 
på en yta som inte är för stor. Detta 
sker med en roller eller likvärdigt 
verktyg.  Gjutningen genomförs 
omedelbart därefter blött i blött på 
traditionellt sätt. Var observant på 
att kontrollera att ARDEX A 18 är 
aktiv, torkar ARDEX A 18 ifrån så 
markeras detta genom att ARDEX 
A 18 ljusnar och behöver aktiveras 
med färsk ARDEX A 18.  

Mer information finns på ardex.se.
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ARDEX konstruktion 62

ARDEX A 18 häftbro mellan klinker och fästmassa vid läggning 
klinker på klinker.   

Användningsområde: Boende-
miljö och offentlig miljö med måttlig 
belastning. Som häftbro mellan 
befintlig klinker och fästmassan till 
ny klinker som ska läggas på den 
befintliga plattsättningen.  
Anm. Kan även användas som slam-
ma mellan cementbaserat underlag 
och pågjutningar med cementba-
serat bruk. Inom- och utomhus. Se 
ARDEX konstruktion 61.
Förutsättningar: Den bärande 
underkonstruktionen ska vara 
anpassad för att klara kommande 
laster. Arbetet ska utföras enligt 
monteringsanvisningar och gällande 
bygg- och branschnormer. Alla 
ARDEX tidsangivelser bygger på 
20°C.
Underlag: Befintlig plattsättning 
ska vara stabil och ha tillräcklig 
vidhäftning mot underlaget. Skil-
jemedel så som fett eller andra föro-
reningar får ej förekomma. Tvätta 

underlaget så att fett och andra 
oönskade avlägsnas. Fördelen med 
denna lösning är att den befintliga 
plattsättningen normalt inte behöver 
fräsas. 
Blandning: Blanda 20 kg ARDEX A 
18 med 5 liter rent kallt vatten i ett 
rent kärl tills bruket är klumpfritt. 
Om bruket under arbetet börjat 
härda finns möjligheten att vispa 
blandningen men observera att yt-
terligare vatten då inte får tillsättas. 

Primning: Applicera ARDEX A 
18 med en roller eller likvärdigt 
verktyg. Primerskiktet ska ha en 
skikttjocklek på minst 1,5 mm. låt 
ARDEX A 18 torka innan plattsätt-
ningen påbörjas.

Plattsättning: Plattsättningen 
utförs med ARDEX fäst- och fog-
massor. Arbetet ska utföras enligt 
gällande branschnormer. 
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ARDEX konstruktion 11

Spackling på spånskivegolv.

Miljö: Inomhus.

Förutsättningar: Stabilt träbjälklag 
enligt AMA Hus max cc 600 mm 
med 22 mm limmade och skruvade 
golvspånskivor.

Handspackel: 
ARDEX K 5, primerfri. ARDEX A 30, 
ARDEX A 31, ARDEX A 45.

När primning är aktuell: Prim-
ning med outspädd P 3/P 51 ska 
utföras innan spackling med ARDEX 
handspackel/avjämningsmassor, 
med undantag för K 5 som är 
primerfri.

Tillsätt E 25 i blandningsvattnet vid 
användning av A 30, A 31 och A 45. 
Se produktblad för E 25.

Avjämningsmassa:
ARDEX K 75, K 70 pch K 22 F, 
K 2000.

Följ instruktionerna i produkt-, 
miljö- och säkerhetsdatabladen för 
produkterna.
Se alltid till att ni har aktuella upp-
gifter från ARDEX vid arbeten med 
ARDEX produkter.

BJÄLKLAGSFÖRSTYVNING, TRÄBASERADE GOLV
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ARDEX konstruktion 12 A

Spackling på brädgolv.

Miljö: Inomhus.

Förutsättningar: Stabilt träbjälklag 
(max cc 600 mm) med spontade 
golvbrädor med en stabilitet mot-
svarande 22 mm limmade och skru-
vade golvspånskivor enligt AMA Hus. 
20°C.
 
Handspackel:
ARDEX K 5, primerfri.
När primning är aktuell: Primning 
med outspädd P 3/P 51  ska ut-
föras innan spackling med ARDEX 
handspackel/avjämningsmassor 
med undantag för K 5 som är pri-
merfri.

Tillsätt E 25 i blandningsvattnet vid 
användning av A 30, A 31 och A 45. 
Se produktblad för E 25.

Avjämningsmassa:
ARDEX K 22 F
Följ instruktionerna i produkt-, miljö- 
och säkerhetsdatabladen för produk-
terna.
Se alltid till att ni har aktuella upp-
gifter från ARDEX vid arbeten med 
ARDEX produkter.



19BJÄLKLAGSFÖRSTYVNING, TRÄBASERADE GOLV

ARDEX konstruktion 12 B

Spackling på brädgolv med ARDEX Armeringsnät.

Miljö: Inomhus.

Förutsättningar: Stabilt träbjälklag 
(max cc 600 mm) med spon-
tade golvbrädor med en stabilitet 
motsvarande 22 mm limmade och 
skruvade golvspånskivor enligt AMA 
Hus. 20°C

Med ARDEX Armeringsnät:
ARDEX K 22 F, K 39, K 70, K 75, 
K 80, K 2000

Följ instruktionerna i produkt-, 
miljö- och säkerhetsdatabladen för 
produkterna.
Se alltid till att ni har aktuella upp-
gifter från ARDEX vid arbeten med 
ARDEX produkter.
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ARDEX konstruktion 16

Bjälklagsförstyvning och fuktrörelseblockering av skivkonstruktioner 
enligt branschnormer med ARDEX K 75.

Miljö: Våtrum i boendemiljö.

Förutsättningar: Normalt 
träbjälklag cc 300 - cc 600 mm 
med golvspånskiva monterad enligt 
AMA Hus.

Utförande: Primning av spånskivan 
med outspädd ARDEX P 3/ P 51 
ska utföras innan spacklingen. 
Montering ARDEX Armeringsnät.

Spackling: Utför fallbyggnad, 
bjälklagsförstyvning och fuktrörelse-
blockering enligt branschstandard 
med ARDEX K 75. Skikttjocklek mi-
nimum 12 mm*. För att underlätta, 
använd ARDEX Nivåpinnar.

Eventuell elgolvvärme: Om man 
önskar att komplettera konstruktio-
nen med ARDEX elgolvvärme, kan 
värmekabeln monteras på ARDEX 

Armeringsnät. 
Notera att endast en behörig 
elinstallatör får installera elgolvvär-
mesystemet.

*om värmekabel monteras ska 
spackelskiktets tjocklek mellan ka-
belhjässan och tätskiktet ha följande 
minimimått:
- Vätskebaserade tätskikt eller 
plastmatta: 10 mm
ARDEX TRICOM-system 5 mm

Följ instruktionerna i produkt-, 
miljö- och säkerhetsdatabladen för 
produkterna.
Se alltid till att ni har aktuella upp-
gifter från ARDEX vid arbeten med 
ARDEX produkter.
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ARDEX konstruktion 18 A+B, 19 A+B

UPONOR/ROTH vattenburen golvvärme monterad på befintligt 
spångolv i rörhållarskenor inspackling med ARDEX K 75.

Miljö: Boendemiljö. Torra- och 
våtutrymmen.

Förutsättningar: Stabilt träbjälklag 
enligt AMA Hus max c/c 600 mm 
med 22 mm golvspånskivor. 20°C.

Utförande:
Alternativ A: Primning med out-
spädd P 3/P 51. Montering ARDEX 
Armeringsnät. Montering av Upo-
nor/ROTH rörhållarskena och rör. 
Spackla sedan in rören med K 75, 
rörhjässan ska vara överspacklad 
med minst 12 mm. För att under-
lätta, använd ARDEX Nivåpinnar.

Alternativ B: Prima spånskivan, 
montera Uponor/ROTH rörhål-
larsken och rör. Spackla sedan in 
rören plant med K 75, låt torka, 
prima spackelytan, låt torka. Mon-
tera ARDEX Armeringsnät, smältlim 

rekommenderas. Rörhjässan ska 
spacklas över med minst 12 mm. 
För att underlätta, använd ARDEX 
Nivåpinnar.

Våtrum: Om utrymmet ska bli ett 
våtrum, utförs spacklingen med fall 
enligt branschstandard med K 75.

Tätskikt: Tätskiktet ska monteras 
enligt ARDEX monteringsanvisningar 
och efter gällande branschnormer.

Plattsättning: Plattsättning utförs 
med ARDEX fäst- och fogmassor.

Följ instruktionerna i produkt-, 
miljö- och säkerhetsdatabladen för 
produkterna.
Se alltid till att ni har aktuella upp-
gifter från ARDEX vid arbeten med 
ARDEX produkter.

BJÄLKLAGSFÖRSTYVNING, TRÄBASERADE GOLV
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ARDEX konstruktion 65

Bjälklagsförstyvning på spånskivegolv. Skivlimning med ARDEX S 48, 
torra utrymmen.

Användningsområde: Inomhus. 
Boende- och offentlig miljö.

Förutsättningar: Den bärande 
underkonstruktionen ska vara 
anpassad för att klara kommande 
laster. Alla ARDEX tidsangivelser 
bygger på 20°C.

Underlag: Underlaget ska vara 
stabilt och torrt. Normalbjälklag 
enligt AMA.

Primning: Primning är inte nödvän-
dig. ARDEX S 48 är primerfri.

Skivmontering: Golvgipsskivorna/ 
andra lämpliga golvskivor tillpassas.

Blandning: Häll rent, kallt vatten i 
ett rent blandningskärl och tillsätt 
därefter pulvret under kraftig omrör-
ning. Låt bruket sedan vila 1 - 3 
min. blanda igen

Blandningsförhållande: 7,75 liter 
vatten till 12,5 kg ARDEX S 48 eller 
3 liter vatten till 5 kg ARDEX S 48.  

Skivlimning: Lyft upp en eller 
två skivor i taget. ARDEX S 48 
appliceras på golvet med en fixkam, 
(6 eller 8 mm.) Skivan monteras 
omedelbart därefter i fästmassan 
och pressas ned så att optimal 
vidhäftning uppnås. Se till att få bra 
övervätning och komplett täckning 
på baksidan. Efterarbeten kan 
påbörjas efter ca 5 timmar.
Mer information finns på ardex.se. 
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ARDEX konstruktion 66

Bjälklagsförstyvning på spånskivegolv. Skivlimning med ARDEX  
S 48, våtutrymmen. 
  

Användningsområde: Inomhus. 
Boendemiljö. 
Förutsättningar: Arbetet ska utfö-
ras enligt ARDEX anvisningar och 
gällande bygg- och branschnormer. 
Alla ARDEX tidsangivelser bygger 
på 20°C.
Underlag: Underlaget ska vara 
stabilt och torrt. Normalbjälklag 
enligt AMA.
Primning: ARDEX S 48 är primerfri
Skivmontering: Golvgipsskivorna/ 
andra lämpliga golvskivor tillpassas. 
Blandning: Häll rent, kallt vatten i 
ett rent blandningskärl och tillsätt 
därefter pulvret under kraftig omrör-
ning. Låt bruket sedan vila 1 - 3 
min. blanda igen. Det färdigblan-
dade brukets konsistens ska vara 
smidigt, formfast och klumpfritt. 
Blandningsförhållande: 7,75 liter 
vatten till 12,5 kg ARDEX S 48 eller 
3 liter vatten till 5 kg ARDEX S 48. 

Skivlimning: Skivlimning genom-
förs med ARDEX S 48.  Lyft upp en 
eller två skivor i taget. ARDEX S 48 
appliceras på golvet med en fixkam, 
(6 eller 8 mm.) Skivan monteras 
omedelbart därefter i fästmassan. 
Se till att fästmassan får riklig över-
vätning och komplett täckning.  
Primning: Primning med ARDEX  
P 51.
Golvvärme: Ev. elgolvvärmesystem 
monteras av behörig elektriker.
Spackling: Fallbyggnad utförs med 
ARDEX K 75
Plattsättning: Plattsättning utförs 
med ARDEX tätsystem, fäst- och 
fogmassor. 
Mer information finns på ardex.se. 
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ARDEX konstruktion 67

Bjälklagsförstyvning på brädgolv, Skivlimning med ARDEX S 48.  

Användningsområde: Inomhus. 
Boendemiljö. 
Förutsättningar: Den bärande 
underkonstruktionen ska vara stark 
nog. Arbetet ska utföras enligt 
ARDEX anvisningar och gällande 
bygg- och branschnormer. Alla 
ARDEX tidsangivelser. bygger på 
20°C.
Underlag: Underlaget ska vara 
stabilt och torrt. Normalbjälklag 
enligt AMA.
Primning: ARDEX S 48 är primer-
fri.

Skivmontering: Golvgipsskivorna/ 
andra lämpliga golvskivor tillpassas. 
Blandning: Häll rent, kallt vatten i 
ett rent blandningskärl och tillsätt 
därefter pulvret under kraftig omrör-
ning. Låt bruket sedan vila 1 - 3 
min. blanda igen.  

Blandningsförhållande: 7,75 liter 
vatten till 12,5 kg ARDEX S 48 eller 
3 liter vatten till 5 kg ARDEX S 48. 

Skivlimning: Lyft upp en eller 
två skivor i taget. ARDEX S 48 
appliceras på golvet med en fixkam, 
(6 eller 8 mm.) Skivan monteras 
omedelbart därefter i fästmassan 
och pressas ned så att optimal 
vidhäftning uppnås. Se till att få bra 
övervätning och komplett täckning 
på baksidan. Efterarbeten kan 
påbörjas efter ca 5 timmar.
Mer information finns på ardex.se. 
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ARDEX konstruktion 50/51

Uponor/Roth vattenburen golvvärme med spårad spånskiva med 
värmeplåtar skivlimmad med ARDEX S 48. I torra och våtutrymmen.

Miljö: Torra och våtutrymmen i 
boendemiljö.
Förutsättningar: Normalt 
träbjälklag c/c 300 – c/c 600 mm 
monterad enligt AMA Hus med 
Uponor/Roth golvvärmesystem 
med spårade 22 mm spånskivor 
med värmefördelningsplåt och rör 
monterade. 20°C.
Utförande: Golvvärmeplåtarna 
skruvas fast i underlaget i sicksack-
mönster c/c 150 mm med början 
och slut vid plåthörnen.  Plåtarnas 
båda sidor ska skruvas. Plåtarna 
ska rengöras med T-sprit eller 
liknande.

Korrosionsskydd för värmeplåtar: 
ARDEX 7+8/8+9 rollas på hela ytan 
i ett lager, materialåtgång ca 0,75 
kg/kvm.

Skivmontering: Lämpliga golvski-
vor limmas med S 48 med 8 mm 
fixkam och pressas ner i fäst-

massans bädd så att full täckning 
erhålles, materialåtgång ca 1,7 kg/ 
kvm.

Ev. spackling: Om spackling 
är nödvändig, prima med P 3/P 
51. Utför t.ex. fallbyggnad enligt 
branschstandard med K 75. För att 
underlätta, använd ARDEX Nivåpin-
nar.

Tätskikt: Tätskiktet ska monteras 
enligt ARDEX monteringsanvisningar 
och efter gällande branschnormer.

Plattsättning: Plattsättning utförs 
med ARDEX fäst- och fogmassor.

Följ instruktionerna i produkt-, 
miljö- och säkerhetsdatabladen för 
produkterna.
Se alltid till att ni har aktuella upp-
gifter från ARDEX vid arbeten med 
ARDEX produkter.
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ARDEX konstruktion 52 

Vattenburen golvvärme med spårad spånskiva med värmeplåtar 
skivlimmad med ARDEX S 48. I torra och våtutrymmen. 

Miljö: I torra- och våtutrymmen i 
boendemiljö.

Förutsättningar: Normalt träbjälk-
lag cc 300 – cc 600 mm med 
spårade 22 mm spånskivor med 
golvvärmeplåt och rör monterade. 
20°C.

Utförande: Golvvärmeplåtarna 
skruvas fast i underlaget i sicksack-
mönster cc 150 mm med början 
och slut vid plåthörnen. Plåtarnas 
båda 
sidor ska skruvas och rengöras 
med  
T-sprit eller liknande.

Korrosionsskydd för värmeplå-
tar: ARDEX 7+8/8+9 rollas på hela 
ytan i ett lager, materialåtgång ca 
0,75 kg/kvm.

Montering: Lämpliga golvskivor 
limmas med S 48 med 8 mm fix-

kam och pressas ner i fästmassans 
bädd så att full täckning erhålles, 
materialåtgång ca 1,7 kg/kvm.
Bjälklagsförstyvning och fall-
byggnad: Primning med P 3/ P 51. 
Utför bjälklagsförstyvning och even-
tuell fallbyggnad enligt branschstan-
dard med K 75. Minsta skikttjocklek 
12 mm. För att underlätta, använd 
ARDEX Nivåpinnar.

Tätskikt: Tätskiktet ska monteras 
enligt ARDEX monteringsanvisningar 
och efter gällande branschnormer.

Plattsättning: Plattsättning utförs 
med ARDEX fäst- och fogmassor.

Följ instruktionerna i produkt-, 
miljö och säkerhetsdatabladen för 
produkterna.
Se alltid till att ni har aktuella upp-
gifter från ARDEX vid arbeten med 
ARDEX produkter.
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ARDEX konstruktion 53

Gjutning med ARDEX A 34/A 35 MIX i flytande konstruktion på 
spårad golvspånskiva med värmeplåtar och golvvärmerör.

Miljö: Våtutrymmen/torra utrym-
men i boendemiljö.

Förutsättningar: 20°C. Underlaget 
ska vara stabilt och torrt.

Utförande: Lägg ut ett lager geo-
textil, vik upp duken på väggarna.

Utläggning: A 34/A 35 MIX 
bruket läggs ut och komprimeras. 
Om fall på golvet önskas ska 
gällande branschnormer följas. 
Skikttjockleken ska minst vara 35 
mm (plastmatta) eller 45 mm för 
plattsättning.

Tätskikt: Tätskiktet ska monteras 
enligt ARDEX monteringsanvisningar 
och efter gällande branschnormer.

Plattsättning: Utförs med ARDEX 
fäst- och fogmassor.

Följ instruktionerna i produkt-, 
miljö- och säkerhetsdatabladen för 
produkterna.
Se alltid till att ni har aktuella upp-
gifter från ARDEX vid arbeten med 
ARDEX produkter.
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ARDEX konstruktion 54

Gjutning med ARDEX A 38 MIX i flytande konstruktion på spårad 
golvspånskiva med värmeplåtar och golvvärmerör.

Miljö: Våtutrymmen/torra utrym-
men i boendemiljö.

Förutsättningar: En förutsättning 
för att gjutningen ska lyckas är att 
underlaget är stabilt och är anpas-
sat för kommande laster.

Utförande: Lägg ut ett lager geo-
textil. Information om fältstorlekar 
finns i produktbladet för ARDEX 
A 38 MIX.

Utläggning: ARDEX A 38 MIX bru-
ket läggs ut på traditionellt vis med 
en skikttjocklek på minst 45 mm.

Tätskikt: Om det är aktuellt med 
tätskikt, ta reda på vilka regler som 
gäller för den aktuella ytan. Var nog-
grann med valet av tätskiktslösning 
och när tätskiktet kan monteras. 

Tätskiktet ska monteras enligt 
gällande monteringsanvisningar och 
branschnormer.

Plattsättning: Eventuell plattsätt-
ning utförs med ARDEX fäst- och 
fogmassor.

Följ instruktionerna i produkt-, 
miljö- och säkerhetsdatabladen för 
produkterna.
Se alltid till att ni har aktuella upp-
gifter från ARDEX vid arbeten med 
ARDEX produkter.
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ARDEX konstruktion 23

Spackling och sprickarmering med ARDEX BU-R Armeringsnät och 
ARDEX avjämningsmassor på torra underlag.   

Användningsområde: Inomhus. 
Boende- och offentlig miljö.  

Förutsättningar: Den bärande un-
derkonstruktionen ska vara anpas-
sad för att klara kommande laster. 
Arbetet ska utföras enligt ARDEX 
anvisningar och gällande bygg- och 
branschnormer. Tillskjutande fukt 
får ej förekomma.  Alla ARDEX 
tidsangivelser bygger på 20°C.

Underlag: Underlaget ska vara 
stabilt och torrt. Ytan kan ha 
sprickbildning av ytlig karaktär. Ge-
nomgående sprickbildning kan inte 
repareras på det sätt som beskrivs 
i denna konstruktionslösning.  

Primning: Primning sker med 
ARDEX P 51. Primern borstas in i 
underlaget och ska torka helt. An-
vänd gärna ARDEX TP 50 Distans-
band i golv-väggvinkeln kring väggar 

och pelare för att minska risken för 
sprickbildning. 

Sprickarmering: Armering utförs 
med ARDEX BU-R armeringsnät 
som är ett fukt- och alkaliresistent 
glasfibernät. Nätet fästs mot golvet 
kant i kant. Nätet förankras mot 
golvet med lim, spackelmassa eller 
smältlim. 

Spackling: Golvet avjämnas med 
någon av ARDEX avjämningsmassor 
för inomhusbruk.
Se produktbladen för ARDEX 
produkter.
Mer information finns på ardex.se. 
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ARDEX konstruktion 24

Spackling och sprickarmering med ARDEX BU-R Armeringsnät och 
ARDEX K 60 på fuktiga underlag. 

Användningsområde: Inomhus. 
Boende- och offentlig miljö.  
Förutsättningar: Den bärande 
underkonstruktionen ska klara kom-
mande laster. Arbetet ska utföras 
enligt ARDEX anvisningar och 
gällande bygg- och branschnormer. 
Tillskjutande fukt får förekomma. 
Alla ARDEX tidsangivelser bygger 
på 20°C.
Underlag: Underlaget ska vara 
stabilt. Ytan kan ha sprickbildning 
av ytlig karaktär. Genomgående 
sprickbildning kan inte repareras 
på det sätt som beskrivs i denna 
konstruktionslösning.  

Primning: Primning är normalt inte 
nödvändig.  Använd gärna ARDEX 
TP 50 Distansband i golv-väggvin-
keln kring väggar och pelare för att 
minska risken för sprickbildning. 

Sprickarmering: Armering utförs 
med ARDEX BU-R armeringsnät 
som är ett fukt- och alkaliresistent 
glasfibernät. Nätet fästs mot golvet 
kant i kant. Nätet förankras mot 
golvet med lim, spackelmassa eller 
smältlim. 
Spackling: Golvet avjämnas med 
ARDEX K 60
Blandning: Skaka om dispersionen 
innan den hälls i en ren behållare. 
Blanda sedan i pulvret (20 kg) i 
behållaren under kraftig maskinvisp-
ning till en smidig och lättflytande 
massa utan klumpar. 

Spackling: ARDEX K 60 läggs ut 
på normalt sätt i skikttjocklek max 
10 mm. 
Beläggningsbar: Se produktbladet.
Spackling: Mer information finns på 
ardex.se.
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ARDEX konstruktion F 330

ARDEX FASADSYSTEM F 5. Lågbyggande armerat fasadsystem. 
  

Användningsområde: Utomhus. 
På fasad.  
Förutsättningar: Arbetet ska 
utföras enligt branschnormer. 
Alla tidsangivelser bygger på 20°C.
Underlag: Underlaget ska vara sta-
bilt och utan material som riskerar 
att lossna. Massiva väggar. 
Blandning: Häll rent, kallt vatten i 
ett rent blandningskärl och tillsätt 
därefter pulvret under kraftig omrör-
ning. Låt bruket sedan vila 1 - 3 
min. blanda igen.  
Blandningsförhållande: 6,3 liter 
vatten till 12,5 kg pulver eller 2,5 
liter vatten till 5 kg.  

ARDEX BU-R: ARDEX BU-R är ett 
fukt- och alkalibeständigt armerings-
nät i glasfiber. 

Sprickarmering och applicering: 
ARDEX F 5 skrapspacklas och 
förankrar spackelskiktet mekaniskt. 

Fyll på med ARDEX F 5 tills skikt-
tjockleken är minst 2 mm. Armera 
sedan med ARDEX BU-R som bakas 
in i det färska spacklet. När spack-
elskiktet har stabiliserat sig men 
fortfarande är fuktigt, kan nästa 
skikt med ARDEX F 5 läggas vått i 
vått i föregående skikt. I detta skikt 
kan ARDEX sand tillsättas för öns-
kad ytstruktur. Välj sand för önskat 
resultat. Efterarbete kan påbörjas 
när spackelskiktet är stabilt. 

ARDEX FASADSYSTEM F 5 är ett 
system som kan kompletteras med 
kompatibla lister, men det är inte 
godkänt att byta ut ARDEX ingående 
komponenter.

För mer information, kontakta 
ARDEX samt sök på ardex.se.
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ARDEX konstruktion W 130

Spackelersättning - Skivlimning med ARDEX S 48  

Användningsområde: Inomhus. 
Boende och offentlig miljö. 
Förutsättningar: Fuktproblematik 
samt att tillskjutande fukt ej får 
förekomma. Alla tidsangivelser byg-
ger på 20°C.
Underlag: Underlaget ska vara 
stabilt. Befintliga väggar. Ytbelägg-
ning får inte ha material som kan 
lossna.  

Monteringsförberedelser: När 
underlaget är klart för montering 
tillpassas skivorna.  
Skivmontering: Golvgipsskivorna/ 
andra lämpliga golvskivor tillpassas. 

Primer: ARDEX S 48 är primerfri.
Blandning: Häll rent, kallt vatten i 
ett rent blandningskärl och tillsätt 
därefter pulvret under kraftig omrör-
ning. Låt bruket sedan vila 1 - 3 
min. blanda igen. 

Det färdigblandade brukets konsis-
tens ska vara smidigt, formfast och 
klumpfritt. 

Blandningsförhållande: 7,75 liter 
vatten till 12,5 kg ARDEX S 48 eller 
3 liter vatten till 5 kg ARDEX S 48. 
Skivlimning: Skivlimning genom-
förs med ARDEX S 48.  ARDEX 
S 48 appliceras på väggen med 
ARDEX S 48 LIMKAM. Skivan monte-
ras omedelbart därefter i fästmas-
san. Skivan pressas mot väggen så 
att optimal vidhäftning uppnås. 

ARDEX S 48 LIMKAM: Verktyget 
har två sidor, den ena är till för 
slätlimning och den grövre sidan är 
till för ojämna väggar. 
Mer information finns på ardex.se.
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ARDEX konstruktion W 131

Putsersättning - Skivlimning med ARDEX S 48

Användningsområde: Inomhus. 
Boende och offentlig miljö. 
I stället för att putsa upp gamla 
väggar limmas renoverings- eller 
normalgipsskivor på den befintliga 
väggen.
Förutsättningar: Fuktproblematik 
samt att tillskjutande fukt ej får 
förekomma. Alla tidsangivelser byg-
ger på 20°C.
Underlag: Underlaget ska vara 
stabilt. Befintliga väggar. Ytbelägg-
ning får inte ha material som kan 
lossna.  

Monteringsförberedelser: När 
underlaget är klart för montering 
tillpassas skivorna.  
Skivmontering: Golvgipsskivorna/ 
andra lämpliga golvskivor tillpassas. 

Primer: ARDEX S 48 är primerfri.
Blandning: Häll rent, kallt vatten i 
ett rent blandningskärl och tillsätt 

därefter pulvret under kraftig omrör-
ning. Låt bruket sedan vila 1 - 3 
min. blanda igen. Det färdigblan-
dade brukets konsistens ska vara 
smidigt, formfast och klumpfritt. 
Blandningsförhållande: 7,75 liter 
vatten till 12,5 kg ARDEX S 48 eller 
3 liter vatten till 5 kg ARDEX S 48. 
Skivlimning: Skivlimning genom-
förs med ARDEX S 48.  ARDEX 
S 48 appliceras på väggen med 
ARDEX S 48 LIMKAM. Skivan monte-
ras omedelbart därefter i fästmas-
san. Skivan pressas mot väggen så 
att optimal vidhäftning uppnås. 

ARDEX S 48 LIMKAM: Verktyget 
har två sidor, den ena är till för 
slätlimning och den grövre sidan är 
till för ojämna väggar. 
Mer information finns på ardex.se.
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ARDEX konstruktion W 132

Renovering/väggförstyvning i våtrum - Skivlimning med  
ARDEX S 48   

Användningsområde: Inomhus. 
Boende och offentlig miljö. 
Renovering och förstyvning av 
gamla väggar före plattsättning. 

Användningsområde: Inomhus. 
Boende och offentlig miljö. 
Förutsättningar: Fuktproblematik 
får ej förekomma. 20°C.
Underlag: Underlaget ska vara 
stabilt. Befintliga väggar. Ytbelägg-
ning får inte ha material som kan 
lossna.  

Monteringsförberedelser: När 
underlaget är klart för montering 
tillpassas skivorna.  
Skivmontering: Golvgipsskivorna/ 
andra lämpliga golvskivor tillpassas. 
Primer: ARDEX S 48 är primerfri.

Blandning: Häll rent, kallt vatten i 
ett rent blandningskärl och tillsätt 
därefter pulvret under kraftig omrör-

ning. Låt bruket sedan vila 1 - 3 
min. blanda igen. Det färdigblan-
dade brukets konsistens ska vara 
smidigt, formfast och klumpfritt. 
Blandningsförhållande: 7,75 liter 
vatten till 12,5 kg ARDEX S 48 eller 
3 liter vatten till 5 kg ARDEX S 48. 
Skivlimning: Skivlimning genom-
förs med ARDEX S 48.  ARDEX 
S 48 appliceras på väggen med 
ARDEX S 48 LIMKAM. Skivan monte-
ras omedelbart därefter i fästmas-
san. Skivan pressas mot väggen så 
att optimal vidhäftning uppnås. 

ARDEX S 48 LIMKAM: Verktyget 
har två sidor, den ena är till för 
slätlimning och den grövre sidan är 
till för ojämna väggar. 
Mer information finns på ardex.se.
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ARDEX konstruktion W 133

Renovering/väggförstyvning i torra utrymmen - Skivlimning med 
ARDEX S 48

Användningsområde: Inomhus. 
Boende och offentlig miljö. 
Renovering och förstyvning av 
gamla väggar före målning. 

Användningsområde: Inomhus. 
Boende och offentlig miljö. 
Förutsättningar: Fuktproblematik 
får ej förekomma. 20°C.
Underlag: Underlaget ska vara 
stabilt. Befintliga väggar. Ytbelägg-
ning får inte ha material som kan 
lossna.  

Monteringsförberedelser: När 
underlaget är klart för montering 
tillpassas skivorna.  
Skivmontering: Golvgipsskivorna/ 
andra lämpliga golvskivor tillpassas. 
Primer: ARDEX S 48 är primerfri.

Blandning: Häll rent, kallt vatten i 
ett rent blandningskärl och tillsätt 
därefter pulvret under kraftig omrör-

ning. Låt bruket sedan vila 1 - 3 
min. blanda igen. Det färdigblan-
dade brukets konsistens ska vara 
smidigt, formfast och klumpfritt. 
Blandningsförhållande: 7,75 liter 
vatten till 12,5 kg ARDEX S 48 eller 
3 liter vatten till 5 kg ARDEX S 48. 
Skivlimning: Skivlimning genom-
förs med ARDEX S 48.  ARDEX 
S 48 appliceras på väggen med 
ARDEX S 48 LIMKAM. Skivan monte-
ras omedelbart därefter i fästmas-
san. Skivan pressas mot väggen så 
att optimal vidhäftning uppnås. 

ARDEX S 48 LIMKAM: Verktyget 
har två sidor, den ena är till för 
slätlimning och den grövre sidan är 
till för ojämna väggar. 
Mer information finns på ardex.se.
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ARDEX konstruktion W 134

Sprickarmering och bredspackling av vägg i torra utrymmen - 
med ARDEX BU-R Armeringsnät och ARDEX W 820 SUPERFINISH
  

Användningsområde: Inomhus. 
Boende och offentlig miljö. 
Sprickarmering och bredspackling 
av väggar.
Förutsättningar: Fuktproblematik 
samt tillskjutande fukt ej får före-
komma. 20°C.
Underlag: Underlaget ska vara 
stabilt nog utan risk för att material 
släpper. Starkt sugande och icke 
sugande underlag primas med 
ARDEX P 51/ P 3. 
Blandning: Häll rent, kallt vatten i 
ett rent blandningskärl och tillsätt 
därefter pulvret under kraftig omrör-
ning. Låt bruket sedan vila 1 - 3 
min. blanda igen. Det färdigblan-
dade bruket ska vara smidigt och 
klumpfritt. Spacklet kan användas 
som hand-, rull- eller sprutspackel. 
Konsistensen kan varieras beroende 
på arbetsmetod. 

Blandningsförhållande: 5,5 – 8 li-
ter vatten/ 12,5 kg pulver beroende 
på konsistens. 

ARDEX BU-R: ARDEX BU-R är ett 
fukt- och alkalibeständigt arme-
ringsnät i glasfiber för golv- och 
väggarmering. 
Sprickarmering och bredspack-
ling: ARDEX W 820 SUPERFINISH 
appliceras på ytan, minimum 2 mm. 
ARDEX BU-R monteras direkt i det 
färska spacklet och bakas in.  När 
spackelskiktet har stabiliserat sig 
läggs nästa skikt vått i vått i det 
första skiktet. Efterarbete i form av 
glättning, skrapning osv. kan påbör-
jas när spackelskiktet är stabilt. 
Mer information finns på ardex.se.
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ARDEX konstruktion W 135

Sprickarmering och bredspackling av källarvägg - 
med ARDEX BU-R Armeringsnät och ARDEX F 5

Användningsområde: Inomhus. 
Boende och offentlig miljö. 
Sprickarmering och bredspackling 
av befintlig källarvägg.
Förutsättningar: Viss tillskjutande 
fukt får förekomma. Arbetet ska 
utföras enligt branschnormer. Alla 
tidsangivelser bygger på 20°C.
Underlag: Stabila, massiva käl-
larväggar. Befintlig ytbeläggning 
ska ha tillräcklig hållfasthet. Allt 
fult- och mögelkänsligt material ska 
avlägsnas. 
Blandning: Häll rent, kallt vatten i 
ett rent blandningskärl och tillsätt 
därefter pulvret under kraftig omrör-
ning. Det färdigblandade bruket 
ska vara smidigt, formfast och 
klumpfritt. Låt blandningen vila i 1 – 
3 min. Blanda igen. 

Blandningsförhållande: 6,3 liter 
vatten till 12,5 kg pulver eller 2,5 
liter vatten till 5 kg.  

ARDEX BU-R: ARDEX BU-R är ett 
fukt- och alkalibeständigt armerings-
nät i glasfiber för både golv- och 
väggarmering. 
Sprickarmering och bredspack-
ling: ARDEX F 5 appliceras på ytan 
i minimum 2 mm. ARDEX BU-R 
monteras direkt i det färska spack-
let och bakas in. När spackelskiktet 
har stabiliserat sig, läggs nästa 
skikt med ARDEX F 5 vått i vått i det 
första skiktet. Efterarbete i form av 
glättning, skrapning osv. kan påbör-
jas när spackelskiktet är stabilt. 
Mer information finns på ardex.se.



38 EPS-CEMENT, LÄTTFYLLNADSMASSA

ARDEX konstruktion 17 

Spackling med ARDEX K 75 på EPS-cement/lättfyllnadsmassa. 

Miljö: Inomhus. Boendemiljö. Torra/
våtutrymmen.

Förutsättningar: En förutsättning 
för att spacklingen ska lyckas är att 
handhavandet av EPS-cementen/
lättfyllnadsmassa har varit korrekt i 
alla parametrar.
Utförande: Primning av underlaget 
med P 3 outspädd eller P 51 1:3 
innan spacklingen.

Spackling: Utför spacklingen eller 
vid våtrumsbyggnation, fallbyggnad 
enligt branschstandard med K 75. 
Skikttjocklek min 20 mm. För att un-
derlätta, använd ARDEX Nivåpinnar.

Eventuell vattenburen golv-
värme: Om man önskar att kom-
plettera konstruktionen med vat-
tenburen golvvärme, ska rörhjässan 
spacklas över med minst 12 mm 
och lagtjockleken vara minimum 
20 mm. 

Eventuell elgolvvärme: Om man 
önskar att komplettera konstruktio-
nen med ARDEX elgolvvärme, kan 
värmekabeln monteras på ARDEX 
Armeringsnät. Notera att endast en 
behörig elinstallatör får installera 
elgolvvärmesystemet. Om värme-
kabel monteras ska spackelskiktets 
lagtjocklek ovan kabelhjässan vara 
min 20 mm. Vid montering av golv-
värme ska ARDEX ARMERINGSNÄT 
monteras.

Följ instruktionerna i produkt-, 
miljö- och säkerhetsdatabladen för 
produkterna.
Se alltid till att ni har aktuella upp-
gifter från ARDEX vid arbeten med 
ARDEX produkter.
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ARDEX konstruktion 30

Gjutning i flytande konstruktion på EPS-cement/lättfyllnadsmassa 
eller annat bärkraftigt underlag.

Gjutning med ARDEX A 34/A 35/
A 38 MIX i flytande konstruktion.

Miljö: Inomhus i boende- och of-
fentlig miljö.

Förutsättningar: En förutsätt-
ning för att gjutningen ska lyckas 
på ovanstående produkter är att 
handhavandet av EPS-cementen/
lättfyllnadsmassan har varit korrekt i 
alla parametrar. När annan isolering 
ska utgöra underlag
ska isoleringen ha minst en bärighet 
av 2 MPa.

Underlag: Lägg ut ett lager 
geotextil, ovanpå EPS-cementen/
lättfyllnadsmassan/isoleringen, Låt 
duken ligga löst med ett ordentligt 
uppvik mot väggarna, överflödet 
avlägsnas senare.

Gjutning: Gjutningen genom-
förs enligt A 34/A 35/A 38 MIX 
produktblad. Skikttjocklek minst 
35 mm för trä-, linoleum-, plastgolv 
och liknande. Plattsättningsarbeten 
kräver minst 45 mm.

Följ instruktionerna i produkt-, 
miljö- och säkerhetsdatabladen för 
produkterna.
Se alltid till att ni har aktuella upp-
gifter från ARDEX vid arbeten med 
ARDEX produkter.
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ARDEX konstruktion 31

Gjutning i fast kontakt med ARDEX A 38 MIX på EPS-cement/lätt-
fyllnadsmassa.

Miljö: Inomhus. Boendemiljö.

Förutsättningar: En förutsätt-
ning för att gjutningen ska lyckas 
på ovanstående produkter är att 
handhavandet av EPS-cementen/
lättfyllnadsmassan har varit korrekt i 
alla parametrar. När annan isolering 
ska utgöra underlag för  
A 38 MIX, ska underlaget ha minst 
en bärighet av 2 MPa samt vara 
anpassad för gjutning i fast kontakt 
med A 38 MIX.

Slamning: Slamma underlaget med 
A 18, se produktbladet, eller blanda 
en egen slamma. Se produktbladen 
för respektive golvbruk

Utläggning: Gjutningen genomförs 
enligt A 38 MIX produktblad. För att 
uppnå rätt vidhäftning ska bruket 
läggas ut i slamman innan den  
torkar och arbetas fast i underlaget. 

Skikttjockleken får inte understiga  
20 mm. Om fall på golvet önskas 
ska gällande branschnormer följas.

Tätskikt: Välj rätt tätskikt. ARDEX 
tätskikt monteras efter uttorkning. 
Tätskiktet ska monteras enligt 
ARDEX monteringsanvisningar och 
efter gällande branschnormer.

Plattsättning: Plattsättning utförs 
med ARDEX fäst- och fogmassor.

Följ instruktionerna i produkt-, 
miljö- och säkerhetsdatabladen för 
produkterna.
Se alltid till att ni har aktuella upp-
gifter från ARDEX vid arbeten med 
ARDEX produkter.



41EPS-CEMENT, LÄTTFYLLNADSMASSA

ARDEX konstruktion 43

Ingjutning av vattenburen värme i flytande konstruktion på EPS-
cement/lättfyllnadsmassa eller annat bärkraftigt underlag.

Gjutning med ARDEX A 34/A 35/
A 38 MIX i flytande konstruktion.

Miljö: Inomhus i boende- och offent-
lig miljö, ej vid tillskjutande fukt.

Förutsättningar: En förutsätt-
ning för att gjutningen ska lyckas 
på ovanstående produkter är att 
handhavandet av EPS-cementen/
lättfyllnadsmassan har varit korrekt i 
alla parametrar. När annan isolering 
ska utgöra underlag
ska underlaget  ha minst en bärig-
het av 2 MPa.

Underlag: Lägg ut ett geotextil, 
ovanpå EPS-cementen/isoleringen. 
Låt duken ligga löst med ett ordent-
ligt uppvik mot väggarna. Överflö-
det avlägsnas senare.

Gjutning: Gjutningen genom-
förs enligt A 34/A 35/A 38 MIX 
produktblad. Rörhjässan ska gjutas 
över med minst 35 mm för trä-, 
linoleum-, plastgolv och liknande. 
Plattsättningsarbeten kräver minst 
45 mm över rörhjässan.

Följ instruktionerna i produkt-, 
miljö- och säkerhetsdatabladen för 
produkterna.
Se alltid till att ni har aktuella upp-
gifter från ARDEX vid arbeten med 
ARDEX produkter.
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ARDEX konstruktion 44

Ingjutning av vattenburen värme i fast kontakt med ARDEX A 38 
MIX på EPS-cement/lättfyllnadsmassa.

Miljö: Inomhus. Torra- och våtutrym-
men. Boendemiljö. Vid risk för 
tillskjutande fukt.

Förutsättningar: En förutsätt-
ning för att gjutningen ska lyckas 
på ovanstående produkter är att 
handhavandet av EPS-cementen/
lättfyllnadsmassan har varit korrekt i 
alla parametrar. När annan isolering 
ska utgöra underlag för ARDEX A 
38 MIX, ska isoleringen ha minst en 
bärighet av 2 MPa.

Slamning: Slamma underlaget med 
A 18, se produktbladet, eller blanda 
en egen slamma. Se produktbladen 
för respektive golvbruk

Utläggning: Gjutningen genomförs 
enligt ARDEX 38 MIX produktblad. 
För att uppnå rätt vidhäftning 
ska bruket läggas ut i slamman 
innan den torkar och arbetas fast i 

underlaget. Rörhjässan ska gjutas 
över med minst 45 mm. Om fall på 
golvet önskas ska gällande bransch-
normer följas.

Tätskikt: Välj rätt tätskikt. ARDEX 
tätskikt monteras efter uttorkning. 
Tätskiktet ska monteras enligt 
ARDEX monteringsanvisningar och 
efter gällande branschnormer.

Plattsättning: Plattsättning utförs 
med ARDEX fäst- och fogmassor.

Följ instruktionerna i produkt-, 
miljö- och säkerhetsdatabladen för 
produkterna.
Se alltid till att ni har aktuella upp-
gifter från ARDEX vid arbeten med 
ARDEX produkter.
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ARDEX konstruktion 13 

Spackling på lättbetong med ARDEX K 22 F. 

Miljö: Inomhus. Boendemiljö. Torra 
utrymmen.

Förutsättningar: Stabilt, limmat 
lättbetongbjälklag utan rörelser mel-
lan elementen. Underlaget ska vara 
torrt, fast i ytan och utan skiljeme-
del. 20°C.

Utförande: Primning av underlaget 
med primer P 3 outspädd eller P 51 
1:3 innan spacklingen.

Spackling: Utför spacklingen med 
K 22 F. Skikttjocklek minst 6 mm.

Följ instruktionerna i produkt-, 
miljö- och säkerhetsdatabladen för 
produkterna.
Se alltid till att ni har aktuella upp-
gifter från ARDEX vid arbeten med 
ARDEX produkter.
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ARDEX konstruktion 33

Gjutning med ARDEX A 38 MIX i flytande konstruktion utomhus på 
bärkraftigt underlag.

Miljö: Utomhus.

Förutsättningar: En förutsättning 
för att gjutningen ska lyckas är att 
underlaget är stabilt och är anpas-
sat för kommande laster.

Utförande: Lägg ut ett lager geo-
textil. Ska armeringsnät gjutas in, 
vilket normalt inte är nödvändigt, får 
inte skikttjockleken under arme-
ringen understiga 20 mm.
Information om fältstorlekar finns i 
produktbladet för A 38 MIX.

Utläggning: A 38 MIX bruket läggs 
ut på traditionellt vis med en skikt-
tjocklek på minst 50 mm.

Tätskikt: Om det är aktuellt med 
tätskikt, vilket ARDEX alltid rekom-
menderar för att minska risken för 
urlakning, ta reda på vilka regler 

som gäller för den aktuella ytan. 
Var noggrann med valet av 
tätskiktslösning.  Ligger gjutningen 
över byggnadsdelar med boendeut-
rymmen krävs det ett för ändamålet 
godkänt tätskikt. Som vattenav-
visande tätskikt rekommenderas  
ARDEX 7+8/8+9/8+9LW med 
diffusionsöppen lösning. Tätskiktet 
ska monteras enligt gällande monte-
ringsanvisningar.

Plattsättning: Eventuell plattsätt-
ning utförs med ARDEX fäst- och 
fogmassor.

Följ instruktionerna i produkt-, 
miljö- och säkerhetsdatabladen för 
produkterna.
Se alltid till att ni har aktuella upp-
gifter från ARDEX vid arbeten med 
ARDEX produkter.
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ARDEX konstruktion 35

Vattenburen golvvärme på befintligt betonggolv eller träbjälklag 
med golvspånskiva. Ingjutning med ARDEX A 34/A 35 MIX i flytande 
konstruktion.

Miljö: Våtutrymmen/torra utrym-
men i boendemiljö.

Förutsättningar: 20°C. Underlaget 
ska vara stabilt och torrt. Tillskju-
tande fukt får ej förekomma. Vid till-
skjutande fukt i betonggolv används 
konstruktion 38 med A 38 MIX.

Utförande: Lägg ut ett lager geo-
textil, vik upp duken på väggarna.
Montering av vattenburen golv-
värme.

Utläggning: A 34/A 35 MIX bruket 
läggs ut och komprimeras. Om 
fall på golvet önskas ska gällande  
branschnormer följas. Rörhjässan 
ska gjutas över med minst 35 
mm (plastmatta) eller 45 mm för 
plattsättning.

Tätskikt: Tätskiktet ska monteras 
enligt ARDEX monteringsanvisningar 
och efter gällande branschnormer.

Plattsättning: Eventuell plattsätt-
ning utförs med ARDEX fäst- och 
fogmassor.

Följ instruktionerna i produkt-, 
miljö- och säkerhetsdatabladen för 
produkterna.
Se alltid till att ni har aktuella upp-
gifter från ARDEX vid arbeten med 
ARDEX produkter.

BÄRKRAFTIGT UNDERLAG
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ARDEX konstruktion 37

Gjutning med ARDEX A 38 MIX i flytande konstruktion med värme-
rör utomhus på bärkraftigt underlag.

Miljö: Utomhus.

Förutsättningar: En förutsättning 
för att gjutningen ska lyckas är att 
underlaget är stabilt och är anpas-
sat för kommande laster.

Utförande: Lägg ut ett lager geo-
textil. Ska armeringsnät gjutas in, 
vilket normalt inte är nödvändigt, får 
inte skikttjockleken under arme-
ringen understiga 20 mm.
Information om fältstorlekar finns i 
produktbladet för A 38 MIX.

Utläggning: A 38 MIX bruket läggs 
ut på traditionellt vis. Hjässan på 
värmerören ska vara övergjutna 
med minst 50 mm.

Tätskikt: Om det är aktuellt med 
tätskikt, vilket ARDEX alltid rekom-
menderar för att minska risken för 

urlakning, ta reda på vilka regler 
som gäller för den aktuella ytan. Var 
noggrann med valet av tätskikts-
lösning.  Ligger gjutningen över 
byggnadsdelar med boendeutrym-
men krävs det ett för ändamålet 
godkänt tätskikt. Som vattenav-
visande tätskikt rekommenderas 
ARDEX 7+8/8+9/8+9LW med 
diffusionsöppen lösning. Tätskiktet 
ska monteras enligt  
gällande monteringsanvisningar och 
branschnormer.

Följ instruktionerna i produkt-, 
miljö- och säkerhetsdatabladen för 
produkterna.
Se alltid till att ni har aktuella upp-
gifter från ARDEX vid arbeten med 
ARDEX produkter.

BÄRKRAFTIGT UNDERLAG
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ARDEX konstruktion 38

Gjutning med ARDEX A 38 MIX i flytande konstruktion med värme-
rör inomhus på bärkraftigt underlag.

Miljö: Inomhus.

Förutsättningar: En förutsättning 
för att gjutningen ska lyckas är att 
underlaget är stabilt och är anpas-
sat för kommande laster.

Utförande: Lägg ut ett lager geo-
textil, vik upp duken på väggarna.
Montering av vattenburen golv- 
värme.

Utläggning: ARDEX A 38 MIX 
bruket läggs ut på traditionellt vis. 
Hjässan på värmerören ska vara 
övergjutna med minst 45 mm.

Tätskikt: Om det är aktuellt med 
tätskikt, ta reda på vilka regler som 
gäller för den aktuella ytan. Var nog-
grann med valet av tätskiktslösning.

Plattsättning: Utförs med ARDEX 
fäst- och fogmassor.

Följ instruktionerna i produkt-, 
miljö- och säkerhetsdatabladen för 
produkterna.
Se alltid till att ni har aktuella upp-
gifter från ARDEX vid arbeten med 
ARDEX produkter.
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ARDEX konstruktion 39 

Gjutning med ARDEX A 34/A 35 MIX i flytande konstruktion på 
bärkraftigt underlag inomhus. 

Miljö: Våtutrymmen/torra utrym-
men i boendemiljö.

Förutsättningar: 20°C. Underlaget 
ska vara stabilt och torrt.

Utförande: Lägg ut ett lager geo-
textil, vik upp duken på väggarna.

Utläggning: A 34/A 35 MIX 
bruket läggs ut och komprimeras. 
Om fall på golvet önskas ska 
gällande branschnormer följas. 
Skikttjockleken ska minst vara 35 
mm (plastmatta) eller 45 mm för 
plattsättning.

Tätskikt: Tätskiktet ska monteras 
enligt ARDEX monteringsanvisningar 
och efter gällande branschnormer.

Plattsättning: Utförs med ARDEX 
fäst- och fogmassor.

Följ instruktionerna i produkt-, 
miljö- och säkerhetsdatabladen för 
produkterna.
Se alltid till att ni har aktuella upp-
gifter från ARDEX vid arbeten med 
ARDEX produkter.
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ARDEX konstruktion 41

Gjutning med ARDEX A 38 MIX i flytande konstruktion inomhus på 
bärkraftigt underlag.

Miljö: Inomhus.

Förutsättningar: En förutsättning 
för att gjutningen ska lyckas är att 
underlaget är stabilt och är anpas-
sat för kommande laster.

Utförande: Lägg ut ett lager geo-
textil. Information om fältstorlekar 
finns i produktbladet för ARDEX 
A 38 MIX.
Utläggning: ARDEX A 38 MIX bruket 
läggs ut på traditionellt vis med en 
skikttjocklek på minst 45 mm.

Tätskikt: Om det är aktuellt med 
tätskikt, ta reda på vilka regler som 
gäller för den aktuella ytan. Var nog-
grann med valet av tätskiktslösning 
och när tätskiktet kan monteras. 
Tätskiktet ska monteras enligt 
gällande monteringsanvisningar och 
branschnormer.

Plattsättning: Eventuell plattsätt-
ning utförs med ARDEX fäst- och 
fogmassor.

Följ instruktionerna i produkt-, 
miljö- och säkerhetsdatabladen för 
produkterna.
Se alltid till att ni har aktuella upp-
gifter från ARDEX vid arbeten med 
ARDEX produkter.



50 LECA STABILISERAD

ARDEX konstruktion 56

Spackling med ARDEX K 75 på stabiliserad LECA.

Miljö: Inomhus. Boendemiljö. Torra/
våtutrymmen.
Förutsättningar: En förutsättning 
för att spacklingen ska lyckas är 
att stabiliseringen av lättklinkern 
varit korrekt utförd. Hållfastheten 
ska vara i paritet med de laster 
som konstruktionen kommer att 
utsättas för. Uppfyllnadsgraden av 
bindemedel bör vara god för att 
undvika att betydande mängder 
av avjämningsmassan rinner ner i 
LECA-underlaget. 20°C.

Utförande: Primning av under- 
laget med ARDEX P 3 outspädd 
eller ARDEX P 51 1:3 innan spack-
lingen.
Spackling: Utför spacklingen, eller 
vid våtrumsbyggnation, fallbyggnad 
enligt branschstandard med K 75. 
Skikttjocklek minimum 20 mm. 
För att underlätta, använd ARDEX 
Nivåpinnar.

Eventuell elgolvvärme: Om man 
önskar att komplettera konstruktio-
nen med ARDEX elgolvvärme, kan 
värmekabeln monteras på ARDEX 
Armeringsnät. Notera att endast en 
behörig elinstallatör får installera 
elgolvvärmesystemet.
Om värmekabel monteras ska 
spackelskiktets skikttjocklek ovan 
kabelhjässan vara minimum 20 mm.

Följ instruktionerna i produkt-, 
miljö- och säkerhetsdatabladen för 
produkterna.
Se alltid till att ni har aktuella upp-
gifter från ARDEX vid arbeten med 
ARDEX produkter.
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ARDEX konstruktion S 220

ARDEX DS 40 LJUDREDUKTIONSSYSTEM för plattsättning.

Användningsområde: Trapphus, 
boendeutrymmen och offentlig 
miljö.
Förutsättningar: Den bärande 
underkonstruktionen ska vara 
anpassad för att klara kommande 
laster. Systemet ska monteras 
enligt monteringsanvisningar. Ingå-
ende komponenter får ej ersättas. 
Arbetet ska utföras enligt gällande 
bygg- och branschnormer. 20°C.
Underlag: Underlaget ska vara 
stabilt och plant enligt AMA klass A 
som sämst. 

Montering: ARDEX TP 50, distans-
band monteras mot samtliga av-
gränsningar, så som väggar, pelare, 
trösklar osv. ARDEX DS 40 plattan 
monteras i ARDEX fästmassa eller 
ARDEX AF 830 fixeringslim. Valet 
av fästmassa beror på hur snabbt 
gångbarhet önskas. Tätning av 
springor sker med ARDEX Silikon 

för att säkerställa att inga ljudbryg-
gor skapas mellan golv/vägg och 
plattsättning. 

Plattsättning: 
Golv: Plattsättning utförs med 
ARDEX fäst- och fogmassa anpas-
sad till typen av plattor. Säkerställ 
att plattorna inte har kontakt med 
socklar eller annat i byggnadskon-
struktionen. 

Vägg: Socklar monteras med dis-
tans och med mjuk fog mot golvet.  
Reduktionsvärde: Systemet reduce-
rar stegljud, upp till 14 dB enl. EN 
ISO 10.140-3 men betänk att alla 
bjälklagsförutsättningar är unika. 
Förutsättningarna styr slutresultatet. 
Det är fullt möjligt att nå ljudklass C 
och 14 dB i reduktion.

ARDEX mjukfog/ 
silikon

ARDEX TP50 
distansband

Sockelskift, 
frihängande

Keramik

Fästmassa, t ex 
ARDEX X 78

ARDEX DS 40 platta
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ARDEX konstruktion S 221

ARDEX – DECIBEX konstruktion för limmad LVT. 
  

Användningsområde: Boendemiljö 
och offentlig miljö med måttlig 
belastning.

Förutsättningar: Den bärande 
underkonstruktionen ska vara 
anpassad för att klara kommande 
laster. Systemet ska monteras 
enligt monteringsanvisningar. 
Ingående komponenter får ej ersät-
tas, undantaget golvbeläggningen. 
Arbetet ska utföras enligt gällande 
bygg- och branschnormer. Hämta 
produktblad m.m. på ardex.se före 
montering. 20°C.

Underlag: Underlaget ska vara 
stabilt och avjämnat med (ARDEX) 
avjämningsmassa till en planhet 
motsvarande AMA klass A som 
sämst. 
Montering: Decibex Strong 250 
ljudreduktionsmatta limmas mot 
avjämningsmassan med ARDEX AF 

145 golv och vägglim. LVT-plattorna 
monteras med ARDEX AF 145 golv 
och vägglim. 

Reduktionsvärde: Systemet redu-
cerar stegljud, upp till 19 dB enl. EN 
ISO 10.140-1 men betänk att alla 
bjälklagsförutsättningar är unika. 
Förutsättningarna styr slutresultatet 
men under rätt förutsättningar 
uppnås 19 dB i reduktion. 
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ARDEX konstruktion S 222

ARDEX – DECIBEX konstruktion för Limmad LVT med tung belastning.

Användningsområde: Offentlig 
miljö med tung belastning.

Förutsättningar: Den bärande 
underkonstruktionen ska vara 
anpassad för att klara kommande 
laster. Systemet ska monteras 
enligt monteringsanvisningar. 
Ingående komponenter får ej ersät-
tas, undantaget golvbeläggningen. 
Arbetet ska utföras enligt gällande 
bygg- och branschnormer. Hämta 
produktblad m.m. på ardex.se före 
montering. 20°C.

Underlag: Underlaget ska vara 
stabilt och avjämnat med (ARDEX) 
avjämningsmassa till en planhet 
motsvarande AMA klass A som 
sämst. 

Montering: Decibex Strong 250 
ljudreduktionsmatta limmas mot 
avjämningsmassan med ARDEX AF 
180 MS belastningslim. LVT-plattor-
na monteras med ARDEX AF 180 
MS belastningslim.

Reduktionsvärde: Systemet redu-
cerar stegljud, upp till 19 dB enl. EN 
ISO 10.140-1 men betänk att alla 
bjälklagsförutsättningar är unika. 
Förutsättningarna styr slutresultatet 
men under rätt förutsättningar 
uppnås 19 dB i reduktion. 
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ARDEX konstruktion S 223

ARDEX – DECIBEX konstruktion för Limmad LVT.

Användningsområde: Boendemiljö 
och offentlig miljö med måttlig 
belastning.

Förutsättningar: Den bärande 
underkonstruktionen ska vara 
anpassad för att klara kommande 
laster. Systemet ska monteras 
enligt monteringsanvisningar. 
Ingående komponenter får ej ersät-
tas, undantaget golvbeläggningen. 
Arbetet ska utföras enligt gällande 
bygg- och branschnormer. Hämta 
produktblad m.m. på ardex.se före 
montering. 20°C.

Underlag: Underlaget ska vara 
stabilt och avjämnat med (ARDEX) 
avjämningsmassa till en planhet 
motsvarande AMA klass A som 
sämst. 
Montering: Decibex VCL 100 PLUS 
ljudreduktionsmatta limmas mot 
avjämningsmassan med ARDEX AF 
145 golv och vägglim. LVT-plattorna 
monteras med ARDEX AF 180 MS 
Belastningslim. 

Reduktionsvärde: Systemet redu-
cerar stegljud, upp till 17 dB enl. EN 
ISO 10.140-1 men betänk att alla 
bjälklagsförutsättningar är unika. 
Förutsättningarna styr slutresultatet 
men under rätt förutsättningar 
uppnås 19 dB i reduktion. 
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ARDEX konstruktion S 224

ARDEX – DECIBEX konstruktion för limmad vinylklick.

Användningsområde: Boendemiljö 
och offentlig miljö med måttlig 
belastning.

Förutsättningar: Den bärande 
underkonstruktionen ska vara 
anpassad för att klara kommande 
laster. Systemet ska monteras 
enligt monteringsanvisningar. 
Ingående komponenter får ej ersät-
tas, undantaget golvbeläggningen. 
Arbetet ska utföras enligt gällande 
bygg- och branschnormer. Hämta 
produktblad m.m. på ardex.se före 
montering. 20°C.

Underlag: Underlaget ska vara 
stabilt och avjämnat med (ARDEX) 
avjämningsmassa till en planhet 
motsvarande AMA klass A som 
sämst. 
Montering: Decibex Strong 250 
ljudreduktionsmatta limmas mot 
avjämningsmassan med ARDEX AF 
145 golv och vägglim. LVT-plattorna 
monteras med ARDEX AF 180 MS 
Belastningslim. 

Reduktionsvärde: Systemet redu-
cerar stegljud, upp till 19 dB enl. EN 
ISO 10.140-1 men betänk att alla 
bjälklagsförutsättningar är unika. 
Förutsättningarna styr slutresultatet 
men under rätt förutsättningar 
uppnås 19 dB i reduktion. 
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ARDEX konstruktion S 225

ARDEX – DECIBEX konstruktion för löslagd vinylklick.  

Användningsområde: Boendemiljö 
och offentlig miljö med måttlig 
belastning.

Förutsättningar: Den bärande 
underkonstruktionen ska vara 
anpassad för att klara kommande 
laster. Systemet ska monteras 
enligt monteringsanvisningar. 
Ingående komponenter får ej ersät-
tas, undantaget golvbeläggningen. 
Arbetet ska utföras enligt gällande 
bygg- och branschnormer. Hämta 
produktblad m.m. på ardex.se före 
montering. 20°C.

Underlag: Underlaget ska vara 
stabilt och avjämnat med (ARDEX) 
avjämningsmassa till en planhet 
motsvarande AMA klass A som 
sämst. 
Montering: Decibex Strong 200 
ljudreduktionsmatta löslagd med 
LVT-plattor monterade i flytande 
konstruktion utan lim.  

Reduktionsvärde: Systemet redu-
cerar stegljud, upp till 22 dB enl. EN 
ISO 10.140-1 men betänk att alla 
bjälklagsförutsättningar är unika. 
Förutsättningarna styr slutresultatet 
men under rätt förutsättningar 
uppnås 22 dB i reduktion. 
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ARDEX konstruktion S 226

ARDEX – DECIBEX konstruktion för Limmad flerskiktsparkett.

Användningsområde: Boendemiljö 
och offentlig miljö med måttlig 
belastning.

Förutsättningar: Den bärande 
underkonstruktionen ska vara 
anpassad för att klara kommande 
laster. Systemet ska monteras 
enligt monteringsanvisningar. 
Ingående komponenter får ej ersät-
tas, undantaget golvbeläggningen. 
Arbetet ska utföras enligt gällande 
bygg- och branschnormer. Hämta 
produktblad m.m. på ardex.se före 
montering. 20°C.

Underlag: Underlaget ska vara 
stabilt och avjämnat med (ARDEX) 
avjämningsmassa till en planhet 
motsvarande AMA klass A som 
sämst. 
Montering: Decibex Strong 250 
ljudreduktionsmatta limmas mot 
avjämningsmassan med ARDEX AF 
480 MS Parkettlim. Flerskiktspar-
ketten monteras med ARDEX AF 
480 MS Parkettlim. Säkerställ att 
inga ljudbryggor uppstår mot den 
fasta konstruktionen.

Reduktionsvärde: Systemet redu-
cerar stegljud, upp till 14 dB enl. 
EN ISO 10.140 men betänk att alla 
bjälklagsförutsättningar är unika. 
Förutsättningarna styr slutresultatet 
men under rätt förutsättningar 
uppnås 14 dB i reduktion. 
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ARDEX erbjuder emissionsfria och användarvänliga  

produkter för nästan alla applikationer och produkterna 

ska hålla en hög och miljöanpassad kvalitet.  

Hög kvalitet varar länge, är kostnadseffektivt och belastar 

miljön så lite som möjligt. Det säkerställer vi genom egen 

produktutveckling och tillverkning i egna fabriker. 

Ett miljömedvetet tänkande innebär en långsiktig bygg-

process där vi tänker inte tio, tjugo utan hundra års 

oavbruten kvalitet.
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Välkommen till ARDEX kurscenter!

Det är vår långa erfarenhet du får ta del av när du går på 
kurs hos ARDEX. Vi delar med oss av värdefulla tips så att 
du slipper göra samma misstag som andra redan gjort.

ARDEX ACADEMY

RUM FÖR IDÉER
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Vi reserverar oss mot tryckfel. Läs alltid på säcken. För ytterligare information se respektive produktblad.

ARDEX finns i hela Sverige
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Erik Spetz
070-588 27 93
es@ardex.se

Andreas Malmqvist 
070-585 81 96
am@ardex.se

Magnus Rodhe
070-585 84 18
mr@ardex.se

Micael Ericsson
070-370 63 63
me@ardex.se

Mikael Hen
070-680 42 88
mhn@ardex.se

Göran Nordström
070-266 72 10
gn@ardex.se

Jacob Carlén
070-370 11 69
jc@ardex.se

Projektförsäljning Sverige
Magnus Ahl
073-377 37 10
ma@ardex.se

Markus Johansson
073--526 35 60
mj@ardex.se

ARDEX Huvudkontor
Staffans väg 6A
192 78 Sollentuna
Tel. vxl: 08-556 315 50

order@ardex.se
kundservice@ardex.se
teknik@ardex.se
www.ardex.se

Thorbjörn Karlsson
070-399 56 44
tk@ardex.se

Staffan Jonsson
070-600 87 15
sj@ardex.se

Andreas Carlsson 
070-578 25 30
ac@ardex.se

Martin Lindqvist
070-550 40 34
ml@ardex.se


