
NYHETER SOM LÖSER 
BRANSCHENS 
PROBLEM! 
PRODUKTER, TEKNIK OCH ERFARENHET - SATT I SYSTEM

Den här familjen bor i en villa som hade 4.000 Bq/m3 före vi åtgärdade. Nu ligger 
de under gränsvärdet!

Utsätts du för strålning i din bostad eller på din arbetsplats? 

Varje år dör ca 500 personer i Sverige i lungcancer på grund av 
att de vistas i lokaler med radon. En radioaktiv gas som varken 
syns, luktar eller smakar. Enda sättet att veta om du har radon är 
att mäta. Mätperioden är okt-april. Vid för höga radonvärden, dvs 
över 200 Bq/m3 har vi permanenta system. Scanna QR koden och 
se filmen eller gå in på ardex hemsida. 

RADONSÄKRA MED 
ARDEX! 
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FUKTSPÄRR, ALKALISKYDD 
OCH YTFÖRSTÄRKARE! 

Dags att renovera? Vem tar ansvar för vad som hänt i byggnaden 
sen den byggdes? Även små fuktskador förorsakar alkoholska-
dor/emissioner. 

Slopa kostsamma utredningar - spärra direkt med ARDEX SYSTEM 
DENS 3. Då är du på den säkra sidan idag och för all framtid. 

Systemet består av spärrlaminat, golvavjämning och lim. 

• Snabb, billigt, enkelt och säkert
• Undviker härdplaster som kräver avstängning och specialkompetens
• Vi lämnar full garanti när du följer monteringanvisningen

ARDEX SYSTEM SPÄRRAR 
ALLA EMISSIONER! 

Problem med restfukt i den nya betongen eller ytsvaga underlag?

Använd ARDEX P 40 MS så kan du tidigarelägga inflyttning.
I kombination med en snabbtorkande specialprimer ARDEX P 7
kan du avjämna golvet samma dag.  
Kan också användas som ytförstärkare på svaga betonggolv.

• ARDEX P 40 MS kan appliceras vid restfukt upp till 95% RF.

ARDEX P 7
• snabbtorkande specialprimer som gör att du kan avjämna samma dag
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