
ARDEX SYSTEM - DIN TRYGGHET

I den här boken får du en inblick i vad du kan lösa med 
ARDEX system. 



ARDEX SYSTEM - DIN TRYGGHET!

Både du och jag vet att ARDEX kvalitet är jämn och hög och att 

de flesta produkter som lanseras på marknaden finns kvar år 

efter år. De tyska teknikerna behöver inte förbättra eller modifie-

ra. Produkterna är fulländade redan från start. 

Det gör att vi utifrån vår produktportfölj i lugn och ro kan byg-

ga system som vi noggrant utvärderar innan de kommer ut på 

marknaden. Aktuella monteringsanvisningar finns alltid tillgäng-

liga på vår hemsida. Därutöver ingår utbildningar och/eller fri 

support på plats, för att ytterligare eliminera missförstånd som 

kan leda till onödiga och kostsamma fel. Rätt från början helt 

enkelt. 
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SYSTEMGARANTI



  

ARDEX SYSTEMGARANTI          
 
Vår systemgaranti blir allas trygghet. Beställarens, hantverka-

rens och ARDEX. I samtliga system som kommer från ARDEX 

har ingående komponenter testats tillsammans vilket gör att vi 

till 100 procent kan stå bakom systemens funktion. Om någon 

byter ut en ingående komponent, upphör all garanti. Vi har helt 

enkelt inte testat andras produkter i våra system och kan därför 

inte lämna en systemgaranti. Ganska självklart.

Vi hjälper dig att bygga ditt förtroende genom pålitliga och 

fungerande system. 

Tryggt från början helt enkelt!
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VARJE POOL ÄR UNIK! 

Vi har levererat till Kokpunkten i Västerås, kommunala simhallar, 

OS bassängen i London och till privata bassänger. Vår erfaren-

het säger att gemensamt för alla, oavsett typ av projekt, är att 

förutsättningarna är olika. Att välja ARDEX innebär att du får 

tillgång till marknadens högsta kompetens, lång erfarenhet, 

oslagbara produkter men framförallt erbjuder vi lösningar för 

just ditt specifika projekt. Kritiska punkter som att täta skvalp-

rännor, få tätt mellan vägg och poolbotten, rörgenomföringar, 

kring belysning etc. Vi vet hur man lyckas. Tätt från början 

helt enkelt. 
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panDOMO®



CEMENTBASERAD DESIGN

Endast fantasin sätter gränser. Vi erbjuder genom varumärket 

panDOMO ett system som skapar dekorativa, personliga och 

helt unika ytor. Beställaren får en mycket tålig, fogfri och under-

hållsfri yta. Utmärkt i publik miljö eller för ett personligt uttryck i 

ditt privata hem. 

Varumärket heter panDOMO ägs av ARDEX och säljs över hela 

världen. 

Unikt helt enkelt. 
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STEGLJUDSREDUKTION 19 dB

Ett sätt att få bort störande stegljud! 

Många älskar klinkergolv. Praktiskt och hållbart. Men, ljudet. Ex-

tremt låg bygghöjd, lättmonterat och testat enligt laboratorietest 

EN ISO 10140-3:2010. 

Tyst från början helt enkelt! 
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VI SPÄRRAR ALLA EMISSIONER

Har du problem med emissioner, fukt & mögel, lukter etc i äldre 

byggnader. Eller restfukt i den täta betongen på nyproduktion. 

ARDEX SYSTEM DENS 3 är helt molekylärt tätt och spärrar mot 

allt. Du får en snabb installation, låg bygghöjd och kan på så 

sätt hålla tidplanen. Systemet är dessutom underhållsfritt. 

Vi har exempel på mögelproblem på ett sjukhus intensivvårds-

avdelning där patienterna fick lungproblem pga mögel. Då var 

sjukhuset nyrenoverat!

Vi spärrar! Enkelt och smart. Säkert från början helt enkelt. 
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ATT SPÄRRA RADON 

Radon är en osynlig gas som inte ens luktar. Radon kan endast 

upptäckas genom mätning. Tyvärr förorsakar radon ca 500 

dödsfall varje år. Radon kan finnas i marken eller i byggmaterial 

t.ex blåbetong. Har du beställare som mätt och fått besked om 

för höga radonvärden, dvs över 200 Bq/m3  har vi system som 

spärrar radonen. I nyproduktion är gränsvärdet 100 Bq/m3. Till 

skillnad från många ventilationslösningar exempelvis radonsug, 

F, FT & FTX-ventilation är vårt system permanent, underhållsfritt 

och belastas inte med kostsamma driftskostnader. Vårt system 

är också helt tyst. Radon kan finnas i din bostad, barnens för-

skola, skolan eller på din arbetsplats. Fråga om mätresultat eller 

begär mätning så hjälps vi åt att hitta byggnader med för höga 

radonvärden. Vad händer när någon stänger av ventilationssyste-

met eller om det inte rengörs? Radonen återkommer! Vi spärrar 

nu och för all framtid! 
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TRAINING EXCELLENCE



SKAFFA DIG EN FÖRDEL

Kunskap är makt! Du kan välja mellan att bli certifierad i våra 

olika system t.ex pooler, emissioner, radon eller bli diplomerad i 

våra olika segment. Golv, bygg, platt eller måleri. 

Certifieringskurserna är flerdagars och genomförs till självkost-

nadspris. Diplomeringskurserna är två-tre endagarskurser och 

är avgiftsfria. 

Du kan anmäla ditt intresse via qr-koden. 

Vi utbildar dig. Rätt från början helt enkelt. 
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KLINKER OAVSETT UNDERLAG

En unik lösning. Tillsammans med en 100% frikoppling från 

underlaget får du samtidigt en optimal avluftning. Eventuell fukt 

i underlaget fördelas genom mattans kanalsystem som därifrån 

avdunstar genom fogarna. 

Lämpar sig också bland annat på 

• oljeförorenade golv • limrester • nygjutna betonggolv • konta-

minerad betong • trägolv 

Hur mycket kostar tomma hyreslokaler en fastighetsägare?

Låt hyresgästen bestämma golvbeläggning. Ursprungsgolvet 

är helt intakt den dag ni tar bort systemet. 

Obegränsade möjligheter. Fråga efter IndorTec® FLEXBONE-2E 

Enkelt och smart. Rätt från början helt enkelt. 
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TÄTSKIKT I VÄRLDSKLASS

Att diskutera en prisskillnad på en tusenlapp när man investerar 

100.000 tals kronor kan bli ett dyrt misstag med tanke på att 

tätskiktet avgör hur länge beställaren får njuta av sin investering. 

Bor man dessutom i en bostadsrättslägenhet där konsekven-

serna kan bli ännu mer förödande, jämfört med i en villa, så blir 

valet ännu enklare. 

Samma tätskikt som exempelvis ligger i saltvattensbassänger 

får beställaren i sitt badrum. Länsförsäkringar rekommenderar 

våra tätskikt. Hantverkarna känner sig säkra. Tätskikt för alla 

miljöer. 100% tätt. Rätt från början helt enkelt. 

        

9





FÖR BETONGREPARATIONER

Vi visste knappt själva hur högpresterande produkter vi har 

inom betong & betongreparationer! Vi har produkter perfekta 

för balkong och trapprenoveringar. Vi tar marknadsandelar inom 

PREFAB industrin. Vi matchar färgnyans, ballast, friktion och blir 

snabbt belastningsbara. Vi kan skydda mot korrosion och du gör 

två moment i ett. Du kan gjuta och lägga keramik efter 4 tim-

mar. Inom- och utomhus. Vi är helt enkelt bäst. 

Testa själv, finns nära dig i fackhandeln. 

• B 10

• B 12

• B 14

• B 16

• A 46

• A 38 MIX

• E 100
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EN OSLAGBAR SÄCK 

En metod att snabbt få till snygga, raka väggar utan att känna 

till cc-avstånd, riva tapeter eller när du inte får tag i en skicklig 

murare. En produkt för bjälklagsförstyvning av golv före platt-

sättning för att undvika plattsläpp. Spar byggtid, sätt keramik 

efter 1 månad på nygjuten betong jämfört med 3 månader. Vi 

säger inte mer om den produkt som under många år till och från 

har legat 1:a på ARDEX försäljningslista. Se filmen som fick 

flest tittare!  
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FIBERFÖRSTÄRKT TUNNPUTS-
SYSTEM

Ett spänningsfattigt system där vi pratar dagar i stället för veck-

or, där vi pratar ett ton jämfört med 5-6 ton, där vi pratar snabbt 

vilket innebär målning före vintern. 

Dessutom spar det kropparna. Mycket mindre att bära, att få 

upp på fasaden. Inte en dag försent att tänka på hantverkarens 

vardag.  

Se filmen. Ett råd från oss på ARDEX. 

Hållbart från början helt enkelt. Både ur arbetsmiljösynpunkt 

och ur miljöperspektiv då vi levererar en fasad som är under-

hållsfri i många, många år. 
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STORFORMAT OCH NATUR-
STENSLÄGGNING

Läggningar som kräver topprodukter och hög teknisk kompe-

tens för att bli rätt. Vi påstår att vi har rätt erfarenhet, inte minst 

med tanke på att vi fick förmånen att utbilda teknikerna på BKR 

under en hel dag. 

Plattstorlekarna gick från kantlängder på 30×60 cm upp till 

100×300 cm nu går utvecklingen mot gigantiska format och 

oftast är plattorna endast 3 mm tjocka. Det ställer stora krav 

på både plattsättaren och fästmassan. Vi får plattorna att sitta 

och du slipper missfärgningar i den vackra naturstenen. Besök 

vår hemsida för monteringsanvisningar och fler tips! Rätt från 

början helt enkelt! 

             

13





PULVER SOM PULVER

Tänk att något som ser så lika ut kan skilja sig så mycket.

En stor utmaning för oss är att få köparen att jämföra rätt. 

Räkna totalkostnaden. Vi stångas dagligen med att våra säckar 

ligger i en högre prisklass. Samtidigt brukar vi den 1 april skoja 

om att säckarna innehåller arbetskraft, bränsle, byggställning, 

containers, men framförallt tid. 

Varje dag, vecka eller månad vi kan förkorta genom färre mo-

ment, snabbare torktider etc påverkar så många andra kostna-

der. Vi vet att det är en av anledningarna till att många småföre-

tagare använder ARDEX. De upplever användarvänligheten, ser 

fördelarna och tidsvinsterna och slipper kostsamma backjobb. 

Och tjänar pengar på sina jobb vilket för företaget framåt. Hela 

den processen missar ofta en inköpare. Hur får småföretagarna 

råd? Frågan är snarare hur de skulle få råd att inte använ-

da ARDEX? Räkna totalkostnaden från början helt enkelt. 
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OFFSHORE

Här måste det gå snabbt. Inget rederi har råd att låta sina färjor 

ligga i hamn. Vi erbjuder snabba lösningar och ett komplett 

sortiment för alla olika typer av jobb som behöver utföras på 

en färja. Bildäck, badrum i hytterna, restaurangkök, ja ytorna är 

många och olika. Vi har lösningar till samtliga. 

Programmet täcker också in oljeplattformar. 

Rätt från början helt enkelt. 
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DRÄNERINGSSYSTEM FÖR 
BALKONGER 

Balkonger och terrasser i Sverige utsätts ständigt för regn, 

snö, frost och värme. Det största problemet är det vatten som 

tränger ner genom fogarna och vidare ner i konstruktionen. När 

vattnet blir stående i konstruktionen uppstår skador. Oavsett 

vilken platta eller natursten som läggs måste överflödigt vatten  

ledas bort för att inte orsaka frostskador och utfällningar samt 

missfärga naturstenen. Med ARDEX effektiva dräneringssystem 

avlägsnas regnvattnet snabbt och förhindrar nerbrytning av be-

tongen och fästmassan samt missfärgning av altanens framkant. 

• Terrasser direkt mot mark • Frihängande balkonger • Altaner

• Betong och gamla keramikbeläggningar • Flytande konstruk-

tioner.

Fråga efter WATEC DRAIN KP. Rätt från början helt enkelt! 
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INSTALLATIONER PÅ 95% 
RESTFUKT/NY BETONG

Vi har lösningar så bygget kan löpa vidare. Vid nyproduktion 

innebär det snabbare inflyttning vilket blir lönsamt för beställaren 

och positivt för hyresgästen/köparen. Vi har till och med produk-

ter som klarar att ligga i konstant fukt. 

• Med vår specialprimer i kombination med vår fuktspärr kan du 

avjämna golvytan samma dag även vid 95% RF

• Restfukt i badrum - det löser du med våra tätskikt

• Tillskjutande fukt i källare - vi har både diffusionsöppna produk-

ter och system som låter fukten vandra i stället för att stänga in 

den. Det innebär att vi klarar läggning på 100% fukt.

Vi har många fler beprövade och säkra lösningar på fuktproble-

matiken. Ring oss. Rätt från början helt enkelt. 
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TVÄTT UTOMHUS I NOVEMBER, 
HANDDUKAR PÅ MALDIVERNA!

Gemensamt är att det sällan går att få torra. Det beror på en för 

hög luftfuktighet. Luften är redan mättad och därför kan ingen 

fukt lämna tvätten eller handduken. Vårt ARDURAPID-

SORTIMENT är utvecklat för att lösa den problematiken. 

Det blandningsvatten produkten tillförs ska inte dunsta utan 

binds i produkten när den torkar/härdar. Det är den finessen 

som gör att vi alltid kan stå upp för våra beläggningstider även 

om det är 97% luftfuktighet då exempelvis en golvyta spacklas. 

Du känner igen produkterna med hjälp av ARDURAPID-symbolen.

Beläggningstider är alltid värda att jämföras helt enkelt.
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ARDEX - ETT GLOBALT FAMILJE- 
FÖRETAG I VÄRLDSKLASS!

ARDEX finns på alla kontinenter och är 

ett helt unikt företag på många sätt. 

Det som kanske är mest unikt och 

som gör skillnad, för dig som köpare 

och för mig som anställd, är att det 

är ett familjeföretag. Ett företag med 

fokus på långsiktighet, har en genuin 

känsla för kvalitet, en ständig produkt- 

utveckling, fokus på hållbarhetsfrågor 

och mycket innovativt. Omtanke. Inte 

minst under Coronapandemin fick vi uppleva vår koncernchefs 

omtanke för alla anställda men också för våra familjers hälsa 

och rädslan för hur vi skulle drabbas. Inte ur ett ekonomiskt 

perspektiv utan ur ett mänskligt. Det är det som gör oss så 

framgångsrika. 

Häng på! Vi har ett guldläge! Du kommer inte att ångra dig! 

ARDEX AB • Staffans väg 6 A • 192 78 SOLLENTUNA • 08-556 315 50 • www.ardex.se


