100% UTOMHUS
- oavsett väderlek!

läggas klinkers eller natursten. ARDEX erbjuder
en 100% lösning med tätskikt och ﬁx för hållbara läggningar utomhus. Världsnyheten ARDEX
S 8 FLOW är ett självutjämnande tätskikt som
tillsammans med vårt ﬂexibla ﬁx ARDEX X 90
OUTDOOR och ARDEX G9S FLEX fogmassa blir en
helt oslagbar konstruktion.

VÄRLDSNYHET!
Självutjämnande
tätskikt ARDEX S 8
Flow.

Nu kan inget väder i världen hindra dig från att
slutföra pågående projekt. Steker solen från
en molnfri himmel, öser regnet ner eller kommer köldgraderna krypande. Spelar ingen roll.
Med ovanstående konstruktion är det bara att
fortsätta.
BALKONGER OCH TERRASSER
I Sverige har vi förmånen att få uppleva fyra härliga årstider vilket innebär stora variationer i temperatur, vind, regn och snö. Vädervariationerna
ställer stora krav på de produkter som används
vid nyproduktion och renoveringar utomhus,
exempelvis balkonger och terrasser när det ska

ARDEX X 90 OUTDOOR har lång bearbetningstid men är ändå gångbar efter 3 timmar. Den
avancerade MICROTEC3-tekniken bidrar till snabb
härdning även vid låga temperaturer, lång
bearbetningstid vid höga temperaturer och den
tål regn redan efter två timmar.

SÄKER LÄGGNING

NYHET! ARDEX X 90
OUTDOOR

UTOMHUS är full täckning och optimal vidhäftning
till underlaget extra viktigt. Därför ska plattorna
alltid dubbellimmas.

KLARAR ALLA VÄDER!
- oavsett fukt, frost eller hetta.

UTOMHUS
TÅL HÖG BELASTNING
ARDEX X 90 OUTDOOR kan användas både
på golv och vägg och förutom sitt användningsområde utomhus är den också lämplig att användas inomhus vid hög belastning som exempelvis
förekommer i industrier och i offentlig miljö samt
i simbassänger/pooler.
För att öka ﬂexibiliteten och de vattenavvisande
egenskaperna blandas ARDEX X 90 OUTDOOR
med ARDEX E 90 akryldispersion.
Med sina vattenavvisande egenskaper, mycket
bra kantvidhäftning och sin höga styrka i kombination med sin snabbhet och ﬂexibilitet är ARDEX
G9S FLEX speciellt lämplig för fogning utomhus
på balkonger och terrasser.

FOGNING kan ske
redan efter 3 timmar.
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ARDEX - TRADITION OCH INNOVATION
ARDEX är idag ett mycket välkänt och väletablerat varumärke världen över. En av världens mest
framgångsrika tillverkare av snabba spackel och
bruk, tätskikt samt ﬁx och fog. ARDEX satsar
alltid på att få tradition och innovation att gå hand
i hand. Det har gjort varumärket extremt starkt.
Inom ARDEX-koncernen har vi snart 70 års erfarenhet. Vi nöjer oss inte med att anpassa oss till
nya krav utan satsar intensivt vidare på forskning
och utveckling för att kunna erbjuda hantverkarna
produkter som både underlättar deras arbete
men framförallt skapar värdefulla tidsvinster.

Med fokus på utveckling av nya produkter tillsammans med know-how och praktisk erfarenhet
skapar vi produkter och service för att möta våra
kunders behov. Vi är kända för individuella lösningar anpassade efter kundens önskemål men
även många beprövade konstruktioner som gör
oss till en stor leverantör till såväl nyproduktion
som ROT. Våra produkter lagerhålls av utvalda
återförsäljare i hela Sverige.
På ARDEX Sverige fokuserar vi på teknik, support och utbildning av hantverkare i egen regi
och tillsammans med våra återförsäljare. Mest
uppskattat är vårt engagemang att vara med vid
igångsättningar. En trygghet för alla!

- mer än bara grått pulver. . .
Innehållet i våra säckar är mer än bara grått pulver. En ARDEX produkt innehåller allt du behöver

...före, under och efter dina projekt
ARDEX AB
Upplagsvägen 3
117 43 STOCKHOLM
Tel 08-556 315 50
Fax. 08-556 315 67
kundservice@ardex.se
www.ardex.se

Med appen ARDEX Nordic APP
har du full kontroll på ditt projekt
i handen!

