
teknik@ardex.se 
www.ardex.se 

Produktdatablad 

ARDEX A 18 
Häftslamma 
• Häftslamma som appliceras före läggning av cementbaserade

pågjutningar i fast kontakt på betong och andra lämpliga underlag
• Med färgindikator vilket indikerar öppettiden för ARDEX A 18
• Lång öppentid, mycket bra vidhäftning
• Passar ARDEX golvbruk och andra cementbaserade bruk
• Emissionsklassad i högsta klass

Användningsområde 
ARDEX A 18 är en cementbaserad häftslamma. ARDEX A 18 
bildar en stark häftbro mellan ARDEX golvbruk och 
cementbaserade underlag som är lämpliga för pågjutningar. 
ARDEX A 18 kan användas både inom- och utomhus samt i 
ständigt vattenbelastade miljöer. ARDEX A 18 ingår i ARDEX 
poolprogram. 

ARDEX A 18 kan användas med 

• ARDEX A 35 MIX snabbt golvbruk för inomhusbruk
• ARDEX A 38 MIX, snabbt golvbruk för inom- och

utomhusbruk
• ARDEX A 35 snabbcement
• Andra cementbruk på underlag av betong, terrazzo och

liknande underlag.

Färgindikator 
Grön färgindikator. Färgindikatorn ska fungera som en hjälp 
att varna för att ARDEX A 18 torkat ifrån och måste åter- 
aktiveras. 

Underlaget 
Underlaget kan vara torrt eller fuktigt men ska alltid vara fast 
och bärkraftigt samt fritt från skiljemedel och föroreningar. 
Om underlaget är starkt sugande och det är aktuellt med en 
förvattning får ej vattenpölar förekomma på ytan när ARDEX 

A 18 ska appliceras. Förekommer det sprickbildning i 
underlaget i den omfattning att injektering är nödvändig 
limmas/injekteras dessa med ARDEX EP 2000 eller liknande 
ARDEX-produkt. Ge akt på att inte fylla upp dilatations- eller 
rörelsefogar med ARDEX A 18. 

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

Arbetssätt 
Arbetstiden för ARDEX A 18 är ca 1 timme. Borsta eller rolla 
in slamman i underlaget. Lagtjockleken ska vara minst 1,5 
mm. Slipsatsen/pågjutningen läggs därefter omedelbart blött i
blött i slamman.
ARDEX A 18 kan användas vid temperaturer över 5°C. Höga
temperaturer förkortar och låga temperaturer förlänger
angivna tider för ARDEX A 18.
Gjutningen sker på samma sätt som för en vanlig cement- 
slipsats med expansions-/dilatationsfogar. Hänsyn till klimatet
och eventuella problem med temperaturer bör iakttas. För
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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. 
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snabb uttorkning påverkar vidhäftningen negativt. Vid 
tveksamma fall rekommenderas en provgjutning. 

Lagring/hållbarhet 
Lagras i torra utrymmen. Hållbar ca 1 år i oöppnad 
förpackning. Produktionsmånad = de två första siffrorna och 
produktionsår = siffra tre i chargenumret. För ytterligare 
information hänvisar vi till www.ardex.se där säkerhets- 
datablad, byggvarudeklarationer etc. kan hämtas. 

Hållbart byggande 
Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i 
Svanenmärkt byggande. 

Tekniska data 

05-2020 

Blandningsförhållande: 5,0 liter vatten till 20 kg pulver 
Densitet blandad: 1,8 kg/liter 
Förbrukning: Ca 2 kg/m2 

Monteringstid: upp till 60 minuter (20oC) 
Tryckhållfasthet: 1 dygn: 8 N/mm2 

7 dygn:   13 N/mm2 

28 dygn: 26 N/mm2 

Böjdraghållfasthet: 1 dygn:    2 N/mm2 

7 dygn:    3 N/mm2 

28 dygn:  7 N/mm2 

Godkänd för 
golvvärme: 

Ja 

EMICODE EC-1 R PLUS 
Förpackning: Säck 20 kg 
Lagring: Kan lagras ca 12 månader i 

oöppnad förpackning 
Artikelnr: 31404 
EAN-nummer: 5703193182205 
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