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ARDEX E 25 
Flextillsats 
• Tillsats till ARDEX golvspackel 
• Ökar styrkan och elasticiteten 
• Tillsätts vid spackling på träbaserade underlag 
• Lösningsmedelsfri 
• Inomhus 

 

Användningsområde 
Ökar vidhäftningen, böjstyvheten och slitstyrkan för ARDEX 
handspackel och ARDEX avjämningsmassor. Kan blandas i 
ARDEX handspackel A 30, A 31, A 45 samt ARDEX 
avjämningsmassor K 15 och K 70 NEW. Endast för 
användning inomhus. 

Egenskaper 
ARDEX E 25 är en lösningsmedelsfri rosa tjockflytande 
plasttillsats som ökar vidhäftningen, böjstyvheten och 
slitstyrkan hos ovanstående ARDEX produkter.  

ARDEX E 25 blandas först med vatten för att sedan blandas 
med ARDEX cementbaserade spackel enligt blandnings-
tabellen. 

Underlaget 
Se produktbladet för respektive spackelprodukt. 

Arbetssätt 
Vid spackling och avjämning utan toppbeläggning bör ytan 
målas med en diffusionsöppen färg för att skydda ytan mot 
slitage, fukt eller annan påverkan.  Se i övrigt produktbladet 
för respektive produkt.  

Blandning 

I ett rent blandningskärl blandas ARDEX E 25 och rent kallt 
vatten, i ovanstående blandningsförhållande. Pulvret tillsätts 
under kraftig omrörning. 

Produkt ARDEX E 25 Vatten 
ARDEX A 30 12,5 kg 0,9 kg 3–3,5 liter 
ARDEX A 31 12,5 kg 0,9 kg 3–3,5 liter 
ARDEX A 45 12,5 kg 0,9 kg 2,3 liter 
ARDEX A 45 20 kg 1,4 kg 3,7 liter 
ARDEX K 15 25 kg 2,0 kg 5 liter 
ARDEX K 70 
NEW 20 kg 1,15 kg 2,9 liter 

 

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

Tillsats 

 Tekniska data 
Förpackning: Plastdunk 10 kg 
Lagring: Lagras frostfritt och skyddas mot 

direkt solbestrålning. Öppnade 
förpackningar tillsluts väl. 12 
månader i oöppnad förpackning. 

Artikelnummer: 31436 
EAN-nummer: 5703193256104 
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