
PÅ SÄKRA GRUNDER

ARDEX S 48
HÖGFLEXIBELT PLATTSÄTTNINGSLIM

ARDEX S 48
 
GOLV/VÄGG

INOMHUS

• Till nygjuten betong efter 28 dygn 
• Goda bearbetningsegenskaper

• Används på vägg och golv
• Lång öppentid
• Mycket drygt
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Din ARDEX återförsäljare:

ARDEX AB

Staffans väg 6A

192 78 Sollentuna

Tel. 08-556 315 50

kundservice@ardex.se

www.ardex.se

ARDEX S 48
HÖGFLEXIBELT PLATTSÄTTNINGSLIM

ARDEX S 48 är ett högflexibelt plattsättningslim som kan användas både 
på golv och vägg i torra och våta miljöer. ARDEX S 48 används för sättning 
och läggning av t ex kakel, klinker, granitkeramik, eller mosaik. Samt för 
uppsättning av isoleringsmaterial av skumplast, limning av gipsskivor, på 
täta och sugande underlag. Ger mycket god vidhäftning till plattor med en 
minimal vattenabsorption. Beständig mot fukt i kök, bad- och duschrum i 
bostadsmiljö. Mycket lämpligt för golv med golvvärme.

• Limma gipsskivor på golv för ökad böjstyvhet före 
plattsättning.

• Limma gipsskivor på vägg i badrum i stället för att putsa 
upp nivåskillnaden.

• Sätt plattor på ”färsk” betong efter 28 dygn.

TEKNISKA DATA:
Blandingsförhållande: ca 7,75 liter vatten till 12,5 kg pulver

Volymdelar: 1 del vatten till 1 ¾ delar pulver

Densitet: 0,8 kg/liter

Densitet (blandat): 1,3 kg/liter

Materialförbrukning (pulver): Vid släta underlag med kvadratisk tandspackel:  
6 mm kam 1,3 kg pulver/m2

8 mm kam 1,7 kg pulver/m2

Bearbetningstid: ca 1 timme (20°C)

Läggningstid: ca 20 minuter (20°C)

Korrigeringstid: ca 30 minuter (20°C)

Gångbar: ca 5 timmar (20°C)

Fogbar: vägg ca 3 timmar (20°C)  
golv  ca 5 timmar (20°C)

Vidhäftningshållfasthet: 28 dygn (klinker)
torr: ca 1,0-2,0 N/mm²  
våt: ca 1,0-2,0 N/mm² 

Förpackning: Säckar á 5 kg, 12,5 kg

Lagring: Förvaras torrt. 12 månader i oöppnad förpackning.

Artikelnr: 5 kg 31469                      12,5 kg 31468

EAN-nummer: 5 kg 5703193483050      12,5 kg 5703193483128
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