ARDEX X 77

ARDEX X 77
FÖR KERAMIK MED LÅG
VATTENABSORPTION
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Produkten
är listad i
husproduktportalen och
kan användas i
Svanen märkt
byggande

EM

• EXTREMT BRA HÄNG
• UPPFYLLER C2 KRAV ENLIGT EN 12004
• FIBERFÖRSTÄRKT
PRIMER
FRITT

PÅ SÄKRA GRUNDER

ARDEX X 77

MICROTEC FLEXIBELT PLATTSÄTTNINGSBRUK
ARDEX X 77 kan användas inom- och utomhus på golv och vägg i torra
och våta miljöer vid limning av plattor, klinker, granitkeramik, mosaik av
glas och porcelan samt limning av lättare isolerings- och fasadplattor.
Produkten är vatten- och frostbeständig och har mycket god vidhäftning.
ARDEX X 77 används på underlag av t ex lättklinkerblock och betong
äldre än ca 3 månader (klass 3 BBV:s branschregler), lättbetong,
cementputs, kalkcementputs, gips, anhydrit, gipsskivor, simbassänger
samt befintliga platt- och klinkerbeläggningar. Lämplig för värmegolv.
MICROTECTEKNIK
Genom användning av speciella råmaterial och belagda fibrer ger den
innovativa ARDEX-tekniken MICROTEC en speciell inre hållfasthet i tunnbäddsskiktet och en extremt stark bindning mellan underlag och beläggning. Genom murbruksbäddens mycket höga flexibilitet kompenseras
skjuvspänningar effektivt och sidosprickor i fogarna minimeras effektivt.
* jämfört med standardkrav

TEKNISKA DATA:
Blandningsförhållande:
Volymdelar:
Densitet:
Densitet (blandad):
Materialförbrukning:

Bearbetningstid:
Läggningstid:
Korrigeringstid:
Gångbar:
Fogning:
ARDEX AB

Vidhäftningshållfasthet:

Staffans väg 6A
192 78 Sollentuna
Tel. 08-556 315 50
kundservice@ardex.se
www.ardex.se

02-2021

Förpackning:
Lagring:
Artikelnr:
EAN-nummer:

Din ARDEX återförsäljare:

8,8 liter vatten till 20 kg pulver som motsvarar
1 del vatten, 2 1/4 delar pulver
1,0 kg/liter
ca 1,5 kg/liter
Vid släta underlag med kvadratisk tandspackel:
4x4x4 mm ca 1,1 kg/m²
6x6x6 mm ca 1,6 kg/m²
8x8x8 mm ca 2,2 kg/m²
ca 3 timmar (20°C)
ca 60 minuter från uppblandning (20°C)
ca 15-30 minuter (20°C)
ca 24 timmar (20°C)
vägg ca 8 timmar (20°C)
golv ca 24 timmar (20°C)
28 dygn (klinker)
torr: ca 1,0–2,0 N/mm²
våt: ca 1,0–1,5 N/mm²
växling frost/tö: ca 1,0–1,5 N/mm²
Säckar á 5 kg, 12,5 kg, 20 kg
Förvaras torrt. 12 månader i oöppnad förpackning
5 kg
31477
12,5 kg 31478
5 kg
5703193773052
12,5 kg 5703193773144

20 kg 31709
20 kg 5703193773205

