ARDEX TÄTMANSCHETTER
För tätning med ARDEX S 1-K, ARDEX 8+9 och ARDEX 7+8

För en vattentät och elastisk anslutning mot rörgenomföringar
För golv och vägg i våtutrymmen
För tätning mellan tätskikt och rörgenomföringar
För underlag av mursten, puts, betong, gipsskivor och liknande
Enkel och säker montering

Tillverkare med certifierat kvalitetsledningssystem enligt DIN EN ISO 9001

ARDEX AB
Staffans väg 6A, 192 78 Sollentuna
Tel 08 556 315 50
E-post: kundservice@ardex.se
www.ardex.se

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
ARDEX SRM 12-22, RÖR 6 MM
Används till tätning av rörgenomföringar med diametern
12-22 mm.
Artikelnr: 98911 nytt artikelnr: 30912
EANnr: 5703193989118
ARDEX SRM 2x12-22, 2xRÖR 6 MM
Används till tätning av rörgenomföringar med diametern
12-22 mm.
Artikelnr: 98954 nytt artikelnr: 30914
EANnr: 5703193989545
ARDEX SRM 25-35, RÖR I RÖR
Rörmanschett med 10 mm diameter för tätning kring
skyddsrör.
Artikelnr: 98931 nytt artikelnr: 30913
EANnr: 5703193989316
ARDEX SRM 2x25-35, 2xRÖR I RÖR
Rörmanschett med 10 mm diameter för tätning kring
skyddsrör. cc 40 mm.
Artikelnr: 98960 nytt artikelnr: 30915
EANnr: 5703193989606
ARDEX SRM 40-60, RÖR 23 MM
Används till tätning av rörgenomföringar, handfatsavlopp
med diametern 40-60 mm.
Artikelnr: 98912 nytt artikelnr: 30916
EANnr: 5703193989125
ARDEX SRM 80-110, RÖR 70 MM
Används till tätning av toalettavlopp mm.
Artikelnr: 98913 nytt artikelnr: 30918
EANnr: 5703193989132
ARDEX SRM 50-80, 30 MM
Används till handfat.
Artikelnr: 98955 nytt artikelnr: 30917
EANnr: 5703193989552

UNDERLAGET
Generellt ska underlagets yta vara torrt, fast, sugande,
bärkraftig och fritt från skiljemedel. Golv- och
väggunderlag skall utföras enligt anvisningarna i
broschyrerna för ARDEX S 1-K, ARDEX 8+9 eller ARDEX
7+8.
BLANDNING
ARDEX S 1-K är färdigblandad och klar för användning
direkt ur burken. I en ren behållare blandas ARDEX 8 med
ARDEX 7 alt. 9 till en tjock, klumpfri, målningsbar
konsistens.
ARBETSSÄTT
Påför tätningsmassan på vägg och golv med en pensel
eller roller. ARDEX SK 90 TÄTNINGSHÖRN läggs ned i den
våta tätningsmassan och glättas så det inte förekommer
luftbubblor. Överlappningar (minst 20 mm) utförs med
ARDEX SK 12 eller ARDEX SBF 10, FIBERREMSA och
tätningsmassa. När första lagret tätningsmassa är torrt
påföres det andra lagret med pensel eller roller, så att
ARDEX TÄTNINGSHÖRN och ARDEX TÄTBAND eller ARDEX
FIBERREMSA samt alla väggytor är fullt täckta.
Montering av ARDEX SK 270 TÄTNINGSHÖRN utförs på
samma sätt. Påför tätningsmassan omkring
rörgenomföringen. I det våta membranet monteras ARDEX
SRM 12-22, 40-60, 25-35 eller 80-110 RÖRMANSCHETT
beroende på rördiametern, och glättas så det inte
förekommer luftbubblor. Påför tätningsmassan på
underlaget runt om golvbrunnen. Var noga med att inte
stryka någon tätningsmassa på golvbrunnsflänsen.
Når första lagret tätningsmassa är torrt påförs det andra
lagret så att golvbrunnsmanschetten täcks helt. Var noga
med att det inte kommer tätningsmassa ner i golvbrunnen.
När det andra lagret tätningsmassa är torrt monteras
klämringen i golvbrunnen. Dock tidigast efter 12 tim. Var
noga med att klämringen monteras rätt enligt
golvbrunnsleverantören.

TEKNISKA DATA
Material:

Armerad acrylatdispersion utan tillsättning av mjukgörare. Frostbeständig

Bearbetning:

ARDEX Manschetter skall bearbetas vid temperaturer över 5ºC.

Plattsättningsbar:

Inklusive två skikt ARDEX S 1-K ca 12 timmar vid 20ºC
Inklusive 2 skikt ARDEX 8+9/7+8 ca 2 timmar vid 20ºC

Materialtjocklek:

Manschetter, ca 0,7 mm

Förpackning:

ARDEX Manschetter levereras i förpackningar om 10 st

Lagring:

Frostfritt i torra utrymmen

Lagringstid:

Produkten kan lagras i ca 24 månader i obruten originalförpackning

Färg:

Grå

OBSERVERA
För ytterligare information beträffande tekniska data på våra produkter ARDEX S 1-K, ARDEX 7+8 och ARDEX 8+9, hänvisar vi
till våra produktblad samt till respektive monteringsanvisning för ARDEX S 1-K, ARDEX 7+8 och ARDEX 8+9.
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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 skall utföras och inte utfärda någon garanti för det
färdiga resultatet.

