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Tillverkare med certifierat kvalitets-
ledningssystem enligt DIN EN ISO 9001 

ARDEX SJÄLVHÄFTANDE TÄTBAND 
ARDEX TÄTARK 
 
 

  
För våtutrymmen 

För anslutning kring golvbrunn 

Används till förseglingar i golv/vägg och vägg/vägg vinklar 

Används med ARDEX 7+8, 8+9 och S 1-K 

Mycket god vidhäftning 

Fria från lösningsmedel 



 

 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. 

 

ANVÄNDNINGSOMRÅDE  
ARDEX självhäftande Tätband STB 75-15 används till 
försegling av golv/vägg- och vägg/vägg vinklar, 
materialövergångar och rörgenomföringar m m. Tätband 
STB 75-15 tillsammans med tätskikten ARDEX S 1-K eller 
ARDEX 7+8/ 8+9 används i våtutrymmen i bostadsmiljö. 
ARDEX självhäftande Tätark STA, används till försegling 
kring golvbrunnar.  

UNDERLAGET 
Underlaget Underlaget skall vara torrt, fast och bärkraftigt 
samt fritt från damm och skiljemedel som kan förhindra 
vidhäftning. ARDEX Tätark och Tätband har en mycket 
god vidhäftningvidhäftning mot ARDEX S 1-K och ARDEX 
7+8/8+9. 

BLANDNING 
ARDEX S 1-K är ett färdigblandat tätskikt klar för 
användning direkt ur burken. ARDEX 7+8/8+9 är 
tvåkomponents tätskikt. 

ARBETSSÄTT 
Oavsett om det används ARDEX S 1-K eller ARDEX 
7+8/8+9 utförs tätsystemen på golv och vägg enligt 
separata anvisningar för respektive produkt. ARDEX S 1-K 
eller ARDEX 7+8/8+9 påföres med en korthårig roller i 
ett jämnt skikt på golv och vägg längs alla ytor som skall 
förseglas. När tätskiktet har påförts en gång montera 
ARDEX självhäftande Tätband. Applicering av Tätbandet 
och Tätarket sker manuellt direkt från förpackningen, 
avlägsna det delade skyddspappret och tryck kraftigt fast 
Tätbandet/Tätarket tills det sitter fast mot ytan, ta sedan 
bort den andra delen skyddspapper och tryck fast 
bandet/arket. Kontrollera att det inte förekommer 
luftbubblor. Skarvning av ARDEX Självhäftande Tätband 
skall ske med ca 2-3 cm överlappning. 

OBSERVERA 
Ytterligare information om tät systemen kan fås på 
respektive produktblad och monteringsanvisning för 
ARDEX S 1-K och ARDEX 7+8/8+9. 

Blandningsförhållandet beror på önskad konsistens. 

 

TEKNISKA DATA 
Material: Extruderad butyl med en nonwoven ovansida. 

Bearbetning: ARDEX Självhäftande Tätband och ARDEX Tätark skall bearbetas vid temperaturer över 5ºC. Det 
rekommenderas att förvara produkterna vid normal rumstemperatur före montering sker, eftersom 
detta påverkar initialhugget. 

Materialtjocklek: Tätband, ca 1,0 mm 
Tätark, ca 1,0 mm 

Färg: Grå 

Förpackning: ARDEX tätark levereras i kartonger med 10 st ark á 40x40 cm 
ARDEX självhäftande tätband levereras i kartonger med rullar á 15 m x 7,5 cm. 

Lagring: Lagras torrt och frostfritt  

Artikelnummer: STA 40-40: 98938                       STA 40-120: 98939                     STA 40-240 98940 

EAN-nummer: STA 40-40: 5703193989385       STA 40-120: 5703193989392     STA40-240: 
5703193989408 

Artikelnummer: STB 40-40 dubbelhäftande 98941 

EAN-nummer: STB 40-40 dubbelhäftande 5703193989415 

Artikelnummer: STB 75-15: 98925 

EAN-nummer: STB 75-15: 5703193989255 
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