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Tillverkare med certifierat kvalitets-
ledningssystem enligt DIN EN ISO 9001 

ARDEX F 5 
Fiberförstärkt allroundspackel - ARDEX husfix 
 
 

Kan spacklas tunt och tjockt 

Diffusionsöppen 

Vatten- och väderbeständig 

I obegränsad lagtjocklek 

Kan målas efter 24 timmar i max 10 mm 

Allround problemlösare 

Polymersilikatfärg 



 

 
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 F 5 används för reparation, upprätning och 
spackling av fasader, vägg- och takytor. På torrt underlag 
innan dispersions-, polymersilikat- lasyr-, acrylfärger, 
tapetklister och liknande påföres. För användning inom- 
och utomhus 

EGENSKAPER 
Vitt pulver bestående av fiberarmerat specialcement, väl 
dispergerbara plaster som ger produkten dess elastiska 
egenskaper. Vid blandning med vatten får man ett smidigt 
spackel som kan bearbetas i ca 20 minuter. Efter 20-50 
minuter kan ARDEX F 5 filtas och glättas. ARDEX F 5 är 
lättslipad. Är kompatibel med ARDEX armeringsnät. 
ARDEX F 5 sjunker inte. Efter härdning är spacklet 
spänningsfattigt och diffusionsöppet. 

UNDERLAGET 
Underlaget skall vara torrt, varaktigt bärkraftigt och fritt 
från damm, smuts och andra skiljemedel som kan 
förhindra vidhäftning. Så kallade elastiska målningsskikt, 

samt lösa eller svagt bundna målningsskikt, lös puts och 
tapeter skall avlägsnas. I tveksamma fall rekommenderas 
provspackling. 

BLANDNING 
Blandningsförhållande: 6,3 liter vatten till 12,5 kg ARDEX 
F 5. Häll rent, kallt vatten i ett rent blandningskärl och 
tillsätt därefter pulvret under kraftig omrörning. Det 
färdigblandade brukets konsistens skall vara smidig och 
utan klumpar. 
Blanda endast så mycket spackelmassa som hinner 
användas inom ca 20 minuter. Lägre temperatur 
förlänger och högre temperatur förkortar 
bearbetningstiden. 

ARBETSSÄTT 
ARDEX F 5 kan användas vid temperatur över 5°C. ARDEX 
F 5 kan påföras i obegränsad lagtjocklek. ARDEX F 5 har 
efter ca 20-50 min vid ca 20°C härdat tillräckligt för att 
filtning eller glättning ska kunna påbörjas.

 
 

TEKNISKA DATA 
Blandningsförhållande: 6,3 liter vatten till 12,5 kg pulver eller 2,5 liter vatten till 5 kg 
Volymdelar: 1 del vatten till 2 delar pulver 
Materialförbrukning: ca 0,9 kg/m2/mm 
Bearbetningstid: ca 20 minuter (20°C) 
Målnings- och 
Beläggningsbar: 

24 tim 0-10 mm 
>10 min – efter uttorkning 

Tryckhållfasthet: 28 dygn: 12 N/mm2 
Böjhållfasthet: 28 dygn: 5 N/mm2 
Förpackning: Säckar 5 kg och 12,5 kg 
Lagring: Förvaras torrt. 12 månader i obruten förpackning. 
Artikelnummer: 5 kg 05505                           12,5 kg 05512 
EAN-nummer: 5 kg 5703193055059           12,5 kg 5703193055127 
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