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Korvaa aikaisemmat esitteet

Nopea järjestelmä 
luonnonkivien varmaan asentamiseen
– Kun haluat välttää kivien vääntymisen ja värjääntymisen.



Luonnonkivi vaatii kiinnitysmateriaalilta erilaisia ominaisuuksia kuin perinteinen keraaminen laatta. Kun kosteus tun-
keutuu luonnonkiveen, voivat kiven sisältämät rautayhdisteet tai orgaaniset yhdisteet aiheuttaa kiven värjäytymisen. 
ARDURAPID - ominaisuus tarkoittaa veden sitoutumista kiinnityslaastiin, jolloin veden siirtymistä luonnonkiveen ei 
tapahdu haitallisessa määrin. Lisäksi laatoitettu alue on nopeasti kävelykelpoinen ja saumattavissa.

ARDURAPID - ominaisuuteen perustuvat ARDEX N 23 W ja ARDEX X 32 ovat luonnonkivien kiinnittämiseen kehitettyjä 
laasteja. ARDEX N 23 W on valkoinen ja soveltuu näin ollen myös läpikuultavien luonnonkivien kiinnittämiseen. ARDEX 
X 32 -laastia voidaan käyttää kampalevityksen lisäksi myös kiinnitykseen 5–30 mm laastipaksuudella. Massiivisiin 
kiinnityksiin voidaan käyttää lattialla ARDEX A 38 MIX -kuivabetonia.

ARDURAPID-ominaisuus:

Täydellinen veden sitoutuminen estää alkaliselle kosteudelle herkki-
en luonnonkivien värjäytymisen ja nopea sitoutuminen mahdollistaa 
nopean saumauksen ja kuormittamisen.

Nopea ja kaiken kattava järjestelmä 
luonnonkivien varmaan asentamiseen

Sisätilat / seinät Marmori, jura-marmori, Solnhofer-laatat, graniitit ja kvartsiitit jne.

*Ohutlaastikiinnitys ARDEX N 23 W -pikakiinnityslaasti

5–20 mm kiinnitys ARDEX X 32 – monikäyttöinen kiinnityslaasti

Isot laatat 2–15 mm kiinnitys ARDEX S 28 – MICROTEC - kiinnityslaasti

Saumaus ARDEX G 10 -saumauslaasti ja ARDEX ST -luonnonkivisilikoni

Sisätilat / lattiat Marmori, jura-marmori, Solnhofer-laatat, graniitit ja kvartsiitit jne.

*Ohutlaastikiinnitys ARDEX N 23 W -pikakiinnityslaasti

5–20 mm kiinnitys ARDEX X 32 – monikäyttöinen kiinnityslaasti

10–30 mm kiinnitys ARDEX X 32 – monikäyttöinen kiinnityslaasti
ARDEX A 38 MIX -kuivabetoni

Isot laatat 2–15 mm kiinnitys ARDEX S 28 – MICROTEC - kiinnityslaasti

Saumaus ARDEX G 10 -saumauslaasti ja ARDEX ST -luonnonkivisilikoni

Ulkotilat / lattiat ja seinät Ulkotiloihin sopivat luonnonkivet

*Ohutlaastikiinnitys ARDEX X 32 – monikäyttöinen kiinnityslaasti

5–20 mm kiinnitys ARDEX X 32 – monikäyttöinen kiinnityslaasti

10–30 mm kiinnitys ARDEX X 32 – monikäyttöinen kiinnityslaasti
ARDEX A 38 MIX -kuivabetoni

Saumaus ARDEX GK -saumauslaasti ja ARDEX ST -luonnonkivisilikoni

*Jos luonnonkivi ei ole herkkä alkaliselle kosteudelle eikä voi vääntyä laastin kosteudesta, voidaan 
  vaihtoehtoisesti käyttää myös ARDEX X 77, ARDEX X 78 ja ARDEX X 90 Outdoor -kiinnityslaasteja.
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ARDEX N 23 W
Kiinnityslaasti, valkoinen
ARDURAPID - ominaisuus. 
Sisätiloihin. Erityisesti 
luonnonkiville ja muille kosteudelle 
herkille laatoille. 2–15 mm 
kiinnityspaksuuksiin. 
Kävelykelpoinen ja saumattavissa 
noin 2 tunnin kuluttua.

ARDEX X 32
Kiinnityslaasti, harmaa
ARDURAPID Plus -ominaisuus. 
Sisä- ja ulkotiloihin. Ei sisällä 
irtoavaa kalkkia, joka voisi 
aiheuttaa kalkkivärjäytymiä 
ulkotiloissa. Erityisesti 
luonnonkiville ja muille kosteudelle 
herkille laatoille, joiden paksuus 
tai pituus saattaa vaihdella paljon. 
Kävelykelpoinen ja saumattavissa 
noin 3 tunnin kuluttua.

ARDEX A 38 MIX
Kuivabetoni
ARDURAPID Plus -ominaisuus. 
Sisä- ja ulkotiloihin. Voidaan 
valaa kiinni vanhaan betoniin tai 
uivana valuna lämmöneristeen 
tai laakerikerroksen päälle. Myös 
kosteudelle herkkien massiivisten 
luonnonkivien kiinnittämiseen 
yli 15 mm massapaksuudella.

ARDEX S 28
MICROTEC-kiinnityslaasti
isoille laatoille
ARDURAPID - ominaisuus. 
Sisätiloihin. Notkea 
laastikoostumus varmistaa 
100 % tartunnan suurillekin 
laatoille. Estää luonnonkivien ja 
terrakottalaattojen värjäytymisen, 
vääntymisen ja kalkkiesiintymät. 
2–15 mm laastipaksuuksiin. 
Saumaus noin 4 tunnin kuluttua.

ARDEX G 10
Premium-saumauslaasti 
1–10 mm
ARDURAPID Plus -ominaisuus. 
Sisä- ja ulkotiloihin luonnonkivien 
saumaukseen. Riippumaton 
laatan vedenimukyvystä. 
Kävelykelpoinen noin 3 tunnin 
kuluttua.

ARDEX GK
Saumauslaasti >4 mm
Ulko- ja sisätiloihin. Karkean 
koostumuksen ansiosta sopii 
myös vahvasti profiloiduille 
laatoille, jotka normaalisti ovat 
vaikeita saumattavia.

ARDEX 8+9
Vedeneristemassa
Sementtipohjainen, ulko- ja 
sisätiloihin. Estää ulkotiloissa 
pintarakenteen kalkkivärjäytymät 
estämällä veden läpivirtauksen 
betonirakenteessa. Päällystys 
luonnonkivellä jo 3 tunnin kuluttua 
levityksestä.

ARDEX A 950
Seinäkorjausmassa
ARDURAPID - ominaisuus. 
Sisätiloihin. Oikaisumassa 
seinä- ja lattiapinnoille haluttuun 
paksuuteen (>1 mm). 
Vedeneristys tai päällystys 
luonnonkivellä 24 tunnin kuluttua.

ARDEX K 70 NEW
Oikaisumassa
ARDURAPID - ominaisuus. 
Sisätiloihin. Oikaisumassa 
lattiapinnoille 3–30 mm 
paksuuksiin. Vedeneristys tai 
päällystys luonnonkivellä 
24 tunnin kuluttua.

ARDEX K 75
Oikaisumassa
ARDURAPID - ominaisuus. 
Sisätiloihin. Oikaisumassa 
lattiapinnoille 3–50 mm 
paksuuksiin. Vedeneristys tai 
päällystys luonnonkivellä 
24 tunnin kuluttua.

ARDEX ST
Luonnonkivisilikoni
Ulko- ja sisätiloihin. Ei värjää 
luonnonkivien reunoja. Marmorin, 
kvartsiitin, graniitin ja gneissin 
saumaamiseen.
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