Ardatec Flexdicht
OPPERVLAKTE AFDICHTING

VOORDELEN
- Onder keramische tegels
- Hoog elastisch
- Gebruiksklaar
PRODUCT
Ardatec FlexDicht is een gebruiksklare afdichting voor
oppervlakken op basis van een gemodificeerd
kunststofdispersie.
TOEPASSINGEN
Ardatec FlexDicht is geschikt voor het afdichten van
wanden en vloeren. Ardatec FlexDicht is vochtbestendig en
daarom uitermate geschikt voor ‘natte ruimten, zowel voor
grote oppervlakken als naden rondom loorvoeren en
afvoerputten. Tevens is het te gebruiken als kimpasta en
voor hoekaansluitingen. Bij moeilijke hoekaansluitingen
adviseren wij Ardatec FlexDicht te gebruiken in combinatie
met Ardatape. Voor afdichtingen buitenshuis en of onder
water kan Ardatec FlexDicht niet worden gebruikt. Voor
deze toepassingen adviseren wij Ardatec 2K Flex.
EIGENSCHAPPEN
- Afdichting onder keramische bekledingen.
- Makkelijk aan te brengen.
- Voor natte ruimten.
- Elastisch.
- Scheuroverbruggend tot 3-4 mm.
VERWERKING
Ondergrond
Ardatec FlexDicht kan op vrijwel elke ondergrond worden
aangebracht, ook op vloerverwarming. De ondergrond
moet vooral vast, schoon, droog en vetvrij zijn. Zuigende
ondergronden voorbehandelen met Ardagrip Classic. De
voorstrijk dient geheel droog te zijn voordat Ardatec
FlexDicht kan worden aangebracht.
Aanbrengen
Ardatec FlexDicht vóór gebruik goed doorroeren. Ardatec
FlexDicht kan met een (blok)kwast of lamsvachtroller
aangebracht worden.. Bij moeilijke hoekaansluitingen
vervolgens Ardatape in de eerste nog een natte laag
aanbrengen en gladstrijken. Na drogen een tweede laag
aanbrengen. Ook bij leidingdoorvoeren in wand en vloer,
rondom afvoerputjes Ardatec FlexDicht met een blokkwast,

vol en zat aanbrengen. Het gebruik van een klemflens of
afdichtmanchet adviseren wij om waterdichtheid te
garanderen. Voor grote oppervlakken kan een
lamsvachtroller worden gebruikt. Een tweede laag kan pas
worden aangebracht als de eerste laag droog is. De tweede
laag kan worden aangebracht met een kwast,
lamsvachtroller of een plakspaan. Bij dilatatievoegen wordt
Ardatape in lus-vorm in de eerste laag Ardatec FlexDicht
geplaatst. Na droging wordt de lus met een tweede laag
Ardatec FlexDicht over gestreken.
Informatie over Ardatape vindt u in het desbetreffende Tiblad. Op de volledig droge Ardatec FlexDicht kan direct met
Bostik tegellijmen worden verlijmd.
Reinigen van het gereedschap
Gereedschap direct na gebruik met water reinigen.
Artikelnummer
30604954
30604959

EAN code
4026923100111
4026923100128

Verpakking
emmer 8kg
emmer 15kg

OPSLAG EN STABILITEIT
Het product is houdbaar tot 12 na productiedatum, mits
droog en vorstvrij en in originele verpakking opgeslagen.
VEILIGHEID
Neem tijdens verwerking de algehele arbeidshygiëne in acht
en gebruik de benodigde PBM's. Raadpleeg de verpakking en
het veiligheid informatieblad voor aanvullende informatie.
Het veiligheid informatieblad is te downloaden op
bostiksds.thewercs.com

Technische kenmerken
Basis

gemodificeerde
kunstharsdispersie

Consistentie

hoog visceus, druipvrij

Soortelijk gewicht

ca. 1,5 kg/ltr

Verbruik

ca. 1,5 - 2,0 kg/m², afhankelijk
van de samenstelling en
zuigkracht van de ondergrond

Scheuroverbrugging

tot 3 - 4 mm

Verwerkingstemperatuur

niet onder +5°C

Droogtijd na aanbrengen

ca. 10 uur bij 20°C (afhankelijk
van de zuigkracht van de
ondergrond)

Giscode

D1

Kleur

Licht grijs

Pallet

51 (8kg emmer)
30 (15kg emmer)

Alle waarden zijn behaald onder normale omstandigheden; 20°C en
65% RV
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Alle verstrekte adviezen, aanbevelingen, cijfers en veiligheidsvoorschriften berusten op zorgvuldige onderzoekingen, alsmede de huidige stand van onze ervaring en zijn vrijblijvend. Hoewel de
documentatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden, vergissingen, zet- of drukfouten. Wij behouden ons het recht voor
om het betreffende product aan te passen, wanneer wij dit nodig achten. Aangezien het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling
vallen, kan op grond van deze documentatie geen aansprakelijkheid aanvaard worden voor uitgevoerde werken. Wij adviseren u daarom zelf ter plaatse praktijkproeven te nemen. Op al onze
verkopen en leveringen zijn van toepassing onze algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden.
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