
Stamrenoveringar.
Så här återställer du golv och väggar 
i badrum snabbt och kostnadseffektivt.
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Effektiv renovering 
ger nöjda  
hyresgäster.
De flesta stamrenoveringar sker idag med kvarboende.  
Det frestar på både tålamodet och trivseln för dem som skall 
bo i byggdamm och bland byggfläktar under processen.  
Genom att använda Ardex produkter och Forbos våtrumsplast 
när lägenheterna ska återställas minimeras både tidsåtgång 
och kostnader.

Beläggningsbart 
efter endast 24 
timmar.

En stamrenovering är ett stort ingrepp som 

kostar på för såväl hyresgäster som fastighets

ägare. Speciellt eftersom ingreppet oftast 

 omfattar både kök och badrum. 

Det är oftast inte själva rördragningen som 

påverkar de boende mest. Givetvis måste golv 

och väggbeklädnader, till exempel våtrumsplast 

eller kakel, rivas innan man kommer åt rören. 

Men efter rivning ska nytt tät och väggskikt  

upp igen och rummen återställas.  

 

Det är när fukten från lagningen i väggar och 

golv behöver torka ut som processen blir verk

ligt påfrestande. Uttorkningen behöver med 

traditionella produkter pågå några veckor.

Genom att använda Ardex produkter i 

 kombination med Forbos våtrumsplast blir 

badrummet klart på tre dagar. Med vår metod 

sparar du som fastighetsägare tid, pengar och 

material, men får också betydligt gladare och 

nöjdare hyresgäster.

I Sverige är den relativa luftfuktigheten utomhus 

i genomsnitt 80 procent. Detta innebär att den är 

ännu högre i badrum. När traditionella produkter 

används krävs lång torktid, ibland uppemot tre 

veckor, beroende på hur hög luftfuktigheten är. 

Torktiderna beräknas ofta utifrån ca 50 pro

cent relativ luftfuktighet (RF). Detta innebär att 

man inte vet exakt när ytan blir beläggningsbar  

eftersom det inte går att förutse vilken RF det 

är när jobbet utförs. Generellt gäller att ju högre 

luftfuktighet och lägre temperatur desto längre 

torktid. 

Traditionella produkter behöver torr luft för  

att torka i och med att blandningsvattnet ska 

avdunsta. Genom att använda Ardex blir du 

 oberoende av den relativa luftfuktigheten, tack 

vare att produkterna inte behöver torr luft för att 

bli beläggningsbara. 

I tabellen här visas hur torktiderna för tradi

tionella produkter förlängs när den relativa luft

fuktigheten ökar. För Ardex gäller alltid 24 timmar 

oavsett RF.

Ardurapid- 
produkter

Traditionella  
produkter

ARDEX A 950 Gipsputs BBruk

Lag 
tjocklek

Obegränsad 10 mm 10 mm

Torktid
50 % RF

1 dygn 14 dygn
ca 10 – 14 

dygn

Torktid
75 % RF

1 dygn ca 20 dygn
ca 14 – 20 

dygn

Torktid
80 % RF

1 dygn ca 24 dygn
ca 20 – 28 

dygn
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Tre dagar.
Forbos våtrumsplast 

Fem dagar.
Keramiska plattor

Dag 1 Forbos våtrumsplast

Dag 1 Keramiska plattor Dag 2 Keramiska plattor Dag 3 Keramiska plattor Dag 4 Keramiska plattor Dag 5 Keramiska plattor

Dag 2 Forbos våtrumsplast Dag 3 Forbos våtrumsplast

Putsa väggarna med ARDEX A 950. Obegränsad tjocklek i ett 
arbetsmoment utan att sjunka in. Gjut nytt badrumsgolv i ett 
arbetsmoment inklusive fall med ARDEX A 35 MIX. Gångbart efter 
3 timmar. Kan också användas för ingjutning av golvvärme.

Putsa väggarna med ARDEX A 950. 
Obegränsad lagtjocklek i ett arbetsmoment 
utan att sjunka. Gjut nytt badrumsgolv i ett 
arbetsmoment inklusive fall med ARDEX A 
35 MIX. Gångbart efter 3 timmar. Kan också 
användas för ingjutning av golvvärme.

Låt väggar och golv torka. 
Produkter som binder sitt blandnings-
vatten. Därför kan vi alltid garantera 
våra beläggningstider, 24 timmar 
oavsett RF och lagtjocklek.

Ångspärra med ARDEX P 2 D. 
En låg materialåtgång säkerställer att 
rätt mängd blir applicerad redan efter 
två rollningar. Rekordsnabb torkning. 
Försegla. Tätskikta med ARDEX S 1-K.

Sätt plattor på vägg med ARDEX X 7 
PLUS. Lägg klinker på golv med ARDEX 
X 77 S.

Foga vägg och golv med ARDEX FG 
Flex. Fredagseftermiddag, räkna ihop 
förtjänsten.

Finspackla väggarna med det fi berarmerade spacklet ARDEX F5.
Finspackla golvet med det primerfria spacklet ARDEX A31.

Limma och lägg golvet 
Forbo Aqualon eller Forbo 
Forza. Limma och sätt 
Forbo Onyx väggmatta och 
bård. Täta rörgenomför-
ingar med Stosett. Klart!
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Den så kallade Ardurapid-effekten innebär att 
 bland nings vattnet binds i produkten när den torkar.  
Därför kan vi alltid garantera våra beläggningstider  
oavsett relativluftfuktighet och lagtjockhet. 

Produkter för  
multihantverkare.
Varje Ardex produkt bygger på unika egenskaper. 
De är lättare att arbeta med, har högre prestanda 
och ger lägre totalkostnad. 
 

Produkterna samverkar samtidigt i en komplett konstruktion som tillsammans 

ger ett slutresultat över det vanliga. Dessutom garanterar vår EC 1klassning 

bästa miljöval.

Ardex vänder sig i första hand till yrkesmän inom golv, plattsättnings,   

bygg och måleribranschen. I sortimentet finns allt ifrån Ardurapidprodukter  

för att snabbt få beläggningsbara ytor, till primerfria produkter för att minska 

antalet arbetsmoment.

Våtrumsplast  
– ett snabbt och 
säkert material.
Forbos våtrumsplast är ett 
 prisvärt material som går 
snabbt att installera och  
som är slit tåligt och enkelt  
att  underhålla.

Våtrumsplast är dessutom det absolut säkraste 

materialet i bad och duschrum för att undvika 

fuktproblem, vattenskador och kostsamma reno

veringar. 

Kollektionen innehåller ett komplett vägg och 

golvsystem, tillverkat av plast av högsta kvalitet. 

Den består av 21 väggar, 12 bårder och 18 golv, 

som bjuder på många designmöjligheter.

Serien har trendiga retromönster, klinker

inspirerande golv, blomstrande väggar, enfärgade 

alternativ men också mörka exotiska ”träslag”. 

Med alla olika kombinationer finns det totalt  

378 möjligheter att skapa personliga badrum.



Forbo Flooring AB

Box 175
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