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ardex SN/Se
våtRumSSilikoN

ARDEX SN/SE våtrumssilikon är en 1-komponents alkoholbaserad, högelastisk 
oximbaserad/ättiksbaserad silikonfog som är lätt att påföra och bearbeta. 
tack vare den höga elasticiteten upptar ARDEX SN/SE deformationer på 
upp till 25 % av fogbredden. Efter härdning är ARDEX SN/SE beständig mot 
klimatiska påverkningar, uv-strålar, vanligen använda rengöringsmedel och 
desinfektionsmedel. Fogen kan rengöras utan problem. innehåller fungicider 
som motverkar svamp- och mögelväxt.

ARDEX SN/SE våtrumssilikon passar speciellt väl för användning i torrutrymmen 
och våtutrymmen som exempelvis kök, toaletter, duschar och badrum.

ARDEX SN/SE våtrumssilikon kan dessutom användas för fasadtätningar, 
tätningar kring dörrar och fönster samt toppförsegling av termorutor. kan inte 
användas under vatten i t ex akvarier och är inte övermålningsbar.

Finns i följande färger: transparent, vit, Grå, ljusgrå, manhattan, Cementgrå, 
Silvergrå, Basalt, Antracit, Beige, Jasmin, Pergamon, mellanbrun.

ARDEX SE finns i Billiantvit.

TeKNISKa daTa:
användningstemp: +5°C till +40°C

Material förbrukning: Fogdimension 4x8 mm ca 9 m/patron 

Fogdimension 6x10 ca 5 m/patron 

Fogdimension 8x12 ca 3 m/patron
Bearbetningstid: ca 10 minuter (20°C)
Genomhärdningstid: ca 2 mm/dygn (20°C)
Förpackning: Patron á 310 ml
Lagring: Förvaras torrt. Se anvisningar på förpackningen.

ardex ST
NAtuRStENSSilikoN

ARDEX St Naturstenssilikon är en 1-komponents neutralhärdande, högelastisk 
silikonfog som är lätt att påföra och bearbeta. ARDEX St är mycket lämplig 
till mjukfogning av natursten som t ex marmor, granit, kvarts, gnejs sandsten 
osv. Färgerna på mjukfogen är avstämd med ARDEX mG, marmorfog. tack 
vare den höga elasticiteten upptar ARDEX St deformationer på upp till 20 % av 
fogbredden.

Efter härdning är ARDEX St beständig mot klimatiska påverkningar, uv-strålar, 
vanligen använda rengörings-medel och desinfektionsmedel. Fogen kan rengöras 
utan problem. innehåller fungicid, således att svamp- och mögelväxt förebyggs

kan inte användas under vatten i t ex akvarier och är inte övermålningsbar.

Finns i följande färger: vit, Silvergrå, Sandbeige, Jurabeige, Antracit, Stengrå.


