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ARDEX A 18 
Starpkārtu līme 

Starpkārtu līme ar atvērtā laika krāsas indikatoru virsbetona no 

- ARDEX A35 ātrā cementa 
- ARDEX A38 4 stundu cementa 
- ARDEX A34 MIX ātrā betona 
- ARDEX A35 MIX ātrā betona 
- ARDEX A38 MIX 4 stundu betona 

un citu cementa un betona maisījumu stingrai fiksācijai pie atbilstošas 
pamatnes 
 
Starpkārtu līme betona remonta darbos ar cementa javām 
 
Ilgs atvērtais laiks 

 
Augsta cirpes stiprība 
 
Iekšdarbiem un ārdarbiem 
 
 
 
ARDEX sistēmas produkts 
ARDEX kloniem un citām cementa javām 
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Pielietojums: 
Paredzēts iekštelpām un āra darbiem. 

Starpkārtu līme ar atvērtā laika krāsas indikatoru 
virsbetona no 

- ARDEX A35 ātrā cementa 
- ARDEX A38 4 stundu cementa 
- ARDEX A34 MIX ātrā betona 
- ARDEX A35 MIX ātrā betona 
- ARDEX A38 MIX 4 stundu betona 

un citu cementa un betona maisījumu stingrai fiksācijai 
pie atbilstošas pamatnes, piemēram, esošas betona 
grīdas, terrazzo, flīzēm. 

Starpkārtu līme betona remonta darbos ar cementa 
javām. Piemērots izmantošanai arī apsildāmo grīdu 
sistēmās. 
 
RAKSTUROJUMS: 
Zaļš pulveris ar pildvielām un speciālām piedevām 
drošai un stingrai virsbetona fiksācijai pie pamatnes. 

 
PAMATNES SAGATAVOŠANA: 
Pamatnei ir jābūt sausai, stingrai, stabilai un izturīgai 
pret slodzi, bez putekļiem, bez brīvām daļiņām un citām 
saķeri mazinošām vielām. Ja nepieciešams, pamatnes 
pirms fiksācijas maisījuma uzklāšanas apstrādā, 
piemēram, ar smilšu strūklu. Plaisas un tehnoloģiskās 
šuves (izņemot deformācijas šuvēm) aizpilda ar  
ARDEX FB vai ARDEX EP 2000 epoksīda sveķiem kā 
aprakstīts produktu tehniskos aprakstos. Ja 
nepieciešama pamatnes iepriekšēja mitrināšana, 
nepieciešams izvairīties no "peļķu" veidošanās. 
 
LIETOŠANA: 
25 kg ARDEX A 18 pulveri sajauc ar aptuveni 5,75 l 
ūdens. Tīrā maisāmajā traukā ielejiet tīru, aukstu ūdeni 
un, intensīvi maisot, pieberiet ARDEX A 18 pulvera, lai 
izveidotos elastīga java bez kunkuļiem, zaļā krāsā. 
Sagatavoto maisījumu jāizstrādā apmēram 60 minūšu 
laikā. 

Maisījumu uzklāj uz pamatnes ar rullīti, otu vai zobaino 
špakteļlāpstiņu, minimums 1,5 mm biezumā. Betona un 
smilšu cementa maisījums tiek uzklāts "mitrs uz mitra", 
tas ir uz zaļas ARDEX A 18 kārtas. 

Ja uzklātais ARDEX A 18 slānis ir sācis žūt, un mainījis 
krāsu uz gaiši zaļu (pēc apmēram 30 
min.),nepieciešams uzklāt jauno maisījuma slāni. 

Maisījumu, kas  sācis cietēt ,nedrīkst atkārtoti sajaukt ar 
ūdeni. 

ARDEX 18 var izmantot, ja pamatnes un gaisa 
temperatūra ir augstāka par + 5 ° C. 

 
PIEZĪME! 
Ievērojiet standarta EN 13813, EN 18560 un produkta 
tehniskajā aprakstā dotos norādījumus. 

 
PIEZĪME: 
Satur cementu. Reaģējot ar mitrumu, reakcija sārmaina. 
Izraisa ādas kairinājumu un nopietnus draudus acīm. 
Glabājiet bērniem nepieejamā vietā. Tāpēc obligāti 
jālieto aizsarglīdzekļi ādai un acīm. 
Ja masa iekļuvusi acīs: 
Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet 
kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un to ir viegli izdarīt. 
Turpiniet skalot. 

Padoms/ Pievērsiet uzmanību. Neizlietotā maisa satura 
utilizāciju veikt saskaņā ar vietējiem/ reģionālajiem/ 
valsts/ starptautiskajiem noteikumiem. 

Sacietējušā stāvoklī fizioloģiski un ekoloģiski nav 
bīstams. 

GIS kods – ZP 1 (cementa produkts ar ļoti mazu 
hromātu daudzumu). 

Zemas emisijas produkts: EC 1 R PLUS 
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TEHNISKIE DATI: 

Maisīšanas attiecības: 

apm. 5,75 l ūdens : 25 kg pulvera 

attiecīgi 

apm. 1 tilpuma daļa ūdens : 3 tilpuma daļas pulvera 

Pulvera svars: apm. 1,5 kg/l 

Svaigas javas svars: apm. 1,8 kg/l 

Patēriņš: apm. 1,5 kg pulvera /m2 
                                                        (1,5 mm biezai kārtai) 

Javas izlietošanas laiks (+20°C): apm. 60 min. 

Javas atvērtais laiks (+20oC): apm. 30 min. 

Spiedes izturība:          

 pēc 17 diennakts apm. 8 N/mm2 

pēc 7 diennaktīm apm. 13 N/mm2 

 pēc 28 diennaktīm apm. 26 N/mm2 

Stiepes-lieces izturība: 

 pēc 1 diennakts apm. 2 N/mm2 

pēc 7 diennaktīm apm. 3 N/mm2 

 pēc 28 diennaktīm apm. 7 N/mm2 

Adhēzija ar betonu: > 1,5 N/mm2 

Korozijas ietekme: 
 nesatur nekādas sastāvdaļas, kuras korodē tēraudu 

Piemērotība apsildāmām grīdām: piemērots 

GHS / CLP klasifikācija:  
 GHS 05 „kodīgas vielas“, Signālvārds: Bīstami 

GGVSEB / ADR klasifikācija: nav 

EMICODE: EC 1 RPLUS 

Iepakojums: 20 kg maiss 

Uzglabāšana:  
       apm. 12 mēnešus sausā telpā, neatvērtā oriģinālajā 

iepakojumā 
 

 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________ 
Mēs garantējam nevainojamu mūsu produktu kvalitāti. Mūsu zināšanas 
balstās uz laboratoriskiem pētījumiem un praktisko pieredzi un palīdz 
izvēlēties produktu un darba metodi. Tā kā mēs nevaram kontrolēt lietotāja 
darba apstākļus, neuzņemamies atbildību par iegūtajiem rezultātiem. 
Specifiski konkrētajā valstī spēkā esoši, uz reģionāliem standartiem, 
būvnoteikumiem un celtniecības vai industriālajām normām balstīti noteikumi 
var būt par iemeslu specifiskiem ieteikumiem produktu lietošanai. 
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