
ARDEX E 100  
Akrilāta piedeva
• Betona špaktelēm un cementa javām
• Paaugstina izturību, elastību, saķeri un nodilumizturību
• Samazina plaisu veidošanās un nodilšanas risku
• Uzlabo aizsardzību pret koroziju
• Izturīga pret sārmiem, nesatur šķīdinātājus

ARDEX SKANDINAVIA A/S
Tarandės 34 – 110, LT-14013, Vilnius
Tel.: +370 61737324
ardex@ardex.lt
www.ardex.lt

Ražotājs ar apliecinātu
Kvalitātes / Vides vadības sistēmu 
saskaņā ar DIN EN ISO 9001 / 14001

Pielietojums:
Iekšdarbiem un āra darbiem. Piedeva javām no:

• ātri cietējošā cementa 32,5 R-SF,
• standarta cementiem.

Piedeva ARDEX betona špaktelēm un remonta maisījumiem:

• ARDEX A 46 remonta javai,
• ARDEX B 10 smalkajai betona špaktelei,
• ARDEX B 12 betona špaktelei,
• ARDEX B 14 betona remonta javai,
• ARDEX F 11 fasādes špaktelei.

Paaugstina izturību, elastību, saķeri un nodilumizturību. Uzlabo 
aizsardzību pret koroziju.
Uzlabo javas plastiskumu un iestrādi nepalielinot ūdens daudzu-
mu.
Smilšu-cementa klonu fiksācijai pie esošām grīdu virsmām. 
Pieļauj iespeju samazināt iestrādājamā klona biezumu.
Betona, ģipša, cementa kārtu un betona elementu ilgtermiņa re-
montam, piemēram, dažādu bojājumu remontam, stūru vei-
došanai, nolietotu, ilgstoši lietotu betona virsmu atjaunošanai.
Paaugstina javas saķeri dabīgā akmens un flīžu ieklāšanai.
Betona virsmas, kas remontētas izmantojot ARDEX E 100 piede-
vu, pēc 28 dienām nodrošina virsmas atraušanas spēku virs      
2,5 N/mm2.

Raksturojums:
Ar cementu saderīga akrilāta dispersija ar speciālām piedevām.

Iestrāde:
Izmantojiet tikai tīrus traukus.
ARDEX E 100 atšķaida ar ūdeni proporcijā, kā norādīts zemāk 
esošajā tabulā, un izmantojiet kā sajaukšanas šķidrumu minēta-
jām javām, betona špaktelēm vai saķeres suspensijām.
Ņemiet vērā, ka, piestiprinot smilšu cementa grīdu pie pamatnes, 
saķeres suspensija ir labi jāierīvē esošajā betona /smilšu cementa 
pamatnē. Jauno klona kārtu jāieklāj vēl uz mitras saķeres suspen-
sijas.
Var izmantot iekšdarbos un āra darbos ja pamatnes un gaisa tem-
peratūra ir augstāka par + 5°C.

Iepakojums:  1,75 kg kannas

Uzglabāšana: apm. 12 mēnešus, neatvērtā ražotāja  
 iepakojumā. Sargāt no sala.
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ARDEX E 100 
Akrilāta piedeva

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 liet-
ošanai.
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SAJAUKŠANA AR ARDEX E 100

Materiāls Sajaukšanas attiecība* Stiprība pēc 28 
dienām ar (bez) ARDEX E 100

cements smilts ARDEX E 100 ūdens Liece,              
N/mm²

Spiede,           
N/mm²

Smalkgraudaina 
seķeres suspensija 25 kg 25 kg,  

frakcija 0 - 2 mm 6,75 l 6,75 l

Rupjgraudaina 
saķeres suspensija 25 kg 25 kg,  

frakcija 0 - 8 mm 6,0 l 6,0 l

Java līdz 15 mm 
biezumam 25 kg 75 kg,  

frakcija 0 - 2 mm 5,0 l 10,0 l 10 (6) 33 (27)

Java līdz 30 mm 
biezumam 25 kg 75 kg,  

frakcija 0 - 4 mm 3,25 l 9,75 l 10 (5) 31 (24)

Java virs 15 mm 
biezumam 25 kg 100 kg  

frakcija 0 - 8 mm 4,25 l 12,0 l 9 (5) 34 (22)

ARDEX B 10 25 kg / 20 kg skatīt produkta 
aprakstu 2,50 l / 2 l 7,0 / 5,6 l 11 (6) 22 (15)

ARDEX B 12 25 kg skatīt produkta 
aprakstu 2,25 l 6,75 l 10 (5) 22 (10)

ARDEX B 14 25 kg skatīt produkta 
aprakstu 1,75 l 5,25 l 12 (7) 31 (20)

ARDEX F 11 12,5 kg skatīt produkta 
aprakstu 1,15 l 3,4 l 10 (4) 22 (14)

ARDEX A 46 12,5 kg nepievienot smiltis 0,9 l 2,75 l 11 (6) 35 (20)

*ARDEX E 100 tīrā traukā sajauc ar ūdeni. Ja nepieciešams pulveri sajauc ar smiltīm un iegūto maisījumu ieber sajauktajā šķīdumā un intensīvi samaisa.


