
ARDEX GK
Augstas izturības šuvošanas java 
•	 Cementa	bāzes,	ātri	cietējoša
•	 Darbnīcām,	mazgātavām,	baseiniem,	dzeramā	ūdens	rezervuāriem,	rūpniecī-
bas	zonām,	kāpņu	telpām,	fasādēm,	balkoniem	un	terasēm

•	 Izturīga	pret	ledu	šķīdinošiem	sāļiem	un	augstspiediena	tvaika	mazgāšanu
•	 Iztur	lielas	mehāniskas	slodzes	un	nenodilst
•	 Šuvēm	ar	platumu	no	4	mm

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:
Lietošanai iekštelpām un āra darbiem. Sienām un grīdām. Šuvju 
aizpildīšanai:
• Keramikas,
• Akmens masas,
• Klinkera flīžu,
• Stikla bloku,
• Pret mitrumu nejūtīga dabīgā akmens,
• Betona plākšņu segumos.
Darbnīcām, mazgātavām, baseiniem, dzeramā ūdens rezer-
vuāriem, rūpniecības zonām, kāpņu telpām, fasādēm, balkoniem 
un terasēm.
Piemērota izmantošanai uz apsildāmām virsmām.

Raksturojums:
Šuvju aizpildīšanas java kas izgatavota no ātri cietējoša cementa 
un speciālām pildvielām.
Makasimālā frakcija: 0,7 mm.
Samaisot ar ūdeni, izveidojas elastīga, pastveidīga un ātri sacietē-
joša java, ko ir viegli lietot. Java labi aizpilda šuves, neiztek no 
vertikālām šuvēm, stingri salīp ar flīžu malām, kā rezultātā iespē-
jama agrāka mazgāšana un tālāka apstrāde.
Java neizskalojas no platām šuvēm pat pie zemākas tempe-
ratūras. Javas pārpalikumus ir viegli notīrīt no flīžu virsmas. Var 
agri piemērot slodzi.

Pamatnes sagatavošana:
Šuvēm ir jābūt sausām, tīrām bez līmju atlikumiem un materiāliem 
kas pasliktina saķeri.

Maisījuma pagatavošana:
Tīrā maisāmajā traukā ielejiet tīru ūdeni un iemaisiet tik daudz 
ARDEX GK pulvera, līdz izveidojas pastveidīga java bez kun-
kuļiem.
25 kg ARDEX GK pulvera iemaisīšanai nepieciešams apm. 4,0 l 
ūdens.

Lietošana:
+20°C temperatūrā java jāizstrādā apmēram 30 minūšu laikā. 
Augstākā temperatūrā javas izstrādes un sacietēšanas laiks kļūst 
īsāks, bet zemākā – garāks.
Java viegli ieklājama. Vienā piegājienā to var viegli ieklāt šuvēs ar 
šuvošanas vai ar gumijas špakteli. Pat dziļākas vertikālās šuves 
iespējams aizpildīt vienā piegājienā izvairoties no javas no-
tecēšanas.
Pateicoties javas ātrai sacietēšanai iespējama seguma tīrīšanu 
neizskalojot šuves. Atkarībā no apkārtējās temperatūras seguma 
tīrīšanu var sākt apmēram pēc 20 – 40 minūtēm.
ARDEX GK var izmantot, kad pamata un gaisa temperatūra ir 
augstāka nekā +5°C.

Pievērsiet uzmanību:
Porainās virsmās, kā arī flīžu vai plātņu matētajā glazūrā var 
nosēsties šuvju javas pārpalikumi. Tāpēc nepieciešams izdarīt iz-
mēģinājumus ar šādu segumu šuvēm. 
Cementa bāzes šuvju javas nav izturīgas pret skābēm. Tādēļ šuv-
ju tīrīšanai izmantojot skābi saturošus tīrīšanas līdzekļus, šuves 
pirms tam jāsamitrina.
Lietojot agresīvus mazgāšanas līdzekļus, ievērojiet ražotāja 
norādījumus. Izvairieties no pārdozēšanas.
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Šaubu gadījumā vispirms veiciet izmēģinājuma testu.

Uzmanību:
Cementa bāzes šuvošanas javas vietā ūdens dziedniecības 
iestādēs, baseinos un citās vietās, kurās ir agresīva ķīmiskā vide, 
jāizmanto šuvju pildviela uz epoksīda bāzes ARDEX WA vai AR-
DEX RG 12 1-6.

Tehniskie dati atbilstoši ARDEX kvalitātes normām:

Maisīšanas attiecība: apm. 4,0 l ūdens : 25 kg pulveris  
       1 tilpuma daļa ūdens : 4,25 t. d. pulvera

Pulvera svars:  apm. 1,5 kg/l

Svaigas javas svars:  apm. 2,2 kg/l

Patēriņš:  Šuvju platums 10 mm, dziļums 5 mm: 
  60 x 60 cm flīzes: apm. 0,30 kg/m²
  30 x 60 cm flīzes: apm. 0,50 kg/m²
  30 x 30 cm flīzes: apm. 0,65 kg/m²
  15 x 15 cm flīzes: apm. 1,30 kg/m²
  10 x 10 cm flīzes: apm. 2,00 kg/m²
Atkarībā no virsmas un iestrādes veida                                
zaudējumi var sasniegt no 0,05 līdz 0,10 kg/m²

Izlietošanas laiks:   apm. 30 minūtes, pie +20 ºC

Var staigāt:   pēc apm. 1,5 stundām, pie +20 ºC

Ar lodītes  pēc 1 diennakts: apm.     40 N/mm²
iespiešanu nosakāmā pēc 3 diennaktīm: apm.   60 N/mm²
cietība:           pēc 7 diennaktīm: apm.    80 N/mm²
  pēc 28 diennaktīm: apm. 100 N/mm²

Piemērotība apsildāmām virsmām: piemērota

Iepakojums:   25 kg maisi

Uzglabāšana:   apm. 12 mēnešus sausā telpā,   
       neatvērtā ražotāja iepakojumā.

ARDEX GK  
Augstas izturības šuvošanas java

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	lie-
tošanai
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Pieejamās krāsas:

pelēka

antracīta


