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ARDEX 7+8 
Blīvējošā līme  

Blīvējošā līme paredzēta ARDEX SK 100 W hidroizolācijas auduma 
līmēšanai iekštelpās un ārā, baseinos, balkonos un terasēs kopā ar 
ARDEX SK TRICOM papildelementiem 
 

Ātri sacietē un žūst 
 
Bez šķīdinātājiem 
 
 
Atbilst EN 12004 standarta prasībām 
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Blīvējošā līme 
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PIELIETOJUMS: 
Iekštelpām un āra darbiem. Sienām un grīdām. 

Blīvējošā līme paredzēta ARDEX SK 100 W 
hidroizolācijas auduma līmēšanai iekštelpās un ārā, 
baseinos, balkonos un terasēs kopā ar ARDEX SK 
TRICOM papildelementiem. 

 
RAKSTUROJUMS: 
ARDEX 7+8 sastāv no:  
akrilāta dispersijas ARDEX 8 bez šķīdinātājiem, kuras 1 
l svars ir aptuveni 1,0 kg, un reaģējošā pulvera uz 
cementa bāzes ARDEX 7, kura bēruma blīvums ir 
aptuveni 1,2 kg/l. 

Lai pagatavotu blīvējošo līmi, šie abi komponenti savā 
starpā jāsamaisa. 

 
PAMATNE: 
Pamatnei ir jābūt sausai, stingrai, slodzi izturošai, bez 
putekļiem, brīvām daļiņām un vielām, kuras traucē 
saķerei.  

Par pamatni var būt betons, cementa grīda, kalcija 
sulfāta grīda, grīdas asfalts, sauso kārtu grīda, cementa 
apmetums, kaļķu cementa apmetums, ģipša apmetums, 
ģipškartona plāksnes, ģipša plāksnes, ģipša šķiedru 
plāksnes un cietās putu plāksnes. 

Ģipša pamatnēm ir jābūt sausām, stingrām, 
neslīdošām, vienas kārtas, vismaz 10 mm biezām. 

Ir jānodrošina, ka caur pamatni, piemēram, ārsienu, 
nevar iesūkties mitrums. Tas ir jāpārbauda pirms 
hidroizolācijas darbu uzsākšanas. 

Ģipša apmetums, ģipškartona plāksnes, ģipša 
plāksnes, ģipša šķiedru plāksnes un kalcija sulfāta grīda 
jāgruntē ar ARDEX P 51, kas atšķaidīts ar ūdeni 
attiecībā 1:3. 

 
MAISĪJUMA SAGATAVOŠANA: 
ARDEX 7+8 var sagatavot divos veidos – ķites 
konsistencē (dobumu aizpildīšanai un nelīdzenumu 
pārklāšanai) vai šķidrākā – līmes konsistencē 
(hidroizolācijas auduma ARDEX SK 100 W līmēšanai). 

ARDEX 7+8 vispirms tiek samaisīts ķites konsistencē. 

Lai iegūtu līmes konsistenci, jāpievieno 0,75 l ARDEX 8 
šķidrā komponenta un vēlreiz jāizmaisa. 

Maisīšanas attiecības:  
ķites konsistencei 

3,5 kg ARDEX 8 akrilāta dispersijas 
5,0 kg ARDEX 7 reaģējošā pulvera 

vai 

līmes konsistencei 

4,25 – 5 kg ARDEX 8 akrilāta dispersijas 
5,0 kg ARDEX 9 reaģējošā pulvera. 
 

LIETOŠANA: 
Jāsagatavo tikai tik daudz hermetizējošās līmes masas, 
cik ir iespējams izlietot 60 minūšu laikā. Cietēt sākušā 
masā vairs nevar iemaisīt vairāk ARDEX 8 akrilāta 
dispersijas. 

ARDEX 7+8 jāklāj uz pamatnes ar zobaino špak-
teļlāpstiņu. Uz gludas pamatnes lietojiet 3 mm zobaino 
špakteļlāpstiņu, bet uz raupjas – 4 mm zobaino špakteļ-
lāpstiņu. 

Pārliecinieties, ka laukumi, uz kuriem tiks līmēts ARDEX 
SK 100 W, būtu tik lieli, lai to varētu ieklāt ar vēl svaigā 
ARDEX 7+8 maisījuma kārtā, apmēram 15–20 min. 
laikā, kamēr nav izveidojusies plēvīte. Membrānu stipri 
piespiediet ar špakteļlāpstiņas līdzeno malu. Centieties, 
lai nerastos gaisa burbuļi. Precīzi ievērojiet instrukcijas, 
kuras dotas ARDEX SK 100 W tehniskajā aprakstā. 

Savienojumos, stūru šuvēs un ap caurulēm ARDEX 7+8 
jāklāj ar 3 mm zobaino špakteļlāpstiņu. Kamēr maisījums 
vēl ir svaigs, tajās vietās jāielīmē ARDEX SK TRICOM 
hermetizējošās lentes, stūri un manšetes. 

Pēc tam hermetizējošās lentes, stūri un manšetes 
pilnībā jāpārklāj ar vēl vienu ARDEX 7+8 kārtu. 

ARDEX 7+8 var izmantot pie temperatūras no +5 līdz 
+30°C. 

Augstāka temperatūra saīsina, bet zemāka – pagarina 
ARDEX 7+8 izstrādes un žūšanas laiku. 

 

PIEVĒRSIET UZMANĪBU: 
Ar ķites konsistences maisījumu var aizpildīt pamatnes 
dobumus un pārklāt nelīdzenumus. 

 
PIEZĪME: 
Satur cementu. Reaģējot ar mitrumu, reakcija sārmaina. 
Tāpēc obligāti jālieto aizsarglīdzekļi ādai un acīm. Ja 
masa nokļuvusi uz ādas, noskalojiet ar ūdeni. Ja masa 
iekļuvusi acīs, nekavējoties meklējiet ārsta palīdzību. 

Sacietējušā stāvoklī fizioloģiski un ekoloģiski nav 
bīstams. 

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



ARDEX 7+8 
Blīvējošā līme 
____________________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

 
 

0370 
ARDEX GmbH 

Friedrich-Ebert-Str. 45 
58453 Witten 

Germany 
13 

58138 
EN 12004:2007 + A1:2012 

 
ARDEX 7+8 

Cementa bāzes līme 
EN 12004:C2FE-S2 

 
Sākotnējā adhezīvā stiprība stiepē: ≥ 1,0 N/mm2 
Adhezīvā stiprība stiepē pēc 
iegremdēšanas ūdenī 

≥ 1,0 N/mm2 

Adhezīvā stiprība stiepē pēc 
karsēšanas: 

≥ 1,0 N/mm2 

Adhezīvā stiprība stiepē pēc 
sasaldēšanas-atkausēšanas: 

≥ 1,0 N/mm2 

Adhezīvā stiprība stiepē pēc 
pagarinātā sasaistīšanās laika: 

≥ 0,5 N/mm2 
pēc 30 minūtēm 

Āgrā adhezīvā stiprība stiepē pēc 6 
stundām: 

≥ 0,5 N/mm2 

Slīde: NPD 

Deformējamība: ≥ 5 mm 

Ugunsizturība E 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEHNISKIE DATI: 
 

Maisīšanas attiecības:  

Līmes konsistencei: 

4,25 – 5 kg ARDEX 8 akrilāta dispersijas 

5,00 kg ARDEX 7 reaģējošā pulvera 

Ķites konsistencei: 

3,5 kg ARDEX 8 akrilāta dispersijas 

5,0 kg ARDEX 7 reaģējošā pulvera 

Svaigas javas svars:  

līmes konsistence - apm. 1,3 kg/l 

ķites konsistence - apm. 1,4 kg/l 

Patēriņš: 

uz gludas pamatnes ar 3 x 3 x 3 mm  

zobaino špakteļlāpstiņu: 

apm. 0,6 kg pulvera +  

apm. 0,4 kg dispersijas= 

apm. 1,0 kg samaisītas masas uz m² 

 

uz raupjas pamatnes ar 4 x 4 x 4 mm  

zobaino špakteļlāpstiņu: 

apm. 0,8 kg pulvera +  

apm. 0,6 kg dispersijas= 

apm. 1,4 kg samaisītas masas uz m² 

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

Var staigāt (+20°C): apm. pēc 2 stundām 

Marķējums saskaņā ar bīstamo vielu klasifikatoru 

(GefStoffV):  nav 

GIS kods:  ZP 1 (reaģējošais pulveris) 

D1 (akrilāta dispersija) 

Iepakojums:  

ARDEX 8 akrilāta dispersija:                           5 kg spaiņi 

ARDEX 7 reaģējošais pulveris: 

5 kg maisi,  

sapakoti pa četriem 

 Uzglabāšana:  

apm. 12 mēnešus, sausā telpā, neatvērtā oriģinālajā 
iepakojumā. 

ARDEX 8 akrilāta dispersiju sargāt no aukstuma. 

Aizsākts iepakojums cieši jāizver. 
 
_____________________________________________ 
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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