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ARDEX S 1-K 
Elastīga hidroizolācija 

Hidroizolācijas maisījums, izmantojams zem flīzēm un plāksnēm, 
piemērots iekštelpām 
 
Gatava lietošanai 
 
Plaisas pārklājošs 
 
Nesatur šķīdinātājus 
 
Nepil 
 
Piemērots uzklāšanai ar špakteli 
 
Piemērots uzklāšanai ar otu vai rullīti 
 
 
Hidroizolācija saskaņā ar Eiropas tehniskā standarta ETAG-022-1, sertifikāta Nr.: ETA-
12/0364. 
 
Piešķirts oficiāls pārbaudes sertifikāts, kas ļauj izmantot šo audumu hidroizolācijas 
ierīkošanai mitrās zonās (slodzes klase A) kontaktā ar pamatni zem flīzēm un 
plāksnēm; 
 
Atbilst Vācijas Centrālās būvasociācijas (ZDB) prasībām: “Hidroizolācijas seguma 
ierīkošana saistībā ar flīžu un plākšņu segumu iekšdarbos un āra darbos”. 
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PIELIETOJUMS: 
Iekštelpām. Sienām un grīdām. 

Sienu un grīdu virsmu hidroizolācijai zem flīžu un 
plākšņu seguma mitrās telpās, tādās kā piemēram, 
individuālas un komerciālas lietošanas vannasistabām 
un dušām, kā arī citām zonām, kas atrodas mitruma 
ietekmē. 

Sienu hidroizolācijai, kas atbilst slodzes klasei atbilstoši 
pārbaudes apliecībai, piemēram, publiskās dušas. 

Sienu un grīdu hidroizolācijai, kas atbilst slodzes klasei 
A0 atbilstoši Vācijas Centrālās būvasociācijas (ZDB) 
prasībām: “Hidroizolācijas seguma ierīkošana saistībā 
ar flīžu un plākšņu segumu iekšdarbos un āra darbos” 

Hidroizolācijas ierīkošanai saskaņā ar saskaņoto 
Eiropas standartu ETAG 022-1, sertifikāta Nr.: ETA-
12/0364. 

 
RAKSTUROJUMS: 
ARDEX S 1-K ir šķīdinātājus nesaturoša dispersija, kas 
gatava lietošanai un satur speciālas pildvielas un 
piedevas. 
Tā ir gatava lietošanai, ar viskozu konsistenci; 
iestrādajot nešļakstās un nepil, bet pēc izžūšanas uz 
visiem laikiem paliek ūdensnecaurlaidīga un ļoti 
elastīga. 
 
PIEMĒROTAS PAMATNES: 
Pamatnei ir jābūt sausai, cietai, izturīgai pret slodzi, bez 
putekļiem, bez brīvām daļiņām un citām vielām, kas 
traucē saķerei. 

Ģipškartona plāksnes, uzsūcošas un anhidrīta 
pamatnes pirms hidroizolācijas klāšanas jāgruntē ar 
ARDEX P 51 grunts koncentrātu, kas atšķaidīs ar ūdeni 
attiecībā 1 : 3. 

Ģipša apmetumam ir jābūt sausam, stingram, no vienas 
kārtas un vismaz 10 mm biezam, un ar nenogludinātu 
virsmu(nefilcētam un negludinātam). 

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

Kokšķiedras vai kokskaidu plātņu pamatnēm ir jābūt 
tādām, uz kurām var klāt flīžu segumu. Koka skaidu 
plātnēm ir jāatbilst kvalitātes klasei V100 G, jābūt 
pietiekami biezām, savienotām ar ierievjiem un stingri 
nostiprinātām. 

 
LIETOŠANA: 
ARDEX S 1-K var ieklāt izmantojot gludu špakteļlāpstu, 
otu vai rullīti. 

Hidroizolācijas uzklāšanu nepieciešams sākt ar tām 
vietām, kur ir vislielākais plaisu rašanās risks, 
piemēram, savienojumi, stūri, darba un deformācijas 
šuves un sienu grīdas savienojumi, blīvējot tās ar 
ARDEX SK blīvējošo elementu komplektu. Ja grīdā ir 
paredzēta grīdas noteka, tā jāpastrādā izmantojot 
ARDEX SK blīvējošo elementu. Šim nolūkam uz vietām, 
kur tiks iestrādāti ARDEX SK blīvējošie elementi 
bagātīgi uzklāj ARDEX S 1-K masu. ARDEX SK 

blīvējošie elementi jāiestrādā vēl nenožuvuša, svaigā 
ARDEX S 1-K masas kārtā. 

Pēc tam uz visas sienu un grīdas virsmas tiek uzklāta 
pirmā hidroizolācijas masas kārta. Hidroizolācijas kārta 
jāklāj vienādā biezumā. Ja pamats ir ļoti raupjš, 
ieteicams hidroizolācijas kārtu uzklāt ar apmešanas 
špakteli. 

ARDEX S 1-K masas žūšanas laiks atkarīgs no uzklātās 
kārtas biezuma, pamatnes uzsūktspējas un vispārējiem 
celtniecības apstākļiem. Normālos apstākļos otro 
hidroizolācijas masas kārtu var uzklāt ne ātrāk kā pēc 2 
stundām, bet uz grīdas – pēc pirmās kārtas nožūšanas 
līdz stiprībai, kas iztur gājēju slodzi. 

Augstāka temperatūra un zemāks gaisa mitrums saīsina, 
bet zemāka temperatūra un augstāks gaisa mitrums – 
pagarina izžūšanas laiku. 

ARDEX S 1-K hidroizolāciju vienmēr uzklāj divos slāņos, 
tā lai kopējais minimālais masas patēŗiņš būtu 1,1 kg/m2 
un minimālais abu kārtu biezums būtu 0,5 mm. 

Klājot otro hidroizolācijas kārtu pilnībā ir jānosedz 
ARDEX SK blīvējošie elementi. 

Hermetizējošais maisījums  ARDEX S 1-K paredzēts 
lietošanai temperatūrā, kas augstāka par +5°C līdz + 
30oC. 

 
FLĪŽU UN PLĀKŠŅU LĪMĒŠANA: 
Klāt flīzes un plāksnes uz ARDEX S 1-K hidroizolācijas 
kārtas drīkst tikai pēc pilnīgas otrās kārtas nožūšanas, 
tas ir ne ātrāk kā aptuveni 12 stundas pēc hidroizolācijas 
darbu pabeigšanas. 

Flīžu un dabīgā akmens līmēšanai ir piemērotas visas 
līmes no ARDEX flīžu līmju programmas. Obligāti 
jāievēro līmes tehnisko datu informācijas lapās dotie 
norādījumi attiecībā uz to sagatavošanu un lietošanu. 
 
PIEVĒRSIET UZMANĪBU 
Hidroizolāciju ARDEX S 1-K drīkst pielietot vietās ar 
mērenu agresīva ūdens ietekmi. Zonās ar augstu 
agresīva ūdens ietekmi, tādās kā rūpnieciskas virtuves, 
pienotavas, alus darītavas u. c., kā arī hidroizolācijas 
ierīkošanai āra apstākļiem, hidroizolācijas darbi jāveic, 
izmantojot hermetizējošos maisījumus ARDEX 8+9, 
ARDEX S7 Plus, ARDEX S 8 FLOW vai ARDEX SK 
100-W hidroizolācijas sistēmu. 

Hidroizolācija būvēs saskaņā ar DIN 18195 netiek veikta 
ar ARDEX S 1-K. 

Šaubu gadījumos izdariet izmēģinājumus. 
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PIEZĪME DROŠĪBAI: 
Produkts satur: 5-hlor-2-metil-isothiazolin-3-ona un 2-
metil-isothiazolin-3-one (3: 1). 
Var izraisīt alerģiskas reakcijas. 
Glabājiet bērniem nepieejamā vietā. 
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ETAG 022-1 

 
ARDEX S 1-K 

Šķidrā veidā lietojama hidroizolācija mitro iekštelpu 
sienām un grīdām, kad temperatūra ir no + 5oC līdz + 

40oC, zem sekojoša flīžu vai plākšņu seguma 
ETAG 022-1: Kategorija II 

 
Plaisu pārklāšana: Kategorija II: 0,75 mm 

Adhezīvā stiprība: Kategorija II: ≤ 0,5 MPa 

Šuvju pārklāšana: 
Kategorija II: 
ūdensnecaurlaidīga 

Caurvadu ūdens 
necaurlaidība: 

Kategorija II: 
ūdensnecaurlaidīga 

Temperatūras noturība: 
Kategorija 2: ≥ 0,5 MPa 
Kategorija 2: 0,75 mm 

Ūdens necaurlaidība: Kategorija 2: ≥ 0,5 MPa 

Izturība pret sārmiem: Kategorija 2: ≥ 0,5 MPa 
 

 

TEHNISKIE DATI: 

 

Svaigas javas svars:  

apm. 1,5 kg/l 

 

Materiāla patēriņš: 

apm. 1,1 kg uz m² (divām kārtām) 

 

Žūšanas laiks (+20°C): 

(flīžu līmēšanai)  

apm. pēc 12 stundām 

 

Piemērotība apsildāmām grīdām: 

piemērota 

 

GHS / CLP klasifikācija: nav 

GGVSEB / ADR klasifikācija: nav 

 

GIS kods:  

D 1 

 

Iepakojums:  

spaiņos pa 20, 8 un 4 kg 

 

Uzglabāšana:  

apm. 6 mēnešus, sausā telpā, neatvērtā oriģinālajā 
iepakojumā. Aizsākts iepakojums hermētiski jāaizver. 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________ 
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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