
 
 
 
 
 
 

______________________________________________________________________________  
Ražotājs ar apliecinātu   ARDEX SKANDINAVIA A/S 
Kvalitātes / Vides vadības           Tarandės 34 – 110, LT-14013, Vilnius 
sistēmu saskaņā ar DIN EN ISO 9001 / 14001               Tel.: +370 61737324 
      ardex@ardex.lt 
   www.ardex.lt 
 
 
 

ARDEX K 60 
Lateksa bāzes pašnivelējošais maisījums 

Ļoti zema emisija 

Pašizlīdzinoša 

Elastīga 

Ar optimālām iestrādes īpašībām, vēl ekonomiskāka 

Augsta saķeres stiprība 

Bez gruntēšanas gandrīz uz visām pamatnēm 

Ideāli piemērota kritiskām pamatnēm remonta un 
restaurācijas darbos 

Izturīga pret mitrumu un ūdeni 

Ieklājama vienā piegājienā līdz 15 mm biezumam, 
sajaucot ar smiltīm līdz 30 mm 
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PIELIETOJUMS: 
Iekšdarbiem. Grīdām. 

Grīdu no: 
- Sausiem elementiem; 
-  plānā apsildāmā klona; 
- kokskaidu plāksnēm, koka dēļiem; 
- metāla; 
- pamatnēm ar ūdenī izturīgu līmju, špakteļu un 

javas atliekām; 
- kalcija sulfāta, betona un terrazzo; 
- esošiem flīžu vai plākšnu klājumiem 

kā arī citu jauktu grīdas virsmu. špaktelēšanai, 
līdzināšanai un nivelēšanai pirms tekstila, kaučuka, 
linoleja, PVC un CV grīdas segumu klāšanas, 
gabalperketa un flīžu līmēšanas, 

Mitro telpu grīdu līdzināšanai pirms elastīgā grīdas 
seguma un parketa līmēšanas, kas pielīmēts ar ARDEX 
AF 480 MS parketa SMP līmi tieši uz ARDEX S7 Flex, 
ARDEX S8 FLOW, ARDEX 8+9 un ARDEX SK100W 
hidroizolācijām. 

Pamatņu līdzināšanai 24 stundu laikā, kas pārklātas ar 
ARDEX EP 2000 multifunkcionāliem sveķiem, bez 
nokaisīšanas ar smilti un līdz 5 mm biezumam. 

Izlīdzinās un cietē bez plaisām arī biezās kārtās. 
 
RAKSTUROJUMS: 
ARDEX K 60 ir divkomponenta pašizlīdzinošs 
maisījums, kas sastāv no pulvera un lateksa emulsijas 
ar lieliskām plūstamības īpašībām, ļoti augstu saķeres 
stiprību, elastību un izturību pret mitrumu. 

Samaisot abas komponentes, izveidojas mīksts, ļoti 
plūstošs, pašizlīdzinošs maisījums ar kuru var strādāt 
aptuveni 20 minūtes, bet aptuveni pēc 2 līdz 3 stundām 
pa ieklāto kārtu var staigāt. 

Java sacietē bez iekšējiem spriegumiem tā ka 
plaisāšana praktiski nav iespējama pat biezām kārtām. 
 
PAMATNES SAGATAVOŠANA: 
Pamatnei ir jābūt sausai, cietai, izturīgai pret slodzi, bez 
putekļiem, bez brīvām daļiņām un citām vielām, kas 
traucē saķerei.  

ARDEX K 60 maisījumu pārsvarā uz visām pamatnēm 
lieto bez pamatnes iepriekšējas gruntēšanas. Ļoti 
uzsūcošas pamatnes, it īpaši anhidrīta, jāgruntē ar 
ARDEX P51 vai ARDEX P4 grunti. Kritiskas grīdu 
pamatnes, piemēram, OSB, saplāksnis, neslīpēts 
magnezīta klons, grīdas asfalts grūntēt ar ARDEX P82 
sintētisko sveķu grunti. 

Tālākos darbus var veikt pēc grunts nožūšanas, kad 
būs izveidojusies caurspīdīga, plāna plēvīte. 

Šaubu gadījumā vispirms izdariet izmēģinājumus. 

 
MAISĪJUMA PAGATAVOŠANA UN LIETOŠANA: 
Lateksa komponentu labi sakratīt un ieliet tīrā 
maisāmajā traukā. Intensīvi maisot, pakāpeniski 
pieberiet ARDEX K 60 pulveri. Maisīt tik ilgi līdz 
izveidojas elastīga java bez kunkuļiem. Maisījuma 
attiecība: 20 kg pulvera; 4,8 kg lateksa komponente (1 

tilpuma daļa lateksa komponenta: 3 tilpuma daļas 
pulvera) 

Samaisītais ARDEX K 60 maisījums jāizlieto apm. 20 
minūšu laikā (pie +20oC). Augstāka temperatūra saīsina, 
bet zemāka – pagarina šos termiņus. ARDEX K60 var 
lietot, kad pamata un gaisa temperatūra ir augstāka par 
+5 °C. Virs neuzsūcošām pamatnēm un grīdas asfalta 
ARDEX K60 kārtai jābūt no 3 līdz 10 mm biezai. 

Vienā darba piegājienā ARDEX K60 var iestrādāt no 2 
līdz 15 mm biezā kārtā. Ja kārtas biezums ir no 15 līdz 
30 mm maisījumam pievieno 0 – 8 mm frakcijas smiltis 
(1 tilpuma daļa javas: 0,5 tilpuma daļas smiltis). 

ARDEX K 60 ir ļoti viegli uzklājams. Javu izplata ar 
līdzināšanas latu un apstrādā ar adatu rullīti, virsma 
izlīdzinās pati. 

 
IZMANTOŠANA VIRS LIETĀ ASFALTA GRĪDAS 
ATBILSTOŠI DIN 18354 un 18560 
ARDEX K 60 ir piemērots grīdu asfalta, ar maksimālo 
lodītes iespiešanu līdz 1,5 mm, špaktelēšanai kārtas 
biezumiem līdz 10 mm. 
 
VISPĀRĒJS NOTEIKUMS: 
Lai maisījuma kārta neizžūtu pārāk ātri, tā jāsargā no 
tiešiem saules stariem un caurvēja. Visi instrumenti un 
jaukšanas tvertnes uzreiz pēc darbā mazgājas ar ūdeni. 
 
PIEVĒRSIET UZMANĪBU: 
Ārpus telpām, kā arī zonās, kuras atrodas pastāvīgā 
mitruma ietekmē, ARDEX K 60 lietot nedrīkst.  
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PIEZĪME: 
Glabājiet bērniem nepieejamā vietā. Izvairieties no 
materiāla kontakta ar acīm. Pēc materiāla saskares ar 
acī, nekavējoties skalot ar lielu daudzumu ūdens un 
meklēt medicīnisko palīdzību. Ja maisījums norīts, 
nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību uzrādot 
iepakojumu vai etiķeti. Sacietējušā stāvoklī fizioloģiski 
un ekoloģiski nav bīstams. EUH: satur 5-hlor-2-metil-
isothiazolin-3-ona un 2-metil-isothiazolin-3-one (3: 1). 
GIS kods – ZP 1 (cementa produkts ar ļoti mazu 
hromātu daudzumu). 

Pulverkomponente: GIS kods – ZP 1 (cementa produkts 
ar ļoti mazu hromātu daudzumu). 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. Izvairieties no kontakta ar 
acīm, ādu vai apģērbu. 

Ja masa iekļuvusi acīs: 

Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet 
kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un to ir viegli izdarīt. 
Turpiniet skalot. Ja acu iekaisums nepāriet sazinieties 
ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu. 

Lateksa komponente: satur 5-hlor-2-metil-isothiazolin-3-
ona un 2-metil-isothiazolin-3-one (3: 1). Var izraisīt 
alerģiskas reakcijas. 

Padoms/ Pievērsiet uzmanību. Neizlietotā maisa satura 
utilizāciju veikt saskaņā ar vietējiem/ reģionālajiem/ 
valsts/ starptautiskajiem noteikumiem. 
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ARDEX K 60 
Pašizlīdzinoša grīdas špaktele 

EN 13813:CT-C12-F4 
 

Spiedes stiprība: ≥ 12 N/mm2 
Lieces stiprība ≥ 4 N/mm2 
Nodilumizturība pēc Bohme: NPD 
Adhezīvā stiprība stiepē: NPD 
pH līmenis NPD 
Ugunizturība A2fi-s1 

 

 
 
 
 
 
 
 

TEHNISKIE DATI: 

Maisīšanas attiecības: 
                            4,8 kg lateks : 20 kg pulvera  

                                  attiecīgi 
1 tilpuma daļa lateks : 3 tilpuma daļas pulvera 

 
Pulvera svars:  apm. 1,3 kg/l 
 
Patēriņš:  apm. 1,6 kg pulvera/m2/mm 

no iepakojums 5 m2 3 mm biezumā 
 
Izlietošanas laiks (+20°C): apm. 20 min 
 
Var staigāt (+20°C): apm. pēc 2 stundām 
 
Seguma klāšana (+20°C): < 3 mm apm. pēc 12 st 

< 5 mm apm. pēc 24 st 
< 10 mm apm. pēc 48 st 

 
Spiedes izturība: 

pēc 28 diennaktīm aptuveni 15 N/mm2 
 
Lieces izturība: 
                           pēc 28 diennaktīm aptuveni 4,5 N/mm2 

 
Izturība pret krēslu riteņiem: izturīgs 
 
Piemērotība apsildāmām grīdām: piemērots 
 
GHS / CLP klasifikācija: pulverkomponente 

 GHS07 „alerģiskas vielas” 
Signālvārds: Uzmanību 

Lateks: EUH: 208 

GGVSEB / ADR klasifikācija: nav 

GIS kods (lateks): D1 (bez šķīdinātājiem) 
 
Uzglabāšana:  ARDEX K 60 pulveris 

sausā telpā, neatvērtā oriģinālajā iepakojumā 9 mēneši 

ARDEX K 60 lateksa emulsija 

sausā telpā, neatvērtā oriģinālajā iepakojumā 9 mēneši 

sargāt no sala. 

 

 

 

 

 
 
____________________________________________ 
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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