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BETONA ŠPAKTELES 
UN CEMENTI

SISTĒMAS PĀRSKATS

PRODUKTU INFORMĀCIJA

ARDEX A 35 ātrais cements

ARDEX A 34 MIX ātri žūstošs betons, smalkais

ARDEX A 35 MIX ātri žūstošs betons

ARDEX A 38 4 stundu cements

ARDEX A 38 MIX 4 stundu betons

ARDEX AM 100 izlīdzinošā java

ARDEX B 10 smalkā betona špaktele

ARDEX B 12 betona špaktele

ARDEX B 14 betona remonta java

ARDEX A 46 ātri žūstoša špaktele āra darbiem

ARDEX E 100 celtniecības dispersija



SISTĒMAS PĀRSKATS

BETONA ŠPAKTELES UN CEMENTI

BETONA REMONTS / 
ŠPAKTELĒŠANA

BETONA GRĪDAS ŠPAKTELES REMONTA JAVAS

ARDEX B 14 
Betona remonta java, 

gaiši pelēka

ARDEX B12 
Betona špaktele, pelēka

ARDEX A 46  
Špaktele remontam

ARDEX B 14 
Betona remonta java, 

pelēka

ARDEX A 35
Ātrais 

cements

ARDEX F 11
Fasādes špaktele, balta

ARDEX B 10 
Smalkā betona špaktele

ARDEX A  38
4 stundu cements

ARDEX A 34/35 MIX
Ātri žūstošs betons

ARDEX A 38 MIX
4 stundu betons

ARDEX E 100
Celtniecības dispersija

ARDEX E 100     
Celtniecības dispersija

ARDEX E 100
Celtniecības dispersija

ARDEX E 100
Celtniecības dispersija

ARDEX EP 2000 
 Universāli epoksīda 

sveķi

ARDEX EP 2000
Universāli epoksīda 

sveķi

ARDEX FB 
 Lejami epoksīda sveķi

ARDEX FB 
 Lejami epoksīda sveķi

Vairāk informācijas meklējiet produktu tehniskajos aprakstos 

   Izgatavots uz ARDEX WSZ 32,5 R-SF speciālcementa bāzes

98 BETONA ŠPAKTELES UN CEMENTI

ARDEX A 35
Ātrais cements

Iekšdarbiem

Ar ARDURAPID efektu 
(pilna ūdens kristāliskā hidratācija).

Pa ieklāto kārtu drīkst staigāt jau pēc 3 st.
Jau pēc 24 st. cietēšanas piemērots parketa 
klāšanai.
Jau pēc 24 st. atbilst DIN 18560 un EN 13813 
izvirzītajām minimālajām izturības prasībām.

EN 13813: CT-C35-F6

Pielietojums: Grīdu betonēšanai pielīmējot pie 
pamatnes (samaisot ar smilti, frakcija 0-4 mm 
– no 10 mm biezuma). Peldošu betona grīdu 
ierīkošanai (samaisot ar smilti, frakcija 0-8 mm 
– no 35 mm biezuma).

Lietošana: Samaisīt ar ūdeni līdz mitras zemes 
konsistencei. Sagatavotās javas izstrādes laiks 
ir aptuveni 60 minūtes. Maisīšana, klāšana, 
nivelēšana un līdzināšana ir jāizdara uzreiz 
viena pēc otras, bez jebkādām dīkstāvēm.

Maisījuma fiksēšanai pie pamata tiek izgatavo-
ta saķeres dispersija. Lai sagatavotu saķeres 
dispersiju, ar ūdeni atšķaidītam ARDEX P 51 
(attiecībā 1:1) jāpiemaisa ARDEX A 35 pulveris, 
kas samaisīts ar smiltīm, kuru frakcija 0-4 mm 
(maisīšanas attiecības 1:1). Saķeres dispersija 
jāklāj uz pamata un rūpīgi jāieberzē ar suku. 
Java jāklāj uz mitras, vēl nenožuvušas saķeres 
dispersijas.

Ievērot vispārējās prasības grīdu betonēšanai.

Baseinos un vietās ar augstu mitruma ietekmi 
izmantot ARDEX A 38 4 stundu cementu vai 
ARDEX A 38 MIX ātro betonu.

Apsildāmās grīdas: piemērots apsildāmo grīdu 
sistēmām.

Maisīšanas attiecības:
1:4: 6–11 l ūdens : 25 kg A 35 : 100 kg smilts
1:5: 6–11 l ūdens : 25 kg A 35 : 125 kg smilts
Svaigas javas svars: 2,0 kg/l
Patēriņš 1:4: apm. 3,7 kg pulvera m2/cm
Patēriņš 1:5: apm. 3,1 kg pulvera m2/cm
Izstrādes laiks: apm. 1 st. (+20 °C)
Var staigāt: apm. pēc 3 st. (+20 °C)
Spiedes stiprība:      1:4                 1:5
pēc 1 dienas 25 N/mm2 20 N/mm2

pēc 3 dienām 35 N/mm2 30 N/mm2

pēc 28 dienām 45 N/mm2 35 N/mm2

Grīdas segumu klāšana:  
apm. pēc  24 st.
Korozijas ietekme: nesatur nekādas sastāv-
daļas, kuras korodē tēraudu
Iepakojums: 25 kg maisi
Uzglabāšana: apm. 12 mēneši sausā telpā, 
neatvērtā oriģinālajā iepakojumā.

ARDEX A 34 MIX
Ātri žūstošs betons,
smalkais 0 - 6 mm

ARDEX A 35 MIX
Ātri žūstošs betons,
0 - 8 mm    

Iekšdarbiem

Ar ARDURAPID efektu,   
uz ARDEX A 35 ātrā cementa bāzes.
Pa ieklāto kārtu drīkst staigāt jau pēc 3 st.
Jau pēc 24 st. cietēšanas piemērots parketa 
klāšanai.
Jau pēc 24 st. atbilst DIN 18560 un EN 13813 
izvirzītajām minimālajām izturības prasībām.

EN 13813: CT-C35-F6

Pielietojums: Grīdu betonēšanai pielīmējot pie 
pamatnes (no 15/20 mm biezuma). Peldošu 
betona grīdu ierīkošanai (no 35 mm biezuma).

Lietošana: Samaisīt ar ūdeni līdz mitras zemes 
konsistencei. Sagatavotās javas izstrādes laiks 
ir aptuveni 60 minūtes. Maisīšana, klāšana, 
nivelēšana un līdzināšana ir jāizdara uzreiz 
viena pēc otras, bez jebkādām dīkstāvēm.

Maisījuma fiksēšanai pie pamata tiek izgatavo-
ta saķeres dispersija. Lai sagatavotu saķeres 
dispersiju, 1,75 l ARDEX P 51 atšķaida ar 1,75 
l ūdens un samaisa ar 25 kg ARDEX A 34 MIX / 
35 MIX ātro betonu. Saķeres dispersija jāklāj uz 
pamata un rūpīgi jāieberzē ar suku. Java jāklāj 
uz mitras, vēl nenožuvušas saķeres dispersijas.

Ievērot vispārējās prasības grīdu betonēšanai.

Baseinos un vietās ar augstu mitruma ietekmi 
izmantot ARDEX A 38 4 stundu cementu vai 
ARDEX A 38 MIX ātro betonu.

Apsildāmās grīdas: piemērots apsildāmo grīdu 
sistēmām.

Maisīšanas attiecības:
2 l ūdens : 25 kg A 34/35 MIX
Svaigas javas svars: 2,0 kg/l
Patēriņš: apm. 18,5 kg m2/cm
Izstrādes laiks: apm. 1 st. (+20 °C)
Var staigāt: apm. pēc 3 st. (+20 °C)
Spiedes stiprība:   
pēc 1 dienas 25 N/mm2 

pēc 3 dienām 35 N/mm2 

pēc 28 dienām 45 N/mm2 

Grīdas segumu klāšana:  
apm. pēc  24 st.
Korozijas ietekme: nesatur nekādas sastāv-
daļas, kuras korodē tēraudu
Iepakojums: 25 kg maisi
Uzglabāšana: apm. 12 mēneši sausā telpā, 
neatvērtā oriģinālajā iepakojumā.

ARDEX A 38
4 stundu cements

Iekšdarbiem un ārdarbiem

Ar ARDURAPID PLUS efektu. 

Žūšanas laikā gandrīz nedeformējas.
Jau pēc 4 st. cietēšanas piemērots ARDEX 8+9 
hidroizolācijas uzklāšanai un flīžu līmēšanai.
Jau pēc 2 dienu cietēšanas piemērots parketa 
klāšanai.

EN 13813: no CT-C35-F5 līdz CT-C45-F5

Pielietojums: Grīdu betonēšanai pielīmējot pie 
pamatnes (samaisot ar smilti, frakcija 0-4 mm 
– no 10 mm biezuma). Peldošu betona grīdu 
ierīkošanai (samaisot ar smilti, frakcija 0-8 mm 
– no 35 mm biezuma).

Lietošana: Samaisīt ar ūdeni līdz mitras zemes 
konsistencei. Sagatavotās javas izstrādes laiks 
ir aptuveni 60 minūtes. Maisīšana, klāšana, 
nivelēšana un līdzināšana ir jāizdara uzreiz 
viena pēc otras, bez jebkādām dīkstāvēm.

Maisījuma fiksēšanai pie pamata tiek izgatavo-
ta saķeres dispersija. Lai sagatavotu saķeres 
dispersiju, ar ūdeni atšķaidītam ARDEX E 100 
(attiecībā 1:1) jāpiemaisa ARDEX A 38 pulveris, 
kas samaisīts ar smiltīm, kuru frakcija 0-4 mm 
(maisīšanas attiecības 1:1). Saķeres dispersija 
jāklāj uz pamata un rūpīgi jāieberzē ar suku. 
Java jāklāj uz mitras, vēl nenožuvušas saķeres 
dispersijas.

Ievērot vispārējās prasības grīdu betonēšanai.

Apsildāmās grīdas: piemērots apsildāmo grīdu 
sistēmām.

Maisīšanas attiecības:
1:4: 6–11 l ūdens : 25 kg A 38 : 100 kg smilts
1:5: 6–11 l ūdens : 25 kg A 38 : 125 kg smilts
1:6: 6–11 l ūdens : 25 kg A 38 : 150 kg smilts
vai (80 l maisītājs):
12,5 kg A 38 : 50–75 kg smilts : 3–5,5 l ūdens 
(atkarībā no smilts mitruma)
Svaigas javas svars: 2,0 kg/l
Patēriņš 1:4: apm. 3,7 kg pulvera m2/cm
Patēriņš 1:5: apm. 3,1 kg pulvera m2/cm
Patēriņš 1:6: apm. 2,6 kg pulvera m2/cm
Izstrādes laiks: apm. 1 st. (+20 °C)
Var staigāt: apm. pēc 2-3 st. (+20 °C)
Spiedes stiprība: 
pēc 1 dienas  20–35* N/mm2

pēc 7 dienām  30–45* N/mm2

pēc 28 dienām  40–50* N/mm2

*atkarībā no maisījuma attiecības
Grīdas segumu klāšana: Flīzes pēc 4 stun-
dām, citus grīdas segumus pēc 2 dienām
Korozijas ietekme: nesatur nekādas sastāv-
daļas, kuras korodē tēraudu
Iepakojums: 12,5 kg maisi
Uzglabāšana: apm.12 mēneši sausā telpā, 
neatvērtā oriģinālajā iepakojumā.
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ARDEX AM100
Izlīdzinošā java

Iekšdarbiem un ārdarbiem, sienām un   grī-
dām

Cementa bāzes. 
No 3 – 50 mm biezām kārtām.
Jau pēc 2 stundu cietēšanas piemērota 
ARDEX 8+9 hidroizolācijas uzklāšanai un flīžu 
līmēšanai.

Pielietojums: Betona (izņemot gāzbetonu), 
mūra, ar P II un P III grupas javām apmestu 
sienu virsmu izlīdzināšanai, labošanai un 
apmešanai, kā plānā, tā biezā kārtā.

Izlīdzinošu slīpuma kārtu veidošanai, betona 
un cementa grīdu labošanai pirms flīzēšanas.
Stikla bloku sienu mūrēšanai, celtniecības 
plātņu izgatavošanai (poliuretāna cieto putu 
izolācijas plātnēm, pārklājot ar javu no abām 
pusēm).

Lietošana: Pamats var būt sauss vai mitrs, 
bet tam ir jābūt ar labu saķeres spēju, stin-
gram, izturīgam pret slodzi un bez atdalošām 
daļiņām. Virsma jāatbrīvo no nepietiekami 
stingrām vietām, apmetuma, kurš slikti turas, 
vecām tapetēm, krāsas utt. Ļoti gludas betona 
virsmas jāpadara raupjākas apstrādājot tās ar 
smilšu vai skrošu strūklu. Lai uzlabotu ARDEX 
AM 100 javas saķeri ar pamatni, java vis-
pirms plānā kārtā jāuzklāj uz pamata un, stipri 
spiežot, jānolīdzina ar ķelli. Tūlīt pēc tam var 
klāt nepieciešamā biezuma javas kārtu.

Žūšanas un hidratācijas rezultātā ARDEX AM 
100 aptuveni pēc 60 minūtēm sacietē tik tālu, 
ka var veikt tālāku apstrādi, piemēram, noglu-
dināt, berzt vai uzklāt papildus kārtas. Aptuveni 
pēc 2 stundām java sacietē tik tālu, ka uz tās 
var līmēt flīzes.

Pirms mitrumjutīgu dabīgā akmens plātņu 
klāšanas jānogaida, līdz izlīdzinošā java ir 
pilnībā izžuvusi.

Maisīšanas attiecības: 
5,5–6,5 l ūdens : 25 kg pulvera
1 TD ūdens : 3,25 TD pulvera
Pulvera svars: apm. 1,4 kg/ l
Svaigas javas svars: apm. 1,7 kg/ l
Patēriņš: apm. 1,4 kg/m2/mm
Izstrādes laiks (+20 °C): 30–40 min.
Spiedes stiprība: 
pēc 7 dienām  10,0 N/mm2

pēc 28 dienām 15,0 N/mm2

Piemērotība apsildāmām grīdām: piemērots
pH: apm. 12
Korozijas ietekme: nesatur nekādas sastāv-
daļas, kuras korodē tēraudu
Iepakojums: 25 kg maisi
Uzglabāšana: apm. 12 mēneši sausā telpā, 
neatvērtā oriģinālajā iepakojumā.

ARDEX A 38 MIX
4 stundu betons        

Iekšdarbiem un ārdarbiem

Ar ARDURAPID PLUS efektu                    
(pilna ūdens kristāliskā hidratācija).

Žūšanas laikā gandrīz nedeformējas.

Jau pēc 4 st. cietēšanas piemērots ARDEX 8+9 
hidroizolācijas uzklāšanai un flīžu līmēšanai.
Jau pēc 2 dienu cietēšanas piemērots parketa 
klāšanai.

EN 13813: CT-C40-F5

Pielietojums: Grīdu betonēšanai pielīmējot pie 
pamatnes (no 20 mm biezuma). Peldošu betona 
grīdu ierīkošanai (no 35 mm biezuma). Dabīgā 
akmens (mitrumizturīga) un betona plākšņu 
montāžai biezā javas kārtā. Cementa grīdu 
remontam.

Lietošana: Samaisīt ar ūdeni līdz mitras zemes 
konsistencei. Sagatavotās javas izstrādes laiks 
ir aptuveni 60 minūtes. Maisīšana, klāšana, 
nivelēšana un līdzināšana ir jāizdara uzreiz 
viena pēc otras, bez jebkādām dīkstāvēm.

Maisījuma fiksēšanai pie pamata tiek izgatavota 
saķeres dispersija. Lai sagatavotu saķeres dis-
persiju, 1,75 l ARDEX E 100 atšķaida ar 1,75 l 
ūdens un samaisa ar 25 kg ARDEX A 38 MIX 
ātro betonu. Saķeres dispersija jāklāj uz pamata 
un rūpīgi jāieberzē ar suku. Java jāklāj uz mit-
ras, vēl nenožuvušas saķeres dispersijas.

Ievērot vispārējās prasības grīdu betonēšanai.

Apsildāmās grīdas: piemērots apsildāmo grīdu 
sistēmām.

Maisīšanas attiecības:
2 l ūdens : 25 kg A 38 MIX 
Svaigas javas svars: 2,0 kg/l
Patēriņš:  apm. 22 kg/m2/cm
Izstrādes laiks: apm. 1 st. (+20 °C)
Var staigāt: apm. pēc  2-3 st. (+20 °C)
Spiedes stiprība:   
pēc 1 dienas 35 N/mm2 

pēc 3 dienām 40 N/mm2 

pēc 28 dienām 45 N/mm2

Lieces stiprība:   
pēc 1 dienas 4,5 N/mm2 

pēc 3 dienām 5,0 N/mm2 

pēc 28 dienām 5,0 N/mm2 

Grīdas segumu klāšana:  
Flīzes pēc 4 stundām, citus grīdas segumus 
pēc 2 dienām
Korozijas ietekme: nesatur nekādas sastāv-
daļas, kuras korodē tēraudu
Iepakojums: 25 kg maisi
Uzglabāšana: apm. 12 mēneši sausā telpā, 
neatvērtā oriģinālajā iepakojumā.

ARDEX B 10
Smalkā betona špaktele

Iekšdarbiem un ārdarbiem, sienām un  
griestiem

Cementa bāzes.

Līdz 3 mm biezām kārtām.

Pielietojums: Betona sienu un griestu izlī-
dzināšanai un remontam. Mazu plaisu un poru 
aizpildīšanai betona virsmās. Nobeiguma špak-
telēšanai pēc betona remonta darbiem. Betona 
virsmas sagatavošanai pirms tālākām apdares 
kārtām.

Lietošana: Pamatne var būt sausa vai mitra, 
bet tai ir jābūt stingrai, ar labām saķeres 
īpašībām, attīrītai no putekļiem, netīrumiem, 
krāsas, apmetuma pārpalikumiem, kaļķu šļa-
katām un saķeri samazinošām vielām. Vājas 
virsmas daļas ir jānoņem līdz stingram pama-
tam. Metāliem jābūt ar pret korozijas pārklāju-
mu, kurš vienlaikus arī uzlabo saķeri.

ARDEX E 100 akrila dispersija uzlabo javas 
saķeri un elastību., tad 25 kg ARDEX B 10 
iemaisīšanai nepieciešams 2,5 l ARDEX E 100 
un 7 l ūdens.

Lai vienādotu krāsu ar apkārt esošajiem beto-
na laukumiem, pelēko javu ARDEX B 10 var 
iekrāsot ar cementa krāsu pigmentiem. Tie vis-
pirms jāsamaisa ar ūdeni un tad kā viendabī-
ga pasta jāpievieno pie ARDEX B 10 javas. 
Krāsojošā piedeva var veidot līdz pat 3 % no 
ARDEX B 10 pulvera svara.

Maisīšanas attiecības: 
apm. 8,5 l ūdens : 25 kg pulvera
1 TD ūdens : 2,5 TD pulvera
Pulvera svars:  apm. 1,2 kg/ l
Svaigas javas svars: apm. 1,6 kg/ l
Patēriņš:  apm. 1,2 kg/m2/mm
Izstrādes laiks (+20 °C): apm. 30 min.
Spiedes stiprība: 
pēc 7 dienām  10,0 N/mm2

pēc 28 dienām 15,0 N/mm2

pH: apm. 12
Korozijas ietekme: nesatur nekādas sastāv-
daļas, kuras korodē tēraudu
Iepakojums: 25 kg maisi
Uzglabāšana: apm. 12 mēneši sausā telpā, 
neatvērtā oriģinālajā iepakojumā.
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ARDEX B12
Betona špaktele

Iekšdarbiem un ārdarbiem, sienām un 
griestiem

Cementa bāzes.
Līdz 5 mm biezām kārtām.

Pielietojums: Betona, mūra, sienu un griestu, 
kā arī cementa un kaļķa cementa apmetumu 
izlīdzināšanai un remontam. Defektu, tukšumu 
aizpildīšanai un lielu laukumu špaktelēšanai, 
plaisu remontam betona virsmās. Gāzbetona 
sienu špaktelēšanai iekštelpās. 

Lietošana: Pamatne var būt sausa vai mitra, 
bet tai ir jābūt stingrai, ar labām saķeres 
īpašībām, attīrītai no putekļiem, netīrumiem, 
krāsas, apmetuma pārpalikumiem, kaļķu šļa-
katām un saķeri samazinošām vielām. Vājas 
virsmas daļas ir jānoņem līdz stingram pama-
tam. Metāliem jābūt ar pret korozijas pārklāju-
mu, kurš vienlaikus arī uzlabo saķeri.

ARDEX E 100 akrila dispersija uzlabo javas 
saķeri un elastību, tad 25 kg ARDEX B 12 
iemaisīšanai nepieciešams 2,25 l ARDEX E 
100 un 6,75 l ūdens.

Lai vienādotu krāsu ar apkārt esošajiem beto-
na laukumiem, gaiši pelēkai ARDEX B 12 
javai nepieciešams pievienot fasādes špakteli 
ARDEX F 11 vai iekrāsot ar cementa krāsu 
pigmentiem. ARDEX B 12 javai var pievienot 
jebkura daudzuma ARDEX F 11 špakteles. 
Cementa krāsu pigmenti vispirms jāsamaisa ar 
ūdeni un tad kā viendabīga pasta jāpievieno 
pie ARDEX B 12 javas. Krāsojošā piedeva var 
veidot līdz pat 5 % no ARDEX B 12 pulvera 
svara.

Kārtām ar biezumu virs 5 mm nepieciešams 
pievienot kvarca smiltis:
Frakcija B12 smiltis
0,4–0,8 mm 1 TD (25kg) 0,3 TD (8kg)
0–4 mm 1 TD (25kg) 0,3 TD (8kg)

Maisīšanas attiecības: 
apm. 8,5 l ūdens : 25 kg pulvera
1 TD ūdens : 2,75 TD pulvera
Pulvera svars: apm. 1,1 kg/ l
Svaigas javas svars: apm. 1,7 kg/ l
Patēriņš: apm. 1,2 kg/m2/mm
Izstrādes laiks (+20 °C): apm. 45 min.
Spiedes stiprība: 
pēc 7 dienām   8,0 N/mm2

pēc 28 dienām 10,0 N/mm2

pH: apm. 12
Korozijas ietekme: nesatur nekādas sastāv-
daļas, kuras korodē tēraudu
Iepakojums: 25 kg maisi
Uzglabāšana: apm. 12 mēneši sausā telpā, 
neatvērtā oriģinālajā iepakojumā.

ARDEX B14
Betona remonta java

Iekšdarbiem un ārdarbiem, sienām un 
griestiem

Cementa bāzes.
No 1 līdz 5 mm biezām kārtām.
5 - 50 mm biezām kārtām samaisot ar smiltīm.

Pielietojums: Betona sienu, griestu un citu 
nesošo betona elementu remontam gan plānā, 
gan biezā kārtā. Plaisu, tukšumu aizpildīša-
nai un defektu labošanai betona virsmām. 
Dekoratīvā betona, betona griestu un sienu 
virsmu remontam un špaktelēšanai, apmetumu 
remontam.
Sajauktu ar smiltīm izmanto betona un mūra 
apmešanai un izlīdzināšanai, piemēram, pirms 
flīžu līmēšanas plānā līmes kārtā. Dekoratīvā 
betona remontam, izlīdzināšanai un tukšumu 
aizpildīšanai.

Lietošana: Pamatne var būt sausa vai mitra, 
bet tai ir jābūt stingrai, ar labām saķeres 
īpašībām, attīrītai no putekļiem, netīrumiem, 
krāsas, apmetuma pārpalikumiem, kaļķu šļa-
katām un saķeri samazinošām vielām. Vājas 
virsmas daļas ir jānoņem līdz stingram pama-
tam. Metāliem jābūt ar pret korozijas pārklāju-
mu, kurš vienlaikus arī uzlabo saķeri.

ARDEX E 100 akrila dispersija uzlabo javas 
saķeri un elastību., tad 25 kg ARDEX B 14 
iemaisīšanai nepieciešams 1,75 l ARDEX E 
100 un 5,25 l ūdens.

Lai vienādotu krāsu ar apkārt esošajiem beto-
na laukumiem, pelēko javu ARDEX B 14 var 
iekrāsot ar cementa krāsu pigmentiem. Tie vis-
pirms jāsamaisa ar ūdeni un tad kā viendabī-
ga pasta jāpievieno pie ARDEX B 14 javas. 
Krāsojošā piedeva var veidot līdz pat 3 % no 
ARDEX B 14 pulvera svara. 

Kārtām ar biezumu virs 5 mm nepieciešams 
pievienot kvarca smiltis:
Frakcija B14 smiltis
0,4–0,8 mm    1 TD (25kg)       0,3 TD (8kg)
0–4 mm         1 TD (25kg)      0,5 TD (12kg)
0–8 mm         1 TD (25kg)      1,0 TD (25kg)

Maisīšanas attiecības: 
apm. 6,25 l ūdens : 25 kg pulvera
1 TD ūdens : 3,25 TD pulvera
Pulvera svars: apm. 1,2 kg/ l
Svaigas javas svars: apm. 1,9 kg/ l
Patēriņš: apm. 1,4 kg/m2/mm
Izstrādes laiks (+20 °C): apm. 30 min.
Spiedes stiprība: 
pēc 7 dienām     15,0 N/mm2

pēc 28 dienām   20,0 N/mm2

pH: apm.  11-12
Korozijas ietekme: nesatur nekādas sastāv-
daļas, kuras korodē tēraudu
Iepakojums: 25 kg maisi
Uzglabāšana: apm. 12 mēneši sausā telpā, 
neatvērtā oriģinālajā iepakojumā.

ARDEX A 46
Remonta špaktele

Iekšdarbiem un ārdarbiem, grīdām un 
sienām

Cementa bāzes.
No 2 līdz 30 mm biezām kārtām.

Pielietojums: Dobumu, nelīdzenumu, 
padziļinājumu, plaisu, izdrupušu vietu aizlī-
dzināšanai sienās un grīdās. Kāpņu pakāpienu 
un podestu remontam, stūru veidošanai. Sienu 
un grīdu izlīdzināšanai, izlīdzinošu slīpuma 
kārtu veidošanai. Labošanas darbos, piemē-
ram, pēc durvju montāžas vai cauruļu uzs-
tādīšanas. Izmantojams baseinos, balkonos, 
terasēs. Grīdu un sienu no betona (izņemot 
gāzbetonu), cementa, mūra, P II un P III gru-
pas apmetumiem, terrazzo, kā arī citu piemēro-
tu virsmu remontam, pirms flīzēšanas un plātņu 
klāšanas vai krāsošanas, kā galīgā virsma pie 
normālas slodzes, pamata labošanai pirms 
hidroizolācijas vai ARDEX K 301 pašizlīdzinošā 
maisījuma āra remontdarbiem klāšanas.
Lietošana: Pamatne var būt sausa vai mitra, 
bet tam ir jābūt ar labu saķeres spēju, stin-
grai, izturīgai pret slodzi un aukstumu, bez 
putekļiem un citām atdalošām daļiņām.
Nepietiekami stingras vietas jāapstrādā mehā-
niski. Betona, mūra un citām virsmām ar labu 
uzsūktspēju gruntēšana parasti nav nepie-
ciešama. Vispirms jāuzklāj plāna špakteles 
maisījuma kārta un, stipri spiežot, jānolīdzina 
ar ķelli. Tūlīt pēc tam var klāt nepieciešamā 
biezuma kārtu. Ļoti blīvas, gludas un mehāniski 
neapstrādājamas virsmas jāgruntē ar ARDEX 
EP 2000 vai ARDEX FB epoksīda sveķiem, 
kas apbārstīti ar smiltīm (0,4 – 0,8 mm).
Zem segumiem, kuru stiepes izturība lielāka 
nekā 1,5 N/mm2 (piemēram, epoksīda krāsas), 
ūdenim pirms ARDEX A 46 pulvera pievienoša-
nas jāpievieno ARDEX E 100 piedevu attiecībā 
1 : 1.
Maisīšanas attiecības: 
3-3,5 l ūdens : 12,5 kg pulvera
Pulvera svars: apm. 1,3 kg/ l
Svaigas javas svars: apm. 1,8 kg/ l
Patēriņš: apm. 1,4 kg/m2/mm
Izstrādes laiks (+20 °C): apm. 15-20 min.
Var staigāt (+20 °C): pēc apm. 2-3 st.
Seguma klāšana (+20°C): 
mitrumizturīgs segums un hidroizolācija 
ARDEX 8+9 – pēc 1 diennakts, citi segumi, 
krāsošana – kad pamats izžuvis, t. i.:
   līdz 5 mm aptuveni pēc 2 dienām
    līdz 10 mm aptuveni pēc 5 dienām
    līdz 20 mm aptuveni pēc 7 dienām
   līdz 30 mm aptuveni pēc 10 dienām
Spiedes stiprība:    

pēc 28 dienām 20 N/mm2

Lieces stiprība:    

pēc 28 dienām 6,0 N/mm2

Korozijas ietekme: nesatur nekādas sastāv-
daļas, kuras korodē tēraudu
Iepakojums: 12,5 kg maisi, 5 kg spainis
Uzglabāšana: apm. 6 mēneši sausā telpā, 
neatvērtā oriģinālajā iepakojumā.



ARDEX A 35 ātrais cements

Sajaukšanas attiecība 1:5 1:4 Svara attiecība

Spiedes stiprība pēc 1 dienas 
pēc 3 dienām
pēc 28 dienām

20
30
35

25
35
45

N/mm2

N/mm2

N/mm2

Lieces stiprība pēc 1 dienas 
pēc 3 dienām
pēc 28 dienām

4
5
6

5
6
7

N/mm2

N/mm2

N/mm2

ARDEX A38 4 stundu cements 

Sajaukšanas attiecība 1:4 1:5 1:6 Svara attiecība

Stiprības klase CT C45 F5 CT C40 F5 CT C35 F4

Spiedes stiprība pēc 1 dienas 
pēc 7 dienām
pēc 28 dienām

35
45
50

25
40
45

20
30
40

N/mm2

N/mm2

N/mm2

Lieces stiprība pēc 1 dienas
pēc 7 dienām
pēc 28 dienām

4,5
5,0
5,5

4
4,5
5,5

3,5
4,0
4,5

N/mm2

N/mm2

N/mm2

ARDEX A 34/35 MIX ātri žūstošs betons

Sajaukšanas attiecība

Stiprības klase CT C35 F6

Spiedes stiprība pēc 1 dienas 
pēc 3 dienām
pēc 28 dienām

25
35
45

N/mm2

N/mm2

N/mm2

Lieces stiprība pēc 1 dienas
pēc 3 dienām
pēc 28 dienām

4
5
6

N/mm2

N/mm2

N/mm2

ARDEX A38 MIX 4 stundu betons

Sajaukšanas attiecība

Stiprības klase CT C40 F5

Spiedes stiprība pēc 1 dienas
pēc 7 dienām
pēc 28 dienām

25
40
45

N/mm2

N/mm2

N/mm2

Lieces stiprība pēc 1 dienas
pēc 7 dienām
pēc 28 dienām

4,0
4,5
5,5

N/mm2

N/mm2

N/mm2

Vairāk informācijas meklējiet produktu tehniskajos aprakstos
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ARDEX KLONU SPIEDES UN LIECES STIPRĪBA
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ARDEX E 100 SAJAUKŠANAS ATTIECĪBAS
Materiāls  Sajaukšanas attiecība      Pēc 28 dienām 
                                      ARDEX E 100 Ūdens   ar (bez) 
        ARDEX E 100
       
    kg l  Lieces pretestība  Spiedes pretestība 
 Cements  Smiltis    N/mm2  N/mm2

Smalkgraudaina saķeres     25 kg
emulsija 25 kg  0 – 2 mm 6,75 6,75  –  –

Rupja saķeres emulsija  25 kg  25 kg    –  – 
   0 – 8 mm 6,0 6,0  –  –

Smalka java < 15 mm 1 : 3  0 – 2 5,0 10,0  10 (6)  33 (27)

Java < 30 mm 1 : 3  0 – 4 3,25 9,75  10 (5)  31 (24)

Java > 30 mm 1 : 4  0 – 8 4,25 12,0  9 (5)  34 (22)

 ŠPAKTELES

ARDEX B12  
Betona špaktele 25 kg  sk. prod. aprakstā 2,25 6,75  10 (5)  22 (10)

ARDEX B14 
Betona remonta java 25 kg  sk. prod. aprakstā 1,75 5,25  12 (7)  31 (20)

ARDEX B10 
Smalkā betona špaktele 25 kg  sk. prod. aprakstā 2,50 7,0  11 (6)  22 (15)

ARDEX F11 
Fasādes špaktele 25 kg  sk. prod. aprakstā 2,25 6,75  10 (4)  22 (14)

ARDEX A 46 
Remonta špaktele 25 kg  Nemaisās 1,75 5,5  11 (6)  35 (20)

Vairāk informācijas meklējiet produktu tehniskajos aprakstos

BETONA ŠPAKTELES UN CEMENTI

ARDEX E100
Akrila dispersija

Iekšdarbiem un ārdarbiem

Piedeva cementa javām un špaktelēm

Uzlabo javu cietību, elastību, saķeres spēku un 
adhēziju, javas plastiskumu un javas iestrādi. 
Paildzina betona virsmu, apmetumu, klonu un 
gatavu betona elementu remonta laiku, piemē-
ram, bojājumu vai vecuma pēdu remontam, 
kā arī stūra elementu un malu remontam. Bez 
šķīdinātājiem.

Lietošana: 
– standarta cementa javām,
– ARDEX A 46 remonta špaktelei, 
– ARDEX B 12 betona špaktelei,
– ARDEX B 14 betona remonta javai,
– ARDEX B 10 smalkai betona špaktelei,
– ARDEX F 11 fasādes špaktelei,
– saķeres emulsiju izgatavošanai.

Pieļauj iespēju samazināt klona biezumu 
iestrādājot to sasaistē ar pamatni; paaugstina 
nodilumizturību un elastību; uzlabo javu un 
apmetumu saķeres spēku uz gludām, blīvām 
pamatnēm.

Iepakojums: 1,75 kg kanna

Uzglabāšana: apm. 12 mēneši sausā telpā, 
neatvērtā oriģinālajā iepakojumā.

ARDEX B 12 betona špaktele

BETONA VIRSMAS 
KOSMĒTIKAI 

ARDEX KVALITĀTE JAU 30 GADUS

• virsmas atjaunošanai, izlīdzināšanai un remontam, 

• lietojama bez gruntēšanas,  

• viegli lietojama uz griestiem un sienām, 

• līdz 5 mm biezām kārtām, virs 5 mm sajaukta ar smilti, 

 • izturīga pret laika apstākļu un ūdens ietekmi,  

iekštelpām un āra darbiem.



GRUNTĒŠANAI 
/ ADHĒZIJAS 

UZLABOŠANAI
SISTĒMAS PĀRSKATS

PRODUKTU INFORMĀCIJA

1514 1514

ARDEX DS 40 
atdaloša skaņas izolācijas sistēma                                                  
ARDEX P51 saķeres un gruntēšanas dispersija

ARDEX FB lejami epoksīda sveķi

ARDEX P4 ātri žūstoša, universāla grunts

ARDEX P 82 sintētisko sveķu grunts

ARDEX EP 2000 universāli epoksīda sveķi

1514



ARDEX DS 20 Entkopplungsvlies

ARDEX DS 30 Entkopplungsplatte

ARDEX DS Spezialklebstoff

ARDEX DS 40 Trittschalldämm- ir Entkopplungsplatte

ARDEX EP 1000 2 K Epoxigririerung

ARDEX EP 2000 Multifunktionales Epoxidharz

ARDEX FB Gießharz

ARDEX PR 5 Schnellreparaturharz

ARDEX P 51 Haft- ir Gririerdispersion

ARDEX P 52 Gririerkonzentrat

ARDEX P 4 Schnelle Multifunktionsgririerung, außen ir innen

ARDEX TP 50 Randdämmstreifen

ARDEX P 82 Kunstharz-Voranstrich

Izmant. 
vietas

Pielietojums Žūšanas laiks Patēriņš

ARDEX P 51  
gruntēšanas un saķeres 
dispersija

Iekšdarbos Betons, cementa un kalcija sulfāta 
kloni, keramika, cementa un ģipša 
apmetumi, sienu apdares plāksnes, 
koka plāksnes, neuzsūcoši līmes 
atlikumi

Līdz pilnīgai 
nožūšanai

30–300 g/m² Atšķaidāms ar 
ūdeni līdz attiecībai 
1 : 5 
 

ARDEX P 82  
2K sintētisko sveķu 
grunts

Iekšdarbos Betons, cementa un kalcija sulfāta, 
magnezīta kloni, asfalts, keramika, 
koka plāksnes, Terracco, sintētisko 
sveķu krāsas, lakas

~ 1 stunda 100 g/m² Uz visa veida 
biezuma un 
blīvuma virsmām, 
divkomponenta
 

ARDEX EP 2000 
universāli epoksīda 
sveķi

Iekšdarbos 
un ārdarbos

Betons, cementa un kalcija sulfāta 
grīdu gruntēšanai un nostiprināšanai, 
keramikas grīdu gruntēšanai, plaisu 
remontam

~ 12 stundas 300 g/m² Gruntēšanai un 
plaisu remontam, 
kapilārā mitruma 
bloķēšanai, 
epoksīda grīdu 
izgatavošanai, 
divkomponenta

ARDEX P 4  
ātri žūstoša, universāla 
grunts

Iekšdarbos 
un ārdarbos

Betons, cementa un kaļķa apmetumi, 
cementa un kalcija sulfāta kloni, 
keramika, terrazzo, dispersijas 
krāsas, špakteles, PVC segumi, 
neuzsūcoši līmes atlikumi

Uzsūcošas 
pamatnes ~ 15-30 
minūtes;
Neuzsūcošas 
pamatnes ~ 60 
minūtes
 

100 –500 g/m² Uz visa veida 
biezuma un 
blīvuma virsmām, 
vienkomponenta

GRUNTĒŠANAS MATERIĀLU PĀRSKATS

Pamatnes Grunts Sajaukšanas attiecība ar 
ūdeni
ARDEX P 51 : ūdens

Gludas un blīvas virsmas, piemēram rūpnieciski betona elemnti, kalcija sulfāta kloni, 
terrazzo, flīzes, virsmas ar līmes atliekām, pirms izlīdzināšanas un flīžu līmēšanas

ARDEX P 51
ARDEX P 4
ARDEX P 82

1:1/2

neatškaidīts
neatškaidīts

Betona grīdas un sienas ARDEX P 51
ARDEX P 4

1:1
neatškaidīts

Cementa grīdas, gāzbetons, ļoti absorbējošas pamatnes zem špaktelēm un 
izlīdzinošām javām

ARDEX P 51 1: 5

Kalcija sulfāta kloni, kalcija sulfāta lietās grīdas, slīpētas un nosūktas ARDEX P 51 1:3

Gludas betona sienas un griesti pirms ģipša špaktelēm un apmetuma ARDEX P 51 1:3

Ģipškartona un sienas ar ģipša apmetumu pirms flīžu klāšanas ARDEX P 51 1:3

Koka plāksnes pirms izlīdzinošām javām un līmēšanas ar ARDEX N 23 W līmi ARDEX P 51
ARDEX P 82 

neatškaidīts 
neatškaidīts 

Asfalta mastikas apkaisītas ar smiltīm, magnezīta grīdas, sintētisko materiālu virsmas, 
lakotas un krāsotas virsmas, metāls, lakotas koka virsmas pirms izlīdzināšanas un flīžu 
līmēšanas

ARDEX P 82 neatškaidīts

Betona grīdas un cementa virsmas āra apstākļos un vietās ar patstāvīgu mitruma 
ietekmi pirms izlīdzināšanas ar ARDEX K 301

ARDEX P 51 
ARDEX EP 2000

1:7
neatškaidīts

GRUNTS IZVĒLES PĀRSKATS
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ARDEX DS 40
Atdaloša, skaņas izolācijas 
sistēma

Iekšdarbiem, grīdām

Izmantojama zem flīzēm vai dabīgā akmens 
plāksnēm. Samazina bīdes spriegumus starp 
pamatni un segumu. Piemērota izmantošanai 
uz kritiskām, flīzēšanai nepiemērotām virs-
mām.

Jaunbūvēs un rekonstrukcijās. Privātmājās un 
sabiedriskās telpās, kur slodze nepārsniedz             
2 kN/m2 .

Izmantojama uz:
– betona un cementa grīdām,
– kalcija sulfāta grīdām,
– grīdām ar zemgrīdas apkuri,
– grīdām no kokskaidu plāksnēm,
– uz esošiem flīžu segumiem, parketa un PVC 
segumiem.

Lietošana:
DS 40 plāksnes pie pamatnes pielīmē ar 
ARDEX X 78 vai X 78 S MICROTEC līmi. Pēc 
tam uz pielīmētām DS 40 plāksnēm līmē flīzes 
vai dabīgā akmens plāksnes.

Izmēri: 750 mm x 500 mm x 4,5 mm
0,375m2/loksne
Svars: 5,1 kg/m2

Krāsa: zila
Skaņas izolācija: 
14dB (DIN EN ISO 140-8)
Ugunsdrošības klase: B2 (loksnes),                                                     
B1 (noflīzētas loksnes)
Termiskā pretestība: 0,036 m2 K/W
Siltumvadītspēja: 0,11 W/mK
Tvaiku caurlaidība µ: 450
Apsildāmās grīdas: piemērota
Iepakojums: 10 loksnes = 3,75 m2

Uzglabāšana: apm. 3 gadus sausā telpā, 
horizontālā stāvoklī.

ARDEX P 51
Saķeres un gruntēšanas 
dispersija 

Iekšdarbiem. Grīdām, sienām un griestiem

Grīdām, sienām un griestiem.
Neļauj izveidoties gaisa burbulīšiem, nodrošina 
saķeri, sasaista putekļus un atgrūž mitrumu.
Nesatur šķīdinātājus.

Pielietojums:
Gruntēšana, saķeres nodrošināšana un poru 
aizvēršana. Atvaira mitrumu. Birstošu pamatņu 
virsmu saistīšana, piemēram, uz noslīpētām 
absorbējošām kalcija sulfāta virsmām. 
Cementa kārtu gruntēšana pirms apmešanas 
un izlīdzinošo javu lietošanas. Saķeres grunts 
uz blīvām betona grīdām, sevišķi sablīvētām 
cementa izlīdzinošajām kārtām, uzlabotām kal-
cija sulfāta kārtām, terrazzo, smilšakmens, flīžu 
un plātņu seguma, pēc tam izmantojot apme-
tuma maisījumus un plānkārtas javas. Saķeres 
grunts uz veca pamata ar apmetuma masas un 
līmes pārpalikumiem.
Gruntēšana uz ģipša, kalcija sulfāta un koka 
skaidu plātnēm pirms plānkārtas javas uzklāša-
nas. Blīva betona gruntēšana pirms pārklāša-
nas ar ģipsi saturošu apmetumu.

Poru aizvēršana uz betona grīdām un cementa 
izlīdzinošajām kārtām:
– neļauj izveidoties gaisa burbulīšiem,
– nepieļauj strauju mitruma iesūkšanos pamat-
nē un uzklātās svaigās javas izkalšanu.

Aizsargkārta pret putekļiem uz apmetumiem 
un izlīdzinošajām javām, kas uz kādu laiku tiek 
izmantotas kā galīgās virsmas.

Patēriņš: 
neatšķaidīta: apm. 300 g/m2 

1 daļa ARDEX P 51: ½ daļas ūdens            
apm. 200 g/m2

1 daļa ARDEX P 51: 1 daļa ūdens                       
apm. 150 g/m2

1 daļa ARDEX P 51: 3 daļas ūdens                     
apm. 50 g/m2

1 daļa ARDEX P 51: 5 daļas ūdens                     
apm. 30 g/m2

1 daļa ARDEX P 51: 7 daļas ūdens                       
apm. 22 g/m2

Iepakojums: 25, 10, 5 un 1 kg iepakojumi
Uzglabāšana: apm. 12 mēneši, neatvērtā 
oriģinālā iepakojumā, sargāt no sala.
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koncentrāts

ARDEX P 51 atšķaidītu ar 
ūdeni attiecībā 1:3 lieto pirms 
ARDEX ģipša špaktelēm uz 
betona sienām un griestiem



ARDEX FB
Lejami epoksīda sveķi

Iekšdarbiem un ārdarbiem

Lieliski plūstoši.
Absorbējoši.
Epoksīda sveķu bāze.

Pielietojums:
Plaisu un šuvju (pārgrieztu kontrol un rukuma 
šuvju) aizpildīšanai un saistīšanai ar spēka 
savienojumu smilšu cementa grīdās (ieskaitot 
apsildāmās) u.c. pamatos.
Saķeres tilts starp pamatu un svaigi samaisītu 
javu, starp vecu un svaigu betonu.

Pamatne: Pamatnei ir jābūt sausai, cietai, 
izturīgai pret slodzi, bez putekļiem, bez brīvām 
daļiņām un citām vielām, kas traucē saķerei.

Lietošana:
Paplašiniet plaisas vai kontrolšuves, tās 
iegriežot, bet pēc tam nosūciet vai izpūtiet 
putekļus. Nepieciešamības gadījumā izman-
tojiet strukturālus metāla stieņus (armatūru), 
ieliekot tos perpendikulāri plaisas virzienam, un 
aizpildiet ar sveķiem ARDEX FB.
Izurbiet sīkas plaisas līdz 2/3 no kārtas biezu-
ma un aizpildiet plaisas un izurbtos caurumus 
ar sveķiem ARDEX FB. Ņemiet vērā, ka 
minimālajam izurbjamā cauruma diametram ir 
jābūt 12 mm un tam vienmēr ir jāseko plaisas 
virzienam. Ja nepieciešams, izmantojiet 
metāla stieņus 10 cm attālumā vienu no otra. 
Caurumus un plaisas aizpildiet līdz pat augšai. 
Svaigi aizpildītas vietas jāpārkaisa ar kvarca 
smiltīm, tādējādi izveidojot saķeres tiltiņu.
Kad ARDEX FB sveķi tiek izmantoti kā saķeres 
tiltiņš starp pamatni un svaigi samaisītu javu, 
tie tiek uzklāti uz virsmas ar gludu špakteli. 
Svaigi iemaisīta java ir jāklāj uz svaigas sveķu 
virsmas.

Maisīšanas attiecības:                          
noteiktas uz iepakojuma
Svaiga maisījuma svars: apm. 1,5 kg/ l
Patēriņš: atkarībā no dobumu dziļuma un pla-
tuma, līdz 300 g uz 1 m, izmantojot kā saķeres 
aģentu – apm. 1 kg/m2 
Izstrādes laiks (+20 °C): apm. 90 min.
Var piemērot slodzi:  pēc 24 stundām
Zemākā iestrādes temperatūra: +5°C
Drošības marķējums:
Xi Kairinošs (komponents A)
C Kodinošs (komponents B)
GISCODE: RE1=  bez šķīdinātājiem
Iepakojums: 1 kg trauki
Uzglabāšana: apm. 12 mēnešus vēsā telpā, 
neatvērtā oriģinālajā iepakojumā.

ARDEX P 4
Ātri žūstoša, universāla 
grunts
Iekšdarbiem un ārdarbiem. Grīdām, sienām 
un griestiem

Absorbējošām un neabsorbējošām virsmām.
Nepil un nešļakstās.
Nesatur šķīdinātājus.

Pielietojums:
Gruntēšanai un adhēzijas uzlabošanai ar 
absorbējošām un neabsorbējošām virsmām, 
tādām kā:
– betons,
– cementa un kaļķa-cementa apmetums,
– cementa un kalcija sulfāta kloni,
– flīzes,
– terazzo,
– dispersijas krāsojumi,
– esoši, neuzsūcoši līmes atlikumi,
– PVC segumi,
– špakteles,
pirms sekojošas sienu un grīdu špaktelēšanas 
vai flīžu līmēšanas.

Uz absorbējošām virsmām ARDEX P 4 
grunti var atšķaidīt ar ūdeni līdz 15 % svara.     
Grunts uzklājama ļoti plānā kārtā.

Žūšanas laiks apm. 1 stunda (+20°C).

Saķeres uzlabošanai ar koka pamatnēm, 
magnezīta kloniem un lietā asfalta kloniem, 
kā arī esošiem poliuretāla līmes atlikumiem, 
epoksīda un bituma rekomendējam izman-
tot ARDEX P 82 grunti uz sintētisko sveķu 
bāzes.

Atvērtu iepakojumu pēc lietošanas nepie-
ciešams cieši aiztaisīt un grunts atlikumu 
izmantot dažu dienu laikā. Instrumentus un 
traukus uzreiz pēc lietošanas mazgāt ar ūdeni.

Ar ARDEX P4 drīkst strādāt ja gaisa un pamat-
nes temperatūra nav zemāka par +50C. 

Patēriņš: 100–500 g/m2,                      
atkarībā no pamatnes
Žūšanas laiks: apm. 60 min. (+20°C) 
Iepakojums: 2 un 8 kg trauki
Uzglabāšana: apm. 12 mēnešus vēsā telpā, 
neatvērtā oriģinālajā iepakojumā. Sargāt no 
sala.

ARDEX P 82
Sintētisko sveķu grunts

Iekšdarbiem. Grīdām un sienām

Uz neabsorbējošām virsmām.

Nesatur šķīdinātājus.
Droša transportēšanai, uzglabāšanai un lie-
tošanai.

Lietošana:
ARDEX P 82 grunti uzklāj ar otu, rullīti, sareni 
vai gludu špakteli uz sausas pamatnes, kas 
attīrīta no putekļiem, netīrumiem un citām 
saķeri traucējošām kārtām. Lai atvieglotu 
iestrādi var pievienot līdz 5% ūdens.

Tikai tad kad grunts ir pilnībā nožuvusi un 
izveidojusies caurspīdīga grunts kārta, tas ir 
apm. pēc  1. stundas, bet ne vēlāk, kā pēc 48 
stundām, drīkst uzklāt špakteles vai plānas 
kārtas javas.

Samaisīšanas traukus un instrumentus uzreiz 
pēc lietošanas nomazgāt ar ūdeni.

Pielietojums:
Gruntēšanai un adhēzijas uzlabošanai uz:
– gludām un blīvām pamatnēm, piemēram, 
saliekamā betona elementiem, blīvām uzle-
jamām betona grīdām,
– lietā asfalta, kas slikti nokaisīts ar smiltīm,
– veca lietā asfalta,
– anhidrīta pamatnēm,
– magnezīta grīdām,
– kokskaidu un kokšķiedru plāksnēm,
– koka dēļu,
– akmens,
– klinkera,
– flīzēm,
– metāla, kar pārklāts ar antikorozijas pārklā-
jumu,
– sintētiskiem segumiem,
– lakotām, ar eļļas krāsām krāsotām un plas-
tikāta virsmām, zem špaktelēm un plānas 
kārtas javām.

Patēriņš:  apm. 100 –200 g/m2,                    
atkarībā no pamatnes
GISCODE: RE
Iepakojums:                                                 
3+3 kg (A+B) = 6 kg / 2 kompl kaste
1+1 kg (A+B) = 2 kg / 5 kompl kaste 
Uzglabāšana: apm. 12 mēnešus vēsā telpā, 
neatvērtā oriģinālajā iepakojumā. Sargāt no 
sala.
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ARDEX EP 2000
Universāli epoksīda sveķi

Iekšdarbiem un ārdarbiem. Grīdām

Nesatur šķīdinātājus.
Izturīgi pret ķīmiskām slodzēm.
Uzklājami ar otu vai rullīti.
Universāli lietojami.
Augsta adhēzija un laba nosegtspēja.
Divkomponentu.

Pielietojums:
Paaugstināta mitruma un kaitīgās radona 
gāzes bloķēšanai. Pamatnes gruntēšanai un 
nostiprināšanai. Plaisu salīmēšanai un remon-
tam betona grīdās. Neuzsūcošu pamatņu grun-
tēšanai, epoksīda klonu grīdu izgatavošanai un 
kā saķeres slāni starp esošu un jaunu betona 
kārtu.

Lietošana
Paaugstināta kapilārā mitruma un paliekošā 
mitruma bloķēšana betona un cementa 
grīdām: Maksimālais relatīvā mitruma saturs 
pamatnē pirms sveķu lietošanas nedrīkst pārs-
niegt 95 %. Pamatnei ir jābūt ar sausu virsmu, 
stingrai, izturīgai pret slodzi, bez putekļiem, 
bez brīvām daļiņām un citām vielām, kas 
traucē saķeri. ARDEX EP 2000 uz pamatnes 
uzklāj divos krusteniskos piegājienos ar kopējo 
patēriņu ne mazāku par 600 g/m2. Otro kārtu 
uz pirmās uzklāj pēc 6 st. Nepieciešams pie-
vērst uzmanību, lai otrajā kārtā nebūtu gaisa 
burbuļi vai poras. Otro ARDEX EP 2000 kārtu 
uzreiz pēc uzklāšanas nepieciešams bagātīgi 
nobārstīt ar sausām kvarca smiltīm (0,4 – 0,8 
mm graudainību).
Pamatņu gruntēšana un nostiprināšana:
ARDEX EP 2000 bagātīgi tiek uzklāts uz 
pamatnes. Parasti pietiek ar vienu kārtu. Uz ļoti 
porainām un uzsūcošām pamatnēm, pēc pir-
mās kārtas sacietēšanas nepieciešams uzklāt 
otru kārtu. Iesūkšanās dziļums un materiāla 
patēriņš atkarīgs no pamatnes uzsūkšanas un 
virsmas īpašībām. Lai pārliecinātos vai sas-
niegta nepieciešamā stiprība, nepieciešams 
veikt gruntētās virsmas pārbaudes testu. Ar 
sveķiem drīkst strādāt ja pamatnes un gaisa 
temperatūra ir augstāka par +5°C.

Maisīšanas attiecības: noteiktas uz iepak.
Svaiga maisījuma svars: apm.1,1 kg/ l
Patēriņš: uzklāšanas gadījumā atkarībā no 
pamatnes uzsūkšanas no 300 g/m2 vienai 
kārtai. Plaisu un šuvju remontam atkarībā no 
platuma un dziļuma apm. 300 g/m
Izstrādes laiks (+20 °C): apm. 30 min.
Izturība pret slodzēm (+20 °C):                 
pēc 24 st. izturīgi pret mehāniskām slodzēm,               
pēc 7 dienām izturīgi pret ķīmiskām slodzēm
Var staigāt (+20 °C): pēc 6 st.
GISCODE: RE1
Iepakojums: 4,5 kg un 18 kg konteiners
Uzglabāšana: apm. 12 mēnešus vēsā telpā, 
neatvērtā oriģinālajā iepakojumā. 

ARDEX EP 2000 
• Pamatnes gruntēšanai un nostiprināšanai
• Radona gāzes bloķēšanai 
• Kapilārā mitruma bloķēšanai
• Saīsina grīdu iestrādes laiku, pieļauj ātru mitrumjūtīgas 
grīdas klāšanu

1 2

3 4

5 6

7 8

Uzmanību
Pirms ARDEX EP 2000 iestrādes vienmēr izmēriet 
relatīvo betona vai cementa klona mitrumu. Tas ned-
rīkst pārsniegt 95%. 

1. Darbarīki
• Gumijas cimdi un darba apģērbs
• Rullītis, garā kātā
• Maisīšanas mikseris
• Brilles un sejas sargs
• Aktīvās ogles elpošanas filtrs

2. Pamatnes sagatavošana
Pamatnei ir jābūt stingrai, izturīgai 
pret slodzi, bez putekļiem, bez brī-
vām daļiņām un citām vielām, kas 
traucē saķeri. Putekļi jānosūc ar 
putekļusūcēju.

3.–4. Sajaukšana
Oriģinālā iepakojumā sveķi un 
cietinātājs ir iepakoti maisīšanai 
piemērotā attiecībā. Cietinātāju (B) 
pievieno sveķiem (A). Šim nolū-
kam cietinātāja konteineru vairā-
kas reizes caurdur ar asu priekš-
metu, un pilnībā iztukšo. Pēc 
tam vāku ar iztukšoto konteineru 
noņem, un komponentus ar spirāl-
veida maisītāju intensīvi samaisa 
ar lēnas darbības, max 600 apgr/
min, maisītāju. Sajauktā maisījuma 
izstrādes laiks ir apm. 30 min.

5.–6. Iestrāde
Sajaukto maisījumu vienā kārtā 
uzklājiet uz pamatnes, apm. 300 g/
m2 sveķu. Ja nepieciešama aizsar-
dzība pret kapilāro mitrumu, per-
pendikulāri pirmajai kārtai uzklāj 
otro kārtu, kopējais sveķu patēriņš 
apm. 600 g/m2. Otro kārtu uzklāj 
pēc aptuveni 6 st., bet ne vēlāk kā 
pēc 48 st.

7. Pārkaisīšana ar smiltīm
Pēdējo kārtu uzreiz pēc uzklāša-
nas nepieciešams bagātīgi nobārs-
tīt ar sausām kvarca smiltīm (0,4 – 
0,8 mm graudainību), nepieciešams 
apm. 2 kg smilšu uz m2. Ja darbi tiek 
veikti sausās telpās, otro ARDEX EP 
2000 kārtu pēc sacietēšanas iespē-
jams nogruntēt ar ARDEX P 82 sin-
tētisko sveķu grunti.

8. Liekās smilts
Nākošajā dienā pēc iestrādes lieko 
smilti nosūc ar rūpniecisko putekļu 
sūcēju.

Segumu ieklāšanas darbi
Ieklātie sveķi pie +20°C temperatū-
ras cietē apm. 6 st. Ja izmanto-
jat ARDEX P82, uz ieklātās kārtas 
segumus drīkst ieklāt pēc 1 st., bet 
ne vēlāk, kā pēc 48 st.

Emissionsgeprüftes Bauprodukt 
nach DIBt-Grundsätzen 

ARDEX GmbH 

Herstellwerk: 
Witten 

Z-156.605-1113 
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ŠPAKTELES GRĪDĀM
SISTĒMAS PĀRSKATS

PRODUKTU INFORMĀCIJA

TEHNISKĀ DOKUMENTĀCIJA

ARDEX K 14 plūstoša špaktele

ARDEX K 15  pašnivelējoša špaktele

ARDEX K 22 F kalcija sulfāta, armēta, plūstoša špaktele

ARDEX K 70 plūstoša špaktele

ARDEX K 75 plūstoša špaktele biezām kārtām

ARDEX K 80 pašizlīdzinošs maisījums

ARDEX K 5 momentāni cietējoša špaktele

ARDEX A 45 ātri žūstoša špaktele

ARDEX K 2000 plūstoša špaktele

ARDEX A 55 ļoti ātri žūstoša, pašnivelējoša špaktele

ARDEX FA 20 armēta, plūstoša špaktele

ARDEX A 31 smalkā špaktele

ARDEX K 301 pašizlīdzinošs maisījums āra darbiem

ARDEX K 301 MIX pašizlīdzinošs maisījums āra darbiem 

biezām kārtām

ARDEX A 46 ātri žūstoša špaktele āra darbiem

ARDEX E 25 sintētisko sveķu dispersija

ARDEX K 11 plūstoša objektu špaktele

ARDEX K 39 MICROTEC pašnivelējoša špaktele



ŠPAKTELES GRĪDĀM

MATERIĀLU PĀRSKATS
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* Lai veidotos absorbējoša kārta uz gruntētām un neuzsūcošām  pamatnēm tiešā saķerē ieklātā špakteles kārta nedrīkst būt mazāka par 1.5 mm.

ŠPAKTELES GRĪDĀM 

Piemēroti grīdas segumi Pielietojums / Īpašības Piemērots krāsošanai Kārtas biezums
* Min biezums 
virs gruntētām 

pamatnēm
Gatavs staigāšanai Gatavs grīdas segumu 

ieklāšanai
Mehāniski 

iestrādājams
Izturība pret krēslu 

riteņiem
Patēriņš

kg/m2/mm

ARDEX K 11 
Plūstoša objektu 
špaktele                                      

Visi standarta grīdas segumi Iekšdarbiem
Plūstoša grīdas špaktele, labi slīpējas
Ideāla virsma grīdu segumu klāšanai

Piemērots 0–10 mm >1,5 mm pēc 2½ st. <5 mm = 24 st.
5–10 mm = 3 dienas

piemērots izturīgs 1,5

ARDEX K 14
Plūstoša špaktele

Visi standarta grīdas segumi Iekšdarbiem
Kārtām ar biezumu no 0 mm (poru aizvēršanai)
Ar ARDURAPID īpašībām

Piemērots (mazām slodzēm) 0–10 mm 
10–20 mm (ar smilti)

>1,5 mm pēc 3 st. <10 mm = 24 st.
10–20 mm = 48 st.

piemērots izturīgs 1,5

ARDEX K 15
Pašnivelējoša špaktele

Visi standarta grīdas segumi Iekšdarbiem
Universāls, plānām un biezām kārtām
Lieliskas pašnivelējošās īpašības
Ar ARDURAPID īpašībām

Piemērots 1,5–10 mm 
10–20 mm (ar smilti)

>1,5 mm pēc 2 st. 24 st. piemērots izturīgs 1,4

ARDEX K 22 F
Kalcija sulfāta, armēta, 
plūstoša špaktele

Visi standarta grīdas segumi 
sausām telpām

Iekšdarbiem, sausām telpām
Ļoti zems iekšējais spriegums
Piemērots izmantošanai uz kritiskām pamatnēm

Nav piemērots 1,5–30 mm 
30–50 mm (ar smilti)

>1,5 mm pēc 1½ st. <3 mm = 24 st.
Katrs nākamies mm 24 st.

piemērots izturīgs 1,5

ARDEX K 39
MICROTEC pašnivelē-
jošā špaktele

Visi standarta grīdas segumi Iekšdarbiem
Lieliskas pašnivelējošās īpašības, ilgs izstrādes laiks
Slīpējas

Piemērots iki 10 mm                  
10–20 mm (ar smilti)

>1,5 mm pēc 2- 3 st. <5 mm = 24 st.
5–10 mm = 2 dienas

piemērots izturīgs 1,5

ARDEX K 70
Plūstoša špaktele

Visi standarta grīdas segumi Iekšdarbiem
Piemērots slīpumu veidošanai
Ideāli piemērots pamatņu izlīdzināšanai pirms flīzēšanas
Ar ARDURAPID īpašībām

Piemērots 3–30 mm >3 mm pēc 2 st. 24 st. piemērots izturīgs 1,7

ARDEX K 75
Plūstoša špaktele 
biezām kārtām

Visi standarta grīdas segumi Iekšdarbiem
Ļoti mazs iekšējais spriegums
Ar ARDURAPID īpašībām

Piemērots 3–50 mm >3 mm pēc 2 st. 24 st. piemērots izturīgs 1,7

ARDEX K 80
Pašizlīdzinošs        
maisījums

Visi standarta grīdas segumi
Izmantojams, kā galīgā grīda 
ražošanas telpās

Iekšdarbiem
Grīdas izlīdzināšanai un nivelēšanai ražošanas telpās
Izmantojams, kā gala segums
Ar ARDURAPID īpašībām

Piemērots 
(rūpnieciskām epoksīda 
grīdām)

5–50 mm >5 mm pēc 2 st. Flīžu segumi:
24 st., citi segumu:
<10 mm 24 st.
<30 mm 3 dienas
<50 mm 7 dienas

piemērots izturīgs 1,65

ARDEX FA 20
Armēta, plūstoša 
špaktele

Visi standarta grīdas segumi Iekšdarbiem
Koka un kritiskām grīdas pamatnēm
Deformējas
Ar ARDURAPID īpašībām

Nav piemērots 3–10 mm 
10–20 mm (ar smilti)

>3 mm pēc 2 st. <10 mm = 24 st.
10–20 mm = 48 st. 

nav piemērots izturīgs 1,4

ARDEX A 31
Smalkā špaktele

Visi standarta segumi Iekšdarbiem
Universāla, cementa virsmām bez gruntēšanas
Ar ARDURAPID īpašībām

Nav piemērots 0–5 mm >1,5 mm pēc 40 min. apm. 2 st. nav piemērots izturīgs 1,25

ARDEX A 45
Ātri žūstoša špaktele

Visi standarta segumi
Izmantojams, kā galīgā grīda

Iekšdarbiem
Tukšumu, dobumu aizpildīšanai, špaktelēšanai, kāpņu remontam
Ar ARDURAPID īpašībām

Piemērots 1,5–5 mm 
5–20 mm (ar smilti)

>1,5 mm pēc 30 min. apm. 1 st. nav piemērots izturīgs 1,6

ARDEX K 2000
Plūstoša špaktele

Visi standarta grīdas segumi Iekšdarbiem
Mazs iekšējais spriegums
Ļoti gluda un cieta virsma

Nav piemērots 3–30 mm >3 mm pēc 3 st. <3 mm 24 st. 
<5 mm 3 dienas
<10 mm 7 dienas
<30 mm 14 dienas

piemērots izturīgs 1,6

ARDEX K 5
Momentāli cietējoša 
špaktele

Visi standarta segumi Iekšdarbiem
Bez gruntēšanas
Remontam pirms grīdas izlīdzināšanas
Ar ARDURAPID īpašībām

Nav piemērots <4 mm >1,5 mm pēc 30 min. apm. pēc  30 min. nav piemērots izturīgs 1,15

ARDEX A 55
Ļoti ātri žūstoša, pašni-
velējoša špaktele

Visi standarta grīdas segumi Iekšdarbiem
Izžuvis jau pēc 1-2 stundām
Ar ARDURAPID īpašībām

Nav piemērots 1–10 mm 
10–20 mm (ar smilti)

>1,5 mm pēc 60 min. 1–2 st. nav piemērots izturīgs 1,5

ARDEX K 301
Pašizlīdzinošs maisī-
jums āra darbiem

Visi standarta grīdas segumi
Izmantojams, kā galīgā grīda 
ražošanas telpās

Ārdarbiem un iekšdarbiem
Grīdas izlīdzināšanai un nivelēšanai vieglās rūpniecības telpās
Baseiniem, balkoniem, terasēm
Grīdu izlīdzināšanai

Piemērots 
(rūpnieciskām epoksīda 
grīdām)

2–20 mm >2 mm pēc 2–3 st. Ardex 8+9: pēc 24 st.,
krāsošana:
<5 mm pēc 2 dienas
<10 mm pēc 5 dienas
<20 mm pēc 7 dienas

piemērots izturīgs 1,6

ARDEX K 301 MIX
Pašizlīdzinošs maisī-
jums āra darbiem 
biezām kārtām

Visi standarta grīdas segumi
Izmantojams, kā galīgā grīda 

Ārdarbiem un iekšdarbiem
Grīdas izlīdzināšanai, kas pakļautas intensīvai gājēju kustībai
Piemērota slīpumu veidošanai
Piemērota balkonu remontam

Piemērots 4–30 mm >4 mm pēc 2–3 st. Ardex 8+9: pēc 24 st.,
krāsošana:
<5 mm pēc 2 dienas
<10 mm pēc 5 dienas
<20 mm pēc 7 dienas
<30 mm pēc 10 dienas

piemērots izturīgs 1,7

ARDEX A 46
Ātri žūstoša špaktele 
āra darbiem

Visi standarta segumi
Izmantojams, kā galīgā grīda 
ražošanas telpās
Zem epoksīda krāsas maisāms ar 
E 100 piedevu

Ārdarbiem
Betona kāpņu, cokolu remontam
Tukšumu un dobumu aizpildīšanai
Grīdu un sienu špaktelēšanai
Baseiniem, balkoniem, terasēm

Piemērots (zem epoksīda 
krāsas maisāma ar E 100 
piedevu)

2–30 mm >2 mm pēc 2–3 st. Ardex 8+9: pēc 24 st.,
krāsošana:
<5 mm pēc 2 dienas
<10 mm pēc 5 dienas
<20 mm pēc 7 dienas
<30 mm pēc 10 dienas

nav piemērots izturīgs 1,4
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ARDEX K 14
Plūstoša špaktele

Iekšdarbiem, grīdām

Cementa bāzes, ar ARDURAPID īpašībām
0-10 mm biezām kārtām
10-20 mm biezām kārtām sajaukta ar smiltīm

Piemērota poru špaktelēšanai bez gruntēšanas
Slīpējama
Iestrādājama arī mehāniski
Ekonomiska

Pielietojums:
Grīdu pamatņu sagatavošanai, nolīdzināšanai 
un nivelēšanai pirms galīgā grīdas seguma 
ieklāšanas un parketa līmēšanas. Vienā piegā-
jienā virsmas tiek sagatavotas grīdas seguma 
klāšanai. Parasti nav jāslīpē vai jāpārklāj atkār-
toti.

10–20 mm biezām kārtām:
frakcija K 14 pulveris smilts
0,4–0,8 mm 1 TD (25 kg) 0,3 TD (8 kg)
0–4 mm 1 TD (25 kg) 0,3 TD (8 kg)
0–8 mm 1 TD (25 kg) 0,5 TD (12 kg)

Uzsūcošas cementa pamatnes jāgruntē ar 
ARDEX P 51 grunti, kas atšķaidīta ar ūdeni 
attiecībā 1 : 3. Grunts žūst apm. 1 st.

Maisīšanas attiecība: 
apm. 5,75 l ūdens: 25 kg pulvera
apm. 1 TD ūdens : 3,75 TD pulvera
poru aizpildīšanai:                                                 
apm. 6 l ūdens : 25 kg pulvera
Pulvera svars: apm. 1,2 kg/ l
Svaigas javas svars: apm. 1,9 kg/ l
Patēriņš: apm. 1,5 kg/m2/mm
Izstrādes laiks (+20 °C): apm. 30 min.
Var staigāt (+20 °C): apm. pēc 3 st.
Segumu klāšana (+20 °C):                        
<10 mm apm. pēc  24 st.
>10 mm apm. pēc 48 st.
Spiedes stiprība: 
 pēc 1 dienas 13 N/mm2

 pēc 7 dienām 22 N/mm2

 pēc 28 dienām 27 N/mm2

Lieces stiprība:        
 pēc 1 dienas  3,5 N/mm2

 pēc 7 dienām 6,0 N/mm2

 pēc 28 dienām 8,0 N/mm2

pH vērtība: 8–9 
Izturība pret krēslu riteņiem: izturīgs
Piemērotība apsildāmām grīdām: piemērots
Iepakojums: 25 kg maisi
Uzglabāšana: apm. 12 mēnešus, sausā telpā, 
neatvērtā oriģinālajā iepakojumā.

ARDEX K 15
Pašnivelējoša špaktele

Iekšdarbiem, grīdām

Cementa bāzes, ar ARDURAPID īpašībām
1,5-10 mm biezām kārtām
10-20 mm biezām kārtām sajaukta ar smiltīm

Ar optimālām iestrādes īpašībām
Izmantojama arī virs cietām asfalta grīdām
Iestrādājama arī mehāniski
Ekonomiska

Pielietojums:
Grīdas pamatņu sagatavošanai, nolīdzināšanai 
un nivelēšanai pirms galīgā grīdas seguma 
ieklāšanas un parketa līmēšanas. Vienā piegā-
jienā virsmas tiek sagatavotas grīdas seguma 
klāšanai. Parasti nav jāslīpē vai jāpārklāj atkār-
toti. Ļoti gluda un cieta virsma. Var izmantot, kā 
galīgo grīdas segumu telpās ar nelielu slodzi, 
piemēram, pagrabos, bērniņos un citur.

10–20 mm biezām kārtām:
frakcija K 15 pulveris smilts
0,4–0,8 mm 1 TD (25 kg) 0,3 TD (8 kg)
0–4 mm 1 TD (25 kg) 0,3 TD (8 kg)
0–8 mm 1 TD (25 kg) 0,5 TD (12 kg)
4–8 mm 1 TD (25 kg) 1,0 TD (25 kg)

Uzsūcošas cementa pamatnes jāgruntē ar 
ARDEX P 51 grunti, kas atšķaidīta ar ūdeni 
attiecībā 1 : 3. Grunts žūst apmēram 1 st.

Maisīšanas attiecības: 
apm. 6,25 l ūdens: 25 kg pulvera
apm. 1 TD ūdens : 3,5 TD pulvera
Pulvera svars: apm. 1,2 kg/ l
Svaigas javas svars: apm. 1,8 kg/ l
Patēriņš: apm. 1,4 kg/m2/mm
Izstrādes laiks (+20 °C): apm. 30 min.
Var staigāt (+20 °C): apm. pēc 2 st.
Segumu klāšana (+20 °C): apm. pēc 24 st.
Spiedes stiprība:  
 pēc 1 dienas 15 N/mm2

 pēc 7 dienām  25 N/mm2

 pēc 28 dienām 30 N/mm2

Lieces stiprība:        
 pēc 1 dienas  5,0 N/mm2

 pēc 7 dienām 7,0 N/mm2

 pēc 28 dienām 10 N/mm2

pH vērtība: 8–9 
Izturība pret krēslu riteņiem: izturīgs
Piemērotība apsildāmām grīdām: piemērots
Iepakojums: 25 kg maisi
Uzglabāšana: apm. 12 mēnešus, sausā telpā, 
neatvērtā oriģinālajā iepakojumā.

 ARDEX

MICROTEC

TECHNOLOGIJA

ARDEX K 22 F
Kalcija sulfāta, armēta    
plūstošā špaktele           
Iekšdarbiem, grīdām

1,5-50 mm biezām kārtām
>30 mm biezām kārtām sajaukta ar smiltīm

Ar zemu iekšējo spriegumu
Piemērota lietošanai uz kritiskām pamatnēm
Jau pēc 90 minūtēm pa ieklāto kārtu drīkst 
staigāt
Ar optimālām iestrādes īpašībām
Papildus drošība pateicoties šķiedrām
Iestrādājama arī mehāniski

Pielietojums:
Pašnivelējoša špaktele ar MICROTEC 
armējumu grīdu remontam, līdzināšanai un 
nivelēšanai pirms tekstila, kaučuka, linoleja, 
PVC-, CV- un parketa grīdu segumu ieklāšanas. 
Piemērota izmantošanai uz betona, cementa 
un anhidrīta klona, asfalta mastikas pamatnēm, 
sausām grīdu konstrukcijām, kokšķiedru, 
kokskaidu plākšņu un koka dēļu grīdām, grīdām 
ar vecām līmes un špakteļu atliekām, esošiem 
flīžu un klinkera segumiem, dabīgā akmens un 
citām virsmām.

30–50 mm biezām kārtām:
frakcija K 22 F pulveris smilts
0–4 mm 1 TD (25 kg)  0,3 TD (8 kg)
0–8 mm 1 TD (25 kg)  0,5 TD (12,5 kg)

Uzsūcošas cementa pamatnes jāgruntē ar 
ARDEX P 51 grunti, kas atšķaidīta ar ūdeni 
attiecībā 1 : 3. Grunts žūst apmēram 1 st.

Maisīšanas attiecības: 
apm. 5,25 - 5,75 l ūdens: 25 kg pulvera
apm. 1 TD ūdens : 3,75 TD pulvera
Pulvera svars: apm. 1,2 kg/ l
Svaigas javas svars: apm. 1,9 kg/ l
Patēriņš: apm. 1,5 kg/m2/mm
Izstrādes laiks (+20 °C): apm. 30 min.
Var staigāt (+20 °C): apm. pēc 1,5 st.
Segumu klāšana (+20 °C): 
< 3 mm pēc 24 stundām
katrs nākamais mm 24 stundas                             
Spiedes stiprība: 

pēc 1 dienas 11 N/mm2

pēc 7 dienām 23 N/mm2

pēc 28 dienām 38 N/mm2

Lieces stiprība:        
pēc 1 dienas 2,5 N/mm2

pēc 7 dienām 5,0 N/mm2

pēc 28 dienām 14 N/mm2

pH vērtība: 7–8 
Izturība pret krēslu riteņiem:                   
izturīgs no 1,5 mm biezuma
Piemērotība apsildāmām grīdām: piemērots
Iepakojums: 25 kg maisi
Uzglabāšana: apm. 12 mēnešus, sausā telpā, 
neatvērtā oriģinālajā iepakojumā.
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ARDEX K 70
Plūstoša špaktele

Iekšdarbiem, grīdām

Cementa bāzes, ar ARDURAPID īpašībām
3-30 mm biezām kārtām
> 10 mm biezām kārtām var sajaukt ar smiltīm

Ar optimālām iestrādes īpašībām
Ideāli piemērota zem flīžu seguma
Iestrādājama arī mehāniski
Piemērota slīpumu veidošanai

Pielietojums:
Paredzēta betona grīdu, cementa kārtu, kalcija 
sulfāta un asfalta mastikas klonu, “terrazzo”, 
veca flīžu un plākšņu seguma izlīdzināšanai un 
nivelēšanai. Gludu grīdu virsmu un izlīdzinošu 
slīpuma kārtu izveidošanai pirms flīžu, dabīgā 
akmens un citu grīdu segumu klāšanas. Kā 
galīgā grīdas virsma pagrabos, spēļu telpās, 
koridoros, pažobelēs, pieliekamajos, noliktavās, 
angāros un darbnīcās ar vidēji lielu trieciena 
slodzi.

Kārtām ar biezumu virs 10 mm var piejaukt 
smiltis sekojošās attiecībās:
frakcija K 70 pulveris smilts
0,4–0,8 mm 1 TD (25 kg) 0,3 TD (8 kg)
0–4 mm 1 TD (25 kg) 0,3 TD (8 kg)
0–8 mm 1 TD (25 kg) 0,5 TD (12 kg)

Uzsūcošas cementa pamatnes jāgruntē ar 
ARDEX P 51 grunti, kas atšķaidīta ar ūdeni 
attiecībā 1 : 3. Grunts žūst apmēram 1 st.

Slīpumu veidošana:
25 kg pulvera sajauc ar apmēram 4,2 l ūdens 
(atkarībā no slīpuma lieluma). Maisījumu sāk 
liet no biezākās daļas virzoties uz zemāku 
punktu. Līdzināšanu veikt ar lāpstiņu. Ja 
nepieciešams ielieto slīpo virsmu var labot ar 
ARDEX A 31 vai ARDEX A 45 špaktelēm.

Maisīšanas attiecības: 
apm. 5,1 l ūdens : 25 kg pulvera
apm. 1 TD ūdens : 4 TD pulvera
Pulvera svars: apm. 1,3 kg/ l
Svaigas javas svars: apm. 2 kg/ l
Patēriņš: apm. 1,7 kg/m2/mm
Izstrādes laiks (+20 °C): apm. 30 min.
Var staigāt (+20 °C): apm. pēc 2 st.
Segumu klāšana (+20 °C): apm. pēc 24 st.
Spiedes stiprība: 

pēc 1 dienas 13 N/mm2

pēc 28 dienām 27 N/mm2

Lieces stiprība:        
pēc 1 dienas 4,0 N/mm2

pēc 28 dienām 7,0 N/mm2

pH vērtība: 8 
Izturība pret krēslu riteņiem: izturīgs
Piemērotība apsildāmām grīdām: piemērots
Iepakojums: 25 kg maisi
Uzglabāšana: apm. 12 mēnešus, sausā telpā, 
neatvērtā oriģinālajā iepakojumā.

ARDEX K 75
Plūstoša špaktele, biezām 
kārtām
Iekšdarbiem, grīdām

Cementa bāzes, ar ARDURAPID īpašībām
3-50 mm biezām kārtām

Ar optimālām iestrādes īpašībām
Ideāli piemērota zem flīžu seguma
Iestrādājama arī mehāniski
Ļoti zems iekšējais spriegums
Piemērota slīpumu veidošanai

Pielietojums:
ARDEX K 75 ir ar zemu iekšējo spriegumu un 
optimālām plūstamības īpašībām, kas paredzē-
ta betona grīdu, cementa kārtu, kalcija sulfāta, 
veca flīžu un plākšņu seguma izlīdzināšanai 
un nivelēšanai biezā kārtā pirms flīžu, dabīgā 
akmens un citu grīdu segumu klāšanas.

Uzsūcošas cementa pamatnes jāgruntē ar 
ARDEX P 51 grunti, kas atšķaidīta ar ūdeni 
attiecībā 1 : 3. Grunts žūst apmēram 1 st.

Slīpumu veidošana:
25 kg pulvera sajauc ar apmēram 3,5 l ūdens 
(atkarībā no slīpuma lieluma). Maisījumu sāk 
liet no biezākās daļas virzoties uz zemāku 
punktu. Līdzināšanu veikt ar lāpstiņu. Ja 
nepieciešams ielieto slīpo virsmu var labot ar 
ARDEX A 31 vai ARDEX A 45 špaktelēm.
 
Maisīšanas attiecības: 
apm. 3,75 - 4 l ūdens : 25 kg pulvera
Pulvera svars: apm. 1,45 kg/ l
Svaigas javas svars: apm. 2,2 kg/ l
Patēriņš: apm. 1,7 kg/m2/mm
Izstrādes laiks (+20 °C): apm. 30 min.
Var staigāt (+20 °C): apm. pēc 2 st.
Segumu klāšana (+20 °C): apm. pēc 24 st.
Spiedes stiprība: 

pēc 28 dienām 27 N/mm2

Lieces stiprība:        
pēc 28 dienām 7,0 N/mm2

pH vērtība: 8–9 
Izturība pret krēslu riteņiem: izturīgs
Piemērotība apsildāmām grīdām: piemērots
Iepakojums: 25 kg maisi
Uzglabāšana: apm. 12 mēnešus, sausā telpā, 
neatvērtā oriģinālajā iepakojumā.

ARDEX K 80
Pašizlīdzinošs maisījums augstas 
noslodzes grīdu izlīdzināšanai

Iekšdarbiem, grīdām

Cementa bāzes, ar ARDURAPID īpašībām
5-50 mm biezām kārtām
Nodilumizturīga virsma komerciālās un ražoša-
nas telpās
Neplaisā pat, ja ieklāta bieza kārta

Pielietojums:
Betona grīdu, cementa kārtu, anhidrīta kārtu, 
flīžu, plākšņu un citu pret slodzi izturīgu grīdu 
virsmu izlīdzināšanai un nivelēšanai. Gludu 
pamatnes virsmu  veidošanai, kas paredzētas 
zem flīzēm, dabīga akmens plāksnēm, un cita 
veida segumiem. Kā nodilumizturīgu galīgo 
virsmu pagrabos, spēļu telpās, koridoros, 
pažobelēs, pieliekamajos, noliktavās, angāros, 
darbnīcās, komerciālās un ražošanas telpās. 
Piemērots zem epoksīda krāsām.

Lietošana: 
Pamatnei ir jābūt sausai, stingrai, ar labām 
saķeres īpašībām, attīrītai no saķeri sama-
zinošām vielām. Grunts jāizmanto atbilstoši 
ARDEX P 51 saķeres un gruntēšanas disper-
sijas aprakstā sniegtajai tabulai. Ļoti blīvas un 
mehāniski neietekmējamas virsmas jāgruntē 
ar ARDEX EP 2000 epoksīda sveķiem, kas 
jāapbārsta ar kvarca smiltīm.

Kārtām ar biezumu virs 10 mm var piejaukt 
smiltis sekojošās attiecībās:
frakcija K 80 pulveris smilts
0,4–0,8 mm 1 TD (25 kg) 0,3 TD (8 kg)
0–4 mm 1 TD (25 kg) 0,3 TD (8 kg)
0–8 mm 1 TD (25 kg) 0,3 TD (8 kg)

Maisīšanas attiecības: 
apm. 4,75 - 5 l ūdens : 25 kg pulvera
apm. 1 TD ūdens : 4 TD pulvera
Pulvera svars: apm. 1,3 kg/ l
Svaigas javas svars: apm. 2 kg/ l
Patēriņš: apm. 1,65 kg/m2/mm
Izstrādes laiks (+20 °C): apm. 30 min.
Var staigāt (+20 °C): apm. pēc 2 st.
Segumu klāšana (+20 °C): apm. pēc 
24 st. segumi, kas atvērti difūzijai,                         
kas nav atvērti difūzijai:
līdz 10 mm pēc dienas                                
līdz 30 mm pēc 2 dienām                 
līdz 50 mm pēc 7 dienām
Spiedes stiprība: 

pēc 1 dienas 14 N/mm2

pēc 28 dienām 32 N/mm2

Lieces stiprība:        
pēc 1 dienas 3,8 N/mm2

pēc 28 dienām 9,0 N/mm2 
Virsmas cietība (ar lodītes iespiešanu):

pēc 1 dienas  60 N/mm2

pēc 28 dienām 90 N/mm2 
Izturība pret krēslu riteņiem: izturīgs
Piemērotība apsildāmām grīdām: piemērots
Iepakojums: 25 kg maisi
Uzglabāšana: apm. 12 mēnešus, sausā telpā, 
neatvērtā oriģinālajā iepakojumā.
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ARDEX K 5
Momentāni cietējoša   
špaktele
Iekšdarbiem, grīdām un sienām

Cementa bāzes, ar ARDURAPID īpašībām
0-4 mm biezām kārtām
Uz gruntētām un neabsorbējošām virsmām no 
1,5 mm biezuma

Pēc 30 minūtēm iespējama segumu klāšana

Pielietojums:
Betona grīdu remontam un virsmas špak-
telēšanai pirms seguma ieklāšanas. Caurumu, 
dobumu un tukšumu aizpildīšanai, kā arī augs-
tuma atšķirības izlīdzināšanai un nelīdzenumu 
špaktelēšanai cementa un betona virsmām. 
Kokskaidu plākšņu un citu celtniecības elemen-
tu šuvju špaktelēšanai un augstuma atšķirības 
izlīdzināšanai. Betona, cementa, kalcija sulfāta 
klona, grīdu asfalta, esošu flīžu un plākšņu 
seguma remontam.

Lietošana:
Uz normālām būvniecībai piemērotām pamat-
nēm ARDEX K 5 izmanto bez iepriekšējas 
gruntēšanas.
Pamatnei ir jābūt sausai, stingrai, stabilai un 
izturīgai pret slodzi, bez putekļiem, bez brīvām 
daļiņām un citām saķeri mazinošām vielām. 
Veciem līmes atlikumiem ir jābūt stingriem un 
grūti noņemamiem. Sintētiskas, tērauda un 
krāsotas pamatnes rūpīgi jānotīra. Tīrītās virs-
mas jāgruntē ar ARDEX P 82 vai ARDEX P 51 
grunti, kas atšķaidīta ar ūdeni attiecībā 1 : 0,5.

Maisīšanas attiecības: 
apm. 1,65 l ūdens : 5 kg pulvera
apm. 1 TD ūdens : 3,75 TD pulvera
Pulvera svars: apm. 0,86 kg/ l
Svaigas javas svars: apm. 1,5 kg/ l
Patēriņš: apm. 1,15 kg/m2/mm
Izstrādes laiks (+20 °C): apm. 5 min.
Var staigāt (+20 °C): apm. pēc 30 min.
Segumu klāšana  (+20 °C):                  
apm. pēc 30 min.
Virsmas cietība (ar lodītes iespiešanu): 

pēc 1 dienas 20 N/mm2

pēc 7 dienām 37 N/mm2

pēc 28 dienām 40 N/mm2

pH vērtība: 8 
Izturība pret krēslu riteņiem: izturīgs
Piemērotība apsildāmām grīdām: piemērots
Iepakojums: 5 kg maisi
Uzglabāšana: apm. 12 mēnešus, sausā telpā, 
neatvērtā oriģinālajā iepakojumā.

ARDEX A 45
Ātri žūstoša špaktele 
remontam
Iekšdarbiem, grīdām un sienām

Cementa bāzes, ar ARDURAPID īpašībām
1,5-20 mm biezām kārtām
5-20 mm biezām kārtām sajaukta ar smiltīm
Aizpildot dobumus līdz 50 mm biezumam
Uz gruntētām un neabsorbējošām virsmām no 
1,5 mm biezuma

Pēc 60 minūtēm iespējama segumu klāšana.

Pielietojums:
Lielu un mazu dobumu un nelīdzenumu aiz-
pildīšanai un remontam. Kāpņu pakāpienu un 
podestu izveidošanai un remontam. Ātri sacietē 
un žūst, neatkarīgi no kārtas biezuma segumus 
var klāt pēc 1 stundas.

Kārtām ar biezumu virs 5 mm nepieciešams 
piejaukt smiltis sekojošās attiecībās:
frakcija A 45 pulveris smilts
0,4–0,8 mm 1 TD (25 kg) 0,3 TD (8 kg)
0–4 mm 1 TD (25 kg) 0,3 TD (8 kg)
0–8 mm 1 TD (25 kg) 0,5 TD (12 kg)
4–8 mm 1 TD (25 kg) 1,0 TD (25 kg)

Maisīšanas attiecības: 
apm. 5,5 l ūdens : 25 kg pulvera
apm. 1 TD ūdens : 3,25 TD pulvera
Pulvera svars: apm. 1,4 kg/ l
Svaigas javas svars: apm. 1,9 kg/ l
Patēriņš: apm. 1,6 kg/m2/mm
Izstrādes laiks (+20 °C): apm. 15 min.
Var staigāt (+20 °C): apm. pēc 1 st.
Segumu klāšana  (+20 °C): apm. pēc 1 st.
Spiedes stiprība: 

pēc 1 dienas25 N/mm2

pēc 7 dienām 35 N/mm2

pēc 28 dienām 40 N/mm2

Lieces stiprība:        
pēc 1 dienas  5,0 N/mm2

pēc 7 dienām 8,0 N/mm2

pēc 28 dienām 10 N/mm2

Virsmas cietība (ar lodītes iespiešanu): 
pēc 1 dienas 40 N/mm2

pēc 7 dienām 45 N/mm2

pēc 28 dienām 50 N/mm2

pH vērtība: 8
Izturība pret krēslu riteņiem: izturīgs
Piemērotība apsildāmām grīdām: piemērots
Iepakojums: 12,5 un 25 kg maisi
Uzglabāšana: apm. 12 mēnešus, sausā telpā, 
neatvērtā oriģinālajā iepakojumā.

ARDEX K 2000
Plūstoša špaktele

Iekšdarbiem, grīdām

Cementa bāzes
3-30 mm biezām kārtām
Ļoti zems iekšējais spriegums
Gluda un cieta virsma
Iestrādājama arī mehāniski

Pielietojums:
Sūknējams, plūstošs maisījums ar zemu iekšē-
jo spriegumu lietošanai iekštelpās, grīdām. 
Betona grīdu, cementa un kalcija sulfāta klonu 
izlīdzināšanai pirms galīgā grīdu seguma 
klāšanas.

Lietošana: 
Pamatnei ir jābūt sausai un stingrai, ar labām 
saķeres īpašībām, attīrītai no putekļiem, netī-
rumiem, krāsas, apmetuma pārpalikumiem, 
kaļķu šļakatām un saķeri samazinošām vielām. 
Vājas virsmas daļas ir jānoņem līdz stingram 
pamatam. Grunts jāizmanto atbilstoši ARDEX 
P 51 saķeres un gruntēšanas dispersijas 
aprakstā sniegtajai tabulai. Uzsūcošas cemen-
ta pamatnes jāgruntē ar ARDEX P 51 grunti, 
kas atšķaidīta ar ūdeni attiecībā 1 : 3. Grunts 
žūst apmēram 1 stundu.

Maisīšanas attiecības: 
apm. 5 - 5,25 l ūdens : 25 kg pulvera
Pulvera svars: apm. 1,25 kg/ l
Svaigas javas svars: apm. 1,6 kg/ l
Patēriņš: apm. 1,6 kg/m2/mm
Izstrādes laiks (+20 °C): apm. 30 min.
Var staigāt (+20 °C): apm. pēc 3 st.
Segumu klāšana (+20 °C):     
līdz 3 mm apm. pēc 24 stundām                  
līdz 5 mm apm. pēc 2 dienām     
līdz 10 mm apm. pēc 7 dienām
līdz 30 mm apm. pēc 14 dienām
Spiedes stiprība: 
pēc 28 dienām 30 N/mm2

Izturība pret krēslu riteņiem: izturīgs
Piemērotība apsildāmām grīdām: piemērots
Iepakojums: 25 kg maisi
Uzglabāšana: apm. 12 mēnešus, sausā telpā, 
neatvērtā oriģinālajā iepakojumā.
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ARDEX A 55
Ļoti ātri žūstoša pašnivelē-
joša grīdas špaktele
Iekšdarbiem, grīdām

Cementa bāzes, ar ARDURAPID īpašībām
1-10 mm biezām kārtām
10-20 mm biezām kārtām sajaukta ar smiltīm
Ekonomiska, ar teicamām izstrādes īpašībām

Pēc 60 minūtēm iespējama grīdas segumu 
klāšana

Pielietojums:
Betona, cementa un kalcija sulfāta klona, 
kā arī grīdas ar vecu špakteļu un līmju 
atliekām, teraco, esošu flīžu un klinkera 
segumu un dabīgā akmens grīdu izlīdzināša-
nai un nivelēšanai. Iespējama parketa 
ieklāšana jau pēc 60 minūtēm izmantojot                              
ARDEX PREMIUM AF 2420 parketa līmi. 
Izmantojot cita veida līmes seguma ieklāšana 
pēc 24 stundām.

Kārtām ar biezumu virs 10 mm nepieciešams 
piejaukt smiltis sekojošās attiecībās:
frakcija A 55 pulveris smilts
0,4–0,8 mm 1 TD (25 kg) 0,3 TD (8 kg)
0–4 mm 1 TD (25 kg) 0,3 TD (8 kg)
0–8 mm 1 TD (25 kg) 0,5 TD (12 kg)

Uz betona un cementa bāzes grīdām var lie-
tot bez pamatnes iepriekšējas gruntēšanas. 
Lai izvairītos no burbuļu veidošanās ļoti 
absorbējošas pamatnes jāgruntē ar ARDEX 
P 51 grunti, kas atšķaidīta ar ūdeni attiecībā 
1 : 3.

Maisīšanas attiecības: 
apm. 6,5 l ūdens : 25 kg pulvera
apm. 1 TD ūdens : 3,25 TD pulvera
Pulvera svars:  apm. 1,2 kg/ l
Svaigas javas svars: apm. 1,9 kg/ l
Patēriņš:  apm. 1,5 kg/m2/mm
Izstrādes laiks (+20 °C): apm. 15 min.
Var staigāt (+20 °C): apm. pēc   1 st.
Segumu klāšana  (+20 °C): apm. pēc   1 st.
Spiedes stiprība: 

pēc 1 dienas20 N/mm2

pēc 7 dienām 30 N/mm2

pēc 28 dienām 35 N/mm2

Lieces stiprība:        
pēc 1 dienas  6,0 N/mm2

pēc 7 dienām 8,0 N/mm2

pēc 28 dienām 10 N/mm2

Virsmas cietība (ar lodītes iespiešanu):
pēc 1 dienas 40 N/mm2

pēc 7 dienām 50 N/mm2

pēc 28 dienām 60 N/mm2

pH vērtība: 8
Izturība pret krēslu riteņiem: izturīgs
Piemērotība apsildāmām grīdām: piemērots
Iepakojums: 25 kg maisi
Uzglabāšana: apm. 6 mēnešus, sausā telpā, 
neatvērtā oriģinālajā iepakojumā.

ARDEX FA 20
Armēta, plūstoša špaktele

Iekšdarbiem, grīdām

Cementa bāzes, ar ARDURAPID īpašībām
3-20 mm biezām kārtām
Elastīga, ar šķiedru armējumu
Ekonomiska, ar teicamām izstrādes īpašībām

Pielietojums:
Smalkgraudaina cementa bāzes plūstoša špak-
tele grīdu:
– no koka dēļiem, 
– no kokšķiedru un kokskaidu plāksnēm,
– no sausiem celtniecības elementiem, 
– no asfalta mastikas klona,
– ar esošiem flīžu un plākšņu seguma,
– ar vecu līmju atlikumiem,
– no jaunu un esošu cementa klonu
remontam, līdzināšanai un nivelēšanai pirms 
elastīgo un tekstila grīdu segumu un parketa 
ieklāšanas vai flīžu līmēšanas.

Kārtām ar biezumu 10 - 20 mm nepieciešams 
piejaukt smiltis sekojošās attiecībās:
frakcija FA 20 pulveris smilts
0,4–0,8 mm 1 TD (25 kg) 0,3 TD (8 kg)
0–4 mm 1 TD (25 kg) 0,3 TD (8 kg)

Bez iepriekšējas gruntēšanas var liet uz 
cementa un betona grīdām, grīdām ar veciem 
līmes atlikumiem un esošām flīžu vai plākšņu 
grīdām. Lai izvairītos no burbuļu veidošanās 
ļoti absorbējošas pamatnes jāgruntē ar  
ARDEX P 51 grunti, kas atšķaidīta ar ūdeni 
attiecībā 1 : 3. 

Maisīšanas attiecības: 
apm. 6,5 - 6,75 l ūdens : 25 kg pulvera
apm. 1 TD ūdens : 3,25 TD pulvera
Pulvera svars:  apm. 1,2 kg/ l
Svaigas javas svars: apm. 1,8 kg/ l
Patēriņš:  apm. 1,4 kg/m2/mm
Izstrādes laiks (+20 °C): apm. 30 min.
Var staigāt (+20 °C): apm. pēc   2 st.
Segumu klāšana  (+20 °C):                       
līdz 10 mm apm. pēc 24 stundām
līdz 20 mm apm. pēc 48 stundām
Spiedes stiprība: 

pēc 1 dienas16 N/mm2

pēc 28 dienām 30 N/mm2

Lieces stiprība:        
pēc 1 dienas  4,5 N/mm2

pēc 28 dienām 9,5 N/mm2

Virsmas cietība (ar lodītes iespiešanu):
pēc 1 dienas 30 N/mm2

pēc 7 dienām 35 N/mm2

pēc 28 dienām 40 N/mm2

pH vērtība: 9
Izturība pret krēslu riteņiem: izturīgs
Piemērotība apsildāmām grīdām: piemērots
Iepakojums: 25 kg maisi
Uzglabāšana: apm. 12 mēnešus, sausā telpā, 
neatvērtā oriģinālajā iepakojumā.

 ARDEX
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ARDEX A 31
Smalkā špaktele

Iekšdarbiem, grīdām un sienām

Cementa bāzes, ar ARDURAPID īpašībām
0-5 mm biezām kārtām
Uz gruntētām un neabsorbējošām virsmām no 
1,5 mm biezuma

Pēc 2 stundām iespējama segumu klāšana

Pielietojums:
Betona virsmu un cementa kārtu dobumu un 
nelīdzenumu aizpildīšanai un galējai finiša 
špaktelēšanai, kā grīdām, tā sienām. Kāpņu 
pakāpienu un podestu izveidošanai un remon-
tam. Ātri sacietē un žūst, neatkarīgi no kārtas 
biezuma.

Lietošana:
Pamatnei jābūt sausai, stingrai, ar labām 
saķeres īpašībām, attīrītai no putekļiem un 
saķeri samazinošām vielām. Bez iepriekšējas 
gruntēšanas uz cementa un betona virsmām. 
Grunts jāizmanto atbilstoši ARDEX P 51 saķe-
res un gruntēšanas dispersijas aprakstā snieg-
tajai tabulai.

Maisīšanas attiecības: 
apm. 3,7 - 4 l ūdens : 12,5 kg pulvera
apm. 1 TD ūdens : 3,5 TD pulvera
Pulvera svars:  apm. 1,2 kg/ l
Svaigas javas svars: apm. 1,9 kg/ l
Patēriņš:  apm. 1,25 kg/m2/mm
Izstrādes laiks (+20 °C): apm. 20 min.
Var staigāt (+20 °C): apm. pēc   40 min.
Segumu klāšana  (+20 °C): apm. pēc   2 st.
Spiedes stiprība: 

pēc 1 dienas 17 N/mm2

pēc 7 dienām 20 N/mm2

pēc 28 dienām 30 N/mm2

Lieces stiprība:        
pēc 1 dienas  4,0 N/mm2

pēc 7 dienām 4,5 N/mm2

pēc 28 dienām 6,5 N/mm2

Virsmas cietība (ar lodītes iespiešanu):
pēc 1 dienas 55 N/mm2

pēc 7 dienām 63 N/mm2

pēc 28 dienām 80 N/mm2

pH vērtība: 8
Izturība pret krēslu riteņiem: izturīgs
Piemērotība apsildāmām grīdām: piemērots
Iepakojums: 12,5 kg maisi
Uzglabāšana: apm. 12 mēnešus, sausā telpā, 
neatvērtā oriģinālajā iepakojumā.
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ARDEX K 301
Pašizlīdzinošs maisījums 
āra darbiem
Ārdarbiem un iekšdarbiem, grīdām

Cementa bāzes, 2-20 mm biezām kārtām
Plūstoša un pašizlīdzinoša
Iestrādājama arī mehāniski

Pielietojums:
Betona, cementa un citu piemērotu virsmu izlī-
dzināšanai un nivelēšanai pirms grīdas segu-
ma klāšanas. Kā galīgo virsmu komerciālās 
un ražošanas vietās, piemēram, auto stav-
laukumos, pagalmos, garāžās u.c. Piemērota 
zem epoksīda krāsojuma. Grīdu izlīdzināšanai 
vietās, uz kurām iedarbojas mitrums un klima-
tiskie apstākļi, piemēram, balkonos, terasēs 
un baseinos pirms flīzēšanas vai cita seguma 
klāšanas.

Lietošana:
Pamatne var būt sausa vai mitra, bet tai ir jābūt 
stingrai, ar labām saķeres īpašībām, attīrītai 
no putekļiem, netīrumiem, krāsas, apmetu-
ma pārpalikumiem, kaļķu šļakatām un saķeri 
samazinošām vielām. Vājas virsmas daļas ir 
jānoņem līdz stingram pamatam. Uzsūcošas 
pamatnes ārpus telpām un telpās (kur uz tām 
iedarbosies mitrums) gruntēt ar P 51, kas 
atšķaidīts ar ūdeni attiecībā 1:7. Ļoti blīvas un 
mehāniski neietekmējamas pamatnes jāgruntē 
ar EP 2000 universāliem epoksīda sveķiem. 
Ja K 301 jāiestrādā divās kārtās, pirms otrās 
kārtas iestrādes pirmā kārta jāpadara raupjāka 
noslīpējot to ar 16 – 36 smilšpapīru.

Maisīšanas attiecības: 
apm. 5 l ūdens : 25 kg pulvera
apm. 1 TD ūdens : 3,5 TD pulvera
Pulvera svars:  apm. 1,4 kg/ l
Svaigas javas svars: apm. 1,9 kg/ l
Patēriņš:  apm. 1,6 kg/m2/mm
Izstrādes laiks (+20 °C): apm. 30 - 45 min.
Var staigāt (+20 °C): apm. pēc  2 - 3 st.
Segumu klāšana  (+20 °C): apm. pēc 24 stun-
dām (ARDEX 8+9 vai mitrumjūtīgs segums), 
citi grīdas segumi:
līdz 5 mm apm. pēc 2 dienām
līdz 10 mm apm. pēc 5 dienām
līdz 20 mm apm. pēc 7 dienām
Spiedes stiprība: 

pēc 1 dienas 8,0 N/mm2

pēc 7 dienām 20 N/mm2

pēc 28 dienām 30 N/mm2

Lieces stiprība:        
pēc 1 dienas  2,0 N/mm2

pēc 7 dienām 4,0 N/mm2

pēc 28 dienām 7,0 N/mm2

Saķeres stiprība: 
pēc 3 dienām 1,5 N/mm2

pēc 7 dienām 1,7 N/mm2

pH vērtība: 11 - 12,5 
Izturība pret krēslu riteņiem: izturīgs
Piemērotība apsildāmām grīdām: piemērots
Iepakojums: 25 kg maisi
Uzglabāšana: apm. 12 mēnešus, sausā telpā, 
neatvērtā oriģinālajā iepakojumā.

ARDEX K 301 MIX
Pašizlīdzinošs maisījums 
āra darbiem biezām kārtām
Ārdarbiem un iekšdarbiem, grīdām

Cementa bāzes
4-30 mm biezām kārtām
Plūstoša un pašizlīdzinoša
Iestrādājama arī mehāniski

Pielietojums:
Betona, cementa un citu piemērotu virsmu izlī-
dzināšanai un nivelēšanai pirms grīdas segu-
ma klāšanas. Kā galīgo virsmu komerciālās 
un ražošanas vietās, piemēram, pagalmos, 
garāžās u.c. Grīdu izlīdzināšanai vietās, uz 
kurām iedarbojas mitrums un klimatiskie aps-
tākļi, piemēram, balkonos, terasēs un baseinos 
pirms flīzēšanas vai cita seguma klāšanas.

Lietošana: 
Pamatne var būt sausa vai mitra, bet tai ir jābūt 
stingrai, ar labām saķeres īpašībām, attīrītai 
no putekļiem, netīrumiem, krāsas, apmetuma 
pārpalikumiem, kaļķu šļakatām un saķeri sama-
zinošām vielām. Vājas virsmas daļas ir jānoņem 
līdz stingram pamatam. Uzsūcošas pamatnes 
ārpus telpām un telpās (kur uz tām iedarbo-
sies mitrums) gruntēt ar ARDEX P 51, kas 
atšķaidīts ar ūdeni attiecībā 1:7. Ļoti blīvas un 
mehāniski neietekmējamas pamatnes jāgruntē 
ar ARDEX EP 2000 universāliem epoksīda 
sveķiem. Sausās telpās pamatni jāgruntē ar 
ARDEX P 51, kas atšķaidīta ar ūdeni attiecībā 
1:1, neuzsūcošas pamatnes, piemēram flīžu 
segums, jāgruntē ar ARDEX P 51, kas atšķaidīts 
ar ūdeni attiecība 1:0,5 vai ARDEX EP 2000.

Maisīšanas attiecības: 
apm. 4,6 l ūdens : 25 kg pulvera
apm. 1 TD ūdens : 3,75 TD pulvera
Pulvera svars:  apm. 1,45 kg/ l
Svaigas javas svars: apm. 2,0 kg/ l
Patēriņš:  apm. 1,7 kg/m2/mm
Izstrādes laiks (+20 °C): apm. 30 min.
Var staigāt (+20 °C): apm. pēc  2 - 3 st.
Segumu klāšana  (+20 °C): apm. pēc 24 stun-
dām (ARDEX 8+9 vai mitrumjūtīgs segums), 
citi grīdas segumi:
līdz 5 mm apm. pēc 2 dienām
līdz 10 mm apm. pēc 5 dienām
līdz 20 mm apm. pēc 7 dienām
līdz 30 mm apm. pēc 10 dienām
Spiedes stiprība: 

pēc 1 dienas 4,0 N/mm2

pēc 7 dienām 18 N/mm2

pēc 28 dienām 25 N/mm2

Lieces stiprība:        
pēc 1 dienas 1,5 N/mm2

pēc 7 dienām 3,5 N/mm2

pēc 28 dienām 6,0 N/mm2

pH vērtība: 11 - 12,5 
Izturība pret krēslu riteņiem: izturīgs
Piemērotība apsildāmām grīdām: piemērots
Iepakojums: 25 kg maisi
Uzglabāšana: apm. 12 mēnešus, sausā telpā, 
neatvērtā oriģinālajā iepakojumā.

ARDEX A 46
Ātri žūstoša špaktele āra 
darbiem
Ārdarbiem, iekšdarbiem, grīdām un sienām

Cementa bāzes
2-30 mm biezām kārtām

Pielietojums:
Dobumu, nelīdzenumu, padziļinājumu, plai-
su, izdrupušu vietu aizlīdzināšanai sienās un 
grīdās. Labi piemērota pakāpienu un podestu 
remontam, stūru veidošanai. Sienu un grīdu 
izlīdzināšanai, izlīdzinošu slīpuma kārtu vei-
došanai 2–30 mm biezumā uz betona (izņemot 
gāzbetonu), cementa grīdām, mūra, ar P II un 
P III grupas javām apmestām sienām un citām 
piemērotām virsmām - pirms flīzēšanas un 
plātņu klāšanas, kā arī krāsošanas. Kā galīgā 
virsma pie normālas slodzes, pamata laboša-
nai pirms hidroizolācijas vai K 301 plūstošā 
maisījuma āra remontdarbiem klāšanas.

Lietošana: 
Pamatne var būt sausa vai mitra, bet tai ir jābūt 
stingrai, ar labām saķeres īpašībām, attīrītai no 
putekļiem, netīrumiem, krāsas, apmetuma pār-
palikumiem, kaļķu šļakatām un saķeri samazi-
nošām vielām. Betona, mūra un citām virsmām 
ar labu uzsūktspēju gruntēšana parasti nav 
nepieciešama. Ļoti blīvas, gludas un mehāniski 
neapstrādājamas virsmas jāgruntē ar EP 2000 
vai FB epoksīda sveķiem, kas apbārstīti ar 
smiltīm.
Zem segumiem, kuru adhēzijas stiprība ir lielā-
ka nekā 1,5 N/mm2 (epoksīda krāsas), 12,5 kg 
A 46 pulvera iemaisīšanai nepieciešams 0,9 kg 
E 100 piedeva un 2,75 l ūdens.

Maisīšanas attiecības: 
apm. 3 - 3,5 l ūdens : 12,5 kg pulvera
apm. 1 TD ūdens : 3 TD pulvera
Pulvera svars:  apm. 1,3 kg/ l
Svaigas javas svars: apm. 1,8 kg/ l
Patēriņš:  apm. 1,4 kg/m2/mm
Izstrādes laiks (+20 °C): apm. 15 - 20 min.
Var staigāt (+20 °C): apm. pēc  2 - 3 st.
Segumu klāšana  (+20 °C): apm. pēc 24 stun-
dām (ARDEX 8+9 vai mitrumjūtīgs segums), 
citi grīdas segumi:
līdz 5 mm apm. pēc 2 dienām
līdz 10 mm apm. pēc 5 dienām
līdz 20 mm apm. pēc 7 dienām
līdz 30 mm apm. pēc 10 dienām
Spiedes stiprība: 

pēc 1 dienas 10 N/mm2

pēc 7 dienām 15 N/mm2

pēc 28 dienām 20 N/mm2

Lieces stiprība:        
pēc 1 dienas 2,0 N/mm2

pēc 7 dienām 4,0 N/mm2

pēc 28 dienām 6,0 N/mm2

pH vērtība: 12 
Izturība pret krēslu riteņiem: izturīgs
Piemērotība apsildāmām grīdām: piemērots
Iepakojums: 12,5 kg maisi
Uzglabāšana: apm. 6 mēnešus, sausā telpā, 
neatvērtā oriģinālajā iepakojumā.

ŠPAKTELES GRĪDĀM 

ARDEX E 25
Sintētisko sveķu dispersija

Iekšdarbiem

Pielietojums:
Sajaukšanas šķidrums ar javām, špaktelēm, 
izlīdzinošām un nivelējošām javām no ARDEX 
kataloga. Cementa klonu īpašību uzlabošanai. 
Paaugstina javu elastību un uzlabo noturību, 
kā arī uzlabo virsmas stiprību. ARDEX E 25 
sintētisko sveķu dispersiju nedrīkst izmantot 
kopā ar ARDEX K 5 un ARDEX A 55 materiā-
liem.

Nesatur šķīdinātājus

Maisīšanas attiecības:
              Ūdens       E25
ARDEX K 14 25 kg 4,75 l 2 kg
ARDEX K 15 25 kg 5,00 l 2 kg
ARDEX K 70 25 kg 4,10 l 2 kg
ARDEX A 30 12,5 kg 2,70 l 1 kg
ARDEX A 31 12,5 kg 3,20 l 1 kg
ARDEX A 45 25 kg 4,50 l 2 kg

Iepakojums: 10 un 5 kg spaiņi
Uzglabāšana: apm. 12 mēnešus, sausā telpā, 
neatvērtā oriģinālajā iepakojumā. Sargāt no 
sala.

ARDEX K 11
Plūstoša objektu špaktele

Iekšdarbiem, grīdām

Cementa bāzes
0-10 mm biezām kārtām
Ļoti zems iekšējais spriegums
Ar optimālām iestrādes īpašībām
Iestrādājama arī mehāniski
Viegli slīpējama
Ekonomiska

Pielietojums:
Cementa, grīdu asfalta, kalcija sulfāta, mag-
nezīta, betona un citu grīdas pamatņu špak-
telēšanai un izlīdzināšanai pirms galīgā grīdu 
seguma klāšanas. Vienā piegājienā virsmas 
tiek sagatavotas grīdas seguma klāšanai. 
Parasti nav jāslīpē vai jāpārklāj atkārtoti.

Uzsūcošas cementa pamatnes jāgruntē ar 
ARDEX P 51 grunti, kas atšķaidīta ar ūdeni 
attiecībā 1 : 3. Terrazzo, esoši flīžu vai plākšņu 
segumi un grīdas ar ūdenī nešķīstošiem līmes 
atlikumiem jāgruntē ar ARDEX P 51 grunti, 
kas atšķaidīta ar ūdeni attiecībā 1 : 0,5. Mitras 
betona un cementa pamatnes gruntējamas 
ar ARDEX EP 2000 (kā norādīts tehniskajā 
aprakstā). 

Maisīšanas attiecības: 
apm. 6 l ūdens: 25 kg pulvera
apm. 1 TD ūdens : 3,5 TD pulvera
Pulvera svars:  apm. 1,2 kg/ l
Svaigas javas svars: apm. 1,9 kg/ l
Patēriņš:  apm. 1,5 kg/m2/mm
Izstrādes laiks (+20 °C): apm. 30 min.
Var staigāt (+20 °C): apm. pēc  2,5 st.
Segumu klāšana  (+20 °C):                    
līdz 5 mm - apm. pēc 24 stundām
līdz 10 mm - apm pēc 3 dienām
Spiedes stiprība: 

pēc 1 dienas 5 N/mm2

pēc 7 dienām 27 N/mm2

pēc 28 dienām 35 N/mm2

Lieces stiprība:        
pēc 1 dienas 1,5 N/mm2

pēc 7 dienām 5,0 N/mm2

pēc 28 dienām 8,0 N/mm2

Izturība pret krēslu riteņiem: izturīgs
Piemērotība apsildāmām grīdām: piemērots
Iepakojums: 25 kg maisi
Uzglabāšana: apm. 12 mēnešus, sausā telpā, 
neatvērtā oriģinālajā iepakojumā.

ARDEX K 39
MICROTEC pašnivelējoša 
špaktele
Iekšdarbiem, grīdām

Cementa bāzes
0-10 mm biezām kārtām
10-20 mm biezām kārtām sajaukta ar smiltīm
Ļoti ilgs izstrādes laiks saglabājot         
plūstamības īpašības
Slīpējama
Iestrādājama arī mehāniski
Ekonomiska

Pielietojums:
Grīdas pamatņu sagatavošanai, nolīdzināšanai 
un nivelēšanai pirms galīgā grīdas seguma 
ieklāšanas un parketa līmēšanas. Vienā pie-
gājienā virsmas tiek sagatavotas grīdas segu-
ma klāšanai. Parasti nav jāslīpē vai jāpārklāj 
atkārtoti. Pateicoties ļoti gludai virsmai īpaši 
piemērota zem PVC un PVC dizaina segu-
miem, parketam un liela formāta flīzēm.

Kārtām ar biezumu no 10 līdz 20 mm nepie-
ciešams piejaukt smiltis sekojošās attiecībās:
frakcija K 39  smilts
0–2 mm 1 TD (25 kg) 0,75 TD 
0–3 mm 1 TD (25 kg) 0,75 TD

Uzsūcošas cementa pamatnes jāgruntē ar 
ARDEX P 51 grunti, kas atšķaidīta ar ūdeni 
attiecībā 1 : 3. Grunts žūst apmēram 1 stundu.

Maisīšanas attiecības: 
apm. 6,25 l ūdens: 25 kg pulvera
apm. 1 TD ūdens : 3,25 TD pulvera
Pulvera svars:  apm. 1,2 kg/ l
Svaigas javas svars: apm. 1,9 kg/ l
Patēriņš:  apm. 1,5 kg/m2/mm
Izstrādes laiks (+20 °C): apm. 40 min.
Var staigāt (+20 °C): apm. pēc  2-3 st.
Segumu klāšana  (+20 °C):                    
līdz 5 mm - apm. pēc 24 stundām
līdz 10 mm – apm pēc 2 dienām
Spiedes stiprība: 

pēc 1 dienas 6 N/mm2

pēc 7 dienām 22 N/mm2

pēc 28 dienām 29 N/mm2

Lieces stiprība:        
pēc 1 dienas  2,0 N/mm2

pēc 7 dienām 5,0 N/mm2

pēc 28 dienām 8,0 N/mm2

Izturība pret krēslu riteņiem: izturīgs
Piemērotība apsildāmām grīdām: piemērots
Iepakojums: 25 kg maisi
Uzglabāšana: apm. 12 mēnešus, sausā telpā, 
neatvērtā oriģinālajā iepakojumā.
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ŠPAKTELES GRĪDĀM

IESTRĀDES BIEZUMI

Iekšdarbiem  Kārtas biezums, mm
 0 1 1,5 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

ARDEX K  2000

ARDEX K 11

ARDEX K 14

ARDEX K  15   

ARDEX K 22 F
no 30 mm 
līdz 50 mm
samaisīt ar 

smilti

ARDEX K 39

ARDEX K  70

ARDEX K 75

ARDEX K 80

ARDEX FA 20

ARDEX A 55 

ARDEX A 45

ARDEX A 31

ARDEX  K 5

Iekšdarbiem un 
ārdarbiem

ARDEX A 46

ARDEX K 301

ARDEX K 301 MIX
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līdz 50 mm

līdz 50 mm

virs 10 mm var samaisīt ar smilti

līdz 50 mm, kārtām virs 10 mm var samaisīt ar smiltīm

virs 10 mm samaisīt ar smilti

>

virs 10 mm samaisīt ar smilti

virs 10 mm samaisīt ar smilti

virs 10 mm samaisīt ar smilti

3130

virs 10 mm samaisīt ar smilti

virs 5 mm samaisīt ar smilti

>>

ŠPAKTELES GRĪDĀM 

TEHNISKIE DATI

Iekšdarbiem Maisīšanas attiecība
ūdens/ pulveris

Patēriņš Izstrādes laiks (+20 °C) Var staigāt 
(+20 °C) 

Grīdas segumi (+20 °C) 

ARDEX K 2000 5,00 - 5,25 l / 25 kg apm. 1,60 kg/m²/mm apm. 30 min. apm. pēc 2,5 st. < 3 mm apm. pēc 1 dienas
< 5 mm apm. pēc 3 dienām
< 10 mm apm. pēc 7 dienām
< 30 mm apm. pēc 14 dienām

ARDEX K 11 6,00 l / 25 kg apm. 1,50 kg/m²/mm apm. 30 min. apm. pēc 2,5 st. < 5 mm apm. pēc 1 dienas
< 10 mm apm. pēc 3 dienām 

ARDEX K 14 5,75 l / 25 kg apm. 1,50 kg/m²/mm apm. 30 min. apm. pēc 3 st. < 10 mm apm. pēc 1 dienas
> 10 mm apm. pēc 2 dienām

ARDEX K 15 6,25 l / 25 kg apm. 1,40 kg/m²/mm apm. 30 min. apm. pēc 2 st. apm. pēc 1 dienas

ARDEX K 22 F 5,25 – 5,75 l / 25 kg apm. 1,50 kg/m²/mm apm. 30 min. apm. pēc 90 min. < 3 mm apm. pēc dienas
katrs nākamais mm 1 diena

ARDEX K 39 6,25 l / 25 kg apm. 1,50 kg/m²/mm apm. 40 min. apm. pēc 2 – 3 st. < 5 mm apm. pēc 1 dienas
< 10 mm apm. pēc 2 dienām

ARDEX K 70 5,1 l / 25 kg apm. 1,70 kg/m²/mm apm. 30 min. apm. pēc 2 – 3 st. apm. pēc 1 dienas

ARDEX K 75 3,75 - 4,0 l / 25 kg apm. 1,70 kg/m²/mm apm. 30 min. apm. pēc 2 st. apm. pēc 1 dienas

ARDEX K 80 4,75 – 5,00 l / 25 kg apm. 1,65 kg/m²/mm apm. 30 min. apm. pēc 2 st. tvaiku caurlaidīgi segumi pēc 1 
dienas;
tvaiku necaurlaidīgi
< 10 mm apm. pēc 1 dienas
< 30 mm apm. pēc 3 dienām
< 50 mm apm. pēc 7 dienām

ARDEX FA 20 6,50 – 6,75 l / 25 kg apm. 1,40 kg/m²/mm apm. 30 min. apm. pēc 2 st. < 10 mm apm. pēc 1 dienas
> 10 mm apm. pēc 2 dienām

ARDEX A 55 6,5 l / 25 kg apm. 1,50 kg/m²/mm apm. 15 min. apm. pēc 60 min. apm. pēc 60 min.

ARDEX A 45 5,50 l / 25 kg apm. 1,60 kg/m²/mm apm. 15 min. apm. pēc 60 min. apm. pēc 60 min.

ARDEX A 31 3,7– 4,00 l / 12,5 kg apm. 1,20 kg/m²/mm apm. 20 min. apm. pēc 40 min. apm. pēc 120 min.

ARDEX K 5 1,65 l / 5 kg apm. 1,15 kg/m²/mm apm. 5 min. apm. pēc 30 min. apm. pēc 30 min.

Iekšdarbiem un 
ārdarbiem

ARDEX A 46 3 - 3,5 l / 12,5 kg apm. 1,40 kg/m²/mm apm. 15 - 20 min. apm. pēc 2  - 3 st. tvaiku caurlaidīgi segumi    
un ARDEX 8+9 pēc 1 dienas;
tvaiku necaurlaidīgi
< 5 mm apm. pēc 2 dienām
< 10 mm apm. pēc 5 dienas
< 20 mm apm. pēc 7 dienām
< 30 mm apm. pēc 10 dienām

ARDEX K 301 5,00 l / 25 kg apm. 1,60 kg/m²/mm apm. 30 – 45 min. apm. pēc 2 – 3 st. tvaiku caurlaidīgi segumi     
un ARDEX 8+9 pēc 1 dienas;
tvaiku necaurlaidīgi
< 5 mm apm. pēc 2 dienām
< 10 mm apm. pēc 5 dienas
< 20 mm apm. pēc 7 dienām

ARDEX K 301 MIX 4,6 l / 25 kg apm. 1,70 kg/m²/mm apm. 30 min. apm. pēc 2 – 3 st. tvaiku caurlaidīgi segumi     
un ARDEX 8+9 pēc 1 dienas;
tvaiku necaurlaidīgi
< 5 mm apm. pēc 2 dienām
< 10 mm apm. pēc 5 dienas
< 20 mm apm. pēc 7 dienām
< 30 mm apm. pēc 10 dienām

Vairāk informācijas meklējiet produktu tehniskajos aprakstos
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HIDROIZOLĀCIJAS 
SISTĒMAS PĀRSKATS

PRODUKTU INFORMĀCIJA

ARDEX S 1-K lietošanai gatava hidroizolācijas membrāna

ARDEX 8+9 divkomponentu hidroizolācija

ARDEX S 7 elastīga hidroizolācija

ARDEX hidroizolācijas papildmateriālu komplekts

ARDEX 7+8 blīvējoša līme 

ARDEX SK 100 W TRICOM auduma hidroizolācija



SISTĒMAS PĀRSKATS

Mitruma slodzes klases:
Atbilstoši Vācijas Centrālās būvasociācijas izdotajam biļetenam: “Hidroizolācijas seguma ierīkošana saistībā ar flīžu un 
plākšņu segumu iekšdarbos un āra darbos”.

Mitruma noslodzes klase (augsta slodze):

A Vietas, kuras bieži un / vai ilgstoši ir pakļautas tiešai vai netiešai augstai ūdens iedarbībai bez spiediena,  
  piemēram, publiskas dušas, gājēju celiņi ap baseinu.

B   Vietas kas pakļautas ilgstošai augstai ūdens iedarbībai ar spiedienu, 
piemēram, privāti un publiski baseini, iekštelpās un ārā.

C  Vietas, kuras bieži un / vai ilgstoši ir pakļautas tiešai vai netiešai augstai ūdens un ķīmisko vielu 
iedarbībai bez patstāvīga spiediena, 
piemēram, rūpnieciskās virtuves, ķīmiskās tīrītavas.

Mitruma noslodzes klase (vidēja slodze):

A0   Vietas, kuras ir pakļautas tiešai vai netiešai vidējai ūdens iedarbībai bez spiediena,  
piemēram, privātmāju un viesnīcu dušas un vannas istabas.

B0   Vietas, kuras ir pakļautas tiešai vai netiešai vidējai ūdens iedarbībai bez spiediena āra apstākļos,  
piemēram, balkoni, terases.

*) tikai sienām Vairāk informācijas meklējiet produktu tehniskajos aprakstos
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Mitruma slodzes klase

(augsta slodze)

Mitruma slodzes klase

(vidēja slodze)

A B C A0 B0

ARDEX S1-K  
hidroizolācijas membrāna

*)

ARDEX S7  
elastīga hidroizolācija

ARDEX 8+9  
divkomponentu hidroizolācija

ARDEX SK100W TRICOM  
auduma hidroizolācija

ARDEX SK TRICOM  
papildmateriālu komplekts

P-22000
7201-09

P-22000
7211-09
P-22000
4961-06

P-22000
4117-06
P-22000

4117-06-01

P-22000
6180-07-01

P-22000
7765-09

ARDEX S 1-K ARDEX 8+9 ARDEX S 7 ARDEX SK 100 W
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ARDEX S1-K
Lietošanai gatava 
hidroizolācijas membrāna

Iekšdarbiem, sienām un grīdām

Mitro telpu konstrukciju aizsardzībai no mitru-
ma savienojumā ar flīžu vai plākšņu segumu.

Hidroizolācija saskaņā ar Eiropas 
tehniskā standarta ETAG-022-1,                               
sertifikāta Nr.: ETA-12/0364

Gatava lietošanai
Plaisas pārsedzoša
Nepil
Uzklājami ar otu vai rullīti

Pielietojums:
Sienu un grīdu virsmu hidroizolācijai zem flīžu 
un plākšņu seguma mitrās telpās, tādās kā 
piemēram, individuālas un komerciālas lietoša-
nas vannas istabām un dušām, kā arī citām 
zonām, kas atrodas mitruma ietekmē.

Lietošana:
Betona, mūra, gāzbetona, ģipša, ģipškartona 
pamatnēm ir jābūt sausām, stingrām, izturī-
gām pret slodzi, bez putekļiem, bez brīvām 
daļiņām un citām vielām, kas traucē saķeri. 
Ģipša, kalcija sulfāta pamatnes gruntējamas ar     
ARDEX P 51 grunts koncentrātu, kas atšķai-
dīts ar ūdeni attiecībā 1:3. Kokšķiedras vai 
kokskaidu plātņu pamatnēm ir jābūt tādām, uz 
kurām var klāt flīžu segumu. Koka skaidu plāt-
nēm ir jāatbilst kvalitātes klasei V100 G, jābūt 
pietiekami biezām, savienotām ar ierievjiem un 
stingri nostiprinātām.

Svaigas javas svars: apm. 1,5 kg/ l
Patēriņš: apm. 1,1 kg/m2 (divām kārtām)
Minimālais sausa materiāla kārtas biezums: 
0,5 mm (mērīšanai izmantot lupu ar 7x palie-
linājumu)
Žūšanas laiks (+20 °C):  
apm. 2+12 stundas (atkarībā no temperatūras 
un mitruma)
Temperatūras izturība: +70°C
Iepakojums: 16 un 8 kg spaiņi
Uzglabāšana: apm. 6 mēnešus vēsā telpā, 
neatvērtā oriģinālajā iepakojumā. Sargāt no 
sala.

ARDEX 8+9
Divkomponentu   
hidroizolācija

Ārdarbiem un iekšdarbiem, grīdām un 
sienām

Balkonu un terašu, mitro telpu konstrukciju 
aizsardzībai no mitruma savienojumā ar flīžu 
vai plākšņu segumu.

Divkomponenta
Izturīga pret slodzēm
Uzklājami ar otu, rullīti vai špakteli

Pielietojums:
Sienu un grīdu virsmu hidroizolācijai zem flīžu 
un plākšņu seguma privātmāju un sabiedriskās 
mitrās telpās, tādās kā piemēram, individuālas 
un komerciālas lietošanas vannas istabām un 
dušām ar ūdens noteci uz grīdas.

Pielietojums āra darbiem:
Balkonu un terašu konstrukciju aizsardzībai no 
mitruma un laika apstākļu ietekmes zem flīžu 
un plākšņu seguma. Āra darbos piemērota 
izmantošanai uz betona vai cementa pamat-
nēm.

Lietošana:
Pamatne var būt sausa vai mitra, bet tai ir jābūt 
stingrai, izturīgām pret slodzi, bez putekļiem, 
bez brīvām daļiņām un citām vielām, kas 
traucē saķeri. Ģipša un kalcija sulfāta pamat-
nēm iekštelpās ir jābūt sausām un tās gruntē-
jamas ar ARDEX P 51 grunts koncentrātu, kas 
atšķaidīts ar ūdeni attiecībā 1:3. 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 ieriev-
jiem un stingri nostiprinātām.

Maisīšanas attiecības:
Krāsas konsist. 20 kg / 10 TD ARDEX 8
 20 kg / 8,5 TD ARDEX 9
Ķites  konsist. 14 kg / 8 TD ARDEX 8
 20 kg / 10 TD ARDEX 9
Svaigas javas svars:
Krāsas konsistencei: apm. 1,3 kg/l
Ķites konsistencei: apm. 1,4 kg/l
Patēriņš: krāsas konsistencei: (divās kār-
tās, kopējais biezums 0,8 mm) apm. 0,75 
kg pulvera +  aptuveni 0,75 kg dispersijas =           
apm. 1,5 kg samaisītas masas uz m²
ķites konsistencei: (kārtas biezums 2 mm)
apm. 1,6 kg pulvera + apm. 1,2 kg dispersijas 
= apm. 2,8 kg samaisītas masas uz m²
Minimālais sausa materiāla kārtas biezums: 
0,8 mm 
Temperatūras izturība: +70°C
Izstrādes laiks (+20 °C): apm.  45 min.
Žūšanas laiks (+20 °C): apm. 1+2 st.
Iepakojums:                                        
ARDEX 8 akrila dispersijas: 5 un 20 kg spaiņi                                   
ARDEX 9 pulveris: 5 un 20 kg maisi
Uzglabāšana: apm. 12 mēnešus vēsā telpā, 
neatvērtā oriģinālajā iepakojumā. ARDEX 8 
sargāt no sala.

ARDEX S 7
Elastīga hidroizolācija

Ārdarbiem un iekšdarbiem, baseiniem,    
grīdām un sienām

Balkonu un terašu, baseinu kā arī mitro telpu 
konstrukciju aizsardzībai no mitruma savienoju-
mā ar flīžu vai plākšņu segumu.

Vienkomponenta ar neitrālu smaržu
Plaisas pārsedzoša
Elastīga
Uzklājami ar otu, rullīti vai špakteli
Ūdens tvaiku caurlaidīga
Iztur līdz 3 bar lielu ūdens spiedienu

Pielietojums:
Sienu un grīdu virsmu hidroizolācijai zem flīžu 
un plākšņu seguma. Terasēm, balkoniem, 
baseiniem, individuālas un komerciālas lie-
tošanas vannas istabām un dušām ar ūdens 
noteci uz grīdas. Ķites konsistencē maisījumā 
piemērota nelīdzenumu nolīdzināšanai.

Piemērotas pamatnes:
Betons, mūris/ķieģeļi, gāzbetons, II, III un IV 
grupas apmetumi un špakteles, ģipškartons un 
citas celtniecības plāksnes., smilšu cementa 
un kalcija sulfāta kloni, veci flīžu un plākšņu 
segumi. Ļoti blīvas un pulētas flīzes jāsagatavo 
mehāniski.
Visas citas (ar/bez grīdu apsildīšanas) 
piemērotas pamatnes.

Lietošana:
Pamatne var būt sausa vai mitra, bet tai ir jābūt 
stingrai, izturīgām pret slodzi, bez putekļiem, 
bez brīvām daļiņām un citām vielām, kas 
traucē saķeri. Ģipša un kalcija sulfāta pamat-
nēm iekštelpās ir jābūt sausām un tās gruntē-
jamas ar ARDEX P 51 grunts koncentrātu, kas 
atšķaidīts ar ūdeni attiecībā 1:3.

Maisīšanas attiecības: 
15 kg ARDEX S 7 + 5 l ūdens (krāsas konsis-
tencei)
15 kg ARDEX S 7 + 4 l ūdens (ķites konsis-
tencei)
Svaigas javas svars: apm. 1,3 kg/ l
Patēriņš: apm. 1,2 kg/m2/ mm (sausa materiā-
la kārtas biezums 1 mm)                         
Nepieciešamais sausas kārtas biezums: 
2 mm iztur 3 bar spiedienu
Izstrādes laiks (+20 °C): apm.  60 min.
Žūšanas laiks (+20 °C):  
apm. 4 st.
Iepakojums: 15 kg maisi
Uzglabāšana: apm. 6 mēnešus vēsā telpā, 
neatvērtā oriģinālajā iepakojumā.
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ARDEX SK 
Papildmateriālu komplekts

TRICOM produkti izmantošanai ar               
ARDEX 8+9, ARDEX 7+8, ARDEX S 7 un 
ARDEX SK 100 W: 

Blīvējošā lenta 120 mm, 50 m
ARDEX SK 12–50 EAN 5703193 61111 8
Blīvējošā lenta 120 mm, 10 m
ARDEX SK 12–10 EAN 5703193 61112 5

Blīvēšanas manšete 120 mm
ARDEX SK-W EAN 5703193 61113 2
Blīvēšanas manšete 425 x 425 mm
ARDEX SK-F EAN 5703193 61114 9

Stūru elementi 120 mm
ARDEX SK 90 EAN 5703193 13554 6
ARDEX SK 270 EAN 5703193 13553 9

Blīvēšanas manšetes
ARDEX RM 80–110 ø 70 mm
ARDEX RM 40–60 ø 23 mm
ARDEX RM 12–22 ø 6 mm

Blīvējošā lenta 75 mm, 15 m
ARDEX STB 75-15 EAN 5703193 98926 2

Blīvēšanas manšete 400 x 400 mm
ARDEX STA 40-40 EAN 5703193 98938 5
Blīvēšanas manšete 400 x 1200 mm
ARDEX STA 40-120 EAN 5703193 98939 2
Blīvēšanas manšete 400 x 2400 mm
ARDEX STA 40-240 EAN 5703193 98940 8

ARDEX 7+8
Blīvējoša līme

Ārdarbiem un iekšdarbiem, grīdām un 
sienām

Ātri cietējoša. Nesatur šķīdinātājus.

Pielietojums:
Līme paredzēta ARDEX SK 100 W hidroizolā-
cijas auduma un ARDEX SK papildmateriālu 
līmēšanai:
– baseinos,
– balkonos un terasēs,
– vannas istabās un dušas telpās,
– industriālās un ražošanas telpās, piemēram, 
virtuvēs un citur.

Lietošana:
Pamatnēm ir jābūt sausām, stingrām, izturī-
gām pret slodzi, bez putekļiem, bez brīvām 
daļiņām un citām vielām, kas traucē saķeri. 
Ģipša, kalcija sulfāta pamatnes gruntējamas ar             
ARDEX P 51 grunts koncentrātu, kas atšķaidīts 
ar ūdeni attiecībā 1:3.
 
Jāsagatavo tikai tik daudz līmes masas, cik ir 
iespējams izlietot 60 minūšu laikā. Cietēt sākušā 
masā vairs nevar iemaisīt vairāk ARDEX 8 
akrilāta dispersijas.

Ķites konsistencē materiāls piemērots sīku nelī-
dzenumu nolīdzināšanai. 

ARDEX 7+8 jāklāj uz pamatnes ar 3 mm, raup-
jām virsmām 4 mm zobaino špakteļlāpstiņu. 
ARDEX SK 100 W jāieklāj vēl svaigā līmes 
kārtā, apmēram 15–20 min. laikā. Precīzi ievēro-
jiet instrukcijas, kuras dotas ARDEX SK 100 W 
tehniskajā aprakstā.

Flīzes uz sienām var sākt līmēt uzreiz, bet uz 
grīdas pēc 2 stundām.

ARDEX SK hidroizolācijas papildmateriālu 
līmēšanai līmi uzklāt ar 3 mm zobaino lāps-
tiņu, un pēc ielīmēšanas pilnībā pārklāt ar       
ARDEX 7+8 kārtu.  
 
Iestrādes temperatūra: +5 – +30 °C
Maisīšanas attiecība:
Līme konsistence
5,00 kg  ARDEX 7 -pulvera 
4,25 kg  ARDEX 8 -akrila dispersijas
Ķites konsistence
5,00 kg  ARDEX 7 -pulvera 
3,50 kg  ARDEX 8 -akrila dispersijas
Svaiga maisījuma svars: 
Līme konsistencei: apm. 1,3 kg/l
Ķites konsistencei: apm. 1,4 kg/l
Patēriņš uz m2: 
3x3x3: 0,6 kg pulvera + 0,4 kg akrila dispersijas 
= 1 kg
4x4x4: 0,8 kg pulvera + 0,6 kg akrila dispersijas 
= 1,4 kg
Izstrādes laiks (+20 °C): apm. 60 min.
Žūšanas laiks (+20 °C): apm. 2 st.
Iepakojums: ARDEX 7: 5 kg
                 ARDEX 8: 5 un 20 kg
Uzglabāšana: apm. 12 mēnešus vēsā telpā, 
neatvērtā oriģinālajā iepakojumā. ARDEX 8 sar-
gāt no sala.

ARDEX SK 100 W
Auduma hidroizolācija

Ārdarbiem un iekšdarbiem, grīdām un 
sienām

Plaisas pārsedzoša
Noturīga pret ķīmiskām slodzēm
Nodrošina nepieciešamo biezumu

Hidroizolācija saskaņā ar Eiropas 
tehniskā standarta ETAG-022-2,                               
sertifikāta Nr.: ETA-11/0282.

Pielietojums:
– baseinos,
– balkonos un terasēs,
– vannas istabās un dušas telpās,
– industriālās un ražošanas telpās, piemēram, 
virtuvēs un citur.

Lietošana:
Pamatnei ir jābūt stingrai, slodzi izturošai 
un piemērotai flīžu vai plākšņu klāšanai, kā 
arī tām jābūt pietiekami līdzenām, lai līmējot 
nerastos tukšumi un dobumi. Grīdu un sienu 
virsmas jānolīdzina ar ARDEX grīdu un sienu 
maisījumiem.

Jālīmē ar ARDEX X 77 MICROTEC  vai 
ARDEX 7+8 līmi, izmantojot 3 mm vai 4 mm 
zobaino špakteļlāpstiņu. Jāizvairās no gaisa 
burbuļu veidošanās. Precīzi ievērojiet instrukci-
jas, kuras dotas ARDEX SK 100 W tehniskajā 
aprakstā.

Līmējot audumu ar ARDEX 7+8, tas jālīmē ar 
pārlaidumu vismaz 5 cm, bet līmējot audumu 
ar ARDEX X 77 pārklājumu neveido. Saskares 
šuves jāpārsedz ar hermetizējošo lenti   
ARDEX SK 12 līmējot to ar ARDEX 7+ 8līmi.

Ja uz grīdas audums līmēts ar ARDEX 7+8, 
tad flīzes var sākt klāt jau pēc 2 stundām, ja 
līmēts ar ARDEX X 77 – pēc 24 stundām.

Platums: 1 m
Biezums: 0,51 mm
Svars: 315 g/m2  
Pagarinājums līdz pārraušanai: 
83 %/100 N/15 mm 
Šķērseniskais pagarinājums:
74 %/47 N/15 mm  
Spiediena izturība: apm. 3,0 bar
Plaisu pārklāšana: >0,4 mm
Stiepes izturība: >0,2 N/mm2

sd vērtība: >85 m
Temperatūras noturība: –35°C – +90°C
UV noturība: <500 h
Iepakojums: 10 un 30 m ruļļos
Uzglabāšana: apm. 24 mēnešus vēsā telpā, 
neatvērtā oriģinālajā iepakojumā.
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ARDEX X 77 MICROTEC elastīgā līme

ARDEX X 77 S MICROTEC elastīgā līme, ātrā

ARDEX X 78 MICROTEC elastīgā līme grīdām

ARDEX X 78 S MICROTEC elastīgā līme grīdām, ātrā

ARDEX X 77 W MICROTEC elastīgā līme, balta

ARDEX X 701 F elastīgā flīžu līme

ARDEX N 23 W MICROTEC el. līme dabīgam akmenim, balta

ARDEX X 32 elastīga līmēšanas java

ARDEX E 90 sintētisko sveķu piedeva

ARDEX S 48 ļoti elastīga līme, balta

ARDEX WA epoksīda līme, pelēka

ARDEX G6 FLEX 1 - 6 mm šuvju java

ARDEX G8S FLEX 1 - 6 mm šuvju java, ātri cietējoša

ARDEX FK paaugstinātas izturība šuvju java

ARDEX GK šuvju java platām šuvēm

ARDEX MG šuvju java marmoram

ARDEX NG FLEX elastīga šuvju java

ARDEX WA epoksīda šuvju java

ARDEX EG 8 epoksīda-cementa šuvju java

ARDEX SP 1 grunts silikonam

ARDEX SP 2 grunts silikonam

ARDEX SN neitrālais silikons

ARDEX ST silikons dabīgam akmenim

ARDEX SE sanitārais silikons 

ARDEX CA 10 D montāžas līme, balta

ARDEX CA 20 P SMP montāžas līme, balta
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* piemērota krāsu nemainīgam un mitrumnejūtīgam dabīgam akmenim

LĪMJU PATĒRIŅŠ

Patēriņš 
3 x 3 x 3 mm 

no 25 kg        
iepakojuma 
apm.

Patēriņš
6 x 6 x 6 mm 

no 25 kg        
iepakojuma 
apm.

Patēriņš
8 x 8 x 8 mm 

no 25 kg        
iepakojuma 
apm.

Cementa bāzes 
līmes

ARDEX X 701 F apm. 1,3 kg/m2 Pulvera 19,2 m² apm. 2,2 kg/m2 Pulvera 11,3 m² apm. 2,5 kg/m2 Pulvera 10,0 m²

ARDEX X 77 W apm. 1,1 kg/m2 Pulvera 22,7 m² apm. 2,0 kg/m2 Pulvera 12,5 m² apm. 2,5 kg/m2 Pulvera 10,0 m²

ARDEX X 77 apm. 1,0 kg/m2 Pulvera 25,0 m² apm. 1,6 kg/m2 Pulvera 15,6 m² apm. 2,2 kg/m2 Pulvera 11,3 m²

ARDEX X 78 apm. 1,2 kg/m2 Pulvera 20,8 m² apm. 2,2 kg/m2 Pulvera 11,3 m² apm. 2,8 kg/m2 Pulvera  8,9 m²

ARDEX X 77 S apm. 1,3 kg/m2 Pulvera 19,2 m² apm. 2,0 kg/m2 Pulvera 12,5 m² apm. 2,5 kg/m2 Pulvera 10,0 m²

ARDEX X 78 S apm. 1,2 kg/m2 Pulvera 20,8 m² apm. 1,9 kg/m2 Pulvera 13,1 m² apm. 2,3 kg/m2 Pulvera 10,8 m²

ARDEX N 23 W apm. 1,2 kg/m2 Pulvera 20,8 m² apm. 1,9 kg/m2 Pulvera 13,1 m² apm. 2,4 kg/m2 Pulvera 10,4 m²

ARDEX X  32* apm. 3,3 kg/m2 Pulvera  7,6 m²

ARDEX S  48 apm. 0,9 kg/m2 Pulvera 27,8 m² apm. 1,3 kg/m2 Pulvera 19,2 m² apm. 1,7 kg/m2 Pulvera 14,7 m²

Epoksīda bāzes 
līme

ARDEX WA
apm. 1,5 kg/m2 līmes

2,7 m²
(4 kg līmes) apm. 2,7 kg/m2 līmes

1,5 m²
(4 kg līmes) apm. 3,7 kg/m2 līmes

1,1 m²
(4 kg līmes)

* apm. 1,2 kg Pulvera/m2/mm

Iekšdarbi Iekšdarbi Āra darbi

Sienas Grīdas Grīdas Sienas Grīdas

Uzsūcošas flīzes 
> 5 %

Maz uzsūcošas flīzes
> 1 %

Neuzsūcošas flīzes 
< 1 %

Dabīgais akmens Uzsūcošas flīzes 
> 5 %

Maz uzsūcošas flīzes
> 1 %

Neuzsūcošas flīzes  
< 1 %

Dabīgais akmens Maz uzsūcošas flīzes
> 1 %

Neuzsūcošas flīzes 
< 1 %

Dabīgais akmens Maz uzsūcošas 
flīzes
> 1 %

Neuzsūcošas flīzes 
< 1 %

Dabīgais akmens

Plānas kārtas līmes Plānas kārtas līmes

ARDEX X 7 01 F
ARDEX X 77 W
ARDEX X 77/ X 77 S

ARDEX X  701 F
ARDEX X 77 W
ARDEX X 77/ X 77 S
ARDEX N 23 W

ARDEX X 701 F
ARDEX X 77 W
ARDEX X 77/ X 77 S
ARDEX N 23 W

ARDEX X 701 F*
ARDEX X 77/ X 77 S*
ARDEX N 23 W

ARDEX X 701 F 
ARDEX X 77 W
ARDEX N 23 W
ARDEX X 77/ X 77 S
ARDEX X 78/ X 78 S

ARDEX X 701 F
ARDEX X 77 W
ARDEX X 77/ X 77 S
ARDEX X 78/ X 78 S
ARDEX N 23 W

ARDEX X 701 F
ARDEX X 77/ X 77 S
ARDEX X 78/ X 78 S
ARDEX X 77 W
ARDEX N 23 W

ARDEX X 701 F*
ARDEX X 77 W*
ARDEX X 77/ X 77 S*
ARDEX X 78/ X 78 S*
ARDEX N 23 W

ARDEX X 701 F
ARDEX X 77 W
ARDEX X 77/ X 77 S

ARDEX X 701 F
ARDEX X 77 W
ARDEX X 77/ X 77 S

ARDEX X 701 F
ARDEX X 77 W
ARDEX X 77/ X 77 S

ARDEX X 701 F
ARDEX X 77 W
ARDEX X 77/ X 77 S
ARDEX X 78/ X 78 S

ARDEX X 701 F
ARDEX X 77 W
ARDEX X 77/ X 77 S
ARDEX X 78/ X 78 S

ARDEX X 701 F
ARDEX X 77 W
ARDEX X 77/ X 77 S
ARDEX X 78/ X 78 S

Vidējas (5-20 mm) un biezas (10-30 mm) kārtas līmes Vidējas (5-20 mm) un biezas (10-30 mm) kārtas līmes

ARDEX X 32
ARDEX N 23 W

ARDEX X 32
ARDEX N 23 W**

ARDEX X 32
ARDEX N 23 W

ARDEX X 32
ARDEX N 23 W

ARDEX X 32
ARDEX N 23 W

ARDEX X 32
ARDEX A 35 MIX
ARDEX N 23 W

ARDEX X 32 ARDEX X 32 ARDEX X 32 ARDEX X 32 ARDEX X 32 ARDEX X 32
ARDEX A 38 MIX

Dispersijas līmes Dispersijas līmes

ARDEX S 48 ARDEX S 48 ARDEX S 48 ARDEX S 48 ARDEX S 48 ARDEX S 48

Epoksīda bāzes līme Epoksīda bāzes līme

ARDEX WA ARDEX WA ARDEX WA ARDEX WA ARDEX WA ARDEX WA ARDEX WA ARDEX WA

Vairāk informācijas meklējiet produktu tehniskajos aprakstos
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ARDEX FLĪŽU UN DABĪGĀ AKMENS LĪMJU SISTĒMAS PĀRSKATS

42

Pamatnes izlīdzināšana Līmes plānām kārtām Līme plānām 
un vidējām 

kārtām

Līmes biezām kārtām Dispersijas 
līme

Epoksīda līme

Pamatnes iekšdarbos
Sienas

ARDEX 
AM 100

ARDEX
A 950

ARDEX
K 70

ARDEX
X  701 F

ARDEX 
X 77 W

ARDEX
 X 77

ARDEX
X 77 S

ARDEX 
X 78

ARDEX
X 78 S

ARDEX
N 23 W

Pamatnes iekšdarbos
Sienas

ARDEX
X 32

ARDEX
A 35 MIX

ARDEX
S 48

ARDEX WA

Betons ● ● ● ● ● ● Betons ● ● ●

Cementa apmetums ● ● ● ● ● ● Cementa apmetums ● ● ●

Kaļķa-cementa apmetums ● ● ● ● ● ● Kaļķa-cementa apmetums ● ● ●

Ģipša apmetums P 51 P 51 P 51 P 51 P 51 Ģipša apmetums P 51 P 51 ●

Ģipškartona loksnes ● ● ● ● ● Ģipškartona loksnes ● ●

Gāzbetons ● ● ● ● ● ● Gāzbetons P 51 ● ●

Keramikas flīzes P 4 / P 82 P 4 / P 82 P 4 / P 82 ● P 4 / P 82 Keramikas flīzes P 4 / P 82 ● ●

OSB, skaidu plāksnes P 82 P 82 OSB, skaidu plāksnes ● ●

Pamatnes iekšdarbos
Grīdas

Pamatnes iekšdarbos
Grīdas

Betons ● ● P 51 ● ● ● ● ● Betons ● ● ● ●

Cementa klons ● ● P 51 ● ● ● ● ● Cementa klons ● ● ● ●

Magnezīts P 82 P 82 P 82 P 82 P 82 Magnezīts P 82 P 82 ●

Asfalta mastika, bagātīgi nokaisīta ● ● ● ● ● Asfalta mastika, bagātīgi nokaisīta ● ● ●

Asfalta mastika, maz nokaisīta P 82 P 82 P 82 P 82 P 82 Asfalta mastika, bagātīgi nokaisīta P 82 P 82 ●

Kalcija sulfāta klons, neslīpēts P 51 P 51 P 51 P 51 P 51 P 51 P 51 Kalcija sulfāta klons, neslīpēts P 51 P 51 ●

Kalcija sulfāta klons, slīpēts P 82 P 82 P 82 P 82 P 82 P 82 Kalcija sulfāta klons, slīpēts P 51 P 82 ●

ARDEX A 35 betona klons ● ● P 51 ● ● ● ● ● ARDEX A 35 betona klons ● ● ● ●

Keramikas flīzes P 4 / P 82 P 82 P 4 / P 82 P 4 / P 82 ● ● P 4 / P 82 Keramikas flīzes P 4 / P 82 ● ●

Terrazzo P 4 / P 82 P 82 P 4 / P 82 P 4 / P 82 P 4 / P 82 P 4 / P 82 P 4 / P 82 „Terrazzo“ P 4 / P 82 ● ●

OSB, skaidu plāksnes P 82 OSB, skaidu plāksnes ● ●

Pamatnes ārdarbos
Sienas

Pamatnes ārdarbos
Sienas

Betons ● ● ● ● Betons ●

Cementa apmetums ● ● ● ● Cementa apmetums ●

Kaļķa-cementa apmetums ● ● ● ● Kaļķa-cementa apmetums ●

Pamatnes ārdarbos
Grīdas

Pamatnes ārdarbos
Grīdas

Betons ● ● ● ● ● Betons ● ●

Cementa klons ● ● ● ● ● Cementa klons ● ●

ARDEX A 38
4 stundu betons ● ● ● ● ● ARDEX A 38

4 stundu betons ● ●

Keramikas flīzes ● ● Keramikas flīzes ● ●

● bez gruntēšanas 
P 51 gruntējams ar ARDEX P 51 
P 82 gruntējams ar ARDEX P 82  
P 4 gruntējams ar ARDEX P 4
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ARDEX X 77
MICROTEC elastīgā flīžu līme 

Ārdarbiem un iekšdarbiem, grīdām un 
sienām

Sausām un mitrām telpām, baseiniem, bal-
koniem, fasādēm

Cementa bāzes
Bez kaļķa izsvīdumiem (kāpnes, fasādes)
Ūdens un sala izturīga
Ļoti ekonomiska
Īpašas piedevas aizsargā pret atmosfēras 
ietekmi
Dubulta noturība pret vertikālo noslīdēšanu
Divreiz ilgāks līmes atvērtais laiks

Sistēmas produkts kopā ar ARDEX 
hidroizolācijām

Dubulta drošība pateicoties šķiedrām:
– stiprāka saķere, lielāka izturība pret bīdes 
un deformācijas spēkiem

Pielietojums:
– keramikas, porcelāna, akmens masas un 

klinkera flīžu,
– stikla un porcelāna mozaīkas,
– mitrumizturīga dabīgā akmens plātņu,
– betona plātņu
līmēšanai un
– piemērotu celtniecībā izmantojamo plātņu, 

piem., ģipškartona,
– minerālšķiedru un putuplasta izolācijas 

plātņu,
– plātņu elementu (cietā putuplasta izolācijas 

plātņu ar javas kārtu abās pusēs)
piestiprināšanai.

   Var klāt uz betona un mūra, kurš ir vismaz   
3 mēnešus vecs. 

   Piemērota klāšanai uz apsildāma pamata.

ARDEX X 77 + ARDEX E 90 
= vēl elastīgāka (S2 atbilstoši EN 12002)

Klasifikācija: C2/T(T)E(E) S1 (EN 12004)

Maisīšanas attiecība:  
apm. 11 l ūdens : 25 kg pulvera  
apm. 1 TD ūdens : 2,25 TD pulvera
Pulvera svars:  apm. 1,0 kg/l
Svaigas javas svars: apm. 1,5 kg/l
Patēriņš:  uz līdzenas virsmas
ķelle 3 x 3 x 3 mm: apm. 1,0 kg/m2

ķelle 6 x 6 x 6 mm: apm. 1,6 kg/m2

ķelle 8 x 8 x 8 mm: apm. 2,2 kg/m2

Izstrādes laiks (+20°C): apm. 3 st.
Atvērtais līmes laiks: apm. 60 min.
Koriģēšanas laiks: 15–30 min.
Šuvju aizpildīšana (+20°C):                                  
grīdām pēc apm. 24 stundām
sienām pēc apm.  8 stundām 
Iepakojums: 5 un 25 kg maisi
Uzglabāšana: apm. 12 mēnešus, sausā telpā, 
neatvērtā oriģinālajā iepakojumā.

ARDEX X 77 S
MICROTEC elastīgā flīžu 
līme, ātrā           
Ārdarbiem un iekšdarbiem, grīdām un 
sienām

Sausām un mitrām telpām, baseiniem, bal-
koniem, fasādēm

Cementa bāzes
Bez kaļķa izsvīdumiem (kāpnes, fasādes)
Ūdens un sala izturīga
Ļoti ekonomiska
Īpašas piedevas aizsargā pret atmosfēras 
ietekmi
Dubulta noturība pret vertikālo noslīdēšanu
Sacietējusi jau pēc 90 minūtēm

Sistēmas produkts kopā ar ARDEX 
hidroizolācijām

Dubulta drošība pateicoties šķiedrām:
– stiprāka saķere, lielāka izturība pret bīdes 
un deformācijas spēkiem

Pielietojums:
– keramikas, porcelāna, akmens masas un 

klinkera flīžu,
– stikla un porcelāna mozaīkas,
– mitrumizturīga dabīgā akmens plātņu,
– betona plātņu
līmēšanai un
– piemērotu celtniecībā izmantojamo plātņu, 

piem., ģipškartona,
– minerālšķiedru un putuplasta izolācijas 

plātņu,
– plātņu elementu (cietā putuplasta izolācijas 

plātņu ar javas kārtu abās pusēs)
piestiprināšanai.

   Var klāt uz betona un mūra, kurš ir vismaz   
3 mēnešus vecs. 

   Piemērota klāšanai uz apsildāma pamata.

ARDEX X 77 S + ARDEX E 90 
= vēl elastīgāka (S2 atbilstoši EN 12002)

Klasifikācija: C2/FT(T)E S1 (EN 12004)

Maisīšanas attiecība:  
apm. 4,25 l ūdens : 12,5 kg pulvera 
apm. 1 TD ūdens : 2,75 TD pulvera
Pulvera svars:  apm. 1,1 kg/l
Svaigas javas svars: apm. 1,6 kg/l
Patēriņš:  uz līdzenas virsmas
ķelle 3 x 3 x 3 mm: apm. 1,3 kg/m2

ķelle 6 x 6 x 6 mm: apm. 2,0 kg/m2

ķelle 8 x 8 x 8 mm: apm. 2,5 kg/m2

Izstrādes laiks (+20°C): apm. 30 min.
Atvērtais līmes laiks: apm. 20 min.
Koriģēšanas laiks: apm. 15 min.
Šuvju aizpildīšana (+20°C):                                   
grīdām pēc apm. 90 minūtēm
sienām pēc apm. 60 minūtēm 
Iepakojums: 12,5 kg maisi
Uzglabāšana: apm. 6 mēnešus, sausā telpā, 
neatvērtā oriģinālajā iepakojumā.

ARDEX X 78       
MICROTEC elastīgā flīžu 
līme grīdām
Ārdarbiem un iekšdarbiem, grīdām 

Sausām un mitrām telpām, basei-
niem, balkoniem, terasēm                            
Piemērota liela formāta flīžu līmēšanai

Cementa bāzes
Bez kaļķa izsvīdumiem (āra kāpnes, balkoni)
Ūdens un sala izturīga
Ļoti ekonomiska
Īpašas piedevas aizsargā pret atmosfēras 
ietekmi
Divreiz ilgāks līmes atvērtais laiks

Sistēmas produkts kopā ar ARDEX 
hidroizolācijām baseiniem, balkoniem, 
terasēm

Dubulta drošība pateicoties šķiedrām:
– stiprāka saķere, lielāka izturība pret bīdes 
un deformācijas spēkiem

Pielietojums:
– keramikas, porcelāna, akmens masas un 

klinkera flīžu,
– stikla un porcelāna mozaīkas,
– mitrumizturīga dabīgā akmens plātņu,
– betona plātņu līmēšanai uz grīdām.
Flīžu un plātņu līmēšanai:
– balkonos, terasēs, baseinos,
– komerciālās, ražošanas telpās un tur, kur ir 

lielas slodzes. 
– Labi piemērota lielu izmēru plātnēm, nosedz 

visu līmējamo virsmu ar parastas konsisten-
ces javu.

   Var klāt uz betona un mūra, kurš ir vismaz   
3 mēnešus vecs. 

   Piemērota klāšanai uz apsildāma pamata.

ARDEX X 78 + ARDEX E 90 
= vēl elastīgāka (S2 atbilstoši EN 12002)

Klasifikācija: C2/E(E) S1 (EN 12004)

Maisīšanas attiecība:  
apm. 9 l ūdens : 25 kg pulvera  
apm. 1 TD ūdens : 2,25 TD pulvera
Pulvera svars:  apm. 1,2 kg/l
Svaigas javas svars: apm. 1,6 kg/l
Patēriņš:  uz līdzenas virsmas
ķelle 3 x 3 x 3 mm: apm. 1,3 kg/m2

ķelle 6 x 6 x 6 mm: apm. 2,1 kg/m2

ķelle 8 x 8 x 8 mm: apm. 2,7 kg/m2

ķelle 10 x 10 x 10 mm: apm. 3,0 kg/m2

Izstrādes laiks (+20°C): apm. 4 st.
Atvērtais līmes laiks: apm. 60 min.
Koriģēšanas laiks: apm. 30 min.
Šuvju aizpildīšana (+20°C):                                   
apm. pēc   24 st.  
Iepakojums: 25 kg maisi
Uzglabāšana: apm. 12 mēnešus, sausā telpā, 
neatvērtā oriģinālajā iepakojumā.

ARDEX X 78 S       
MICROTEC elastīgā flīžu 
līme grīdām, ātrā
Ārdarbiem un iekšdarbiem, grīdām

Sausām un mitrām telpām, basei-
niem, balkoniem, terasēm                            
Piemērota liela formāta flīžu līmēšanai

Cementa bāzes
Bez kaļķa izsvīdumiem (āra kāpnes, balkoni)
Ūdens un sala izturīga
Ļoti ekonomiska
Īpašas piedevas aizsargā pret atmosfēras 
ietekmi
Sacietējusi jau pēc 90 minūtēm

Sistēmas produkts kopā ar ARDEX 
hidroizolācijām baseiniem, balkoniem, 
terasēm

Dubulta drošība pateicoties šķiedrām:
– stiprāka saķere, lielāka izturība pret bīdes 
un deformācijas spēkiem

Pielietojums:
– keramikas, porcelāna, akmens masas un 

klinkera flīžu,
– stikla un porcelāna mozaīkas,
– mitrumizturīga dabīgā akmens plātņu,
– betona plātņu līmēšanai uz grīdām.
Flīžu un plātņu līmēšanai:
– balkonos, terasēs, baseinos,
– komerciālās, ražošanas telpās un tur, kur ir 

lielas slodzes. 
– Labi piemērota lielu izmēru plātnēm, nosedz 

visu līmējamo virsmu ar parastas konsisten-
ces javu.

   Var klāt uz betona un mūra, kurš ir vismaz   
3 mēnešus vecs. 

   Piemērota klāšanai uz apsildāma pamata.

ARDEX X 78 S + ARDEX E 90 
= vēl elastīgāka (S2 atbilstoši EN 12002)

Klasifikācija: C2/FE S1 (EN 12004)

Maisīšanas attiecība:  
apm. 8 l ūdens : 25 kg pulvera 
apm. 1 TD ūdens : 2,75 TD pulvera
Pulvera svars:  apm. 1,2 kg/l
Svaigas javas svars: apm. 1,6 kg/l
Patēriņš:  uz līdzenas virsmas
ķelle 3 x 3 x 3 mm: apm. 1,2 kg/m2

ķelle 6 x 6 x 6 mm: apm. 1,9 kg/m2

ķelle 8 x 8 x 8 mm: apm. 2,3 kg/m2

Izstrādes laiks (+20°C): apm. 30 min.
Atvērtais līmes laiks: apm. 30 min.
Koriģēšanas laiks: apm. 15 min.
Šuvju aizpildīšana (+20°C):                                   
apm. pēc   90 min.  
Iepakojums: 25 kg maisi
Uzglabāšana: apm. 6 mēnešus, sausā telpā, 
neatvērtā oriģinālajā iepakojumā

ARDEX X 77 W
MICROTEC elastīgā flīžu 
līme, balta
Ārdarbiem un iekšdarbiem, grīdām un 
sienām

Sausām un mitrām telpām, baseiniem, bal-
koniem, fasādēm. Piemērota caurspīdīgas 
mozaīkas līmēšanai

Cementa bāzes
Bez kaļķa izsvīdumiem (kāpnes, fasādes)
Ūdens un sala izturīga
Ļoti ekonomiska
Īpašas piedevas aizsargā pret atmosfēras 
ietekmi
Dubulta noturība pret vertikālo noslīdēšanu
Divreiz ilgāks līmes atvērtais laiks

Sistēmas produkts kopā ar ARDEX 
hidroizolācijām

Dubulta drošība pateicoties šķiedrām:
– stiprāka saķere, lielāka izturība pret bīdes 
un deformācijas spēkiem

Pielietojums:
– keramikas, porcelāna, akmens masas un 

klinkera flīžu,
– stikla un porcelāna mozaīkas,
– mitrumizturīga dabīgā akmens plātņu,
– betona plātņu līmēšanai un:
– piemērotu celtniecībā izmantojamo plātņu, 

piem., ģipškartona, minerālšķiedru un putup-
lasta izolācijas plātņu,

– plātņu elementu (cietā putuplasta izolācijas 
plātņu ar javas kārtu abās pusēs)

   piestiprināšanai. 
   Var klāt uz betona un mūra, kurš ir vismaz   

3 mēnešus vecs. 
   Piemērota klāšanai uz apsildāma pamata.

Caurspīdīgas stikla mozaīkas līmēšanai mitrās 
un slapjās zonās mēs rekomendējam izmantot 
baltu ARDEX WA.

ARDEX X 77 W + ARDEX E 90 
= vēl elastīgāka (S2 atbilstoši EN 12002)

Klasifikācija: C2/T(T)E(E) S1 (EN 12004)
Maisīšanas attiecība:  
apm. 5,25 l ūdens : 12,5 kg pulvera 
apm. 1 TD ūdens : 2,25 TD pulvera
Pulvera svars:  apm. 1,0 kg/l
Svaigas javas svars: apm. 1,6 kg/l
Patēriņš:  uz līdzenas virsmas
ķelle 3 x 3 x 3 mm: apm. 1,1 kg/m2

ķelle 6 x 6 x 6 mm: apm. 2,0 kg/m2

ķelle 8 x 8 x 8 mm: apm. 2,5 kg/m2

Izstrādes laiks (+20°C): apm. 3 st.
Atvērtais līmes laiks: apm. 60 min.
Koriģēšanas laiks: apm. 30 min.
Šuvju aizpildīšana (+20°C):                                   
grīdām pēc apm. 24 stundām
sienām pēc apm. 8 stundām
Iepakojums: 12,5 kg maisi
Uzglabāšana: apm. 12 mēnešus, sausā telpā, 
neatvērtā oriģinālajā iepakojumā.

ARDEX X 701 F
Elastīgā flīžu līme

Ārdarbiem un iekšdarbiem, grīdām un 
sienām

Sausām un mitrām telpām, balkoniem, 
fasādēm

Cementa bāzes
Bez kaļķa izsvīdumiem (kāpnes, fasādes)
Ūdens un sala izturīga
Ļoti ekonomiska
Īpašas piedevas aizsargā pret atmosfēras 
ietekmi

Sistēmas produkts kopā ar ARDEX 
hidroizolācijām

Pielietojums:
– keramikas, porcelāna, akmens masas un 

klinkera flīžu,
– stikla un porcelāna mozaīkas,
– mitrumizturīga dabīgā akmens plātņu,
– betona plātņu
līmēšanai un
– piemērotu celtniecībā izmantojamo plātņu, 

piem., ģipškartona,
– minerālšķiedru un putuplasta izolācijas 

plātņu,
– plātņu elementu (cietā putuplasta izolācijas 

plātņu ar javas kārtu abās pusēs)
piestiprināšanai.

   Var klāt uz betona un mūra, kurš ir vismaz   
3 mēnešus vecs. 

   Piemērota klāšanai uz apsildāma pamata.

Klasifikācija: C2/TE S1 (EN 12004)

Maisīšanas attiecība:  
apm. 11 l ūdens : 25 kg pulvera  
apm. 1 TD ūdens : 2,0 TD pulvera
Pulvera svars:  apm. 1,1 kg/l
Svaigas javas svars: apm. 1,5 kg/l
Patēriņš:  uz līdzenas virsmas
ķelle 4 x 4 x 4 mm: apm. 1,6 kg/m2

ķelle 6 x 6 x 6 mm: apm. 2,2 kg/m2

ķelle 8 x 8 x 8 mm: apm. 2,5 kg/m2

Izstrādes laiks (+20°C): apm. 5 st.
Atvērtais līmes laiks: apm. 30 min.
Koriģēšanas laiks: apm. 20 min.
Šuvju aizpildīšana (+20°C):                                   
grīdām pēc apm. 24 stundām
sienām pēc apm. 8 stundām
Iepakojums: 25 kg maisi
Uzglabāšana: apm. 12 mēnešus, sausā telpā, 
neatvērtā oriģinālajā iepakojumā.
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ARDEX N 23 W
MICROTEC elastīgā līme 
dabīgam akmenim, balta
Iekšdarbiem, grīdām un sienām

Dabīgā akmens līmēšanai                         
bez krāsu un formas izmaiņām.
Kārtām ar biezumu no 2 – 15 mm.

Cementa bāzes, ar ARDURAPID efektu
Bez kaļķa izsvīdumiem
Ātri žūstoša un cietējoša

ARDEX dabīgā akmens klāšanas sistēmas 
produkts                            

Dubulta drošība pateicoties šķiedrām:
– stiprāka saķere, lielāka izturība pret bīdes 
un deformācijas spēkiem

Pielietojums:
– dabīgā akmens, terakota plākšņu līmēšanai 

vidējā un biezā līmes kārtā,
– marmora, jura marmora, granīta, kvarcīta 

u.c., kā arī “cotto“ un betona plātņu līmēša-
nai, nepieļaujot toņu maiņas,

– keramikas, akmens masas un porcelāna flīžu 
līmēšanai.

   Var klāt uz betona un mūra, kurš ir vismaz   
3 mēnešus vecs. 

   Piemērota klāšanai uz apsildāma pamata.

Pievērsiet uzmanību:
– Marmora un citu jūtīgo dabīgo akmens šuvju 

aizpildīšanai izmantojiet ARDEX MG javu 
šuvēm.

ARDEX N 23 W + ARDEX E 90 =                 
vēl elastīgāka (S2 atbilstoši EN 12002).
Maisījumā ar ARDEX E 90 tikai keramikas flīžu 
līmēšanai.

Klasifikācija: C2/FTE S1 (EN 12004)

Maisīšanas attiecība:  
8,25 - 8,75 l ūdens : 25 kg pulvera 
apm. 1 TD ūdens : 2,5 TD pulvera
Pulvera svars:  apm. 1,2 kg/l
Svaigas javas svars: apm. 1,4 kg/l
Patēriņš:  uz līdzenas virsmas
ķelle 3 x 3 x 3 mm:       apm. 1,2 kg/m2

ķelle 6 x 6 x 6 mm:       apm. 1,9 kg/m2

ķelle 8 x 8 x 8 mm:       apm. 2,4 kg/m2

ķelle 10 x 10 x 10 mm: apm. 2,9 kg/m2

ķelle 12 x 12 x 12 mm: apm. 3,4 kg/m2

Izstrādes laiks (+20°C): 45 - 60 min.
Atvērtais līmes laiks: apm. 30 min.
Koriģēšanas laiks: apm.15 min.
Šuvju aizpildīšana (+20°C):                                   
apm. pēc   2 st.  
Iepakojums: 25 kg maisi
Uzglabāšana: apm. 12 mēnešus, sausā telpā, 
neatvērtā oriģinālajā iepakojumā.
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ARDEX X 32
Elastīga līmēšanas java 
dabīgam akmenim
Ārdarbiem un iekšdarbiem, grīdām un 
sienām

Dabīgā akmens līmēšanai                         
bez krāsu un formas izmaiņām.
Kārtām ar biezumu līdz 30 mm.

Ar ARDURAPID PLUS efektu
Cementa bāzes
Kalibrētu plākšņu līmēšanai ar 8x8x8 izmēra 
ķelli
Dažāda biezuma plākšņu līmēšanai 5-20 mm 
biezā līmes kārtā
Liela izmēra plākšņu līmēšanai 10-30 mm 
biezā līmes slānī

Atgrūž ūdeni un izturīga pret klimata ietekmi. 
Jau pēc 3 stundām sacietējusi.

Pielietojums:
– Marmora, jura marmora, granīta, kvarcīta 

u.c., kā arī “cotto“ un betona plātņu līmēša-
nai, nepieļaujot toņu maiņas.

– Keramikas, akmens masas un porcelāna flīžu 
līmēšanai.

– Betona plātņu līmēšanai.
– Sienu un grīdu izlīdzināšanai.

 Var klāt uz betona un mūra, kurš ir vismaz   3 
mēnešus vecs. 

   Piemērota klāšanai uz apsildāma pamata.

Pievērsiet uzmanību:
– Kristāliskā gaiša un caurspīdīgā marmora 

līmēšanai izmantojiet ARDEX N 23 W balto 
līmi.

– Marmora un citu jūtīgo dabīgo akmens šuvju 
aizpildīšanai izmantojiet ARDEX MG javu 
šuvēm.

Klasifikācija: C2/FTE S1 (EN 12004)

Maisīšanas attiecība: 
Grīdām 
8,0 - 8,5 l ūdens : 25 kg pulvera  
apm. 1 TD ūdens : 2,75 TD pulvera
Sienām
apm. 7,5 l ūdens : 25 kg pulvera  
apm. 1 TD ūdens : 3 TD pulvera
Pulvera svars:  apm. 1,1 kg/l
Svaigas javas svars: apm. 1,6 kg/l
Patēriņš:  uz līdzenas virsmas
ķelle 8 x 8 x 8 mm: apm. 3,3 kg/m2

apm. 1,2 kg/m2/mm 

Izstrādes laiks (+20°C): apm. 60 min.
Atvērtais līmes laiks: apm. 20 min.
Koriģēšanas laiks: 20 - 30 min.
Šuvju aizpildīšana (+20°C):                                   
apm. pēc   3 st.  
Iepakojums: 25 kg maisi
Uzglabāšana: apm. 12 mēnešus, sausā telpā, 
neatvērtā oriģinālajā iepakojumā.

ARDEX E 90
Sintētisko sveķu piedeva 
līmēm
Iekšdarbiem un ārdarbiem

Sajaukšanai ar:
ARDEX X 77 W 
ARDEX X 77
ARDEX X 77 S 
ARDEX X 78 
ARDEX X 78 S
ARDEX N 23 W

Īpašības:
–  Paaugstina javas elastību
–  Palielina javas ūdens atgrūšanu

Maisīšanas attiecība: 
12,5 kg ARDEX X 77 W 
  1,9 kg ARDEX E 90 + 3,75 l ūdens

   25 kg ARDEX X 77+ 
  4,5 kg ARDEX E 90 + 9,0 l ūdens 

12,5 kg ARDEX X 77 S+ 
1,50 kg ARDEX E 90 + 3,0 l ūdens

   25 kg ARDEX X 78+ 
  3,5 kg ARDEX E 90 + 7,0 l ūdens 

   25 kg ARDEX X 78 S+ 
  3,0 kg ARDEX E 90 + 6,0 l ūdens

   25 kg ARDEX N 23 W+ 
  3,3 kg ARDEX E 90 + 6,7 l ūdens

Iepakojums: 4,5 kg spaiņi
Uzglabāšana: apm. 12 mēnešus, sausā telpā, 
neatvērtā oriģinālajā iepakojumā. Sargāt no 
sala.
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Ausnahme:
Frost-Tau-Wechsel-

Lagerung
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ARDEX S48
Ļoti elastīga līme, balta

Iekšdarbiem, grīdām un sienām

Satur cementu
Ļoti ekonomiska
Speciāla līme ar paaugstinātu elastību

Apvieno dispersijas līmju īpašības ar ātri cietē-
jošas javas īpašībām

Pielietojums:
– Keramikas un akmens masas flīžu līmēšanai.
– Cietu un mīkstu izolācijas plākšņu līmēšanai 

uz absorbējošām un neabsorbējošām virs-
mām.

– Plānu, liela formāta flīžu līmēšanai.
– Var līmēt uz betona, kurš turpina deformēties, 

un mūra, kurš cietējis ilgāk par 1 mēnesi.
– Izturīga pret mitrumu virtuvēs, vannas istabās, 

dušas telpās.

Piemērota līmēšanai uz apsildāma pamata.

Caurspīdīgas stikla mozaīkas līmēšanai mitrās 
un slapjās zonās mēs rekomendējam izmantot 
baltu ARDEX WA.

Klasifikācija: C2/FT S2 (EN 12004/12002)

Maisīšanas attiecība:  
apm. 7,75 l ūdens : 12,5 kg pulvera  
apm. 1 TD ūdens : 1,75 TD pulvera
Pulvera svars:  apm. 0,8 kg/l
Svaigas javas svars: apm. 1,3 kg/l
Patēriņš:  uz līdzenas virsmas
ķelle 3 x 3 x 3 mm: apm. 0,9 kg/m2

ķelle 6 x 6 x 6 mm: apm. 1,3 kg/m2

ķelle 8 x 8 x 8 mm: apm. 1,7 kg/m2

Izstrādes laiks (+20°C): apm. 60 min.
Atvērtais līmes laiks: apm. 20 min.
Koriģēšanas laiks: 20 - 30 min.
Šuvju aizpildīšana (+20°C):                                   
grīdām pēc apm. 5 stundām                      
(stikla mozaīkai apm. pēc 24 stundām)
sienām pēc apm. 3 stundām 
(stikla mozaīkai apm. pēc 24 stundām) 
Iepakojums: 12,5 kg maisi
Uzglabāšana: apm. 12 mēnešus, sausā telpā, 
neatvērtā oriģinālajā iepakojumā.
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ARDEX WA
Epoksīda līme, pelēka

Ārdarbiem un iekšdarbiem, grīdām un 
sienām

Izturīga pret augstām ķīmiskām                 
un mehāniskām slodzēm

Mehāniskā izturība: staigāšanai jau pēc 12 
stundām, un pilnai mehāniskai slodzei jau pēc 
24 stundām. 

Ķīmiskā izturība: pēc sacietēšanas      
ARDEX WA ir izturīga pret hlorētu ūdeni, 
parastajiem tīrīšanas līdzekļiem, sāļu šķīdu-
miem, minerāleļļu, taukvielām, sārmiem, augļu 
sulām u.c. ķīmiskām vielām (skatīt tehnisko 
aprakstu). Pilna ķīmiskā noturība tiek sasniegta 
pēc 7 dienām, ja temperatūra ir +180 C /+200 C.

Pielietojums:
Keramikas, akmens masas un klinkera, fasā-
des keramikas, neuzsūcošu flīžu, plākšņu un 
mozaīkas pielīmēšanai vietās ar paaugstinātām 
ķīmiskām un mehāniskām slodzēm tajos gadī-
jumos, kad minerālās javas nav piemērotas 
dotajām slodzēm, piemēram, kautuvēs, alus 
darītavās, pienotavās, virtuvēs, baseinos un 
citur kur pastāv augsta ķīmiskā un mehāniskā 
slodze.
Piemērota līmēšanai uz apsildāma pamata.

Iestrādes temperatūra: +10– +30°C

Klasifikācija: R2/TE (EN 12004)

Maisīšanas attiecība:  
norādīta uz iepakojuma
Svaigas javas svars: apm. 1,5 kg/l
Patēriņš:  uz līdzenas virsmas
ķelle 3 x 3 x 3 mm: apm. 1,5 kg/m2

ķelle 6 x 6 x 6 mm: apm. 2,7 kg/m2

ķelle 8 x 8 x 8 mm: apm. 3,7 kg/m2

Izstrādes laiks (+20°C): apm. 80 min.
Atvērtais līmes laiks: apm. 80 min.
Koriģēšanas laiks: apm. 80 min.
Šuvju aizpildīšana (+20°C):                                   
apm. pēc   12 st. 
Saķeres stiprība: 
pēc 28 dienām >2,5 N/mm2

Spiedes stiprība:
pēc 1 dienas 60 N/mm2

pēc 28 dienām 70 N/mm2

Lieces stiprība: 
pēc 1 dienas 35 N/mm2

pēc 28 dienām 43 N/mm2 
Iepakojums: 4 kg spaiņi ar 2 konteineriem      
3 kg sveķu un 1 kg cietinātāja
Uzglabāšana: apm. 12 mēnešus, sausā telpā, 
neatvērtā oriģinālajā iepakojumā. Vienmēr 
uzglabāt vertikāli, neapgāzt. Pastas sacietēša-
na uzglabāšanas laikā neietekmē ARDEX WA 
kvalitāti.
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ARDEX šuvju aizpildes 
javu sortiments

ARDEX  
EG 8

ARDEX  
WA

Hibrīda Epoksīda Speciālās
Ja nepieciešama 
šuvju augsta 
ķīmiskā un 
mehāniskā noturība, 
un ja vēlaties 
izvairīties no dabīgā 
akmens krāsu 
izmaiņām – ARDEX 
speciālās šuvju 
aizdares javas ir 
labākā izvēle.

 Lielām slodzēm
ARDEX  

GK
ARDEX  

FK 

Jūtīgam dabīgam akmenim
ARDEX  

MG

"FlextraPro"
Augstas kvalitātes flīžu 
šuvju aizpildīšanai. To 
tehniskās un ekspluatā-
cijas īpašības atbilst 
visaugstākajām 
kvalitātes un estētiska-
jām prasībām. Ar 
profilaktisko aizsardzību 
pret pelējumu un stingru 
saķeri ar flīžu malām, 
bez rukuma un plaisu 
veidošanās riska. 
Atgrūž ūdeni un 
netīrumus. Ļoti smalkas 
un gludas šuvju 
virsmas.

"FlextraPro"- šuvju javas

ARDEX G8S 
FLEX 1–6  

Īpaši piemērota 
neuzsūcošām flīzēm, 
ātri cietējoša

ARDEX G6  
FLEX 1–6

Īpaši piemērota     
uzsūcošām flīzēm

"Nordic Flex" šuvju java

ARDEX NG  
FLEX  2–12

"Nordic Flex"
Atgrūž ūdeni un 
netīrumus. Javu viegli 
iestrādāt šuvēs. Ļoti ilgs 
javas izstrādes laiks, 
kas ļauj efektīvi to 
izmantot lielu platību 
šuvošanai.
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šuves platums piemērota pielietojums izstrādes 
laiks 

var staigāt  
apm. pēc  

apsildāmām 
virsmām

Speciālās

ARDEX EG 8 
Hibrīda java 

2-12 mm

iekšdarbiem un 
ārdarbiem, 

sienām 
un grīdām

Šuvēm starp keramikas un akmens masas flīzēm un plātnēm kur tiek 
izvirzītas paaugstinātas prasības no ķīmiskās un mehāniskās izturības 
viedokļa. Keramikas, stikla un porcelāna mozaīkas līmēšanai uz sienām 
un grīdām. Grīdu flīzēšanai ar flīzēm un plātnēm.

apm. 30 min. 2 dienām piemērota

ARDEX WA 
Epoksīda java

 2-15 mm

iekšdarbiem un 
ārdarbiem, 

sienām 
un grīdām

Šuvēm starp keramikas un akmens masas flīzēm un plātnēm kur tiek 
izvirzītas paaugstinātas prasības no ķīmiskās un mehāniskās izturības 
viedokļa. Keramikas, stikla un porcelāna mozaīkas līmēšanai uz sienām 
un grīdām. Grīdu flīzēšanai ar flīzēm un plātnēm.

apm. 80 min. 12 st. piemērota

ARDEX GK 
Ļoti izturīga java 
platām šuvēm,     

no 4 mm

iekšdarbiem un 
ārdarbiem, 

sienām 
un grīdām

Šuvēm starp keramikas un akmens masas flīzēm, betona plātnēm, 
dabiskā akmens (mitrumizturīga), klinkeri. Fasādēm un stikla sīkblokiem. 
Darbnīcām, baseiniem, mazgātavām, saldūdens rezervuāriem. 
Rūpniecības zonām, kāpņu telpām, balkoniem un terasēm.

apm. 30 min. 90 min. piemērota

ARDEX FK  
Izturīga šuvju java 

2-12 mm

iekšdarbiem un 
ārdarbiem, 

sienām 
un grīdām

Šuvēm starp keramikas un akmens masas flīzēm, betona plātnēm, 
dabiskā akmens (mitrumizturīga), klinkeri. Fasādēm un stikla sīkblokiem. 
Darbnīcām, baseiniem, mazgātavām, saldūdens rezervuāriem. 
Rūpniecības zonām, kāpņu telpām, balkoniem un terasēm.

apm. 30 min. 90 min. piemērota

ARDEX MG 
Šuvju java 

dabīgam akmenim            
līdz 8 mm

iekšdarbiem, 
sienām 

un grīdām

Marmora, Jura marmora, kristāliskā marmora, kaļķakmens, kvarcīta un 
citu mitrumjūtīgu un krāsu mainošu dabīgā akmens šuvju aizpildīšanai. 
Nemaina akmens malas krāsu.

apm. 30 min. 90 min. piemērota

"FlextraPro"

ARDEX G8S  
FLEX 1-6 
ātri cietējoša 

šuvju java
1-6 mm

iekšdarbiem un 
ārdarbiem, 

sienām 
un grīdām

Keramikas un akmens masas flīžu, betona un dabiskā akmens 
(mitrumizturīga) plākšu, stikla, porcelāna un keramikas mozaīkas šuvju 
aizpildīšanai.  
 
ĪPAŠI PIEMĒROTA NEUZSŪCOŠĀM FLĪZĒM

apm. 30 min. 90 min. piemērota

ARDEX G6  
FLEX 1-6 
šuvju java 
1-6 mm 

iekšdarbiem un 
ārdarbiem, 

sienām 
un grīdām

Keramikas un akmens masas flīžu, betona un dabiskā akmens 
(mitrumizturīga) plākšu, stikla, porcelāna un keramikas mozaīkas šuvju 
aizpildīšanai. 
 
ĪPAŠI PIEMĒROTA UZSŪCOŠĀM FLĪZĒM

apm. 90 min. 4 st. piemērota

"Nordic Flex"

ARDEX NG 
Flex 2-12 
šuvju java 
2-15 mm

iekšdarbiem un 
ārdarbiem, 

sienām 
un grīdām

Keramikas un akmens masas flīžu, betona un dabiskā akmens 
(mitrumizturīga) plākšu, stikla un porcelāna flīžu šuvju aizpildīšanai.   
Klinkerim un stikla blokiem.

apm. 90 min. 5 st. piemērota

ARDEX
šuvju javu pārskats
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ĪPAŠI PIEMĒROTA 

UZSŪCOŠĀM 

FLĪZĒM

ARDEX G6 FLEX
Šuvju java

Iekšdarbiem un ārdarbiem. 
Grīdām un sienām.

 – šuvēm ar platumu no 1- 6 mm
 – cementa bāzes
 – ar profilaktisko aizsardzību no pelējuma   
sēnītēm
 – augsta saķere ar flīžu malām
 – nesatur smiltis
 – ļoti smalka un gluda virsma
 – ilgs izstrādes laiks

Sacietējušai javai piemīt hidrofobiskas, netī-
rumus atstumjošas īpašības un profilaktiskā 
aizsardzība pret pelējuma sēnīšu veidošanos, 
kuras ietekmē šuvju optisko izskata un īpašī-
bu saglabāšanu. Ļoti liela elastība un stipra 
saķere ar flīžu malām samazina plaisu rašanās 
risku uz virsmām, kas atrodas termiskā ietek-
mē.

Pielietojums:
Šuvju aizpildīšanai starp keramikas un akmens 
masas flīzēm, stikla, porcelāna un keramikas 
mozaīkai, kā arī betona un dabiskā akmens 
(mitrumizturīga) plāksnēm.

Lietošana:
Java viegli ieklājama. Vienā piegājienā to var 
viegli ieklāt šuvēs ar speciālu gumijas špakteli 
velkot to diognāli pār flīžu šuvēm. Kad java 
sākusi sacietēt, to var uzklāt atkārtoti otro reizi. 
Kad tā ir pietiekami sacietējusi, noklātie lauku-
mi jānomazgā ar mitru sūkli.

Gadījumos, ja mazgāšanu veicat pēc ilgāka 
laika, izšuvotos laukumus pirms mazgāšanas 
nepieciešams samitrināt. Javas pārpaliku-
mus viegli notīrīt ar mitru sūkli un tīru ūdeni. 
Virsmas mitrināšanai vislabāk ir izmantot 
parastu dārza smidzinātāju. Tas lieliski 
piemērots tam, lai samitrinātu visu nepiecieša-
mo laukumu, tai pat laikā izvairoties no lieka 
ūdens daudzuma, kā arī samazinās šuvotāja 
krāsu izmaiņas risks.

Nesāciet šuvju mazgāšanu pārāk ātri, tas 
var ietekmēt šuvotāja krāsu.

Maisīšanas attiecība: 
apm. 3,5 l ūdens : 12,5 kg pulvera 
apm. 1 TD ūdens : 3 TD pulvera
Pulvera svars:  apm. 1,2 kg/l
Svaigas javas svars: apm. 1,8 kg/l
Patēriņš: šuvēm ar platumu 3 mm un dziļumu 
5 mm, 15 x 15 cm flīzēm: apm. 0,35 kg/m2

Virsmas cietība (ar lodītes iespiešanu):     
pēc 1 dienas 35 N/mm2 

pēc 7 dienām 65 N/mm2

pēc 28 dienām 75 N/mm2

Izstrādes laiks (+20°C): apm. 1½ st.
Var staigāt: apm. pēc  4 st.
Piemērotība apsildāmām grīdām: piemērots
Iepakojums: 5 kg un 12,5 kg maisi
Uzglabāšana: apm. 12 mēnešus, sausā telpā, 
neatvērtā oriģinālajā iepakojumā.

Šuvju krāsu toņi 56 – 57 lpp.

WA
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ĪPAŠI PIEMĒROTA 

NEUZSŪCOŠĀM 

FLĪZĒM

ARDEX G8S FLEX
Šuvju java

Iekšdarbiem un ārdarbiem. 
Grīdām un sienām.

– šuvēm ar platumu no 1- 6 mm
– cementa bāzes
– ar profilaktisko aizsardzību no pelējuma   
sēnītēm
– augsta saķere ar flīžu malām
– smalka un gluda virsma
– ātri cietējoša, iespējama agrāka mazgāšana

Sacietējušai javai piemīt hidrofobiskas, netī-
rumus atstumjošas īpašības un profilaktiskā 
aizsardzība pret pelējuma sēnīšu veidošanos, 
kuras ietekmē šuvju optisko izskata un īpašī-
bu saglabāšanu. Ļoti liela elastība un stipra 
saķere ar flīžu malām samazina plaisu rašanās 
risku uz virsmām, kas atrodas termiskā ietek-
mē.

Pielietojums:
Šuvju aizpildīšanai starp keramikas un akmens 
masas flīzēm, stikla, porcelāna un keramikas 
mozaīkai, kā arī betona un dabiskā akmens 
(mitrumizturīga) plāksnēm.

Lietošana:
Javu flīžu šuvēs ieklāj ar piemērotu šuvošanas 
ķelli velkot to diognāli pār flīžu šuvēm. Šuvju 
aizpildes java ļoti labi aizpilda šuves, ar to ir 
viegli strādāt. Ātri cietējoša, bez rukuma un ļoti 
labu saķeri ar flīžu malām. Kad java ir sākusi 
cietēt, nepieciešamības gadījumā to var uzklāt 
atkārtoti. Kad java ir sacietējusi pietiekami, 
var uzsākt izšuvoto laukumu mazgāšanu 
ar sūkli un tīru ūdeni, kas tiek bieži mainīts. 
Mazgāšanu turpina tik ilgi līdz šuves ir gludas, 
līdzenas un vienādas, un flīzes ir tīras.

Gadījumos, ja mazgāšanu veicat pēc ilgāka 
laika, izšuvotos laukumus pirms mazgāšanas 
nepieciešams samitrināt. Javas pārpaliku-
mus viegli notīrīt ar mitru sūkli un tīru ūdeni. 
Virsmas mitrināšanai vislabāk ir izmantot 
parastu dārza smidzinātāju. Tas lieliski 
piemērots tam, lai samitrinātu visu nepiecieša-
mo laukumu, tai pat laikā izvairoties no lieka 
ūdens daudzuma, kā arī samazinās šuvotāja 
krāsu izmaiņas risks.

Maisīšanas attiecība: 
apm. 2,75 l ūdens : 12,5 kg pulvera
apm. 1 TD ūdens : 3,4 TD pulvera
Pulvera svars:  apm. 1,3 kg/l
Svaigas javas svars: apm. 2,0 kg/l
Patēriņš: šuvēm ar platumu 3 mm un dziļumu 
5 mm, 30 x 30 cm flīzēm: apm. 0,20 kg/m2

Virsmas cietība (ar lodītes iespiešanu):     
pēc 1 dienas 40 N/mm2 

pēc 7 dienām 75 N/mm2

pēc 28 dienām 80 N/mm2

Izstrādes laiks (+20°C): apm. 30 min.
Var staigāt: apm. pēc   90 min.
Piemērotība apsildāmām grīdām: piemērots
Iepakojums: 5 kg un 12,5 kg maisi
Uzglabāšana: apm. 12 mēnešus, sausā telpā, 
neatvērtā oriģinālajā iepakojumā.
Šuvju krāsu toņi 56 – 57 lpp.

A

ARDEX FK
Paaugstinātas izturības 
šuvju java
Iekšdarbiem un ārdarbiem. 
Grīdām un sienām.

– šuvēm ar platumu no 2 - 12 mm
– cementa bāzes
– pēc 90 minūtēm pa šuvoto virsmu var staigāt 
– izturīga pret atkausēšanas sāli, tīrīšanas 
iekārtām ar tvaiku, augstām temperatūrām, 
minerāleļļām un sadzīves tīrīšanas līdzekļiem

Pielietojums:
Šuvju aizpildīšanai starp keramikas un akmens 
masas flīzēm, kā arī betona un dabiskā akmens 
(mitrumizturīga) flīzēm, klinkera plāksnēm, fasā-
des ķieģeļflīzēm un mozaīkai. Garāžās, auto 
mazgātuvēs, baseinos, dzeramā ūdens tvertnēs, 
tirdzniecības centros, balkonos un terasēs un 
fasādēs.

Lietošana:
Javu flīžu šuvēs ieklāj ar piemērotu šuvošanas 
ķelli velkot to diognāli pār flīžu šuvēm. Ļoti labi 
aizpilda šuves, kā arī to ir viegli nomazgāt no 
flīžu virsmas. Java ātri sacietē, nenomazgājas 
no platām šuvēm arī pie zemām temperatūrām, 
neatstāj pēdas uz flīžu virsmas, ar ļoti labām 
aizpildīšanas īpašībām, stingri turas un neplaisā. 
Grīdām javu ieteicams iestrādāt ar gumijas 
špakteli.

Porainās virsmās, kā arī flīžu vai plātņu matētajā 
glazūrā var nosēsties šuvju javas pārpalikumi. 
Tāpēc nepieciešams izdarīt izmēģinājumus 
ar šādu segumu šuvēm. Izmantojot tīrīšanas 
līdzekļus, kuri satur skābes, šuves pirms tam 
jāsamitrina. Pamata mitrums un atšķirīga flīžu 
malu uzsūktspēja var ietekmēt flīžu šuvju krāsu.

Vietās, kurās ir agresīva ķīmiskā vide cementa 
bāzes šuvju javas vietā jāizmanto šuvju pildviela 
ARDEX WA uz epoksīda bāzes vai hibrīd java 
ARDEX EG 8.

Maisīšanas attiecība: 
apm. 5 l ūdens : 25 kg pulvera 
apm. 1 TD ūdens : 4 TD pulvera
Pulvera svars:  apm. 1,3 kg/l
Svaigas javas svars: apm. 2,1 kg/l
Patēriņš: šuvēm ar platumu 3 mm un dziļumu 
5 mm,
30 x 30 cm flīzēm apm. 0,20 kg/m2

15 x 15 cm flīzēm apm. 0,40 kg/m2

10 x 10 cm flīzēm apm. 0,60 kg/m2

5 x 5 cm flīzēm     apm. 1,00 kg/m2 
Virsmas cietība (ar lodītes iespiešanu):        
pēc 1 dienas 40 N/mm2 

pēc 3 dienām 60 N/mm2

pēc 7 dienām 80 N/mm2

pēc 28 dienām 100 N/mm2

Izstrādes laiks (+20°C): apm. 30 min.
Var staigāt: apm. pēc   90 min.
Piemērotība apsildāmām grīdām: piemērots
Iepakojums: 25 kg maisi
Uzglabāšana: apm. 12 mēnešus, sausā telpā, 
neatvērtā oriģinālajā iepakojumā.

Šuvju krāsu toņi 56 – 57 lpp.

A

ARDEX GK
Šuvju java platām šuvēm

Iekšdarbiem un ārdarbiem. 
Grīdām un sienām.

– no 4 mm platām šuvēm
– cementa bāzes
– pēc 90 minūtēm pa šuvoto virsmu var staigāt
– izturīga pret atkausēšanas sāli, tīrīšanas 
iekārtām ar tvaiku, augstām temperatūrām, 
minerāleļļām un sadzīves tīrīšanas līdzekļiem 

Pielietojums:
Šuvju aizpildīšanai starp keramikas un akmens 
masas flīzēm, kā arī betona un dabiskā 
akmens (mitrumizturīga) flīzēm, klinkera plāk-
snēm, fasādes ķieģeļflīzēm un stikla blokiem. 
Garāžās, auto mazgātuvēs, baseinos, dzeramā 
ūdens tvertnēs, tirdzniecības centros, balkonos 
un terasēs un fasādēs.

Lietošana:
Javu flīžu šuvēs ieklāj ar piemērotu šuvošanas 
ķelli velkot to diognāli pār flīžu šuvēm. Ļoti labi 
aizpilda šuves, kā arī to ir viegli nomazgāt no 
flīžu virsmas. Java ātri sacietē, nenomazgā-
jas no platām šuvēm arī pie zemām tempe-
ratūrām, neatstāj pēdas uz flīžu virsmas, ar ļoti 
labām aizpildīšanas īpašībām, stingri turas un 
neplaisā.

Porainās virsmās, kā arī flīžu vai plātņu matē-
tajā glazūrā var nosēsties šuvju javas pārpa-
likumi. Tāpēc nepieciešams izdarīt izmēģinā-
jumus ar šādu segumu šuvēm. Izmantojot 
tīrīšanas līdzekļus, kuri satur skābes, šuves 
pirms tam jāsamitrina. Ja lietojat agresīvus 
mazgāšanas līdzekļus, ievērojiet to ražotāju 
norādījumus, izvairieties no pārdozēšanas. 
Pamata mitrums un atšķirīga flīžu malu uzsūkt-
spēja var ietekmēt flīžu šuvju krāsu.

Vietās, kurās ir agresīva ķīmiskā vide cementa 
bāzes šuvju javas vietā jāizmanto šuvju pild-
viela ARDEX WA uz epoksīda bāzes vai hibrīd 
java ARDEX EG 8.

Maisīšanas attiecība: 
apm. 4 l ūdens : 25 kg pulvera 
Pulvera svars:  apm. 1,5 kg/l
Svaigas javas svars: apm. 2,2 kg/l
Patēriņš: šuvēm ar platumu 10 mm un dziļumu 
5 mm,
30 x 30 cm flīzēm apm. 0,65 kg/m2

15 x 15 cm flīzēm apm. 1,30 kg/m2

10 x 10 cm flīzēm apm. 2,00 kg/m2

Virsmas cietība (ar lodītes iespiešanu):     
pēc 1 dienas 40 N/mm2 

pēc 3 dienām 60 N/mm2

pēc 7 dienām 80 N/mm2

pēc 28 dienām 100 N/mm2

Izstrādes laiks (+20°C): apm. 30 min.
Var staigāt: apm. pēc   90 min.
Piemērotība apsildāmām grīdām: piemērots
Iepakojums: 25 kg maisi
Uzglabāšana: apm. 12 mēnešus, sausā telpā, 
neatvērtā oriģinālajā iepakojumā.

Šuvju krāsu toņi 56 – 57 lpp.

ARDEX MG
Šuvju java marmoram

Iekšdarbiem. 
Grīdām un sienām.

– līdz 8 mm platām šuvēm
– ar ARDURAPID īpašībām
– neizmaina akmens malu krāsu
– sacietē bez rukuma
– viegli nomazgājami javas atlikumi
– ātri sacietē

Pielietojums:
Marmora, Jura marmora, kristāliskā marmora, 
kaļķakmens, kvarcīta un citu mitrumjūtīgu un 
krāsu mainošu dabīgā akmens šuvju aizpildīša-
nai, bez plākšņu malu krāsas izmaiņām.

Maisīšanas attiecība: 
apm. 1,55 l ūdens : 5 kg pulvera 
apm. 1 TD ūdens : 2,5 TD pulvera
Pulvera svars:  apm. 1,3 kg/l
Svaigas javas svars: apm. 1,9 kg/l
Patēriņš: šuvēm ar platumu 3 mm un dziļumu 
5 mm,
60 x 60 cm flīzēm apm. 0,10 kg/m2

30 x 60 cm flīzēm apm. 0,15 kg/m2

30 x 30 cm flīzēm apm. 0,20 kg/m2

15 x 30 cm flīzēm apm. 0,30 kg/m2 
20 x 30 cm flīzēm apm. 0,25 kg/m2

Virsmas cietība (ar lodītes iespiešanu):     
pēc 1 dienas 40 N/mm2 

pēc 3 dienām 60 N/mm2

pēc 7 dienām 70 N/mm2

pēc 28 dienām 80 N/mm2

Izstrādes laiks (+20°C): apm. 30 min.
Var staigāt: apm. pēc   90 min.
Piemērotība apsildāmām grīdām: piemērots
Iepakojums: 5 kg maisi
Uzglabāšana: apm. 12 mēnešus, sausā telpā, 
neatvērtā oriģinālajā iepakojumā.

Šuvju krāsu toņi 56 – 57 lpp.

ARDEX NG FLEX
Elastīga šuvju java

Iekšdarbiem un ārdarbiem. 
Grīdām un sienām.

– šuvēm ar platumu no 2 - 12 mm
– cementa bāzes
– ūdeni un netīrumus atstumjošas īpašības
– sacietē bez rukuma
– viegli nomazgājami javas atlikumi

Pielietojums:
Šuvju aizpildīšanai starp keramikas un akmens 
masas, stikla un porcelāna, kā arī dabiskā 
akmens (mitrumizturīga) flīzēm un klinkera 
plāksnēm. 

Lietošana:
Pateicoties javas ilgajam iestrādes laikam, 
to efektīvi var izmantot lielām platībām. Javu 
flīžu šuvēs ieklāj ar piemērotu šuvošanas 
ķelli. Vienā piegājienā, izvairoties no javas 
iztecēšanas, var aizpildīt pat dziļākas un ver-
tikālas šuves. Kad java sākusi sacietēt, to var 
uzklāt atkārtoti. Kad tā ir pietiekami sacietējusi, 
noklātie laukumi jānomazgā ar mitru sūkli. Ja 
mazgāsiet pēc ilgāka laika, laukumus vajadzē-
tu samitrināt – pēc tam mazgāt būs vieglāk. 
Javas pārpalikumus vēlāk notīriet ar mitru sūkli.

Nesāciet šuvju mazgāšanu pārāk ātri, tas 
var ietekmēt šuvotāja krāsu.

Porainās virsmās, kā arī flīžu vai plātņu matē-
tajā glazūrā var nosēsties šuvju javas pārpali-
kumi. Tāpēc nepieciešams izdarīt izmēģināju-
mus ar šādu segumu šuvēm.

Maisīšanas attiecība: 
apm. 2,9 l ūdens : 12,5 kg pulvera 
apm. 1 TD ūdens : 3,75 TD pulvera
Pulvera svars:  apm. 1,3 kg/l
Svaigas javas svars: apm. 2,0 kg/l
Patēriņš: šuvēm ar platumu 10 mm un dziļumu 
5 mm,
30 x 30 cm flīzēm apm. 0,50 kg/m2

15 x 15 cm flīzēm apm. 1,00 kg/m2 
10 x 10 cm flīzēm apm. 1,50 kg/m2

Virsmas cietība (ar lodītes iespiešanu):     
pēc 1 dienas 30 N/mm2 

pēc 3 dienām 40 N/mm2

pēc 7 dienām 50 N/mm2

pēc 28 dienām 70 N/mm2

Izstrādes laiks (+20°C): apm. 90 min.
Var staigāt: apm. pēc   4 - 5 st.
Piemērotība apsildāmām grīdām: piemērots
Iepakojums: 5 un 12,5 kg maisi
Uzglabāšana: apm. 12 mēnešus, sausā telpā, 
neatvērtā oriģinālajā iepakojumā.

Šuvju krāsu toņi 56 – 57 lpp.



ŠUVJU AIZPILDĪŠANAI / SILIKONIŠUVJU AIZPILDĪŠANAI / SILIKONI 5352

ARDEX WA
Epoksīda šuvju java 

Iekšdarbiem un ārdarbiem. 
Grīdām un sienām.

– šuvēm ar platumu no 2 - 15 mm
– flīžu un mozaīkas šuvju aizpildīšanai
– mozaīkas līmēšanai uz sienām un grīdas

Mehāniskās slodzes piemērošana: pēc 12 
stundu cietēšanas +18°C – +20° temperatūrā 
pa šuvēm var staigāt, bet pēc 24 stundām var 
piemērot pilnu mehānisku slodzi. 
Izturība pret ķimikālijām: pēc sacietēšanas 
ARDEX WA ir izturīga pret sāļu šķīdumiem, 
sārmiem, kā arī veselu virkni organiskām un 
minerālām skābēm un to šķīdumiem. +18°C 
– +20°C temperatūrā izturība pret ķimikālijām 
tiek sasniegta pēc 7 diennaktīm.

Pielietojums:
Šuvju aizpildīšanai starp keramikas flīzēm 
un plātnēm, klinkera, “Spaltplatten“ tipa        
dubultplāksnītēm un mozaīku, kad java uz 
cementa bāzes ir nepietiekami izturīga pret 
stipru ķīmisku un mehānisku iedarbību, piemē-
ram, pienotavās, lopkautuvēs, rūpnieciskajās 
virtuvēs, alus darītavās, akumulatoru telpās, 
baseinos, dušas telpās, sporta un brīvā laika 
pavadīšanas telpās, veikalos, termālajās van-
nās un citās tamlīdzīgās vietās. Visur, kur tiek 
izvirzītas paaugstinātas prasības no ķīmiskās 
un mehāniskās izturības viedokļa.

Stikla mozaīka: epoksīda pildviela ir piemērota 
stikla un porcelāna mozaīkas līmēšanai uz 
grīdām un sienām. Keramikas flīzes un plātnes 
var līmēt tikai uz grīdas (tā kā konsistence ir 
šķidrāka, iespējama noslīdēšana). Izmantojot 
kā līmi, ARDEX WA atbilst R2 prasībām sas-
kaņā ar EN 12004.

Iestrādes temperatūra: +10 – +30°C
Maisīšanas attiecība: norādīta uz iepakojums
Svaigas javas svars: apm. 1,5 kg/l
Patēriņš: šuvēm ar platumu 3 mm un dziļumu 
5 mm,
5 x 5 cm flīzēm: apm. 0,90 kg/m2

10 x 10 cm flīzēm: apm. 0,45 kg/m2

15 x 15 cm flīzēm: apm. 0,30 kg/m2

Izstrādes laiks (+20°C): apm. 80 min.
Atvērtais līmes laiks: apm. 80 min.
Koriģēšanas laiks: apm. 80 min.
Var staigāt (+20°C): apm. pēc   12 st. 
Saķeres stiprība: 
pēc 28 dienām >2,5 N/mm2

Spiedes stiprība:
pēc 1 dienas 60 N/mm2

pēc 28 dienām 70 N/mm2

Lieces stiprība: 
pēc 1 dienas 30 N/mm2

pēc 28 dienām 45 N/mm2 
Piemērotība apsildāmām grīdām: piemērots
Iepakojums: 4 kg spaiņi ar 2 konteineriem 3 
kg sveķu un 1 kg cietinātāja
Uzglabāšana: apm. 12 mēnešus, sausā telpā, 
neatvērtā oriģinālajā iepakojumā. Vienmēr 
uzglabāt vertikāli, neapgāzt. Pastas sacietēša-
na uzglabāšanas laikā neietekmē ARDEX WA 
kvalitāti.

Šuvju krāsu toņi 56 – 57 lpp.

ARDEX EG 8
Epoksīda – cementa šuvju 
java
Iekšdarbiem un ārdarbiem. 
Grīdām un sienām.

– šuvēm ar platumu no 2 - 12 mm
– baseiniem un rūpniecības telpām
– visur, kur tiek izvirzītas paaugstinātas prasī-

bas no ķīmiskās un mehāniskās izturības 
viedokļa

– flīžu līmēšanai uz grīdām
– stikla, porcelāna un keramikas mozaīkas 

līmēšanai uz sienām un grīdas

Šuvju aizpildīšana:
Ar speciālu instrumentu, plastmasas vai gumi-
jas mentīti ARDEX EG 8 tiek ieklāts sausās 
šuvēs un stipri nobraucīts. Pēc 15–20 min. 
(atkarībā no temperatūras un flīžu uzsūktspē-
jas) aizpildītās šuves tiek samitrinātas ar ūdeni, 
izmantojot speciālu sūkli “Scotch Brite“ baltā 
krāsā. Pēc īsa brīža segums maigi jānotīra ar 
parastu sūkli. Javas pārpalikumus un atstātās 
pēdas no flīžu virsmām pēc 1–2 dienām var 
notīrīt ar ūdeni un sūkli.

Pievērsiet uzmanību:
– lai augstās temperatūrās javas maisījums 

pats nesakarstu, tas uzreiz jāizstrādā,
– ARDEX EG 8 drīkst lietot tikai tad ja tempe-

ratūra ir augstāka par + 15oC,
– uz porainām virsmām var palikt javas pārpali-

kumi. Izmēģiniet javu nelielā laukumā,
– šuvju dziļumam jābūt vismaz 5 mm,
– javu nedrīkst mazgāt ar karstu ūdeni.

Maisīšanas attiecība: norādīta uz iepakojums
Svaigas javas svars: apm. 1,7 kg/l
Patēriņš: šuvēm ar platumu 3 mm un dziļumu 
5 mm,
5 x 5 cm flīzēm: apm. 0,90 kg/m2

10 x 10 cm flīzēm: apm. 0,45 kg/m2

15 x 15 cm flīzēm: apm. 0,30 kg/m2

Izstrādes laiks (+20°C): apm. 30 min.
Atvērtais līmes laiks: apm. 30 min.
Koriģēšanas laiks: apm. 20 min.
Var staigāt (+20°C): apm. pēc   48 st. 
Saķeres stiprība: 
pēc 28 dienām >1 N/mm2

Spiedes stiprība:
pēc 1 dienas 19 N/mm2

pēc 28 dienām 33 N/mm2

Lieces stiprība: 
pēc 1 dienas 4 N/mm2

pēc 28 dienām 6 N/mm2 
Piemērotība apsildāmām grīdām: piemērots
Iepakojums: 4 kg spaiņi ar 2 konteineriem 1,5 
kg sveķu un 2,5 kg pulvera
Uzglabāšana: apm. 12 mēnešus, sausā 
telpā, neatvērtā oriģinālajā iepakojumā. 
Vienmēr uzglabāt vertikāli, neapgāzt. Pastas 
sacietēšana uzglabāšanas laikā neietekmē          
ARDEX EG 8 kvalitāti.

Šuvju krāsu toņi 56 – 57 lpp.

ARDEX SP1
Grunts ARDEX silikoniem

Porainu virsmu gruntēšanai, piemēram, betons, 
apmetums, dabīgais akmens

Uzklājams ar otu
Žūšanas laiks 60 minūtes

Iepakojums: 200 ml kanna
Uzglabāšana: apm. 12 mēnešus, sausā, vēsā 
telpā.

Vairāk informācijas silikonu izmantošanas 
tabulā lpp. 54.

ARDEX SP2
Grunts ARDEX silikoniem
Neuzsūcošu virsmu gruntēšanai, piemēram, 
metāls, plastika

Uzklājams ar otu
Žūšanas laiks 15 - 90 minūtes

Iepakojums: 200 ml kanna
Uzglabāšana: apm. 18 mēnešus, sausā, vēsā 
telpā.

Vairāk informācijas silikonu izmantošanas 
tabulā lpp. 54.

ARDEX SN
Neitrālais silikons

Iekšdarbiem un ārdarbiem. 
Grīdām un sienām.

Satur fungicīdus, kas novērš pelējuma          
un sēnītes veidošanos

ARDEX hidroizolācijas sistēmas produkts

Lieliska saķere, viegli lietojams, izturīgs pret 
laika apstākļiem, UV starojumu un ikdienas 
tīrīšanas un dezinfekcijas līdzekļiem.

Pielietojums:
Deformācijas, savienojuma un montāžas šuvju 
elastīgai un necaurlaidīgai aizpildīšanai iekš-
telpās un āra apstākļos. Izmantojams šuvēm 
kas pakļautas pastāvīgai mitruma ietekmei. 
Piemērots izmantošanai:
– vannas istabās, dušas telpās, virtuvēs, WC,
– dzīvojamo telpu keramikas flīžu segumiem, 

logu un durvju pieslēgumiem,
– keramikas flīžu segumos balkonos un 

terasēs,
– šuvēm betonā, mūrī, flīžu segumos, apmetu-

mā, stikla, koka un metāla konstrukcijās, logu 
rāmju konstrukcijās. 

Šuves platums: <30 mm
Iestrādes temperatūra: +5°C – +40°C 
Plēvītes veidošanās: 
apm. pēc 7-10 min (temperatūra +23oC, gaisa 
mitrums 50%)
Žūšanas laiks: apm. 2 mm dienā, 
apm. 7 mm nedēļā 
(temperatūra +23oC, gaisa mitrums 50%)
Temperatūras izturība: – 40°C – +180°C
Deformācija: apm 25 % no šuves platuma
Shore A cietība: apm. 25
Patēriņš: 
10 x 10 mm šuve: apm 3,0 m no iepakojuma
5 x 5 mm šuve: apm. 12,0 m no iepakojuma
Iepakojums: 310 ml tūba
Uzglabāšana: apm. 12 mēnešus, sausā, vēsā 
telpā.

Šuvju krāsu toņi 56 – 57 lpp.

ARDEX ST
Silikons dabīgam akmenim

Iekšdarbiem un ārdarbiem. 
Grīdām un sienām.

Satur fungicīdus, kas novērš pelējuma          
un sēnītes veidošanos

Elastīgs hermētiķis marmora, kvarcīta, granīta 
un citu dabīgo akmens šuvju aizpildīšanai

Lieliska saķere, viegli lietojams, izturīgs pret 
laika apstākļiem, UV starojumu un ikdienas 
tīrīšanas un dezinfekcijas līdzekļiem.

Pielietojums:
Deformācijas, savienojuma un montāžas šuvju 
elastīgai un necaurlaidīgai aizpildīšanai iekš-
telpās un āra apstākļos. Izmantojams šuvēm 
kas pakļautas pastāvīgai mitruma ietekmei. 
Piemērots izmantošanai:
– vannas istabās, dušas telpās, virtuvēs, WC,
– dzīvojamo telpu dabīgā akmens segumiem, 

logu un durvju pieslēgumiem,
– dabīgā akmens segumos balkonos un 

terasēs.

Šuves platums:
sienās < 30 mm
grīdās < 15 mm
Iestrādes temperatūra: +5°C – +40°C 
Plēvītes veidošanās: 
apm. pēc 5 min (temperatūra +23oC, gaisa 
mitrums 50%)
Žūšanas laiks: apm. 2 mm dienā, 
apm. 7 mm nedēļā 
(temperatūra +23oC, gaisa mitrums 50%)
Temperatūras izturība: – 40°C – +160°C
Deformācija: apm 20 % no šuves platuma
Shore A cietība: apm. 30
Patēriņš: 
10 x 10 mm šuve: apm 3,0 m no iepakojuma
5 x 5 mm šuve: apm. 12,0 m no iepakojuma
Iepakojums: 310 ml tūba
Uzglabāšana: apm. 12 mēnešus, sausā, vēsā 
telpā.

Šuvju krāsu toņi 56 – 57 lpp.

ARDEX SE
Sanitārais silikons

Iekšdarbiem un ārdarbiem. 
Grīdām un sienām.

Satur fungicīdus, kas novērš pelējuma          
un sēnītes veidošanos

ARDEX hidroizolācijas sistēmas produkts

Lieliska saķere, viegli lietojams, izturīgs pret 
laika apstākļiem, UV starojumu un ikdienas 
tīrīšanas un dezinfekcijas līdzekļiem.

Pielietojums:
Deformācijas, savienojuma un montāžas šuvju 
elastīgai un necaurlaidīgai aizpildīšanai iekš-
telpās un āra apstākļos. Izmantojams šuvēm 
kas pakļautas pastāvīgai mitruma ietekmei. 
Piemērots izmantošanai:
– vannas istabās, dušas telpās, virtuvēs, WC,
– dzīvojamo telpu keramikas flīžu segumiem, 

logu un durvju pieslēgumiem,
– keramikas flīžu segumos balkonos un 

terasēs,
– šuvēm betonā, mūrī, flīžu segumos, apmetu-

mā, stikla, koka un metāla konstrukcijās, logu 
rāmju konstrukcijās.

Šuves platums: <30 mm
Iestrādes temperatūra: +5°C – +40°C 
Plēvītes veidošanās: 
apm. pēc 10 - 12 min (temperatūra +23oC, 
gaisa mitrums 50%)
Žūšanas laiks: apm. 2 mm dienā, 
apm. 7 mm nedēļā 
(temperatūra +23oC, gaisa mitrums 50%)
Temperatūras izturība: – 40°C – +180°C
Deformācija: apm 25 % no šuves platuma
Shore A cietība: apm. 25
Patēriņš: 
10 x 10 mm šuve: apm 3,0 m no iepakojuma
5 x 5 mm šuve: apm. 12,0 m no iepakojuma
Iepakojums: 310 ml tūba
Uzglabāšana: apm. 24 mēnešus, sausā, vēsā 
telpā.

Šuvju krāsu toņi 56 – 57 lpp.



ŠUVJU AIZPILDĪŠANAI / SILIKONI54

ARDEX SILIKONU IZMANTOŠANAS PĀRSKATS

 PAMATNE ARDEX SE ARDEX SN ARDEX ST 
  Sanitārais silikons Neitrālais silikons Akmens silikons

 Sanitārais akrils, piem., vannas

 Alumīnijs

 Anodēts alumīnijs

 Betons

 Betona elementi

 Hromētas virsmas

 Nerūsējošais tērauds

 Emalja

 Šķiedrcementa plāksnes

 Stikls

 Koka krāsa (šķīdinātāja bāze)

 Koka krāsa (ūdens bāze)

 Koka laka (šķīdinātāja bāze) 

 Koka laka (ūdens bāze)

 Glazēta keramika

 Neglazēta keramika

 Mākslīgais akmens

 Sintētiskie profili

 Varš

 Melanīna sveķu paneļi, piem., Resopal

 Misiņš

 Dabīgais akmens / Marmors

 Poliesters

 Gāzbetons

 Apmetums

 Skārds

 Cinkots skārds

Izmantojams bez gruntēšanas

Gruntējas 
ar ARDEX SP1

Gruntējas 
ar ARDEX SP1

Nepiemērots

SP1

SP2

SP1 SP1 SP1

SP1

SP2 SP2

SP2 SP2 SP2

SP1 SP1 SP1

SP2

SP1

SP2 SP2

SP2

SP1

SP1 SP1 SP1

SP1 SP1 SP1

SP2 SP2

Varš un misiņš var reaģēt uz ARDEX SP gruntīm. Pēc gruntēšanas nepieciešams izvēdināt telpas.
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ARDEX CA 20 P
SMP montāžas līme, balta

Iekšdarbiem un ārdarbiem. 
Grīdām un sienām.

Silānmodificēta polimēr bāzes
Bez šķīdinātājiem, ūdens un izocionātiem
Stiprs saķeres spēks
Ilglaicīgi elastīga un izturīga pret vibrācijām
Krāsojama (pēc izžūšanas)
Universāli lietojama

Pielietojums:
–  Profilu, grīdlīstu, kronšteinu, el. inst. kanālu,
– dekoratīvo, akustisko un siltumizolācijas 

paneļu,
– koka un plastmasas elementu,
– dekoratīvo siju,
– metāla profilu,
–  parketa elementu,
– keramikas flīžu un daudzu citu materiālu 

līmēšanai un nostiprināšanai pie absorbējoša 
un neabsorbējoša pamata.

   
   Kustīgu un pieslēguma šuvju blīvēšanai grī-

dās starp metāla, koka, keramikas un plast-
masas elementiem.

Šaubu gadījumā vispirms izdariet       
izmēģinājumus.

Bāze: Silānmodificēts polimērs
Konsistence: pastveida, tiksotropiska
Materiāla blīvums: apm. 1,45 kg/l
Ražība: 
apm. 30-40 ml/m, apm. 7,5 – 10 m / no       
iepakojuma
Plēvītes veidošanās: apm. pēc 7-10 min 
(temperatūra +20oC, gaisa mitrums 50%)
Iestrādes temperatūra: no + 5oC līdz + 35oC
Temperatūras izturība: no - 40oC līdz + 90oC 
Īslaicīgi (15 – 20 min) līdz + 200oC
Žūšanas laiks: apm. 3 – 4 mm / 24 stundas 
(temperatūra +20oC, gaisa mitrums 50%)
Iepakojums: 310 ml tūba
Uzglabāšana: apm. 18 mēnešus, sausā, vēsā 
telpā. Sargāt no sala.

 
 

ARDEX GK platu šuvju java 
 > 4 mm

ARDEX CA 10 D
Montāžas līme, balta

Iekšdarbiem un ārdarbiem. 
Grīdām un sienām.

Dispersijas bāzes
Bez šķīdinātājiem
Stiprs saķeres spēks
Universāli lietojama

Pielietojums:
–  Profilu, grīdlīstu, kronšteinu, el. inst. kanālu,
– dekoratīvo, akustisko un siltumizolācijas 

paneļu,
– koka un plastmasas elementu,
– dekoratīvo siju,
– keramikas flīžu un daudzu citu materiālu 

līmēšanai un nostiprināšanai pie sausa, sta-
bila pamata bez putekļiem, piemēram, pie 
betona, mūra, apmetuma, ģipškartona, koka, 
Styropor un citiem.

Šaubu gadījumā vispirms izdariet       
izmēģinājumus.

Bāze: dispersija
Konsistence: pastveida
Materiāla blīvums: apm. 1,45 kg/l
Ražība: 
apm. 30-40 ml/m, apm. 7,5 – 10 m / no     
iepakojuma
Plēvītes veidošanās: apm. pēc 15 min 
(temperatūra +20oC, gaisa mitrums 50%)
Iestrādes temperatūra: no + 10oC līdz + 30oC
Žūšanas laiks: 
apm. 24 – 48 stundas (atkarībā no apstākļiem)
Iepakojums: 310 ml tūba
Uzglabāšana: apm. 12 mēnešus, sausā, vēsā 
telpā. Sargāt no sala.
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Brilliantweiß

Balta

Pergamona

Sudrabpelēka

Gaiši pelēka

Manhattan

Pelēka

Cementpelēka

Akmens pelēka

Bazalta

Antracīta

Jasmīna

Bahamabeige

Sandbeige

Jurabeige

Tumši brūna

Caurspīdīga

   ARDEX šuvju 
krāsu toņi

2 – 12 mm

"Nordic FLEX" "FlextraPro"

"Nordic FLEX" "FlextraPro"

ARDEX 
NG FLEX

ARDEX  
G6 FLEX

ARDEX  
G8S FLEX

1 – 6 mm 1 – 6 mm

• • •
• • • •

• • •
• • • • • • • •

• • •
• • •

• • • • • •
• • •

• •
• • • •
• • • • • • •

• • •
• • •

• •
• •

• •
•
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ARDEX  
GK

ARDEX  
EG 8

ARDEX  
ST

ARDEX  
MG 

ARDEX  
SN 

ARDEX  
FK 

ARDEX  
WA

ARDEX  
SE

nuo 4 mm 2 – 12 mmiki 8 mm2 – 12 mm 2 – 15 mm

Augstas stiprības Akmens Hibrīda Epoksīda Silikoni

Augstas stiprības Akmens Hibrīda Epoksīda Silikoni

*  iespiestie krāsu paraugi var atšķirties. Materiālu absorbcijas īpašības, apkārtējie apstākļi un darba veids var ietekmēt krāsu toņus. Lai noskaidrotu 
precīzu krāsu toni veiciet nelielu testu. ARDEX silikoni bagātīgi satur fungicīdus, kas novērš pelējuma un sēnītes veidošanos.

Brilliantweiß

Balta

Pergamona

Sudrabpelēka

Gaiši pelēka

Manhattan

Pelēka

Cementpelēka

Akmens pelēka

Bazalta

Antracīta

Jasmīna

Bahamabeige

Sandbeige

Jurabeige

Tumši brūna

Caurspīdīga



GRĪDU SEGUMU UN 
PARKETA LĪMES

SISTĒMAS PĀRSKATS

PRODUKTU INFORMĀCIJA
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ARDEX PREMIUM AF 2100 speciāla elastīgo segumu līme

ARDEX AF 2224 universāla elastīgo un tekstila segumu līme

ARDEX PREMIUM AF 740 linoleja līme

ARDEX PREMIUM AF 2420 SMP parketa līme



GRĪDU SEGUMU UN PARKETA LĪMESGRĪDU SEGUMU UN PARKETA LĪMES

GRĪDAS SEGUMU LĪMJU SISTĒMAS PĀRSKATS

6160

ARDEX  
PREMIUM AF 2100
Speciālā grīdu un sienu  
elastīgo segumu līme
Iekšdarbiem, grīdām un sienām

EC1 PLUS klasifikācija
Bez šķīdinātājiem
Plašas izmantošanas iespējas
Ļoti ekonomiska
Ilgs seguma ieklāšanas laiks
Viegli lietojama

ARDEX sistēmas produkts, garantēta 
saķere ar ARDEX grīdu materiāliem.                      
Neizdala kaitīgus izgarojumus.

Pielietojums:
Dispersijas līme:
– PVC segumu,
– PVC dizaina flīžu un lokšņu segumu,
– kvarca vinnila plākšņu,
– līdz 2,5 mm biezu gumijas segumu,
– tekstila segumu ar lateksa, PVC un PUR 
pamatnēm līmēšanai uz uzsūcošām un 
neuzsūcošām sienu un grīdu virsmām iekštelpās.

ARDEX PREMIUM AF 2100 raksturo šādas 
īpašības:
– segumus var līmēt ar mitro vai lipīgo līmēšanas 
metodi,
– ļoti augsts sākuma pielipšanas spēks,
– paaugstināta izturība pret mitrumu,
– ekonomiska.

Līmes bāze: speciāla sintētiskā dispersija
Patēriņš:  220 – 330 g/m2

sīkāka informācija materiāla tehniskajā aprakstā
Lietošanas nosacījumi:
Temperatūra: >15 °C
Relatīvais gaisa mitrums (RH): <75 %
Vēdināšanas laiks: 
uz uzsūcošām pamatnēm <15 min.
uz neuzsūcošām pamatnēm <45 min.
Seguma ieklāšanas laiks: 20–40 min.
ja gaisa temp. ir +18oC un gaisa mitrums          
RH 65 %, zemāka temp. un augstāks gaisa 
mitrums pagarina šos laikus
Tīrīšanas līdzeklis: nesacietējošu ar ūdeni, 
sacietējušu ar spirtu vai roku mazgāšanas 
līdzekli
Izturība pret tīrīšanas putām un aerosoliem: 
izturīga
Izturība pret krēslu riteņiem: 
izturīga (EN 12529)
Piemērotība apsildāmām grīdām: piemērota
Iepakojums: 12 kg spaiņi
Uzglabāšana: apm. 12 mēnešus, sausā, vēsā 
telpā, cieši aizvērtā traukā. Sargāt no sala.

ARDEX 
AF 2224
Universāla elastīgo un 
tekstila segumu līme
Iekšdarbiem, grīdām 

Piemērota PVC dizaina lokšņu un flīžu segu-
miem
Universāla
Augsta sākuma un beigu saķere
Bez šķīdinātājiem

ARDEX sistēmas produkts, garantēta 
saķere ar ARDEX grīdu materiāliem.                      
Neizdala kaitīgus izgarojumus.

Pielietojums:
Dispersijas līme:
–  homogēnu un daudzslāņainu ruļļu un 
plākšņu PVC segumu,
–  PVC dizaina flīžu un lokšņu segumu,
–  kvarca vinnila plākšņu,
–  linoleja segumu, 
–  līdz 4 mm biezu gumijas segumu,
–  tekstila segumu ar tekstila, lateksa, putu 
pamatnēm,
–  austa tekstila segumu,
–  filca segumu,
–  kokosa un sizāla ar un bez pamatnes segumu
līmēšanai uz uzsūcošām grīdu virsmām       
iekštelpās. 

Praktisks padoms:
Klājot grīdas segumus mitrā līmes kārtā (mitrā 
metode) pateicoties vienmērīgam līmes sadalī-
jumam pa seguma pamatni, uzlabojas seguma 
pretestība pret iespiedumiem un tiek iegūta 
augsta stiprība. 

Klājot grīdas segumus izvēdinātā līmes kārtā 
(tikai PVC un CV segumi) nepieciešams segu-
mus klāt pēc iespējas precīzāk, tādēļ ka līmes 
augstā sākotnējā saķere apgrūtina seguma 
vēlāko korekciju.

Līmes bāze: speciāla sintētiskā dispersija
Patēriņš:  250 – 550 g/m2

sīkāka informācija materiāla tehniskajā 
aprakstā
Lietošanas nosacījumi:
Temperatūra: >15 °C
Relatīvais gaisa mitrums (RH): <75 %
Vēdināšanas laiks: līdz 15 min.
Seguma ieklāšanas laiks: līdz 30 min
ja gaisa temp. ir +18oC un gaisa mitrums          
RH 65 %, zemāka temp. un augstāks gaisa 
mitrums pagarina šos laikus
Tīrīšanas līdzeklis: nesacietējošu ar ūdeni
Izturība pret tīrīšanas putām un aerosoliem: 
izturīga
Izturība pret krēslu riteņiem: 
izturīga (EN 12529)
Piemērotība apsildāmām grīdām: piemērota
Iepakojums: 14 kg spaiņi
Uzglabāšana: apm. 12 mēnešus, sausā, vēsā 
telpā, cieši aizvērtā traukā. Sargāt no sala.

 

ARDEX  
PREMIUM AF 740
Līme linoleja segumiem
Iekšdarbiem, grīdām

Dispersijas līme bez šķīdinātājiem
Ļoti ekonomiska
Videi draudzīga
Uzsūcošām pamatnēm

ARDEX sistēmas produkts, garantēta 
saķere ar ARDEX grīdu materiāliem.                      
Neizdala kaitīgus izgarojumus.

Pielietojums:
Dispersijas līme:
–  linoleja segumiem ar džutas vai stikla šķiedras 
pamatnēm,
– korķa,
–  tekstila segumu,
–  PVC flīžu vai plākšņu segumu,
–  kokosa un sizāla segumu līmēšanai uz 
uzsūcošām grīdu virsmām iekštelpās.

Lietošana:
Uz iepriekš sagatavotas pamatnes līmi vien-
mērīgi uzklāt ar atbilstošu līmes uzklāšanas 
lāpstiņu. Neuzklājiet pārmērīgi daudz līmes. 
Līmi uzklājiet tikai uz tādas platības, kuru pas-
pēsiet pārklāt ar segumu, kamēr līme vēl ir 
lipīga. Seguma klāšanas laikā pārbaudiet līmes 
mitrumu.

Šuves var aizpildīt ne ātrāk, kā pēc 24 stundām.

Līmes bāze: speciāla sintētiskā dispersija
Patēriņš:  290 – 540 g/m2

sīkāka informācija materiāla tehniskajā 
aprakstā
Lietošanas nosacījumi:
Temperatūra: >15 °C
Relatīvais gaisa mitrums (RH): <75 %
Vēdināšanas laiks: līdz 15 min.
Seguma ieklāšanas laiks: 20 - 30 min.
ja gaisa temp. ir +18oC un gaisa mitrums          
RH 65 %, zemāka temp. un augstāks gaisa 
mitrums pagarina šos laikus
Tīrīšanas līdzeklis: nesacietējošu ar ūdeni, 
sacietējošas ar piemērotu tīrīšanas līdzekli
Izturība pret tīrīšanas putām un aerosoliem: 
izturīga
Izturība pret krēslu riteņiem: 
izturīga (EN 12529)
Piemērotība apsildāmām grīdām: piemērota
Iepakojums: 12 kg spaiņi
Uzglabāšana: apm. 12 mēnešus, sausā, vēsā 
telpā, cieši aizvērtā traukā. Sargāt no sala.

 

ARDEX  
PREMIUM AF 2420
SMP parketa līme 
Iekšdarbiem, grīdām 

Bez šķīdinātājiem un ūdens
Gatava lietošanai, vienkomponenta
Augsta bīdes stiprība – visa veida parketam
Elastīga, nebojā pamatni
Nav nepieciešama pamatnes iepriekšēja grun-
tēšana

ARDEX sistēmas produkts, garantēta 
saķere ar ARDEX grīdu materiāliem.                      
Neizdala kaitīgus izgarojumus.

Pielietojums:
–  mozaīkas parketa
–  dēļu parketa,
–  10 mm masīvparketa,
–  masīvu koka dēļu ar spundi, daudzslāņu par-
keta un citu parketa veidu līmēšanai.

Lietošana: uz iepriekš sagatavotas pamatnes 
ARDEX PREMIUM AF 2420 līmi vienmērīgi 
uzklāt ar atbilstošu līmes uzklāšanas lāpstiņu. 
Ieguldiet uzklātajā līmes kārtā parketa elemen-
tus un stingri piesitiet, lai līmes kārta vienmērīgi 
noklātu visu aizmugurējo daļu.

Ja grīdas pamatnes līdzināšanai izmanto 
ARDEX A 55 ļoti ātri cietējošo, pašnivelējošo 
grīdas špakteli, līdz 10 mm biezumam, parketa 
līmēšanu ar ARDEX PREMIUM AF 2420 var 
ieklāt jau uzreiz, kad pa izlīdzināto kārtu drīkst 
staigāt, tas ir apm. pēc 60 minūtēm.
Pa ieklāto grīdu drīkst staigāt pēc 6 st. un pēc 
24 stundām tā gatava pilnai slodzei.

Lūdzu, ņemiet vērā:
Pirms ARDEX PREMIUM AF 2420 pamatnes 
gruntēšanai neizmantojiet dispersijas gruntis. 
Neatstājiet līmes atlikumus šuvēs, lai izvairītos 
no plastifikātoru migrācijas uz lakas kārtu. Līdz 
galam neizlietotus iepakojumus cieši aizveriet 
un līmi nosedziet ar foliju.

Līmes bāze: silān modificēts polimērs
Patēriņš:  850 – 1500 g/m2

sīkāka informācija materiāla tehniskajā 
aprakstā
Lietošanas nosacījumi:
Temperatūra: >18 °C
Relatīvais gaisa mitrums (RH): < 75 %
Vēdināšanas laiks: nav
Seguma ieklāšanas laiks: apm. 20 min
ja gaisa temp. ir +18oC un gaisa mitrums RH  
65 %, zemāka temp. un augstāks gaisa mit-
rums pagarina šos laikus
Tīrīšanas līdzeklis: nesacietējošu ar piemērotu 
tīrīšanas līdzekli
Piemērotība apsildāmām grīdām: piemērots
Iepakojums: 15 kg spaiņi
Uzglabāšana: apm. 9 mēnešus, sausā, vēsā 
telpā, cieši aizvērtā traukā. Sargāt no sala.

 

AF 2224
universāla līme

PREMIUM AF 
2420

parketa līme

PREMIUM AF 
2100

grīdām un sienām

PREMIUM AF 740
linoleja un tekstila 

segumu līme

Segums
Tekstila segumi

Tekstila pamatne

PUR pamatne

Lateksa pamatne

Filca pamatne

SL flīzes

PVC segumi

Homogēnie

Dizaina plāksnes

Kvarca vinila

Vinila segumi (CV)

Putu pamatne

Tekstila pamatne

Linoleja segumi

Ruļļos

Flīzes

Korķa

Gumijas segumi

Ruļļos <4 mm <2,5 mm

Flīzes <4 mm <2,5 mm

Sizāla un kokosa segumi

Bez pamatnes

Lateksa pamatne

PVC pamatne

Parketa segumi

Mozaīkparkets

Gabalparkets

Masīvparkets

2 slāņu parkets

3 slāņu parkets



ŠPAKTELES
SIENĀM

SISTĒMAS PĀRSKATS

PRODUKTU INFORMĀCIJA
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ARDEX W 820 universāla špaktele

ARDEX A 826 smalkā ģipša špaktele

ARDEX A 828 ģipša špaktele

ARDEX A 828 LEMON ģipša špaktele

ARDEX A  950 elastīga špaktele, pelēka

ARDEX R 1 špaktele renovācijai, balta

ARDEX F 5 MICROTEC špaktele fasādei un renovācijai, balta

ARDEX F 11 fasādes špaktele, balta
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PRODUKTI SIENĀM: ŠPAKTELES SIENĀM UN FASĀDĒM
Produkts Pielietojums Kārtas biez-

ums
Izstrādes laiks 

+20 °C
Cietēšanas 
laiks +20 °C

Pulvera 
patēriņš uz 

m2/mm

ARDEX W 820
SUPERFINISH
universāla špaktele

Iekštelpām, sienām un griestiem. Sienu un griestu virs-
mu no betona, mūra, apmetuma, ģipškartona, kā arī citu 
piemērotu nobeiguma špaktelēšanai, nolīdzināšanai un 
apmešanai. Ģipškartona, betona elementu u.c. būvplātņu 
šuvju aizšpaktelēšanai.
• kārtām ar biezumu no 0 līdz 20 mm
• labi aizpilda
• ilgs izstrādes un pēcapstrādes laiks
• nedegošs būvmateriāls - A1 klase saskaņā ar EN 13501
• špaktele ģipškartona šuvēm, neizmantojot armēšanas lentes, 
tips 4 B saskaņā ar EN 13963
• plānkārtas ģipša sausā java C6/20/2, DIN EN 13279

līdz 20 
mm vienā 

uzklāšanas 
reizē

apm. 3 st. 2 - 4 st. 0,9-1,0 kg

ARDEX A 826
smalkā ģipša špaktele

Iekštelpām, sienām un griestiem. Gludu, līdzenu sienu 
un griestu virsmu sagatavošanai pirms tapešu līmēšanas, 
krāsošanas, lakošanas, apdares ar sintētiskiem paneļiem 
un apdares ar citiem dekoratīviem apdares materiāliem. 
Plaisu, caurumu un dobumu aizpildīšanai. Ģipškartona 
plākšņu fiksācijai. Cietā polistirola līmēšanai un apdarei. 
Elektroinstalācijas kārbu, ģipša elementu un citu līdzīgu ele-
mentu piestiprināšanai.
• kārtām ar biezumu no 0 mm 
• bez rukuma un plaisām 
• nedegošs būvmateriāls - A1 klase saskaņā ar EN 13501 
• špaktele ģipškartona šuvēm, neizmantojot armēšanas lentes, 
tips 4 B saskaņā ar EN 13963

jebkuru 60 min. 1 - 2 st. 0,9 kg

ARDEX A 828
ģipša špaktele

ARDEX A 828 
LEMON 
ģipša špaktele ar 
citrona smaržu

Iekštelpām, sienām un griestiem. Sienu un griestu virsmu 
(tādu kā mūra, betona, gāzbetona, silikāta un kaļķu-smilšu 
ķieģeļu, vieglo būvkonstrukciju, ģipškartona, izolācijas plātņu 
u. c.) špaktelēšanai, izlīdzināšanai un apmešanai kā biezās, 
tā plānās kārtās pirms krāsošanas vai tapešu līmēšanas. 
Ģipškartona, betona elementu un citu celtniecībā izmantoja-
mu plātņu šuvju aizpildīšanai. Lielu plaisu, caurumu un dobu-
mu aizpildīšanai (piem., pēc elektroinstalācijas darbiem).  
• labi aizpilda, bez rukuma un plaisām 
• vienmērīga žūšana neatkarīgi no slāņa biezuma 
• nedegošs būvmateriāls - A1 klase saskaņā ar EN 13501 
• špaktele ģipškartona šuvēm, neizmantojot armēšanas lentes, 
tips 4 B saskaņā ar EN 13963

jebkuru 30 min. 45 min. 1,0 kg

ARDEX A 950
elastīga špaktele, 
pelēka

Iekštelpām, sienām un griestiem, grīdām zem flīžu 
seguma. Sienu un griestu virsmu līdzināšanai, remontam 
un špaktelēšanai, lielu defektu labošanai pirms flīžu vai cita 
veida seguma. Grīdu remontam un līdzināšanai pirms flīžu 
seguma. 
• ar ARDURAPID efektu, ātra hidrauliskā cietēšana un pilna 
ūdens kristalizācija 
• bez iekšējā sprieguma, pat biezos slāņos 
• flīzes var līmēt jau pēc 2 – 3 st
• pilnīga izžūšana jau pēc dienas

jebkuru 30 – 40 min. 60 min. 1,1 kg

ARDEX R 1
špaktele renovācijai, 
balta

Iekštelpām, sienām un griestiem. Sienu un griestu virsmu 
špaktelēšanai un izlīdzināšanai pirms krāsošanas vai tapešu 
līmēšanas, dispersijas apmetumiem un sienu segumu līmēša-
nas. Plaisu, caurumu un dobumu aizpildīšanai. Ģipškartona 
un citu būvniecībā piemērotu plākšņu šuvju aizpildīšanai. 
Betona elementu šuvju aizpildīšanai.
• ar ARDURAPID efektu 
• bez iekšējā sprieguma, pat biezos slāņos 
• bez iepriekšējas gruntēšanas uz vairums pamatnēm
• pilnīga izžūšana jau pēc dienas

līdz 10 
mm vienā 

uzklāšanas 
reizē

30 min. 2 st. 1,0 kg

ARDEX F5
MICROTEC špaktele 
fasādei un renovācijai, 
balta

Iekštelpām un āra darbiem, sienām un griestiem. Fasāžu, 
kā arī iekštelpu sienu un griestu remontam, renovācijai, 
izlīdzināšanai un apmešanai. 
• sastāvā esošās škiedras nodrošina papildus drošību  
• bez rukuma un plaisām pat biezās kārtās 
• līdz 10 mm biezumam sausa jau pēc dienas
• ūdens tvaiku caurlaidīga
• ar ARDURAPID-PLUS efektu
• plaisu labošanas darbiem izmantojot ARDEX BU-R sietu

jebkuru apm. 30 min. 40 - 50 min. 0,9 kg

ARDEX F 11
fasādes špaktele, 
balta

Iekštelpām un āra darbiem, sienām un griestiem. Fasāžu, 
kā arī iekštelpu sienu un griestu remontam, izlīdzināšanai 
un špaktelēšanai. Eksponēta betona, neapstrādāta ķieģeļu 
mūra un apmetuma virsmu špaktelēšanai un labošanai. 
Plaisu, caurumu un lielu padziļinājumu aizpildīšanai sienās 
un griestos. Gāzbetona sienu izlīdzināšanai iekštelpās.
• Noturīga pret laika apstākļu ietekmi, bez iekšējiem spriegu-
miem un tvaiku caurlaidīga

līdz 5 mm, 
kārtām 

virs 5 mm 
nepieciešams 

piejaukt 
smiltis

30 min. 90 min. 1,2 kg

ARDEX W 820 
SUPERFINISH 
Universāla špaktele  

Iekšdarbiem, sienām un griestiem

Ar polimēriem bagātināta ģipša špaktele
Iestrādei ar špakteli, rullīti vai izsmidzinot.
Ilgs izlietošanas un galīgās apstrādes laiks 

No 0 līdz 20 mm biezām kārtām
Bez rukuma
Neplaisā
Ekonomiska
Viegli slīpējas

Pielietojums: 
Sienu un griestu no:
– mūra,
– betona,
– gāzbetona,
–  apmetuma,
– ģipškartona un citu piemērotu virsmu
nobeiguma špaktelēšanai, nolīdzināšanai 
un apmešanai pirms krāsošanas vai tapešu 
līmēšanas.

Dobumu, nelīdzenumu un spraugu aizpil-
dīšanai.

Ģipškartona, betona elementu u.c. 
būvplātņu šuvju aizšpaktelēšanai.

Uzklātā ARDEX W 820 SUPERFINISH kārta 
ir „elpojoša“ un lieliski piemērota zem visa 
veida dispersijas krāsām, tapetēm, lakām 
un cita veida apdarēm

Klasifikācija:
Plānkārtas ģipša sausā java C6/20/2      
saskaņā ar DIN EN 13279.
Nedegošs būvmateriāls - A1 klase saskaņā ar 
EN 13501, 1. daļu.
Špaktele ģipškartona un citu būvplātņu 
šuvēm, neizmantojot armēšanas lentes, tips 
4 B saskaņā ar EN 13963.

Maisīšanas attiecība:
Iestrādei ar špakteli
11 – 12,5 l ūdens uz 25 kg pulvera
Izsmidzinot
12,5 – 14 l ūdens uz 25 kg pulvera
Iestrādei ar rullīti
15 – 16 l ūdens uz 25 kg pulvera
Pulvera svars:  apm. 1,1 kg/ l
Svaigas javas svars: apm. 1,5 kg/ l
Patēriņš: 0,9 - 1,0 kg/m2/mm
Izstrādes laiks (+20 °C): apm. 3 st.
Krāsošanas / Līmēšanas darbi:            
pēc izžūšanas
Spiedes stiprība: 
pēc 28 dienām  4 N/mm2

Lieces stiprība: 
pēc 28 dienām  2 N/mm2

pH vērtība: apm. 7
Iepakojums: 12,5 un 25 kg maisi
Uzglabāšana: apm. 12 mēnešus, sausā 
telpā, neatvērtā oriģinālajā iepakojumā.

ARDEX A 828 /
A 828 LEMON
Ģipša špaktele

Iekšdarbiem, sienām un griestiem

Ģipša un sintētisko vielu bāze
Špaktele biezām un plānām kārtām
Ģipškartona, betona elementu u.c. 
būvplātņu šuvju aizšpaktelēšanai 

No 0 līdz 50 mm biezām kārtām
Labi aizpilda
Bez rukuma
Neplaisā
Ekonomiska
Vienmērīgi sacietē jebkurā biezumā

Pielietojums: 
Sienu un griestu no:
– mūra,
– betona,
– gāzbetona,
– kaļķa-cementa blokiem,
–  apmetuma,
–  izolācijas plāksnēm,
– ģipškartona un citu piemērotu virsmu
nobeiguma špaktelēšanai, nolīdzināšanai 
un apmešanai pirms krāsošanas vai tapešu 
līmēšanas.

Lielu plaisu, caurumu un dobumu aizpildīša-
nai (piem., pēc elektroinstalācijas darbiem).

Ģipškartona, betona elementu u.c. 
būvplātņu šuvju aizšpaktelēšanai. 

Elektroinstalācijas kārbu, ģipša elementu un 
citu līdzīgu elementu piestiprināšanai.

Klasifikācija:
Nedegošs būvmateriāls - A1 klase saskaņā ar 
EN 13501, 1. daļu.
Špaktele ģipškartona un citu būvplātņu 
šuvēm, neizmantojot armēšanas lentes, tips 
4 B saskaņā ar EN 13963.

Ja nepieciešams veikt ātrus remonta dar-
bus uzklājot biezas javas kārtas, zemās 
temperatūrās vai paaugstinātā mitrumā 
mēs iesakam izmantot ARDEX A 950 javu, 
kas jebkurā biezumā jau pēc 24 stundām ir 
izžuvusi.

Maisīšanas attiecība:
apm. 6,5 l ūdens : 12,5 kg pulvera 
apm. 1 TD ūdens : 2 TD pulvera
Pulvera svars:  apm. 1,0 kg/ l
Svaigas javas svars: apm. 1,5 kg/ l
Patēriņš:  apm. 1,0 kg/m2/mm
Izstrādes laiks (+20 °C): apm. 30  min.
Krāsošanas: pēc izžūšanas
Spiedes stiprība: 
pēc 28 dienām 9 N/mm2

Lieces stiprība: 
pēc 28 dienām 4 N/mm2

pH vērtība: 7–8
Iepakojums: 5 un 12,5 kg maisi
Uzglabāšana: apm. 12 mēnešus, sausā 
telpā, neatvērtā oriģinālajā iepakojumā.

ARDEX A 826
Smalkā ģipša špaktele

Iekšdarbiem, sienām un griestiem

Ģipša un sintētisko vielu bāze
Nobeiguma špaktele sienām un griestiem
Visaugstākās kvalitātes virsmas iegūšanai
Ģipškartona, betona elementu u.c. 
būvplātņu šuvju aizšpaktelēšanai 

Kārtām no 0 mm
Ļoti ekonomiska

Pielietojums: 
Gludu, līdzenu sienu un griestu virsmu 
sagatavošanai, kas ir bez iekšējiem spriegu-
miem, pirms:
– krāsošanas,
– tapešu līmēšanas,
– lakošanas,
– apdares ar sintētiskiem paneļiem un 
apdares ar citiem dekoratīviem apdares 
materiāliem.

Plaisu, caurumu un dobumu aizpildīšanai.

Ģipškartona plākšņu fiksācijai. 

Ģipškartona u.c. būvplātņu šuvju aizšpak-
telēšanai.                                                

Cietā polistirola līmēšanai un apdarei.

Elektroinstalācijas kārbu, ģipša elementu un 
citu līdzīgu elementu piestiprināšanai.

Klasifikācija:
Nedegošs būvmateriāls - A1 klase saskaņā ar 
EN 13501, 1. daļu.
Špaktele ģipškartona un citu būvplātņu 
šuvēm, neizmantojot armēšanas lentes, tips 
4 B saskaņā ar EN 13963.

Ja nepieciešams veikt ātrus remonta dar-
bus uzklājot biezas javas kārtas, zemās 
temperatūrās vai paaugstinātā mitrumā 
mēs iesakam izmantot ARDEX A 950 javu, 
kas jebkurā biezumā jau pēc 24 stundām ir 
izžuvusi.

Maisīšanas attiecība:
apm. 8 l ūdens : 12,5 kg pulvera 
apm. 1 TD ūdens : 2 TD pulvera
Pulvera svars:  apm. 0,8 kg/ l
Svaigas javas svars: apm. 1,5 kg/ l
Patēriņš:  apm. 0,9 kg/m2/mm
Izstrādes laiks (+20 °C): apm. 60  min.
Krāsošanas / Līmēšanas darbi:            
pēc izžūšanas
Spiedes stiprība: 
pēc 28 dienām 8 N/mm2

Lieces stiprība: 
pēc 28 dienām 4 N/mm2

pH vērtība: 7–8
Iepakojums: 12,5 kg maisi
Uzglabāšana: apm. 12 mēnešus, sausā 
telpā, neatvērtā oriģinālajā iepakojumā.
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ARDEX R 1
Špaktele renovācijai, balta

Iekšdarbiem, sienām un griestiem

Cementa bāzes
Ar ARDURAPID efektu
Uz vairums būvniecībai piemērotām virs-
mām bez gruntēšanas
Sienu un griestu līdzināšanai un remon-
tam renovācijas darbos un jaunbūvēs            
līdz 10 mm biezām kārtām

Pielietojums: 
Sienu un griestu izlīdzināšanai un špak-
telēšanai pirms krāsošanas, tapešu līmēša-
nas, dekoratīviem dispersijas apmetumiem 
un citām apdares kārtām. Plaisu, caurumu 
un dobumu aizpildīšanai. Ģipškartona, 
betona elementu u.c. būvplātņu šuvju aizš-
paktelēšanai.

Pamatnēm no:
– mūra, betona, gāzbetona,
– cementa vai kaļķu cementa apmetuma, 
– ģipša apmetuma un plāksnēm,
– minerāliem, sintētisko sveķu apmetumiem,
–  ģipškartona loksnēm,
– flīžu un plākšņu segumiem,
– mazgājamām emulsijas krāsām,
– vecām lateksa krāsām, 
– akrila krāsām, lakām,
– alkīda krāsām,
– krāsotām stiklašķiedras tapetēm.

Pamatnes sagatavošana: Ģipša pamatnes 
gruntējamas ar ARDEX P 51, kas atšķaidīts 
ar ūdeni 1 : 3.

Akrila, alkīda krāsojums un flīžu segumi 
pirms špaktelēšanas jāpārklāj ar plānu 
ARDEX R 1 kārtu. Pēc saķeres kārtas 
nožūšanas, tas ir apmēram pēc 30 – 60 
minūtēm, uzklājat vēlamā biezuma kārtu.

Maisīšanas attiecības: 
apm. 6,25 l ūdens : 12,5 kg pulvera
1 TD ūdens : 2 TD pulvera
Pulvera svars:  apm. 1,0 kg/ l
Svaigas javas svars: apm. 1,4 kg/ l
Patēriņš:  apm. 1,0 kg pulvera m2/mm
Izstrādes laiks (+20 °C): apm. 30 min.
Krāsošanas / Līmēšanas darbi (+20 °C): 
līdz 10 mm biezumam pēc apm. 24 stundām
Spiedes stiprība: 
pēc 7 dienām 9 N/mm2 
pēc 28 dienām 11 N/mm2

Lieces stiprība: 
pēc 7 dienām 2 N/mm2 
pēc 28 dienām 4 N/mm2

pH vērtība:  
apm. 11, sausai javai apm. 10
Korozijas ietekme: nesatur nekādas sastā-
vdaļas, kuras korodē tēraudu
Iepakojums: 12,5 kg maisi
Uzglabāšana: apm. 12 mēnešus, sausā 
telpā, neatvērtā oriģinālajā iepakojumā.

ARDEX A 828

 • Bez rukuma

 • Bez plaisām

 • Viegli lietojama

ARDEX A 950 
Elastīga špaktele 

Iekšdarbiem, sienām un griestiem
Grīdām zem flīžu seguma

Cementa bāzes
Ar ARDURAPID efektu
Sienu un griestu līdzināšanai un remontam 
pirms krāsošanas, flīzēšanas un cita veida 
apdares
Grīdu līdzināšanai pirms flīzēšanas 

Ieklājama nepieciešamajā biezumā
Grauda izmērs līdz 1 mm
Ātri cietējoša un žūstoša
Ļoti labi aizpilda
Bez iekšējiem spriegumiem
Viegli aizpildīt, pat ļoti biezās kārtās ieklāja-
ma vienā piegājienā
Viegli lietot un apstrādāt

Pielietojums: 
Sienu un griestu izlīdzināšanai, lielu augs-
tuma starpību izlīdzināšanai, tukšumu un 
dobumu aizpildīšanai pirms krāsošanas vai 
flīžu līmēšanas. 

Grīdu izlīdzināšanai pirms flīzēšanas.

Piemērota izmantošanai uz apsildāmām 
virsmām.

Maisīšanas attiecība:
apm. 7,75 l ūdens : 25 kg pulvera 
apm. 1 TD ūdens : 3 TD pulvera
Pulvera svars:  apm. 1,1 kg/ l
Svaigas javas svars: apm. 1,4 kg/ l
Patēriņš:  apm. 1,1 kg/m2/mm
Izstrādes laiks (+20 °C): 30 - 40 min.
Flīzēšanas darbi (+20 °C): 
pēc 2 - 3 st.
Dabīgā akmens līmēšana (+20 °C): 
apm. pēc   24 st.
Krāsošanas, tapešu līmēšanas darbi 
(+20 °C): 
apm. pēc   24 st.
Spiedes stiprība:
pēc 1 dienas 6 N/mm2

pēc 7 dienām 11 N/mm2 
pēc 28 dienām 14 N/mm2

Lieces stiprība: 
pēc 1 dienas 2 N/mm2

pēc 7 dienām 3 N/mm2 
pēc 28 dienām 4 N/mm2

pH vērtība:  
apm. 12, sausai javai apm. 10 
Iepakojums: 25 kg maisi
Uzglabāšana: apm. 12 mēnešus, sausā 
telpā, neatvērtā oriģinālajā iepakojumā.

 ARDEX
MICROTEC

TECHNOLOGIJA

ARDEX F 5 
MICROTEC špaktele 
fasādei un renovācijai, 
balta

Iekšdarbiem un ārdarbiem, sienām un 
griestiem

Cementa bāzes
Ar ARDURAPID-PLUS efektu
Ātri žūstoša
Tvaiku caurlaidīga
Viegli lietojama
Ekonomiska

Dubulta drošība pateicoties šķiedrām:
- stiprāka saķere,
- lielāka izturība pret bīdes un deformācijas 
spēkiem.

Špaktele izmantojama virsmas plaisu 
labošanas darbiem, lietojot ARDEX BU-R 
sietu.

Pielietojums:
Fasāžu, kā arī iekštelpu sienu un griestu 
remontam, renovācijai, izlīdzināšanai un 
apmešanai pirms krāsošanas ar dispersi-
jas, dispersijas silikāta un silikona sveķu 
krāsām.
Kā pamatne lakai, minerālajam un dispersi-
jas apmetumam.
Var apstrādāt, izmantojot dažādas dekoratī-
vās tehnikas.

Turpmākie apdares darbi: Līdz 10 mm 
bieza kārta izžūst diennakts laikā, un tad to 
var krāsot vai pārklāt ar attiecīgu segumu. 
Kārta, kas biezāka par 10 mm, izžūst 2–3 
diennakšu laikā.

ARDEX F5 kārtas ir atvērtas difūzijai. Ūdens 
tvaika cauralaidība µ ir aptuveni 60. Citu 
cementa maisījumu – aptuveni 25.

Maisīšanas attiecība:
apm. 6,25 l ūdens : 12,5 kg pulvera 
apm. 1 TD ūdens : 2 TD pulvera
Pulvera svars:  apm. 1,0 kg/ l
Svaigas javas svars: apm. 1,4 kg/ l
Patēriņš:  apm. 0,9 kg/m2/mm
Izstrādes laiks (+20 °C): apm. 30 min.
Krāsošanas darbi (+20 °C): 
līdz 10 mm biezumam pēc apm. 24 stundām
Spiedes stiprība:
pēc 7 dienām 7 N/mm2 
pēc 28 dienām 12 N/mm2

Lieces stiprība: 
pēc 7 dienām 3 N/mm2 
pēc 28 dienām 5 N/mm2

pH vērtība:  apm. 11 
Iepakojums: 5 un 12,5 kg maisi
Uzglabāšana: apm. 12 mēnešus, sausā 
telpā, neatvērtā oriģinālajā iepakojumā.

ARDEX F 11
Fasādes špaktele, balta

Iekšdarbiem un ārdarbiem, sienām un 
griestiem

Cementa bāzes
Noturīga pret laika apstākļu ietekmi
Zems iekšējais spriegums
Tvaiku caurlaidīga
Līdz 5 mm biezām kārtām

Pielietojums: 
Fasāžu, kā arī iekštelpu sienu un griestu 
remontam, izlīdzināšanai un špaktelēšanai.
Eksponēta betona, neapstrādāta ķieģeļu 
mūra un apmetuma virsmu špaktelēšanai 
un labošanai. Plaisu, caurumu un lielu 
padziļinājumu aizpildīšanai sienās un 
griestos. Gāzbetona sienu izlīdzināšanai 
iekštelpās.

Pamatnes sagatavošana: Pamatnei ir jābūt 
sausai vai mitrai, bet tai obligāti jābūt raup-
jai, stingrai, izturīgai pret slodzi un notīrītai 
no putekļiem un citām saķeri mazinošām 
daļiņām. Sienu segumi, tapetes, kā arī 
nepielipusi vai atlupusi krāsa un apmetums 
obligāti jānoņem.

Ārdarbiem: Pirms špaktelēšanas darbu 
sākšanas nepieciešams noņemt visu veco 
krāsu, bet gludas virsmas padarīt raupjākas. 
Metāliskas virsmas nepieciešams apstrādāt 
ar antikorozīvo sastāvu, kas pie viena uzla-
bo to adhēziju.

Kārtām ar biezumu virs 5 mm nepieciešams 
piejaukt smiltis sekojošās attiecībās:

Frakcija F 11 smilts
0,4–0,8 mm 1 TD (25kg) 0,3 TD (8kg)
0–4 mm 1 TD (25kg) 0,3 TD (8kg)

Maisīšanas attiecības: 
apm. 8,5 l ūdens : 25 kg pulvera
1 TD ūdens : 2,75 TD pulvera
Pulvera svars:  apm. 1,1 kg/ l
Svaigas javas svars: apm. 1,7 kg/ l
Patēriņš:  apm. 1,2 kg pulvera m2/mm
Izstrādes laiks (+20 °C): apm. 30 min.
Spiedes stiprība: 
pēc 7 dienām 6 N/mm2 
pēc 28 dienām 14 N/mm2

Lieces stiprība: 
pēc 7 dienām 2 N/mm2 
pēc 28 dienām 4 N/mm2

pH vērtība: apm. 12
Korozijas ietekme: nesatur nekādas sastā-
vdaļas, kuras korodē tēraudu
Iepakojums: 25 kg maisi
Uzglabāšana: apm. 12 mēnešus, sausā 
telpā, neatvērtā oriģinālajā iepakojumā.
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1. Maisīšanas iekārta 
Sastāv no: ratiņiem
                          spainis 75 l
                          maisītāja turētājs
Katru detaļu var iegādāties atsevišķi.

    
2. Adatu rullis 35 mm                       
(50 cm platumā)
Grīdu maisījumiem.                           

    
3. Mikseris maisīšanai 290 mm*
ar M18 iekšējo vītni
* Flex R 600 W instrumentam.
                           

4. Pašlīmējošas joslas robežoša-
nai 30 x 30 mm
Garums 2 m. Iepakojums 25 gab.
Laukumu ierobežošanai izmantojot 
grīdu pašnivelējošos maisījumus.

 
5. Augstuma atzīmes
Izmantojami ar grīdu izlīdzinošiem 
maisījumiem. Nogriež sev nepie-
ciešamajā augstumā. Augstuma skala 
līdz 100 mm.

   
6. Mērspainis ūdenim
12 l spainis ar atzīmēm precīzai 
ūdens daudzuma dozēšanai.

    
7. Mikseris maisīšanai
Grīdu špaktelēm un plūstošiem 
maisījumiem.

8. ARDEX TP-50 amortizējošā lenta
25 m x 50 mm. Ar pašlīmējošu pēdu. 
Grīdu atdalīšanai no sienas. 

9. ARDEX BU-R armēšanas audums
Lietošanai kopā ar ARDEX F5    
špakteli.

PALĪGMATERIĀLI UN INSTRUMENTI
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ARDEX INFORMĒ

LIETOŠANAI, 

UZGLABĀŠANAI 

UN TRANSPORTĒŠANAI 

ZEMĀS TEMPERATŪRĀS 

ARDEX PRODUKTI ZEMĀS TEMPERATŪRĀS

Visi ARDEX pulvera produkti sacietē pateicoties hidratācijai un žūšanai. Cietēšanas laiku 
ietekmē apkārtējās vides un pamatnes temperatūra. Augstāka temperatūra saīsina, bet 
zemāka – pagarina darba un sacietēšanas laiku.
Tas attiecas arī uz produktiem kam cietēšana izraisa ķīmiskā reakcija sajaucot cietinātāju ar pastu:

ARDEX WA ARDEX FB ARDEX EG 8 
epoksīda līme lejamie epoksīda sveķi epoksīda-cementa šuvju java

ARDEX WA ARDEX EP 2000  
epoksīda šuvju java universālie epoksīda sveķi

Temperatūra zemāka par +15 °C:
Neizmantojiet grīdas segumu un parketa līmes, kā arī ARDEX EG 8.

Temperatūra zemāka par +10°C:
Neizmantojiet ARDEX WA epoksīda līmi, ARDEX WA epoksīda šuvju javu un ARDEX CA 10 D montāžas līmi.

Temperatūra apmēram +5 °C:
Ja temperatūra ir nedaudz augstāka par + 5oC jāņem vērā, ka produktu cietēšanas laiks pagarinās. Lai gan pie zemām temperatūrām iestrādes 
un cietēšanas laiks pagarinās, tas joprojām ir ievērojami īsāks nekā parastajiem maisījumiem. Pulvera sajaukšanai ieteicams izmantot siltu ūdeni, 
lai iemaisītā java būtu ne vairāk kā + 10oC silta. Zemas pamatnes temperatūras ievērojami palielina cietēšanas laiku. Neizmantojiet ARDEX pro-
duktus ja apkārtējās vides un pamatnes temperatūra ir zemāka par + 5oC. Tas attiecas arī uz ātri cietējošiem produktiem:

ARDEX A 35  ARDEX A 45 ARDEX A 55 
ātrais cements ātri žūstoša špaktele ļoti ātri žūstoša, pašnivelējoša špaktele

ARDEX A 34 MIX ARDEX K 5 ARDEX N 23 W 
ātri žūstošs betons, smalkais momentāli cietējoša špaktele elastīga līme dabīgam akmenim, balta

Temperatūra zemāka par +5 °C:
ARDEX produkti netiek izmantoti.

Šie produkti transportējot un uzglabājot jāsargā no sala:

ARDEX S 1-K
lietošanai gatava hidroizolācijas 
membrāna 
 
ARDEX 8
akrilāta dispersija 
 
ARDEX E 90
sintētisko sveķu piedeva

ARDEX P 51
saķeres un gruntēšanas dispersija 
 
ARDEX P 82
sintētisko sveķu grunts 

 

ARDEX P 4
ātri žūstoša, universāla grunts 
 
ARDEX E 25
sintētisko sveķu dispersija 
 
ARDEX E 100
celtniecības dispersija 
 
ARDEX EG 8
epoksīda-cementa šuvju java 
 

 

ARDEX AF 2224 
universāla elastīgo un tekstila grīdas 
segumu līme

ARDEX PREMIUM AF 2100
speciāla elastīgo grīdas segumu līme

ARDEX PREMIUM AF 740 
tekstila un linoleja segumu līme

ARDEX PREMIUM AF 2420 
SMP parketa līme

ARDEX CA 20 P
SMP montāžas līme, balta
 
ARDEX CA 10 D
montāžas līme, balta

Transportējot produktus, lai īslaicīgi tos pasargātu no sala, tie tiek iepakoti siltumizolācijas vatē. Produkti, kas apzīmēti ar 
marķējumu „Sargāt no sala” attiecīgi ir jāuzglabā siltās telpās.
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ARDEX-PartnerisARDEX SKANDINAVIA A/S 

Tarandės 34

LT-14013 Vilnius 

Tel.: +370 61737324 

ardex@ardex.lt 

www.ardex.lv

www.ardex.lt


