
ARDEX F 11  
Fasādes špaktele, balta
•	 	Optimāla	virsma	krāsošanai	ar	silikāta	krāsām
•	 	Atvērta	difūzijai
•	 	Cementa	bāzes
•	 	Sajaucama	ar	smiltīm
•	 	Ar	zemu	iekšējo	spriegumu
•	 	Kārtām	ar	biezumu	līdz	5	mm

ARDEX	SKANDINAVIA	A/S
Tarandės	34	–	110,	LT-14013,	Vilnius
Tel.:	+370	61737324
ardex@ardex.lt
www.ardex.lt

Ražotājs	ar	apliecinātu
Kvalitātes	/	Vides	vadības	sistēmu	
saskaņā	ar	DIN	EN	ISO	9001	/	14001

Pielietojums:
Iekštelpām un āra darbiem, sienām un griestiem.

• Fasāžu, kā arī iekštelpu sienu un griestu remontam, izlīd-
zināšanai un špaktelēšanai,

• eksponēta betona, neapstrādāta ķieģeļu mūra un apmetuma 
virsmu špaktelēšanai un labošanai,

• plaisu, caurumu un lielu padziļinājumu aizpildīšanai,
• gāzbetona sienu izlīdzināšanai iekštelpās.

Raksturojums:
Balts cementa pulveris ar speciālām hidrauliskām saistvielām, labi 
disperģējamu sveķu pulveri un atlasītām pildvielām.
Pēc samaisīšanas ar ūdeni izveidojas elastīga, pastveidīga java, 
kuru ir viegli lietot, un kura sacietē hidratācijas un žūšanas rezu-
ltātā.
Izžuvusi ARDEX F 11 kārta ir gaisu caurlaidīga, gandrīz bez iekšē-
jiem spriegumiem un uz visiem laikiem laika laika apstākļu un 
ūdens izturīga.
Pamatnes sagatavošana:
Pamatnei ir jābūt sausai vai mitrai, bet tai obligāti jābūt raupjai, 
stingrai, izturīgai pret slodzi un notīrītai no putekļiem un citām 
saķeri mazinošām daļiņām.
Sienu segumi, tapetes, kā arī nepielipusi vai atlupusi krāsa un ap-
metums obligāti jānoņem.
Iekšdarbiem. Pirms špaktelēšanas nepieciešams pamatni attīrīt 
no vaska, eļļām un taukiem. Pirms gruntēšanas pamatnei jābūt 
sausai.
Ārdarbiem. Pirms špaktelēšanas darbu sākšanas nepieciešams 
noņemt visu veco krāsu, bet gludas virsmas padarīt raupjākas. 
Metāliskas virsmas nepieciešams apstrādāt ar antikorozīvo sastā-
vu, kas pie viena uzlabo to adhēziju.

Pamatne Bez grunts Gruntējama / 
tikai iekšdarbiem

Gāzbetons •

Betons •

Ķieģeļu mūris •

Ģipša plāksnes ARDEX P 51

Kaļķakmens •

Ģipša špaktele ARDEX P 51

Ģipškartons •

Cementa plāksnes •

Flīzes ARDEX P 51
ARDEX P 82
ARDEX P 4

Dabīgais akmens ARDEX P 51
ARDEX P 82
ARDEX P 4

Akrila un alkīda krāsas ARDEX P 51
ARDEX P 82
ARDEX P 4

Mazgājamas dispersijas    
krāsas

ARDEX P 51
ARDEX P 82
ARDEX P 4

Lateksa krāsas ARDEX P 51
ARDEX P 82
ARDEX P 4

Minerāla fasādes apmetums •

Kaļķa-cementa apmetums 
(MG 2)

•

Cementa apmetums (MG 3) •

Ģipša apmetums (MG 4) ARDEX P 51
ARDEX P 4

Sintētisko sveķu apmetums ARDEX P 51
ARDEX P 82
ARDEX P 4
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Maisījuma pagatavošana un lietošana:
Tīrā traukā ielejiet tīru aukstu ūdeni un, intensīvi maisot, beriet tik 
daudz pulvera, līdz izveidojas elastīga, viendabīga java bez kun-
kuļiem. 
Lai iemaisītu 12,5 kg ARDEX F11, nepieciešams apmēram 4,25 l 
ūdens.
Temperatūrā no +18°C līdz +20°C javu var izstrādāt apmēram 30 
minūšu laikā. Vienā piegājienā var klāt ne vairāk kā dažu milimet-
ru biezu tīras javas kārtu, sajauktu ar smiltīm jebkura biezuma 
kārtu. Hidratācijas dēļ žūstot normālā temperatūrā, java apmēram 
pēc 90 minūtēm sacietē tiktāl, ka tai var veikt tālāku apstrādi vai 
pārklāšanu ar nākošo ARDEX F 11 kārtu.
Kārtām ar biezumu virs 5 mm javā nepieciešams piejaukt skalotas 
smiltis attiecībā 1 : 3 ar graudainību 0 – 4 mm.
Ar ARDEX F 11 var aizpildīt rukuma plaisas. Šauras rukuma plai-
sas un plīsumus vispirms nepieciešams padarīt platākas, bet pēc 
tam aizpildīt ar ADEX F 11 špaktelēšanas javu. Ja ēka turpina 
sēsties nav izslēgta atkārtota plaisu parādīšanās.
Šaubu gadījumā vispirms izdariet izmēģinājumu.
ARDEX F 11 ir piemērots izmantošanai iekšdarbos un ārdarbos, 
un ar to var strādāt temperatūrā, kura ir augstāka par +5°C.

Pievērsiet uzmanību:
Pilnībā izžuvušu ARDEX F11 var krāsot ar krāsu, kas izturīga pret 
kaļķiem. Izžūšana ir atkarīga no uzklātās javas kārtas biezuma un 
no attiecīgajiem tobrīd dominējošajiem laika apstākļiem. Ja pa-
mats ir mitrs, iespējami plankumi.
Ievērojiet krāsu ražotāju ieteikumus attiecībā uz cementa pamatu 
krāsošanu, neatkarīgi no tā, vai ar javu pārklāts viss laukums, vai 
arī tā izmantota tikai vietām.

Tehniskie dati atbilstoši ARDEX kvalitātes normām:

Maisīšanas attiecības:   apm. 4,25 l ūdens: 12,5 kg pulvera   
        tilpuma daļa ūdens : 2,75 t.d. pulvera

Pulvera svars:   apm. 1,1 kg/l

Svaigas javas svars:  apm. 1,7 kg/l

Patēriņš:  apm. 1,2 kg pulvera/ m²/mm 

Izlietošanas laiks (+20°C) : apm. 30 min.

pH:   apm. 11,5

Krāsošanas/līmēšanas darbi:  pēc pilnīgas nožūšanas

Spiedes izturība:              pēc 3 diennaktīm apm. 4,0 N/mm² 
(DIN 1164)    pēc 7 diennaktīm apm. 6,0 N/mm² 
    pēc 28 diennaktīm apm. 14,0 N/mm²

Lieces izturība:                pēc 3 diennaktīm apm. 1,0 N/mm² 
(DIN 1164)    pēc 7 diennaktīm apm. 2,0 N/mm² 
    pēc 28 diennaktīm apm. 4,0 N/mm²

EMICODE:   EC1 PLUS

Iepakojums:   12½ kg maisi

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

MAL-kods:  00-4 (1993)

ARDEX F 11 
Fasādes špaktele, balta

Mēs	garantējam	nevainojamu	mūsu	produktu	kvalitāti.	Mūsu	zināšanas	balstās	uz	laboratoriskiem	pētījumiem	un	praktisko	pieredzi	un	palīdz	izvēlēties	produktu	un	
darba	metodi.	Tā	kā	mēs	nevaram	kontrolēt	lietotāja	darba	apstākļus,	neuzņemamies	atbildību	par	iegūtajiem	rezultātiem.	Specifiski	konkrētajā	valstī	spēkā	esoši,	uz	
reģionāliem	standartiem,	būvnoteikumiem	un	celtniecības	vai	industriālajām	normām	balstīti	noteikumi	var	būt	par	iemeslu	specifiskiem	ieteikumiem	produktu	lie-
tošanai.
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ARDEX GmbH
Friedrich-Ebert-Str. 45

58453 Witten
Germany

12
56190

EN 1504-3:2006
ARDEX F 11

Polimērmodificēta cementa java betona konstrukciju un elemen-
tu remontam (ne strukturālajam)

EN 1504-3:R1

Spiedes stiprības klase
Hlorīda jonu saturs
Pielipšanas spēja
Izturība pret temp. Izmaiņām: 1. 
daļa atkausēšanas līdzekļi
Bīstamo vielu saturs

R1
≤ 0.05 %
≥ 0.8 N/mm²

≥ 0.8 N/mm²
Atbilst standarta
EN 1504-3 5.4 punkta prasībām


