
ARDEX Baustoff s.r.o.

Kameníãkova 2

616 00 Brno

Tel.: 541 249 922

Fax: 541 213 962

http://www.ardex.cz

e-mail: ardex@ardex.cz

Odborný prodejce ARDEX:

Pro technickou informaci, prováděcí detaily, doporučené skladby, včetně posouzení stavu a doporučení optimálního řešení přímo na stavbě, 
nás kontaktujte na tel.: 541 249 922, 541 213 953, nebo na e-mailové adrese ardex@ardex.cz nebo navštivte naše stránky www.ardex.cz.

Pro bezplatné zaslání
DetailÛ pro projektování
v ti‰tûné nebo CD verzi
nás prosím kontaktujte.
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RÁDI VÁM DORUČÍME
INFORMACE O SYSTÉMECH PRO:
Izolace koupelen a sprch:

... a dal‰í jiné systémy...
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Sanace a izolace teras, balkonÛ, lodÏií:
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Rozdíl na první pohledRozdíl na první pohled

ARDEX FF

tekutá flexibilní spárovací hmota

s odolností proti ro
zmrazovacím

solím, chloridÛm

PouÏití - 
podlahy: provozy s vysokou mechanickou zátěží,

chodníky, chodby, prodejny, sklady, dílny, opravny, obytné pros-

tory, g
aráže, ochozy bazénů, terasy, balkony, lo

džie

Vhodná pro vysoké dlaÏby: teraco, čedičové - eutit, a
rgelith
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... nebo systémy rohoÏí Watec® ...
AQUA DRAIN T+ 
- systém pro pokládku dlaÏby bez lepení

WATEC 3E 
- systém pro pokládku lepené
dlaÏby na speciální drenáÏní rohoÏ

Standartní spárovací hmota ARDEX FF
Vyplnûním v‰ech prostor náchyln˘ch
pfii zatíÏení a provozu na   po‰kození
se sniÏuje riziko reklamací 
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Spotfieba spárovacích hmot pro tyto rozmûry obkladÛ: Technická data:

Spárovací hmota 30 x 30 cm 15 x 15 cm 10 x 10 cm 5 x 5 cm 15 x 30 cm 20 x 30 cm

ARDEX FS Duschdicht ‰ífika 3 mm
(sprchov˘) hloubka 5 mm 0,20 kg/m2 0,35 kg/m2 0,50 kg/m2 1,00 kg/m2 0,20 kg/m2 0,20 kg/m2 2,5 hod. 5 hod 65

‰ífika 10 mm
ARDEX GK NOV¯ hloubka 5 mm 0,65 kg/m2 1,30 kg/m2 2,00 kg/m2 30 minut 1,5 hod 100

‰ífika 6 mm
ARDEX FL hloubka 5 mm 0,40 kg/m2 0,70 kg/m2 1,10 kg/m2 2,10 kg/m2 0,50 kg/m2 0,40 kg/m2 30 minut 1,5 hod 60

‰ífika 3 mm
ARDEX FF hloubka 5 mm 0,20 kg/m2 0,40 kg/m2 0,60 kg/m2 1,10 kg/m2 0,30 kg/m2 0,20 kg/m2 30 minut 2 hod 100

‰ífika 3 mm
ARDEX WA hloubka 5 mm 0,30 kg/m2 0,45 kg/m2 0,90 kg/m2 30 minut 1,5 hod 80

* podrobné údaje v technickém listu produktu. 

Vzorník spárovacích hmot ARDEX
v ti‰tûné i praktické verzi.

·ífika spáry
Hloubka spáry

zpracova-

telnost

zatíÏení
(pochÛznost)
po ca.

Pevnost
v tlaku po 28
dnech N/mm2

ArdexArdex

ArdexArdex

ArdexArdex

... s plnou nevymytou spárou.Snadné ãi‰tûní ...

VODOODPUDIVÁ FLEXIBILNÍ SPÁROVACÍ HMOTA ODOLNÁ ZNEČIŠTĚNÍ SPOTŘEBY SPÁROVACÍCH HMOT A TECHNICKÁ DATA

GRAF PEVNOSTÍ SPÁROVACÍCH HMOT ARDEX V TLAKU PO DNECH

LEPICÍ, HYDROIZOLAČNÍ A RYCHLÉ OPRAVNÉ HMOTY ARDEX
EPOXIDOVÉ SPÁROVACÍ HMOTY SE SNADNÝM ČIŠTĚNÍM

RYCHLÉ FLEXIBILNÍ CEMENTOVÉ SPÁROVACÍ HMOTY
VYSOKÝCH PEVNOSTÍ A SE SNADNÝM ČIŠTĚNÍM

... s plnou nevymytou spárou.Snadné ãi‰tûní ...

ARDEX WA

!!! ãi‰tûním se neli‰í od bûÏn˘ch cementov˘ch spárovacích hmot !!!
Vhodná pro chemické a potravináfiské provozy.

ARDEX FB 9L
ARDEX X7G

‰ífika spáry do 4 mm

‰ífika spáry nad 4 mm

‰ífika spáry 4 - 15 mm

‰ífika spáry 2 - 12 mm

‰ífika spáry nad 2 mm

Bezproblémové spárování a ãi‰tûní
v‰ech typÛ protiskluzové dlaÏby.

ARDEX GK, ARDEX FL

PouÏití: interiér i exteriér, stěny a podlahy, sprchy, koupelny, umývárny, chodby,
bytové prostory, vhodná pro úzké vodoodpudivé spáry do 4 mm.

PouÏití : interiér i exteriér, stěny a podlahy, fasádní pásky, cotto a cihlová dlažba, klinker, provozy s vysokou mechanickou zátěží, chodníky,
chodby, prodejny, sklady, dílny, opravny, obytné prostory, garáže, ochozy bazénů, terasy, balkony, lodžie. Pochůzné po 1,5 hodině.

Hmotu ARDEX GK je možné použít i pro spáry nad 2 cm, např. spárování přírodního kamene. Odolná rozmrazovacím solím. Savé dlažby

nevyžadují před aplikací těchto hmot žádné speciální impregnace, čištění probíhá pouze vodou bez použití agresivních čisticích

prostředků nebo kyselin.

PouÏití: lepidlo a spárovaãka v jednom, stěny a podlahy, bazény, whirpooly, jatka, pivovary, mlékárny, akumulátorovny, laboratoře,
chemické a potravinářské provozy, kuchyně a vývařovny, vinařské lisovny a provozy, lázně a koneckonců i pitevny. 

ARDEX FS
Duschdicht

V barvû spárovacích hmot jsou
k dispozici neutrální i acetátové silikony.
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