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• dvojzložková nivelačná hmota s latexom, bez penetrácie    
  na väčšine povrchov
• priľnavosť na všetky typy podkladov, nielen na betón,
  dlažbu, drevo, oceľ ale dokonca i na zbytky lepidiel a
  náterov
• príprava povrchu pred pokládkou všetkýh druhov
  podlahovín
• vhodná na kritické podklady ako sú trhliny, zbytky
   lepidiel, asfalt, nátery a im podobné
• bez zápachu, neobsahuje proteiny

• jednoduché miešanie: vrece + kanyster = žiadne chyby    
  pri miešaní
• veľmi pružná - neprenáša napätie z podkladu
• po 3 hodinách pochôdzna
• po 24 hodinách pripravená na pokládku
• hrúbka vrstvy od 1 mm do 12 mm, po
   nastavení pieskom až do 30 mm

 ARDEX NA 
SAMONIVELIZAČNÁ HMOTA NA KRITICKÉ PODKLADY

VÝROBOK ROKU 2009 VO VEĽKEJ BRITÁNII

Ocenená združením
Flooring Industry ako
výrobok roku 2009 vo
Veľkej Británii
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 ARDEX NA 
SAMONIVELIZAČNÁ HMOTA NA KRITICKÉ PODKLADY

REFERENCIE

Vynikajúcí ohlas už aj na českých a 
slovenských stavbách

Burj Khalif Dubai 

Meno
Firma:

Adresa:         telefón:

Mám záujem: 1. vyskúšať produkt na stavbe                 ano - ne
     2. o prezentáciu produktu technikom ARDEX               ano - ne
     3. o technickú dokumentáciu o produktoch                            ano - ne
     4. o návštevu špecialistu ARDEX                 ano - ne
     5. o cenovú kalkuláciu na objekt                ano - ne

The Queen Elizabeth 2 Luxury Cruise Liner

Sme na najvyššom poschodí na svete!

Jedná sa o najvyššiu budovu na našej planéte, ktorá
dosahuje výšku 828 metrov. Pri stavbe tejto budovy 
bola stavebná hmota ARDEX NA použitá na ploche o 
celkovej rozlohe 121.000 m ².

Ako jedna z mála cementových hmôt bola certifiko-
vaná v námornom registry inštitútom Lloyd´s v 
Anglicku pre použitie na oceľové podlahy palúb 
lodí.

VYPLŇTE a zašlite faxom alebo e-mailom na nižšie uvedené kontakty ARDEX

ARDEX NA je použitá na všetkých oceľových palu-
bách tohoto typu zaoceánských lodí. 

• strieborná cena 
  od Českej stavebnej akadémie


