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Vypadá obdobnû
Va‰e terasa?

Otázka: Kde se mohla stát chyba? 
Odpovûì: Ve skladbû, pouÏitém materiálu
nebo zpÛsobu aplikace.

ARDEX 8+9

Je v‰echno pûkné, co kvete?

• Do podkladního potûru proniká bûhem de‰ÈÛ sráÏková voda
(napfi. po‰kozenou spárou, prasklou dlaÏbou).

• Voda se bûhem tepl˘ch letních dnÛ odpafiuje a vodní páry transportují
na povrch spáry ãástice volného vápna obsaÏeného v potûru (z cementu).

• V koneãné fázi dochází díky vysokému tlaku vodních par k odtrÏení dlaÏdic
od lepidla.

Co se vlastnû dûje na Va‰í terase?



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.

Doporuãené fie‰ení
Jak zabránit vnikání vody do podkladního potûru?

ARDEXEM 8+9

Detailní fiezy skladby balkonu

1) podkladní spfiaÏen˘ potûr ve spádu
2) ARDEX 8+9 - alternativní stûrková

hydroizolace
3a) profil Watec® Fin FA
3b) okapov˘ Ïlab

(uloÏen˘ do profilu Watec® Fin FA)
4) nerez ‰rouby a hmoÏdinkami

uchycen˘ profil Watec® Fin FA
5) ARDEX SB 15 - tûsnicí páska

zapracovaná do ARDEXU 8+9
6) pfii aplikaci pásky do ARDEXU 8+9

ponechat odvodÀovací prÛfiezy volné
7) mrazuvzdorná dlaÏba nalepená

celoplo‰nû do flexibilního lepidla
ARDEX X7G nebo ARDEX FB 9L

8) vyspárování flexibilní spárovací
hmotou ARDEX FL

9) silikonov˘ tmel

POZOR!
• nevyÏaduje penetraãní nátûr
• libovolnû nastavitelná konzistence podle zpÛsobu zpracování

(váleãkování, stûrkování)
• po cca 2 hodinách moÏné lepit dlaÏbu

Legenda a pofiadí pracovního postupu:

Legenda:
1) Keramická dlaÏba lepená do lepidla

ARDEX FB 9L nebo ARDEX X7G
(po konzultaci) a spárovaná ARDEX FL 

2) ARDEX SB 15  - pnutí pfiená‰ející páska
3) Izolace spojená s podkladem

= „alternativní izolace“,
napfi.: v˘robek ARDEX 8+9

4) WatecFin FA Fliesenabschlussprofil
- ukonãovací profil pro dlaÏbu

5) SpfiaÏen˘ potûr ve spádu,
napfi.: z ARDEXU S 21 nastaveného pískem

6) WatecFin RT - pfiídavná li‰ta
pro vytvofiení spádu

7) WatecFin Rinnenhalter - úchytky
pro okapov˘ Ïlab s nerez ‰rouby

8) WatecFin BR - okapov˘ Ïlab
9) Balkón - betonov˘ krakorec

1 – 2 %

  min. 
72 mm
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Pro bezplatné zaslání
DetailÛ pro projektování
v ti‰tûné nebo CD verzi
nás prosím kontaktujte.


