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Kérjük, vegyék figyelembe a műszaki leírások adatait. Termékeink kifogástalan minőségéért felelősséget vállalunk. A felhasználásra vonatkozó javaslataink 
kísérleteken és gyakorlati tapasztalatokon alapulnak; azonban csak általános utalásoknak tekinthetők, melyek nélkülöznek minden eseti vonatkozást,
hiszen az építkezés körülményeire és az ottani munkafolyamatokra nincsen semmilyen ráhatásunk. Az adott országra vonatkozó jogszabályok, melyek 
regionális és építésügyi előírásokon, felhasználási- vagy ipari irányelveken alapulnak, specifikus feldolgozási javaslatokat írhatnak elő. 
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az arDeX aljzatkiegyenlítői, csemperagasztói, gyors-

cementjei és sok egyéb speciális építőanyaga évtizedek óta nemzetközileg is 

ismert és elismert az építőipari szakkereskedők, kivitelezők körében. Köztudott, 

hogy aki az ARDEX termékeivel dolgozik, az a minőség, biztonság és gyorsaság 

mellett dönt. Az ARDEX munkatársai állandó közvetlen kapcsolatban és intenzív 

tapasztalatcserében állnak a szakiparral, egyrészről az elméleti és gyakorlati 

bemutatók és oktatások, másrészről az építkezések helyszínén történő tanács-

adás során. Az első kézből kapott információk sokat segítenek a termékfejlesz-

tésben és a munkafolyamatok racionalizálása területén. Innovatív megoldá-

sainkkal, mint az ARDURAPID hatás, új utat nyitunk az egyre gazdaságosabb 

építkezések felé. Az ARDEX egyedülálló fejlesztése, mely gyors hidraulikus 

megszilárdulást és teljes kristályos vízkötést biztosít, a szakmában mára egyet 

jelent az építkezéseken egyre inkább megkövetelt gyorsasággal.  

Az ARDEX folyamatosan változatlan minőséget garantál 

termékről termékre, napról napra. Termékeink állandó 

magas minőségének az a biztosítéka, hogy alapanyagain-

kat kizárólag a legjobb szállítóktól szerezzük be, komoly 

minőségügyi ellenőrzéssel rendelkezünk és folyamatosan 

fejlesztjük a gyártásunkat.

Az ARDEX a profi felhasználók exkluzív építőanyag-márkája 

Magyarországon, Európában és a világon.

Ha megoldásra van 

szüksége, az ARDEX  

segítségére siet. 



Az ARDEX filozófiája: 

Kompromisszumok nél-

küli minőség A-tól Z-ig 
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 X 7 g – a sIker FOrmula 
vékonyágyas ragasztóhabarcs

arDeX X 77 
MICROTEC flexibilis ragasztó

arDeX X 77 s 
MICROTEC flexibilis gyorskötő ragasztó

arDeX X 77 W 
MICROTEC flexibilis ragasztó, fehér

arDeX s 16 FleX 
flexibilis, gyorskötő ragasztóhabarcs 

arDeX s 16 W FleX 
flexibilis gyorskötő ragasztóhabarcs, fehér színű

arDeX s 21 
gyorshabarcs

arDeX e 90 
 műgyanta teljesítményfokozó

arDeX X 78 s 
MICROTEC flexibilis gyors ragasztó aljzatra

arDeX FB 9 l 
flexibilis folyékonyágyas ragasztóhabarcs, hosszított kötési idővel

arDeX X 32 
flexibilis ragasztóhabarcs

ARDEX S 48 
fokozottan flexibilis vékonyágyas ragasztóhabarcs

arDeX Wa 
epoxigyanta ragasztóhabarcs

arDeX am 100 
kiegyenlítő habarcs

ARDEX A 46 
állékony kültéri aljzatkiegyenlítő

ARDEX DS 40  
lépés- és hangelnyelő elválasztó lemez
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kiegyenlítés vékonyágyas ragasztóhabarcsok folyékonyágyas ragasztóhabarcsok
vékony-, középés

vastagágyas
ragasztóhabarcsok

diszperziós
ragasztók

epoxigyantás
ragasztók

beltéri fogadófelület/fal
Ardex
AM 100

Ardex
K 15 ÚJ

Ardex
S 21

Ardex x 7 G
Ardex x7G + 

e 90
Ardex
x 77

Ardex
x 77 S

Ardex
S 16 Flex

Ardex
S 16 W Flex

Ardex
x 78 S

Ardex
FB 9 l

Ardex
S 21

Ardex
S 21 +
e 90

Ardex
x 32

Ardex
S 48

Ardex
WA

beton l l l l l l l l l l

cementes vakolat, III habarcsoszt. l l l l l l l l l l

cement-mész vakolat, II habarcso. l l l l l l l l l l

gipszvakolat/gipszfal építőtáblák P 51 P 51 P 51 P 51 P 51 P 51 P 51 P 51 P 51 l

gipszkarton l l l l l l l l

könnyűbeton/pórusos beton l l l l l l l l l l

meglévő csempeburkolat P 82 P 82 l l l l P 82 P 82 l l

farostlemez P 82 l l

beltéri fogadófelület/aljzat

Beton P 51 l l l l l l l l l l l l l l

cementesztrich P 51 l l l l l l l l l l l l l l

magnezit és kő-fa-esztrich P 82 P 82 P 82 P 82 P 82 P 82 P 82 P 82 P 82 P 82 P 82 P 82 P 82 P 82 l

öntöttaszfalt esztrich homokolt l l l l l l l l l l l l l l l

öntöttaszfalt esztrich rosszul hom. P 82 P 82 P 82 P 82 P 82 P 82 P 82 P 82 P 82 P 82 P 82 P 82 P 82 P 82 l

gipszalapú folyékony esztrich, csiszolt P 51 P 51 P 51 P 51 P 51 P 51 P 51 P 51 P 51 P 51 P 51 P 51 P 51 P 51 l

gipszalapú esztrich, javított P 82 P 82 P 82 P 82 P 82 P 82 P 82 P 82 P 82 P 82 P 82 P 82 P 82 P 82 l

arDuraPID-esztrich l l l l l l l l l l l l l l l

meglévő csempeburkolat P 82 P 82 P 82 l l l l P 82 l P 82 P 82 l P 82 l l

terrazzo P 82 P 82 P 82 l P 82 P 82 l l P 82 P 82 P 82 l P 82 l l

farostlemez P 82 P 82 l l

kültéri fogadófelület/fal

Beton l l l l l

cement vakolat l l l l l

mész-cement vakolat l l l l l

kültéri fogadófelület/aljzat

Beton l l l l l l l l l l

cementesztrich l l l l l l l l l l

meglévő burkolat arDeX 8+9 l l l l l l l

CsemPeragasZTók reNDsZerÁTTekINTése

l	 alkalmazható	
P 51 aljzatelőkészítés szükséges P51 tapadó és alapozó diszperzióval 
P 82 aljzatelőkészítés szükséges P 82 műgyanta előbevonattal
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kiegyenlítés vékonyágyas ragasztóhabarcsok folyékonyágyas ragasztóhabarcsok
vékony-, középés

vastagágyas
ragasztóhabarcsok

diszperziós
ragasztók

epoxigyantás
ragasztók

beltéri fogadófelület/fal
Ardex
AM 100

Ardex
K 15 ÚJ

Ardex
S 21

Ardex x 7 G
Ardex x7G + 

e 90
Ardex
x 77

Ardex
x 77 S

Ardex
S 16 Flex

Ardex
S 16 W Flex

Ardex
x 78 S

Ardex
FB 9 l

Ardex
S 21

Ardex
S 21 +
e 90

Ardex
x 32

Ardex
S 48

Ardex
WA

beton l l l l l l l l l l

cementes vakolat, III habarcsoszt. l l l l l l l l l l

cement-mész vakolat, II habarcso. l l l l l l l l l l

gipszvakolat/gipszfal építőtáblák P 51 P 51 P 51 P 51 P 51 P 51 P 51 P 51 P 51 l

gipszkarton l l l l l l l l

könnyűbeton/pórusos beton l l l l l l l l l l

meglévő csempeburkolat P 82 P 82 l l l l P 82 P 82 l l

farostlemez P 82 l l

beltéri fogadófelület/aljzat

Beton P 51 l l l l l l l l l l l l l l

cementesztrich P 51 l l l l l l l l l l l l l l

magnezit és kő-fa-esztrich P 82 P 82 P 82 P 82 P 82 P 82 P 82 P 82 P 82 P 82 P 82 P 82 P 82 P 82 l

öntöttaszfalt esztrich homokolt l l l l l l l l l l l l l l l

öntöttaszfalt esztrich rosszul hom. P 82 P 82 P 82 P 82 P 82 P 82 P 82 P 82 P 82 P 82 P 82 P 82 P 82 P 82 l

gipszalapú folyékony esztrich, csiszolt P 51 P 51 P 51 P 51 P 51 P 51 P 51 P 51 P 51 P 51 P 51 P 51 P 51 P 51 l

gipszalapú esztrich, javított P 82 P 82 P 82 P 82 P 82 P 82 P 82 P 82 P 82 P 82 P 82 P 82 P 82 P 82 l

arDuraPID-esztrich l l l l l l l l l l l l l l l

meglévő csempeburkolat P 82 P 82 P 82 l l l l P 82 l P 82 P 82 l P 82 l l

terrazzo P 82 P 82 P 82 l P 82 P 82 l l P 82 P 82 P 82 l P 82 l l

farostlemez P 82 P 82 l l

kültéri fogadófelület/fal

Beton l l l l l

cement vakolat l l l l l

mész-cement vakolat l l l l l

kültéri fogadófelület/aljzat

Beton l l l l l l l l l l

cementesztrich l l l l l l l l l l

meglévő burkolat arDeX 8+9 l l l l l l l

*Kérjük, vegye figyelembe a műszaki leírást
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TermésZeTes kÖVek reNDesZerÁTTekINTése

*Kérjük, vegye figyelembe a műszaki leírást

MÁrVÁNY, JUrA MÁrVÁNY, SOlNHOFeNI MÁrVÁNY 
lAPOK STB.

GrÁNIT, KVArCIT STB.

Beltérben falfelület vékonyágyas
ragasztóhabarcs

arDeX s 16 FleX flexibilis építési gyorsragasztó
arDeX X 32 flexibilis ragasztóhabarcs

arDeX s 16 FleX flexibilis építési gyorsragasztó
arDeX X 32 flexibilis ragasztóhabarcs

középágyas
ragasztóhabarcs

arDeX s 16 FleX homokkal szaporítva
arDeX X 32 flexibilis ragasztóhabarcs

arDeX s 16 FleX homokkal szaporítva
arDeX X 32 flexibilis ragasztóhabarcs

vastagágyas
ragasztóhabarcs

arDeX X 32 flexibilis ragasztóhabarcs
ARDEX A 35 / ARDEX A 35 MIX

arDeX X 32 flexibilis ragasztóhabarcs
ARDEX A 35 / ARDEX A 35 MIX
arDeX a 37 esztrich cement

fugázóanyag arDeX mg márvány fugázó arDeX mg márvány fugázó
arDeX Fg FleX MICrOTeC flexibilis fugázóanyag
arDeX Fl flexibilis gyorsfugázó anyag

Beltérben aljzat vékonyágyas
ragasztóhabarcs

arDeX s 16 FleX flexibilis építési gyorsragasztó
arDeX X 32 flexibilis ragasztóhabarcs

arDeX s 16 FleX flexibilis építési gyorsragasztó
arDeX X 32 flexibilis ragasztóhabarcs

középágyas 
ragasztóhabarcs

arDeX X 32 flexibilis ragasztóhabarcs arDeX X 32 flexibilis ragasztóhabarcs

vastagágyas
ragasztóhabarcs

arDeX X 32 flexibilis ragasztóhabarcs
ARDEX A 35 / ARDEX A 35 MIX

arDeX X 32 flexibilis ragasztóhabarcs
ARDEX A 35 / ARDEX A 35 MIX
arDeX a 37 esztrich cement

fugázóanyag arDeX mg márvány fugázó arDeX mg márvány fugázó
arDeX Fg FleX MICrOTeC flexibilis fugázóanyag
arDeX Fl flexibilis gyorsfugázó anyag

Kültérben falfelület vékonyágyas
ragasztóhabarcs

arDeX X 77 MICrOTeC flexibilis ragasztó
arDeX X 77 s MICrOTeC flexibilis gyorskötő
arDeX X 32 flexibilis ragasztóhabarcs

középágyas
ragasztóhabarcs

arDeX X 32 flexibilis ragasztóhabarcs

vastagágyas
ragasztóhabarcs

arDeX X 32 flexibilis ragasztóhabarcs

fugázóanyag arDeX Fl flexibilis gyorsfugázó anyag

Kültérben aljzat vékonyágyas
ragasztóhabarcs

arDeX X 78 s MICrOTeC flexibilis gyors
ragasztó aljzatra
arDeX FB 9 l flexibilis folyékonyágyas ragasztóhabarcs,
hosszított kötésidövel
arDeX X 32 flexibilis ragasztóhabarcs

középágyas
ragasztóhabarcs

arDeX X 32 flexibilis ragasztóhabarcs

vastagágyas
ragasztóhabarcs

arDeX X 32 flexibilis ragasztóhabarcs

fugázóanyag arDeX Fl flexibilis gyorsfugázó
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 X7g a sIker 
FOrmula
vékonyágyas ragasztóhabarcs, 
szürke

Cementbázisú.
Csempék, járólapok és utólagos hőszigetelő 
táblák ragasztásához.

Bel- és kültérben, falra és aljzatra

Vízálló
Fagyálló
Flexibilis

Felhasználási terület
–  kőagyag és kőporcelán padló-, fal- és 

mennyezetburkoló lapok
–  porcelán és üveg mozaikok
–  polisztirol, poliuretán és fenolgyanta kemény 

hablapok
–  építőelemek, hang- és hőszigetelő lapok, 

látszó burkoló lemezek ragasztásához.
–  kőagyag és kőporcelán padlólapok ragasz-

tásánál fűtött esztrichre
–  erősen tagolt csempék és különböző réteg-

vastagságú kerámialapok vastag habarcs-
ágyazatba történő leragasztása esetén, na-
gyobb fogazatú simítókanál használatakor az 
Ardex x7G vékonyágyas ragasztóhabarcs 
homokkal szaporítható 

Ardex x7G Ardex e 90 műgyanta javító-
anyaggal keverve:
–  fokozottan rugalmas, flexibilis, erősített víz-

taszító hatással rendelkező ragasztóágy 
alakítható ki.

Szabványok:
Az eN 12004 szabvány szerint megfelel a C2 
követelménynek.

Keverési arány:
kb. 10,5 l víz : 25 kg por
kb. 1 Tr víz : 2 Tr por 
Friss habarcs súlya: kb. 1,5 kg/liter
Anyagszükséglet: a fogadófelület tulajdonsá-
gaitól és a felhasznált fogas glettvas méreteitől 
függően
3x3x3 mm fogazat esetén: kb. 1,0 kg/m²
6x6x6 mm fogazat esetén: kb. 1,7 kg/m²
8x8x8 mm fogazat esetén: kb. 2,0 kg/m²

Megszilárdulás kezdete (20°C-on): kb. 5 óra 
elteltével 
Megszilárdulás vége (20°C-on): kb. 18 óra 
elteltével 
Padlófűtés estén alkalmas: igen

GISCODE: ZP1 = cementtartalmú termék
Tárolás: száraz helyen, eredeti, bontatlan 
csomagolásban 12 hónapig tárolható

Kiszerelés Vonalkód Raklap

25 kg 
papírzsák

4001 
90 06445 04001 5 40 zsák

 arDeX X 77
MICROTEC flexibilis ragasztó
az ARDEX X 701 F terméket 
helyettesíti

Cementbázisú.
Kerámia burkolatok fektetéséhez, kevés 
vízfelvételű lapokhoz is (kőporcelán).

Bel- és kültérben, falra és aljzatra

Flexibilis
Vízálló
Fagyálló
Magas kiadósság
Könnyű eldolgozás

A benne lévő üvegszálak által:
–  kiegyenlíti a nyírófeszültséget
–  javítja a tapadó szilárdságot
–  csökkenti a deformáló erőt 

Felhasználási terület:
Flexibilis ragasztóágy kialakításához, a 
következő burkolatok esetén: 
–  kőagyag, kerámia és kőporcelán lapok,
–  porcelán-és üvegmozaikok 
–  műkövek 
–  nedvességre nem érzékeny természetes 

kőlapok
–  megfelelő építőelemek, pl. gipszkarton
–  keményhab vagy ásványszálakból készült 

szigetelőlapokhoz,
–  burkoló elemek (mindkét oldalán habarccsal 

bevont keményhab szigetelőlapok) bur-
kolásához, ragasztárához

–  úszómedencék csempével történő bur-
kolásához 

–  homlokzatok kerámialapokkal történő bur-
kolásához

–  még zsugorodó (legalább 3 hónapos) beton 
vagy tégla fogadófelületek burkolásához.

Padlólapok ragasztásánál fűtött esztrichre.

Szabványok:
Vékonyágyas ragasztó az eN 12004
C2/FT(T)e(e)S1 szabvány alapján.

Ardex x 77 az Ardex e 90 műgyanta 
javítóanyaggal keverve egy speciális ragasztó 
előállítására alkalmas, amely fokozottan rugal-
mas (CS 2 az eN 12004 alapján) és víztas-
zító tulajdonsággal rendelkezik.

Keverési arány:
kb. 11 l víz : 25 kg por
kb. 1 Tr víz : 2 ¼ Tr por

Térfogatsúly: 1,0 kg/liter
Friss habarcs súlya: kb. 1,5 kg/liter
Anyagszükséglet: 
Sima aljzat esetén:
3 x 3 x 3 mm fogazatnál: kb. 1,0 kg por/m2

6 x 6 x 6 mm fogazatnál: kb. 1,6 kg por/m2

8 x 8 x 8 mm fogazatnál: kb. 2,2 kg por/m2

Bedolgozási idő (+20 °C): kb. 3 óra
Fektetési idő: kb. 60 perc (friss habarcsnál 
mérve)
Korrigálhatóság: kb. 15 perc
Járhatóság (+20 °C): kb. 24 óra elteltével, 
azután fugázható

Padlófűtés esetén alkalmas: igen

GISCODE: ZP1= cementtartalmú termék
Tárolás: száraz helyen, eredeti, bontatlan cso-
magolásban 12 hónapig tárolható

Kiszerelés Vonalkód Raklap

25 kg 
papírzsák

4634 
90 06445 04634 5 40 zsák

ÚJ
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arDeX X 77 s
MICROTEC flexibilis gyorskötő 
ragasztó

Cementbázisú.
Csempék, járólapok, illetve kevés vízfelvételű 
lapok (kőporcelán) ragasztásához.

Bel- és kültérben, falra és aljzatra 

Vízálló
Fagyálló
Flexibilis
Nagy kiadósságú
Könnyű eldolgozás
90 perc elteltével járható és fugázható

Szálerősítés által biztonságosabb a 
következőkben:
– nyírófeszültség kiegyenlítődik
– tapadó szilárdság javul
– átalakulási erőviszonyok csökkennek

Felhasználási terület:
–  Flexibilis ragasztóágy kialakításához.
–  kőagyag, kőporcelán és kerámia lapokhoz
–  porcelán és üveg mozaikokhoz
–  műkövekhez
–  nedvességre nem érzékeny természetes 

kövekhez
–  megfelelő építőlemezekhez, pl. gipszkarton 
–  keményhab vagy ásványszálakból készült 

szigetelőlapokhoz
–  mindkét oldalán habarccsal bevont kemény-

hab szigetelőlapokhoz
–  medencék burkolásához
–  homlokzatok kerámia lapokkal történő bur-

kolásához
–  még zsugorodó beton vagy tégla fogadófe-

lületek (legalább 3 hónapos) burkolásához 
fűtött esztrichen

Szabványok:
Az eN 12004 szabvány szerint megfelel a C2 
követelménynek.

F osztályba tartozó építőanyag
(kötőszilárdsága ≥ 0,5 N/mm²)
már 6 óra elteltével

Ardex x 77 S, Ardex e 90 műgyanta javító 
anyaggal keverve fokozottan rugalmas, flexi-
bilis, erősített víztaszító hatással rendelkező 
ragasztóágy alakítható ki CS 2 az eN 12004 
szabvány szerint.

Keverési arány:
kb. 8,5 l víz : 25 kg por 
kb. 1 Tr víz : 2 ¾ Tr por 

Térfogatsúly: kb. 1,1 kg/liter
Friss habarcs súlya: kb. 1,1 kg/liter
Anyagszükséglet: sima fogadófelület esetén
3x3x3 mm fogazatnál: kb. 1,3 kg/m²
6x6x6 mm fogazatnál: kb. 2,0 kg/m²
8x8x8 mm fogazatnál: kb. 2,5 kg/m²

Bedolgozási idő (20°C-on): kb. 0,5 óra  
Fektetési idő: kb. 20 perc
Korrigálhatóság: kb. 15 perc
Járhatóság (20°C-on): kb. 90 perc elteltével, 
azután fugázható az aljzaton
Fugázhatóság falon (20°C-on): 
1 óra elteltével

Padlófűtés esetén alkalmas: igen

GISCODE: ZP1 = cementtartalmú termék
Tárolás: száraz helyen, eredeti, bontatlan 
csomagolásban 6 hónapig tárolható

arDeX X 77 W
MICROTEC flexibilis ragasztó, 
fehér
az ARDEX X 7 W terméket 
helyettesíti

Fehér cementbázisú.
Csempék és járólapok burkolásához
- speciálisan üvegmozaikhoz, porcelán - és 
kerámiamozaikhoz, átlátszó természetes 
kőlapokhoz és olyan esetben, amikor fehér 
ragasztó alkalmazása ajánlott. 

Bel- és kültérben, falra és aljzatra

Vízálló
Fagyálló
Flexibilis
Magas kiadósság
Könnyű eldolgozás
Speciális összetevők által kivirágzás mentes

Szálerősítés által biztonságos:
–  kiegyenlíti a nyírófeszültséget
–  javítja a tapadó szilárdságot
–  csökkenti a deformáló erőt 

Felhasználási terület:
Flexibilis ragasztóágy kialakításához 
Burkoláshoz, ragasztáshoz
–  üvegmozaikok 
–  porcelán-, kerámiamozaikok
–  átlátszó természetes kőlapok (nedvességre 

érzékeny)
–  kőagyag, kerámia és kőporcelán lapok,
–  műkövek
–  megfelelő építőelemek, pl. gipszkarton
–  keményhab vagy ásványszálakból készült 

szigetelőlapokhoz,
–  burkoló elemekhez (mindkét oldalán habarc-

csal bevont keményhab szigetelőlapokhoz) 
–  medencék burkolásához
–  homlokzatok kerámialapokkal történő bur-

kolásához
–  még zsugorodó (legalább 3 hónapos) beton 

vagy tégla fogadófelületek burkolásához.
Padlólapok ragasztásánál fűtött esztrichre.

Kiszerelés Vonalkód Raklap

25 kg 
papírzsák

4633
90 0644504633 8 40 zsák

ÚJ
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arDeX s 16 FleX 
flexibilis, gyorskötő 
ragasztóhabarcs, szürke

Cementbázisú, ArdUrAPId-hatással.
Természetes kő-, csempe-, padlólap- és
mozaik burkolatok felhelyezésére.

Beltérben, falra és aljzatra

Flexibilis

Felhasználási terület:
rövid idő elteltével terhelhető burkolatok 
kialakításához, a ragasztóágy gyors megszilár-
dulásával.
elszíneződés- és kivirágzás-mentes burkolás-
hoz, ragasztáshoz
–  természetes kövekhez, mint pl. márvány, 

jura márvány, solnhofeni márvány, gránit és 
kvarcit

–  műkő, agglomárvány, cotto-lapokhoz
–  kőagyag és kőporcelán csempékhez és 

mozaikokhoz
–  építőlemezekhez, mint pl. gipszkarton lapok
–  keményhab és ásványszálas 

szigetelőlapokhoz
–  mindkét oldalán habarccsal bevont kemény-

hab szigetelőlapokhoz

Szabványok:
A dIN 18 156-M szabvány alapján vékonyá-
gyas ragasztóhabarcs. dIN 4102 szabvány 1. 
része alapján nem éghető A2 osztályba tarto-
zó építőanyag, engedélyszáma: Z-PA-III 4.593
Megfelel az eN 12004 szabvány szerinti C2 
követelménynek. 

Keverési arány:
kb. 6,25 l víz : 25 kg por
kb. 1 Tr víz :  3 Tr por 

Térfogatsúly: kb. 1,4 kg/liter
Friss habarcs súlya: kb. 1,5 kg/liter
Anyagszükséglet: sima fogadófelület esetén
3x3x3 mm fogazatnál: kb. 1,2 kg/m²
6x6x6 mm fogazatnál: kb. 1,9 kg/m²
8x8x8 mm fogazatnál: kb. 2,4 kg/m²

Bedolgozási idő (20°C-on): kb. 0,5 óra
Fektetési idő: kb. 10 perc 
Korrigálhatóság: kb. 15 perc
Járhatóság (20°C-on): kb. 2 óra elteltével, 
azután fugázható az aljzaton
Fugázhatóság falon (20°C-on): kb. 2 óra 
elteltével

Padlófűtés esetén alkalmas: igen

GISCODE: ZP1 = cementtartalmú termék
Tárolás: száraz helyen, eredeti, bontatlan 
csomagolásban 12 hónapig tárolható

arDeX s16W FleX 
flexibilis, gyorskötésű ragasz-
tóhabarcs, fehér

Cementbázisú, ArdUrAPId-hatással.
Természetes kövek, kőlapok, cotto-lapok 
elszíneződés- és kivirágzás-mentes ragasz-
tásához. Világos illetve áttetsző márványlapok 
ragasztásához. 
Biztos tapadás kőporcelán lapokhoz.

Beltérben, falra és aljzatra

Flexibilis

Felhasználási terület:
rövid idő elteltével használható burkolat 
kialakításához a ragasztóágy gyors megszára-
dásával.
elszíneződés-mentes ragasztáshoz és bur-
koláshoz:
–  természetes kövekhez, mint pl. márvány, 

jura márvány, solnhofeni márvány
–  gránit és kvarcit lapokhoz
–  műkő-, agglomárvány és cotto-lapokhoz
–  kőagyag és kőporcelán csempékhez és 

mozaikokhoz
–  építőlemezekhez, mint pl. gipszkarton lapok
–  keményhab és ásványszálas 

szigetelőlapokhoz
–  mindkét oldalán habarccsal bevont kemény-

hab szigetelőlapokhoz

Szabványok:
Megfelel az eN 12004 szabvány szerinti C2 
követelménynek.

Keverési arány: 
kb. 7,5 l víz : 25 kg por
kb. 1 Tr víz : 2 ¼ Tr por

Térfogatsúly: kb. 1,2 kg/liter
Friss habarcs súlya: kb. 1,4 kg/liter
Anyagszükséglet: sima fogadófelület esetén
3x3x3 mm fogazatnál: kb. 1,1 kg/m²
6x6x6 mm fogazatnál: kb. 1,7 kg/m²
8x8x8 mm fogazatnál: kb. 2,2 kg/m²

Bedolgozási idő (20°C-on): kb. 30 perc  
Fektetési idő: kb. 10 perc
Korrigálhatóság: kb. 15 perc
Járhatóság (20°C-on): kb. 2-3 óra elteltével, 
azután fugázható az aljzaton
Fugázhatóság falon (20°C-on): kb. 1- 2 óra 
elteltével

Padlófűtés esetén alkalmas: igen

GISCODE: ZP1 = cementtartalmú termék
Tárolás: száraz helyen, eredeti, bontatlan 
csomagolásban 12 hónapig tárolható

Kiszerelés Vonalkód Raklap

25 kg 
papírzsák

4638 
90 06445 04638 3 40 zsák

Kiszerelés Vonalkód Raklap

25 kg 
papírzsák

4620 
90 06445 04620 8 40 zsák

Kiszerelés Vonalkód Raklap

25 kg 
papírzsák

4624 
90 06445 04624 6 40 zsák

Szabványok:
Vékonyágyas ragasztó az eN 12004
C2/FT(T)e(e)S1 szabvány alapján.

Ardex x 77 W az Ardex e 90 műgyanta 
javítóanyaggal keverve egy speciális ragasztó 
előállítására alkalmas, amely fokozottan rugal-
mas (S2 az eN 12002 alapján) és víztaszító 
tulajdonsággal rendelkezik.

Keverési arány:
kb. 10,5 l víz : 25 kg por
kb. 1 Tr víz : 2 ¼ Tr por

Térfogatsúly: 1,0 kg/liter
Friss habarcs súlya: kb. 1,6 kg/liter
Anyagszükséglet: 
Sima aljzat esetén:
3 x 3 x 3 mm fogazatnál: kb. 1,1 kg/m2

6 x 6 x 6 mm fogazatnál: kb. 2,0 kg/m2

8 x 8 x 8 mm fogazatnál: kb. 2,5 kg/m2

Bedolgozási idő (+20 °C): kb. 3 óra
Fektetési idő (EN 1346): kb. 60 perc (friss 
habarcsnál mérve)
Korrigálhatóság: kb. 15-30 perc
Járhatóság (+20 °C): kb. 24 óra elteltével, 
azután fugázható

Padlófűtés esetén alkalmas: igen

GISCODE: ZP1= cementtartalmú termék
Tárolás: száraz helyen, eredeti, bontatlan cso-
magolásban 12 hónapig tárolható
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arDeX e 90
műgyanta javítóanyag

műgyanta javítóanyag az Ardex x 7 G / 
Ardex x 77 / Ardex x 77 S /
Ardex x 77 W / Ardex S 21 /
Ardex x 78 S / Ardex FB 9 l termékekhez

Bel- és kültérben 

Felhasználási terület:
Ardex x 7 G/Ardex x 77 W–vel keverve 
–  rendkívül jól alakítható, megerősített víz-

taszító hatással rendelkező ragasztóágy 
kialakításához

–  kőporcelán csempék burkolásához, ragasz-
tásához 

–  kerámia burkolatok ragasztásához homlok-
zatokon

–  még mozgó beton vagy tégla fogadófelületek 
(legalább 3 hónapos) burkolásához

–  fűtött esztrichre történő burkolás esetén
Ardex S 21-gyel keverve
–  rendkívül jól alakítható, megerősített víz-

taszító hatással rendelkező ragasztóágy 
kialakításához

–  csempék és járólapok fűtött esztrichre 
történő ragasztásához

–  kőporcelán csempék ragasztásához

Keverési arány:
Az Ardex e 90 műgyanta diszperziót először 
1 : 1 arányban vízzel hígítjuk.

25 kg x 7 G – A siker formula +
4,5 kg Ardex e 90 + 4,5 l víz

25 kg Ardex S 21 + 
2,5 kg Ardex e 90 + 2,5 l víz

Az Ardex e 90 műgyanta diszperziót először 
1 : 2 arányban vízzel hígítjuk.

25 kg Ardex x 77 + 
4,5 kg Ardex e 90 + 9 l víz

25 kg Ardex x 77 S + 
3,0 kg Ardex e 90 + 6 l víz

25 kg Ardex x 77 W +
3,75 kg Ardex e 90 + 7,5 l víz

25 kg Ardex x 78 S + 
3,0 kg Ardex e 90 + 6 l víz

Tárolás: fagymentes helyen, eredeti bontatlan 
csomagolásban 12 hónapig tárolható

arDeX X 78 s
MICROTEC flexibilis gyors 
ragasztó aljzatra
az ARDEX FB 9 terméket 
helyettesíti

Cementbázisú.
Kerámia burkolólapok teljes felületű 
beágyazására.

Bel- és kültérben, aljzatra

Flexibilis
Vízálló
Fagyálló
Magas kiadóság
Könnyű eldolgozás
Speciális összetevőknek által kivirágzás 
mentes
Már 90 perc elteltével járható/fugázható

A benne lévő üvegszálak által:
–  kiegyenlíti a nyírófeszültséget
–  javítja a tapadó szilárdságot
–  csökkenti a deformáló erőt

Felhasználási terület:
Flexibilis ragasztóágy kialakításához, puha, 
lágy állagú habarcs, mely lehetővé teszi a 
teljes felületű beágyazódást.
–  kőagyag, kerámia és kőporcelán lapok,
–  porcelán-és üvegmozaikok 
–  műkövek
–  nedvességre nem érzékeny természetes 

kőlapok 
Burkolásához és ragasztáshoz
–  erkélyeken és teraszokon
–  úszómedencékben 
–  fűtött esztrichen 
–  ipari és üzemi létesítmények nagy megterhe-

lésnek kitett felületein
–  még zsugorodó (legalább 3 hónapos) beton 

fogadófelületek burkolásához.

Kiszerelés Vonalkód Raklap

4,5 kg-os
 kannában

4016 
90 06445 04016 9 108 kanna

arDeX s 21
gyorshabarcs, szürke 

Ardex WSZ gyorscementet (32,5 r-SF) tar-
talmaz.

Aljzatok kiegyenlítéséhez illetve padlólapok és 
csempék ragasztásához a habarcságy korai 
megszilárdulásával.

Bel- és kültérben,

Vízálló
Fagyálló    
Flexibilis

Felhasználási terület:
egyenetlen és érdes aljzatok kiegyenlítéséhez 
és lehúzásához, lejtés kialakításával is.
Járólapok burkolásához és ragasztásához:
–  kerámiához, 
–  kőagyaghoz.
erősen tagolt szélű csempék és különböző 
vastagságú kerámia padlólapok, illetve nem 
nedvességérzékeny természetes kövek ragasz-
tásához fogazott simítókanál használata 
esetén.

Szabványok:
dIN 4102 szabvány 1. része alapján nem 
éghető A2 osztályba tartozó építőanyag, enge-
délyszáma: Z-PA-III 4.594.

Keverési arány:
Felület elsimításához, kiegyenlítéshez
kb. 5 l víz : 25 kg por 
kb. 1 Tr víz : 3 1/4 Tr por 
padlólapok ragasztásához
kb. 4 l víz : 25 kg por 
kb. 1 Tr víz : 4 ¼ Tr por

Térfogatsúly: kb. 1,5 kg/liter
Friss habarcs súlya: kb. 2,0  kg/liter
Anyagszükséglet: kiegyenlítési munkálatok 
során kb. 1,7 kg m²/mm
fogas simítókanállal
6x6x6 mm fogazatnál : kb. 4,0 kg/m²

Bedolgozási idő (20°C-on): kb. 30 perc  
Fektetési idő: kb. 10 perc (habarcs 
bekeverésétől számítva)
Korrigálhatóság: kb. 20 perc (kőagyag csem-
péknél)
Járhatóság (20°C-on): kiegyenlített rétegen 
kb. 1,5 óra elteltével, kb. 3 óra elteltével 
fugázható az aljzaton

Padlófűtés esetén alkalmas: igen

GISCODE: ZP1 = cementtartalmú termék
Tárolás: száraz helyen, eredeti, bontatlan 
csomagolásban 12 hónapig tárolható

Kiszerelés Vonalkód Raklap

25 kg 
papírzsák

4006 
90 06445 04006 0 40 zsák

ÚJ
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arDeX FB 9 l
folyékonyágyas ragasztóha-
barcs, meghosszabbított 
bedolgozási idővel

Cementbázisú.
Kerámia csempék teljes felületű vékonyágyas 
ragasztásához.

Bel- és kültérben, aljzaton

Folyékonyágyas jelleg variálható konziszten-
ciával
rendkívül jó megtapadás
Hosszú bedolgozási idő
Optimális tulajdonságok a felhasználás terü-
letén

Felhasználási terület:
Flexibilis ragasztóágy kialakításához variálható 
konzisztenciával. 
Csempék és járólapok teljes felületű beágya-
zása (csak floating-eljárás szükséges).
Burkoláshoz, ragasztáshoz
–  kerámia, kőagyag, kőporcelán csempékhez 

és lapokhoz
–  kerámia és kőagyag mozaikokhoz
–  nedvességre nem érzékeny természetes 

kövekhez
–  erkélyek és teraszok burkolásához
–  medencék burkolásához
–  fűtött esztrichen 
–  ipari létesítmények nagy megterhelésnek 

kitett felületein
Aljzatok kiegyenlítéséhez és simításához.
Még mozgó beton vagy tégla fogadófelületek 
(legalább 3 hónapos) burkolásához.

Szabványok:
Megfelel az eN 12004 szabvány szerinti C2 
követelménynek.

Keverési arány:
kb. 6,5 – 7,5 l víz : 25 kg por 
kb. 1 Tr víz: 3 ½ Tr por
Térfogatsúly: kb. 1,3 kg/liter
Friss habarcs súlya: kb. 1,7 kg/liter
Anyagszükséglet: fogazott simítókanállal fel-
hordva
6x6x6 mm fogazatnál: kb. 2,2 kg/m²
8x8x8 mm fogazatnál: kb. 3,0  kg/m²
Bedolgozási idő (20°C-on): kb. 3 óra  
Fektetési idő: kb. 30 perc 
Korrigálhatóság: kb. 30 perc 
Járhatóság (20°C-on): kb. 6 óra elteltével, 
azután fugázható 

Padlófűtés esetén alkalmas: igen

GISCODE: ZP1 = cementtartalmú termék
Tárolás: száraz helyen, eredeti, bontatlan 
csomagolásban 12 hónapig tárolható

arDeX X 32
flexibilis ragasztóhabarcs 

Cementbázisú, ArdUrAPId hatással.
Természetes kövek, kőlapok, műkövek, 
cotto-lapok elszíneződés és kivirágzás-mentes 
leragasztását teszi lehetővé. 
Kőporcelán és finom kőporcelán csempék és 
járólapok ragasztásához.  

Bel- és kültérben, falra és aljzatra

3 óra elteltével járható és fugázható a felület
3-30 mm-es habarcságy-vastagság 
kialakításához
Víztaszító és időjárásálló
Hamar szárad
Könnyű felhasználás
Nagyon kiadós
Vékony-, közepes és vastagágyas ragasztáshoz

Felhasználási terület:
elszíneződés és kivirágzás-mentes burkolás-
hoz, ragasztáshoz
–  természetes kövekhez, mint pl. márvány, 

jura-márvány, gránit, kvarcit
–  cotto-lapokhoz
–  műkövekhez
–  kőporcelán és finom kőporcelán csempékhez 

és járólapokhoz
Fal és aljzatfelületek burkolás előtti kiegyen-
lítéséhez.
Fűtött esztrichre történő ragasztáshoz.

Szabványok:
Megfelel az eN 12004 szabvány szerinti C2 
követelménynek

Keverési arány:
ragasztáshoz és kiegyenlítéshez aljzaton
kb. 8-8,5  l víz : 25 kg por
ragasztáshoz és kiegyenlítéshez falon
kb. 7,5 l víz : 25 kg por

Térfogatsúly: kb. 1,1 kg/liter
Friss habarcs súlya: kb. 1,6 kg/liter
Anyagszükséglet: sima fogadófelületen
8x8x8 mm-es fogazatnál: kb. 3,3 kg/m²/mm

Bedolgozási idő (20°C-on): kb. 1 óra  
Fektetési idő: kb. 20 perc
Korrigálhatóság: kb. 20-30 perc
Járhatóság (20°C-on): kb. 3 óra elteltével, 
azután fugázható

Padlófűtés esetén alkalmas: igen

Tárolás: száraz helyen, eredeti, bontatlan 
csomagolásban 12 hónapig tárolható

Kiszerelés Vonalkód Raklap

25 kg 
papírzsák

4639
90 06445 04639 0 40 zsák

Kiszerelés Vonalkód Raklap

25 kg 
papírzsák

4087 
90 06445 04087 9 40 zsák

Kiszerelés Vonalkód Raklap

25 kg 
papírzsák

4621 
90 06445 04621 5 40 zsák

Szabványok:
Vékonyágyas ragasztó az eN 12004
C2/F(F)e/S1 szabvány alapján.

Osztályba sorolása F
Tapadó szilárdság ≥ 0,5 N/mm2

már 6 óra elteltével

Ardex x 78 S az Ardex e 90 műgyanta 
javítóanyaggal keverve speciális ragasztó 
előállítására alkalmas, amely fokozottan rugal-
mas (CS 2 az eN 12004 alapján) és víztas-
zító tulajdonsággal rendelkezik.

Keverési arány:
kb. 8 l víz : 25 kg por
kb. 1 Tr víz: 2 ¾ Tr por

Térfogatsúly: 1,2 kg/liter
Friss habarcs súlya: kb. 1,6 kg/liter
Anyagszükséglet: 
Sima aljzat esetén:
3 x 3 x 3 mm fogazatnál: kb. 1,2 kg por/m2

6 x 6 x 6 mm fogazatnál: kb. 1,9 kg por/m2

8 x 8 x 8 mm fogazatnál: kb. 2,3 kg por/m2

Bedolgozási idő (+20 °C): kb. 30 perc
Fektetési idő: kb. 30 perc
Korrigálhatóság: kb. 15 perc
Járhatóság (+20 °C): kb. 90 perc elteltével, 
azután fugázható

Padlófűtés esetén alkalmas: igen

GISCODE: ZP1= cementtartalmú termék
Tárolás: száraz helyen, eredeti, bontatlan 
csomagolásban 6 hónapig tárolható
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arDeX am 100
gyorskötő kiegyenlítő habarcs 
burkolás előtt

Falfelületek vékony illetve vastag rétegű kie-
gyenlítéséhez kül- és beltérben, különöskép-
pen burkolás előtti javítási munkálatok során.

Bel- és kültérben

Nagyon kiadós
rövid idő elteltével megszilárdul
rövid idő elteltével burkolható felületet ad
egyszerű felhasználású
Filcelhető, glettelhető
Víz- és időjárásálló

Felhasználási terület:
Az építkezéseken fellelhető falfelületek kie-
gyenlítésére, vékonyágyas csemperagasztás 
előtt.

Keverési arány:
kb. 5 l víz : 25 kg por
kb. 1 Tr víz : 3 ½ Tr por

Térfogatsúly: kb. 1,5 kg/liter
Friss habarcs súlya: kb. 1,6 kg/liter
Anyagszükséglet: 
kb. 1,3  kg/m²/mm

Bedolgozási idő (20°C-on): kb. 30 perc  
Burkolási munkák kezdete (20°C-on): 
kb. 2 óra elteltével

GISCODE: ZP 1 = cementtartalmú termék
Tárolás: száraz helyen, eredeti, bontatlan 
csomagolásban 12 hónapig tárolható

Kiszerelés Vonalkód Raklap

25 kg 
papírzsák

4049 
90 06445 04049 7 40 zsák

ARDEX S 48
nagy rugalmasságú, vékonyá-
gyas ragasztóhabarcs, fehér

Cementbázisú.
Csempék, járólapok és szigetelőtáblák ragasz-
tásához.

Beltérben, aljzatra és falra

egyesíti a diszperziós és gyorskötő vékonyá-
gyas ragasztóhabarcsok tulajdonságait.

Felhasználási terület:
Az alábbi fali és padlólapok és csempék 
ragasztásához:
–  kerámia, kőagyag, 
–  kőporcelán, 
–  közepes és kisméretű kerámia és üveg-

mozaik
–  kemény- és lágyhab szigetelőanyagok 

szívóképes és nem szívóképes aljzatra.
lakóterek konyháiban, fürdőiben illetve zu-
hanysarkok esetén víztaszító hatása miatt jól 
alkalmazható.

Szabványok:
Megfelel az eN 12004 szabvány szerinti C2 
követelménynek

Keverési arány:
kb. 15 l víz : 25 kg por
kb. 1 Tr víz : 2 Tr por

Térfogatsúly: kb. 0,8 kg/liter
Friss habarcs súlya: kb. 1,4 kg/liter
Anyagszükséglet: sima felületen
3x3x3 mm fogazatnál: kb. 0,9 kg/ m²
6x6x6 mm fogazatnál: kb. 1,3 kg/m²
8x8x8 mm fogazatnál: kb. 1,7 kg/m²

Bedolgozási idő (20°C-on): kb. 1 óra  
Fektetési idő: kb. 20 perc 
Korrigálhatóság: kb. 30 perc 
Járhatóság (20°C-on): kb. 5 óra elteltével, 
azután fugázható az aljzaton
Fugázhatóság a falon (20°C-on): 
kb. 3 óra elteltével

Padlófűtés esetén alkalmas: igen

GISCODE: ZP1 = cementtartalmú termék
Tárolás: száraz helyen, eredeti, bontatlan 
csomagolásban 12 hónapig tárolható

arDeX Wa
Epoxigyantás ragasztóhabarcs

epoxigyanta bázisú.
Kerámia csempék és járólapok, klinkertéglák, 
hasított lapok és mozaikok ragasztásához.

Bel- és kültérben, aljzatra és falra

Kémiai anyagoknak ellenáll
rendkívül jól terhelhető

Felhasználási terület:
Kerámia csempék és járólapok, klinkertéglák, 
hasított lapok és mozaikok ragasztásához 
olyan esetekben, ahol a cementbázisú habar-
csok nem megfelelőek terhelés és ellenállóság 
szempontjából, mint pl. vágóhidakon, tejüze-
mekben, üzemi konyhákban, sörfőzdékben, 
akkumulátor házakban, uszodákban és 
gyógyfürdőkben, illetve egyéb helyeken, ahol 
nagyfokú mechanikus vagy kémiai ráhatás éri 
a burkolt felületet. 

Szabványok, vizsgálati bizonyítványok:
Az eN 12004 r 2 T szabvány alapján epoxi-
gyantás ragasztóhabarcs.

Keverési arány:
A csomagoláson feltüntetett adatok alapján.

Friss habarcs súlya: kb. 1,5 kg/liter
Anyagszükséglet: sima felületen
3x3x3 mm fogazat esetén: kb. 1,5 kg/m²
6x6x6 mm fogazat esetén: kb. 2,7 kg/m²
8x8x8 mm fogazat esetén: kb. 3,7 kg/m²

Bedolgozási idő (20°C-on): kb. 80 perc  
Fektetési idő: kb. 80 perc
Korrigálhatóság: kb. 80 perc
Járhatóság (20°C-on): megfelelő megszilár-
dulás után, kb. 12 óra elteltével

GefStoffV szerinti jelölés: 
xi   irritáló (gyanta komponens)
C    maró (edző komponens)
 
GISCODE: re1 = oldószermentes
Tárolás: száraz helyen, eredeti, bontatlan 
csomagolásban 12 hónapig tárolható

Kiszerelés Vonalkód Raklap

5 kg
papírzsák

4222 
40 24705 54230 2

4-esével 
csomagolva
160 zsák

25 kg
papírzsák

4005 
90 06445 04005 3 40 zsák

Kiszerelés Vonalkód Raklap

4 kg-os 
dobozban

4523 
40 24705 60401 7 96 doboz

egy doboz 3 kg műgyantát és 1 kg edzőt 
tartalmaz
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ARDEX A 46
állékony kültéri 
aljzatkiegyenlítő

Cementbázisú.
Fal- és aljzatfelületeken előforduló lyukak, 
mélyedések, egyenetlenségek, bevágások, 
kitörések kitöltéséhez.

Bel- és kültérben, falon és aljzaton

Könnyű felhasználású
Filcelhető és glettelhető
rövid idő elteltével járható felületet ad
rövid idő elteltével terhelhető
repedésmentes

Szabványok:
Az ÖNOrM B 3303 szabvány értelmében 
fagy- és sóálló.

Felhasználási terület:
lépcsőfokok és magasítások kijavításához és 
kiegyenlítéséhez.
Padlófelületeken lejtős kiegyenlítő rétegek 
kialakításához és átjárók gletteléséhez (szint-
behozásához).
Fal és aljzatfelületek kiegyenlítéséhez 2-30 
mm-es rétegvastagságban.
–  betonon, cement esztrichen, falon (pórusos 

beton kivételével), P II és P III habarcs-
osztályba tartozó vakolat esetén, illetve 
egyéb alkalmas fogadófelületen 

–  csempe- és járólap burkolat, festékek és 
bevonatok készítéséhez

–  hasznos felületként normál megterhelésnek 
kitett helyiségekben

–  az Ardex K 301 kültéri aljzatkiegyenlítő 
alatti, helyenkénti felületjavításhoz

Keverési arány: 
kb. 6-7 l víz : 25 kg por
kb. 1 Tr víz : 3,0 Tr por

Térfogatsúly: kb. 1,3 kg/liter
Friss habarcs súlya: kb. 1,8 kg/liter
Anyagszükséglet: kb. 1,4 kg/m²/mm
Feldolgozási idő (20 °C): kb. 15-20 perc
Járhatóság (20 °C): kb. 2-3 óra elteltével
Burkolhatóság: nedvességre nem érzékeny 
burkolat esetén 1 nap elteltével
Festékek bevonatok esetén száradás után:
5 mm-ig kb. 2 nap után
10 mm-ig kb. 5 nap után
20 mm-ig kb. 7 nap után
30 mm-ig kb. 10 nap után

pH-érték: friss habarcs esetén kb. 12
Padlófűtés esetén alkalmas: igen
Görgős székkel terhelhető: igen
GISCODE: ZP 1 = cementtartalmú termék
Tárolás: száraz helyen, eredeti bontatlan 
csomagolásban 6 hónapig tárolható

ARDEX DS 40
lépésálló és hangelnyelő 
elválasztó lemez

elválasztó, lépés- és hangelnyelő rendszer 
csempék, járólapok, természetes kövek és 
műkövek ragasztásához. Újra felszedhető bur-
kolatok fogadására is alkalmas. 
Az elválasztó funkciója csökkenti a burkolat és 
a fogadófelület közötti feszültséget, repedés-
áthidaló hatású, lehetővé teszi, hogy kritikus 
aljzatokra is biztonságosan ragaszthassuk le a 
burkolatot.

Beltérben, aljzatra

régi és új épületek esetén, szanálás és 
felújítás során, lakó- és ipari helyiségekben, 2 
KN/m² megterhelésig.

Felhasználási terület:
Csempék, járólapok, természetes és műkövek, 
lépések zaját csökkentő és elválasztó leragasz-
tásához az alábbi fogadófelületekre:
–  beton
–  cementesztrich
–  kalciumszulfát öntöttesztrich
–  magnezit- és kőfaesztrich
–  öntöttaszfalt esztrich
–  padlófűtéssel ellátott esztrich
–  szárazesztrich
–  fapalló és farostlemez aljzatok
–  régi csempe és járólap
–  régi PVC és parketta
Vizes helyiségekben, melyek a ZdB 
ismertetője alapján a 0 és A02 (privát hasz-
nálatú fürdők padlóösszefolyó nélkül) igény-
bevételi osztálynak felelnek meg, Ardex 
szigetelő anyagokkal használható.

Lemezméret: 750 mm x 500 mm x 4,5 mm
0,375 m²/lemez
Súly: 5,1 kg/ m²
Szín: kék
Hangelnyelő képesség javítása: 14 dB (dIN 
eN ISO 140-8)
Égési osztály: B2 (csak a lemez), B1 (csem-
pével együtt)
Hővisszatartó képesség: 0,036 m² K/W
Hővezetőképesség: 0,11 W/mK
Párazáróképesség µ: 450
Padlófűtés esetén alkalmas: igen
Tárolás: fektetve, száraz helyiségben 
kb. 3 évig

Kiszerelés Vonalkód Raklap

25 kg 
papírzsák

4622 
90 06445 04622 2 40 zsák

Kiszerelés Vonalkód Raklap

Kartonban: 
10 lemez = 

3,75 m²

4256 
40 24705 73179 9 28 karton

raklap: 
300 lemez 
=112,5 m²

4271 
40 24705 73169 0 300 db
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3x3x3 mm fogazatnál
25 kg elég kb.
… m2-re

6x6x6 mm fogazatnál
25 kg elég kb.
… m2-re

8x8x8 mm fogazatnál
25 kg elég kb.
… m2-re

 cementtartalmú
 ragasztóhabarcsok

x7G – A siker formula kb. 1,0 kg/m2 por 25,0 m2 kb. 1,7 kg/m2 por 14,7 m2 kb. 2,0 kg/m2 por 12,5 m2

Ardex x 77 kb. 1,0 kg/m² por 25,0 m² kb. 1,6 kg/m² por 15,6 m² kb. 2,2 kg/m2 por 11,3 m²

Ardex x 77 S kb. 1,3 kg/m2 por 19,2 m2 kb. 2,0 kg/m2 por 12,5 m2 kb. 2,5 kg/m2 por 10,0 m2

Ardex x 77 W kb. 1,1 kg/m2 por 22,7 m² kb. 2,0 kg/m2 por 12,5 m² kb. 2,5 kg/m2 por 10,0 m²

Ardex S 16 Flex kb. 1,2 kg/m2 por 20,8 m2 kb. 1,9 kg/m2 por 13,1 m2 kb. 2,4 kg/m2 por 10,4 m2

Ardex S 16 W Flex kb. 1,1 kg/m2 por 22,7 m2 kb. 1,7 kg/m2 por 14,7 m2 kb. 2,2 kg/m2 por 11,3 m2

Ardex S 21 kb. 4,0 kg/m2 por 6,3 m2

Ardex x 78 S kb. 1,2 kg/m2 por 20,8 m² kb. 1,9 kg/m2 por 13,1 m² kb. 2,3 kg/m2 por 10,8 m²

Ardex FB 9 l kb. 1,2 kg/m2 por 20,8 m2 kb. 2,3 kg/m2 por 10,8 m2 kb. 3,0 kg/m2 por 8,3 m2

Ardex x 32 kb. 3,3 kg/m2 por 7,6 m2

Ardex S 48 kb. 0,9 kg/m2 por 27,8 m2 kb. 1,3 kg/m2 por 19,2 m2 kb. 1,7 kg/m2 por 14,7 m2

 Epoxigyantás
 ragasztóhabarcsok

Ardex WA
kb. 1,5 kg/m2 
ragasztóhabarcs

2,7 m2 (4 kg 
ragasztóhabarcs)

kb. 2,7 kg/m2 
ragasztóhabarcs

1,5 m2 (4 kg 
ragasztóhabarcs)

kb. 3,7 kg/m² 
ragasztóhabarcs

1,1 m² (4 kg 
ragasztóhabarcs)

CsemPeragasZTók aNYagsZÜkségleTe

*Kérjük, vegye figyelembe a műszaki leírást
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arDeX s 1-k
szigetelőanyag

Csempe- és padlóburkolatok szigeteléséhez. A 
W1, W2, W3 nedvességterhelési osztály köve-
telményeinek felel meg. 
 
Beltérben, aljzatra és falra

egykomponensű
repedésáthidaló
Oldószermentes
Felhordásra kész állapotú
Cseppmentes
Simítókanállal felhordható
Hengerelhető, kenhető

Felhasználási terület:
Falak és aljzatok szigetelésére csempe- és 
járólap burkolat alá fürdőszobákban, tusoló 
sarkokban, kádak felett és padlóösszefolyóval 
ellátott helyiségekben.

Friss habarcs súlya: kb. 1,5 kg/liter
Anyagszükséglet: sima fogadófelület esetén
min. 1,1 kg/ m² (kétrétegű felhordás szük-
séges)

Száradási idő/ burkolhatóság (20°C-on): 
kb. 12 óra után

Padlófűtés esetén alkalmas: igen

GISCODE: d 1 = oldószermentes
Tárolás: fagymentes helyen, eredeti, bontatlan 
csomagolásban 6 hónapig tárolható

FIGYELEM! Új kiszerelés.

arDeX 8+9
szigetelőanyag

Csempe- és padlóburkolatok szigeteléséhez. 
A W1, W2, W3 és W4 nedvességterhelési 
osztály követelményeinek felel meg. 
 
Bel- és kültérben

Kétkomponensű
Kenhető
Simítókanállal felhordható
Oldószermentes
rendkívül elasztikus
Formálható
repedésáthidaló

Felhasználási terület:
Beltérben: Falak és aljzatok szigetelésére 
csempe- és járólap burkolat alá, ahol olyan 
igénybevételnek van kitéve, mint pl. tusoló 
helyiségekben, fürdőszobákban, kádak feletti 
zuhanyzóknál, nyilvános és ipari higiénés 
helyiségekben, melyek padlóösszefolyóval 
vannak ellátva. Glettelhető konzisztenciában 
alkalmas egyenetlenségek kijavítására.
Kültérben: Teraszok és balkonok burkola-
tainak átnedvesedés és mészkivirágzások 
elleni védelmére.  Cementesztrichek és beton 
fogadófelület esetén.

Keverési arány:
Mázolható/kenhető konzisztencia:
25 kg Ardex 8 akrilát diszperzió : 
25 kg Ardex 9 reaktív por
glettelhető konzisztencia:
17,5 kg Ardex 8 akrilát diszperzió : 
25 kg Ardex 9 reaktív por

Friss habarcs súlya: 
kenhető konzisztencia: kb. 1,3 kg/liter
glettelhető konzisztencia: kb. 1,4 kg/liter
Anyagszükséglet: 
Kenhető konzisztencia (kétrétegű felhordás):
kb. 0,75 kg por + kb. 0,75 kg diszperzió = 
kb. 1,50 kg anyagkeverék /m² 
glettelhető konzisztencia (3 mm felhordási 
vastagság):
kb. 2,50 kg por + kb. 1,70 kg diszperzió = 
kb. 4,20 kg anyagkeverék /m²

Bedolgozási idő (20°C-on): kb. 45 perc
Járhatóság (20°C-on): kb. 2 óra elteltével  

GefStoffV szerinti osztályba sorolás: nincs

Padlófűtés esetén alkalmas: igen

GISCODE: 
Akrilát diszperzió d1 = oldószermentes
reaktív por ZP1 = cementet tartalmaz
Tárolás: fagymentes helyen, száraz helyen, 
eredeti, bontatlan csomagolásban 12 hónapig 
tárolható

ARDEX 8 akrilát diszperzió

ARDEX 9 reaktív por

Kiszerelés Vonalkód Raklap

4 kg kanna 4164
40 24705 57176 0 120 kanna

20 kg kanna 4163
40 24705 57169 2 24 kanna

Kiszerelés Vonalkód Raklap

5 kg kanna 4023
90 06445 04023 7 108 kanna

25 kg kanna 4022 
90 06445 04022 0 24 kanna

Kiszerelés Vonalkód Raklap

5 kg 
papírzsák

4235 
40 24705 58136 3

4-esével 
csomagolva
208 zsák

16 kg kanna 4024 
40 06445 04024 4 40 zsák
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arDeX s 2-k
szigetelőanyag

epoxigyanta-bázisú.
Csempe- és padlóburkolatok szigeteléséhez. 
A W1, W2, W3 és W4 nedvességterhelési 
osztály követelményeinek felel meg. 
 
Bel- és kültérben, aljzatra és falra

Kétkomponensű
Kémiai anyagoknak ellenáll
repedésáthidaló
Hengerelhető, kenhető
rendkívül jól terhelhető
egyszerű felhasználású

Felhasználási terület:
Falak és aljzatok szigetelésére csempe- és 
járólap burkolat alá az alábbi területeken:
–  termálfürdők, uszodák
–  tusoló és mosó helyiségekben
–  erkélyek és teraszok
–  nagyüzemi konyhák, tejgyárak, sörgyárak
–  hús-, zsír- és halfeldolgozó üzemek
–  papír-, bőr- és textilgyárak

Keverési arány: a kiszerelés a komponenseket 
a keverési arányoknak megfelelően tartalmaz-
za.

Friss habarcs súlya: kb. 1,3 kg/liter
Anyagszükséglet: kb. 1,3 kg/ m²/mm

Bedolgozási idő(20°C-on): kb. 45 perc
Száradási idő (20°C-on): kb. 16 óra  

GefStoffV szerinti jelzése:
xi irritáló (A komponens)
maró (B komponens) 

GISCODE: 
re 1 (A komponens)
re 2 (B komponens)
Tárolás: fagymentes helyen, eredeti, bontatlan 
csomagolásban 6 hónapig tárolható

ARDEX SB 15
szigetelőszalag 

dilatációs fugák, peremfugák, sarkok és 
repedésre hajlamos csatlakozások és átfolyók 
szigetelésére és áthidalására. 

Bel- és kültérben, aljzatra és falra

Víz- és időjárásálló
Szilikonokkal együtt alkalmazható

Felhasználási terület:
Szigetelésre és áthidalásra az alábbi terüle-
teken:
–  dilatációs fugák
–  peremfugák
–  sarokfugák
–  repedésre hajlamos csatlakozások
–  átfolyók

Anyagszükséglet: érintkező szalagoknál min. 
5 cm-es átfedésekkel kell kalkulálni

Tárolás: hűvös, száraz helyen 12 hónapig 
tárolható

arDeX P 2-k
alapozó

Az Ardex S 2-K szigetelőanyaggal együtt 
rendszerben. A W1, W2, W3 és W4 nedves-
ségterhelési osztály követelményeinek felel 
meg. 

Bel- és kültérben, aljzatra és falra

Kétkomponensű
Oldószermentes
Jó behatoló és felszívódó képességgel rendel-
kezik
egyszerű felhasználású
Hengerelhető, kenhető

Felhasználási terület:
Az alábbi aljzatok alapozásához az Ardex S 
2-K szigetelőanyag felhordása előtt:
–  beton
–  könnyűbeton
–  cementesztrich
–  I.-II. habarcs-osztályba tartozó vakolatok

Keverési arány: a kiszerelés a kompo-
nenseket a keverési arányoknak megfelelően 
tartalmazza.

Friss habarcs súlya: kb. 1,1 kg/liter
Anyagszükséglet: kb. 200-300 g/m²

Bedolgozási idő (20°C-on): kb. 30 perc
Kiszáradási idő (20°C-on): kb. 16 óra

GefStoffV szerinti jelzés: 
xi irritáló (A komponens)
maró (B komponens)

GISCODE: re 1 = oldószermentes
Tárolás: fagymentes helyen, eredeti, bontatlan 
csomagolásban 6 hónapig tárolható

Kiszerelés Vonalkód Raklap

5 kg doboz 4294 
40 24705 70305 5 60 doboz

doboz fedéllel (3,30 kg gyantából és 1,70 
kg edzőből áll)

Kiszerelés Vonalkód Raklap

2x5 kg 
doboz

4293 
40 24705 70304 8 60 egység

5 kg A komponens + 5 kg B komponens

Kiszerelés Vonalkód Raklap

15 cm széles 
6 m hosszú 
tekercsben

4186
90 06445 04186 9

18
tekercs/
karton

15 cm széles 
50 m hosszú 
tekercsben

4199
90 06445 04199 9

1
tekercs/
karton
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arDeX sk
TRICOM szigetelő szett

Ardex SK 12
TrICOM szigetelőszalag 120

Ardex SK-W
TrICOM szigetelő mandzsetta 120 x 120

Ardex SK-F
TrICOM szigetelő mandzsetta 425 x 425

Ardex SK 90
TrICOM belső sarok 90°

Ardex SK 270
TrICOM külső sarok 270°

Szigetelő szett dilatációs fugák, szélfugák, 
repedésveszélyes csőcsatlakozások és átfolyók 
flexibilis és vízhatlan szigeteléséhez.

Rendszerben a következőkkel:
Ardex S 1-K szigetelőanyag
Ardex 8+9 szigetelőanyag
Ardex S2-K szigetelőanyag

Bel- és kültérben, falon és aljzaton

Vízhatlan és időjárásálló
erős és tágulásra képes
lúgoknak ellenáll
Agresszív anyagoknak is ellenáll

Felhasználási terület:
–  vizes és nedves helyiségekben használati 

víz esetén
–  tartósan nedves helyiségekben nyomást 

kifejtő víz esetén is, pl. úszómedence
–  kültérben erkélyeken, lodzsákon, teraszokon
–  ipari felületek esetén, pl. konyhákban, 

sörfőzdékben stb.

Ardex SK TrICOM szigetelő szett dilatációs 
fugák, szél- és csatlakozási fugák illetve pad-
lóelfolyók és csőátvezetések vízhatlan szige-
teléséhez.
.

Anyagszükséglet:
Az anyagkalkulációnál a szigetelőszalagokat 
legalább 5 cm-es átfedéssel számoljuk. 

Szállítási egységek:

arDeX sk-12
TRICOM szigetelő szalag 120
Szélesség: 120 mm
Tekercshosszúság: 50 m

arDeX sk-W
TRICOM szigetelő mandzsetta 120 x 120
Hosszúság/szélesség: 120 x 120 mm

arDeX sk-F
TRICOM szigetelő mandzsetta 425 x 425
Hosszúság/szélesség: 425 x 425 mm

arDeX sk 90
TRICOM belsősarok 90°
Szárhosszúság: 120 mm

arDeX sk 270
TRICOM külsősarok 270°
Szárhosszúság: 120 mm

Tárolás: hűvös, száraz helyiségben, eredeti 
bontatlan csomagolásban kb. 24 hónapig 
tárolható

Kiszerelés Vonalkód Raklap

Ardex SK 12 TrICOM szigetelőszalag 
12 cm széles, 50 m hosszú

4124
40 24705 61111 4 1 tekercs

Ardex SK-W TrICOM szigetelő mandzsetta
120 x 120 mm 

4126
40 24705 61113 8 25 db

Ardex SK-F TrICOM szigetelő mandzsetta 
425x425 mm

4127
40 24705 61114 5 10 db

Ardex SK 90 TrICOM belsősarok 90° 4128
40 24705 61115 2 25 db

Ardex SK 270 TrICOM külsősarok 270° 4139
40 24705 61116 9 25 db
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arDeX sW
S 2-K szigetelő szett

Ardex SW 12 
S 2-K szigetelőszalag 120

Ardex SW-W
S 2-K szigetelő mandzsetta 120 x 120

Ardex SW-F
S 2-K szigetelő mandzsetta 425 x 425

Ardex SW 90
S 2-K belső sarok 90°

Ardex SW 270
d 2-K külső sarok 270°

Szigetelő szett dilatációs fugák, szélfugák, 
repedésveszélyes csőcsatlakozások és átfolyók 
flexibilis és vízhatlan szigeteléséhez.

Rendszerben a következőkkel:
Ardex S 2-K szigetelőanyag

Bel- és kültérben, falon és aljzaton

Vízhatlan és időjárásálló
erős és tágulásra képes
Agresszív anyagoknak is ellenáll

Felhasználási terület:
–  vizes és nedves helyiségekben, melyben 

nincs felszíni víznyomás
–  tartósan nedves helyiségekben nyomást 

kifejtő víz esetén is, pl. úszómedence
–  kültérben erkélyeken, lodzsákon, teraszokon
–  ipari felületek esetén, pl. üzemi konyhák-

ban, sörfőzdékben stb.

Ardex SK TrICOM szigetelő szett dilatáci-
ós fugák, szél- és csatlakozási fugák, illetve 
padlóelfolyók és csőátvezetések vízhatlan 
szigeteléséhez.

Anyagszükséglet:
Az anyagkalkulációnál a szigetelőszalagokat 
legalább 5 cm-es átfedéssel számoljuk. 

Szállítási egységek:

arDeX sW-12
S 2-K szigetelő szalag 120
Szélesség: 120 mm
Tekercshosszúság: 50 m

arDeX sW-W
S 2-K szigetelő mandzsetta 120 x 120
Hosszúság/szélesség: 120 x 120 mm

arDeX sW-F
S 2-K szigetelő mandzsetta 425 x 425
Hosszúság/szélesség: 425 x 425 mm

arDeX sW 90
S 2-K belsősarok 90°
Szárhosszúság: 120 mm

arDeX sW 270
S 2-K külsősarok 270°
Szárhosszúság: 115 mm

Tárolás: hűvös, száraz helyiségben, eredeti 
bontatlan csomagolásban kb. 24 hónapig 
tárolható, közvetlen napsugárzástól védve

Kiszerelés Vonalkód Raklap

Ardex SW 12 S 2-K szigetelőszalag 
12 cm széles, 50 m hosszú

4154
40 24705 70340 6 1 tekercs

Ardex SW-W S 2-K szigetelő mandzsetta 
120 x 120 mm

4155
40 24705 70341 3 25 db

Ardex SW-F S 2-K szigetelő mandzsetta 
425x425 mm

4156
40 24705 70342 0 10 db

Ardex SK 90 S 2-K belsősarok 90°
4157

40 24705 70343 7 25 db

Ardex SK 270 S 2-K külsősarok 270°
4158

40 24705 70344 4 25 db
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Terhelés módja

Igénybevételi osztály

W1 W2 W3 1) W4 1,2)

Igénybevétel tartama és foka (intenzitása)

levegő nedvességtar-
talma

Magas, nincs harmat rövid ideig magas, 
esetleg harmat

rövid ideig magas, 
harmat

Hosszan magas,  
harmat

Tisztító víz Időnként nedves fel-
mosás

Nedves felmosás, időn-
kénti nedves tisztítás

Időnkénti nedves 
tisztítás

Napi intenzív takarítás

Csapóvíz 3) Nincs rövid ideig, kevés vagy 
közepes mennyiség

rövid ideig, erősen Hosszantartó, közepes 
vagy erős mértékű

Példák: lakásban:
WC, folyosó, lépcsőház

lakás:
Konyha

Ipari helyiségek:
WC 4)

lakás:
Csapóvizes területek, 
tusolók és fürdőszobák

Ipari és iroda  
helyiségek:
WC 5)

Ipari helyiségek:
Konyhák, tusolók

Vendéglátóipar és 
hotelek:
Tusolók

Ardex S 1-K

Ardex 8+9

Ardex S 2-K

1)  A W3 és W4 igénybevételi osztályban az aljzat teljes felületét (beépített tárgyak alatt is) le kell szigetelni. ezen kívül 
legalább 15 cm magasságban fel kell hordani a szigetelő réteget az oldalfalakra is (szigetelőszalag alkalmazása mel-
lett). 

2)  A burkolatot víznyomás éri, pl. medencék, víztartályok, különleges szabályozás érvényes.
3)  Csapóvíz-felület fürdőkádak esetén a legmagasabb vízvételi lehetőség felett 30 cm-es magasságig, tusolók és fali 

zuhanyrózsák estén az ajtó pereméig, legalább a kád és a tusoló tálcától számított 30 cm-es távolságig. A falszigete-
lést a beépített tárgyak alatt is el kell végezni.

4)  WC-k padlóösszefolyó nélkül
5)  WC-k padlóösszefolyóval
Ardex 8+9 szigetelőanyagot kültérben erkélyeken és teraszokon is használhatjuk alternatív szigetelésként.

CsemPeragasZTók aNYagsZÜkségleTe
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FugÁZóaNYagOk 
sZIgeTelések 

TIsZTÍTÁs és ÁPOlÁs
reNDsZerÁTTekINTés

TermékINFOrmÁCIók

ragasZkODJON HOZZ¡

arDeX Bs
Fugázó anyag széles és keskeny fugákhoz

arDeX Fs 
Fugázó anyag finom és keskeny fugákhoz

arDeX Fg FleX
MICROTEC flexibilis fugázóanyag

arDeX gk
Szélesfugázó (terhelési fugázóanyag)

arDeX FF 
Folyékony fugázóanyag

arDeX Fk
Gyorsfugázó anyag

arDeX Fl 
Flexibilis gyorsfugázó anyag

ARDEX E 95
Teljesítményjavító fugázóanyagokhoz

arDeX mg
Márványfugázó

arDeX Wa
Epoxigyanta fugázó

arDeX se
Szaniter szilikon

arDeX sN
Semleges szilikon

arDeX sT
Szilikon természetes kövekhez

arDeX sP 1
Alapozó szívóképes aljzatok esetén

arDeX sP 2
Alapozó nem szívóképes aljzatok esetén

arDeX sg
Simítóanyag szilikonokhoz

arDeX Ca 10 D 
szerkezet és szerelési ragasztó

arDeX Ca 20 P - smP
szerelési ragasztó 

arDeX Jr 30 F 
Akril-szigetelőanyag, fehér, 

ARDEX JR 40
Akril-szigetelőanyag, fehér

arDeX sC
MICROTEC szaniter tisztító

arDeX Cl
MICROTEC lemosó ápolószer



FugÁZóaNYagOk 
sZIgeTelések 

TIsZTÍTÁs és ÁPOlÁs
reNDsZerÁTTekINTés

TermékINFOrmÁCIók
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*Kérjük, vegye figyelembe a műszaki leírást

arDeX Bs

fugázóanyag széles és
keskeny fugákhoz

arDeX Fs

fugázóanyag keskeny
és finom fugákhoz

arDeX Fg FleX

MICrOTeC flexibilis
fugázóanyag

arDeX gk

ipari fugázóanyag

alkalmazás Kül- és beltérben,
falon és aljzaton

Kül- és beltérben,
falon és aljzaton

bel és kültérben
falra és aljzatra

Kül- és beltérben,
falon és aljzaton

fugaszélesség 2–20 mm 4 mm-ig 1-6 mm-ig 4 mm-től

felhasználási terület kerámia csempék, üveg, klinker
és hasított lapok, valamint
természetes kövek márvány
kivételével - fugázásához

kerámia csempék, üveg és ter-
mészetes
kövek márvány
kivételével - fugázásához,
különösen nedves helyiségekben,
pl. tusólókban

kerámia- és üvegcsempék,
nedvességre nem érzékeny 
természetes kő- és betonburko-
latok, üvegmozaik, porcelán és 
kerámia lapok fugázásához

kőporcelán és finom kőporcelán
csempék, műkövek, természetes
kövek (nem nedvességérzéke-
nyek),
hasított lapok,
klinkertéglák, homlokzati 
fejelőtéglák,
üvegtéglák

bedolgozási idő 2 ½ óra 2 ½ óra 1 ½ óra ½ Stunde

járhatóság  5 óra elteltével  5 óra elteltével kb. 4 óra elteltével  1 ½ óra elteltével

ARDEX E 95 fugajavítóval 
keverhető

igen igen nem nem

padlófűtésnél alkalmazható igen igen igen igen

különlegességek nagy kitöltő erővel rendelkezik,
egyszerű feldolgozású,
nagyon kiadós

víztaszító, kosztaszító, flexibilis, 
finom és sima fugafelületekhez,
könnyen bedolgozható, hosszú 
lemosási idővel

sóálló, fagyálló

színek fehér, ezüstszürke, bazalt,
antracit

polárfehér, világosszürke fehér, pergamon, jázmin, 
ezüstszürke, manhattan, 
világosszürke, cementszürke, 
bézs

szürke

arDeX FF

önterülős, folyékony
fugázó anyag

arDeX Fk

gyorsfugázó anyag

arDeX Fl

flexibilis gyorsfugázó anyag

arDeX mg

márványfugázó anyag

alkalmazás Kül- és beltérben, padlón Kül- és beltérben, padlón és
aljzaton

Kül- és beltérben, padlón és
aljzaton

Beltérben, padlón és aljzaton

fugaszélesség 2–12 mm 2–12 mm 4–15 mm 8 mm-től

felhasználási terület kőporcelán és finom kőporcelán 
csempék, műkövek, természetes 
kövek (nem nedvességérzéke-
nyek), hasított lapok,
klinkertéglák, térkövek (habarcs-
ágyba fektetve)

kerámia csempék, üveg-, klinker-
és hasított lapok, valamint
természetes kövek -márvány
kivételével - fugázásához

kerámia csempék, üveg-, klin-
ker és hasított lapok, valamint 
természetes kövek - márvány 
kivételével - fugázásához. 
erkélyekhez, teraszokhoz és 
homlokzatokhoz rendkívül alkal-
mas.

jura márvány, solnhofeni
márvány, kristályos márvány
lapok illetve egyéb nedvességér-
zékeny természetes kőlapok
fugázásához. Megakadályozza a
szélek elszíneződését.

bedolgozási idő ½ óra ½ óra ½ óra ½ óra

járhatóság 2 óra elteltével 1 ½ óra elteltével 1 ½ óra elteltével 1 ½ óra elteltével

ARDEX E 95 fugajavítóval 
keverhető

nem igen nem nem

padlófűtésnél alkalmazható igen igen igen igen

különlegességek folyékony, folyósítható,
só- és fagyálló

gyorsan megszilárdul gyorsan megszilárdul,
víztaszító, flexiblis

ArdUrAPId hatással

színek achátszürke ezüstszürke, achatszürke fehér, ezüstszürke fehér, ezüstszürke, jurabézs

*Kérjük, vegye figyelembe a műszaki leírást

RENDSZERÁTTEKINTÉS, TERMÉKINFORMÁCIÓK
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arDeX Bs
fugázó anyag széles  
és keskeny fugákhoz

Cementbázisú.
Kb. 2-20 mm-es fugaszélességig.

Bel- és kültérben, falon és aljzaton.

Felhasználási terület:
Az alábbi csempék és járólapok fugázásához 
falon és aljzaton:
–  kerámia
–  üveg, természetes kő
–  nem nedvességérzékeny természetes kövek
–  klinkertéglák
–  hasított lapok és homlokzati fejelő téglák 

valamint üvegtéglák.
Fugázó vassal is bedolgozható burkolt és 
látszó téglafelületen
Az Ardex e 95 fugajavító adalék hozzáa-
dásával fokozni lehet a flexibilitását, víztaszító 
hatását, széltapadását.

Keverési arány:
kb. 2,5 l víz: 12,5 kg por 
kb. 1 Tr víz: 3 ½ Tr por

Térfogatsúly: kb. 1,4 kg/liter
Friss habarcs súlya: kb. 2,0 kg/liter
Anyagszükséglet: 10 mm-es fugaszélesség és 
5 mm-es fugamélységnél az alábbi csempe-
méretek esetén:
30 x 30 cm: kb. 0,60 kg/m²
15 x15 cm: kb. 1,10 kg/m²
10 x 10 cm: kb 1,70 kg/m²

Bedolgozási idő (20 °C): kb. 2,5 óra
Járhatóság (20 °C): kb. 5 óra elteltével
Nyomógolyóval vizsgált felületi keménység:
1 nap után 20 N/mm²
3 nap után 40 N/mm²
7 nap után 60 N/mm²
28 nap után 70 N/mm²

Padlófűtés esetén alkalmas: igen

GISCODE: ZP 1 = cementtartalmú termék
Tárolás: száraz helyen, eredeti bontatlan 
csomagolásban 12 hónapig tárolható

arDeX Fs
fugázóanyag finom  
és keskeny fugákhoz

Cementbázisú.
4 mm-es fugaszélességig.

Bel- és kültérben, falon és aljzaton

Felhasználási terület:
Az alábbi csempék és járólapok fugázásához
–  kerámia 
–  üveg és természetes kő
–  nem nedvességérzékeny természetes 

kőlapok
Az Ardex e 95 fugajavító adalék hozzáa-
dásával fokozni lehet a flexibilitását, víztaszító 
hatását, széltapadását.

Keverési arány:
kb. 3,75 l víz: 12,5 kg por
kb. 1 Tr víz: 2 ¾ Tr por

Térfogatsúly: kb. 1,2 kg/liter
Friss habarcs súlya: kb. 1,9 kg/liter
Anyagszükséglet: 3 mm-es fugaszélesség és 5 
mm-es fugamélységnél az alábbi csempemé-
retek esetén:
30 x 30 cm: kb. 0,20 kg/m²
15 x15 cm: kb. 0,35 kg/m²
10 x 10 cm: kb. 0,50 kg/m²
5 x 5 cm: kb. 1,00 kg/m²

Bedolgozási idő (20 °C): kb. 2,5 óra 
Járhatóság (20 °C): kb. 5 óra elteltével

Nyomógolyóval vizsgálat felületi keménység:
1 nap után kb. 20 N/mm²
3 nap után kb. 40 N/mm²
7 nap után kb. 60 N/mm²
28 nap után kb. 70 N/mm²

Padlófűtés esetén alkalmas: igen

GISCODE: ZP1 = cementtartalmú termék
Tárolás: száraz helyen, eredeti bontatlan  
csomagolásban 12 hónapig tárolható

Kiszerelés Vonalkód Raklap

fehér
12,5 kg 

papírzsák

4617 
9 006445 04617 8 80 zsák

ezüstszürke
12,5 kg 

papírzsák

4053 
9 006445 04053 4 80 zsák

bazalt
12,5 kg 

papírzsák

4052 
9 006445 04052 7 80 zsák

antracit
12,5 kg 

papírzsák

4618 
9 006445 04618 5 80 zsák

A zsákok praktikus hordozófüllel vannak 
ellátva!

Kiszerelés Vonalkód Raklap

polárfehér
12,5 kg 

papírzsák

4056 
9 006445 04056 5 80 zsák

világosszürke
12,5 kg 

papírzsák

4055 
9 006445 04055 8 80 zsák

A zsákok praktikus hordozófüllel vannak 
ellátva!
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arDeX Fg FleX
MICROTEC flexibilis
fugázóanyag
az ARDEX FS-DD terméket 
helyettesíti

Cementkötésű fugázó habarcs, 
MICrOTeC technikával.
1-6 mm-es fugaszélességig.

Bel- és kültérben, falon és aljzaton

Víztaszító hatású
Szennyeződés taszító hatású
Flexibilis
repedésmentes
Finom és sima fugafelület
Magas szilárdság
Könnyen behúzható, hosszú lemosási idő

Felhasználási terület:
Az alábbi csempék és járólapok fugázásához
–  kerámia 
–  üveg 
–  természetes kőlapok, műkövek (nedvességre 

nem érzékeny)
–  üveg-,porcelán-,és kerámiamozaik

Keverési arány:
kb. 7 l víz : 25 kg por
kb. 1 Tr víz : 3 Tr por

Térfogatsúly: kb. 1,2 kg/liter
Friss habarcs súlya: kb. 1,8 kg/liter
Anyagszükséglet: 3 mm-es fugaszélesség és 
5 mm-es fugamélységnél az alábbi csempe 
méretek esetén:
30 x 30 cm: kb. 0,20 kg/m²
15 x 15 cm: kb. 0,35 kg/m²
10 x 10 cm: kb. 0,45 kg/m²
5 x 5 cm: kb. 0,90 kg/m²

Bedolgozási idő (20 °C): kb. 1,5 óra 
Járhatóság (20 °C): kb. 4 óra elteltével

Nyomógolyóval vizsgálat felületi keménység:
1 nap után kb. 35 N/mm²
3 nap után kb. 55 N/mm²
7 nap után kb. 65 N/mm²
28 nap után kb. 75 N/mm²

Padlófűtés esetén alkalmas: igen

GISCODE: ZP1 = cementtartalmú termék
Tárolás: száraz helyen, eredeti bontatlan 
csomagolásban 12 hónapig tárolható

arDeX gk
ipari fugázóanyag  
(terhelési fugázóanyag)

Cementbázisú.
4 mm-es fugaszélességtől.

Bel- és kültérben, falon és aljzaton

Gőzborotvával mosható, magas hőtűrési 
tartománnyal rendelkezik, szokásos tisztító-
szereknek ellenáll. Mechanikus terhelésnek és 
kopásnak ellenáll.
1,5 óra elteltével járható. 

Felhasználási terület:
Az alábbi csempék és járólapok fugázásához:
–  kőporcelán és finom kőporcelán
–  műkövek 
–  nem nedvességérzékeny természetes kövek
–  klinkertéglák, hasított lapok
–  homlokzati fejelő téglák és üvegtéglák
üzemekben, mosókban, ipari felületeken, 
medencékben, lépcsőházakban, lugasokban, 
erkélyeken, teraszokon

Szabványok:
ÖNOrM B 3303 szabvány alapján fagy- és 
sóálló.

Keverési arány:
kb. 4 l víz : 25 kg por
kb. 1 Tr víz : 4 ¼ Tr por

Térfogatsúly: kb. 1,5 kg/liter
Friss habarcs súlya: kb. 2,2 kg/liter
Anyagszükséglet: 10 mm-es fugaszélesség és 
5 mm-es fugamélységnél az alábbi csempe-
méretek esetén:
30 x 30 cm: kb. 0,65 kg/m²
15 x15 cm: kb. 1,30 kg/m²
10 x 10 cm: kb. 2,00 kg/m²

Bedolgozási idő (20 °C): kb. 30 perc 
Járhatóság (20 °C): kb. 1,5 óra elteltével

Nyomógolyóval vizsgált felületi keménység: 
1 nap után  40 N/mm²
3 nap után  60 N/mm²
7 nap után  80 N/mm²
28 nap után  100 N/mm²

Padlófűtés esetén alkalmas: igen
GISCODE: ZP1 = cementtartalmú termék
Tárolás: száraz helyen, eredeti bontatlan  
csomagolásban 12 hónapig tárolható

Kiszerelés Vonalkód Raklap

fehér 
5 kg  

papírzsák

4814
40 24705 56234 8

4-esével 
csomagolva
208 zacskó

25 kg  
papírzsák

4657
90 06445 04657 4

80 zsák

pergamon
5 kg  

papírzsák

4808
40 24705 56230 0

4-esével 
csomagolva
208 zacskó

jázmin 
5 kg  

papírzsák 

4807
40 24705 56226 3

4-esével 
csomagolva
208 zacskó

ezüstszürke 
5 kg 

papírzsák

4813
40 24705 56232 4

4-esével 
csomagolva
208 zacskó

25 kg  
papírzsák 

4650
90 06445 04650 5

40 zsák

manhattan 
5 kg 

papírzsák

4809
40 24705 56228 7

4-esével 
csomagolva
208 zacskó

25 kg  
papírzsák

4655
90 06445 04655 0

40 zsák

világosszürke
5 kg 

papírzsák

4811
40 24705 56224 9

4-esével 
csomagolva
208 zacskó

25 kg  
papírzsák

4653
90 06445 04653 6

40 zsák

cement-
szürke 
5 kg  

papírzsák

4812
40 24705 56236 2

4-esével 
csomagolva
208 zacskó

25 kg  
papírzsák

4815
40 24705 56235 5

40 zsák

bézs 
5 kg 

papírzsák

4810
40 24705 56222 5

4-esével 
csomagolva
208 zacskó

Kiszerelés Vonalkód Raklap

szürke 
25 kg  

papírzsák

4612 
90 06445 04612 3 40 zsák

ÚJ
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arDeX FF
folyékony fugázóanyag 

Cementbázisú.
2-12 mm-es fugaszélességig.

Bel- és kültérben, aljzaton

Önterülő, önsimuló tulajdonságú fugázó 
habarcs
Padlólapok és csempék üregmentes 
kifugázásához aljzaton
Folyós állaga miatt gazdaságos fugázást ered-
ményez és nagyon kiadós
Már 2 óra elteltével járható

Felhasználási terület:
Az alábbi csempék és járólapok fugázásához:
–  kőporcelán és finom kőporcelán
–  műkövek
–  nem nedvességérzékeny természetes 

kőlapok
–  klinkertéglák, hasított lapok 
–  habarcságyba fektetett térkövek fugázásához

Szabványok:
ÖNOrM B 3303 szabvány értelmében 
fagy- és sóálló

Keverési arány:
kb. 4,5 l víz : 25 kg por 
kb. 1 Tr víz : 4 Tr por

Térfogatsúly: kb. 1,5 kg/liter
Friss habarcs súlya: kb. 2,1 kg/liter
Anyagszükséglet: 3 mm-es fugaszélesség és 5 
mm-es fugamélységnél az alábbi csempemé-
retek esetén:
30 x 30 cm-től: kb. 0,20 kg/m²
15 x15 cm-től: kb. 0,40 kg/m²
10 x 10 cm-től: kb. 0,60 kg/m²
5 x 5 cm-től: kb. 1,10 kg/ m²
esetenként a burkolat üregeinek gyakorisága 
miatt a fenti mennyiségektől jelentősen eltérő 
anyagigény keletkezhet.

Bedolgozási idő (20 °C): kb. 30 perc 
Járhatóság (20 °C): kb. 2 óra elteltével

Nyomógolyóval vizsgált felületi keménység:
1 nap után  30 N/mm²
3 nap után  60 N/mm²
7 nap után  80 N/mm²
28 nap után  100 N/mm²

Padlófűtés esetén alkalmas: igen
GISCODE: ZP1 = cementtartalmú termék
Tárolás: száraz helyen, eredeti bontatlan 
csomagolásban 12 hónapig tárolható

arDeX Fk
gyorsfugázó anyag

Cementbázisú.
2-12 mm-es fugaszélességig.

Bel- és kültérben, falon és aljzaton

Alacsony hőmérsékleten is biztonságosan
alkalmazható
Nem süpped be
Nem ég rá a felületre
rövid idő elteltével terhelhető

Felhasználási terület:
Az alábbi csempék és járólapok fugázásához
falon és aljzaton:
–  kerámia
–  üveg és nem nedvességérzékeny ter- 

mészetes kövek
– klinkertéglák
– hasított lapok és homlokzati fejelő téglák
– üvegtéglák
Keskeny, sima felületű fugák kialakításához.

Keverési arány:
kb. 5,5 l víz : 25 kg por
kb. 1 Tr víz : 4 Tr por
Térfogatsúly: kb. 1,3 kg/liter
Friss habarcs súlya: kb. 2,2 kg/liter
Anyagszükséglet: 3 mm-es fugaszélességnél
és 5 mm-es fugamélységnél az alábbi csem-
peméretek
esetén:
30 x 30 cm: kb. 0,20 kg/m²
15 x 15 cm: kb. 0,40 kg/m²
10 x 10 cm: kb. 0,60 kg/m²
5 x 5 cm: kb. 1,10 kg/ m²

Bedolgozási idő (20 °C): kb. 30 perc
Járhatóság (20 °C): kb. 1,5 óra elteltével
Nyomógolyóval vizsgált felületi keménység:
1 nap után kb. 40 N/mm²
3 nap után kb. 60 N/mm²
7 nap után kb. 80 N/mm²
28 nap után kb. 100 N/mm²

Padlófűtés esetén alkalmas: igen
GISCODE: ZP1 = cementtartalmú termék
Tárolás: száraz helyen, eredeti bontatlan
csomagolásban 12 hónapig tárolható

arDeX Fl
flexibilis gyorsfugázó anyag

Cementbázisú.
4-15 mm-es fugaszélességig.

Bel- és kültérben, falon és aljzaton

Alakítható
Víztaszító
Gyorsan megszilárdul
Gyorsan terhelhetö

Felhasználási terület:
Az alábbi csempék és járólapok fugázásához
falon és aljzaton:
–  kerámia
–  üveg és nem nedvességérzékeny ter- 

mészetes kövek
–  klinkertéglák
–  hasított lapok és homlokzati fejelő téglák 
falon és aljzaton
–  üvegtéglák
rendkívül jól használható:
– erkélyeken
– teraszokon
– homlokzatokon.
Keverési arány:
kb. 4,75 l víz : 25 kg por
kb. 1 Tr víz : 4 Tr por
Térfogatsúly: kb. 1,3 kg/liter
Friss habarcs súlya: kb. 2,1 kg/liter
Anyagszükséglet: 6 mm-es fugaszélességnél
és 5 mm-es fugamélységnél az alábbi csem-
peméretek
esetén:
30 x 30 cm:  b. 0,30 kg/m²
15 x 15 cm: kb. 0,60 kg/m²
10 x 10 cm: kb. 0,90 kg/m²
5 x 5 cm: kb. 1,80 kg/ m²
Bedolgozási idő (20 °C): kb. 30 perc
Járhatóság (20 °C): kb. 1,5 óra elteltével
Nyomógolyóval vizsgált felületi keménység:
1 nap után kb. 35 N/mm²
3 nap után kb. 40 N/mm²
7 nap után kb. 50 N/mm²
28 nap után kb. 60 N/mm²
Padlófűtés esetén alkalmas: igen
GISCODE: ZP1 = cementtartalmú termék
Tárolás: száraz helyen, eredeti bontatlan
csomagolásban 12 hónapig tárolható

Kiszerelés Vonalkód Raklap

szürke
25 kg

papírzsák

4044 
90 06445 04612 3 40 zsák

Kiszerelés Vonalkód Raklap

ezüstszürke
25 kg

papírzsák

4067 
90 06445 04067 1 40 zsák

achátszürke
12,5 kg

papírzsák

4014 
90 06445 04014 5 40 zsák

Kiszerelés Vonalkód Raklap

ezüstszürke
5 kg

papírzsák

4219 
40 24705 55346 9

4-esével
csomagolva
208 zacskó

25 kg
papírzsák

4218 
40 24705 55345 2 40 zsák

szürke
5 kg

papírzsák

4254 
40 24705 55340 7

4-esével
csomagolva
208 zacskó

25 kg
papírzsák

4080 
90 06445 04080 0 40 zsák

antracit
25 kg 

papírzsák

4626
90 06445 04626 0

4-esével 
csomagolva 
208 zacskó
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ARDEX E 95
fugajavító diszperzió

Teljesítményfokozó cementtartalmú fugázóa-
nyagokhoz.
Flexibilitás és víztaszító hatás
fokozásához.

Bel- és kültérben, falon és aljzaton

Oldószermentes

Felhasználási terület:
Az alábbi fugázóanyagok teljesítményének
fokozásához:
–  Ardex BS fugázóanyag széles és keskeny 

fugákhoz
– Ardex GK ipari fugázóanyag
– Ardex FK gyorsfugázó anyag
Az alábbi csempék és járólapok fugázásához
falon és aljzaton:
– kerámia
– üveg és természetes kőlapok
– klinkertéglák
– hasított lapok és homlokzati fejelő téglák
– üvegtéglák
Fokozza a fugázóanyagok flexibilitását, vízta-
szító tulajdonságát, erősíti a széltapadást.
Kifejezetten ajánlott a használata vizes vagy
nagyobb mennyiségű vízzel érintkező terüle-
tek, helyiségek, mint
– fürdőszobák
– tusolók
– higiénés helyiségek
– konyhák
– erkélyek
– teraszok
– homlokzatok fugázása esetén
deformálódó fogadófelületen, mint pl. gipsz-
karton és farostlemez, padlófűtéses aljzaton
és zsugorodó aljzatok esetén (pl. beton).
Keverési arány:
Ardex GK 25 kg
Ardex e95 kb. 2,5 kg
Víz kb. 2,5 kg

Ardex FK  25 kg
Ardex e95 kb. 3,0 kg
Víz kb. 3,0 kg

Ardex BS 12,5 kg
Ardex e95 kb. 1,5 kg
Víz kb. 1,5 kg

GISCODE: ZP1 = cementtartalmú termék
Tárolás: fagymentes helyen, eredeti bontatlan
csomagolásban 12 hónapig tárolható

arDeX mg
márványfugázó

Ardex A 35 gyorscementet tartalmaz
8 mm-es fugaszélességig

Beltérben, falon és aljzaton

Megakadályozza a szélek elszíneződését
Nem süpped be
Nem ég rá a felületre
Gyorsan lemosható
Gyorsan megköt
Gyorsan terhelhető

Felhasználási terület
– jura-márvány,
– solnhofeni márvány,
– kristályos márvány,
–  nedvességérzékeny természetes kövek-

fugázásához.

Keverési arány:
kb. 7,75 l víz : 25 kg por
kb. 1 Tr víz : 2 ½ Tr por

Térfogatsúly: kb. 1,3 kg/liter
Friss habarcs súlya: kb. 1,9 kg/liter
Anyagszükséglet: 3 mm-es fugaszélességnél
és 5 mm-es fugamélységnél az alábbi csem-
peméretek esetén:
30 x 30 cm: kb. 0,20 kg/m²
15 x 30 cm: kb. 0,30 kg/m²
20 x 30 cm: kb.0,25 kg/m²

Bedolgozási idő (20 °C): kb. 30 perc
Járhatóság (20 °C): kb. 1,5 óra elteltével

Nyomógolyóval vizsgált felületi keménység:
1 nap után kb. 40 N/mm²
3 nap után kb. 60 N/mm²
7 nap után kb. 70 N/mm²
28 nap után kb. 80 N/mm²

Padlófűtés esetén alkalmas: igen

GISCODE: ZP1 = cementtartalmú termék
Tárolás: száraz helyen

arDeX Wa
epoxigyanta fugázóanyag

epoxigyanta bázisú.
2-15 mm-es fugaszélességig.

Bel- és kültérben, falra és aljzatra

Kémiai anyagoknak ellenáll
rendkívül jól terhelhető

Felhasználási terület:
Kerámia csempék és járólapok, klinkertéglák, 
hasított lapok és mozaikok fugázásához, olyan 
igénybevételnek kitett felületek esetében, ahol 
a cementes habarcsok már nem megfelelő 
módon terhelhetőek vagy nem bírják a terhe-
lést, pl. vágóhidakon, tejüzemekben, nagyüze-
mi konyhákban, sörfőzdékben, akkumulátor 
házakban, uszodákban, gyógyfürdőkben és 
egyéb helyiségekben, ahol a burkolt felület 
magas kémiai és mechanikai igénybevételnek 
van kitéve.

Keverési arány:
A kiszerelés a komponenseket a keverési ará-
nyoknak megfelelően tartalmazza.

Friss habarcs súlya: kb. 1,5 kg/liter
Anyagszükséglet: 3 mm-es fugaszélességnél
és 5 mm-es fugamélységnél az alábbi csem-
peméretek esetén:
10 x 10 cm: kb. 0,45 kg/m²
15 x 15 cm: kb. 0,30 kg/m²
5 x 5 cm: kb. 0,90 kg/m²
Ardex WA epoxigyanta fugázóra van szükség.
Az anyagveszteség a fugázás során a csempék
és járólapok fajtájától és a munkamódszertől
függően 0,10-0,20 kg/m² lehet.

Bedolgozási idő (20°C-on): kb. 80 perc
Fektetési idő: kb. 80 perc
Korrigálhatóság ideje: kb. 80 perc
Járhatóság (20°C-on): megfelelő megszilár-
dulás után, kb. 12 óra elteltével

GefStoffV szerinti jelzés:
xi irritáló (A komponens)
N környezetre veszélyes (A komponens)
C maró (B komponens)

GISCODE: re1 = oldószermentes
Tárolás: száraz helyen, eredeti, bontatlan 
csomagolásban 12 hónapig tárolható

Kiszerelés Vonalkód Raklap

1 kg
műanyag

flakon

4082 
90 06445 04082 4

10-esével
csomagolva

480 db

5 kg kanna 4017 
90 06445 04017 6 108 kanna

Kiszerelés Vonalkód Raklap

fehér
5 kg

papírzsák

4245 
40 24705 55420 6

4-esével
csomagolva
192 zsák

ezüstszürke
5 kg

papírzsák

4247 
40 24705 55440 4

4-esével
csomagolva
208 zsák

25 kg
papírzsák

4112 
40 24705 55430 5 40 zsák

antracit
5 kg

papírzsák

4248
40 24705 55475 6

4-esével 
csomagolva 
208 zsák

jurabézs
5 kg

papírzsák

4249 
40 24705 55460 2

4-esével
csomagolva
208 zsák

Kiszerelés Vonalkód Raklap

fehér
4 kg

doboz

4524 
40 24705 60413 0 96 doboz

szürke
4 kg

doboz

4525 
40 24705 60412 3 96 doboz

ezüstszürke
4 kg

doboz

4242
40 24705 604185 96 doboz

A dobozok 3 kg műgyantát és 1 kg edzőt
tartalmaznak.
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    anyagszükséglet az alábbi méretű csempék, járólapok esetén

Fugázóanyag
fugaszélesség/
mélység

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 BS
fugaszélesség 10 mm
fugamélység 5 mm

0,60 kg/m2 1,10 kg/m2 1,70 kg/m2

Ardex FS
fugaszélesség 3 mm
fugamélység 5 mm

0,20 kg/m2 0,35 kg/m2 0,50 kg/m2 1,00 kg/m2

Ardex FG Flex
fugaszélesség 3 mm
fugamélység 5 mm

0,20 kg/m2 0,35 kg/m2 0,45 kg/m2 0,90 kg/m2

Ardex GK
fugaszélesség 10 mm
fugamélység 5 mm

0,65 kg/m2 1,30 kg/m2 2,00 kg/m2

Ardex FF
fugaszélesség 3 mm
fugamélység 5 mm

0,20 kg/m2 0,40 kg/m2 0,60 kg/m2 1,10 kg/m2

Ardex FK
fugaszélesség 3 mm
fugamélység 5 mm

0,20 kg/m2 0,40 kg/m2 0,60 kg/m2 1,10 kg/m2

Ardex Fl
fugaszélesség 6 mm
fugamélység 5 mm

0,30 kg/m2 0,60 kg/m2 0,90 kg/m2 1,80 kg/m2

Ardex MG
fugaszélesség 3 mm
fugamélység 5 mm

0,20 kg/m2 0,30 kg/m2 0,25 kg/m2

Ardex WA
fugaszélesség 3 mm
fugamélység 5 mm

0,35 kg/m2 0,55 kg/m2 1,10 kg/m2

FugÁZóaNYagOk FelHasZNÁlÁsI TerÜleTe

Kérjük, vegye figyelembe a műszaki leírást

fugaszélesség mm-ben

Fugázóanyag fugaszín 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Ardex BS fehér, ezüstszürke, bazalt, antracit

Ardex FS polárfehér, világosszürke

Ardex FG Flex
fehér, pergamon, jázmin, ezüstszürke,
manhattan,világosszürke, cementszürke,
bézs

Ardex GK szürke

Ardex FF achátszürke

Ardex FK ezüstszürke, achátszürke

Ardex Fl ezüstszürke, szürke, antracit

Ardex MG fehér, ezüstszürke, jurabézs, antracit

Ardex WA fehér, szürke, ezüstszürke

FugÁZóaNYagOk FelHasZNÁlÁsI TerÜleTe

Kérjük, vegye figyelembe a műszaki leírást
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arDeX sZIlIkONOk reNDsZerÁTekINTése

arDeX se
Szaniter szilikon

arDeX sN
Semleges szilikon

arDeX sT
Szilikon természetes kövekhez

Felhasználási terület:
•  szilikon szigetelőanyag gombaölő hatással 

(ecetsavas)
•  dilatációs, sarok-, csatlakozási fugák elaszti-

kus lezárásához bel- és kültérben
•  időjárásálló, UV-sugárzásálló, illetve a 

kereskedelemben kapható tisztító- és 
fertőtlenítő szereknek is ellenáll

•  elasztikus burkolatok és parketta esetén nem 
használható

Felhasználási terület:
•  szilikon szigetelőanyag gombaölő hatással 

(alkoholos)
•  dilatációs, sarok-, csatlakozási fugák elaszti-

kus lezárásához bel- és kültérben
•  falak, beton, csempeburkolat, vakolat, fém, 

üveg, fa, alumínium és műanyag ablakok, 
továbbá ablakpárkányok, ereszcsatorna csat-
lakozások hézagainak kitöltéséhez

•  időjárásálló, UV-sugárzásálló, illetve a 
kereskedelemben kapható tisztító- és 
fertőtlenítő szereknek is ellenáll

• elasztikus burkolatok

Felhasználási terület:
•  szilikon szigetelőanyag gombaölő hatással 

(semleges)
•  dilatációs, sarok-, csatlakozási fugák elaszti-

kus lezárásához bel- és kültérben
•  természetes kövek: márvány, gránit, kvarcit, 

gneisz, solnhofeni lapok, stb. fugázásához
•  időjárásálló, UV-sugárzásálló, illetve a 

kereskedelemben kapható tisztító- és 
fertőtlenítő szereknek is ellenáll

•  elasztikus burkolatok és parketta esetén nem 
használható

Tartalom: 310 ml/tubus Tartalom: 310 ml/tubus Tartalom: 310 ml/tubus

Fugaszélesség: 30 mm-ig Fugaszélesség: 30 mm-ig Fugaszélesség: falon 30 mm-ig, aljzaton 15 
mm-ig

Bőrképződés: kb. 10-12 perc Bőrképződés: kb. 7-10 perc Bőrképződés: kb. 5 perc

Tágulási képesség: kb. a fugaszélesség 25%-a Tágulási képesség: kb. a fugaszélesség 25%-a Tágulási képesség: kb. a fugaszélesség 20%-a

Shore-A keménység: kb. 25 Shore-A keménység: kb. 25 Shore-A keménység: kb. 30

Felhasználás:
5 x 5 mm-es fugák estén: kb. 12 m/tubus
10 x 10 mm-es fugák estén: kb. 3 m/tubus

Felhasználás:
5 x 5 mm-es fugák estén: kb. 12 m/tubus
10 x 10 mm-es fugák estén: kb. 3 m/tubus

Felhasználás:
5 x 5 mm-es fugák estén: kb. 12 m/tubus
10 x 10 mm-es fugák estén: kb. 3 m/tubus

Tárolás: kb. 24 hónap Tárolás: kb. 18 hónap Tárolás: kb. 12 hónap

Színek: szürke, átlátszó, ezüstszürke,
világosszürke, antracit, bézs, jázmin, fehér,
cementszürke, pergamon, manhattan, bazalt,
achátszürke

Színek: szürke, átlátszó, ezüstszürke,  
világosszürke, antracit, bézs, jázmin, fehér, 
cementszürke, pergamon, manhattan, bazalt, 
achátszürke

Színek: ezüstszürke, jurabézs, fehér,
kavicsszürke

arDeX sP1
Előkenő szívóképes aljzatokhoz

arDeX sP2
Előkenő nem szívóképes aljzatokhoz

arDeX sg
Simítóanyag szilikonokhoz

Pl. beton, vakolat, természetes kövek Pl. fémek, műanyag Simítóanyag az Ardex szilikonokhoz

Szellőztetési idő: kb. 60 perc Szellőztetési idő: kb. 15-90 perc felhasználásra kész

Tárolás: kb. 12 hónap Tárolás: kb. 18 hónap

Tartalom: 200 ml Tartalom: 200 ml Tartalom: 1.000 ml

Kérjük, vegye figyelembe a műszaki leírást

Kérjük, vegye figyelembe a műszaki leírást
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arDeX se
szaniter szilikon

Szilikon szigetelőanyag gombaölő adalékkal 
(ecetsavas). dilatációs fugák, sarok- és csat-
lakozási fugák elasztikus lezárásához bel- és 
kültérben.

Bel- és kültérben, falon és aljzaton

Könnyen spriccelhető és simítható
Jól tapad
ellenáll az UV-sugárzásnak és az időjárásnak, 
illetve a kereskedelemben kapható tisztító- és 
fertőtlenítő szereknek

Felhasználási terület:
dilatációs fugák, sarokfugák és csatlakozási 
fugák elasztikus lezárásához:
–  fürdőszobában, tusolóban, WC-ben
–  lakásban kerámia burkolatnál, ajtóknál, 

ablakoknál, beépített elemeknél
–  kerámia burkolatoknál teraszokon, erkélye-

ken, homlokzatokon
–  elasztikus burkolatok és parketta esetében 

nem használható

Fugaszélesség: 30 mm-ig
Feldolgozási hőmérséklet: 
+5 - +40 °C (aljzat hőmérséklete)
Bőrképződés ideje: 
(kb. +23°C és 50%-os páratartalom esetén) 
10-12 perc, néhány óra elteltével már nehéz 
felsérteni a bőrt
Átszáradási gyorsaság: 
(kb. +23°C és 50%-os páratartalom esetén) 
kb. 2 mm/nap
kb. 7 mm/hét
Hőmérsékletállóság: -40 °C - +180 °C
Rugalmasság: kb. a fugaszélesség 25%-a
Shore-A keménység: kb. 25

Anyagszükséglet: egy teljes (310 ml) tubus-
ból kihézagolható folyóméter értékek
10 x 10 mm kb. 3 fm
Háromszög alakú fugázás: kb. 6 fm
5 x 5 mm kb. 12 fm

Tárolás: hűvös, száraz helyen 24 hónapig 
tárolható

Kiszerelés Vonalkód Raklap

szürke
310 ml-es 

tubus

8000 
40 24705 73000 6

20 tubus/
doboz

átlátszó
310 ml-es 

tubus

8001 
40 24705 73031 0

12 tubus/
doboz

ezüstszürke
310 ml-es 

tubus

8002 
40 24705 73016 7

20 tubus/
doboz

vil.szürke
310 ml-es 

tubus

8003 
40 24705 73003 7

20 tubus/
doboz

antracit
310 ml-es 

tubus

8006 
40 24705 73036 5

12 tubus/
doboz

bézs
310 ml-es 

tubus

8007 
40 24705 73037 2

12 tubus/
doboz

jázmin
310 ml-es 

tubus

8008 
40 24705 73038 9

12 tubus/
doboz

fehér
310 ml-es 

tubus

8009 
40 24705 73009 9

20 tubus/
doboz

cem.szürke
310 ml-es 

tubus

8010 
40 24705 73040 2

12 tubus/
doboz

pergamon
310 ml-es 

tubus

8011 
40 24705 73041 9

12 tubus/
doboz

manhattan
310 ml-es 

tubus

8012 
40 24705 73042 6

12 tubus/
doboz

bazalt
310 ml-es 

tubus

8014 
40 24705 73017 4

20 tubus/
doboz

achátszürke
310 ml-es 

tubus

8015 
40 24705 73048 8

12 tubus/
doboz
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arDeX sN
semleges szilikon

Szilikon szigetelőanyag gombaölő adalékkal 
(alkoholos).
dilatációs, sarok- és csatlakozási fugák elasz-
tikus lezárásához bel- és kültérben. Tégla 
falak, beton, csempeburkolat, vakolat, fém, 
üveg, fa, alumínium, műanyagablakok, ablak-
párkányok, ereszcsatorna-csatlakozások közöt-
ti fugák lezárásához.

Bel- és kültérben, falon és aljzaton

Könnyen spriccelhető és simítható
Jól tapad
ellenáll az UV-sugárzásnak és az időjárásnak, 
illetve a kereskedelemben kapható tisztító- és 
fertőtlenítő szereknek

Felhasználási terület:
dilatációs fugák, sarok- és csatlakozási fugák 
elasztikus lezárásához:
–  fürdőszobában, tusolóban, WC-ben
–  lakásban kerámia burkolatnál, ajtóknál, 

ablakoknál, beépített elemeknél
–  teraszok, erkélyek és homlokzatok kerámia 

burkolatánál
–  elasztikus burkolatok és parketta esetén 

nem használható
 
Fugaszélesség: 30 mm-ig
Feldolgozási hőmérséklet: +5 - +40 °C 
(aljzat hőmérséklete)
Bőrképződés ideje: (kb. +23°C és 50%-os 
páratartalom esetén) 7-10 perc, néhány óra 
elteltével már nehéz felsérteni a bőrt
Átszáradási idő: (kb. +23°C és 50%-os pára-
tartalom esetén)
kb. 2 mm/nap
kb. 7 mm/hét
Hőmérsékletállóság: -40 °C - +180 °C
Rugalmasság: kb. a fugaszélesség 25%-a
Shore-A keménység:  kb. 25 

Anyagszükséglet: egy teljes (310 ml) tubus-
ból kihézagolható folyóméter értékek
10 x 10 mm kb. 3 fm
Háromszög alakú fugázás: kb. 6 fm
5 x 5 mm kb. 12 fm

Tárolás: hűvös, száraz helyen 18 hónapig 
tárolható

arDeX sT
szilikon természetes kövekhez

Szilikon szigetelőanyag gombaölő adalékkal 
(semleges).
Márvány, gránit, kvarcit, gneisz, solnhofeni 
lapok és más természetes kövek fugázásához. 
dilatációs, sarok- és csatlakozási fugák elasz-
tikus lezárásához bel- és kültérben.

Bel- és kültérben, falon és aljzaton
Könnyen spriccelhető és simítható
Jól tapad
ellenáll az UV-sugárzásnak és az időjárásnak, 
illetve a kereskedelemben kapható tisztító- és 
fertőtlenítő szereknek
Felhasználási terület:
dilatációs fugák, sarok- és csatlakozási fugák 
elasztikus lezárásához:
–  fürdőszobában, tusolóban, WC-ben
–  lakásban kerámia burkolatnál, ajtóknál, 

ablakoknál, beépített elemeknél
–  teraszok, erkélyek és homlokzatok kerámia 

burkolatánál
–  elasztikus burkolatok és parketta esetén 

nem használható
Fugaszélesség: falon 30 mm-ig/aljzaton 15 
mm-ig 
Feldolgozási hőmérséklet: +5 - +40 °C 
(aljzat hőmérséklete)
Bőrképződés ideje: (kb. +23°C és 50%-os 
páratartalom esetén) kb. 5 perc, néhány óra 
elteltével már nehéz felsérteni a bőrt
Átszáradási idő: (kb. +23°C és 50%-os pára-
tartalom esetén)
kb. 1 mm/nap
kb. 6 mm/hét
Hőmérsékletállóság: -40 °C - +120 °C
Rugalmasság: kb. a fugaszélesség 20%-a
Shore-A keménység: kb. 30
Anyagszükséglet: egy teljes (310 ml) tubus-
ból kihézagolható folyóméter értékek
10 x 10 mm kb. 3 fm; 
Háromszög alakú fugázás: kb. 6 fm
5 x 5 mm kb. 12 fm
Tárolás: hűvös, száraz helyen 12 hónapig 
tárolható

Kiszerelés Vonalkód Raklap

szürke
310 ml-es 

tubus

8050 
40 24705 73070 9

20 tubus/
doboz

átlátszó
310 ml-es 

tubus

8051 
40 24705 73071 6

12 tubus/
doboz

ezüstszürke
310 ml-es 

tubus

8052 
40 24705 73086 0

20 tubus/
doboz

vil.szürke
310 ml-es 

tubus

8053 
40 24705 73073 0

20 tubus/
doboz

antracit
310 ml-es 

tubus

8056 
40 24705 73076 1

12 tubus/
doboz

bézs
310 ml-es 

tubus

8058 
40 24705 73057 0

12 tubus/
doboz

fehér
310 ml-es 

tubus

8059 
40 24705 73079 2

20 tubus/
doboz

cem.szürke
310 ml-es 

tubus

8060 
40 24705 73080 8

12 tubus/
doboz

bazalt
310 ml-es 

tubus

8064 
40 24705 73087 7

12 tubus/
doboz

Kiszerelés Vonalkód Raklap

ezüstszürke
310 ml-es 

tubus

8100 
40 24705 73114 0

20 tubus/
doboz

antracit
310 ml-es 

tubus

8101 
40 24705 73116 4

12 tubus/
doboz

jurabézs
310 ml-es 

tubus

8102 
40 24705 73115 7

12 tubus/
doboz

fehér
310 ml-es 

tubus

8103 
40 24705 73118 8

20 tubus/
doboz

kavicsszürke
310 ml-es 

tubus

8104 
40 24705 73117 1

20 tubus/
doboz
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arDeX sP 1
alapozó ARDEX szilikonokhoz

Szívóképes aljzatokra, mint pl. beton, vakolat, 
természetes kő.

Bel- és kültérben, falon és aljzaton

Tárolás: hűvös, száraz helyen 12 hónapig 
tárolható

arDeX sg
simítóanyag 

Az Ardex szilikonok felületének simításához. 
Felhasználásra kész állapotban.

Bel- és kültérben, falon és aljzaton

Tárolás: hűvös, száraz helyen 12 hónapig 
tárolható

arDeX sP 2
alapozó ARDEX szilikonokhoz

Nem szívóképes aljzatokra, mint pl. fémfelüle-
tek, műanyagok.

Bel- és kültérben, falon és aljzaton

Tárolás: hűvös, száraz helyen 12 hónapig 
tárolható

Kiszerelés Vonalkód Raklap

200 ml-es 
flakon

8110 
40 24705 73110 2

4 flakon/
karton

Kiszerelés Vonalkód Raklap

200 ml-es 
flakon

8121 
40 24705 73121 8

4 flakon/
karton

Kiszerelés Vonalkód Raklap

1.000 ml-es 
flakon

8120 
40 24705 73120 1

8 flakon/
karton
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Előkenő nélkül megtapad

ARDEX SP 1 előkenő 
használata szükséges

ARDEX SP 2 előkenő 
használata szükséges

Nem alkalmas

sP1

sP2

alJZaT arDeX se
szaniter szilikon

arDeX sN
semleges szilikon

arDeX sT
term. kövekhez

Akril szaniterek (pl. fürdőkád)

Sima alumínium

Eloxált alumínium

Beton sP1 sP1 sP1

Műkő sP1

Króm sP2 sP2

Nemesacél, rozsdamentes sP2 sP1 sP2

Zománc

Szálerősítésű cement sP1 sP1 sP1

üveg

Fa, lakkozott (oldószertartalmú)

Fa, lakkozott (vizes) sP2

Fa, lazúros (oldószertartalmú)

Fa, lazúros (vizes)

Kerámia, mázas

Kerámia, nem mázas

Műkő (műgyantával ragasztott agglomerátum) sP1

Műanyag profilok sP2 sP2

(Vörös)réz

Melamingyanta lapok (pl. resopal) sP2

Sárgaréz

Természetes kő/márvány sP1

Poliészter

Pórusos beton sP1 sP1 sP1

Vakolat sP1 sP1 sP1

Fehér bádog

Cink, horganyzott vas sP2 sP2

ARDEX SZILIKON SZIGETELŐANYAGOK TAPADÁSI TÁBLÁZATA

Kérjük, vegye figyelembe a műszaki adatlapokon leírtakat.Az Ardex ST reagálhat vörösrézzel vagy sárgarézzel.  Az átszáradásnál akadálymentes levegőellátás szükséges.
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FugÁZó aNYagOk sZÍNskÁlÁJa

arDeX Bs
Flexibilis fugázóanyag 2 – 20 mm

arDeX se
szanit. szilikon 

arDeX sN
seml. szilikon

fehér

ezüstszürke

bazalt

antracit

arDeX Fs
Finom és keskeny fugákhoz     4 mm-ig

arDeX se
szanit. szilikon 

arDeX sN
seml. szilikon

polárfehér

fehér fehér

világosszürke

arDeX Fg FleX
MICROTEC flexibilis fugázóanyag 1 – 6 mm

arDeX se
szanit. szilikon 

arDeX sN
seml. szilikon

fehér

pergamon

jázmin

ezüstszürke

manhattan

világosszürke

cementszürke

bézs

arDeX gk
Ipari fugázó anyag  4 mm-től

arDeX se
szanit. szilikon 

arDeX sN
seml. szilikon

szürke

arDeX FF
Folyékony fugázó anyag  2 – 12 mm

arDeX se
szanit. szilikon 

achátszürke

arDeX Fk
Gyorsfugázó anyag 2 – 12 mm

arDeX se
szanit. szilikon 

arDeX sN
seml. szilikon

ezüstszürke

achátszürke

arDeX Fl
Flexibilis gyorsfugázó anyag  4 – 15 mm

arDeX se
szanit. szilikon 

arDeX sN
seml. szilikon

ezüstszürke

szürke

antracit

arDeX mg
Márványfugázó anyag  8 mm-ig

arDeX sT
szil. term.
kövekhez

fehér

ezüstszürke

jurabézs

steingrau

antracit

arDeX se
szanit. szilikon
átlátszó

arDeX sN
seml. szilikon
átlátszó

arDeX Wa
Epoxigyantás ragasztóhabarcs 2 – 15 mm

arDeX se
szanit. szilikon 

arDeX sN
seml. szilikon

fehér

grszürkeau

ezüstszürke
A színeket nyomdai úton állítottuk elő, színeltérésekért 
felelősséget nem vállalunk.
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arDeX Jr 30 F
Akril – szigetelőanyag, fehér

Bel- és kültérben, falra és mennyezetre 

Szemcsés szerkezetű akril szigetelőanyag 
Szemcsés felületének köszönhetően jól alkal-
mazkodik a vakolat szerkezetéhez
Beszivárgó nedvesség ellen véd
Jól tapad, keveset zsugorodik
Oldószermentes
Festhető

Felhasználási terület:
Falon, mennyezeten, homlokzaton, dekor-
vakolatokon képződött repedések flexibilis 
lezárására, száraz, tiszta, teherbíró aljzatra, 
mint pl. betonra, téglafalra, vakolatra, alumí-
niumra, műanyagra ( kemény PVC) fára,  
lakkok, lazúrok esetén.

Alapanyag: műgyanta diszperzió
Kiadósság (310 ml): kb. 12 m, 5 x 5 mm-es 
fuga esetén
Bőrképződési/nyitott idő: kb. 10 perc
Feldolgozási hőmérséklet: +8 °C - +40 °C
Átszáradási idő: kb. 1 mm/nap
Szakadásig történő nyújthatóság:  
(dIN 53504): kb. 400 %
Szakítószilárdság:  
(dIN 53504 ): 0,30 N/mm²
Hőmérsékletállóság: -20°C -tól + 80 °C

GISCODE: d1  = oldószermentes 
Tárolás: száraz helyen, eredeti bontatlan  
csomagolásban 12 hónapig tárolható

arDeX Ca 10 D
Szerkezet és szerelési  
ragasztó

Beltérben, falon és aljzaton 

Oldószermentes
erős tapadás és kötőszilárdság
Gyors kötés
Sokrétű alkalmazási lehetőség

Felhasználási terület:
–  lábazati lécek, kapocslécek, kábelcsatornák
–  dekor-, akusztikus- és szigetelőlapok
–  fából, műanyagból készült dekor gerendák, 

díszítő profilok,  ragasztásához és szere-
léséhez

–  kerámia csempék, és sok más szerkezeti 
anyag ragasztásához

száraz, tiszta és teherbíró aljzatra, mint pl. 
beton, téglafal, vakolat, 
gipszkarton, fa, hungarocell stb.

Alapanyag: diszperzió
Anyagszükséglet: 30-40 ml/fdm
7,5-10 fdm/flakon
Bőrképződési/nyitott idő: kb.15 perc

Feldolgozási hőmérséklet: +10 °C tól +30 °C
Terhelhetőség: 24-48 óra elteltével (körülmé-
nyeknek megfelelően)

GISCODE: d1  = oldószermentes 
EMICODE: eC 1 r = nagyon emissziósze-
gény
Tárolás: száraz helyen, eredeti bontatlan  
csomagolásban 12 hónapig tárolható

arDeX Ca 20 P
SMP - szerelési ragasztó

Bel- és kültérben, falon és aljzaton 

1 komponensű szerelési ragasztó, módosított 
szilán polimer alapú

Oldószer-, víz- és isocinátmentes
erős ragadás
Zsugormentesen kikeményedik, rugalmas 
vibrálásra nem érzékeny ragasztófuga.

Felhasználási terület:
–  lábazati lécek,kapocslécek, kábelcsatornák
–  szigetelőlapok
–  fa-és műanyag szerkezeti anyagok 
–  kerámia csempék, és sok más szerkezeti 

anyag ragasztásához és szereléséhez
Szívóképes és tömör felületeken.

Padló-és csatlakozási fugák tömítésére is  
használható, fém, fa, kerámia és műanyagok
esetén.

Alapanyag: módosított szilán polimer
Rugalmasság: állékony
Szín: fehér, ill. szürke
Anyagszükséglet: 30-40 ml/fdm
(a fúvóka bevágásától függően)
Bőrképződési/nyitott idő: (+23 °C %50% rF): 
kb. 7-10  perc
Átszáradási idő: (+23 °C %50% rF):  
3 - 4 mm / 24 óra
Feldolgozási hőmérséklet: +5°C - +35 °C
Hőmérsékletállóság: -40°C -tól + 90 °C
(+200 °C- ig rövid ideig, 15-20 percig)
Terhelhetőség: 24-48 óra elteltével ( körülmé-
nyeknek megfelelően)

EMICODE: eC 1 r = nagyon emissziósze-
gény
Tárolás: száraz, fagymentes helyen, eredeti 
bontatlan csomagolásban 18 hónapig tárol-
ható

Kiszerelés Vonalkód Raklap

310 ml – es 
tubus

4322
40 24705 73128 7

12 tubus/
doboz

Kiszerelés Vonalkód Raklap

fehér 
310 ml – es 

tubus

4323
40 24705 73129 4

12 tubus/
doboz

szürke
310 m l- es 

tubus

4324
90 06445 04324 5

12 tubus/
doboz

Kiszerelés Vonalkód Raklap

310 ml – es 
tubus

8020
90 06445 08020 2

20 tubus/
doboz
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ARDEX JR 40
Akril – szigetelőanyag, fehér

Bel- és kültérben, falra és mennyezetre 

Sima felületű akril szigetelőanyag
Beszivárgó nedvesség ellen véd
Jól tapad, keveset zsugorodik
Oldószermentes
Festhető, vakolható

Felhasználási terület:
Kapcsolódó fugák, és keveset terhelt 
szilikon fugák szigeteléséhez, ablakoknál, 
ajtóknál, ablakpárkányoknál, lépcsőknél, 
redőnydobozoknál.
Porózus betonelemek közötti fugák 
lezárásához.
repedések és fugák flexibilis lezárásához 
falon, mennyezeten, homlokzaton,
száraz, tiszta, teherbíró aljzatra, pl. betonra, 
téglafalra, vakolatra, alumíniumra, műanyagra 
( kemény PVC) fára, lakkok, lazúrok esetén.

Alapanyag: műgyanta diszperzió
Kiadósság (310 ml): kb. 12 m, 5 x 5 mm-es 
fuga esetén
Bőrösödési/nyitott idő: kb. 10 perc
Feldolgozási hőmérséklet: +8 °C - +40 °C
Átszáradási idő: kb. 1 mm/nap
Szakadásig történő nyújthatóság:  
(dIN 53504): kb. 500 %
Szakító szilárdság:  
(dIN 53504 ): 0,25 N/mm²
Hőmérsékletállóság: -20°C -tól + 80 °C, 
max. 100 °C

GISCODE: d1  = oldószermentes 
Tárolás: száraz helyen, eredeti bontatlan  
csomagolásban 12 hónapig tárolható

Kiszerelés Vonalkód Raklap

310 ml – es 
tubus

8021
90 06445 08021 9

 20 tubus/
doboz

arDeX sC
MICROTEC szanitertisztító 

Kiválasztott hatóanyagokkal rendelkező magas 
aktivitású tisztítószer, melynek használata 
során a fürdőszobában higiéniailag tiszta és 
csillogó felületeket kapunk.

Magától hat
erős vízkőoldó hatású és megakadályozza a 
vízkő lerakódását
Nagyon kiadós
Friss őszibarack illattal

Felhasználási terület
Fürdő és WC rendszeres tisztán tartására 
szolgál. Fáradság nélkül eltávolítja a vízkövet 
és a lerakódott szennyeződést, szappanmar-
adványokat, vízfoltokat. Saválló természetes 
köveknél és csempéknél használható.

Kiadósság: 50 m² / liter –ig

Tárolás: hűvös helyen, lezárva kb. 3 évig

Kiszerelés Vonalkód Raklap

500 ml-es
szórófejes 
flakonban

4165
90 06445 04165 4

24 tubus/
karton

arDeX Cl
MICROTEC ápoló lemosószer

lemosó ápolószer koncentrátum, a vízálló 
felületek gyors és fáradság nélküli tisztánt-
artására – univerzálisan bevethető.

Koncentrátum
Nem igényel lemosást, enyhén lúgos
Nem hagy nyomot maga után
Nem lúgosodik
Takarékosan használható

Felhasználási terület:
Csempék, műkövek, klinkertéglák, 
műanyagok, kerámia, természetes kő, cotto és 
terracotta burkolatok tisztításához és rends-
zeres ápolásához.

Adagolás: kb. 20 ml / 10 liter víz

Tárolás: hűvös helyen, lezárva kb. 4 évig

Kiszerelés Vonalkód Raklap

1 l-es
flakonban 4166

90 06445 04166 1
15 tubus/

karton

ÚJ ÚJ
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TaPaDó HIDak

TermékINFOrmÁCIó

ARDEX P 51
Tapadó és alapozó diszperzió

ARDEX P 4
Gyors multifunkciós alapozó

arDeX P 82 
Műgyanta előbevonat

arDeX FB 
Kiöntő gyanta

arDeX eP 2000 
Multifunkcionális epoxigyanta

ragasZkODJON HOZZ¡
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ARDEX P 51
tapadó és alapozó diszperzió

Oldószermentes fehér színű műgyanta diszper-
zió szívóképes aljzatokhoz.

előkenő nagy felhasználási tartománnyal: 
alapozóként, előkenőként, tapadó hídként, 
póruselzáróként víztaszító hatással

Beltérben, falon, aljzaton és plafonon

Oldószermentes

Felhasználási terület:
Porzó aljzatfelületek, mint pl. csiszolt, szívóké-
pes anhidrit esztrich és anhidrit folyékony- 
esztrich felületek megkötéséhez, cement- 
esztrich felületek alapozásához aljzatkiegyenlí-
tés, szintezés és simítás előtt. 
Tapadó hídként sima betonfelületen, külö-
nösen tömör cementesztrich felületen és 
farostlemezen aljzatkiegyenlítés és szin-
tezés előtt. Tapadó hídként javított an-
hidrit esztrichen, terrazzon, homokkövön, 
csempén és egyéb burkolaton Ardex K15 
aljzatkiegyenlítővel történő kiegyenlítés előtt.
Póruslezáróként a betonfelületen és cement 
esztrichen az alábbi előnyökkel rendelkezik:
–  megakadályozza, hogy az aljzatból 

légbuborékok kerüljenek az aljzatkiegyenlítő 
rétegbe.

–  megakadályozza, hogy az aljzatkiegyenlítés 
során a  keverővíz az aljzatba szivárogjon.

Gipsz, anhidrit, farostlemez fogadófelület ese-
tén alapozóként használható a burkolat vé- 
 konyágyas ragasztása során. Sima betonfe-
lületen tapadó hídként használható a gipszes 
vakolat felhordásánál. Kiegyenlítő rétegek 
felületén védőrétegképpen a por megkötésé-
re, ha ezek rövid ideig hasznos felületként 
szolgálnak.

Anyagszükséglet:
előkenő és tapadó hídként farostlemezen  
kb. 300 g/m² hígítatlanul.
előkenő és tapadó hídként sima, tömör aljza-
ton kb. 200 g/m² koncentrátum, azaz 300 g/
m² 1 : 0,5 arányban vízzel hígítva
Póruslezáróként :
Betonon vagy cementesztrichen kb. 150 g/m² 
koncentrátum, azaz 300 g/m² 1 : 1 arányban 
vízzel hígítva.
előkenőként és tapadó hídként és por meg-
kötésére (kb. 50 g/m² koncentrátum) 1: 3 
arányban vízzel hígítva.

GISCODE: d 1 = oldószermentes
Tárolás: fagymentes helyen, eredeti bontatlan 
csomagolásban 12 hónapig tárolható

ARDEX P 4
gyors multifunkciós alapozó

Oldószermentes, fehér műgyanta diszperzió 
speciális összetevőkkel és kvarchomokkal.

Kül- és beltérben, aljzaton, falon és
mennyezeten

Biztos tapadóhíd sokoldalú felhasználási 
lehetőséggel, gyorsan szárad
Oldószermentes
Szóródás- és cseppmentes állagú
egykomponensű
Könnyen felhordható

Felhasználási terület:
Alapozóként és tapadó hídként szolgál nedvs-
zívó és tömör aljzatokra egyaránt, úgy mint:

–  beton
–  cement és mészcement vakolatok
–  cement esztrich és kalciumszulfát esztrich
–  csempe és járólap burkolatokhoz
–  Terrazzo
–  diszperziós felületekre
–  régi, vízálló ragasztó maradványok
–  száraz esztrich
–  PVC- burkolatok
–  Simítóanyagok
Fogadófelületet képez a csemperagasztóknak, 
ill. aljzatra és falra felhordható simító anya-
goknak.

Anyagszükséglet: kb. 100 - 500 g / m² az 
aljzat adottságaitól és a használt szerszámtól 
függően.

Száradási idő (+20 °C): kb. 60 perc

Padlófűtés esetén alkalmas: igen

Tárolás: fagymentes helyen, eredeti bontatlan 
csomagolásban 12 hónapig tárolható

Koncentrátum

Kiszerelés Vonalkód Raklap

1 kg flakon 4032  
90 06445 04032 9 

480 db
20-asával 

csomagolva

5 kg kanna 4030 
90 06445 04030 5 108 kanna

25 kg kanna 4028 
90 06445 04028 2 24 kanna

Kiszerelés Vonalkód Raklap

2 kg vödör 4237
40 24705 60213 6 62 vödör

8 kg vödör 4233
40 24705 60214 3 39 vödör

ÚJ
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arDeX P 82
műgyanta előkenő

Oldószermentes, reaktív kétkomponensű 
műgyanta diszperzió.

Tapadó híd sima és tömör aljzatra.

Beltérben, aljzaton és falon

Oldószermentes
Helyettesíti a neopren előkenőt
Szállítása, tárolása, feldolgozása teljesen 
veszélytelen

Felhasználási terület:
előkenőként és tapadó hídként sima és tömör 
aljzatokon, mint pl. előre elkészített beton-
aljzaton, különösen tömör cementesztrich 
felületen.
Aljzatkiegyenlítés és vékonyágyas ragasztás 
előtt az alábbi felületeken:
–  rosszul homokolt, öntöttaszfalt esztrich
–  javított anhidrit esztrich
–  magnezitesztrich
–  farostlemez
–  fa
–  terrazzo
–  homokkő
–  csempe
–  klinkertégla
–  acéllemez
–  műanyag bevonat
–  lakk-, olaj- és műanyagfesték

Anyagszükséglet: 100-200 g/m²

GefStoffV szerinti jel:
xi irritáló (A komponens)
xi irritáló (B komponens)

GISCODE: re 1 = oldószermentes
Tárolás: fagymentes, száraz helyen, eredeti 
bontatlan csomagolásban 12 hónapig  
tárolható

Kérjük, vegye figyelembe a műszaki adatlapokon leírtakat.

ANWENDUNGSüBERSICHT VORANSTRICHE:

Kiszerelés Vonalkód Raklap

1 kg-os 
doboz 40 24705 59210 9 170 egység

1 egység 2 db 1 kg-os dobozból  
(A és B komponens) áll = 2 kg nettó

Kiszerelés Vonalkód Raklap

3 kg-os 
doboz 40 24705 59200 0 36 egység

1 egység 2 db 3 kg-os dobozból  
(A és B komponens) áll = 6 kg nettó

aljzat előkenő
hígítás

Ardex P
51: víz

sima és tömör aljzat, mint pl. előre elkészített betonaljzatok, különösen tömörített
cementesztrichek, farostlemez esetén simítás és aljzatkiegyenltés előtt

Ardex P 51
Ardex P 82

1 : ½
–

sima és tömör aljzat, mint pl. javított anhidrit esztrich, terrazzo, homokkő, csempe- 
és járólap burkolat esetén aljzatkiegyenlítő használata előtt

Ardex P 51
Ardex P 82

1 : ½
–

nyersbeton aljzat és mennyezet Ardex P 51 1 : 1

porózus cementesztrich, erősen szívóképes anhidrit esztrich, anhidrit öntöttesztrich, 
szívóképes és csiszolt, kiegyenlítés és simítás előtt

Ardex P 51 1 : 3

sima betonfalak és mennyezet gipszes vakolat felhordása előtt Ardex P 51 1 : 3

gipsz építőelemek és gipszvakolat esetén kiegyenlítés és vékonyágyas ragasztás előtt Ardex P 51 1 : 3

farostlemezre történő burkoláskor Ardex S 16 Flex-szel
Ardex P 51
Ardex P 82

higítatlanul
–

rosszul homokolt öntöttaszfalt, régi öntöttaszfalt, aszfalt lapok, magnezit aljzat, 
műanyag bevonat, műanyag padló, lakkozott és festett felületek, fémek, fa burkolatok 
vékonyágyas esetén ragasztás illetve aljzatkiegyenlítés előtt

Ardex P 82 –

arDeX FB
Kiöntőgyanta

epoxigyanta bázisú.

esztrich és más aljzatok repedéseiben erőzáró 
kötés kialakításához.
Tapadó hídként a fogadófelület és a habarcs 
vagy beton között.

Kül- és beltérben, aljzaton

Oldószermentes
rendkívül folyékony
Nagyon jó behatoló képességű

Felhasználási terület:
esztrich, fűtött esztrich és más aljzatok repe-
déseinek és munkafugáinak (bevágott fugák) 
kiöntéséhez, erőzáró összekötéséhez.
Tapadó hídként a fogadófelület és a habarcs, 
illetve régi és új betonfelületek között.

Keverési arány: a kiszerelés a komponenseket 
a keverési arányoknak megfelelően tartalmaz-
za.
Friss habarcs súlya: kb. 1,5 kg/liter
Anyagszükséglet: a repedés, fugák, kifúrt 
lyukak szélességétől és mélységétől függ, kb. 
300 g/m² lehet. Tapadó hídként kb. 1 kg/m².

Bedolgozási idő (20 °C): kb. 1,5 óra
Járhatóság: kb. 24 óra elteltével

GefStoffV szerinti jelölése:
xi irritációt okozhat (A komponens),
maró hatású (B komponens)

GISCODE: re 1 = oldószermentes
Tárolás: fagymentes, száraz helyen, eredeti 
bontatlan csomagolásban 12 hónapig  
tárolható

Kiszerelés Vonalkód Raklap

1 kg-os 
doboz

4130 
40 24705 60200 6 

10-esével, 
340 doboz
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arDeX eP 2000
multifunkcionális epoxigyanta

epoxigyanta bázisú.

Bel- és kültérben, aljzaton

Oldószermentes
Kémiai anyagoknak ellenáll
Hengerelhető és kenhető
Könnyű feldolgozású
Kiválóan tapad
Kétkomponensű

Felhasználási terület:
Felszálló nedvesség elleni védelem, záróréteg.
Aljazatok alapozásához és megerősítéséhez.
esztrich és beton repedések kiöntéséhez.
Tapadó hídként.

Keverési arány: a kiszerelés a komponenseket 
a keverési arányoknak megfelelően tartalmaz-
za.

Friss habarcs súlya: kb. 1,1 kg/liter
Anyagszükséglet: Aljzatra történő felhordása 
esetén a felület szívóképességétől függően
kb. 300 g/m². Fugák és repedések kiöntésé-
nél, bezárásánál a mélységtől és szélességtől 
függően kb. 300 g/fm.

Bedolgozási idő (20 °C): kb. 30 perc
Terhelhető: kb. 24 óra elteltével mechanikus 
úton terhelhető, 7 nap elteltével kémiai anya-
gokkal is terhelhető
Járhatóság: kb. 6 óra elteltével

GefStoffV szerinti jelölése:
xi irritációt okozhat (A komponens),
maró hatású (B komponens)

GISCODE: re 1 = oldószermentes
Tárolás: fagymentes, száraz helyen, eredeti 
bontatlan csomagolásban 12 hónapig  
tárolható

Kiszerelés Vonalkód Raklap

4,5 kg-os, 
kétrészes 

doboz

4287 
40 24705 60202 0 65 doboz
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alJZaT-
KIEGYENLÍTŐK 

reNDsZerÁTTekINTés

TermékINFOrmÁCIó

ARDEX K15 ÚJ 
Simító és kiegyenlítő anyag

ARDEX PREMIUM K 14
Szerkezeti kiegyenlítő anyag

ARDEX A 55
Gyors kiegyenlítő anyag

ARDEX A 45
Tartós kitöltő anyag

ARDEX A 45 ÚJ
Tartós, finom kitöltő anyag

 ARDEX A 46
Tartós kültéri kiegyenlítő anyag

arDeX k 301
Kültéri kiegyenlítő anyag

arDeX 880
Kiegyenlítő anyag épületekhez

arDeX FIX
Gyorssimító anyag

arDeX k 22
Kalciumszulfát simítóanyag

arDeX k 80
Vékony esztrich 

ARDEX E 25
Műgyanta diszperzió

ar-ÜVegsZÁl

ar-ÜVegsZÁlas lemeZ
Ezüst

ragasZkODJON HOZZ¡

50    



alJZaT-
KIEGYENLÍTŐK 

reNDsZerÁTTekINTés

TermékINFOrmÁCIó

   51



52    ALJZATKIEGYENLÍTŐK 

ALJZATKIEGYENLÍTŐ ANYAGOK RENDSZERÁTTEKINTÉSE

ARDEX K 15 NEU 
simító és kiegyenlítő anyag

ARDEX A 55 
flexibilis aljzatkiegyenlítő

ARDEX A 45 
állékony kitöltőanyag

ARDEX A 45 NEU 
tartós finom kitöltőanyag

arDeX 880 
aljzatkiegyenlítő projekthez

felhasználók melegburkolók, festők,
áltlános kivitelezők

melegburkolók, festők melegburkolók, festők,
általános kivitelezők

melegburkolók, festők, ált-
lános kivitelezők

projektek, melegburkolók

felhasználási terület beltérben, vékony és
vastag kiegyenlítő rétegek
kialkításához a keresked-
elemben
található mindenfajta
ragaszóhabarcs és
burkolat alá. ArdUrAPId
hatással és már sok éves
múlttal

beltérben, 1 óra elteltével
már burkolható felületet 
ad,
előszeretettel használják
épületfelújítások során

beltérben, állékony javítóa-
nyag,
lyukak feltöltéséhez,
lépcsőjavításhoz, rövid idő
elteltével járható felületet
ad

beltérben, lépcsőfokok és 
emelvények kiegyenlítésé-
hez és kijavításához, lyu-
kak, mélyedések, kitürem-
kedések töltéséhez, 
gyorsan burkolható

Ibeltérben, vékony 
kiegyenlítő
rétegek kialakításához
5 mm-ig

rétegvastagsági
tartomány

tömör és előkenővel
kezelt aljzaton

öntöttaszfalt esztrichen

1,5-10 mm-ig, 10 mm-től
homokkal kell szaporítani

legalább 1,5 mm-es
rétegvastagságban

10 mm-ig, 10-20 mm
között homokkal kell
szaporítani, Ardex e 25
műgyanta javítóanyaggal
adalékolni

1,5-10 mm-ig, 10 mm-től
homokkal kell szaporítani

legalább 1,5 mm-es
rétegvastagságban

3 mm-ig

1,5-5 mm-ig, 5 mm-től
homokkal kell szaporítani

legalább 1,5 mm-es
rétegvastagságban

3 mm-ig

0-5 mm 5 mm-től homok-
kal kell szaporítani

legalább 1,5 mm-es réteg-
vastag-ságban

3 mm-ig

0–5 mm

járhatóság kb. 2 óra múlva kb. 1 óra múlva kb. 1 óra múlva kb. 1 óra múlva kb. 2 óra múlva

száradás/burkolhatóság 1 nap elteltével minden
rétegvastagságban

1 óra elteltével 1 óra elteltével 1 óra elteltével 1 nap elteltével

pumpálható igen nem nem nem igen

görgős székkel terhelhető igen igen igen igen igen

padlófűtésnél alkalmas igen igen igen igen igen

különlegességek  ArdUrAPId-Hatással  ArdUrAPId-Hatással  ArdUrAPId-Hatással ArdUrAPId hatással

ARDEX A 46 
állékony kültéri
aljzatkiegyenlítő

arDeX k 301 
kültéri aljzatkiegyenlítő

arDeX FIX 
gyors simítóanyag

arDeX k 22 
gipszalapú
kiegyenlítőanyag

arDeX k 80 
vékony esztrich

felhasználók hidegburkolók, általános
kivitelezők, szerkezetkész
állatpotnál

melegburkolók,
általános kivitelezők

melegburkolók, festők melegburkolók
festők
általános kivitelezők

melegburkolók, építőipari
kivitelező cégek

felhasználási terület beltérben és kültérben,
állékony kültéri glettanyag
és aljzatkiegyenlítő, lyukak
feltöltéséhez, lépcsőfokok
kijavításához, átjárók
(küszöbök) átgletteléséhez,
időjárásálló és rövid idő
elteltével járható

bel- és kültérben felületek
kiegyenlítéséhez, hasznos
felületek kialakításához,
időjárásálló

beltérben javításokhoz,
befejező jelleggel,
szinteltérések 
kőműveskanál-
nyomok eltüntetéséhez,
nullára lehúzható

beltérben
simítási-, kiegyenlítési- és 
szintezési munkákhoz 
gipszalapú-, cement-, 
öntött aszfalt-, magnezit- 
és szárazesztrich, továbbá 
OSB-lapok, csempék- és 
járólap burkolatokon és 
vízálló ragasztó marad-
vánnyal szennyezett régi 
aljzatokon

beltérben felületek
kiegyenlítéséhez és
szintezéshez, hasznos
ipari felületek
kialakításához

rétegvastagsági
tartomány

tömör és előkenővel
kezelt aljzaton

öntöttaszfalt esztrichen

2–30 mm

legalább 2 mm-es
rétegvastagságban

2 -20 mm-ig, 15 mm 
fölött homokkal kell sza-
porítani
legalább 2 mm-es rétegva-
stagságban

4 mm-ig

legalább 1 mm-es
rétegvastagságban

4 mm-ig

1,5 – 30 mm, 30-50 mm-ig 
homokkal kell szaporítani

min. 1,5 mm
(parketta alá min. 3 mm)

10 mm-ig

5–50 mm

járhatóság kb. 2-3 óra múlva kb. 2-3 óra múlva 30 perc múlva kb. 90 perc elteltével kb. 2 óra múlva

száradás/burkolhatóság nedvességre nem érzékeny
burkolatot 1 nap elteltével,
festékekkel, bevonatokkal
száradás után:
5 mm-ig kb. 2 nap,
10 mm-ig kb. 5 nap,
20 mm-ig kb. 7 nap,
30 mm-ig kb. 10 nap

nedvességre nem érzékeny
burkolatot 1 nap elteltével,
festékekkel, bevonatokkal
száradás után:
5 mm-ig kb. 2 nap,
10 mm-ig kb. 5 nap,
20 mm-ig kb. 7 nap

30 perc múlva 3 mm-ig = kb. 1 nap 1 nap elteltével

pumpálható nem igen nem igen igen

görgős székkel terhelhető igen igen igen igen, 1 mm rétegvastagságtól igen

padlófűtésnél alkalmas igen igen igen igen igen

különlegességek ArdUrAPId-Hatással ArdUrAPId-Hatással ArdUrAPId-Hatással

Kérjük, vegye figyelembe a műszaki adatlapokon leírtakat.

Kérjük, vegye figyelembe a műszaki adatlapokon leírtakat.
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ARDEX K 15 NEU
aljzatkiegyenlítő

Cementbázisú, ArdUrAPId hatással. 

Aljzatok kiegyenlítéséhez, szintezéséhez, 
vékony aljzatrétegek kialakításához.

Beltérben alkalmazható

Önterülő
Vastagabb rétegekben is repedésmentes felü-
letet ad
Kemény vagy lágy állagú öntött aszfalt aljza-
tok estén is használható 
Pumpálható

Felhasználási terület:
Kiegyenlítéshez, simításhoz, szintezéshez 
–  cementen
–  öntött aszfalton
–  anhidrit esztrichen
–  egyéb más aljzatokon, melyekre melegbur-

kolatot helyezünk.
–  beton aljzatok, nyersbeton födémek kötött 

kiegyenlítéséhez a megfelelő melegburkolat 
ragasztása előtt minden helyiségben

–  hasznos felületként pincékben, padlásokon
egy munkamenetben kiöntve is már burkolás-
ra alkalmas felületet ad.

Keverési arány: 
kb. 6,25 l víz : 25 kg por 
kb. 1 Tr víz : 3 ½ Tr por

Térfogatsúly: kb. 1,2 kg/liter
Friss habarcs súlya: 1,8 kg/liter
Anyagszükséglet: kb. 1,4 kg/m²/mm

Bedolgozási idő (20 °C): kb. 30 perc
Járhatóság (20 °C): kb. 2 óra elteltével
Burkolhatóság (20 °C): kb. 1 nap elteltével

Padlófűtés esetén alkalmas: igen
Görgős székkel terhelhető: igen

GISCODE: ZP 1 = cementtartalmú termék
EMICODE: eC 1 = nagyon emisszió szegény
Tárolás: száraz helyen, eredeti bontatlan  
csomagolásban 12 hónapig tárolható

arDeX  
PREMIUM K 14
szerkezeti kiegyenlítő anyag

Cementbázisú, ArdUrAPId hatással.

Beltérben alkalmazható

Önterülő
Csiszolható
Magas kitöltő erő
Pumpálható
repedésmentes

Felhasználási terület:
Kiegyenlítéshez és simításhoz:
–  cementen
–  öntött aszfalton
–  anhidrit esztrichen
–  beton és más aljzatokon, melyekre meleg-

burkolatot helyezhetünk
egy munkamenetben eldolgozva is már bur-
kolásra alkalmas felületet ad.

Keverési arány: 
kb. 5,75 l víz : 25 kg por 
kb. 1 Tr víz : 3 ¾ Tr por

Térfogatsúly: kb. 1,2 kg/liter
Friss habarcs súlya: 1,9 kg/liter
Anyagszükséglet: kb. 1,5 kg/m²/mm

Feldolgozási idő (20 °C): kb. 30 perc
Járhatóság (20 °C): kb. 3 óra elteltével
Burkolhatóság (20 °C): kb. 1 nap elteltével, 
10 mm-nél vastagabb rétegnél: 
kb. 2 nap után

Padlófűtés esetén alkalmas: igen
Görgős székkel terhelhető: igen

GISCODE: ZP 1 = cementtartalmú termék
Tárolás: száraz helyen, eredeti bontatlan  
csomagolásban 12 hónapig tárolható

ARDEX A 55
flexibilis aljzatkiegyenlítő

Cementbázisú, ArdUrAPId hatással.
Javítási és felújítási munkálatokhoz.

Beltérben alkalmazható

1 óra elteltével burkolható  
Önterülő
Nagyon jól tapad
Gyorsan megszilárdul
Gyorsan szárad
rövid idő elteltével burkolható még vastagabb 
rétegekben is

Felhasználási terület:
–  cement, anhidrit esztrich és egyéb más 

aljzatok kiegyenlítéséhez, simításához, 
szintezéséhez,
Gyors javítási és felújítási munkálatokhoz.

Keverési arány: 
kb. 6,5 l víz : 25 kg por 
kb. 1 Tr víz : 3 ¼ Tr por

Térfogatsúly: kb. 1,2 kg/liter
Friss habarcs súlya: 1,9 kg/liter
Anyagszükséglet: kb. 1,5 kg/m²/mm

Bedolgozási idő (20 °C): kb. 15 perc
Járhatóság (20 °C): kb. 1 óra elteltével

Padlófűtés esetén alkalmas: igen
Görgős székkel terhelhető: igen

GISCODE: ZP 1 = cementtartalmú termék
Tárolás: száraz helyen, eredeti bontatlan  
csomagolásban 12 hónapig tárolható

Kiszerelés Vonalkód Raklap

25 kg 
papírzsák

4623 
90 06445 04623 9 40 zsák

Kiszerelés Vonalkód Raklap

25 kg 
papírzsák

4605
90 06445 04605 5 40 zsák

Kiszerelés Vonalkód Raklap

25 kg 
papírzsák

4025 
90 06445 04025 1 40 zsák
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ARDEX A 45
állékony kitöltő anyag

Cementbázisú, ArdUrAPId hatással.
lyukak és egyenetlenségek kijavításához 
aljzatokon, beton födémeken és aljzatokon. 
Nagyon emissziószegény.

Beltérben, aljzaton alkalmazható

1 óra elteltével burkolható  
Gyorsan megszilárdul
Gyorsan szárad
rövid idő elteltével burkolható felületet ad

Felhasználási terület:
lyukak és egyenetlenségek kijavításához:
–  esztrichen
–  beton födémeken és aljzatokon 
emelvények és lépcsőfokok kijavításához.
Gyorsan megszilárdul, szárad, rövid idő eltel-
tével burkolható felületet ad még vastag réte-
gekben felhordva is.

Keverési arány: 
kb. 5,5 l víz : 25 kg por 
kb. 1 Tr víz : 3 ¼ Tr por

Térfogatsúly: kb. 1,4 kg/liter
Friss habarcs súlya: 1,9 kg/liter
Anyagszükséglet: kb. 1,6 kg/m²/mm

Bedolgozási idő (20 °C): kb. 15 perc
Járhatóság (20 °C): kb. 1 óra elteltével

Padlófűtés esetén alkalmas: igen
Görgős székkel terhelhető: igen

GISCODE: ZP 1 = cementtartalmú termék
EMISCODE: eC 1 = nagyon emissziószegény
Tárolás: száraz helyen, eredeti bontatlan  
csomagolásban 12 hónapig tárolható

ARDEX A 46
állékony kültéri 
aljzatkiegyenlítő
Cementbázisú.
Fal és aljzatfelületeken előforduló lyukak, 
mélyedések, egyenetlenségek, bevágások, 
kitörések kitöltéséhez.

Bel- és kültérben, falon és aljzaton

egyszerű, könnyen felhasználható
Filcelhető és glettelhető
rövid idő elteltével járható felületet ad
rövid idő elteltével terhelhető
repedésmentes

Szabványok:
ÖNOrM B 3303 szabvány értelmében  
fagy- és sóálló.

Felhasználási terület:
lépcsőfokok és emelvények kijavításához és 
kiegyenlítéséhez.
Padlófelületeken lejtős kiegyenlítő rétegek 
kialakításához és átjárók gletteléséhez (szint-
behozásához).
Fal és aljzatfelületek kiegyenlítéséhez 2-30 
mm-es rétegvastagságban:
–  betonon, cement esztrichen, falon (pórusos 

beton kivételével), P II és P III habar-
csosztályba tartozó vakolat esetén, illetve 
egyéb alkalmas fogadófelületen 

–  csempe- és járólap burkolat, festékek és 
bevonatok készítéséhez

–  hasznos felületként normál megterhelésnek 
kitett helyiségekben

–  az Ardex K 301 kültéri aljzatkiegyenlítő 
alatti, helyenkénti felületjavításhoz

Keverési arány: 
kb. 6 – 7 l víz : 25 kg por
kb. 1 Tr víz : 3 Tr por

Térfogatsúly: kb. 1,3 kg/liter
Frisshabarcs súlya: kb. 1,8 kg/liter
Anyagszükséglet: kb. 1,4 kg/m²/mm

Feldolgozási idő (20 °C): kb. 15-20 perc
Járhatóság (20 °C): kb. 2-3 óra elteltével
Burkolhatóság: nedvességre nem érzékeny 
burkolat esetén 1 nap elteltével
Festékek bevonatok esetén száradás után:
5 mm-ig kb. 2 nap után
10 mm-ig kb. 5 nap után
20 mm-ig kb. 7 nap után
30 mm-ig kb. 10 nap után
pH-érték: friss habarcs esetén kb. 12
Padlófűtés esetén alkalmas: igen
Görgős székkel terhelhető: igen
GISCODE: ZP1= cementtartalmú termék
Tárolás: száraz helyen, eredeti bontatlan 
csomagolásban 12 hónapig tárolható

ARDEX A 45 NEU
tartós, finom kitöltő anyag

Cementbázisú, ArdUrAPId hatással.

lépcsők és emelvények kiegyenlítéséhez és 
kijavításához.
lyukak, mélyedések és egyenetlenségek kija-
vításához. 
Nagyon emissziószegény.

Beltérben, aljzaton alkalmazható

Befejező simításhoz, nullára lehúzható
Gyorsan megszilárdul
rövid idő elteltével burkolható
Könnyű eldolgozás
Filcezhető és simítható
Magas töltőerő

Felhasználási terület:
lépcsőfokok és emelvények kijavításához és 
kiegyenlítéséhez.
lyukak, mélyedések és egyenetlenségek kija-
vításához esztrichen és betonaljzaton.
Szintkülönbségek és egyenetlenségek 
kisimításához, minden megfelelő aljzaton.

Keverési arány: 
kb. 6,75 – 8 l víz : 25 kg por
kb. 1 Tr víz : 2,5  Tr por

Térfogatsúly: kb. 1,3 kg/liter
Frisshabarcs súlya: kb. 1,7 kg/liter
Anyagszükséglet: kb. 1,25 kg/m²/mm

Feldolgozási idő (20 °C): kb. 15 perc
Járhatóság (20 °C): kb. 1 óra elteltével
Burkolhatóság (20 °C): kb. 1 óra elteltével

Padlófűtés esetén alkalmas: igen
Görgős székkel terhelhető: igen

EMICODE: eC 1
Tárolás: száraz helyen, eredeti bontatlan  
csomagolásban 12 hónapig tárolható

Kiszerelés Vonalkód Raklap

25 kg 
papírzsák

4026 
90 06445 04026 8 40 zsák

Kiszerelés Vonalkód Raklap

25 kg 
papírzsák

4627
90 06445 04627 7 80  zsák

A papírzsák praktikus hordozófüllel ellátva

Kiszerelés Vonalkód Raklap

25 kg 
papírzsák

4622 
90 06445 04622 2 40 zsák
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arDeX k 301
kültéri aljzatkiegyenlítő 

Cementbázisú.
Aljzatok simításához, kiegyenlítéséhez, szin-
tezéséhez.

Kül- és beltérben alkalmazható

Önterülős
Pumpálható
rövid idő elteltével járható
rövid idő elteltével terhelhető
repedésmentes
Fagy- és sóálló

Szabványok: 
Az ÖNOrM B 3303 szabvány értelmében 
fagy- és sóálló.

Felhasználási terület:
Beton, cementesztrich, csempe- és járólap 
burkolat és más megfelelő aljzatok simítására, 
kiegyenlítésére, szintezésére.
raktárhelyiségek, üzemek, gyártócsarnokok, 
garázsok, parkolók, udvarok és kerti utak  
hasznos felületeinek kialakításához.
Vízzel és nedvességgel gyakran és tartósan 
érintkező területek aljzatainak kiegyenlítéséhez 
teraszokon, erkélyeken, csempe- és járólap 
burkolat ragasztása és bevonatok felhordása 
előtt. 

Keverési arány: 
kb. 5,5 l víz : 25 kg por 
kb. 1 Tr víz : 3 ¼ Tr por

Térfogatsúly: kb. 1,4 kg/liter
Friss habarcs súlya: kb. 1,9 kg/liter
Anyagszükséglet: kb. 1,6 kg/m²/mm

Bedolgozási idő (20 °C): kb. 30-45 perc
Járhatóság (20 °C): kb. 2-3 óra elteltével
Burkolhatóság (20 °C): nedvességre érzékeny 
burkolatok esetén 1 nap elteltével
Bevonatoknál, festékeknél száradás után:
5 mm-ig kb. 2 nap
10 mm-ig kb. 5 nap
20 mm-ig kb. 7 nap

Padlófűtés esetén alkalmas: igen
Görgős székkel terhelhető: igen

GISCODE: ZP 1 = cementtartalmú termék
Tárolás: száraz helyen, eredeti bontatlan 
csomagolásban 12 hónapig tárolható

arDeX 880
aljzatkiegyenlítő 

Cementbázisú. 
Aljzatok simításához, kiegyenlítéséhez, szin-
tezéséhez.

Beltérben alkalmazható

Pumpálható
Önterülős
Feszültségmentes felületű

Felhasználási terület:
–  aljzatok maximum 5 mm-es kiegyenlítéséig 

a burkolási munkálatok megkezdése előtt

Keverési arány: 
kb. 6,25 – 6,5 l víz : 25 kg por 
kb. 1 Tr víz : 3 1/3 Tr por

Térfogatsúly: kb. 1,2 kg/liter
Friss habarcs súlya: 2,1 kg/liter
Anyagszükséglet: kb. 1,6 kg/m²/mm

Bedolgozási idő (20 °C): kb. 30 perc
Járhatóság (20 °C): kb. 1,5 óra elteltével
Burkolhatóság (20 °C): kb. 1 nap elteltével

Padlófűtés esetén alkalmas: igen
Görgős székkel terhelhető: igen

GISCODE: ZP 1 = cementtartalmú termék
Tárolás: száraz helyen, eredeti bontatlan  
csomagolásban 12 hónapig tárolható

arDeX FIX
gyorssimító anyag

Cementbázisú, ArdUrAPId hatással.
Javító glettanyag aljzatok befejező javításához, 
gletteléséhez.

Beltérben, aljzaton alkalmazható

30 perc elteltével burkolható felületet ad
Nincs szükség előkenőre
Gyorsan megszilárdul
Gyorsan megszárad
Nullára lehúzható

Felhasználási terület:
–  aljzatok kijavításához burkolási munkálatok 

előtt
–  lyukak, kitörések, bevágások feltöltéséhez
–  szinteltérések megszüntetéséhez esztrichen, 

farostlemezen illetve egyéb építőlemezek 
esetén

–  cement, anhidrit és öntöttaszfalt felületek, 
betonaljzatok, farostlemez felületek, csem-
pe- és járólap burkolatok egyenetlenségeinek 
kijavításához

–  régi és új aljzatfelületeken hibás részek és a 
simítás hatására keletkezett kőműveskanál-
nyomok helyenkénti eltüntetéséhez

Helyenkénti simítások, szintezések esetén 0-4 
mm-es rétegvastagságig használható.

Keverési arány: 
kb. 0,33 l víz :1 kg por 
kb. 1,65 l víz : 5 kg por
kb. 1 Tr víz : 3 ½ Tr por

Térfogatsúly: kb. 0,86 kg/liter
Friss habarcs súlya: 1,5 kg/liter
Anyagszükséglet: kb. 1,15 kg/m²/mm

Bedolgozási idő (20 °C): kb. 5 perc
Burkolhatóság (20 °C): kb. 30 perc elteltével

Padlófűtés esetén alkalmas: igen
Görgős székkel terhelhető: igen

GISCODE: ZP 1 = cementtartalmú termék
Tárolás: száraz helyen, eredeti bontatlan 
csomagolásban 12 hónapig tárolható

Kiszerelés Vonalkód Raklap

25 kg 
papírzsák

4619 
90 06445 04619 2 40 zsák

Kiszerelés Vonalkód Raklap

25 kg 
papírzsák

4075 
90 06445 04075 6 40 zsák

Kiszerelés Vonalkód Raklap

5 kg  
papírzsák

4272 
40 24705 52120 8 

160 zsák
4–esével 

csomagolva
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ARDEX E 25
műgyanta diszperzió

Fehérszínű, vízzel hígítható, oldószermentes 
műgyanta diszperzió.

Habarcsok és simítóanyagok teljesítményének 
javításához nagy igénybevétel esetén.

Beltérben

Oldószermentes
Növeli az anyagok elaszticitást és javítja a 
gyúrószilárdságukat illetve a felületi kemény-
séget műgyanta tartalma és a pótlólagos 
műgyanta kötések miatt.  

Felhasználási terület:
Keverőfolyadék az alábbi anyagoknál:
–  habarcsok
–  simítóanyagok
–  kiegyenlítő anyagok
–  szintező anyagok

Anyagszükséglet: Keverőfolyadékként az 
anyagszükségletet a habarcs bekeveréséhez 
szükséges vízmennyiség és az Ardex e 25 
kiválasztott hígítási arányának figyelembevéte-
lével lehet kiszámolni.
25 kg-ként kb. 1-2,5 kg Ardex e 25 
műgyanta diszperzióra van szükség.

GISCODE: d 1 = oldószermentes

Tárolás: fagymentes, száraz helyen, eredeti 
bontatlan csomagolásban 12 hónapig tárol-
ható

arDeX k 80
vékony esztrich 

Cementbázisú, ArdUrAPId hatással.

Ipari felhasználású hasznos felületek 
kialakításához.
Aljzatok simításához, kiegyenlítéséhez,  
szintezéséhez.
5-50 mm-es rétegvastagságig.

Beltérben alkalmazható

Önterülős
Vastag rétegekben felhordva is repedésmentes
Pumpálható
rövid idő elteltével járható
rövid idő elteltével terhelhető

Felhasználási terület:
Hasznos felületként:
–  pincékben
–  hobbi–  és játékszobákban
–  folyósokon
–  padlásokon
–  tároló helyiségekben
–  raktárakban
Kiegyenlítéshez és szintezéshez az alábbi 
felületek esetén:
–  beton, cementesztrich, kalcium-szulfát esz-

trich, csempe- és járólap burkolatok illetve 
egyéb aljzatok

Sima, burkolásra alkalmas felületek 
kialakításához csempe-, természetes kő és 
egyéb burkolatok számára.

Keverési arány: 
kb. 4 ¾ -5 l víz : 25 kg por 
kb. 1 Tr víz : 4 Tr por

Térfogatsúly: kb. 1,3 kg/liter
Friss habarcs súlya: kb. 2,0 kg/liter
Anyagszükséglet: kb. 1,65 kg/m²/mm

Bedolgozási idő (20 °C): kb. 30 perc
Burkolhatóság (diffúzióra képes burkolat 
estén, 20 °C): 1 nap elteltével

Padlófűtés esetén alkalmas: igen
Görgős székkel terhelhető: igen

GISCODE: ZP 1 = cementtartalmú termék
Tárolás: száraz helyen, eredeti bontatlan 
csomagolásban 12 hónapig tárolható

Kiszerelés Vonalkód Raklap

25 kg 
papírzsák

4077 
90 06445 04077 0 40 zsák

Kiszerelés Vonalkód Raklap

5 kg kanna 4031 
90 06445 04031 2 108 kanna

25 kg kanna 4027 
90 06445 04027 5 24 kanna

ÚJ

Kiszerelés Vonalkód Raklap

25 kg 
papírzsák

4201
40 24705 53206 8 40 zsák

arDeX k 22
kalciumszulfát simítóanyag 

Alfa-félhidrát-bázisú.

Simító-, kiegyenlítő- és szintezőanyag, 
szívóképes és egyenletes fogadófelület 
kialakításához, rugalmas-, textil-, parketta- és 
csempeburkolatok számára.

Beltérben

Nagyon feszültségmentes
1,5 - 50 mm rétegvastagságig
Gyors és erős szilárdulási képesség
90 perc elteltével járható felületet ad
Kiváló terülési képesség

Felhasználási terület:
Simításhoz, kiegyenlítéshez és szintezéshez 
–  kalciumszulfát-,cement,öntött aszfalt, mag-

nezit - és szárazesztrich esetén
–  faforgácslapokra
–  csempe és járólap burkolatokhoz
–  vízálló ragasztómaradványokat és simítóa-

nyag maradványokat tartalmazó aljzatokra 
és más aljzatokra.

Textil-,kaucsuk-,linóleum, PVC és CV burkola-
tok, parketta és csempeburkolatok fogadására.

Keverési arány: 
kb. 5,25 – 5,75 l víz : 25 kg por 
kb. 1 Tr víz: 3 ¾ Tr por

Térfogatsúly: kb. 1,25 kg/liter
Friss habarcs súlya: kb. 1,9 kg/liter
Anyagszükséglet: kb. 1,5 kg/m²/mm

Bedolgozási idő (+20 °C): kb. 30 perc
Járhatóság (+20 °C): kb. 90 perc elteltével
Burkolhatóság (+20 °C): kb. 1 nap elteltével
3 mm rétegvastagságig

Padlófűtés esetén alkalmas: igen
Görgős székkel terhelhető: igen, 1 mm réteg-
vastagságtól

GISCODE: CP 1 = kalciumszulfát alapú 
simítóanyag 
EMICODE: eC 1 = nagyon emissziószegény
Tárolás: száraz helyen, eredeti bontatlan cso-
magolásban 12 hónapig tárolható
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AR üvegszál
Az Ardex K 15 ÚJ és Ardex K 80 
kiegyenlítő rétegek megerősítésére nem 
megfelelő szilárdságú aljzatoknál, ami főleg 
szanálásnál gyakori.

Beltérben, aljzatra

Felhasználási terület:
Az Ar üvegszál gyorsan, biztosan és tartósan 
javítja, megerősíti és stabilizálja a cementes 
(lúgos hatású) aljzatkiegyenlítőket, mint pl. 
Ardex K 80, Ardex K 15 ÚJ így
–  megnöveli a húzó és hajlító-húzó  

szilárdságot
–  a nyúlékonyság erőteljesen megemelkedik
–  a zsugorodási repedések csökkennek

Jellemzők: 
lúgoknak ellenálló üvegszálas termék. Az Ar 
üvegszálakat a már bekevert Ardex K 15 
vagy Ardex K 80 aljzatkiegyenlítő anyaghoz 
adjuk hozzá és röviden összekeverjük vele.

Nem csökkenti a páradiffúziós képességet. A 
ragasztó megtapadását és a csiszolási folya-
matot sem érinti. A szálakkal megerősített 
aljzatkiegyenlítő ráklival nem hordható fel.

Az előírásnak nem megfelelő, gyenge 
szilárdságú aljzatok esetén ajánlatos a ragasz-
tás nélkül lehelyezett Ar üvegszálas lemezzel 
együtt használni az aljzatkiegyenlítés során.

Minimális felhordási vastagság:
a minimális felhordási vastagság az Ardex 
K 15 és Ardex K 80 aljzatkiegyenlítő és 
szintező anyagok esetében 3 mm.
Adagolás: 250 g/25 kg aljzatkiegyenlítő por 
(1 zacskó ill. a tömeg 1 %-a)

ar-üvegszálas lemez 
eZÜsT

Nem megfelelő szilárdságú aljzatokon 
az Ardex K 15 Új és Ardex K 80 
aljzatkiegyenlítők szerkezeti és statikailag 
hatásos megerősítéséhez, főleg felújítások 
során.

Beltérben, aljzatra

Felhasználási terület:
Az Ar üvegszálas lemez növeli
–  a hajlítószilárdságot,
–  a rugalmasságot, 
–  a nyírószilárdságot
a fent említett aljzatkiegyenlítők esetén, főleg 
süppedékes aljzatokon.

Jellemzők:
lúgoknak ellenálló CeM-FIl üvegszálas  
termék.
A szükséges alapozó, vagy tapadó híd fel-
hordása és kiszellőztetése után 1-2 cm-es 
átfedéssel lehelyezzük az Ar üvegszálas 
lemezeket. Az Ar üvegszálas lemezt nem 
szabad ráragasztani az aljzatra. A lemez nem 
emelkedik fel az aljzatkiegyenlítő ráterítése 
után. Nincs szükség a lemezek lerögzítésére 
vagy ragasztására. Miután az aljzatkiegyenlítő 
anyagot (Ardex K 15 Új, Ardex K 80) az 
Ar üvegszálas lemezen elterítettük, tüskés 
hengerrel szellőztessük át a felületet. Az Ar 
üvegszálas lemezre felhordott aljzatkiegyenlítő 
nem teríthető ráklival.

Minimális felhordási vastagság:
a minimális felhordási vastagság az Ardex 
K 15 ÚJ és Ardex K 80 aljzatkiegyenlítő és 
szintező anyagok esetében 3 mm.

Felületi súly: 120 g/m²

Kiszerelés Vonalkód Raklap

250 g 
zacskó

4537 
90 06445 04537 9

50 zacskó/
vödör

Kiszerelés Vonalkód Raklap

90 m²  
tekercsben 

(0,9 x 100 m) 

4538
90 06445 04538 6 1 tekercs
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ALJZATKIEGYENLÍTŐK FELHASZNÁLÁSI TERüLETE

Kérjük, vegye figyelembe a műszaki adatlapokon leírtakat.

MŰSZAKI ADATOK ALJZATKIEGYENLÍTŐKNÉL

aljzatkiegyenlítők
beltéri használatra keverési arány anyagszükséglet bedolgozási idő

(20 °C) járhatóság burkolhatóság (20°C)

Ardex K 15 NeU 6,25 l víz/25 kg por kb. 1,40 kg/m2/mm kb. 30 perc kb. 2 óra elteltével kb. 1 nap elteltével

Ardex A 55 6,50 l víz/25 kg por kb. 1,50 kg/m2/mm kb. 15 perc kb. 1 óra elteltével kb. 1 óra elteltével

Ardex A 45 5,50 l víz/25 kg por kb. 1,60 kg/m2/mm kb. 15 perc kb. 1 óra elteltével kb. 1 óra elteltével

Ardex A 45 NeU 3,4 – 4 l/12,5 kg por ca. 1,25 kg/m2/mm kb. 15 perc kb. 1 óra elteltével kb. 1 óra elteltével

Ardex 880 6,00 l víz/25 kg por kb. 1,50 kg/m2/mm kb. 30 perc kb. 2 óra elteltével kb. 1 nap elteltével

Ardex FIx 0,33 l víz/1 kg por kb. 1,15 kg/m2/mm kb. 5 perc kb. 30 perc elteltével kb. 30 perc elteltével

Ardex K 22 5,25 – 5,75 l viz/ 
25 kg por kb. 1,50 kg/m²/mm kb. 30 perc kb. 90 perc elteltével 3 mm-ig = kb. 1 nap 

elteltével

Ardex K 80 4,75 – 5 l víz/
25 kg por kb. 1,65 kg/m2/mm kb. 30 perc kb. 2 óra elteltével

diffúzióra nyitott burkolatok:
kb. 1 nap elteltével;
diffúzióra nem nyitott burkolatok:
10 mm-ig 1 nap,
30 mm-ig 3 nap,
50 mm-ig 7 nap

aljzatkiegyenlítők
kültéri 
használatra

Ardex A 46 6 – 7 l víz/25 kg por kb. 1,40 kg/m2/mm kb. 15-20 perc kb. 2-3 óra elteltével

nedvességre nem érzékeny
burkolatok:
kb. 1 nap elteltével;
festékek, bevonatok:
5 mm-ig kb. 2 nap,
10 mm-ig kb. 5 nap,
20 mm-ig kb. 7 nap,
30 mm-ig kb.10 nap

Ardex K 301 5 l víz/25 kg por kb. 1,60 kg/m2/mm kb. 30-45 perc kb. 2-3 óra elteltével

nedvességre nem érzékeny
burkolatok:
kb. 1 nap elteltével;
festékek, bevonatok:
5 mm-ig kb. 2 nap,
10 mm-ig kb. 5 nap,
20 mm-ig kb. 7 nap

Kérjük, vegye figyelembe a műszaki adatlapokon leírtakat.

aljzatkiegyenlítők
beltéri használatra  rétegvastagság mm-ben

 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         50

Ardex K 15 NeU 10 mm felett homokkal kell szaporítani

Ardex A 55 10 mm felett homokkal kell szaporítani

Ardex A 45 5 mm felett homokkal kell szaporítani

Ardex A 45 NeU 5 mm felett homokkal kell szaporítani

Ardex 880

Ardex FIx

Ardex K 22 30 mm felett homokkal kell szaporítani

Ardex K 80

aljzatkiegyenlítők
kültéri és beltéri
használatra

Ardex A 46

Ardex K 301
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ePOXIgYaNTa  
IParI PaDlók

TermékINFOrmÁCIók

arDeX r 30 e
Vízzel hígítható epoxigyanta padlóbevonat

ARDEX R 35 E
Oldószermentes epoxigyanta padlóbevonat

arDeX rTC
Szerszámtisztító

ragasZkODJON HOZZ¡
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arDeX r 30 e
vízzel hígítható epoxigyanta 
padlóbevonat
Könnyű és közepes megterhelésnek kitett 
privát és ipari aljzatfelületeken bevonat 
készítéséhez.
Az Ardex r 35 e oldószermentes epoxigyan-
ta padlóbevonat alapozójaként.

Beltérben, aljzaton

Oldószermentes
A felhasználásra ajánlott területeken 
előforduló olajokkal és folyadékokkal szemben 
ellenálló
Hengerelhető és mázolható
Könnyen tisztítható
Kétkomponensű

Felhasználási terület:
Betonon és cementesztrich felületeken hasz-
nálható.
Ardex K 80 vékonyesztrichhel és Ardex K 
301 kültéri aljzatkiegyenlítővel rendszerben. 
Garázsok, raktár és pincehelyiségek, archi-
válók, szociális helyiségek, üzletek és más 
felületek, ahol gyalogos forgalom és könnyű 
járműforgalom fordul elő, aljzatain bevonat 
készítéséhez.  
Keverési arány: a kiszerelési egységek nagy-
sága alapján meghatározva
Sűrűség: kb. 1,3 kg/l
Anyagszükséglet: kb. 130 g/m² felhordáson-
ként (függ az aljzat szívóképességétől)
Száraz rétegvastagság: kb. 50µm felhordá-
sonként
Feldolgozási idő (20 °C): kb. 45 perc
Járhatóság (20 °C): 1. réteg kb. 8 óra eltel-
tével, 2. réteg kb. 24 óra elteltével
Teljes mértékben terhelhető (20 °C): 
kb. 7 nap elteltével
Csúszásgátlóság a DIN 51130 szerint:
r9, r 12 (mosott és tűzön szárított kvarcho-
mokkal)
GefStoffV szerinti jelzés:
xi irritáló (A komponens)
xi irritáló (B komponens)
N környezetre veszélyes (A komponens)
GGVS/ADR szerinti jelzés:
9. osztály, UN-sz. 3082, környezetre veszé-
lyes anyag, fl., n.a.g.(A  komponens)
GISCODE: re 1 = oldószermentes
Tárolás: fagymentes, száraz helyen, eredeti 
bontatlan csomagolásban 12 hónapig tárol-
ható
A jobb csúszásgátló hatás elérése érdekében 
az először felhordott Ardex r 30 e rétegbe 
még nedvesen, mosott és tűzön szárított kb. 
0,3-0,6 mm szemcsenagyságú kvarchomokot 
kell szórni.

ARDEX R 35 E
oldószermentes epoxigyanta 
padlóbevonat
Közepes és nagy igénybevételnek kitett ipari 
felületek padlóbevonataként.
Alapozóként az Ardex r 30 e vízzel 
hígítható epoxigyanta padlóbevonat használa-
ta ajánlott.

Beltérben, aljzaton

Oldószermentes
Kémiai anyagoknak ellenáll
Hengerelhető és mázolható
Könnyen tisztítható
Kétkomponensű anyag

Felhasználási terület:
Betonon és cementesztrich felületen hasz-
nálható. Ardex K 80 vékonyesztrichhel és 
Ardex K 301 kültéri aljzatkiegyenlítővel 
rendszerben. Gyártó-, szerelő- és raktár-
csarnokok, üzemek, tejüzemek, sörfőzdék, 
ital és üvegtöltő berendezések alatti hasz-
nos felületek, illetve egyéb közepesen erős 
járműforgalomnak kitett felületek bevona-
taként. 

Keverési arány: a kiszerelési egységek nagy-
sága alapján meghatározva
Sűrűség: kb. 1,5 kg/l
Anyagszükséglet: kb. 300 g/m² felhordáson-
ként (függ az aljzat szívóképességétől)
Száraz rétegvastagság: kb. 200µm felhordá-
sonként
Feldolgozási idő (20 °C): kb. 30 perc
Járhatóság (20 °C): 1. réteg kb. 8 óra eltel-
tével, 2. réteg kb. 24 óra elteltével
Teljes mértékben terhelhető (20 °C):  kb. 7 
nap elteltével
Csúszásgátlóság a DIN 51130 szerint:
r10 (mosott és tűzön szárított kvarchomok-
kal)
GefStoffV szerinti jelzés:
xi irritáló (A komponens)
N környezetre veszélyes  (A komponens)
xn egészségre káros (B komponens)
C maró hatású (B komponens)
GGVS/ADR szerinti jelzés:
9. osztály, UN-sz. 3082, környezetre veszé-
lyes anyag, fl., n.a.g. (A  komponens)
8. osztály, UN-sz. 2735, poliamin, fl., maró, 
n.a.g. (B komponens) 
GISCODE: re 1 = oldószermentes
Tárolás: fagymentes, száraz helyen, eredeti 
bontatlan csomagolásban 12 hónapig tárol-
ható
A jobb csúszásgátló hatás elérése érdekében 
az először felhordott Ardex r 30 e rétegbe 
még nedvesen, mosott és tűzön-szárított kb. 
0,3-0,6 mm szemcsenagyságú kvarchomokot 
kell szórni.

arDeX rTC
szerszámtisztító

Speciális tisztítószer a szerszámok és a 
felszerelés epoxigyanta szennyeződésének 
eltávolítására.

Könnyű és egyszerű tisztítást tesz lehetővé. 
Biológiailag lebomlik.

Tárolás: fagymentes helyen, eredeti bontatlan 
csomagolásban 12 hónapig

Kiszerelés Vonalkód Raklap

kavicsszürke
6 kg kétkom-
ponenses cs.

4265 
40 24705 60220 4

45  
csomag

piros
6 kg kétkom-
ponenses cs.

4283 
90 02644 04283 6

45  
csomag

Kiszerelés Vonalkód Raklap

kavicsszürke
6 kg kétkom-
ponenses cs.

4267 
40 24705 60221 1

45  
csomag

piros
6 kg kétkom-
ponenses cs.

4299 
90 02644 04299 7

45  
csomag

Kiszerelés Vonalkód Raklap

5 kg kanna 4273 
40 24705 73300 7 96 kanna
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ParkeTTa- és PremIum 
melegBurkOlaTI

ragasZTók 
reNDsZerÁTTekINTés

TermékINFOrmÁCIók

arDeX PremIum e 2100
Speciális ragasztó rugalmas burkolathoz

ARDEX PREMIUM E 2150
Egyoldalas felhordású ragasztó 

arDeX PremIum u 2200
Univerzális ragasztó

arDeX PremIum aF 2260
Ragasztó textilburkolathoz, gyors

ARDEX PREMIUM L 2750
Épületi ragasztó linóleum padlókhoz

arDeX PremIum s 2300
Speciális ragasztó kaucsuk burkolathoz

arDeX PremIum uF 2800
Univerzális fixáló anyag

ragasZkODJON HOZZ¡

ARDEX P 400
Diszperziós parkettaragasztó

 ARDEX P 410
Por alakú parkettaragasztó

ARDEX PREMIUM AF 2420
SMP – ragasztó parkettához 

ARDEX PREMIUM AF 2510
2-K-Poliuretán ragasztó
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aZ arDeX melegBurkOlaTI ragasZTók FelHasZNÁlÁsI JaVaslaTa

                                                             Melegburkolatoi ragasztó ARDEX . . .

burkolat típusa PREMIUM U 2200 univerzális 
ragasztó

PREMIUM AF 2260 textilbur-
kolat ragasztó, gyors

PREMIUM E 2100 speciális 
ragasztó elasztikus burkola-
tokhoz

PREMIUM E 2150 egyoldalú 
ragasztó

PREMIUM L 2750 
ragasztó linóleum 
burkolatokhoz

PREMIUM S 2300 spe-
ciális ragasztó kaucsuk-
burkolatokhoz

PremIum uF 2800 
univerzális rögzítő

PREMIUM AF 2510 2-K-
poliuretán ragasztó

CA 10 D szerkezeti- és 
szerelési ragasztó

CA 20 P SMP-szerelési 
ragasztó

Textil padlóburkolatok

textil hátoldal

gyapjú hátoldal

PUr- hátoldal

latex- hab hátoldal

latex hátoldal

szőtt áru

tűfilc

ellenkező tűfilc

Sl - lapok

PVC-padlók

homogén

habra rakott

parafára rakott

design burkolat

Quarzvinyl lapok

CV-burkolatok

habra rakott

gyapjúra rakott

Linóleum

tekercsáru

lapáru

parafa áru

Gumiburkolatok

lapáru 1 2

tekercsáru

PVC-réteggel

Szizálrost és kókusz

hátkiképzés nélkül

latexhab hátoldal

PVC-réteggel

hővezető burkolatok 

textil

Sl - lapok

linoleum

gumiburkolatok

Gummi

Szegélylécek/profilok

emICODe eC1 eC1 eC1 eC1 eC1 eC1 eC1 eC1r eC1 eC1r

gIsCODe d1 d1 d1 d1 d1 d1 d1 rU1 d1

Parkettaragasztó ARDEX…

Parketta típusa PremIum aF 
2420 SMP-ragasztó 
parkettához

P 400 diszperziós 
parkettaragasztó

P 410 por par-
kettaragasztó

PremIum aF 
2510 2-K-poliu-
retán ragasztó

Mozaiparketta

magasszélű lamella parketta

léc-és szegélyparketta

10 mm-es masszív parketta

többrétegű parketta /kettő

többrétegű parketta /három

pallóparketta

emICODe eC1r eC1 eC1 eC1r

gIsCODe d1 d1 rU1

aZ arDeX ParkeTTaragasZTók FelHasZNÁlÁsI JaVaslaTa
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1 től 2,5 mm rétegvastagságig

2 től 4,0 mm rétegvastagságig

Kérem vegyék figyelembe az Ardex termék-adatlapokban szereplő tájékoztatásokat, a burkolatot előállító cég burkolásra vonatkozó előírásait, valamint a 
dIN/eN szabványokat és tájékoztatókat.
Termékeink kiváló minőségéért vállaljuk a felelősséget. A feldolgozási javaslataink tapasztalatokra és kísérletekre alapszanak, azok csak általános útmu-
tatók, mivel az építkezési terület körülményeire és a munkák kivitelezésére semmiféle befolyásunk nincs.

                                                             Melegburkolatoi ragasztó ARDEX . . .

burkolat típusa PREMIUM U 2200 univerzális 
ragasztó

PREMIUM AF 2260 textilbur-
kolat ragasztó, gyors

PREMIUM E 2100 speciális 
ragasztó elasztikus burkola-
tokhoz

PREMIUM E 2150 egyoldalú 
ragasztó

PREMIUM L 2750 
ragasztó linóleum 
burkolatokhoz

PREMIUM S 2300 spe-
ciális ragasztó kaucsuk-
burkolatokhoz

PremIum uF 2800 
univerzális rögzítő

PREMIUM AF 2510 2-K-
poliuretán ragasztó

CA 10 D szerkezeti- és 
szerelési ragasztó

CA 20 P SMP-szerelési 
ragasztó

Textil padlóburkolatok

textil hátoldal

gyapjú hátoldal

PUr- hátoldal

latex- hab hátoldal

latex hátoldal

szőtt áru

tűfilc

ellenkező tűfilc

Sl - lapok

PVC-padlók

homogén

habra rakott

parafára rakott

design burkolat

Quarzvinyl lapok

CV-burkolatok

habra rakott

gyapjúra rakott

Linóleum

tekercsáru

lapáru

parafa áru

Gumiburkolatok

lapáru 1 2

tekercsáru

PVC-réteggel

Szizálrost és kókusz

hátkiképzés nélkül

latexhab hátoldal

PVC-réteggel

hővezető burkolatok 

textil

Sl - lapok

linoleum

gumiburkolatok

Gummi

Szegélylécek/profilok

emICODe eC1 eC1 eC1 eC1 eC1 eC1 eC1 eC1r eC1 eC1r

gIsCODe d1 d1 d1 d1 d1 d1 d1 rU1 d1

nagyon alkalmas

alkalmas
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ARDEX P 400
Diszperziós parkettaragasztó

Beltérben

Nagyon emissziószegény
Oldószermentes
Megfelel a dIN 281 és dIN eN 14293 szab-
ványoknak 
Könnyen kenhető
Jó barázdaképződés
Gyors rögzítés

Felhasználási terület: 
A diszperziós ragasztó az alábbi parkettákhoz 
használható:
–  kétrétegű rétegelt parketta
–  mozaikparketta
–  magas szegélyű lamellás parketta
–  lécparketta (tölgy)
–  szalagparketta (tölgy)
megfelelő szívóképességű felületre, beltérben

Alapanyag: műanyag diszperzió
Anyagszükséglet: 750-1100 g/m² 
Felhasználási követelmények: 
–  hőmérséklet:  min. +15 °C 
–  relatív páratartalom: max. 75 % 
Szellőztetési idő: nincs
Fektetési idő: ( 20 °C): kb. 10-20 perc, a fel-
hordott anyagmennyiségtől függően. Alacsony 
hőmérséklet és magas páratartalom esetén 
hosszabb fektetési időre és a nedvesség 
bezáródására lehet számítani.  
A megadott idő + 18°C és 65 % - os pára-
tartalomra vonatkozik.
Tisztítószer: még megkötés előtt:víz
Padlófűtés esetén alkalmas: igen

EMICODE: eC 1 = nagyon emissziószegény
GISCODE: d1 - oldószermentes
GefStoffV, ARD, GGVS, VbF jelzések: nincs
Kiszerelés: Vödör / nettó 20 kg 
Tárolás: száraz, fagymentes helyen, bontott 
csomagolást jól lezárni.
Tárolási idő: száraz helyen, eredeti bontatlan 
csomagolásban, 12 hónapig tárolható

arDeX  
PREMIUM AF 2420
SMP- ragasztó parkettához 

Beltérben

Magas a csúsztatófeszültségnek való ellenállá-
sa, ezáltal minden parkettaféléhez megfelelő 
Az Ardex A 55 gyors simítóanyaggal bevont 
fogadófelületre rakva, már 1 óra után
járható. 
rugalmas és aljzatkímélő
Nincs szükség alapozásra 
Nagyon kiadós
Könnyen kenhető
Nagyon emissziószegény
Oldószer-és vízmentes

Felhasználási terület: 
Szilán módosított polimer ragasztó 
–  mozaikparketta
–  magas szegélyű lamellás parketta
–  parkettaléc és szegélyparketta
–  10 mm-es masszív parketta 
–  tömörfa palló vájattal és rugóval
–  burkolásra alkalmas aljzatokon többrétegű 

parketta és kész parketta, ragasztására 
alkalmas

Alapanyag: Szilán módosított polimer
Anyagszükséglet: lásd az ajánlott fogas 
simítóvas nagyságot és az annak megfelelő 
mennyiséget
Felhasználási követelmények: 
–  hőmérséklet:  min. +18 °C 
–  relatív páratartalom: max. 75 % 
Szellőztetési idő: nincs
Fektetési idő: kb. 20 perc
Tisztítószer: megkötés előtt a megfelelő 
olajjal, vagy mosószeres ápolószerrel
Padlófűtés esetén alkalmas: igen
EMICODE: eC 1 = nagyon emisszió szegény
GefStoffV, ARD, GGVS, VbF jelzések: nincs
Tárolás: száraz, fagymentes helyen, bontott 
csomagolást jól lezárni és hamar felhasználni 
szükséges
Tárolási idő : száraz helyen, eredeti bontatlan 
csomagolásban, 9 hónapig tárolható

ARDEX P 410
por alakú parkettaragasztó

ArdUrAPId hatással, széleskörűen 
felhasználható.

Beltérben

Nagyon emissziószegény
Oldószermentes
Jó barázdaképződés
Száradásgyorsítás a kristályos vízkötések
miatt
rövid idő elteltével járható
Nagyon kiadós
Hosszú fektetési idő
Nem fagyérzékeny a szállítás és raktározás
során

Felhasználási terület:
Az alábbi parketták ragasztásához:
– mozaikparketta
– magas szegélyű lamella parketta
– lécparketta
– dIN 280 szerinti szíjparketta
– 10 mm-es masszív parketta (6 x 25 cm)
– palló parketta
–  többrétegű kezeletlen parketta és kész
parketta, amennyiben a gyártó teljes felületű
ragasztást ír elő burkolásra alkalmas aljzato-
kon.

Keverési arány:
5 l víz : 10 kg por
Térfogatsúly: kb. 0,8 kg/liter
Anyagszükséglet: 480-600 g/m² a használt
fogas glettvastól függően
A lehelyezett ragasztó fajsúlya: kb. 1,2 kg/l
Felhasználási hőmérséklet: ne legyen
15 °C alatt
Felhasználási idő (20 °C): kb. 45 perc
Szellőztetési idő: nincs
Fektetési idő: kb. 15 perc

Tisztítószer: száradás előtt víz
Padlófűtés esetén alkalmas: igen
GefStoffV, ARD, GGVS, VbF jelzések: nincs

GISCODE: ZP 1 = cementtartalmú termék
EMICODE: eC 1 = nagyon emissziószegény
Tárolás: száraz helyen, eredeti bontatlan 
12 hónapig tárolható

Kiszerelés Vonalkód Raklap

Kanna / 20 kg 4321
40 24705 70130 3 33 kanna

Kiszerelés Vonalkód Raklap

18 kg
műanyag

vödör

4085 
40 24705 70290 4 33 vödör

Kiszerelés Vonalkód Raklap

kanna / 15 kg 4319
40 24705 70228 7 44 kanna
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arDeX  
PREMIUM AF 2510
2-K-Poliuretán ragasztó
Bel- és kültérben, aljzatra

Univerzálisan alkalmazható ragasztó, kau-
csuk, PVC és parketta burkolatokra egyaránt 
Nagyon erős szilárdság, erősen igénybevett 
felületekre használható mint pl.ipari, sport-
létesítmények, nagy tehernek kitett helyiségek 
esetén
Magas hőtartóképesség az arra igényes terü-
letekre
Nedvességnek és időjárásnak ellenáll
Külső bejárati részen alkalmazható
Nagyon emissziószegény
Oldószer és vízmentes

Felhasználási terület:
2 komponensű poliuretán ragasztó,
–  lemezelt kaucsukburkolatok
–  többrétegű PVC ( desing) burkolatok
–  Amtico Stratica
–  linóleum burkolatok 4 mm vastagságig
–  kvarcvinil lapok
–  külső bejárathoz használt burkolatok
–  laminált burkolatok
–  mozaik, 10 mm tömör-, 22 mm rúdparketta
–  magas szegélyű lamellás parketta
–  2 és 3 rétegű kész parketta ragasztására, 
burkolásra alkalmas, szívóképes és tömör 
fogadófelületre

Alapanyag: kétkomponensű poliuretán 
Anyagszükséglet: lásd az ajánlott fogas 
simítóvas nagyságot és az annak megfelelő 
mennyiséget
Feldolgozási körülmények:
– Hőmérséklet: min. 15 °C 
– relatív páratartalom: max. 75 % 
Keverési arány: a csomagoláson feltüntetve
Állásidő: kb. 45 perc
Szellőztetési idő: nincs
Fektetési idő: kb. 70 perc 
Tisztítószer: megkeményedés előtt a megfelelő 
olajjal, vagy mosószeres ápolószerrel
Görgős székkel terhelhető: igen (dIN eN 
12529 szabvány szerinti görgőkkel)
Padlófűtés esetén alkalmas: igen
eMICOde: eC 1 = emissziószegény
GISCOde: rU 1 = oldószermentes
GefStoffV, ADR, GGVS, VbF szerinti jelzés: 
A komponens: nincs, B komponens: xn  - 
egészségre ártalmas – difenilmetánt tartalmaz 
– 4,4´diisocianát
Kiszerelés: 2 komponensű műanyag kanná-
ban / nettó 6 kg 
Tárolás: száraz, fagymentes helyen, bontott 
csomagolást jól lezárni és hamar felhasználni 
szükséges
Tárolási idő: száraz helyen, eredeti bontatlan 
csomagolásban, 9 hónapig tárolható

Kiszerelés Vonalkód Raklap

2 komponensű 
műanyag 

vödör / 6 kg

4320
10 24705 70229 4 60 vödör
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arDeX  
PremIum e 2100
ragasztó

Speciális műanyag diszperzió.

Beltérben

Nagyon emissziószegény
Száradás után semleges szagú
Oldószermentes
Hosszú nyitott idő
Széleskörű felhasználhatóság
Nagyon kiadós
Könnyen kenhető
Hosszúidejű utólagos megtapadás
Nagy szilárdság

Felhasználási terület:
diszperziós ragasztó:
–  PVC és CV burkolatokhoz
–  kvarcvinyl lapokhoz
–  gumipadlókhoz 2,5 mm-es vastagságig  
–  textil, latex, PVC, PUr-hab hátoldalú 

szőnyegpadlókhoz szívóképes és nem 
szívóképes aljzatokhoz, beltéri felhasználás-
ra.

arDeX  
PREMIUM E 2150
egyoldalas felhordású ragasztó

Speciális műanyag diszperzió.

Beltérben

Nagyon emissziószegény
Száradás után semleges szagú
Oldószermentes
rövid szellőztetési idő
Gyors kezdő megtapadás
Nagyon erős végső szilárdság

Felhasználási terület:
diszperziós ragasztó:
–  PVC és CV burkolatok
–  textil, latex, latexhab hátoldalú 

szőnyegpadlókhoz szívóképes aljzaton bel-
térben.

Az Ardex PreMIUM e 2150 egyoldalas 
felhordású ragasztóhabarcsot rövid szellőzetési 
idő, nagyon erős kezdeti és végső megtapadás 
és megnövelt nedvességállóság jellemzi.

Anyagszükséglet: lásd az ajánlott fogas glett-
vasat és anyagmennyiséget 

Feldolgozási körülmények:
–  Hőmérséklet: 15 °C felett
–  relatív páratartalom: ne legyen 75 % felett
Szellőztetési idő: 15 percig 
Fektetési idő: kb. 20 perc 
Alacsony hőmérséklet és magasabb pára-
tartalom meghosszabbíthatják ezt az időt és 
nedvesség összegyűléséhez vezethetnek. A 
megadott idő 18 °C-ra és 65 %-os páratarta-
lomra vonatkozik.

Tisztítószer: száradás előtt víz
Padlófűtés esetén alkalmas: igen
Görgős székkel terhelhető: igen (dIN eN 
12529 szabvány szerinti görgőkkel)
Sampon- és tisztítógép alkalmasság: igen

GefStoffV, ADR, GGVS, VbF szerinti jelzés: 
nincs

EMICODE: eC 1 = alacsony emissziójú
GISCODE: d 1 = oldószermentes
Tárolás: hűvös, de fagymentes helyen, erede-
ti, bontatlan csomagolásban 12 hónapig tárol-
ható, a felbontott dobozt jól le kell zárni.

Anyagszükséglet: lásd az ajánlott fogas glett-
vasat és anyagmennyiséget 

Feldolgozási körülmények:
–  Hőmérséklet: 15 °C felett
–  relatív páratartalom: ne legyen 75 % felett
Szellőztetési idő: 15 percig szívóképes aljza-
ton, 45 percig nem szívóképes aljzaton
Fektetési idő: kb. 20-40 perc 
Alacsony hőmérséklet és magasabb pára-
tartalom meghosszabbíthatják ezt az időt és 
nedvesség összegyűléséhez vezethetnek. A 
megadott idő 18 °C-ra és  65 %-os páratarta-
lomra vonatkozik.

Tisztítószer: száradás előtt víz
Padlófűtés esetén alkalmas: igen
Görgős székkel terhelhető: igen
Sampon- és tisztítógép alkalmasság: igen

GefStoffV, ADR, GGVS, VbF szerinti jelzés: 
nincs
GISCODE: d 1 = oldószermentes
EMICODE: eC 1 = nagyon emissziószegény
Tárolás: hűvös, de fagymentes helyen, erede-
ti, bontatlan csomagolásban 12 hónapig tárol-
ható, a felbontott dobozt jól le kell zárni.

kb. 64 m2

16 kg, TKB a2
ca. 64 m2

18 kg, TKB a2

Kiszerelés Vonalkód Raklap

16 kg 
műanyag 

vödör

4306 
40 24705 70230 0 33 vödör

Kiszerelés Vonalkód Raklap

18 kg 
műanyag 

vödör

4307 
40 24705 70240 9 33 vödör
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arDeX  
PremIum u 2200
univerzális ragasztó

Speciális műanyag diszperzió.

Beltérben

Nagyon emissziószegény
Száradás után semleges szagú
Oldószermentes
Széleskörű felhasználhatóság
Textil és elasztikus padló- és falburkolatokhoz
rendkívül erős kezdeti megtapadással

Felhasználási terület:
diszperziós ragasztó:
–  PVC és CV burkolatok
–  textil, latexhab, latex hátoldalú 

szőnyegpadlókhoz
–  szőtt szőnyegpadlókhoz
–  tűfilc burkolatokhoz
–  juta- vagy üvegfilc-hátoldalú linóleum pad-

lókhoz
–  kiképzett hátoldalú vagy anélküli kókusz és 

szizál szőnyegekhez
szívóképes aljzaton beltérben

Az Ardex PreMIUM U 2200 univerzális 
ragasztót széleskörű felhasználhatóság,  
nagyon erős kezdeti és végső megtapadás és 
megnövelt nedvességállóság jellemzi.

arDeX  
PremIum aF 2260
Gyors textilburkolati ragasztó

Beltérben

Nagyon erős kezdőragadás a gyors rögzítés-
hez, makacs aljzatoknál
Nagyon erős végtapadás
Nagyon emisszió szegény
Száradás után semleges szagú

Felhasználási terület:
diszperziós ragasztó
az alábbiak  ragasztásához:
–  textil burkolatok 
–  textil burkolatok természetes szálakkal
–  egy- és többrétegű tűfilc burkolatokhoz 
szívóképes aljzaton beltérben

Az Ardex PreMIUM U 2200 univerzális 
ragasztót széleskörű felhasználhatóság, na- 
gyon erős kezdeti és végső megtapadás 
jellemzi.

Alapanyag: speciális műanyag diszperzió
Anyagszükséglet: lásd az ajánlott fogas 
simítóvas nagyságot és az annak megfelelő 
mennyiséget
Feldolgozási körülmények:
– Hőmérséklet: +15 °C felett
– relatív páratartalom: ne legyen 75 % felett
Szellőztetési idő: 0-10 percig 
Fektetési idő:  kb. 0-25 perc 
Alacsony hőmérséklet és magasabb páratarta-
lom meghosszabbíthatják ezt az időt és ned-
vesség összegyűléséhez vezethetnek.  
A megadott idő 18 °C-ra és 65 %-os pára-
tartalomra vonatkozik

Tisztítószer: száradás előtt víz
Görgős székkel terhelhető: igen (dIN eN 
12529 szabvány szerinti görgőkkel)
Padlófűtés esetén alkalmas: igen
Sampon- és tisztítógép alkalmasság: igen
GISCODE: d 1 = oldószermentes
EMICODE: eC 1 = nagyon emisszió szegény
GefStoffV, ADR, GGVS, VbF szerinti jelzés: 
nincs
Kiszerelés: kannában / 16 kg netto
Tárolás: száraz, fagymentes helyen, bontott 
csomagolást jól elzárni és hamar felhasználni
Tárolási idő: száraz helyen, eredeti bontatlan 
csomagolásban, 12 hónapig tárolható

Anyagszükséglet: lásd az ajánlott glettvasat 
és anyagmennyiséget

Feldolgozási körülmények:
–  Hőmérséklet: 15 °C felett
–  relatív páratartalom: ne legyen 75 % felett
Szellőztetési idő: 20 percig 
Fektetési idő: kb. 20-30 perc 
Alacsony hőmérséklet és magasabb pára-
tartalom meghosszabbíthatják ezt az időt és 
nedvesség összegyűléséhez vezethetnek. A 
megadott idő 18 °C-ra és 65 %-os páratarta-
lomra vonatkozik

Tisztítószer: száradás előtt víz
Padlófűtés esetén alkalmas: igen
Görgős székkel terhelhető: igen (dIN eN 
12529 szabvány szerinti görgőkkel)
Sampon- és tisztítógép alkalmasság: igen

GefStoffV, ADR, GGVS, VbF szerinti jelzés: 
nincs

GISCODE: d 1 = oldószermentes
EMICODE: eC 1 = nagyon emissziószegény
Tárolás: hűvös, de fagymentes helyen, erede-
ti, bontatlan csomagolásban 12 hónapig tárol-
ható, a felbontott dobozt jól le kell zárni.

kb. 56 m2

18 kg, TKB B2

kb. 66 m2

18 kg, TKB a2
kb. 34 m2

16 kg, TKB B2

Kiszerelés Vonalkód Raklap

18 kg 
műanyag 

vödör

4303  
40 24705 70280 5 33 vödör

Kiszerelés Vonalkód Raklap

16 kg 
műanyag 

vödör

4104
40 24705 70225 6 33 vödör
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arDeX  
PREMIUM L 2750
linóleumragasztó

Speciális műanyag diszperzió.

Beltérben

Nagyon emissziószegény
Száradás után semleges szagú
Oldószermentes
erős kezdeti megtapadás

Felhasználási terület:
diszperziós ragasztó:
– juta vagy üvegfilc hátoldalú linóleumokhoz
–  parafához
–  filcpapír
–  kiképzett hátoldalú vagy anélküli kókusz és 

szizál szőnyegekhez
–  textil, latexhab, latex hátoldalú 

szőnyegpadlókhoz
szívóképes aljzatokon, beltérben
Az Ardex PreMIUM l 2750 nagyon erős 
kezdeti megtapadással rendelkezik, könnyű 
és elegáns felhordás, megnövelt nedvességál-
lóság jellemzi

Anyagszükséglet: lásd az ajánlott glettvasat 
és anyagmennyiséget

Feldolgozási körülmények:
– Hőmérséklet: 15 °C felett
– relatív páratartalom: ne legyen 75 % felett
Szellőztetési idő: nincs 
Fektetési idő: kb.20-30 perc 
Alacsony hőmérséklet és magasabb pára-
tartalom meghosszabbíthatják ezt az időt és 
nedvesség összegyűléséhez vezethetnek. A 
megadott idő 18 °C-ra és 65 %-os páratarta-
lomra vonatkozik.

Tisztítószer: száradás előtt víz
Padlófűtés esetén alkalmas: igen
Görgős székkel terhelhető: igen (dIN eN 
12529 szabvány szerinti görgőkkel)
Sampon- és tisztítógép alkalmasság: igen

GefStoffV, ADR, GGVS, VbF szerinti jelzés: 
nincs

GISCODE: d 1 = oldószermentes
EMICODE: eC 1 = nagyon emissziószegény
Tárolás: hűvös, de fagymentes helyen, erede-
ti, bontatlan csomagolásban 12 hónapig tárol-
ható, a megbontott dobozt jól le kell zárni.

arDeX  
PremIum s 2300
speciális ragasztó kaucsuk 
padlóhoz

Speciális műanyag diszperzió

Beltérben

Nagyon emissziószegény
Száradás után semleges szagú
Oldószermentes
Könnyen felhordható
Nagyon erős a tapadása már nedves állapot-
ban is
A ragasztó fuga jó vízálló képességgel rendel-
kezik
Nagyon erős végső szilárdság

Felhasználási terület:
diszperziós ragasztó az alábbi burkolatok 
ragasztásához:
–  kaucsuk burkolat 
–  és lemezenként 4 mm-es rétegvastagságig
kiegyenlített aljzaton beltérben.

Anyagszükséglet: lásd az ajánlott glettvasat 
és anyagmennyiséget

Feldolgozási körülmények:
–  Hőmérséklet: 18 °C felett
–  relatív páratartalom: ne legyen 75 % felett
Szellőztetési idő: nincs 
Fektetési idő: 15 percig
Terhelhető: 24-48 óra után
A megadott idő 18 °C-ra és 65 %-os pára-
tartalomra vonatkozik. Az ettől eltérő körülmé-
nyek megváltoztatják az időket.

Tisztítószer: száradás előtt víz
Padlófűtés esetén alkalmas: igen
Görgős székkel terhelhető: igen (dIN eN 
12529 szabvány szerinti görgőkkel)

GefStoffV, ADR, GGVS, VbF szerinti jelzés: 
nincs

GISCODE: d 1 = oldószermentes
EMICODE: eC 1 = nagyon emissziószegény
Tárolás: hűvös, de fagymentes helyen, erede-
ti, bontatlan csomagolásban 12 hónapig tárol-
ható, a megbontott dobozt jól le kell zárni.

arDeX  
PremIum uF 2800
univerzális fixáló anyag

Vízbázisú speciális műanyag diszperzió.

Textil és CV burkolatokhoz.

Beltérben

Nagyon emissziószegény
Oldószermentes
Hengerelhető és glettelhető
Könnyű felhordani
Takarékosan használható fel
Vízzel oldható
Száradás után semleges szagú

Felhasználási terület:
ragasztó erősségű, vízben oldható, 
hengerelhető és mázolható fixáló anyag:
–  filc, síkhab, Tr hátoldalú textilburkolatokhoz
–  CV burkolatokhoz
szívóképes aljzatokon és lakóépületekben 
található hasznos felületeken.

Anyagszükséglet: 100-300 g/m² a burkolat 
hátoldalától és a felhordástól függően

Feldolgozási körülmények:
– Hőmérséklet: 15 °C felett
Szellőztetési idő: 10-45 perc 
Fektetési idő: 90-120 percig

Tisztítószer: víz
Padlófűtés esetén alkalmas: igen
Görgős székkel terhelhető: igen, lakótérben
Sampon- és tisztítógép alkalmasság: igen, 
lakótérben

GefStoffV, ADR, GGVS, VbF szerinti jelzés: 
nincs

GISCODE: d 1 = oldószermentes
EMICODE: eC 1 = alacsony emissziójú
Tárolás: hűvös, de fagymentes helyen, erede-
ti, bontatlan csomagolásban 12 hónapig tárol-
ható, a megbontott dobozt jól le kell zárni.

kb. 53 m2

16 kg, TKB B1
kb. 72 m2

16 kg, TKB a2

Kiszerelés Vonalkód Raklap

16 kg 
műanyag 

vödör

4302 
40 24705 70250 8 33 vödör

Kiszerelés Vonalkód Raklap

16 kg vödör 4314 
40 24705 70286 7 33 vödör

Kiszerelés Vonalkód Raklap

11 kg vödör 4308 
40 24705 70208 9 40 vödör



ParkeTTa- és PremIum melegBurkOlaTI ragasZTók    73

Termék Fogazott glettvas Anyagszükséglet*

Ardex PreMIUM e 2100 A1 220 – 270 g/m²

A2 250 – 300 g/m²

B1 280 – 330 g/m²

Ardex PreMIUM e 2150 A2 280 – 330 g/m²

B1 300 – 350 g/m²

Ardex PreMIUM U 2200 A2 270 – 320 g/m²

B1 290 – 340 g/m²

B2 320 – 370 g/m²

B3 360 – 460 g/m²

Ardex PreMIUM AF 2260 B2 470 – 520 g/m²

B3 490 – 590 g/m²

Ardex PreMIUM l 2750 B1 300 – 350 g/m²

B2 400 – 450 g/m²

Ardex PreMIUM S 2300 A2 220 – 250 g/m²

B1 230 – 250 g/m²

Ardex PreMIUM UF 2800 A1 180 – 220 g/m²

A2 180 – 220 g/m²

rolle   80 – 100 g/m²

Ardex PreMIUM AF 2510 A2 350 g/m²

B1 380 g/m²

B2 600 g/m²

B3 850 g/m²

melegBurkOlaTI ragasZTók aNYagsZÜkségleTe

Termék Fogazott glettvas Anyagszükséglet*

Ragasztó Por

Ardex P 400 B3   750 g/m²

B6   800 g/m²

B11 1100 g/m²

Ardex P 410 B2   700 g/m² 480 g/m²

B3   900 g/m² 600 g/m²

Pajarito 4   900 g/m² 600 g/m²

Pajarito 69 1300 g/m² 900 g/m²

Ardex PreMIUM AF 2420 B3   850 g/m²

B6   850 g/m²

B11 1100 g/m²

B15 1500 g/m²

Ardex PreMIUM AF 2510 B3   850 g/m²

B10 1000 g/m²

B12 1250 g/m²

ParkeTTaragasZTók aNYagsZÜkségleTe
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arDeX a 826
fali glettanyag

Gipsz-műanyag bázisú.
Fal és plafon felületek kitöltéséhez és 
simításához, gletteléséhez.

Beltérben 

Nagyon kiadós
Nullára lehúzható

Felhasználási terület:
Teljesen sima, egyenes, feszültségmentes fal-
felület kialakítása:
–  tapétázáshoz
–  plasztikus festéshez 
–  lakkokhoz és diszperziós festékhez
–  műanyag falitáblákhoz
–  fóliákhoz
–  slicceléses és gletteléses épületfestészeti 

munkáknál
–  repedések és lyukak kitöltéséhez
–  fugák bezárásához
–  gipszmennyezet ragasztásához
–  keményhab lapok ragasztásához és glette-

léséhez
–  fali díszek és szerelvények tartóinak elhelye-

zéséhez és megerősítéséhez
 
Szabványok:
Nem éghető építőanyag A1-es osztály dIN 
4102 szabvány 4. része alapján
A dIN 1168-as szabványban leírt glettelő-, 
fuga- és simító- gipsz követelményeinek meg-
felel.

Keverési arány: 
kb. 16 l víz : 25 kg por 
kb. 1 Tr víz : 2 Tr por
Térfogatsúly: kb. 0,8 kg/liter
Friss habarcs súlya: kb. 1,5 kg/liter
Anyagszükséglet: kb. 0,9 kg/m²/mm
Bedolgozási idő (20 °C): kb. 1 óra
Festési és ragasztási munkálatok:  a száradás 
után
pH-érték: kb. 8
Tárolás: száraz helyen, eredeti bontatlan  
csomagolásban 12 hónapig tárolható

arDeX a 828
fali kitöltő anyag

Gipsz-műanyag bázisú.

Fali kitöltő anyag a gyorsvakolat előnyeivel.
Gipszkarton és egyéb építőelemek fugáinak 
lezárásához.

Beltérben

Bármilyen rétegvastagságban megköt
Nem esik be
repedésmentes marad

Felhasználási terület:
Tapétázás és festés előtti gletteléshez  és 
vakoláshoz:
–  vakolatlan falfelületeken
–  betonon
–  gázbetonon
–  könnyű építő–  és szigetelőelemeken.
–  nagyméretű lyukak és mélyedések kitölté-

séhez.
–  repedések, bevágások, lyukak
–  gipszkarton és egyéb építőlemezek fugáinak 

kitöltéséhez
–  mészhomok téglák és elemekből álló falfelü-

let gletteléséhez
–  kész betonelemekből álló mennyezet össze-

eresztéseinek és réseinek kitöltéséhez
–  gipsz díszek ragasztásához, szerelvények 

tartóinak elhelyezéséhez és megerősítéséhez
 

Szabványok:
Nem éghető építőanyag A1-es osztály dIN 
4102 szabvány 4. része alapján
A dIN 1168-as szabványban leírt glettelő-, 
fuga- és simító- gipsz követelményeinek meg-
felel

Keverési arány: 
kb. 13 l víz : 25 kg por 
kb. 1 Tr víz : 2 Tr por
Térfogatsúly: kb. 1,0 kg/liter
Friss habarcs súlya: kb. 1,5 kg/liter
Anyagszükséglet: kb. 1,0 kg/m²/mm
Bedolgozási idő (20 °C): kb. 30 perc
Festési és ragasztási munkálatok: a száradás 
után
pH-érték: kb. 8
Tárolás: száraz helyen, eredeti bontatlan 
csomagolásban 12 hónapig tárolható

Kiszerelés Vonalkód Raklap

5 kg  
papírzsák

4246 
40 24705 56120 4 

4-esével 
csomagolva 
160 zsák

12,5 kg 
papírzsák

4060 
90 06445 04060 2 80 zsák

25 kg  
papírzsák

4011 
90 06445 04011 4 40 zsák

A 12,5 kg-os papírzsák praktikus 
hordozófüllel ellátva

Kiszerelés Vonalkód Raklap

5 kg  
papírzsák

4205 
40 24705 56140 2 

4-esével 
csomagolva 
160 zsák

12,5 kg 
papírzsák

4062 
90 06445 04062 6 80 zsák 

25 kg 
papírzsák

4010 
90 06445 04010 7 40 zsák

A 12,5 kg-os papírzsák praktikus  
hordozófüllel ellátva
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arDeX a 900
fali simítóanyag javítási 
és dekorációs célokra

Cementet tartalmaz, ArdUrAPId-hatással.

Fal- és plafonfelületek simításához és kitölté-
séhez, különösen javítási munkák során. 

Beltérben

Gyorsan megszilárdul és kiszárad
Feszültségmentes, vastagabb rétegekben fel-
hordva is
Nagy töltőerővel rendelkezik
egyszerű feldolgozni
Filcelhető és glettelhető

Felhasználási terület: 
Kitöltéshez, javításhoz és gletteléshez
–  falfelületeknél és mennyezeteknél 
–  nagyobb mélyedéseknél
–  mélyebb kitöredezések bepucolásához

Keverési arány: 
kb. 9 l víz : 25 kg por 
kb. 1 Tr víz: 2 ½ Tr por

Térfogatsúly: kb. 1,0 kg/liter
Friss habarcs súlya: kb. 1,4 kg/liter
Anyagszükséglet: kb. 1,0 kg/m²/mm
Bedolgozási idő (20 °C): kb. 30 perc
Festési és ragasztási munkálatok: kb. 24 óra 
elteltével
pH-érték: kb. 10-12

GISCODE: ZP 1 = cementtartalmú termék
Tárolás: száraz helyen, eredeti bontatlan 
csomagolásban 12 hónapig tárolható

arDeX F 11
homlokzati simítóanyag

Cementbázisú.
Homlokzatok, falfelületek és mennyezetek 
kijavításához, simításához, szintezéséhez.

Kül- és beltérben

Időjárásálló
Feszültségmentes
lélegző felületet ad

Felhasználási terület:
–  homlokzatok, falfelületek és mennyezetek 

simításához, kijavításához, szintezéséhez
–  látszóbeton felületek, vakolatlan falfelületek, 

vakolat kiegyenlítéséhez, bevonásához
–  fali és mennyezeti repedések, lyukak, 

nagyfelületű mélyedések kitöltéséhez
–  beltéri gázbeton felületek gletteléséhez 

Keverési arány: 
kb. 8,5 l víz : 25 kg por 
kb. 1 Tr víz : 2 ¾ Tr por

Térfogatsúly: kb. 1,1 kg/liter
Friss habarcs súlya: kb. 1,7 kg/liter
Anyagszükséglet: kb. 1,2 kg/m²/mm
Bedolgozási idő (20 °C): kb. 30 perc
Festési és ragasztási munkálatok:  
a száradás után
pH-érték: kb. 12

GISCODE: ZP 1 = cementtartalmú termék
Tárolás: száraz helyen, eredeti bontatlan 
csomagolásban 12 hónapig tárolható

arDeX F 3
kitöltő és glettanyag

Cementet tartalmaz.
Homlokzatokhoz, falfelületekhez és mennye-
zetekhez.

Kül- és beltérben alkalmazható

Gyorsan kiszárad, megszilárdul
Feszültség- és repedésmentes bármilyen réteg-
vastagságban felhordva
egyszerű feldolgozású
Nagyon jól tapad
Nagyon kiadós
diszperziós festékekhez is alkalmas

Felhasználási terület:
–  homlokzatok, falfelületek és mennyezetek 

hibáinak javításához, simításához
–  száraz felületekre diszperziós festékek és 

műgyanta vakolatok felhordása előtt

Keverési arány: 
kb. 11,5 l víz : 25 kg por 
kb. 1 Tr víz: 2 ½ Tr por

Térfogatsúly: kb. 0,9 kg/liter
Friss habarcs súlya: kb. 1,4 kg/liter
Anyagszükséglet: 1,0 kg/m²/mm
Bedolgozási idő (20 °C): kb. 30 perc
Festési és ragasztási munkálatok: a száradás 
után, kb. 24 óra elteltével
pH-érték: kb. 11

GISCODE: ZP 1 = cementtartalmú termék
Tárolás: száraz helyen, eredeti bontatlan 
csomagolásban 12 hónapig tárolható

Kiszerelés Vonalkód Raklap

12,5 kg 
papírzsák

4064 
90 06445 04064 0 80 zsák

Praktikus hordozófüllel

Kiszerelés Vonalkód Raklap

5 kg 
papírzsák

4207 
40 24705 56200 3 

4-esével 
csomagolva 
208 zsák

25 kg 
papírzsák

4013 
90 06445 04013 8 40 zsák

Kiszerelés Vonalkód Raklap

5 kg 
papírzsák

4134 
40 24705 56160 0 

4-esével 
csomagolva 
160 zsák

25 kg 
papírzsák

4059 
40 24705 04059 6 40 zsák 
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FALRA HASZNÁLATOS ANYAGOK RENDSZERÁTTEKINTÉSE:
FALI GLETTANYAGOK, HOMLOKZATI GLETTANYAGOK, ELŐKENŐK.

termék felhasználás rétegvastagság
bedolgozási idő

(20°C)
megszilárdulás

(20°C)
anyagszükséglet

m2/mm-ként

arDeX a 826
FalI sImÍTóaNYag

Beltérben. Fal és mennyezet simításához festési és
tapétázási munkálatok előtt. repedések, lyukak kitöltéséhez,
fugák lezárásához. Nullára lehúzható, vastagabb rétegekben
is repedésmentes, nem éghető építőanyag a dIN 4102
szabvány 4. része alapján.

bármilyen
rétegvastagságban

1 óra 1 – 2 óra 0,9 kg

arDeX a 828
fali kitöltőanyag

Beltérben. Fal és mennyezet simításához festési és
tapétázási munkálatok előtt. Nagyméretű bemélyedések
kitöltéséhez falon és plafonon, repedések, lyukak, fugák és
bevágások kitöltéséhez. Nagy kitöltőerővel rendelkezik, nem
esik be. egy munkamenetben könnyedén akár több cm réteg-
vastagságban
is felhúzható. Nem éghető építőanyag a dIN
4102 szabvány 4. része alapján. Gipszkarton összeeresztési
fugáinak kitöltésére is alkalmas.

bármilyen
rétegvastagságban

½ óra ¾ óra 1,0 kg

arDeX a 900
simítóanyag javítási és
dekorációs célokra

Beltérben. Fal és mennyezet simításához főleg javítások
esetén. Gyorsan megszilárdul és kiszárad, feszültségmentes
akár vastag rétegekben is. Nagy kitöltőerővel rendelkezik.
egyszerűen feldolgozható. Glettelhető és filcelhető.

bármilyen
rétegvastagságban

½ óra
kb. 24 óra
elteltével

1,0 kg

arDeX F 3
kitöltőanyag felületek foltokban
történő javításához

Kül- és beltérben. Homlokzatok, fal- és plafonfelületek
kitöltéséhez, kijavításához és gletteléséhez. Gyorsan meg-
szilárdul
és szárad. Feszültség- és repedésmentes minden
rétegvastagságban. Normál hőmérsékleten 1 nap elteltével
átfesthető és tapétázható.

bármilyen
rétegvastagságban

½ óra 1 ½ óra 1,0 kg

arDeX F 11
homlokzati simítóanyag

Kül- és beltérben. Homlokzatok, falfelületek és mennyezet
kijavításához, simításához. repedések, lyukak, nagyfelületű
bemélyedések kitöltéséhez falon és mennyezeten.
Időjárásálló, feszültségmentes, lélegző felületet ad.

5 mm-ig
szaporítatlanul,

5 mm felett
homok

szaporítással

1 óra 1 ½ óra 1,2 kg

ARDEX P 51
tapadó és alapozó diszperzió

Beltérben. Alapozás, előkenés, póruslezárás, tapadó híd,
víztaszító hatással; tapadó hídként sima betonon 1:3 arány-
ban
kell hígítani; előkenőként gipszes fogadó felületen,
Ardex A 900 felhordása előtt 1 : 3 arányban kell hígítani.

tetszőleges

az előkenőnek
átlátszó, vékony

filmmé kell
száradni

1: 1/2
kb. 200 g/m2;

1:1
kb. 150 g/m2;

1:3
kb. 50 g/m2;

tisztán
300 g/m2

ARDEX P 4
gyors, multifunkciós alapozó

Kül- és beltérben. Beton-, cement- és mészcement vakolatok, 
cementesztrich és gipsz alapú esztrich esetén, csempék- és 
járólapok, Terrazzo, diszperziós felületeken, vízálló ragasztó 
maradvánnyal szennyezett régi aljzatokon, szárazesztrichen, 
PVC burkolatokon, kiegyenlítő anyag felvitele előtt.

tetszőleges

kb. 1 óra alatt 
az előkenőnek 

átlátszó, vékony 
filmréteggé kell 

száradnia

kb. 100-500
g/m2 az aljzattól 

függően

arDeX P 82
műgyanta alapzó

Beltérben. előkenő és tapadó híd sima és tömör aljzaton,
mint pl. farostlemez, csempék és jól tapadó festékbevonat.

1 óra

1-3 óra az
építkezés

körülményeinek
függvényében

100 – 200 g
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arDeX B 10
Finom simítóanyag betonhoz

arDeX B 12
Simítóanyag betonhoz

ARDEX B 14
Javítóhabarcs betonhoz

arDeX B 20
Univerzális habarcs

ARDEX A 46
Tartós kültéri aljzatkiegyenlítő

arDeX e 100 
Diszperziós javítóanyag

ARDEX A 35
Gyorscement

ARDEX A 35 MIX 
Kész esztrich habarcs

arDeX a 38
4 órás - esztrich kötőanyag

arDeX a 37 
Esztrich cement

arDeX WsZ
Gyorscement 32,5 R-SF

arDeX sB 1 
Gyorskötő cement polisztirol granulátumhoz

arDeX Bu 1k-s
Polisztirollal töltött vastagrétegű bitumen

arDeX Bu 2k
Vastagrétegű bitumen

arDeX Bu 2k-P
Polisztirollal töltött vastagrétegű bitumen

arDeX Bu-P
Bitumen előkenő

ARDEX BU-SB 240
Fugaszigetelő szalag

arDeX BB
Fekete kenő anyag

 arDeX Bm
Hideg öntapadós szigetelő anyag (KSK-tekercs)

 arDeX Bm-P
KSK – Primer előkenő

 arDeX Bm-T 10 
Hegesztőszalag

arDeX B 20
Univerzális habarcs



ÉPÍTŐANYAGOK
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Beton kijavítás Esztrichek Simítóanyagok

arDeX WsZ
Gyorscement
32,5 r-SF

arDeX B 12
Betonsimító

anyag

arDeX A 35
Gyorscement

arDeX F 11
Homlokzat

Simító 
anyag

arDeX A 35 mIX
Kész gyorssimító 

habarcs

arDeX B 14
Beton javító habarcs

arDeX a 38
4 órás - esztrich 

kötőanyag

arDeX B 14
Beton javító habarcs

arDeX B 10
Beton finomsimító 

anyag

arDeX a 37
esztrich cement

arDeX B 20
Univerzális

habarcs

arDeX e 100
Építő diszperzió

arDeX e 100
Építő diszperzió

arDeX e 100
Építő diszperzió

arDeX FB
Kiöntőgyanta

arDeX FB
Kiöntőgyanta

arDeX eP 2000
Multifunkcionális

kiöntőgyanta

arDeX eP 2000
Multifunkcionális

kiöntőgyanta

arDeX eP 2000
Multifunkcionális

kiöntőgyanta

RENDSZERÁTTEKINTÉS / ÉPÍTŐANYAGOK
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arDeX B 10
finom simítóanyag betonhoz

Ardex WSZ bázisú, műanyag adalékanyago-
kat tartalmaz

Betonfelületek finom repedéseinek és póru-
sainak lezárásához, beton felületek javítási 
munkálatainak befejező fázisában.

Bel- és kültérben, falon

3 mm-es rétegvastagságig felhordható
Nullára lehúzható
 
Felhasználási terület
–  beton építőelemekből álló fal- és mennye-

zetfelületek kijavításához és simításához
–  betonfelület finom repedéseinek és pórusai-

nak lezárására
–  simítási munkákhoz és fogadó felületként 

festési munkáknál

Keverési arány:
kb. 8,5 l víz : 25 kg por 
kb. 1 Tr víz : 2 ½ Tr por

Térfogatsúly: kb. 1,2 kg/liter
Friss habarcs súlya: kb.1,6 kg/liter
Anyagszükséglet: kb. 1,2 kg/m²/mm
Bedolgozási idő ( 20 °C): kb. 30 perc
pH-érték: kb. 12
Korróziós viselkedés: nem tartalmaz olyan 
anyagot, mely az acél korrózióját segítené

GISCODE: ZP 1 = cementtartalmú termék
Tárolás: száraz helyen, eredeti bontatlan  
csomagolásban 12 hónapig tárolható

arDeX B 12
simítóanyag betonhoz

Cementbázisú.
lunkerek kitöltéséhez és simításához.

Bel- és kültérben, falon

Víz- és időjárásálló
5 mm-es rétegvastagságig szaporítatlanul fel-
hordható, 5 mm felett kaviccsal vagy homok-
kal szaporítható

Felhasználási terület:
simításhoz, kiegyenlítéshez, szintezéshez a 
következő felületeken:
–  látszóbeton
–  beton készelemek
–  cementes és meszes vakolat
–  vakolatlan falfelületek, rések, lyukak és 

nagyobb felületű bemélyedések kitöltéséhez
–  falon
–  plafonon 
–  gázbeton falfelületek belső gletteléséhez

Keverési arány:
kb. 8,5 l víz : 25 kg por
kb. 1 Tr víz: 2 ¾ Tr por

Térfogatsúly: kb. 1,1 kg/liter
Friss habarcs súlya: kb.1,7 kg/liter
Anyagszükséglet: kb. 1,2 kg/m²/mm
Bedolgozási idő ( 20 °C): kb. 45 perc
pH-érték: kb. 12
Korróziós viselkedés: nem tartalmaz olyan 
anyagot, mely az acél korrózióját segítené

GISCODE: ZP 1 = cementtartalmú termék
Tárolás: száraz helyen, eredeti bontatlan  
csomagolásban 12 hónapig tárolható

ARDEX B 14
javítóhabarcs betonhoz

Ardex WSZ bázisú.

Teherhordó betonelemek felületi hibáinak 
javításához, kitöltéséhez és simításához.

Bel- és kültérben, falon. Száraz és nedves 
fogadófelületen

Kemény és tartós, mint a beton
5 mm-es rétegvastagságig szaporítatlanul fel-
hordható, 5 mm felett kaviccsal vagy homok-
kal szaporítható

Felhasználási terület:
–  teherhordó betonfelületek (régi vagy új 

betonból) vastag vagy vékony rétegben 
történő javításához: lyukak, kitörések,  
felületi hibák kijavításához

–  beton, látszóbeton, beton készelemekből 
álló, cementes vakolatú falak és mennyeze-
tek javításához és simításához

–  homokkal szaporítva beton, cementes 
vakolat, téglafal felületi hibáinak kitöltésé-
hez és a felület kiegyenlítéséhez burkolási 
munkálatok előtt

Az Ardex B 14 Ardex e 100 diszperziós 
javítóanyag hozzáadásával betonfelületek 
karbantartására vonatkozó követelményeknek 
is megfelel.

Keverési arány:
kb. 6,25 l víz : 25 kg por
kb. 1 Tr víz : 3 ¼ Tr por

Térfogatsúly: kb. 1,2 kg/liter
Friss habarcs súlya: kb. 1,9 kg/liter
Anyagszükséglet: 1,4 kg/m²/mm
Bedolgozási idő ( 20 °C): kb. 30 perc
pH-érték: kb. 12
Korróziós viselkedés: nem tartalmaz olyan 
anyagot, mely az acél korrózióját segítené

GISCODE: ZP 1 = cementtartalmú termék
Tárolás: száraz helyen, eredeti bontatlan 
csomagolásban 12 hónapig tárolható

Kiszerelés Vonalkód Raklap

szürke 
25 kg 

papírzsák

4083 
90 006445 04083 1 40 zsák

Kiszerelés Vonalkód Raklap

szürke 
25 kg 

papírzsák

4007 
90 006445 04007 7 40 zsák

Kiszerelés Vonalkód Raklap

szürke 
25 kg 

papírzsák

4009 
90 006445 04009 1 40 zsák
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arDeX B 20
gyorsvakolat

Zement-Basis.

Cementbázisú.

Falfelületek vékony- és vastagrétegű kiegyen-
lítéséhez, különösképpen javítási munkák 
során. 

Bel- és kültérben, falon. 
Víz alatti felületen is

rendkívül nagy töltőerővel rendelkezik
Gyorsan megszilárdul
Könnyen feldolgozható
Filcelhető és glettelhető
Víz- és időjárásálló

Felhasználási terület:
Építési felületek kiegyenlítéséhez és beva-
kolásához kül- és beltérben, víz alatti terüle-
teken.

Jellemzői:
Speciális cementeket tartalmazó szürke por, 
jól diszpergáló műanyagokkal és válogatott 
töltőanyagokkal. A port vízzel krémes, sűrű 
masszává keverjük, mely vékony és akár vas-
tagabb rétegekben is könnyen kézzel felhord-
ható (felcsapható a falra vagy glettelhető) és 1 
óra elteltével megszilárdul. A száraz felületek 
diffúzióra nyitottak.

Keverési arány:
kb. 5 l víz : 25 kg por
kb. 1 Tr víz : 3 ½ Tr por
Térfogatsúly: kb. 1,5 kg/liter
Friss habarcs súlya: kb.1,6 kg/liter
Anyagszükséglet: 1,3 kg/m²/mm
Bedolgozási idő ( 20 °C): kb. 30 perc
pH-érték: kb. 12 (cementtartalmú termék)

GISCODE: ZP 1 = cementtartalmú termék
Tárolás: száraz helyen, eredeti bontatlan  
csomagolásban 12 hónapig tárolható

arDeX e 100
diszperziós javítóanyag

Akrilát tartalmú javítóanyag cementhabarcsok-
hoz és betonjavító termékekhez.
Felhordásra kész habarcshoz.

Bel- és kültérben, falon és aljzaton

Felhasználóbarát
Oldószermentes
emeli szilárdságot, elaszticitást, kötőerőt
Csökkenti a repedésképződést és a kopást
lúgoknak ellenáll
Javítja a korrózió elleni védelmet

Felhasználási terület:
Az alábbi habarcsokhoz adalékként 
használható:
–  Ardex WSZ  gyorscement 32,5 r-SF
–  normál cementek
–  Ardex B 12 betonsimító anyag
–  Ardex B 14 betonjavító anyag
–  Ardex F 11 homlokzati simítóanyag
Adalékként habarcs iszapokhoz.
Javítja a szilárdságot, az ellenálló képességet, 
a tapadást és a feszültségmentességet. Javítja 
a habarcsok feldolgozhatóságát és plasztikus-
ságát a hozzáadott vízmennyiség megnövelése 
nélkül. lehetővé teszi betonon, vakolt felü-
leten, aljzaton, kész beton elemeken a sérült, 
elöregedett felületek, lunkerek, letöredezett 
sarkok és szélek tartós javítását.
lehetővé teszi vékony aljzatrétegek 
kialakítását, megnöveli a kopásállóságot és 
elaszticitást,  javítja a habarcsok és vakola-
tok tapadását sima fogadófelületen. emeli a 
ragasztóágy kötőerejét csempék és járólapok 
ragasztása esetén.

Anyagszükséglet: felhasználási területtől 
függően 1:1-től 1:3-ig vízzel hígítva 

Tárolás: fagymentes helyen, eredeti bontatlan 
csomagolásban 12 hónapig tárolható

ARDEX A 46
állékony kültéri 
aljzatkiegyenlítő
Cementbázisú.
Fal és aljzatfelületeken előforduló lyukak, 
mélyedések, egyenetlenségek, bevágások, 
kitörések kitöltéséhez.

Bel- és kültérben, falon és aljzaton

egyszerűen, könnyen felhasználható
Filcelhető és glettelhető
rövid idő elteltével járható 
rövid idő elteltével terhelhető
repedésmentes

Szabványok:
ÖNOrM B 3303 szabvány értelmében fagy- 
és sóálló.

Felhasználási terület:
lépcsőfokok és emelvények kijavításához és 
kiegyenlítéséhez.
Padlófelületeken lejtős kiegyenlítő rétegek 
kialakításához és átjárók gletteléséhez (szint-
behozásához).
Fal–  és aljzatfelületek kiegyenlítéséhez 2-30 

mm-es rétegvastagságban:
–  betonon, cement esztrichen, falon (pórusos 

beton kivételével), P II és P III habarcs-
osztályba tartozó vakolat esetén, illetve 
egyéb alkalmas fogadófelületen 

–  csempe- és járólap burkolat, festékek és 
bevonatok készítéséhez

–  hasznos felületként normál megterhelésnek 
kitett helyiségekben

–  az Ardex K 301 kültéri aljzatkiegyenlítő 
alatti, helyenkénti felületjavításhoz

Keverési arány: 
kb. 6-7 l víz : 25 kg por
kb. 1 Tr víz : 3,0 Tr por

Térfogatsúly: kb. 1,3 kg/liter
Friss habarcs súlya: kb. 1,8 kg/liter
Anyagszükséglet: kb. 1,4 kg/m²/mm

Feldolgozási idő (20 °C): kb. 15-20 perc
Járhatóság (20 °C): kb. 2-3 óra elteltével
Burkolhatóság: nedvességre nem érzékeny 
burkolat esetén 1 nap elteltével
Festékek, bevonatok esetén száradás után:
5 mm-ig kb. 2 nap után
10 mm-ig kb. 5 nap után
20 mm-ig kb. 7 nap után
30 mm-ig kb. 10 nap után

pH-érték: friss habarcs kb. 12
Padlófűtés esetén alkalmas: igen
Görgős székkel terhelhető: igen

GISCODE: ZP 1 = cementtartalmú termék
Tárolás: száraz helyen, eredeti bontatlan  
csomagolásban 6 hónapig tárolható

Kiszerelés Vonalkód Raklap

25 kg 
papírzsák

4057 
90 006445 04057 2 40 zsák

Kiszerelés Vonalkód Raklap

25 kg 
papírzsák

4622 
90 06445 04622 2 40 zsák

Kiszerelés Vonalkód Raklap

5 kg doboz 40 24705 59280 2 72 doboz
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termék / anyag

homokhozzáadás az Ardex WSZ-nél
és szabványcementeknél Ardex e 100

hígítása vízzel
térfogatrészben

bekeverő-  
folyadékként
1 kg száraz  

keverékhez (kg)

Ardex e 100
anyagszükséglet
kg-ként m2/mm
habarcsréteghez

szilárdság 28 nap elteltével
Ardex e 100

hozzáadásával (nélküle)

térfogatrész szemcseméret
mm-ben

hajlító-húzó
szilárdság
N/mm2

nyomószilárdság
N/mm2

tapadóiszap finom
szemcsézetű 1:1 0 – 2 1:1 0,27 0,22 – –

fröcskölt vakolat
tapadóiszap, durva

1:1
1:1

0 – 4
0 – 8

1:1
1:1

0,24
0,24

0,20
0,20

–
–

–
–

finom habarcs 15- 
mmes rétegvastagságig 1:3 0 – 2 1:2 0,15 0,09 10 (6) 33 (27)

habarcs 30 mm-es
rétegvastagságig 1:3 0 – 4 1:3 0,13 0,06 10 (5) 31 (24)

habarcs 30 mm-es
rétegvastagság felett 1:4 0 – 8 1:3 0,13 0,06 9 (5) 34 (22)

Ardex B 12
betonsimító-anyag szaporítás nélkül 1:3 0,36 0,11 10 (5) 22 (10)

Ardex B 14
javítóhabarcs betonhoz szaporítás nélkül 1:3 0,28 0,10 12 (7) 31 (20)

Ardex B 10
finom simítóanyag
betonhoz

szaporítás nélkül 1:3 0,38 0,11 11 (6) 22 (15)

Ardex F 11
homlokzati simítóanyag szaporítás nélkül 1:3 0,36 0,11 10 (4) 22 (14)

Ardex B 14
javítóhabarcs
betonhoz*

szaporítás nélkül 1:2 0,25 0,11 10 27,7

FelHasZNÁlÁsI TerÜleT arDeX e 100

*állagmegóvás céljából betonfelületeknél Kérjük, vegye figyelembe a műszaki leírást
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ARDEX A 35
gyorscement

Műgyanta adalékokat tartalmazó speciális 
cement ArdUrAPId-hatással.

Beltérben, aljzaton

3 óra elteltével járható
1 nap elteltével burkolható és teljes mérték-
ben használható
A dIN 18560 szabvány szerinti minimális 
szilárdságot 1 nap elteltével eléri

Felhasználási terület:
Cementes aljzatok előállításához a műgyanta 
adalékot is tartalmazó Ardex A 35 gyors-
cement kiválóan alkalmas, 0-8 mm-es 
szemcseméretű homokkal és vízzel keverve 
földnedvestől egészen lágy, képlékeny esztrich 
habarccsá keverhető.

Keverési arány:
1 : 4 keverési arány
25 kg Ardex A 35 : 100 kg homok, 0-8 mm 
szemcsenagyság : 6-11 liter víz (a homok 
nedvességtartalmától függően)
1 : 5 keverési arány
25 kg Ardex A 35 : 125 kg homok, 0-8 mm 
szemcsenagyság : 6-11 liter víz (a homok 
nedvességtartalmától függően)

Friss habarcs súlya: kb. 2,0 kg/liter
Anyagszükséglet: 3-4 kg/m²/cm az 1:4 és 
1:5 keverési aránytól függően
Szaporító anyag: homok, 0-8 mm-es szem-
csenagyságú
Bedolgozási idő (20 °C): kb. 1 óra
Járhatóság (20 °C): kb. 3 óra elteltével
Korróziós viselkedés: nem tartalmaz olyan 
anyagot, mely az acél korrózióját segítené

Padlófűtés esetén alkalmazható: igen

GISCODE: ZP 1 = cementtartalmú termék
Tárolás: száraz helyen, eredeti bontatlan 
csomagolásban 12 hónapig tárolható

ARDEX A 35 MIX
kész gyorsesztrich habarcs

Ardex A 35 gyorscement felhasználásával, 
ArdUrAPId-hatással.

rövid idő elteltével járható és burkolásra 
alkalmas esztrich kialakításához (kötötten, 
elválasztó rétegen, szigetelő rétegen).

Beltérben, aljzaton

Javítási munkákhoz cementesztrichen
Természetes kőlapok elszíneződésmentes 
burkolásához
3 óra elteltével járható
1 nap elteltével burkolható és teljes mérték-
ben használható
A dIN 18560 szabvány szerinti minimális 
szilárdságot 1 nap elteltével eléri

Felhasználási terület:
–  kötött
–  elválasztó rétegre
–  és szigetelőanyagra helyezett cementesztrich 

előállításához
–  cementesztrich javításához 
Természetes kövek, mint pl.
–  márvány
–  jura-márvány
–  gránit 
–  kvarcit stb. elszíneződésmentes ragasz-

tásához.

Keverési arány:
esztrichkészítés esetén
kb. 2 l víz : 25 kg por
burkolási munkálatok esetén
kb. 2,25 l víz : 25 kg por

Térfogatsúly: kb. 1,8 kg/liter
Friss habarcs súlya: kb.2,0 kg/liter
Anyagszükséglet: kb.18,5 kg/m²/cm
Bedolgozási idő (20 °C): kb. 45 perc
Járhatóság (20 °C): kb. 3 óra elteltével
Korróziós viselkedés: nem tartalmaz olyan 
anyagot, mely az acél korrózióját segítené
Padlófűtés esetén alkalmazható: igen

GISCODE: ZP 1 = cementtartalmú termék
Tárolás: száraz helyen, eredeti bontatlan 
csomagolásban 12 hónapig tárolható

Kiszerelés Vonalkód Raklap

25 kg 
papírzsák

4018 
90 006445 04018 3 40 zsák

Kiszerelés Vonalkód Raklap

25 kg 
papírzsák

4286 
40 24705 52109 3 40 zsák

ÚJ

arDeX a 38
4 órás - esztrich kötőanyag

Gyorsan használható és burkolható 
cementesztrich felület előállítására, 
szigetelőrétegre, elválasztó rétegre és kötés-
ben.

Kül- és beltérben, aljzaton

Felhasználási terület:
Gyorsan használható és burkolható 
cementesztrich felület előállítására:
–  kötötten
–  elválasztó rétegre
–  szigetelő rétegre
–  fűtött esztrichként.
fogadófelületként az alábbiaknak:
–  csempék
–  természetes kövek és műkövek
–  rugalmas és textil burkolatok
–  parketta.
4 óra után burkolható csempével, természetes 
kővel és műkővel.
2 nap elteltével burkolható felületet ad rugal-
mas-és textilburkolatoknak és parkettának.

Keverési arány: 1 : 5
25 kg Ardex A 38
125 kg homok, 0-8 mm
6-11 l víz (a homok nedvességtartalma 
szerint)

Friss habarcs súlya: 2,0 kg/liter
Anyagszükséglet: 3,1 kg m²/cm
Feldolgozási idő (+20 °C): kb. 60 perc
Járhatóság (+20 °C): kb. 2-3 óra elteltével
Korróziós viselkedés: nem tartalmaz az acélra 
korrodáló hatást kiváltó összetevőt.
Padlófűtés esetén alkalmas: igen

GISCODE: ZP 1 = cementtartalmú termék
Tárolás: száraz helyen, eredeti, bontatlan 
csomagolásban 12 hónapig tárolható

Kiszerelés Vonalkód Raklap

25 kg 
papírzsák

4637
90 06445 04637 6 40 zsák
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arDeX WsZ
gyorscement 32,5 R-SF

32,5 r szilárdsági osztályba tartozó cement, 
végszilárdságát rövid idő elteltével eléri, 
habarcsok és korai kezdőszilárdságú betonok 
előállításához.

Kül- és beltérben, falon és aljzaton

Felhasználási terület:
–  Építésügyi engedélyezésre kötelezett teher-

hordó szerkezetek dübeleinek és  
horgony-csavarjainak rögzítésére 
szolgáló korai kezdőszilárdságú habar-
csok előállításához. Pl. homlokzatok-
hoz, tetőelemekhez, állványtartókhoz, 
lépcsőszerkezetekhez és -fokokhoz, ál-
mennyezetekhez, mennyezeti burkolatokhoz, 
karfákhoz, mellvédekhez, ablakpárká-
nyokhoz, szaniter berendezésekhez, fűtő 
berendezésekhez, polcokhoz.

–  A dIN 1045 szerinti betonból és vasbe-
tonból készült betonelemek kijavítására 
szolgáló beton  és habarcs előállításához, 
ha ezek nincsenek kitéve nagyobb 
hőigénybevételnek, mint amilyen normál 
körülmények között előfordulhat. Pl. oszlo-
pok, tartógerendák, megtámasztások, fö- 
démlemezek, faltáblák, betonalapzatok, 
homlokzati elemek, úttestek burkolatai, 
fel- és leszállópályák, alagutak építőelemei, 
illetve mindenféle előre gyártott beton 
építőelem.

–  A beton korai kezdőszilárdsága lehetővé 
teszi a formák és zsaluk eltávolítását illet-
ve a kész betonelemek szállítását 2-4 óra 
elteltével.

–  Gyorsan szilárduló beton és habarcsok 
előállításához burkolási és megerősítési 
munkáknál a következőkhöz: csövek, sínek, 
rudak, oszlopok, támasztékok, kapuk, kerí-
tésoszlopok, táblatartó oszlopok, alapok, 
fal és aljzatlapok, járdalapok stb. rövid idő 
után járható esztrichek kültérben és nedves 
területeken.

Szabványok:
A berlini dIBt általános építésfelügyeleti enge-
délyével rendelkezik. engedélyszám: Z-3.12-
1206.

Friss habarcs súlya: kb. 1,1-1,15 kg/liter
Őrlési finomság: fajlagos felület Blaine szerint 
megfelel az eN 196 3. rész előírásának 
5300 +/- 500 cm²/g
Anyagszükséglet: kb. 300 kg/m³ beton
Megszilárdulás kezdete (20 °C): az eN 196 
szabvány 3. része alapján legelőbb 20 perc 
elteltével
Térfogat állandóság: az eN 196 szabvány 
3. része alapján adott

Korróziós viselkedés: nem tartalmaz az acélra 
korrodáló hatást kiváltó összetevőt
GISCODE: ZP 1 = cementtartalmú termék
Tárolás: száraz helyen, eredeti bontatlan 
csomagolásban 12 hónapig tárolható

arDeX a 37
esztrich cement

rövid idő elteltével használható és burkolható 
cementesztrichek kialakításához.

Bel és kültérben, aljzaton

8 óra elteltével járható
1 nap elteltével terhelhető
7 nap elteltével burkolható csempével, ter-
mészetes kövekkel, műkövekkel, elasztikus és 
textil burkolatokkal és parkettával
A dIN 18560 és eN 13813 szabványok 
követelményeinek megfelel

Felhasználási terület:
rövid idő elteltével használható és burkolható 
cementesztrich kialakításához:
–  kötötten
–  elválasztó rétegen
–  szigetelő rétegen

Keverési arány:
25 kg Ardex A 37 : 125 kg homok, 0-8 mm : 
6-11 liter víz (a homok nedvességétől függően)

Friss habarcs súlya: kb. 2,0 kg/liter
Anyagszükséglet: kb. 3,1 kg/m²/cm
Feldolgozási idő ( 20°C): kb. 1 óra
Járhatóság ( 20°C): kb. 8 óra elteltével
Korróziós viselkedés: nem tartalmaz az acélra 
korrodáló hatást kiváltó összetevőt
Padlófűtés esetén alkalmas: igen

GISCODE: ZP 1 = cementtartalmú termék
Tárolás: eredeti bontatlan csomagolásban 
12 hónapig tárolható

Kiszerelés Vonalkód Raklap

25 kg 
papírzsák

4296 
40 24705 51135 3 40 zsák

Kiszerelés Vonalkód Raklap

25 kg 
papírzsák

4131 
40 24705 51110 0 40 zsák
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arDeX Bu 1k-s
polisztirollal töltött 
vastagrétegű bitumen

Flexibilis, kétkomponensű vastag réteg, 
bitumen és kaucsuk alapon, oldószermentes, 
repedésáthidaló és polisztirollal töltött.
ellenáll a talajban néha előforduló agresszív 
anyagokkal szemben.

Felhasználási terület:
Építmények szigetelése a dIN 18195 
szabvány alapján
Mint pl.:
–  lakó –  és üzletépületek pincéje
–  mélygarázsok
–  balkonok és teraszok
–  vizes helyiségek
–  tartó falak stb.
Talajnedvesség és szivárgó víz ellen
Szigetelő, védő és elválasztó lemezek ragasz-
tásakor
Függőleges és vízszintes felületekre egyaránt

Belső súrlódás: kb. 300 dPas*
Sűrűség: kb. 0,70 kg/l
Szilárd testtartalom: (dIN ISO 3251 + 105 
ºC):> 60%
Esőellenálló képesség: kb. 7 óra
Kikeményedés időtartama: 2-4 nap
Repedés áthidalás: (e dIN 28052-6 +4 ºC-
nál): ≥ 2 mm
Hőállóképesség: (DIN 52123): ≥ +70 ºC
Hajlíthatóság hidegben (din 52123): ≤ 0ºC
Víz ellenálló képesség :
(dIN 52123,1 mm bemetszési szélesség): 
tömör
Bedolgozási hőmérséklet: +5 °C –tól 30 °C 
GefStoffV  szerinti jelzés: nincs
Felhasználás: lásd 89. oldal
GISCODE: BBP 10
Tárolás: fagymentes, száraz helyen, eredeti 
bontatlan csomagolásban 9 hónapig tárolható

*Függ a hőmérséklettől, rétegvastagságtól, 
aljzattól és a levegő páratartalmától

arDeX Bu 2k
vastagrétegű bitumen

Flexibilis, egykomponensű vastag réteg, 
bitumen és kaucsuk alapon hidraulikus lekötő 
porral. Ardex BU 2K , oldószermentes, rost 
és műanyagadalékkal dúsítva.
ellenáll a talajban néha előforduló agresszív 
anyagokkal szemben.

Felhasználási terület:
Építmények szigetelése a dIN 18195 
szabvány alapján
Mint pl.:
–  lakó –  és üzletépületek pincéje
–  mélygarázsok
–  balkonok és teraszok
–  vizes helyiségek
–  tartó falak stb.
Talajnedvesség és szivárgó víz ellen
Szigetelő védő és elválasztó lemezek ragasz-
tásakor
Függőleges és vízszintes felületekre egyaránt

Keverési arány: 
folyékony komponensek : por komponensek, 
22 : 8 súly részaránya szerint
Belső súrlódás: kb. 250 dPas*
Sűrűség: kb. 1,2  kg/l
Szilárd testtartalom: (dIN ISO 3251 + 105 
ºC): > 60%
Esőellenálló képesség: kb. 5 óra
Kikeményedés időtartama: 1-2 nap
Repedés áthidalás: (e dIN 28052-6 +4 ºC-
nál): ≥ 2 mm
Hőállóképesség: (DIN 52123): ≥ +70 ºC
Hajlíthatóság hidegben (din 52123): ≤ 0ºC
Víz ellenálló képesség:
(DIN 52123,1 mm bemetszési szélesség): 
tömör
Bedolgozási hőmérséklet: +5 °C -tól 30 °C
Bedolgozási idő: kb. 2-3 óra
GefStoffV  szerinti jelzés: folyékony kompo-
nenseknél: nincs
Por komponenseknél: xi irritáló
Felhasználás: lásd 89. oldal
GISCODE: BBP 10
Tárolás: fagymentes, száraz helyen, eredeti 
bontatlan csomagolásban 12 hónapig tárol-
ható

*Függ a hőmérséklettől, rétegvastagságtól, 
aljzattól és a levegő páratartalmától

Kiszerelés Vonalkód Raklap

25 l kanna 4554
40 24705 73250 5 18 kanna

10 l kanna 4555
40 24705 73251 2 18 kanna

Kiszerelés Vonalkód Raklap

30 kg 
kanna

4556
40 24705 73252 9 18 kanna

30-kg-os kombinált csomagolás, amely 
folyékony komponensből és por 
komponensből áll.

arDeX sB 1
gyorskötő cement  
polisztirol granulátumhoz

Műgyanta adalékot tartalmazó speciális 
cement ArdUrAPId-hatással.
1 nap elteltével teljesen átszáradt kiegyenlítő 
rétegek kialakításához.

Beltérben, aljzaton

24 óra elteltével minden rétegvastagságban 
kiszárad és járható
Páradiffúzióra nyitott
30 cm-es rétegvastagságig lehet vele kiegyen-
líteni
Optimális lépéselnyelő képességű
lépéselnyelő híd beépítése nem lehetséges

Felhasználási terület:
Gyorskötő cement polisztirol granulátumhoz, 
kiegyenlítő rétegek kialakítására, melyek a 
rákövetkező napra már kiszáradtak, 30 cm-es 
rétegvastagságig.

Keverési arány:
25 kg Ardex SB1 gyorskötő polisztirol gra-
nulátumhoz : 
200 liter polisztirol granulátum : 10 liter víz
Ne használjunk a megadottnál több vizet, 
nincs szükség más kötőanyagra vagy adalékra.

Anyagszükséglet: kb.100-125 kg/m³ Ardex 
SB 1 és kb. 1100 l polisztirol granulátum
Bedolgozási idő (20 °C): kb. 1 óra (felhordás, 
tömörítés, szintezés a bedolgozási időn belül 
kell, hogy megtörténjen)
Bedolgozási hőmérséklet: +5 °C felett

Ardex minőségi normák szerinti műszaki 
adatok:
Építőanyag-specifikus hővezető képesség: 
0,047 (W/mK)
Páradiffúziós képesség – páradiffúziós 
ellenállás: µ 4,3
dinamikus merevség: 34,9 MN/m³

Tárolás: száraz helyen, eredeti bontatlan 
csomagolásban 12 hónapig tárolható

Kiszerelés Vonalkód Raklap

25 kg 
papírzsák

4051 
90 06445 04051 0 40 zsák
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arDeX Bu 2k-P
polisztirollal töltött 
vastagrétegű bitumen

Flexibilis, polisztirollal töltött kétkomponensű 
vastag réteg, bitumen és kaucsuk alapon, 
hidraulikus lekötő porral. Ardex BU 2K-P 
oldószermentes, műanyag-adalékkal dúsítva.
ellenáll a talajban néha előforduló agresszív 
anyagokkal szemben.

Felhasználási terület:
Építmények szigetelése a dIN 18195 
szabvány alapján
Mint pl.:
–  lakó –  és üzletépületek pincéje
–  mélygarázsok
–  balkonok és teraszok
–  vizes helyiségek
–  tartó falak stb.
Talajnedvesség és szivárgó víz ellen
Szigetelő védő és elválasztó lemezek ragasz-
tásakor
Függőleges és vízszintes felületekre egyaránt

Keverési arány: folyékony komponensek : por 
komponensek , 4 : 1 súly részaránya szerint
Belső súrlódás: kb. 250 dPas*
Sűrűség: kb. 0,80  kg/l
Szilárd testtartalom: (dIN ISO 3251 + 105 
ºC): > 60%
Esőellenálló képesség: kb. 2 óra
Kikeményedés időtartama: 1-2 nap
Repedés áthidalás: (e dIN 28052-6 +4 ºC-
nál): ≥ 2 mm
Hőállóképesség: (DIN 52123): ≥ +70 ºC
Hajlíthatóság hidegben (din 52123): ≤ 0ºC
Víz ellenálló képesség:
(DIN 52123,1 mm bemetszési szélesség): 
tömör
Bedolgozási hőmérséklet: +5 °C –tól 30 °C
Bedolgozási idő: kb. 90 perc
GefStoffV szerinti jelzés: folyékony kompo-
nenseknél: nincs
Por komponenseknél: xi irritáló
Felhasználás: lásd 89. oldal
GISCODE: BBP 10
Tárolás: fagymentes, száraz helyen, eredeti 
bontatlan csomagolásban 12 hónapig tárol-
ható

*Függ a hőmérséklettől, rétegvastagságtól, 
aljzattól és a levegő páratartalmától

arDeX Bu-P
bitumen előkenő

Használatra kész, oldószermentes, vizes alapú  
bitumenemulzió. Ardex BU-P megerősíti 
az aljzatot, megköti a port és csökkenti a 
szívóképességet.

Felhasználási terület:
előkenő a dIN 18195 szabvány alapján
Vastag bitumenrétegekhez:
Ardex BU 1-K-S 
Ardex BU 2K 
Ardex BU 2K-P 

Anyagszükséglet: kb. 01,-0,3 l / m²
az aljzat minőségétől függően
Belső súrlódás: kb. 2.000 dPas*
Sűrűség: kb. 1,0  kg/l
Szilárd testtartalom: > 35%
Bedolgozási hőmérséklet: +5 °C –tól 30 °C
GefStoffV szerinti jelzés: nincs
GISCODE: BBP 10
Tárolás: fagymentes, száraz helyen, eredeti 
bontatlan csomagolásban 12 hónapig tárol-
ható

*Függ a hőmérséklettől, rétegvastagságtól, 
aljzattól és a levegő páratartalmától

ARDEX BU-SB 240
fugaszigetelő szalag

NrB kaucsuk 24 cm széles vízelzáró szigetelő 
szalag, melynek használatával rugalmasan 
áthidalhatóak a  szilikon- csatlakozó- és épü-
let dilatációs fugák.

Bel-és kültérben, falra és aljzatra

Nagyon rugalmas
Könnyen visszaigazítható
Mindkét oldalon gyapjúval kasírozva

Felhasználási terület:
Szigeteléshez és áthidaláshoz:
–  szilikon fugák
–  csatlakozó fugák
–  épület diletációs  fugák
Az Ardex BU 1K-S, Ardex BU 2K és 
Ardex BU 2K-P vastagrétegű bitumenekkel
egységben használva.

Anyagszükséglet: Az anyagszükséglet kiszá-
mítása során figyelembe kell venni, hogy a 
szigetelő szalagot 5 cm-es átfedéssel kell 
rakni.

Szélesség: kb.240 mm
Vastagság: kb.0,8 mm
Tekercs hosszúsága: 15 m

GefStoffV szerinti jelzés: nincs
Tárolás: hűvös, száraz helyen, 12 hónapig 
tárolható

Kiszerelés Vonalkód Raklap

30 l kanna 4557
40 24705 73253 6 18 kanna

30 l-es kombinált csomagolás, amely folyé-
kony komponensből és por komponensből 
áll.

Kiszerelés Vonalkód Raklap

10 l kanna 4559
40 24705 73255 0 44 kanna

Kiszerelés Vonalkód Raklap

Karton/1 
tekercs 
15 m

4561
40 24705 73245 1 24 karton
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arDeX Bm
hideg öntapadós 
szigetelőanyag (KSK-tekercs)

Öntapadós, repedéseket áthidaló szigetelő-
anyag, műanyag modifikált bitumenből, mely 
egy szakadás mentes HdPe-hordozó fóliára 
van helyezve.

Felhasználási terület:
Építmények szigetelése a dIN 18195 szab-
vány alapján
Mint pl.:
–  pincék külső falai
–  aljzatlapok
–  balkonok és teraszok
–  vizes helyiségek
–  garázstetők
–  mélygarázsok
–  támasztó falak
–  fényaknák
–  alapzatok stb.
Talajnedvesség ( Hajszáleres-megkötött víz), 
nem felgyülemlett szivárgó víz és nyomást 
nem kifejtő víz esetén ellenáll.
Felszálló hajszáleres nedvesség ellen szigetel, 
aljzatnál megfékezi a vízpárát úszó esztrichnél.
Függőleges és vízszintes felületekre egyaránt.

Anyagszükséglet: 
kb.1,1  m² / szigetelendő m²
Súly: kb. 1,8 kg / m²
Szélesség: 1 m
Vastagság: ≥ 1,6 mm
Színe: szürkés fekete
Bedolgozási hőmérséklet: -5 °C –tól +30 °C
Hőállóképesség: 
(DIN 52123): ≥ +70 ºC
Szilárd testtartalom:  
(DIN ISO 3251 + 105 ºC): > 60%
Repedés áthidalás: 
(E DIN 28052-6 +4 ºC-nál): ≥ 5 mm
Hajlítási kísérlet hidegben (din 52123,12): 
≤ -30 ºC
Vízellenálló képesség (DIN 52123,10.2): ≥ 
4 bar/24 h
Bedolgozási idő: kb. 90 perc
Éghetőség (DIN 412): B2 égési osztály
Maximális nyújtóerő (hosszában/széltében): 
235/220 N/50 mm
Maximális nyújtóerő során elért nyúlás  
(hosszában/széltében): 200/225 %
GefStoffV  szerinti jelzés: nincs
Tárolás: állítva, hűvös száraz helyen, fénytől 
védve, bontatlan csomagolásban 12 hónapig 
tárolható.

arDeX Bm-P
KSK – primer előkenő 

Oldószermentes előkenő, felhasználásra kész 
állapotban, bitumen- kaucsuk alapú.

Megfelel a dIN 18195-2 szabványnak / 1. 
tabella

Felhasználási terület:
előkenő anyag az Ardex BM hideg önta-
padós szigetelőanyag számára, száraz és 
kevésbé nedves ásványtartalmú aljzatokra.

Anyagszükséglet: kb.0,15 – 0,30 l/ m²
Sűrűség: kb. 1,0  kg/l
Szilárd testtartalom: kb. 60%
GefStoffV  szerinti jelzés: nincs
GISCODE: BBP 10
Tárolás: fagymentes, száraz helyen, eredeti 
bontatlan csomagolásban 12 hónapig tárol-
ható

Kiszerelés Vonalkód Raklap

Karton/1 
tekercs
15 m²

4564
40 24705 73259 8 15 karton

Karton / 1 
tekercs
5 m²

4565
40 24705 73258 1 24 karton

Kiszerelés Vonalkód Raklap

10 l kanna 4567
40 24705 73261 1 44 kanna

arDeX BB
fekete kenő anyag

Felhasználásra kész állapotban, oldószer-
mentes bitumenemulzió, mely ellenáll a talaj-
ban előforduló agresszív anyagokkal szemben.

Felhasználási terület:
Szigetelő és védőréteg  képzésére az AIB sze-
rint, pincefalakhoz, alapokhoz, aknákhoz stb. 
A talajban előforduló agresszív anyagok elleni 
védelemként az alábbi aljzatoknál:
–  beton
–  téglafal
–  vakolatok ( lehet száraz vagy nedves felület-

re, viszont tartós egyenes, teherbíró, tiszta 
és elválasztó szermentes legyen)

Anyagszükséglet: min. 0,2-0,25 l// m² réte-
genként
Belső súrlódás: kb. 60 dPas*
Sűrűség: kb. 1,02  kg/l
GefStoffV  szerinti jelzés: BBP 10

Tárolás: fagymentes, száraz helyen, eredeti 
bontatlan csomagolásban 12 hónapig tárol-
ható

*Függ a hőmérséklettől, rétegvastagságtól, 
aljzattól és a levegő páratartalmától

Kiszerelés Vonalkód Raklap

30 l kanna 4562
40 24705 73256 7 18 kanna

10 l kanna 4563
40 24705 73257 4 44 kanna
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arDeX Bm-T10
hegesztőszalag

Mindkét oldalán erősen öntapadó, rugal-
mas szigetelőszalag. Anyaga alapján egy-
forma az Ardex BM hideg öntapadós 
szigetelőanyaggal.

Felhasználási terület:
rendszerben az Ardex BM hideg öntapadós 
szigetelőanyaggal szigetelési eljárások során. 
A KSK - szigetelő anyag alatt hosszában és 
széltében futó ütköző fugák, fal és aljzat közti 
átmenetek, belső és külső sarkok, üres hajla-
tok, bonyolult részek, mint pl. csőáttörések, 
padlóösszefolyók stb.

Szélesség: 10 cm
Vastagság: kb. 1 mm
Súlya: kb. 1 kg/m²
Bedolgozási hőmérséklet: -5 °C –tól +30 °C
Hőállóképesség: (DIN 52123): ≥ +70 ºC
Repedés áthidalás: (E DIN 28052-6 ):  
≥ 5 mm
Hajlítási kísérlet hidegben (DIN 52123,12): 
≤ -30 ºC
Éghetőség (DIN 412): B2 égési osztály
GefStoffV szerinti jelzés: nincs
Tárolás: állítva,hűvös száraz helyen,fénytől 
védve, bontatlan csomagolásban 12 hónapig 
tárolható.

arDeX B 20
gyorsvakolat

Cementbázisú.

Falfelületek vékony- és vastagrétegű kiegyen-
lítéséhez, különösképpen javítási munkák 
során. 

Bel- és kültérben, falon. 
Víz alatti felületen is

rendkívül nagy töltőerővel rendelkezik
Gyorsan megszilárdul
Könnyen feldolgozható
Filcelhető és glettelhető
Víz- és időjárásálló

Felhasználási terület:
Építési felületek kiegyenlítéséhez és beva-
kolásához kül- és beltérben, víz alatti terüle-
teken.

Jellemzői:
Speciális cementeket tartalmazó szürke por, 
jól diszpergáló műanyagokkal és válogatott 
töltőanyagokkal. A port vízzel krémes, sűrű 
masszává keverjük, mely vékony és akár vas-
tagabb rétegekben is könnyen kézzel felhord-
ható (felcsapható a falra vagy glettelhető) és 
1 óra elteltével megszilárdul. A száraz felüle-
tek diffúzióra nyitottak.

Keverési arány:
kb. 5 l víz : 25 kg por
kb. 1 Tr víz : 3 ½ Tr por
Térfogatsúly: kb. 1,5 kg/liter
Friss habarcs súlya: kb.1,6 kg/liter
Anyagszükséglet: 1,3 kg/m²/mm
Bedolgozási idő ( 20 °C): kb. 30 perc
pH-érték: kb. 12 (cementtartalmú termék)

GISCODE: ZP 1 = cementtartalmú termék
Tárolás: száraz helyen, eredeti bontatlan  
csomagolásban 12 hónapig tárolható

Kiszerelés Vonalkód Raklap

Karton/1 
tekercs 
20 m

4568
40 24705 73262 8

140 
tekercs

Kiszerelés Vonalkód Raklap

25 kg 
papírzsák

4057 
90 006445 04057 2 40 zsák
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FelHasZNÁlÁs / réTegVasTagsÁg
VasTag BITumeNréTegek

arDeX Bu 1k-s
Igénybevétel
esemény

rétegvastagság mm-ben Felhasználás
m²Vizes Száraz

Karcolások glettelése 1 – 2 l

Talajnedvesség és nem 
felgyülemlő szivárgó víz esetén 6,0 5,0 6,0 l

Nyomást nem kifejtő víz, 
mennyezeti részeken és vizes 
helyiségekben, közepes ter-
helésnél

7,2 6,0 7,2 l

Polystyrol védőlemez 
lerakásakor 1 – 2 l

arDeX Bu 2k-P
Igénybevétel
esemény

rétegvastagság mm-ben Felhasználás
m²Vizes Száraz

Karcolások glettelése 1 – 2 l

Talajnedvesség és nem 
felgyülemlő szivárgó víz esetén 6,0 5,0 6,3 l

Nyomást nem kifejtő víz, 
mennyezeti részeken és vizes 
helyiségekben, közepes ter-
helésnél

7,2 6,0 7,6 l

Polystyrol védőlemez 
lerakásakor 1 – 2 l

arDeX Bu 2k
Igénybevétel
esemény

rétegvastagság mm-ben Felhasználás
m²Vizes Száraz

Karcolások glettelése 1 – 2 kg

Talajnedvesség és nem 
felgyülemlő szivárgó víz esetén 6,0 5,0 6,9 kg

Nyomást nem kifejtő víz, 
mennyezeti részeken és vizes 
helyiségekben, közepes ter-
helésnél

7,2 6,0 8,3 kg

Polystyrol védőlemez 
lerakásakor 1 – 2 kg





a FelaDaTTól 
A MEGOLDÁSIG VEZETŐ ÚT

Az akarat nyitja meg a siker kapuját

Az alsó-ausztriai loosdorfban 1968-ban alapított Ardex Baustoff GmbH 
mára önálló innovatív vállalkozásként az egész világon tevékenykedő 
witteni székhelyű Ardex csoport egyik tartóoszlopává vált.

Magyarországon 1995-ben vetette meg a lábát, s az eltelt több mint 10 
év alatt jelentős fejlődésen ment keresztül. A kezdetekkor Budapesten 
bérelt irodahelyiségekben 2 területi képviselővel működő Ardex 
Építőanyag Kft. ma Törökbálint ipari övezetében a legmodernebb elvárá-
soknak is megfelelő kétemeletes irodával és raktárbázissal rendelkezik. 
Itt folyamatos elméleti és gyakorlati oktatás folyik, területi képviselőivel 
pedig az egész országot lefedve eredményesen segíti nagykereskedő 
partnerei és a szakemberek munkáját.

Bármennyire összetettek is a megoldásra váró feladatok és partnereink 
elvárásai a cementes kiegyenlítő anyagok, simítóanyagok, ragasztó 
habarcsok, gyorscementek területén, filozófiánkból következik, hogy 
állandóan a legjobb megoldást keressük.

A „hogyan” kérdésre adott válaszunk mögött termékeink alkalmaz-
hatóságával és felhasználásával kapcsolatos több évtizedes szakipari 
tapasztalat rejlik.

Ahogyan immár 4 és fél évtizede, az Ardex név a jövőben is olyan 
céget fog fémjelezni, mely a folyamatos fejlesztésekkel, a legmodernebb 
gyártási technikák alkalmazásával és átgondolt termékpolitikájával azt 
az akaratot képviseli mely a gyártótól a felhasználó felé vezető úton a 
siker kapuját nyitja meg.





ARDEX Építőanyag Kft.

H-2045 Törökbálint,

Torbágy u. 15.

Tel. 06-23-511-370

Fax 06-23-511-382

e-mail: ardex@ardex.hu

www.ardex.hu
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