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ARDEX A 826
Finální, velmi jemná stěrková a vyhlazovací hmota
• Na bázi sádry a umělých hmot
• K vyhlazování stěn a stropů s finálním charakterem
• Vysoká vydatnost, extrémně nízká spotřeba
• Velmi dobře brousitelná
• Vyhladitelná do nuly

 

 

 

 

Oblast použití:
Interiér, stěna strop.
– Vyhlazení a vyplnění povrchů stěn a stropů před aplikací la-
kových a emulzních a disperzních barev a tapet
– Vyplňování trhlin, děr a uzavírání spár sádrokartonových a
sádrovláknitých desek
– K vytváření povrchů ve stupni kvality Q1 - Q4 dle platných
směrnic na sádorkaronových a sádrovláknitých deskách
- Pro interiér
Druh výrobku:
Bílý prášek na bázi sádry a umělých hmot.
Rozmícháním s vodou vzniká vláčná, pastózní malta, která po
vytvrzení pevně drží na površích stěn a stropů z
vápenocementových omítek, sádrových a cementových omítek,
betonu, stavebních deskách nebo zdivu.
ARDEX A 826 má vysokou vyhlazovací schopnost, a lze jej lehce
a plynule nanést v jednom kroku i v tloušťce několika centimetrů.
ARDEX A 826 je vhodný difuzně otevřený podklad pro nátěrové 
hmoty a tapety.
Zpracování:
K zamíchání 25 kg ARDEX A 826 prášku potřebujeme cca. 16 l
vody.
Po krátké době odstátí (asi 1 minutu) ještě jednou promícháme a
získáme smetanově pastózní maltu, kterou lze po dobu 60 min
lehce zpracovávat. ARDEX A 826 vytvrzuje dle síly vrstvy a
savosti podkladu bez trhlin.
Drobné nerovnosti lze před konečným vytvrzením snadno od-
stranit roztočením mokrého molitanového hladítka,
přestěrkováním, nebo po zaschnutí přebroušením.

ARDEX Baustoff s.r.o.
Jihlavská 7a, 625 00  Brno
Tel.: +420 541 249 922
ardex@ardex.cz
www.ardex.cz

Výrobce certifikován
dle EN ISO 9001  a
EN ISO 14001

0432

ARDEX Baustoff GmbH
Hürmer Straße 40

A-3382 Loosdorf Austria
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56110

EN 13963:2005/AC:2006 ARDEX

A 826
Spárovací tmel pro tmelení

SDK bez použití pásek
EN 13963:4B

Pevnost v ohybu:  > 500 N
Reakce na oheň:  A1

Technický list
Stěnové stěrky

Jindra
Razítko



Strana 2 ze 2

V případě pochybností proveďte zkoušku.
ARDEX A 826 lze zpracovávat při teplotách nad +5° C. Nižší tep-
loty dobu zpracovatelnosti prodlužují, vyšší zkracují.

Příprava podkladu:
Podklad musí být drsný, suchý, pevný bez prachu a separačních
částic. Tapety, nepevně nebo slabě držící nátěry a uvolněné omít-
ky je třeba odstranit. Laky, latexové umělohmotné a podobně ne-
savé podklady je nutno před stěrkováním zbavit vosků, olejů a
mastnot.

Podklad     bez 
penetrace

s      
penetrací

Porobeton

Beton ARDEX P 51
ARDEX P 52

Cihelné zdivo

Sádrokarton

Pískovec

Sádrové stěrky

SDK a sádrovláknité desky

Cementovláknité desky
OSB desky ÖNORM EN 300 ARDEX P 82
Dřevotřísky P4 - P7                                          ARDEX P 51

ARDEX P 52
ARDEX P 82

Obklady a dlažby  ARDEX P 4
ARDEX P 82

Přírodní kámen  ARDEX P 4
ARDEX P 82

Akrylové laky a alkydové
nátěry, syntetické barvy

Voděodolné, otěruvzdorné a
omyvatelné matné disperz.barvy

ARDEX P 4
ARDEX P 82
ARDEX P 4
ARDEX P 82

Latexové barvy                                                       ARDEX P 4
ARDEX P 82

 Minerální drásané omítky

 sk. 2 vápenocementová malta

 sk. 3 cementová malta

 sk. 4 sádrová malta

Umělohmotná omítka                                               ARDEX P 4
ARDEX P 82

Tip z praxe:
K broušení povrchu ARDEX A 826 doporučujeme brusivo o zrni-
tosti 180-240 od společností MIRKA a FESTOOL.

 

 

 

 

Technická data dle kvalitativní normy ARDEX:
Záměsný poměr:  cca 16 l vody : 25 kg prášku

odpovídá
cca. 1 obj. dílu vody : 2 obj. dílům prášku

Váha sypké malty:  cca. 0,8 kg/l
Váha namíchané směsi: cca. 1,5 kg/ l
Spotřeba materiálu: cca. 0,9 kg prášku na m²/mm vrstvy
pro kvalitu povrchu  spotřeba v kg/m2
Q1   0,3
Q2   0,1
Q3   0,2
Q4 celoplošné stěrkování /
mm    0,9
Dobra zpracování (+20 °C): cca. 60 minut
Natěračské a lepicí práce: po zaschnutí
Pevnost v tlaku:  po 28 dnech cca 8 N/mm2

Pevnost v ohybu:  po 28 dnech cca 4 N/mm2

Hodnota pH:   cca 8
Balení:   Pytle po 25 kg netto;

Pytle po 12,5 kg netto;
Pytlíky po 5 kg netto, baleno po 4 ks

GISCODE:   CP1 - stěrková hmota na bázi calsium-
sulfátu, bez označení

EMICODE: EC 1PLUS – velmi nízké emise
Tmelení spár sádrokartonů, typ 4 B, dle EN 13963, nehořlavá látka, tří-
da A1, dle EN 13501, díl 1

Označení dle GHS/CLP: žádné

Označení dle ADR:  žádné

Skladování:  v suchu cca 12 měsíců v originálních
uzavřených obalech.

Ručíme za bezvadnou kvalitu našich produktů. Naše doporučení pro zpracování vycházejí ze zkoušek a praktických zkušeností, mohou však být považována pouze za všeobecná 
doporučení bez garancí vlastností, protože nemáme vliv na podmínky na stavbě a způsob provedení prací. Tímto vydáním se nahrazují všechny předchozí verze technických listů.
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