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Na bázi cementu

Pro interiér a exteriér

Pro spárování obkladů a dlažby v dílnách, myčkách, bazé-
nech, výrobních plochách, schodištích, chodnících v podloubí, 
balkónech a terasách

I při nižších teplotách bezpečně zpracovatelná

Pro šířky spár od 2 - 12 mm

Vysoká mechanická zatížitelnost a odolnost vůči otěru

Nepropadá se

Nepřipaluje se k podkladu

Pochůzná již po 90-ti minutách

V barevném provedení: šedá, basalt
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ARDEX FK NEU
Rychlospárovací hmota

Oblast použití:
Interiér a exteriér, stěna a podlaha.

Pro spárování
- keramických a slinutých obkladů a dlažby
- umělého kamene
- přírodního kamene (necitlivého na vlhkost) 
- štípaných a klinkerových desek
- fasádních pásků a mozaiky

Druh výrobku:
Prášek na bázi rychlovazných cementů a speciálních 
plniv.

Max. velikost zrna 0,5 mm.

Rozmícháním s vodou vzniká vláčná, pastózní malta, 
která se lehce zpracovává. 

Malta má krátkou dobu provázání, nevymýváse ani v 
širokých spárách a při nižších teplotách, nepřipaluje se 
k podkladu, má vysokou plnicí schopnost a drží pevně a 
bez prasklin ve sparách.

Spáry jsou brzo zatěžovatelné.

Zpracování:
Do čisté míchací nádoby dáme čistou vodu a rozmíchá-
me v ní  prášek  na  bezhrudkovou hmotu.  

Záměsný poměr:
12,5 kg ARDEX FK NEU : cca. 2,5 l vody = 4 obj. dílů 
prášku : 1 obj. dílu vody

Maltu lze zpracovávat při teplotách od +5°C do 20°C 
cca. 30 minut. Vyšší teploty tuto dobu zkracují.  

Lze ji lehce gumovou stěrkou vtírat do spár. I hlubší spá-
ry  lze  vyplnit  jedním  pracovním  záběrem,  aniž  by se 
propadaly.  Krátký čas provázání umožňuje brzké omytí, 
aniž by se spáry vymývaly.

Na podlahách lze vtírat spárovací hmotu pomocí gumo-
vé stěrky na násadě.

ARDEX FK NEU zpracovávejte při teplotách nad +5°C.

Upozornění:
U zvlášť  pórovitých  dlažeb,  nebo  na  matných  glazu-
rách obkladů  se  mohou  usazovat  zbytky  spárovací  
hmoty. U takových podkladů se nedoporučuje vynechat 
zkušební spárování.

Vlhkost  podkladu  a  různá  savost  okrajů  desek  
mohou způsobovat rozdíly v barevnosti spár. Nenechej-
te na spárách stát vodní film. 
Spárovací hmoty s obsahem cementu nejsou odolné 
kyselinám!

Kyselé čističe např. s obsahem citrónové, octové nebo 
jiné kyseliny, mohou při dlouhodobém používání poško-
dit spárovací hmotu. Při použití čisticích prostředků 
tohoto druhu je nutné spáry nejdříve předvlhčit. Obecně 
se pro čištění doporučuje použít neutrální nebo lehce 
alkalické čisticí prostředky (Lithofin).

Obecně platí:
V  léčivých  lázních,  bazénech    a  podobných  nároč-
ných stavbách by měly být použity místo cementových 
materiálů epoxidové lepicí a spárovací hmoty ARDEX 
WA nebo ARDEX EG 8.

Na  spárování  mramoru  používáme  ve  vnitřcích  
staveb spárovací hmotu na mramor ARDEX MG.

Upozornění:
Obsahuje cement, dráždí kůži. Nebezpeční poškození 
očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Při kontaktu kůže 
umyjte vodou a mýdlem. Při zasažení očí vypláchněte 
důkladně tekoucí vodou vyhledejte lékaře. Používejte 
vhodné ochranné rukavice.

Ve vytvrzeném stavu je produkt fyzologicky a ekologicky 
nezávadný.

GIS kód: ZP 1 = produkt s obsahem cementu, s nízkým 
obsahem chromátů.



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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Technická data
podle kvalitativní normy ARDEX:

Záměsný poměr: 
cca. 2,5 l vody : 12,5 kg prášku
odpovídá v obj. dílech
cca. 1 obj. díl vody : 4 obj. dílů prášku

Sypká váha: cca. 1,3 kg/litr

Váha čerstvé malty: cca. 2,1 kg/litr

Spotřeba materiálu:

při šířce spáry 3 mm,
a hloubce spáry 5 mm
pro dlažbu příp. mozaiku
60 x 60 cm  ca. 0,10 kg/m²
30 x 60 cm ca. 0,15 kg/m²
30 x 30 cm ca. 0,20 kg/m²
15 x 15 cm ca. 0,40 kg/m²
10 x 10 cm ca. 0,60 kg/m²
5 x  5 cm ca. 1,10 kg/m²

Dodatečné ztráty přebytečného materiálu na obkla-
dech a dlažbách je v závislosti na jejich povrchu a 
způsobu zpracování 0,05 – 0,10 kg/m².

Zpracovatelnost (20°C): cca. 30 minut
Pochůznost (20°C): po cca. 90 minutách

Kuličková zkouška (Brinell):
po 1 dni asi 40,0 N/mm2

po 3 dnech asi 60,0 N/mm2

po 7 dnech asi 80,0 N/mm2

po 28 dnech asi 100,0 N/mm2

Vhodnost pro podlahové topení: ano

Balení: pytel po 12,5 kg netto
             
Skladování: v suchých prostorách, v originálním 
balení cca. 12 měsíců

Váš odborný velkoobchod:


