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	 	 	 	 Nikdy	nebylo	spárování	snažší!

Nový systém spárovacích hmot ARDEX
Zaručujeme prokazatelně:

• nižší spotřebu 
• vyšší chemickou i mechanickou odolnost
• delší čas pro čištění a spárování
• vyšší pevnosti
• vyšší kvalita
• vyšší rychlost pro zatížení
• plné a nevymyté spáry
• použití pro interiér i exteriér
• trvalou odolnost vodě
• ochranu proti plísním
• vysokou flexibilitu
• bez škodlivých emisí 

kód EC1

PŘEHLED	SPOTŘEB	SPÁROVACÍCH	HMOT	
ARDEX A TECHNICKÁ DATA

spotřeba spárovací hmoty pro tyto rozměry obkladů technická data

Hmota šířka/hloubka  
spár

30 x 60 cm 30 x 30 cm 15 x 15 cm 10 x 10 cm zpracovatelnost pochůznost pevnost v tlaku 
(28 dnů) (Brinell)

Ardex G4 3/5 mm 0,15 kg/m2 0,20 kg/m2 0,35 kg/m2 0,50 kg/m2 90 min 4 hod 90N/mm2

Ardex G5 10/5 mm 0,30 kg/m2 0,50 kg/m2 1,00 kg/m2 1,50 kg/m2 90 min 5 hod 120N/mm2

Ardex G6 3/5 mm 0,15 kg/m2 0,20 kg/m2 0,35 kg/m2 0,45 kg/m2 90 min 4 hod 75N/mm2

Ardex G7 10/5 mm 0,40 kg/m2 0,50 kg/m2 1,00 kg/m2 1,5 kg/m2 45 min 90 min 70N/mm2

Ardex G8 3/5 mm 0,15 kg/m2 0,20 kg/m2 0,35 kg/m2 0,50 kg/m2 30 min 90 min 80N/mm2

Ardex G9S 6/5 mm 0,30 kg/m2 0,40 kg/m2 0,60 kg/m2 0,90 kg/m2 30 min 90 min 60N/mm2

Ardex EG 8 3/5 mm 0,30 kg/m2 0,45 kg/m2 30 min 2 dni 33N/mm2

Ardex WA 3/5 mm 0,30 kg/m2 0,45 kg/m2 80 min 12 hod 70N/mm2

Ardex GK 10/5 mm 0,65 kg/m2 1,30 kg/m2 2,0 kg/m2 30 min 90 min 100N/mm2

Ardex FK Neu 3/5 mm 0,15 kg/m2 0,20 kg/m2 0,40 kg/m2 0,60 kg/m2 30 min 90 min 100N/mm2

Ardex MG 3/5 mm 0,20 kg/m2 30 min 90 min 80N/mm2

Ardex FL 6/5 mm 0,30 kg/m2 0,60 kg/m2 0,90 kg/m2 30 min 90 min 60N/mm2
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ARDEX G4 BASIC 1-6
Cementová spárovací hmota pro interiér i exterér 
kategorie CG2A

- šířka spár 1-6 mm
- vhodná na spárování keramiky, skleněných, kameninových 
  obkladů a dlažby, klinkeru, přírodního kamene s výjimkou 
  mramoru
- vhodná pro podlahové topení
- s pochůzností po cca 4 hodinách
- balení 5 kg

Zvláštnosti:	Obzvlášť	vhodná	pro	obklady	z	kameniny

ARDEX G5 BASIC 2-15
Flexibilní spárovací hmota pro interiér i exteriér 
kategorie CG2A

- šířka spár 2-15 mm
- spárování obkladů a dlažby z keramiky, kameniny, slinutých 
  obkladů, štípaných  a klinkerových desek, přírodního a  
  umělého  kamene necitlivého na vlhkost
- vhodná pro podlahové topení
- s pochůzností po cca 5 hodinách
- balení 12,5 kg

Zvláštnosti:	Vysoká	pevnost,	dobrá	přídržnost	 
na	hranách	dlažby,	snadné	umývání,	nepřipaluje	se	 
k	podkladu.

PROGRAM BASIC 
PRO KERAMIKU A ROZSÁHLÉ PLOCHY
Spárovací hmoty Basic se vyznačují zvlášť jednoduchým zpracováním, snadným spárováním a mytím  
ve spojení s dlouhou dobou pro zpracování a čištění. V nabídce spárovací hmoty pro spáry úzké i široké.

 TIP ARDEX

  Více pratických informací včetně pracovního postupu  
  k jednotlivým spárovacím hmotám ARDEX naleznete  
  na našich stránkách www.ardex.cz
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ARDEX G6 FLEX 1-6 
Flexibilní spárovací hmota pro interiér i exteriér 
kategorie CG2WA

- šířka spár 1-6 mm
- spárování obkladů a dlažeb z kameniny a bělniny,  
  slinutých dlažeb, desek z přírodního a umělého  
  kamene, který není citlivý na vlhkost, mozaiky ze skla 
  porcelánu a keramiky
- s pochůzností po cca 4 hodinách
- vhodná pro podlahové topení
- balení 5 kg

Zvláštnosti:	odpuzuje	vodu	a	špínu,	vhodná	
pro	stěnové	a	podlahové	vytápění

ARDEX G8 FLEX 1-6
Flexibilní spárovací hmota pro interiér i exteriér
kategorie CG2WA

- šířka spár 1-6 mm
- spárování obkladů a dlažeb z keramiky, skla, přírodního 
  a umělého kamene s výjimkou mramoru, mozaiky ze  
  skla, porcelánu a keramiky
- s pochůzností po 90 minutách 
- vhodná pro podlahové topení
- balení 5 kg

Zvláštnosti:	odpuzuje	vodu	a	špínu,	vysoká	vydatnost,	 
nízká	spotřeba,	flexibilní,	velmi	jemná	bez	rizika	 
poškrábání	glazury

PROGRAM	FlextraPro
PRO	OBKLADY	A	DLAŽBY	VYSOKÉ	KVALITY
Spárovací hmoty FlextraPro mají široké spektrum použití a vyznačují se velmi dobrým zpracováním a zá-
roveň vysokou pevností.Všechny spárovací hmoty řady FlextraPro jsou odolné vodě a nečistotám a jsou 
vybaveny ochranou proti plísním a zvýšenou odolností vůči běžným čistícím prostředkům.

ARDEX G7 FLEX 2-15
Flexibilní spárovací hmota pro interiér i exteriér
kategorie CG2WA

- šířka spár 2-15 mm
- spárování obkladů a dlažby z keramiky, kameniny, slinutých 
  obkladů, štípaných  a klinkerových desek, přírodního a  
  umělého  kamene necitlivého na vlhkost
- vhodná pro podlahové topení
- s pochůzností po cca 90  minutách
- balení 12,5 kg

Zvláštnosti:	Ideální	pro	větší	plochy,	vysoce	flexibilní,	 
rychle	pochůzná
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ARDEX G9S FLEX 2-15
Flexibilní spárovací hmota pro interiér i exteriér
kategorie CG2WA

- šířka spáry 2-15 mm
- spárování slinuté dlažby, kameniny, umělého kamene,  
  přírodního kamene, přírodního kamene s výjimkou mramoru, 
  klinkeru, fasádních pásků, skleněných obkladů
- s pochůzností po cca 90 minutách
- vhodná pro podlahové topení
- balení 12,5 kg

Zvláštnosti:	Vysoce	flexibilní,	zvlášť	vhodná	pro	balkony	 
a	terasy

Tyto spárovací hmoty se vyznačují odolností vůči chemikáliím a zároveň vysokou mechanickou 
zatížitelností. Dále se postarají o spárování bez změny zabarvení.

ARDEX EG 8
Hybridní spárovací hmota pro interiér a exteriér
kategorie CG2WA

- šířka spár 2-12 mm
- spárování keramických obkladů a dlažeb, desek, klinkeru,  
  štípaných desek a mozaiky. 
- pro lepení mozaiky ze skla a porcelánu na stěny a podlahy
- s pochůzností po cca 2 dnech

Zvláštnosti:	odolná	chemikáliím,	vysoce	zatížitelná,	 
snadné	čištění	a	mytí

ARDEX WA 
Epoxidová spárovací hmota pro interiér i exteriér
kategorie RG

- šířka spár 2-15 mm
- spárování slinuté dlažby, kameniny, umělého kamene,  
  přírodního kamene s výjimkou mramoru, 
- lepení mozaiky ze skla a porcelánu
- s pochůzností po cca 12 hodinách

Zvláštnosti:	rychlé	vytvrzení,	snadné	čišténí	a	mytí,	 
vysoká	pevnost,	odolnost	vůči	chloridům	a	 
rozmrazovacím	solím,	proto	zvlášt	vhodná	pro	bazény,	 
termální	bazény,	pivovary,	mlékárny	atd.

	 	 	 	 SPÁROVACÍ	HMOTY	PRO	SPECIÁLNÍ	POUŽITÍ	 	
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ARDEX GK
Rychlá spárovací hmota pro interiér a exteriér
kategorie CG2A

- šířka spáry od 4 mm
- spárování slinuté dlažby, kameniny, umělého kamene, 
  přírodního kamene s výjimkou mramoru, klinkeru,  
  fasádních pásků, skleněných obkladů
- s pochůzností po 90 minutách

Zvláštnosti:	Díky	odolnosti	vůči	rozmrazovacím	
solím	zvlášť	vhodná	pro	chodníky,	terasy	a	balkony

ARDEX FK NEU
Rychlá spárovací hmota pro interiér a exteriér
kategorie CG2A

- šířka spár 2-12 mm
- spárování keramiky, skleněných, kameninových obkladů
  a dlažby, klinkeru, přírodního kamene s výjimkou  
  mramoru
- s pochůzností po cca 90 minutách 

Zvláštnosti:	Rychle	zatížitelná,	díky	odolnosti	vůči	 
vysokým	teplotám,	páře	a	solím	vhodná	i	do	bazénů,
dílen,	prádelen	atd.

ARDEX MG
Spárovací hmota pro mramor do interiér
kategorie CG2WA

- šířka spár do 8 mm
- spárování jura mramoru, solnhoferských desek  
  a mramoru a dalších přírodních kamenů citlivých  
  na vlhkost, zabraňuje tvorbě map
- s pochůzností po cca 90 minutách

Zvláštnosti:	Brání	zbarvení	okrajů,	snížené	vázaní	 
vody,	rychle	zatížitelná

ARDEX FL
Flexibilní rychlá spárovací hmota
kategorie CG2WA

- šířka spár 4-15 mm
- spárování keramiky, skleněných, kameninových obkladů 
  a dlažby, klinkeru, přírodního kamene s výjimkou mramoru.  
- s pochůzností po cca. 90 minutách

Zvláštnosti:	rychle	vytvrzuje,	odpuzuje	vodu,	speciálně	 
vhodná	pro	balkony,	terasy,	fasádní	pásky
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ARDEX SE 
Sanitární silikon pro interiér i exteriér

- šířka spáry do 30 mm
- elastické uzavření dilatačních, rohových a napojovacích spár
- odolný vůči UV záření a povětrnostním podmínkám a proti 
  běžným desinfekčním a čistícím prostředkům
- nevhodné pro elastické krytiny
- tvorba povlaku na povrchu spáry cca 10-12 minut

ARDEX ST
Silikon pro přírodní kámen

- šířka spáry stěna do 30 mm/podlaha do 15 mm
- elastické uzavření dilatačných, rohových a zapojovacích spar  
   v interiéru a exteriéru
- spárování přírodního kamene, mramoru, granitu, quarzitu, ruly, 
  solnhoferských desek atd.
- odolný vůči UV záření a povětrnostním podmínkám a proti 
  běžným dezinfekčním prostředkům
- spárování přírodní dlažby a obkladů v bazénech
- nezabarvuje kámen

SYSTÉMOVÉ	ŘEŠENÍ	-	SILIKONY

Všechny silikony ARDEX mají dlouhou životnost a díky protiplísňovým přísadám široké spektrum použití.

ARDEX CA 20 P
SMP-montážní lepidlo na bázi modifikovaného polymeru 
silanu

- pro interiér i exteriér, pro stěny i podlahu
- neobsahuje ředidla, vodu ani isoacyanat
- vysoká lepící účinnost
- vytvrzuje bez pnutí, s elastickou spárou odolnou vibracím
- lepení a montáž profilů ze dřeva, kovu i plastu, soklových lišt, 
  keramických obkladů i pod vodou
- vhodné i pro konstrukční spáry
- přetíratelné barvami
- odolný vůči UV záření a povětrnostným podmínkám



 GALABAU

GALABAU - SYSTÉM SPÁROVÁNÍ  BETONOVÝCH  
A	KAMENNÝCH	DLAŽEB

Se	systémem	spárovacích	hmot	ARDEX	GF	si	poradíte	v	každé	situaci	a	za	každého	počasí.

•	 	velmi	snadné	zpracování
•	 	pro	trvale	vyplněné	spáry
•	 	vysoký	rozliv
•	 	čistý	vzhled	plochy
•	 	samozhutňující
•	 	odolnost	metařským	strojům
•	 odolnost	posypovým	solím
•	 otěruvzdornost
•	 komfort	při	zpracování
•	 barevné	provedení:	bazalt,	kamenná	šeď,	přírodní	písek,	písková

ARDEX Baustoff s.r.o.

Jihlavská 7a, 625 00 Brno
Tel.: +420 541 249 922
e-mail: ardex@ardex.cz
Internet: www.ardex.cz

Vydání 10/2014

Pracovní	postup:

1. Plochu předvlhčete
2. Smíchejte oba komponenty
3. Během aplikace udržujte  
    plochu mokrou
4. Spláchněte vodou
5. Hotovo!

  TIP ARDEX

  Pracovní postup ke zhlédnutí 
  i na našich stránkách 
  www.ardex.cz


