
ARDEX je ve světě už po několik desetile-
tí uznávaným partnerem pro profesionálů 
ve stavebnictví v oblasti lepidel, spárova-
cích hmot, opravných a nivelačních hmot,  
rychlých cementů a speciálních stavebních 
materiálů. Naše filozofie je založená na 
kvalitě, spolehlivosti a extrémní úspoře 
času.

Jsme v každodenním kontaktu se svými  
zákazníky při výměně vzájemných zkuše-
ností na stavbách i při plánování projektů. 
Věnujeme spoustu úsilí a času při proškolo-
vání našich zákazníků a konzultacím přímo 
na stavbě. Pomocí našich inovativních pro-
duktů se snažíme najít s vámi za každých 
okolností to nejoptimálnější řešení.

ARDEX je značka profesionálů - kvalita zajištěná přímo na stavbě.

ARDEX - Váš partner na stavbě již 19 let
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ARDEX S2-K C*
Barevný koncentrát

K nabarvení ARDEX S2-K PU izolační hmoty pro oblasti s vysokou zátěží.
– velmi vydatný
– k rozlišení druhé vrstvy při izolaci pod obklady a dlažbou 

Doporučený poměr mísení: cca 20 g ARDEX S2-K C 
na 6 kg ARDEX S2-K PU.

Skladování: v originálním uzavřeném na suchém místě cca 12 měsíců, chraňte před mrazem

Balení EAN-č Číslo 
výrobku

Verp.-Ein-
heit

500 ml
plastová lahev 7646 karton

10 lahví

ARDEX SK
TRICOM těsnicí set

ARDEX SK 90 BT TRICOM těsnění rohu 90°
ARDEX SK 90 RENO TRICOM renovační roh
ARDEX SK 20L/SK 28L TRICOM těsnění sprchové desky levé
ARDEX SK 20R/SK 28R TRICOM těsnění sprchové desky pravé
ARDEX SK3 NC TRICOM zvuková izolační páska

Těsnicí set pro flexibilní a vodotěsné přemostění
dilatačních spár, rohových spár a rizikových míst s
předpokladem trhlin.

Pro interiér i exteriér, stěny i podlahy.
Voděodolný a odolný povětrnostním vlivům
Vysoce odolný protržení a natažení
Odolný vůči alkáliím a agresivním médiím

Spotřeba materiálu:
Při kalkulaci spotřeby je třeba počítat s překrytím cca 
5cm.

V systému s:
ARDEX S 1-K / S 1-K C izolační stěrka
ARDEX 8+9 izolační stěrka
ARDEX 8+9 L izolační stěrka a reaktivní prášek
ARDEX S8 FLOW samonivelační izolační hmota
ARDEX S2 K-PU izolační hmota, oblast s vysokou zátěží
ARDEX SK 100 W TRICOM izolační pás
ARDEX SK 4 PROTECT kevlarová páska do prořezáva-
ných spár

Oblast použití:
- v mokrých a vlhkých místnostech bez tlakové
povrchové vody
- v exteriéru, jako např. na balkónech, lodžiích a
terasách
- v průmyslových oblastech, jako např. závodní
kuchyně, pivovary apod.

EMICODE: 
ARDEX SK 90, SK 270, SK-W, SK-F, SK-G: EC 1 PLUS = velmi 
nízké emise PLUS

Skladování: 
ARDEX SK 90, SK 270, SK 20L, SK 28L, SK 20R, SK 28R, 
SK-W, SK-G, SK-R, SK-S: v originálním uzavřeném balení 
cca 24 měsíců, skladujte na suchém a chladném místě, 
chraňte před mrazem

ARDEX SK 90 BT, SK 90 RENO, SK-B, SK3 NC: v originál-
ním uzavřeném balení cca 12 měsíců, skladujte na su-
chém místě, chraňte před přímým slunečním zářením

ARDEX SK 90 BT TRICOM těsnění rohu 90°

Rozměry EAN-č. Číslo 
výrobku Karton

délka:
120 mm 8078 10 ks

ARDEX SK 90 RENO TRICOM renovační roh

Rozměry EAN-č. Číslo 
výrobku Karton

délka:
120 mm 8079 10 ks

 
ARDEX SK 20 L TRICOM těsnění sprchové desky levé

Rozměry EAN-č. Číslo 
výrobku Karton

délka:
105 mm 8074 10 ks

 
ARDEX SK 28 L TRICOM těsnění sprchové desky levé

Rozměry EAN-č. Číslo 
výrobku Karton

délka:
120 mm 8075 10 ks

 
ARDEX SK 20 R TRICOM těsnění sprchové desky pravé

Rozměry EAN-č. Číslo 
výrobku Karton

délka:
105 mm 8076 10 ks

 
ARDEX SK 28 R TRICOM těsnění sprchové desky pravé

Rozměry EAN-č. Číslo 
výrobku Karton

délka:
120 mm 8077 10 ks

IZOLACE



ARDEX K 22 F
Anhydritová stěrková hmota zpevněná 
vlákny

Na bázi alfa-polohydrátu.

Pro interiér, podlahy.

Pro tloušťku vrstvy od 1,5 do 50 mm.

S ARDEX MICROTEC TECHNOLOGIÍ.
Jistota díky zpevnění vlákny.
Stěrková vyrovnávací a nivelační hmota pro zhotovení 
rovnoměrně savých ploch před pokládkou elastických 
a textilních podlahových krytin, parket, obkladů a 
dlažeb na kritických podkladech. 

S velmi nízkým pnutím
S rychlým a vysokým náběhem pevnosti
Pochůzná již po cca 90 minutách
S optimální roztékavostí
Pumpovatelná

Oblast použití:
Stěrkování, vyrovnání a nivelace:
– suchých potěrů
– dřevotřískových desek
– dřevěných podlahových dílců 
– podkladů se zbytky vodovzdorných lepidel a stěrko-

vých hmot
– anhydritových, cementových potěrů, potěrů z litého 

asfaltu a magnezitových potěrů
– obkladů a dlažeb
a jiných podkladů.
Vhodná jako podklad pro textilní krytiny, krytiny z
kaučuku, linolea, PVC, měkčeného PVC, parket a dlažby.

Sypká hmotnost: cca 1,25 kg/litr
Váha čerstvé malty: cca 1,9 kg/litr
Spotřeba materiálu: cca 1,5 kg m²/mm

Doba pro zpracování (+20°C): cca 30 minut
Pochůznost (+20°C): po cca 90 minutách
Zralost pro pokládku (+20°C): po cca 1dni do 3 mm 
tloušťky vrstvy

Zatížení kolečkovým nábytkem: ano, od 1 mm 
tloušťky vrstvy
Vhodnost pro podlahové topení: ano

CE dle EN13813: CA-C40-F10
GISCODE: CP1 = stěrková hmota na bázi kalciumsul-
fátu 
EMICODE: EC 1 PLUS = velmi nízké emise PLUS

Skladování: v originálním uzavřeném balení cca 12 
měsíců, skladujte v suchých místnostech

Balení EAN-č. Číslo 
výrobku Paleta

25 kg
pap. pytel 7649 40 pytlů

Balení EAN-č. Číslo 
výrobku Paleta

2,5 l kanystr 4900 120 
kanystr

PANDOMO® Impregnation
impregnace, ochrana povrchu

Pro interiér.

K ochraně nabarvených a leštěných 
PANDOMO®-povrchových ploch.

polomatná
odolná otěru
odpuzuje vodu a nečistoty
zvýrazňuje barvu, čirá, bezbarvá
velmi nízká spotřeba
na bázi siloxanu a silanu
difuzně otevřený

Specifická váha: cca 1,03 kg/litr
Spotřeba materiálu: cca 25 – 30 g/m² při jednom nátěru
EMICODE: EC 1 PLUS = velmi nízké emise PLUS

Skladování: v originálním uzavřeném balení cca 12 měsíců, skladujte na 
suchém místě

PODLAHY, NIVELAČNÍ A OPRAVNÉ HMOTY

PANDOMO WALL



ARDEX A 828 COMFORT
Ultra-lehká stěrka

Bílý tmel na bázi sádry a umělých hmot s lehkými 
plnivy.

K vyhlazení a stěrkování stěn a stropů, tmelení spár 
u sádrokartonových a sádrovláknitých desek, výrobě 
povrchů dle skupin kvality Q1 –Q 4 dle platných
směrnic na sádrokartonech a sádrovláknitých deskách 
nebo na nosné disperzní a latexové barvy bez pene-
trace

Pro interiér, stěny a stropy.

Komfortní rozmíchání i větších množství
Stálá konzistence během doby zpracování
Finální práce bez nutnosti broušení
Vyhladitelná do nuly
Vysoká vydatnost, velmi nízká spotřeba
Velmi dobře brousitelná
Pro libovolné vrstvy

Oblast použití:
K vyhlazení a stěrkování stěn a stropů z:
– betonu
– zdiva
– omítky
– provzdušněného betonu
– sádrových a sádrovláknitých desek a jiných staveb-

ních desek

Vyplnění:
– trhlin štěrbin a děr
– spár u sádrových a jiných stavebních desek

Normy, atesty:
Tmelení spár sádrokartonů, typ 4 B, dle EN 13963, nehoř-
lavá látka, třída A1, dle EN 13501, díl 1

Poměr mísení:
cca 10.8 l vody : 15 kg prášku, což odpovídá cca 1obj.
dílů vody : 1,4 obj. dílů prášku

Váha sypké směsi: 0,75 kg/litr
Váha čerstvé směsi: 1,2 kg/litr
Spotřeba materiálu: cca 0,7 kg/m² a mm
Doba zpracovatelnosti (+20°C): cca 60 minut
Nátěry a lepení: po zaschnutí

hodnota pH: cca 8
EMICODE: EC 1 PLUS = velmi nízké emise PLUS

Skladování:  V suchých prostorách cca 12 měsíců
v originálním uzavřeném balení.

Balení EAN-č. Číslo 
výrobku Paleta

15 kg 
pap. pytel 4756 60 pytlů

S praktickým držadlem!

ARDEX RF*
Lehčený opravný a spárovací tmel v 
kartuši

Jednokomponentní jemná stěrka na bázi akrylových 
disperzí, bez rozpouštědel, připravena k použití. K opra-
vě trhlin, děr a betonu, omítky a lehkých příčkových 
konstrukcí.

Pro interiér i exteriér, stěny a stropy.

Bez smrštění, až do tloušťky jedné vrstvy 12 mm
Přetíratelný
Flexibilní
Bez rozpouštědel
Brousitelný

Oblast použití: 
Vyplňování trhlin, děr a škrábanců 

Uzavření dilatačních spár, jako například soklové lišty, 
okna a zárubně, stejně tak i napojení na zeď a strop v 
suché výstavbě 

Použitelná na podklady jako je dřevo, beton, omítka, 
zdivo, sádrokartonové desky a pod.

Hustota (DIN EN ISO 2811-1): 0,57 ±0,05 g/cm³
Zavadnutí povrchu (+23°C/50% rel.vlhkosti): cca 5 
minut
Tuhnutí, jehlový test (DIN 51579 / 5 sek.): 230 ±30 
1/10 mm
Překlenutí trhlin (na základě ASTM 2202): 
≤ 2 mm
Tvrdost dle Shore A (DIN 53505): 50 ±6 jednotek
Vytvrzení (+23°C/50% rel.vlhkosti): cca 3 mm / den
Zrnitost: < 0,2 mm

Teplota pro zpracování (Stěrka a podklad): +5°C do 
+35°C
Teplotní zatížení (vytvrzená stěrka): -25°C do +35°C

GISCODE: D1 - bez rozpouštědel
EMICODE: EC 1 PLUS = velmi nízké emise PLUS

Skladování: Chraňte před mrazem a vysokými teplota-
mi. Skladovatelný v suchých prostorách cca 12 měsíců 
v originálním uzavřeném balení.

Balení EAN-č. Číslo 
výrobku

Velikost 
balení

310 ml 
kartuše 7645 karton

12 ks

STĚNY, OPRAVNÉ STĚRKY, TMELY



ARDEX A 828 READY*
Vyrovnání povrchů a tmelení spár

Bílá disperzní hmota připravená k okamžitému použití.

Vyhlazení stěn a stropů na cement, sádrovou omítku a 
stěny z cihelného zdiva

K výrobě povrchů ve stupni kvality Q1 - Q4 dle platných 
směrnic na sádrových a sádrokartonových deskách

Možná aplikace Airless (pouze při celoplošné aplikaci)

Pro interiér, stěny a stropy.

Pro tloušťky vrstvy do 5 mm.
Vyhladitelná do nuly

Oblast použití:
Uzavření spár u betonových desek, sádrových a jiných 
stavebních desek.
Ke stěrkování a vyrovnání stěn a stropů z:
– betonu
– pórobetonu
– omítky
– sádrových a sádrovláknitých desek
– keramické dlažby – přírodního kamene – klinkeru
– matných a lesklých nátěrů
– vápenných omítek
– sádrokartonových desek
– cementovláknitých desek
aj. před provedením nátěrů, tapetováním, omítnutím 
syntetickou pryskyřicí atd. 

Normy, atesty:
Spárovací jemná stěrka typ 4A EN 13963

Váha čerstvé směsi: cca 1,2 kg/litr
Spotřeba materiálu: cca 1,2 kg na m² a mm
Schnutí (+20°C/50% rel.vlhkosti): 
cca 8 hodin při 1,5 mm tloušťky vrstvy 
cca 24 hodin při 3 mm tloušťky vrstvy 
cca 48 hodin při 5 mm tloušťky vrstvy

hodnota pH: cca 9,5

GISCODE: D1 – bez rozpouštědel
EMICODE: EC 1 PLUS = velmi nízké emise PLUS

Skladování: Chraňte před mrazem a vysokými teplota-
mi. V suchých prostorách cca . 12 měsíců v originálním 
uzavřeném obalu.

Balení EAN-č. Číslo 
výrobku Paleta

18 kg kýbl 4898 24 kýblů

ARDEX A 826 READY*
Velmi jemná disperzní finální stěrka

Bílý disperzní tmel připravený k okamžitému použití 
založený na vysoce kvalitních syntetických pryskyřicích 
a vybraných plnivech. 

Vyhlazení a stěrkování stěn a stropů v interiéru do 
tloušťky vrstvy 3 mm. 
K výrobě povrchů ve skupině kvality 2 až 4 dle platných 
směrnic na sádrokartonových a sádrovláknitých 
deskách

Pro interiér, stěny a stropy.

Pro tloušťky vrstvy do 3 mm
Vyhladitelná do nuly
Vynikající přídržnost na většině běžných podkladů bez 
nutnosti přednátěru

Oblast použití:
Vyhlazení a stěrkování stěn a stropů z:
– betonu
– pórobetonu
– vápenné omítky, sádrové omítky
– sádrových a sádrovláknitých desek
– keramické dlažby – přírodního kamene – klinkeru
– matných a lesklých nátěrů
– cementovláknitých desek
– laků
– starých stěrkových hmot
aj. před provedením nátěrů, tapetováním, omítnutím 
syntetickou pryskyřicí atd. 

Normy, atesty:
Spárovací jemná stěrka typ 3A EN 13963

Váha čerstvé směsi: cca 1,4 kg/litr
Spotřeba materiálu: cca 1,4 kg na m² a mm
Schnutí (+20°C/50% rel.vlhkosti): 
cca 4 hodiny při 0,5 mm tloušťky vrstvy 
cca 8 hodin při 1,5 mm tloušťky vrstvy 
cca 24 hodin při 3 mm tloušťky vrstvy

hodnota pH: cca 9,5

GISCODE: D1 – bez rozpouštědel
EMICODE: EC 1 PLUS = velmi nízké emise PLUS

Skladování: Chraňte před mrazem a vysokými teplota-
mi. V suchých prostorách cca . 12 měsíců v originálním
uzavřeném obalu.

Balení EAN-č. Číslo 
výrobku Paleta

5 kg kýbl 4899 72 kýblů

STĚNY, OPRAVNÉ STĚRKY, TMELY



Rozměry EAN-č. Číslo 
výrobku

Jednotka 
balení

pro ARDEX 
Hobbock 8085 1 ks

ARDEX DUSTFREE

Snižuje šíření prachu způsobené při míchání sypké 
směsi míchadlem.
V kombinaci s běžným vysavačem zajišťuje lepší 
pracovní podmínky a životní prostředí na stavbě. 
Snadné použití - vhodný pro ARDEX Hobbock.

Balení EAN-č. Číslo 
výrobku Paleta

25 kg 
pap. pytel 7650 40 pytlů

ARDEX B 16
Opravná sanační malta na betony s ochra-
nou proti korozi

Zpevněná vlákny. Pro vysprávku, vyplnění a vyhlazení 
chybných míst v betonových konstrukcích. Chrání 
výztuž proti korozi.

Pro interiér i exteriér, stěny i podlahy.

Oblast použití:
K vyplnění a
reprofilaci děr. K opravě betonového povrchu. K opravě
betonových prefabrikátů a železobetonových kon-
strukcí jako balkonových desek, nosníků a podpěr. 
Vrstvy do 70mm. Chrání výztuž před korozí.
Vhodná pro
– beton
– pohledový beton
– betonové díly
– cementovou omítku

Použití jako propojovací pačok:
ARDEX E 100 smíchejte s vodou v poměru 1:1 a spolu 
s ARDEXem B 16 smíchejte na hladkou roztíratelnou 
konzistenci a naneste štětcem na navlhčený betonový 
povrch nebo na vyčištěnou výztuž.

Normy, atesty:
Testováno podle EN 1504-3: 2006, „Výrobky a systémy 
pro ochranu a opravy betonových konstrukcí“

Část 3: Opravy se statickou funkcí a bez statické funkce: 
EN 1504-3: R4
Část 7: Ochrana výztuže proti korozi

Poměr mísení:
cca 4,0- 4,25 l vody : 25 kg prášku, což odpovídá
cca 1 obj. dílů vody: 4,5 nebo 4,2 obj. dílů prášku
Sypká váha: 1,4 kg/litr
Váha čerstvé směsi: 2,1 kg/litr

Spotřeba materiálu: cca 1,8 kg/m²/mm
Doba zpracovatelnosti (+20°C): cca 90 minut

GISCODE: ZP1 = produkt s obsahem cementu, 
nízký obsah chromátů.
EMICODE: EC 1 PLUS = velmi nízké emise PLUS

Skladování: v originálním uzavřeném balení cca 12 
měsíců, skladujte na suchém místě

STAVEBNÍ HMOTY

PŘÍSLUŠENSTVÍ



ELEKTRICKÉ 
PODLAHOVÉ TOPENÍ 
Energeticky úsporný systém 3v1
•	 pro keramické dlazby
•	 pro parkety
•	 pro koberce
•	 pro elastické podlahoviny

keramika
a přírodní

kámen

vícevrstvé
parkety a
lamináty

elastické 
podlahoviny

textilní
podlahoviny

   Topení pro všechny podlahoviny

   Funkční separace od podkladu 

   Hydroizolace s atestem

Stáhněte si technický list ZDEStáhněte si brožuru ZDE


