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Certifikovaný výrobce dle
DIN EN ISO 9001/14001

ARDEX B13 
Betonová stěrková a jemná opravná malta
•	 Na bázi cementu

•	 Ideální jako povrchová stěrka

•	 Odolná vodě a povětrnostním vlivům

•	 Pro interiér i exteriér

•	 Lze aplikovat až do tloušťky vrstvy 5 mm

•	 Rychlé zpracování

•	 Nehořlavá tř. A1 podle EN 15301-1

Oblast použití: 
Pro interiér i exteriér.
K vyhlazení, opravě, vyrovnání a nátěru povrchů stěn a stropů z pohle-
dového betonu, prefabrikovaného betonu, cementové nebo vápenno-
cementové omítky a surového zdiva. Pro vyplnění trhlin a děr na stě-
nách a stropech. K vyhlazení vnitřních stěn pórobetonu. 
POZNÁMKA: Podklady s nízkou pevností, jako je vápenná / písková 
omítka, nejsou vhodnými povrchy pro aplikaci ARDEX B13.

Druh výrobku:
Šedý prášek na bázi cementu. 
Po smíchání s vodou vznikne hladká, pastózní a stabilní malta, se kte-
rou se snadno pracuje a která vytvrzuje se pomocí hydratace a sušení 
na hmotu cementově šedé barvy, difúzně otevřenou, téměř bez napě-
tí, která je odolná vodě a povětrnostním vlivům a drží prakticky jakém-
koli vhodném podkladu. 
Povrch je vhodný pro malířské práce.

http://www.emicode.com/en/products
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EN 998-1:2016

ARDEX B 13 
Běžná omítková malta  
pro interiér i exteriér  

EN 998-1:GP-CS IV-W2

Reakce na oheň: A1
Absorbce vody: WC2
Propustnost pro vodní 
páru: ≤ 25
Pevnost v tahu: ≥ 1,0 N/mm²,

vzor B
Zvětrávání: není určeno
Tepelná vodivost/
hustota:

1.17 W/(m*K)
(P = 50%)

Tepelná vodivost 
(s tepelně izolační 
omítkou): není určeno
Trvanlivost jednovrst-
vých omítkových malt: není určeno
Trvanlivost všech 
omítacích malt, s vý-
jimkou jednovrstvých 
omítek:

posouzení 
podle před-
pisů platných 
v místě použití

Nebezpečné látky: viz bezpeč-
nostní list
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EN 1504-3:2006

ARDEX B 13 
Polymerem modifikovaná  

cementová malta (PCC)  
pro opravy (ne statické) betono-

vých konstrukcí EN 1504-3: R1

Pevnost v tlaku: třída R1
Obsah chloridových 
iontů: ≤ 0,05%
Adheze: ≥ 0,8 MPa
Odolnost proti  
karbonataci: není určeno
Youngův modul: není určeno
Tolerance změny te-
ploty část 1, vystavení 
mrazu / tání při kontak-
tu s rozmrazovací solí: není určeno
Drsnost: není určeno
Koeficient tepelné 
roztažnosti: není určeno
Absorbce kapilární 
vody: není určeno
Reakce na oheň: A1
Nebezpečné látky: v souladu s 

5.4 normy EN 
1504-4
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Příprava podkladu:
Podklad může být suchý nebo vlhký, pevný, nosný, bez separačních 
materiálů a znečištění.
Musí být odstraněny barevné nátěry, zbytky omítky apod. 
Kovy musí být chráněny přípravkem proti korozi, který slouží také jako 
pojivový můstek. 
Betonové stěny a zdivo by měly být nejméně 6 týdnů staré, aby umož-
nily počáteční vyschnutí a snížily smrštění podkladu

Zpracování:
Čistou vodu nalijeme do čisté míchací nádoby a za intenzivního míchá-
ní se do ní přidáme dostatek prášku, aby vznikla hladká pastózní malta 
bez hrudek. 
Ke smíchání 25 kg prášku ARDEX B13 je zapotřebí přibližně 6,25–6,75 
litru vody. 
Maltu lze zpracovávat přibližně 4 hodiny při teplotě +18 ° C až +20 ° C 
a lze ji nanášet až do 5 mm v jednom pracovním kroku. Vytvrzuje hyd-
ratací a sušením za normální teploty přibližně za 2 hodiny do té míry, 
že je možné další zpracování, jako je filcování nebo hlazení pomocí AR-
DEX B13. 
Barevné pigmenty nejprve smícháme s vodou a následně vmíchám do 
malty ARDEX B13 jako pastu. Poměr přidání barvy může být až 5 hmot-
nostních procent prášku ARDEX B13. 
V případě pochybností doporučujeme provést zkušební plochu. 
ARDEX B13 lze použít v interiéru i exteriéru při teplotách nad + 5 ° C. 
Směs malty najprve naneseme vhodným hladítkem na připravený 
podklad jako záškrab do tloušťky asi 1 mm, poté naneseme maltu AR-
DEX B13 v požadované tloušťce, ještě do čerstvého. Použitelná až do 
maximální tloušťky 5 mm.

Zpracování na podlaze: 
Tam, kde jsou požadovány silnější aplikace v dílčích oblastech, např. 
vyplnění trhlin, děr a prohlubní na povrchu by měl být použit ARDEX 
A46. Další technické informace naleznete v technickém listu ARDEX 
A46 nebo kontaktujte technickou službu ARDEX. 
Pro dosažení hladšího povrchu naneste ARDEX B13 na ARDEX A46, jak-
mile dostatečně zaschne, což je obvykle asi po hodině při +20 ° C. 
Alternativně lze pro hlubší aplikace na větší plochy naneste vyrovnáva-
cí maltu ARDEX AM100 (od 5 mm do 50 mm) a po 2 hodinách můžete 
přetírat pomocí ARDEX B13. Další informace naleznete v technickém 
listu ARDEX AM100 nebo kontaktujte technickou službu ARDEX.

 
Upozornění: 
Obsahuje cement. Způsobuje podráždění kůže. Způsobuje vážné po-
škození očí. Udržujte mimo dosah dětí. Noste ochranné rukavice a 
ochranu očí. Zabraňte kontaktu s očima, pokožkou nebo oděvem. 

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Pokud je 
to možné, vyjměte kontaktní čočky. Pokračujte ve vyplachování. Pokud 
podráždění očí přetrvává: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření. 

Skladujte na suchém místě. Obsah / obal zlikvidujte v souladu s místní-
mi / regionálními / národními / mezinárodními předpisy. 

Fyziologicky a ekologicky nezávadné po vytvrzení. 

GISCODE ZP1 = produkt obsahující cement, s nízkým obsahem chro-
mátů.

Doporučení:
Při aplikaci dbejte technických listů a platných norem a směrnic! V pří-
padě pochybností proveďte zkoušku. K pokládce na zeď a do vlhkých 
prostor použijte vždy vhodné, výrobcem schválené krytiny.
Uchovávejte mimo dosah dětí. 

Likvidace:
Obsah /  obal odstraňte v souladu s místními / regionálními / národní-
mi a mezinárodními předpisy.

Technická data dle kvalitativní normy ARDEX: 
poměr mísení:  cca 6,25 - 6,75 l vody: 25 kg prášku 

tj. cca 1 hm. díl vody: 2 ¾ hm. dílů prášku
sypká hmotnost:  cca 1,6 kg/l
hmotnost čerstvé malty: cca 1,7 kg/l
spotřeba materiálu: 1,4 kg prášku na m² a mm 
doba zpracovatelnosti  
(+20° C): cca 4 hod.
pevnost v tlaku:  po 7 dnech přibližně 8 N / mm² 

po 28 dnech přibližně 18 N / mm²
pevnost v ohybu:  po 7 dnech přibližně 3 N / mm² 

po 28 dnech přibližně 5 N / mm²
hodnota pH:  cca 12
korozní chování:  nezpůsobuje korozi na oceli
Označení dle GHS/CLP: viz bezpečnostní list
Označení dle ADR: viz bezpečnostní list
EMICODE: EC 1 PLUS - velmi nízké emise PLUS
Balení: pytle o hmotnosti 25 kg
Skladování:  lze skladovat v suchých místnostech asi 12 

měsíců v původním uzavřeném obalu

ARDEX B13
Betonová stěrková a jemná opravná malta

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. 02
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