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ARDEX X 6

Oblast použití:
Pro interiér a exteriér. Pro stěny a podlahy.

Pokládka a lepení
- obkladů a dlažby z kameniny a keramiky, slinuté  
  dlažby
- desek a dlažby z přírodního kamene (odolných 
  proti vhlkosti)

Pokládka
- vhodných stavebních desek, např. sádrokatonů
- izolačních desek z tvrdé pěny a minerálních vláken
- obkladových dílců (izolačních desek z tvrdé pěny, 
  oboustranně kašírovaných omítkou)

Lepení stropních, pohledových a zvukově-izolačních 
desek.

Druh výrobku:
Prášek, vyrobený z cementů, plniv, flexibilně působí-
cích umělých hmot a aditiv.

Smícháním s vodou vznikne hladká, pastózní lepící 
malta, vytvrzující hydratací a schnutím, která je po 
několika dnech odolná vůči vodě a povětrnostním vli-
vům. ARDEX X 6 drží prakticky na všech vhodných 
podkladech, jako je např. beton, cementový či an-
hydritový potěr, dále potěr z litého asfaltu, omítka či 
zdivo a propůjčuje pevné spojení mezi jednotlivými 
stavebními prvky.

Příprava podkladu:
ARDEX X 6 je vhodný na suchý i vlhký podklad, ten 
však musí být pevný, nosný a zbavený separačních 
částí.

Sádrové podklady a savé nebo broušené anhydri-
tové potěry musí být suché a natřené propojovací 
disperzí ARDEX P 51 nebo ARDEX P52, zředěnou 
1:3 vodou.

Sádrové omítky by měly být o tloušťce min. 10mm a 
nesmí být s filcovanou či gletovanou úpravou. Staré 
dlažby, kov, sklo, laky, nátěry a podobné podklady v 
interiéru je nutno opatřit umělopryskyřičným předná-
těrem ARDEX P 82.
Stávající obkady a dlažby, v interiéru i exteriéru, je 
nutné napenetrovat rychlým multifunkčním předná-
těrem ARDEX P4. 
Calciumsulfátové potěry musí být připraveny v sou-
ladu s předpisy a musí z nich být předem odstraněn 
prach průmyslovým vysavačem.
Pokládka následuje až po vyschnutí přednátěru.

Zpracování:
V čisté míchací nádobě smícháme čistou vodu s 
práškem ARDEX X 6 intenzivním mícháním, dokud 
nezískáme bezhrudkovou, hladkou, hustě pastózní 
maltu. Pro zlepšení vláčnosti a zpracovatelnosti mal-
tu před nanášením ještě jednou promícháme. 

Záměsný poměr pro 25kg ARDEX X 6 je cca 8 l vody. 
Maltu lze zpracovávat cca. 5 hod. při +20°C. 

Maltu naneste na podklad zubovým hladítkem a sta-
hujte tak, aby došlo k celolplošnému kontaktu a při-
lepení obkladů a dlažby k podkladu. Podklad, druh 
a velikost desek jsou rozhodující pro volbu velikosti 
zubu. 

Plocha s naneseným lepidlem by měla být pouze tak 
velká, aby všechny lepené díly mohly být během 20 
minut doby pro pokládku vlepeny do ještě pastózní-
ho a vlhkého maltového lože. ARDEX X 6 použijeme 
i pro vyrovnání hrubých a nerovných podkladů. Po 
vytvrdnutí vyrovnávací vrsty je možno začít s lepe-
ním. 

Při lepení tepelně izolačních desek nanášíme maltu v 
pásech nebo „buchtách“ na zadní stranu desek. Ne-
jsou-li lepené desky porézní, musí být jejich povrch 
před lepením mechanicky zdrsněn. 

V případě pochybností proveďte zkoušku. 

ARDEX X 6 zpracovávejte při teplotách nad + 5°C.

Doporučení:
MICROTEC flexibilní lepidla ARDEX X , ARDEX X 
90 OUTDOOR a ARDEX S 28 NEU lze použít při 
pokládce slinuté dlažby:
- s délkou hrany >60 cm
- na ještě pracující podklady, např. beton < 6 měsíců 
starý
-na balkonech a terasách, na fasádách a ve vlhkých 
prostorách (neplatí pro ARDEX S 28 NEU)

Při pokládce velkoformátové dlažby je nutné dodržo-
vat platné předpisy a dbát doporučení z technických 
listů. 
Při pokládce dlažby či izolačních desek na  stavební 
desky dbejte na to, aby tyto byly stabilní a neprohý-
bající se. 

Pro lepení dlažby na dřevotřískové desky (typ P5)
doporučujeme použít lepidlo na přírodní kámen a 
dlažbu ARDEX N 23 W MICROTEC nebo vysokofle-
xibilní tenkovrstvé bílé lepidlo ARDEX S 48.

Flexibilní lepidlo



Technická data 
dle kvalitativní normy ARDEX:

Záměsný poměr: 
cca 8 l vody : 25 kg prášku
t.j. v objemových dílech
cca. 1 díl vody: 2 1/4 dílu prášku

Sypká hmotnost:  cca 1,4 kg / l

Hmotnost čerstvé malty: cca 1,7 kg / l

Spotřeba materiálu: 
při hladkém povrchu
cca 1,4 kg prášku / m² 
při velikosti zubů 3 x 3 x 3 mm
cca 2,5 kg prášku / m² 
při velikosti zubů 6 x 6 x 6 mm
cca 3,0 kg prášku / m² 
při velikosti zubů 8 x 8 x 8 mm
cca 3,7 kg prášku / m² 
při velikosti zubů 10 x 10 x 10 mm
cca 4,5 kg prášku / m² 
při velikosti zubů 12 x 12 x 12 mm

Doba zpracování (+20°C):  cca 3 hod.

Doba pro pokládku: cca 30 min.
(měřeno při čerstvé maltě)

Doba pro korekci: cca 15 min.

Pochůznost (+20°C): 
po dostatečném vytvrzení, cca 24 hod., pak možno 
spárovat

Spárovatelnost na stěně (+20°C): 
po cca. 8 hod.

Vhodné pro podlahové topení: ano

Označení dle GHS/CLP: GHS05 „žíravý“
Označení dle ADR: žádné
EMICODE: EC1 R PLUS = velmi nízké emise PLUS

Balení: pytel 25kg netto

Skladování: v suchu cca. 12 měsíců v originálním 
uzavřeném balení. 

Pro lepení desek ve vysoce namáhaných oblastech, 
jako např. v lázních, použijte epoxidové lepidlo AR-
DEX WA a epoxidovou spárovací hmotu ARDEX WA, 
nebo jemnou spárovací hmotu ARDEX RG 12 1-6.

Pro lepení mramoru a jiných přírodních kamenů citli-
vých na vlhkost, bez rizika probarvení použijte v interi-
éru produkty ze systému ARDEX pro přírodní kameny.

Pro utěsnění před pokládkou doporučujeme použít 
ARDEX těsnící tmely

Upozornění:
Obsahuje cement. Dráždí kůži. Způsobuje podráž-
dění kůže. Nebezpeční poškození zraku.Uchovávej-
te mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice a 
ochranné brýle. Vyhněte se kontaktu s očima, kůží či 
potřísnění oděvu. 
V PŘÍPADĚ KONTAKTU S OČIMA: několik minut 
proplachujte čistou tekoucí vodou, případné kontaktní 
čočky dle možností vyjměte. Pokračujte ve vyplacho-
vání. V případě přetrvání problémů vyhledejte lékaře 
a ukažte mu obal výrobku či tento technický list.

Ve vytvrzeném stavu fyziologicky a ekologicky nezá-
vadné.

GISCODE: ZP 1 = produkt obsahující cement, velmi 
nízký obsah chromátu.
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EN 12004:2007+A1:2012

ARDEX X 6
Malta s obsahem cementu

EN 12004:C2TE

Přídržnost při uložení za sucha: ≥ 1,0 N/mm²

Přídržnost při ponoření do vody: ≥ 1,0 N/mm²

Přídržnost při uložení při vyšší
teplotě:

≥ 1,0 N/mm²

Přídržnost po cyklech zmrazení-
rozmrazení

≥ 1,0 N/mm²

Reakce na oheň: E

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.




