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Technický list 
Stěnové stěrky

ARDEX F 3
Opravná hmota pro fasády
•	 rychlé	vytvrzení	a	vyschnutí	díky	ARDURAPID	PLUS®	efektu
•	 vysoce	zušlechtěna	umělohmotnými	pryskyřicemi
•	 vyschnutí	po	1	dni	ve	všech	vrstvách
•	 vynikající	přídržnost
•	 velmi	nízká	spotřeba

Oblast použití:
Pro	interiér	a	exteriér
–	 Oprava	 a	 stěrkování	 fasád,	 ploch	 stěn	 a	 stropů	 před	
nanesením	disperzních	nátěrů	a	omítek,	silikátovo-pryskyřičných,	
disperzních	 a	 silikátových	 barev,	 lazur,	 stěrkových	 technik	 apod.	
Sanace	 trhlin	 skupiny	A.1	 a	A.2,	 odpovídající	 BFS	 technickému	
listu	19.	

Druh výrobku:
Bílá	 prášková	 hmota	 z	 flexibilních	 a	 hydraulických	 pojiv.	
Smícháním	 s	 vodou	 vznikne	 hladká	 hmota,	 kterou	 lze	 snadno	
nanášet	v	tenkých	i	silných	vrstvách	a	která	vytvrzuje	přibližně	po	
90	minutách.	Vyschlé	vrstvy	jsou	bez	pnutí	a	difuzně	otevřené.	

Zpracování:
K	 rozmíchání	 25	 kg	 prášku	 ARDEX	 F	 3	 je	 zapotřebí	 přibližně	
11,5	 l	 vody.	 Smíchejte	 pouze	 takové	 množství	 materiálu,	 které	
lze	 zpracovat	 během	 přibližně	 30	minut.	 Hmotu	 lze	 zpracovávat	
přibližně	30	minut	při	teplotě	+18	°C	až	+20	°C	a	lze	ji	ihned	nanášet	
v	 požadované	 tloušťce	 vrstvy.	 Dokončení	 lze	 provést	 filcováním	
a	 vyhlazením.	Pro	 vyplňování	 děr	 a	 nerovností	 a	 pro	modelová-	
ní	 hrubých	 povrchových	 struktur	 lze	ARDEX	F	 3	 nastavit	 žárem	
sušeným	 pískem,	 např.	 Quarzsand	 ARDEX	 0,3	 -	 0,9	 mm.  
 

Poměr	stran	 je	max.	1	objemový	díl	produktu	 :	0,3	objemový	díl.	
písku.	 Množství	 vody	 by	 se	 nemělo	 zvyšovat.	
Vyšší	 teploty	 zkracují,	 nižší	 prodlužují	 dobu	
vytvrzení.	 V	 případě	 pochybností	 proveďte	 zkoušku.	
ARDEX	F	3	zpracovávejte	v	exteriéru	a	interiéru	při	teplotách	nad	
	+5	°C.	Nižší	teploty	prodlužují	dobu	pro	zpracování,	vyšší	ji	zkracují.	
Stěrkovou	 vrstvu	 lze	 po	 zaschnutí,	 po	 jednom	 dni,	
přetřít	 vhodným	 nátěrem	 či	 aplikovat	 omítkový	 systém.		
Stěrková	 vrstva	 ARDEX	 F	 3	 se	 nesmí	 fluátovat.	 V	 případě	
stěrkování	 skvrn	 během	 následných	 prací	 dbejte	 na	 rozdílnou	
savost	a	alkalitu	podkladu.	Je	třeba	dodržovat	doporučení	výrobců	
nátěrů	a	omítek	pro	aplikaci.	Díky	efektu	ARDURAPID	jsou	i	silné	
vrstvy	ARDEX	F	3	suché	již	po	jednom	dni	při	teplotách	nad	+10	°C.		
 
 

ARDEX Baustoff, s.r.o.
Jihlavská 7a, 625 00 Brno
tel.: +420 541 249 922
e-mail: ardex@ardex.cz
www. ardex.cz

Certifikovaný výrobce dle
ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14001
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Oprava	trhlin:
Pro	opravy	trhlin	skupiny	A.1	„Trhliny	na	povrchu	omítky“	a	skupiny	
A.2	„Trhliny	pronikající	omítkovými	vrstvami“	se	malta	ARDEX	F	3	
nanáší	na	podklad	hladítkem	a	ostře	se	stáhne.	Poté	se	po	celé	
ploše	 nanese	 malta	 k	 uložení	 alkáliím	 odolné	 výztužné	 tkaniny.	
Druhé	nanesení	stěrky	lze	provést	po	2	hodinách.

Příprava podkladu:
Podklad	 musí	 být	 suchý,	 pevný,	 nosný	 a	 zbavený	 prachu,	
nečistot	 a	 jiných	 separačních	 látek.	 Je	 třeba	 odstranit	 staré,	
nedostatečně	 přilnavé	 nebo	 špatně	 držící	 nátěry,	 uvolněné	
omítky	 a	 tapety.	 V	 exteriéru	 je	 třeba	 před	 vyplněním	 zcela	
odstranit	 všechny	 nátěry;	 hladké	 podklady	 je	 třeba	 zdrsnit.

Podklad bez	
penetrace

s	penetrací	/	
pouze	
	v	interiéru

Pórobeton	 ü

Beton ü

Cihelné	zdivo ü

Sádrokarton ARDEX	P	51	
ARDEX	P	52

Pískovec ü

Sádrové	stěrky ARDEX	P	51	
ARDEX	P	52

SDK	a	sádrovláknité	desky ü

Cementovláknité	desky ü

Obklady	a	dlažby ü

Přírodní	kámen ü

Voděodolné,	otěruvzdorné
a	omyvatelné	matné	disperzní
barvy

ü

Latexové	barvy ü

Minerální	drásané	omítky ü

sk.	2	vápenocementová	malta ü

sk.	3	cementová	malta ü

sk.	4	sádrová	malta ARDEX	P	51	
ARDEX	P	52

omítka	ze	syntetické	pryskyřice ü

Poznámka: Dbejte	pokynů	v	našich	bezpečnostních	listech

Technická data dle kvalitativní normy ARDEX: 
Záměsný	poměr:		 	cca	11,5	l	vody	:	25	kg	prášku	

tj.	cca		
1	obj.díl	vody	:	2,5	obj.	díl	prášku

Sypká	hmotnost:		 cca	0,9	kg/l
Hmotnost	čerstvé	malty:		 cca	1,3	kg/l
Spotřeba	materiálu:		 cca.	0,9	kg	prášku	/m²	a	mm
Doba	zpracování	(+20	°C):		 cca	30	min
Natěračské	a	lepicí	práce		
(+20°C):		 po	cca	1	dni
Pevnost	v	tlaku:		 	po	7	dnech	cca	9	N/mm2	

po	28	dnech	cca	18	N/mm2

Pevnost	v	tahu	za	ohybu:		 	po	7	dnech	cca	6	N/mm2	
po	28	dnech	cca	9	N/mm2

Paropropustnost	µ:	 cca	60
Hodnota	pH:		 Čerstvá	malta	obsahující	cement	=		
	 cca	11,5
Balení:		 	pytel	25	kg	netto;	

pytel	5	kg	netto,	baleno	po	4	ks
EMICODE:		 EC	1PLUS	–	velmi	nízké	emise	PLUS

Označení	dle	GHS/CLP:		 viz	bezpečnostní	list
Označení	dle	ADR:		 viz	bezpečnostní	list
Skladování:		 	v	suchu	12	měsíců	v	originálním	

balení	

ARDEX F 3
Opravná hmota pro fasády

12
/2

02
1/

JA

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. Předpisy pro jednotlivé země založené na regionálních normách, stavebních předpisech,směrnicích pro zpracování nebo odvětví mohou vést ke konkrétním 
doporučením pro zpracování. Naše všeobecné podmínky najdete na www.ardex.cz.


