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Technisches Merkblatt 
Wandspachtelmassen

ARDEX R 4 RAPID
Univerzální rychlá opravná stěrka
•	 rychlé	vyschnutí s ARDURAPID® PLUS - efektem
• drží na téměř všech podkladech bez penetrace
• vytažitelná do nuly
•	 další	pracovní	krok	po	45	–	60	minutách

Oblast použití:
Interiér	a	exteriér.	Stěna,	strop,	podlaha.
–	vyhlazování	a	stěrkování	ploch	stěn,	stropů	a	podlah,	k	instalaci
tapet,	nástřiků,	disperzních	omítek	a	obkladů	stěn	a	podlahových
krytin	na	savých	i	nesavých	podkladech

–	vyplnění	trhlin,	hlubokých	děr,	škrábanců,	vrypů	i	spár
–	 U	 podlah	 k	 zapravení	 nerovností	 a	 výtluků	 u	 cementových
a	sádrových	stěrek
–	v	 exteriéru	 lze	 ARDEX	 R	 4	 RAPID	 použít	 pouze	 na	 podlaho-
vé	 plochy	 s	 nízkým	 provozem	 (např.	 oprava	 odstavných	 ploch
určených	čistě	pro	chodce)	a	není	vhodný	jako	podklad	pro	přímé
použití	ani	pro	nanášení	dvousložkových	nátěrů

–	k	rychlé	aretaci	a	kotvení	kovových,	spádových	a	úhlových	profilů
–	rychlý	stavební	systém	k	rychlým	renovacím

Druh výrobku:
Prášek	 ze	 speciálních	 cementů	 a	 dobře	 dispergovatelných	
umělohmotných	pojiv	a	jemných	plniv.

Po	zamíchání	s	vodou	vznikne	pevná	malta,	kterou	lze	zpracovávat
cca	15	minut.	Hmota	je	díky	hydrataci	a	schnutí	po	30	až	45	mi-
nutách	 pevná.	 Následná	 pokládka	 krytin	 je	 u	 savých	 podkladů
možná	po	cca	45	minutách	a	u	nesavých	podkladů	po	cca	60	mi-
nutách.

Zpracování:
Na	 rozmíchání	 1	 kg	 ARDEX	 R	 4	 RAPID	 je	 zapotřebí	 přibližně
0,4	l	vody.	Se	stěrkovou	hmotou	lze	pracovat	přibližně	15	minut	při
teplotě	+18	°C	až	+20	°C.	Nižší	teploty	prodlužují	pracovní	dobu,
vyšší	 teploty	 ji	 zkracují.	 Na	 nesavé	 podklady	 naneste	ARDEX	 R
4	RAPID	v	 tloušťce	nejméně	1	mm.	Dostatečně	vytvrzené	vrstvy

stěrky	lze	znovu	vyhladit	čerstvě	namíchaným	materiálem.	
V	případě	pochybností	proveďte	zkoušku.	Univerzální	rychlou	stěr-
ku	ARDEX	R	4	RAPID	zpracovávejte	při	teplotě	nad	+	5°C.
V	případě	vystavení	vlhkosti	(např.	při	venkovním	použití)	musí	být	
ARDEX	R	4	RAPID	 trvale	 chráněn	proti	 vlhkosti	 pomocí	 nátěro-
vého	systému.

ARDEX Baustoff, s.r.o.
Jihlavská 7a, 62500 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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Příprava podkladu:
ARDEX	R	4	RAPID	drží	prakticky	na	všech	běžných	podkladech	
bez	penetrace.	Podklad	musí	být	suchý,	pevný,	nosný	a	zbaven	
prachu,	nečistot	a	separačních	částic.

Podklad bez před-
nátěru

s před-
nátěrem

Pórobeton ü

Beton ü

Cihla ü

Sádrokarton ü

Vápenný	pískovec* ü

Sádrová	stěrka ü

Sádrové	a	sádrovláknité	desky ü

Cementovláknité	desky* ü

OSB	desky	ÖNORM	EN	300 ü

Dřevotřískové	desky	P4	-	P7* ü

Obklady	a	dlažby* ü

Přírodní	kámen ü

Akrylové	a	alkydové	nátěry ü

Probarvené	dekoratovní	omítky ü

Pevně	přilnavá	disperzní	pasta ü

Matné	disperzní	barvy	odolné	
proti	omývaní	a	otěru*

ü

Latexové	barvy ü

Minerální	zatíraná	omístka* ü

MG	2	vápenocementová	malta ü

MG	3	cementová	malta ü

MG	4	sádrová	malta ü

Omítka	ze	syntetické	prys-
kyřice*

ü

�*uvedená�aplikační�doporučení�platí�pouze�pro�použití�v�interiéru

Poznámka:
Je	třeba	dodržovat	pokyny	uvedené	v	našich	bezpečnostních	lis-
tech.

Praktický  tip:
Pro	broušení	povrchu	ARDEX	R	4	RAPID	doporučujeme	použít
brusivo	o	zrnitosti	180-240	od	firem	MIRKA	a	FESTOOL.

Technická data dle kvalitativní normy ARDEX: 
	
Záměsný	poměr:		 	cca	0,4	l	vody:	1	kg	prášku		

t.j.	v	objemových	dílech	
cca	1	díl	vody:	2	díly	prášku

Sypká	hmotnost:		 cca	0,85	kg/litr
Hmotnost	čerstvé	malty:		 cca	1,5	kg/	litr
Spotřeba	materiálu:		 cca	1,1	kg	prášku	na	m²	a	mm
Doba	zpracování	(+20°	C):		 cca	15	minut
Pevnost	v	tlaku:		 	po	1	dni	cca	11	N/mm2	

po	7	dnech	cca	15	N/mm2	
po	28	dnech	cca	20	N/mm2

Pevnost	v	tahu	za	ohybu:		 	po	1	dni	cca	2,5	N/mm2	
po	7	dnech	cca	3,5	N/mm2	
po	28	dnech	cca	5,5	N/mm2

Hodnota	pH:		 �čerstvá�malta�obsahující�cement�=��
cca�11,5

Balení:		 kýbl	2,5	kg	netto
EMICODE:		 EC	1PLUS	–	velmi	nízké	emise	PLUS

Označení	dle		
GHS/CLP:		 viz	bezpečnostní	list
Označení	dle		
ADR:		 viz	bezpečnostní	list
Skladování:		 	v	suchých	místnostech																	

cca	12	měsíců	v	originálním							
uzavřeném	balení	

ARDEX R 4 RAPID
Univerzální rychlá opravná stěrka
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Ručíme	 za	 bezvadnou	 kvalitu	 našich	 produktů.	 Naše	 doporučení	 pro	 zpracování	 vycházejí	 ze	 zkoušek	 a	 praktických	 zkušeností,	 mohou	 však	 být	 považována	 pouze	 za	
všeobecnádoporučení	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.
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Doplnění:
Ve venkovním prostředí lze ARDEX R 4 Rapid používat pouze
na málo namáhané podlahové plochy (např. opravy ploch čistě
pro pěší) a není vhodný k přímému použití nebo k aplikaci
dvousložkových nátěrů.


