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Tenkovrstvé lepidlo

Na bázi cementu

Odolné vodě
Mrazuvzdorné
Flexibilní 
Výrazně nižší spotřeba

K lepení dlažeb, obkladů a izolačních materiálů
Tenkovrstvá malta dle ČSN EN 12004
Kategorie C2 TE S1 Nehořlavá stavební hmota
Třída A1 dle ČSN EN 13501-1, část 1,
Zkušební značka PA-III 4,53

   ARDEX X7G - Die Erfolgsformel tenkovrstvé lepidlo
+ ARDEX E 90 umělopryskyřičná disperze
= elastické, vodoodpudivé lepení s vysokou přídržností

o 
20

% VÍCE
plošného
výkonu

Certifikovaný výrobce dle 
EN ISO 9001 a EN ISO 14001



Oblast použití:
Pro interiér a exteriér. Stěna a podlaha.

K lepení a pokládce
- obkladů a dlažby z kameniny a bělniny
- mozaiky ze skla a keramiky
- desek z umělého i přírodního kamene necitlivého
 na vlhkost 
- slinuté dlažby velikosti < 0,2 m2 v interiéru

K lepení  
- vhodných stavebních desek (např. sádrokartonových)
- zvukově izolačních desek z tuhé pěny a minerálních 
vláken
- obkladových prvků (izolačních desek z tuhé pěny  
s oboustranným kašírováním)
- na vyhřívaných potěrech
- obkladů v bazénech
- stropních, pohledových a zvukově izolačních panelů

Druh výrobku:
Prášek vyrobený z cementů, plniv a flexibilně působí-
cích umělých hmot a přísad. Smícháním s vodou vznik-
ne jemná, pastózní lepicí malta, která vytvrzuje hyd-
ratací a schnutím a po několika dnech je odolná vodě 
a povětrnostním vlivům. X7G - Die Erfolgsformel drží 
prakticky neoddělitelně na téměř všech stavebních ma-
teriálech, jako např. na betonu, omítkách, cihlách, sá-
dře, potěrech (včetně vnitřních anhydritových a asfalto-
vých potěrů) a jiných podkladech a tvoří pevné spojení 
mezi stavebními materiály. V některých případech je 
nutný přednátěr jako propojovací můstek.
ARDEX E 90 je syntetický pryskyřičný vodou ředitelný 
zušlechťovací koncentrát bez rozpouštědel.

Příprava podkladu:
Suchý nebo vlhký podklad musí být pevný a nosný,   
odolný proti zkroucení, zbavených prachu, nečistot 
a separačních materiálů.

Podklady ze sádry nebo broušených anhydritů musí 
být suché a přednatřené propojovací disperzí ARDEX 
P 51, ředěnou 1 : 3 vodou. Při pokládce velkoformáto-
vých obkladů/dlažby (> 0,2 m2 velikost obkladu / dlažby 
v interiéru) doporučujeme na podklady citlivé na vlh-
kost použití malty s krystalickou vazbou vody.
Na hutném hladkém podkladu v interiéru, jako jsou sta-
ré obklady a dlažby, terrazzo, přírodní kámen, použijte 
jako propojovací můstek rychlý multifunkční přednátěr 
ARDEX P 4 READY.  Na  litý asfalt, dřevotřískové desky  
a kovové povrchy použijte pryskyřičný přednátěr  
ARDEX P 82. 
Ve vlhkých prostorách a v exteriéru je třeba použít na 
keramické dlaždice jako pojivový můstek a ochranu 
proti vlhkosti vhodné hydroizolační hmoty ARDEX. 

Pokládka obkladů a dlažeb s X7G - Die Erfolgsformel 
je možná po zaschnutí přednátěru nebo adhezního 
můstku.

Zpracování: 
V čisté míchací nádobě intenzivně vmíchej-
te do čisté vody prášek ARDEX X7G - Die Er-
folgsformel, až získáte bezhrudkovou, hlad-
kou, pastózní maltu. Pro zlepšení vláčnosti 
a smáčivosti opětovně před aplikací promíchejte.
Na rozmíchání 25 kg prášku je třeba cca 10,5 litrů vody.

Maltu lze při 20°C zpracovávat cca 5 hodin. 
Tuhnoucí malta se nesmí ředit vodou nebo zpracová-
vat s čerstvou maltou.

Při rozmíchání s příměsí ARDEX E 90 je nutný násle-
dující poměr:

25,0 kg prášku ARDEX X7G - Die Erfolgsformel
4,5 kg umělopryskyřičné přísady ARDEX E 90
6,5 kg vody

Korekturu hustoty malty můžete provést zvýšením 
nebo snížením přídavku prášku nebo vody. 

Maltu nanášejte hladítkem na podklad a ozubeným 
hladítkem natahujte ve svislém nebo vodorovném 
směru (floating). Druh zubové stěrky zvolte dle druhu 
podkladu a jeho velikosti. U více namáhaných ploch, 
jako jsou např. fasády, naneste maltu i na zadní stranu 
lepených desek (buttering and floating), aby bylo zaru-
čeno celoplošné přilepení. 

Při lepení skleněné mozaiky a na přední straně papí-
rem polepené keramiky nanášejte tolik X7G - Die Er-
folgsformel, aby při vtlačení mozaiky vystupovala mal-
ta do spár a tím bylo dosaženo dokonalého usazení 
do maltového lože. Potřebné dospárování proveďte v 
tomto případě též X7G - Die Erfolgsformel. 

Plochy pro pokládku by měly být pouze tak veliké, 
aby mohly být obklady, dlažba či desky lehce vlepeny  
a usazeny do pastovitého, vlhkého maltového lože  
v čase pro pokládku 30 minut. Drsné a nerovné podkla-
dy lze vyplnit maltou. Po vytvrzení vrstvy výplně může 
následovat pokládka.

Při lepení izolačních desek nanášejte lepicí maltu v pá-
sech, nebo “buchtách” na zadní stranu desek. Nejsou-
li lepené desky porézní, musí být jejich povrch před 
lepením mechanicky zdrsněn. 

V případě pochybností proveďte zkoušku. 

Tenkovrstvé lepidlo ARDEX X7G - Die Erfolgsformel 

ARDEX X7G - Die Erfolgsformel
Tenkovrstvé lepidlo



zpracovávejte při teplotách nad 5 °C. Vyšší teploty zkra-
cují čas pro zpracování a zatížení, nižší je prodlužují.

Plnění pískem:
K vyrovnání a vyhlazení hrubých a nerovných podkladů 
může být do X7G - Die Erfolgsformel přimísen písek 
zrnitosti 0 -1 mm následovně:

Záměsný poměr v objemových dílech:
Lepidlo ARDEX X7G - Die Erfolgsformel příměs písku
1,0                  0,3 – 0,4 

Upozornění:
Jsou-li dlažby a obklady nebo izolační desky lepeny na 
stavební desky, dbejte na to, aby byly k podlahové kon-
strukci upevněny tak, aby nedocházelo k jejich krouce-
ní a deformaci.  

Ve vlhkých prostorách i ve venkovním prostředí je tře-
ba na podklad použít vhodnou ochranu proti vlhkosti  
z nabídky izolačních hmot ARDEX.
 
Balkony, terasy a fasády podléhají nejvyššímu zatížení 
teplem, vodou a cykly mrazu a tání. Největší možná 
bezpečnost se dosáhne při použití flexibilních lepidel 
ARDEX FB 9 L, ARDEX X 90 MICROTEC3 či ARDEX 
X 77 MICROTEC. 

Pro obklady a dlažby v chemicky namáhaných oblas-
tech se doporučuje použití epoxidového lepidla ARDEX 
WA a epoxidové spárovací hmoty ARDEX WA.

Pro lepení mramoru a přírodního kamene, u kterého je 
nutno zamezit zbarvení desek doporučujeme v interi-
éru použít pro pokládku a lepení produkty ze systému 
ARDEX pro přírodní kámen. 

Při pokládce na ještě pracujících podkladech z betonu 
a zdiva doporučujeme použít ARDEX X 77 MICROTEC 
nebo ARDEX FB 9 L. Velikosti polí jsou omezeny uspo-
řádáním dilatačních spár.

Poznámka:
Obsahuje cement. Dráždí pokožku. Způsobuje vážné 
poškození očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Použí-
vejte ochranné rukavice a ochranu očí. Nesmí se do-
stat do očí, na kůži či oděv. 
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Opatrně několik minut vyplachuj-
te vodou. Pokud je to možné, vyjměte kontaktní čočky. 
Pokračujte v oplachování. Pokud podráždění očí přetr-
vává, vyhledejte lékařskou pomoc.
Skladujte na suchém místě. Obsah/kontejner zlikviduj-
te v souladu s místními/regionálními/národními/mezi-
národními předpisy.
Ve vytvrzeném stavu je produkt fyzologicky a ekologic-
ky nezávadný.

GISCODE ZP1 = produkt s obsahem cementu, nízký 
obsah chromátů

Technická data
podle kvalitativní normy ARDEX:

Záměsný poměr: 
cca 10,5 litrů vody: 25 kg prášku
tj. cca 1 obj. díl vody : 2 obj. dílům prášku

Sypká váha malty: cca 1,4 kg/l

Váha čerstvé malty: cca 1,5 kg/l

Spotřeba: Podle kvality podkladu a velikosti
ozubení použité stěrky.

(zub) 3 x 3 x 3 mm cca 1,0 kg prášku/m2

(zub) 6 x 6 x 6 mm cca 1,7 kg prášku/m2

(zub) 8 x 8 x 8 mm cca 2,0 kg prášku/m2

Doba pro zpracování (20 °C): po cca 5 hodin

Doba pro pokládku (20 °C): cca 30 minut

Doba pro korekci (20 °C): cca 30 minut

Pochůznost (20 °C): po dostatečném vyschnutí  
či vytvrzení cca 24 hodin

Vhodnost pro podlahové topení: ano

Označení dle GHS/CLP: viz bezpečnostní list

Označení dle ADR: viz bezpečnostní list

EMICODE: EC1 PLUS = velmi nízké emise PLUS

Balení: pytle 25 kg netto

Skladování: V suchých místnostech v originálním 
uzavřeném balení cca 12 měsíců.
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ČSN EN 12004:2007+A1:2012

ARDEX X7G - Die Erfolgsformel 
Flexibilní cementová malta pro zvýšené požadavky  

se sníženým skluzem a prodlouženým
časem pro pokládku obkladů dlažeb a desek

v interiéru a exteriéru
ČSN EN 12004:C2TE-S1

Reakce na oheň:   A1 
Přídržnost při uložení za sucha:  ≥ 1,0 N/mm²
Přídržnost při ponoření do vody: ≥ 1,0 N/mm²
Přídržnost při uložení ve vyšší teplotě ≥ 1,0 N/mm²
Přídržnost po cyklech zmrazení - 
rozmrazení:   ≥ 1,0 N/mm²
Únik nebezpečných látek:  viz bezpečnostní list

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.


