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Izolační lepidlo pro pokládku těsnicího pásu ARDEX SK 100 W  
v interiéru a exteriéru bez penetrace na většině podkladů

Libovolně nastavitelná konzistence

Odpovídá požadavkům ČSN EN 14891

Člen GEV - Asociace na kontrolu emisí ve výrobcích pro podlahové instalace
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Oblast použití: 
Pro interiér a exteriér. Pro stěny a podlahy. 

Izolace stěn a podlahových ploch pod obklady a dlažbu 
ve vlhkostí zatížených prostorách, např. ve sprchách, 
koupelnách, oblastech kolem vany a sanitárních míst-
nostech ve veřejných a průmyslových prostorách s pod-
lahovým odtokem. V konzistenci pro stěrkování je stěrka 
vhodná pro vyrovnání nerovností. 

Lepidlo pro pokládku ARDEX SK 100W hydroizolačního 
pásu pro interiér a exteriér pro bazény, balkony a terasy 
ve spojení s izolačním setem ARDEX SK TRICOM.

Odpovídá požadavkům ÖNORM B 3407 (W1, W2, W3, 
W4, W5 a W6), DIN 18534 (W0-I až W3-I), ČSN EN 
14891 a ČSN EN 12004. 

Použití v exteriéru:
Ochrana podkladů před vlhkostí a vznikem výkvětů na 
balkónech a terasách pod obklady a dlažbu. Vhodnými 
podklady jsou cementové potěry a beton. 
Terasy betonované na volném terénu musí být položeny 
na drenážní vrstvě, která přerušuje kapilární vzlínavost 
vody. 
Také musí být zajištěn dostatečný spád (≥2%), aby ne-
docházelo k dlouhodobému výskytu stojaté vody. 

Druh výrobku: 
ARDEX 8+9L sestává z bezředidlové akrylátové disper-
ze ARDEX 8 o měrné váze cca 1,0 kg a reaktivního práš-
ku ARDEX 9L na cementové bázi o sypké váze cca 1,2 
kg/l. 
Při zpracování se oba komponenty smíchají. 
Ve vytvrzeném stavu je izolace ARDEX 8+9L vodotěsná 
a vysoce elastická; neprobarvuje cementové a silikono-
vé spárovací hmoty. 

Podklad: 
Podklad musí být suchý, pevný, nosný a zbaven sepa-
račních částic. 
Podklady jako dřevotřískové desky musí být přizpůsobe-
ny pro pokládku obkladů a dlažeb. Desky musí být do-
statečně silné, opatřené pero- drážkou a musí být propo-
jené s podkladem tak, aby nedošlo k jejich prohýbání. 
Sádrové omítky musí být pevné, suché, v jedné vrstvě 
minimálně 10 mm silné, nehlazené a nefilcované. 
Musí být vyloučeno pronikání vlhkosti z podkladu, např. 
vnější zdi. Proto je nutno před izolačním opatřením pro-
věřit stavební podmínky.

Při použití jako izolační lepidlo:
Materiály na bázi sádry jako sádrová omítka, sádrokarto-
nové desky, sádrovláknité desky a anhydritové potěry 
musí být opatřeny základním nátěrem ARDEX P 51 zře-
děným vodou v poměru 1: 3.

Záměs: 
Při použití jako izolační hmota:
ARDEX 8+9L lze namíchat do konzistence pro stěrková-
ní nebo pro nátěr. 
Pro izolaci namíchejte hmotu do konzistence pro stěrko-
vání, a to i pro účel utěsnění rohových spár, napojení 
stěn atd. 

Záměsný poměr: 
8,75 kg akrylátové disperze ARDEX 8 
12,50 kg reaktivního prášku ARDEX 9L

Pro namíchání nátěrové konzistence se pak přimíchá
zbývající akrylátová disperze ARDEX 8.

Záměsný poměr je pak:
8,75 + 3,75 = 12,50 kg ARDEX 8 akrylátové disperze 
12,50 kg ARDEX 9L reaktivního prášku 

Při použití jako izolační lepidlo:
ARDEX 8 + 9 L lze namíchat do konzistence pro stěrko-
vání k vyplnění otvorů a nerovností a lepicí konzistence 
pro pokládku izolačního pásu ARDEX SK 100 W. 
V zásadě musí být těsnicí lepidlo nejprve smícháno          
v konzistenci vhodné pro stěrkování. 
Pro promíchání lepicí konzistence přidáme pak ještě při-
bližně 0,75 l ARDEX 8 a promícháme.

Záměsný poměr je pak při konzistenci pro stěrkování:
8,75 kg akrylátové disperze ARDEX 8 
12,5 kg reaktivního prášku ARDEX 9L

nebo 

pro konzistenci pro lepení:
10,62-12,5 kg akrylátové disperze ARDEX 8 
12,5 kg reaktivního prášku ARDEX 9L

Zpracování:
Při použití jako izolační hmota:
Rozmícháme pouze tolik hmoty, kolik jí můžeme zpraco-
vat během 60ti minut. Tuhnoucí směs již neředíme 
akrylátovou disperzí ARDEX 8. ARDEX 8+9L aplikujeme 
hladítkem, štětcem nebo válečkem. 

Stěrkovou konzistenci lze použít k vyplňování rohových 
spár, děr a nerovností.
Napojení, rohy, okrajové napojovací spáry, dilatační spá-
ry a nerovnosti náchylné k praskání utěsněte odpovída-
jícím produktem z řady těsnicího setu ARDEX SK TRI-
COM. 
Podlahové vpusti utěsněte vhodnými izolačními manže-
tami. ARDEX 8+9L naneste v dostatečném množství na 
zvolená místa a do ještě čerstvého lože položte izolační 

ARDEX 8 + 9 L
Hydroizolační hmota a lepidlo



pásku příp. izolační manžetu. 
Poté následuje první celoplošný nátěr izolační hmoty na 
plochu stěny a podlahy. U velmi hrubých podkladů se 
doporučuje stěrkovat pomocí hladítka. 

Druhý nátěr následuje po cca 60 minutách. 

Pro vytvoření vodotěsné vrstvy jsou nutné min. 2 nátěry 
o celkové síle min. 0,8 mm. V případě aplikace hladít-
kem jako stěrky musí být síla vrstvy minimálně 2 mm. 

Izolační pásky, manžety a skelné tkaniny je nutno při 
druhém nátěru zcela přestěrkovat a vpracovat do hy- 
droizolační hmoty. 

Při použití jako izolační lepidlo:
Můžete namíchat tolik izolačního lepidla, kolik je možné 
zpracovat do 60 minut. Neřeďte tuhnoucí lepidlo akrylo-
vou disperzí ARDEX 8. ARDEX 8 + 9L se zpracovává 
zubovou stěrkou, na hladké povrchy s 3mm zubem, na 
drsné povrchy s 4mm zubem. 
Plochy pokládky mohou být jen tak velké, aby mohl být 
izolační pás ARDEX SK 100 W položen do čerstvého 
lepidlového lože během doby pro pokládku, která je při-
bližně 15-20 minut a poté přitlačíme hladkou stranou zu-
bové stěrky. Je třeba zamezit vniknutí vzduchu a vytlačit 
vzduchové bubliny. 
Při použití a zpracování izolačního pásu ARDEX 
SK 100 W je třeba dodržovat pokyny uvedené v technic-
kém listu ARDEX SK 100 W. 
V oblasti spojů izolační membrány, rohových spojů           
a prostupů se následně nanáší ARDEX 8 + 9 L stěrkou  
se zubem 3 mm. Těsnicí pásky, rohové těsnění a izolač-
ní manžety ARDEX TRICOM ještě za čerstva zalijeme 
izolačním lepidlem a vyhladíme hladítkem. Při aplikaci 
ARDEX 8 + 9L se těsnící pásky, rohy a manžety nalepí 
po celé ploše a integrují se do hydroizolační vrstvy.
ARDEX 8+9 zpracovávejte při teplotách od +5 °C do 
+30 °C. Vyšší teploty zkracují, nižší prodlužují dobu 
schnutí.

Pokládka obkladů a dlažeb: 
Obklady a dlažby lze pokládat na ARDEX 8 + 9 L přibližně 
2 hodiny po provedení hydroizolace.
Pro lepení a pokládku obkladů a dlažeb jsou vhodné 
všechny tenkovrstvé malty ze sortimentu ARDEX. Je 
třeba dodržovat pokyny pro aplikaci a zpracování uvede-
né v našich příslušných technických listech. 
Pružné tenkovrstvé malty doporučujeme používat pro 
podklady, které se ještě smršťují, nebo jiné podklady, 
které mají tendenci se deformovat, např. stavební desky, 
a také pro pokládku jemných kameninových dlaždic          
a v oblastech s vysokou zátěží. 
Produkty ARDEX pro přírodní kámen jsou vhodné pro 
pokládku mramoru a jiných přírodních kamenů citlivých 
na vlhkost v interiéru bez změny barvy.
Pro pokládku ve venkovních prostorách, na balkonech    
a terasách použijte flexibilní tekuté lepidlo ARDEX 

FB 9 L,  flexibilní univerzální lepidlo ARDEX X 32 nebo 
MICROTEC3 flexibilní lepidlo ARDEX X 90 OUTDOOR.

Upozornění: 
Hydroizolace budov podle DIN 18195 nebo ÖNORM B 
3691/ÖNORM B 3692, které jsou nezbytné například pro 
terasy nad obytnými místnostmi, nelze nahradit materiá-
lem ARDEX 8 + 9 L. 
Ve vysoce namáhaných prostorách, např. v bazénech 
nebo v prostorách vystavených chemickému zatížení, 
jako jsou jídelny, mlékárny, pivovary atd. je třeba provést 
hydroizolační opatření (např. pomocí izolačního pásu 
ARDEX SK 100 W TRICOM).

Poznámka: 
ARDEX 8 akrylátová disperze: EUH208 obsahuje reakční 
produkt: 5-chlór-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [č. ES 247-
500-7] a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [č. ES 220-239-6] 
(3:1). Může způsobit alergické reakce. 
Reaktivní prášek ARDEX 9 L obsahuje cement. Dráždí 
oči. 
ARDEX 8 + 9 L: Způsobuje podráždění kůže. Způsobuje 
vážné poškození očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. 
Používejte ochranné rukavice. Používejte ochranu očí.  
Vyvarujte se vniknutí do očí, na kůži či na oděv. Pokud 
podráždění očí přetrvává, vyhledejte lékařskou pomoc. 

Skladujte na suchém místě. 
Obsah i obal zlikvidujte v souladu s místními/regionální-
mi/národními/mezinárodními předpisy. Po použití konta-
minovanou pokožku důkladně omyjte.
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Opatrně několik minut vyplachujte 
vodou. Pokud je to možné, vyjměte kontaktní čočky 
a pokračujte v oplachování.
Ve vytvrzeném stavu je fyziologicky a ekologicky 
neškodný.

Technická data
podle kvalitativní normy ARDEX:

Záměsný poměr:  konzistence pro nátěr 
  12,5 kg akrylátové disperze ARDEX 8  
  12,5 kg reaktivního prášku ARDEX 9L

  konzistence pro stěrkování  
  8,75 kg akrylátové disperze ARDEX 8  
  12,5 kg reaktivního prášku ARDEX 9L

  konzistence pro lepení  
  12,5 kg akrylátové disperze ARDEX 8  
                 10,62-12,5 kg reaktivního prášku ARDEX 9L

Váha čerstvé 
malty:   konzistence pro nátěr  (lepení) cca 1,3 kg/l 
  konzistence pro stěrkování cca 1,4 kg/l
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Spotřeba materiálu: konzistence pro nátěr 
(2 nátěry, minimálně 0,8 mm tloušťka suché 
vrstvy):  
cca 0,75 kg reaktivního prášku ARDEX 9L + 
cca 0,75 kg akrylátové disperze ARDEX 8 = 
cca 1,50 kg směsi na m²
konzistence pro stěrkování 
(2 vrstvy, minimálně 2 mm tloušťka suché 
vrstvy: 
cca 1,60 kg reaktivního prášku ARDEX 9L + 
cca 1,20 kg akrylátové disperce ARDEX 8 = 
cca 2,80 kg směsi na m²
Při použití jako těsnicí lepidlo:
na hladkém podkladu při velikosti zubové 
stěrky 3 x 3 x 3 mm:  
cca 0,6 kg reaktivního prášku + 
cca 0,4 kg akrylátové disperze = 
cca 1,0 kg směsi na m²

při velikosti zubové stěrky 4 x 4 x 4 mm: 
cca 0,8 kg reaktivního prášku + 
cca 0,6 kg akrylátové disperze = 
cca 1,4 kg směsi na m²

Zpracovatelnost
(+20 °C): cca 60 minut
Pochůznost
(+20°C): po cca 2 hodinách 
Označení dle 
GHS/CLP: viz bezpečnostní list
Označení dle ADR: viz bezpečnostní list
GISCODE: ZP1 (reaktivní prášek) 

D1 (akrylátová disperze)

EMICODE: EC1 R PLUS = velmi nízké emise PLUS

Balení:  ARDEX 8 akrylátová disperze: 
kanystr 5 a 25 kg netto
ARDEX 9 L reaktivní prášek: 
pytle 12,5 kg netto;

Skladování: v suchých prostorách cca 12 měsíců v ori-
ginálních uzavřených obalech.
Akrylátovou disperzi ARDEX 8 neskladujte 
v mrazu.
Otevřené balení dobře uzavřete. 
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ČSN EN 14891:2012

ARDEX 8 + 9 L
V tekuté formě zpracovatelný, voděodolný 

cementový produkt s vylepšenými 
vlastnosti k přemostění trhlin při velmi nízkých teplotách   (-20 °C) a odolný vůči kontaktu s chlorovanou vodou 

(ve spojení s lepidlem C2 podle EN 12004)
ČSN EN 14891:CM O2P 

Počáteční přídržnost: ≥ 0,5 N/mm²
Přídržnost po uložení ve vodě: ≥ 0,5 N/mm²
Přídržnost po uložení za tepla: ≥ 0,5 N/mm²
Přídržnost po zmrazovacích  cyklech: ≥ 0,5 N/mm²
Přídržnost po uložení v tvrdé vodě: ≥ 0,5 N/mm²
Vodopropustnost: žádné pronikání vody
Přemostění trhlin za normálních 
podmínek: ≥ 0,75 mm
Přídržnost po kontaktu s chlorovanou
vodou ≥ 0,5 N/mm²
Přemostění trhlin při nízkých teplotách
 (−5 °C): ≥ 0,75 mm
Přemostění trhlin při velmi nízkých 
teplotách (−20 °C): ≥ 0,75 mm
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ČSN EN 12004 +A1

ARDEX 8 + 9 L
Cementová malta

ČSN EN 12004:C2FE-S2

Přídržnost po uložení v suchu: ≥ 1,0 N/mm²
Přídržnost po uložení ve vodě: ≥ 1,0 N/mm²
Přídržnost po uložení za tepla: ≥ 1,0 N/mm²
Přídržnost po zmrazovacích cyklech: ≥ 1,0 N/mm²
Určení otevřeného času: ≥ 0,5 N/mm²
 po min. 30 minutách
Přídržnost po 6 hodinách: ≥ 0,5 N/mm²
Určení skluzu: NPD
Určení deformace: ≥ 5 mm
Třída hořlavosti: E


