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ARDEX GF 3-1 K 
Spárovací hmota
•	 	jednosložková	spárovací	hmota,	vytvrzující	vzduchem,		
k	přímému	použití,	se	speciální	skládanou	směsí	minerálního	plniva

•	 vodopropustná
•	 vodou	omývatelná
•	 zpracovatelná	i	při	slabém	dešti
•	 samozhutňující	se	při	spárování
•	 vysoká	mrazuvzdornost
•	 otěruvzdorná
•	 po	zpracování	chraňte	24	hodin	před	vlhkostí

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

Barvy:
písková,	kamenná	šedá,	bazalt

Oblast použití:
Pro	venkovní	spárování	betonových	dlaždic	a	dlažeb	z	přírodního	
kamene,	klinkeru	a	desek	s	úzkými	spárami.	Vhodné	pro	zahradní	
cesty,	 terasy	a	 vchody	do	domů,	 kde	 je	 pouze	pěší	 provoz.	 Lze	
aplikovat	za	mírného	deště,	ale	po	aplikaci	chraňte	před	vlhkostí	po	
dobu	24	hodin	(při	+20	°C),	může	být	nutné	zakrytí!	

Spárovací	 hmota	 ARDEX	 GF	 3-1	 K	 není	 vhodná	 pro	 použití	
v	interiéru	nebo	v	okolí	bazénů.

Druh výrobku:
Na	 vzduchu	 vytvrzující	 spárovací	 hmota	 k	 přímému	 použití	
s	 odstupňovanou	 skládanou	 směsí	 minerálních	 plniv.	 Použité	
pojivo	 je	 jednosložkový,	 vysoce	 modifikovaný	 kapalný	 polymer	
vytvrzující	vzduchem.	

Příprava podkladu:
Podklad	 musí	 být	 pevný,	 nosný	 a	 trvale	 propustný	 pro	 vodu.	
Hloubka	spáry	musí	být	≥	30	mm	a	šířka	spáry	musí	být	≥	3	mm	až	
max.	20	mm	v	celém	svém	průřezu.	Objekt	a	venkovní	teplota	musí	
být	při	aplikaci	≥	+5	°C	a	max.	+25	°C.
U	desek	položených	do	drenážního	betonu	s	lepidlem	je	minimální	
hloubka	spáry	≥	20	mm	čistě	pro	pěší	provoz.	Spárovací	hmota	

ARDEX	 GF	 3-1	 K	 jako	 spárovací	 materiál	 může	 reagovat	 na	
sesednutí	 špatně	 zhutněného	 podkadu.	 Skladba	 podkladu	
a	 podloží	 musí	 být	 v	 souladu	 s	 předpokládaným	 zatížením	
a	odpovídat	aktuálně	platným	normám	a	předpisům.	

Zpracování:
Povrch	spárované	krytiny	musí	být	beze	zbytků	očištěn	a	předem	
důkladně	 navlhčen.	 Při	 vlhčení	 nebo	 čištění	 zásadně	 používejte	
čistou	studenou	vodu	z	vodovodu.
Vždy	 by	 měla	 být	 provedena	 zkouška,	 protože	 po	 kontaktu		
ARDEX	GF	3-1	K	s	povrchem	přírodního	a	umělého	kamene	může	
dojít	k	vizuálním	změnám	jako	je	ztmavnutí	a/nebo	zabarvení.	
Spárovací	hmotu	ARDEX	GF	3-1	K	odebírejte	z	nádoby	po	částech,	
zapracujte	do	spár	pomocí	lehkého	postřiku	a	tvrdé	gumové	stěrky.	
Přebytečné	 zbytky	 odstraňte	 z	 povrchu	 proudem	 vody,	 dbejte	
přitom	na	 to,	abyste	nevymyli	spáru.V	závislosti	na	 typu	kamene	
může	 zůstat	 lehký	 pojivový	 film.	 Povrch	 krytiny	 poté	 zameťte	
vlhkým	koštětem	z	kokosu	a	povrch	spár	uhlaďte.	Omést	musíte	
také	i	lemy	a	obrubníky	dlažeb.
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Postačuje	 pokládka	 dlažby	 nebo	 desek	 do	 zhutněného,	 trvale	
drenážovaného	 pískového	 či	 štěrkového	 lože.	 Lepší	 je	 pokládka	
desek	do	drenážního	betonu	nebo	malty.	
Dilatační	zóny	je	nutné	realizovat	dle	stavebních	zásad	a	přenést	je	
z	podkladu	a	v	místech	napojení	na	ostatní	stavební	díly.	Následuje	
spárování	elastickou	spárovací	hmotou.	
Ve	 fázi	 nanášení	 a	 vytvrzování	 se	 vyhněte	 kontaktu	 zvířat	
s	materiálem.	
Spárovací	hmota	ARDEX	GF	3-1	K	se	nesmí	používat	při	instalaci	
studní	nebo	jezírek.
Spára	může	být	poškozena,	pokud	budou	na	povrchu	spáry	během	
tvrdnutí	louže	vody,	např.	v	důsledku	podkladu	nebo	podloží,	které	
není	schopno	odvádět	vodu.	
Spárovaný	povrch	není	odolný	vůči	vysokotlakému	čištění.
Praxe	ukázala,	 že	 u	 některých	 druhů	 kamene,	 jako	 jsou	některé	
žuly,	 modré	 kameny,	 klinker,	 umělé	 kameny	 a	 světlé	 betonové	
bloky,	může	zbylý	pojivový	film,	který	zůstává	na	povrchu,	způsobit	
zvláštní	efekty	(barevné	změny).	Tyto	jevy	jsou	optickým	efektem	
kontaktu	 malty	 ARDEX	 GF	 3-1	 K	 s	 povrchem	 krytiny	 a	 nejsou	
konstrukční	vadou.	
U	kritických	druhů	kamene	je	navíc	nutné	zajistit	obzvláště	pečlivé	
následné	čištění.	U	desek	s	velmi	vysokou	nasákavostí,	jako	jsou	
některé	 žuly	 a	 pískovce,	může	 navíc	 dojít	 k	 tmavému	 zabarvení	
v	 důsledku	 vzlínající	 vlhkosti	 z	 podkladu.	 Vzhledem	 k	 použitým	
surovinám	může	dojít	k	povrchovému	opotřebení	spáry,	nejedná	se	
o	jakostní	vadu.
U	savých	desek	se	mohou	na	povrchu	objevit	silnější	a	déletrvající	
barevné	změny,	které	mohou	být	i	nevratné.
Pokud	 je	 plastový	 sáček	 poškozen,	 materiál	 reaguje	 předčasně	
a	vede	k	tvorbě	hrudek.	V	tomto	případě	již	nelze	produkt	zpracovat.	
Otevřené	 nádoby	 musí	 být	 zcela	 spotřebovány	 a	 zpracovány	
během	doby	zpracování.	
Všechny	 časy	 uvedené	 v	 tomto	 technickém	 listu	 se	 vztahují	 k	
teplotě	+20	°C	a	vlhkosti	65	%	(vyšší	teploty	tyto	časy	zkracují,	nižší	
prodlužují).
Vzhledem	 k	 různým	 minerálům,	 pojivům	 a	 kamenivu	 jsou	 mezi	
spárovacími	 hmotami	ARDEX	 GF	 nevyhnutelné	 rozdíly	 v	 barvě.	
Barevná	vyobrazení	v	informacích	o	výrobku	jsou	pouze	orientační	
a	odpovídají	pouze	přibližně	originálním	barvám	spárovací	hmoty	
ARDEX	GF.	

Upozornění:
Je	důležité	 zcela	zbavit	 povrch	zbytků	malty,	protože	nesmetené	
části	se	v	průběhu	tvrdnutí	pojiva	pevně	spojí	s	povrchem.	V	tomto	
případě	 existuje	 možnost	 speciálního	 chemického	 čištění.	
V	takovém	případě	se	obraťte	na	naše	technické	oddělení.	
Během	počátečního	období	zůstává	na	povrchu	tenký	pojivový	film,	
který	 může	 pozitivně	 zvýraznit	 strukturu.	 Vlivem	 povětrnostních	
podmínek	zbytková	pojivová	vrstva	během	několika	měsíců	zmizí.	
Na	 površích,	 které	 nejsou	 vystaveny	 povětrnostním	 vlivům,	 se	
pojivová	vrstva	odstraňuje	pouze	mechanickým	otěrem.
Čerstvě	vyspárovanou	plochu	 je	nutné	chránit	před	provozem	na	
dobu	minimálně	24	hodin	než	je	pochůzná	a	po	dobu	nejméně	24	
hodin	by	měla	být	chráněna	před	vlhkostí.	Působení	vlhkosti	během	
fáze	 vytvrzování	 může	 zpozdit	 nebo	 zhoršit	 dosažení	 konečné	
pevnosti.

Finální	stav	povrchu	nastane	po	7	dnech.
V	zásadě	by	měla	být	před	uvedením	ploch	do	provozu	provedena	
zkouška	pevnosti.
Čištění	 stávající	 zvětralé	 spárovací	 hmoty	ARDEX	GF	 3-1	 K	 lze	
provádět	 pomocí	 vysokotlakého	 čističe	 s	 kartáčovým	 nástavcem	
(bez tlaku).	Musí	se	používat	čisticí	prostředky	vhodné	pro	daný	
typ	dlažby	(Lithofin).	

Technická data dle kvalitativní normy ARDEX: 
Hmotnost	čerstvé	malty:	 cca	1,7	kg/l
Spotřeba	materiálu:	 	při	šířce	spár	3	mm	a	hloubce	spár	

30	mm	pro	formát	desek:	
60	x	40	cm:	cca	0,70	kg/m²	
40	x	40	cm:	cca	0,80	kg/m²	
30	x	30	cm:	cca	1,00	kg/m²	
při	šířce	spár	10	mm	a	hloubce	spár	
30	mm	pro	malou	dlažbu	formátu:	
10	x	12	cm:	cca	8,60	kg/m²	
	 8	x	10	cm:	cca	10,30	kg/m²	
	 6	x	8	cm:	cca	13,00	kg/m²

Doba	zpracování	(+20°C):	 cca	45	minut
Pochůznost:	 po	24	hodinách
Plná	zatížitelnost:	 po	7	dnech
Venkovní	teplota:	 ≥	+5°C,	max.	+25°C
Teplota	podkladu:	 ≥	+5°C,	max.	+25°C
Teplota	materiálu:	 ≥	+5°C,	max.	+25°C
Pevnost	v	tahu	za	ohybu:	 cca	8,0	N/mm²
Pevnost	v	tlaku:	 cca	16,0	N/mm²
Vodopropustnost:	 	1,7	x	105	m/s	

(při	5	%	podílu	spáry	cca	3l/m²/h)
Označení	dle	GHS/CLP:	 viz	bezpečnostní	list
Označení	dle	ADR:	 viz	bezpečnostní	list
Balení:	 PP-kýbl	25	kg	netto
Skladování:	 Lze	skladovat	v	suchých,		 	
	 nemrznoucích	prostorách		
	 cca	18	měsíců	v	originálním		 	
	 uzavřeném	balení.
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ARDEX GF 3-1 K 
Spárovací hmota

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 ředpisech, směrnicích pro zpracování nebo odvětví mohou vést ke konkrétním 
doporučením pro zpracování. Naše všeobecné podmínky najdete na www.ardex.cz.


