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Technický list 
Lepidla na dlažbu a přírodní kámen

ARDEX N 23 W
Lepidlo na přírodní kámen a dlažbu s technologií  
MICROTEC, bílé 

•	 s	ARDURAPID®-	efektem
•	 vynikající	lepicí	vlastnosti
•	 snadné	zpracování
•	 rychlé	schnutí

Oblast použití:
Interiér.	Stěny	a	podlahy.
Pokládka	přírodního	kamene	a	desek	z	přírodního	kamene,	betonu	
a	 cotto	 dlažeb	 do	 tenké	 a	 střední	 vrstvy	 bez	 rizika	 zabarvení,	
výkvětů	a	deformací.	
Pokládka	keramických	obkladů,	dlažeb	a	slinuté	dlažby.
Pokládka	obkladů	a	dlažeb	na	 ještě	pracující	podklady	z	betonu	
a	zdiva	(nejméně	3	měsíce	staré).
Pokládka	na	vytápěných	potěrech.
Pokládka	světlých	průsvitných	mramorových	desek	a	jiných	desek	
z	přírodního	kamene	s	průsvitným	charakterem

Druh výrobku:
Prášek	 se	 speciálními	 cementy,	 plnivy,	 speciálními	 aditivy	
a	 flexibilně	 působícími	 umělými	 hmotami.	 Smícháním	 s	 vodou	
vznikne	hladká,	pastózní	lepicí	hmota,	vytvrzující	hydratací	úplnou	
krystalickou	vazbou	vody.	
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EN	12004:2007+A1:2012

ARDEX N 23 W
Tvarovatelná,	rychle	tuhnoucí	cementová	malta		
se	zvýšeným	účinkem,	zvýšenou	přilnavostí	

a	prodlouženou	dobou	pro	zpracování		
pro	obklady	a	dlažby	v	interiéru.	

EN	12004:C2FTE-S1

Reakce	na	oheň:	 E
Přídržnost	při	uložení	za	sucha:	 ≥	1,0	N/mm²
Brzká	přídržnost	po	6	hodinách:	 ≥	0,5	N/mm²	
Přídržnost	po	uložení	v	teple:	 ≥	1,0	N/mm²	
Uvolňování	nebezpečných	látek:	 	viz	bezpeč-

nostní	list

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:
Suchý	nebo	vlhký	podklad	musí	být	pevný,	nosný,	neprohýbající	
se,	zbaven	separačních	částic	a	nečistot.
Sádrové	 podklady	 stejně	 jako	 savé	 nebo	 broušené	 anhydritové	
potěry	 musí	 být	 suché	 a	 natřeny	 propojovacím	 adhezním	
přednátěrem	ARDEX	P	51,	zředěným	s	vodou	v	poměru	1	:	3.
Kov,	sklo,	laky,	nátěry	a	podobné	podklady	v	interiéru	je	nutné	natřít	
umělohmotným	pryskyřičným	přednátěrem	ARDEX	P	82.
Stávající	obklady	a	dlažby	v	exteriéru	i	interiéru	musí	být	opatřeny	
rychlým	 multifunkčním	 přednátěrem	 ARDEX	 P	 4	 nebo	
umělohmotným	pryskyřičným	přednátěrem	ARDEX	P	82.
Pokládka	probíhá	až	po	zaschnutí	přednátěrů.

Zpracování:
V	 čisté	 nádobě	 smícháme	 čistou	 vodu	 a	 tolik	 prášku	 ARDEX	
N	23	W,	aby	nám	vznikla	bezhrudková,	pastózní,	jemně-plastická	
malta.	Pro	zlepšení	vláčnosti	malty	před	zpracováním	ještě	jednou	
krátce	promíchejte.
Pro	zamíchání	25	kg	prášku	ARDEX	N	23	W	použijte	cca	8,25	až	
8,75	 litrů	 vody.	 Konzistenci	 malty	 lze	 přizpůsobit	 podle	 druhu,	
velikosti	a	váhy	obkladů	a	dlažby.
Pro	výrobu	speciálního	lepidla	s	vysokou	flexibilitou	a	voděodolnými	
vlastnostmi	 smícháme	 prášek	ARDEX	 N	 23	 W	 se	 zušlechťující	
umělopryskyřičnou	přísadou	ARDEX	E	90,	 smíchanou	v	poměru	
1:2	s	vodou.
Záměsný	poměr	je	tedy	cca:	
25	kg	ARDEX	N	23	W-prášku	
3,3	kg	ARDEX	E	90	
6,7	l	vody
Toto	použití	doporučujeme	pouze	pro	lepení	keramických	obkladů	
a	 dlažby,	 prodloužená	 doba	 schnutí	 by	 totiž	mohla	 u	 přírodního	
kamene	 apod.	 způsobit	 probarvení.	 Maltu	 ARDEX	 N	 23	 W	
naneseme	na	podklad	a	zubovou	stěrkou	zpracujeme	tak,	abychom	
zajistili	 celoplošné	 nalepení	 dlažby	 nebo	 desek.	 Velikost	 zubové	
stěrky	je	závislá	na	podkladu,	druhu	a	rubu	obkladů	a	dlažby.
Hrubé	a	nerovné	podklady	lze	vyrovnat	přímo	produktem	ARDEX	N	
23	W.	Po	vytvrzení	může	následovat	lepení.
Zpracovávejte	 vždy	 pouze	 tolik	 plochy,	 aby	 byla	 dlažba	 a	 desky	
kladeny	 během	doby	 pro	 pokládku	do	 ještě	 pastózního,	 vlhkého	
maltového	lože.	Dlažbu	lze	po	uložení	korigovat	po	dobu	15	minut.
V	případě	pochybností	proveďte	zkoušku.

ARDEX	N	23	W	zpracovávejte	při	teplotách	nad	+5°C.	Vyšší	teploty	
dobu	pro	zpracování	zkracují,	nižší	prodlužují.

Doporučení:
Pro	izolační	práce	použijte	izolační	hmoty	ARDEX.
Při	 pokládce	 dlažby	 na	 stavební	 desky	 dbejte	 na	 to,	 aby	 byla	
spodní	konstrukce	stabilně	upevněna	a	neprohýbala	se.	Případnou	
penetraci	 proveďte	 podle	 informací	 uvedených	 v	 příslušných	
technických	listech.	ARDEX	N	23	W	nelze	používat	ve	venkovním	
prostředí,	v	trvale	vlhkých	prostorách	nebo	v	bazénech.
Pro	spárování	mramorových	obkladů	a	jiných	obkladů	z	přírodního	
kamene	citlivých	na	vlhkost	použijte	spárovací	hmotu	ARDEX	G	10	
PREMIUM	Flex.
Při	pokládce	dlaždic	na	smršťující	se	podklady	omezte	velikost	polí	
uspořádáním	pohybových	spár.
Při	pokládce	průsvitného	přírodního	kamene	se	doporučuje	nanést		
ARDEX	N	23	W	na	celou	zadní	stranu,	aby	se	dosáhlo	jednotného	
vzhledu	povrchu.

	
V	případě	velkoformátových	obkladů	a	desek	by	měla	být	pokládka	
prováděna	kombinovanou	metodou	buttering-floating,	a	to	i	v	závis-
losti	na	rovinatosti	použitého	materiálu	a	podkladu.
Poznámka:
Dbejte	pokynů	v	našich	bezpečnostních	listech. 
 
 
Technická data  
podle kvalitativní normy ARDEX:
Záměsný	poměr:	 	cca	8,25	–	8,75	l	vody	:	25	kg	prášku	

t.j.	v	objemových	dílech	
cca	1	obj.	díl	vody	:	2	½	obj.	dílů	prášku

Sypká	váha:	 cca	1,2	kg/litr
Váha	čerstvé	malty:	 cca	1,4	kg/litr
Spotřeba	mateiálu:	 u	hladkého	podkladu	
	 cca	1,2	kg/m2	prášku	
	 velikost	zubové	stěrky	3	x	3	x	3	mm
	 cca	1,9	kg/m2	prášku	
	 velikost	zubové	stěrky	6	x	6	x	6	mm	
	 cca	2,4	kg/m2	prášku
	 velikost	zubové	stěrky	8	x	8	x	8	mm	
	 cca	2,9	kg/m2	prášku	
	 velikost	zubové	stěrky	10	x	10	x	10	mm
	 cca	3,4	kg/m2	prášku	
	 velikost	zubové	stěrky	12	x	12	x	12	mm
Doba	zpracování	(+20	°C):	 cca	45	–	60	minut
Doba	pro	pokládku	(ČSN	EN	12004):	c	ca	30	minut	(měřeno	na	čerstvé	

maltě)
Doba	pro	korekci:	 cca	15	minut
Pochůznost	(+20°C):		 	po	cca	2	hodinách,	poté	možno	spárovat
Vhodnost	pro	podlahové	topení:	 ano
EMICODE:		 EC1	PLUS	=	velmi	nízké	emise	PLUS

GISCODE:		 	ZP1	=	produkt	obsahující	cement,		
s	nízkým	obsahem	chromátů

Označení	dle	GHS/CLP:	 viz	bezpečnostní	list
Označení	dle	ADR:	 viz	bezpečnostní	list
Balení:	 pytle	s	25	kg	netto
Skladování:	 v	suchých	prostorách	cca	12	měsíců		
	 v	orignálních	uzavřených	baleních
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JARučíme	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.


