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Na bázi epoxidové pryskyřice
Pro pevné spojení trhlin v potěrech 
 a jiných podkladech
Pevné propojení podkladu z čerstvého betonu se starým 
Vysoce tekutá
Výborně proniká do podkladu

ARDEX FB
Zálivková pryskyřice

Certifikovaný výrobce dle

ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO14001



Oblast použití:
Zalévání, sešívání a pevné spojení trhlin a smršťovacích 
spár (řezaných spár) v potěrech – také vyhřívaných 
potěrech – a jiném podkladu.
Kontaktní můstek mezi podkladem z čerstvého potěru 
a starým a novým betonem. 
Vhodné jako zálivková kotevní malta.
Pro interiér a exteriér.

Druh výrobku: 
Zálivková pryskyřice ARDEX FB se skládá z šedé 
epoxidové pryskyřičné složky A a čirého tvrdidla složky 
B. Při zpracování se obě složky, které jsou vzájemně 
množstevně sladěny, důkladně promíchají.
Pracovní doba: cca 90 min při teplotě od +18 °C do 
+20 °C.
Mechanická zatížitelnost: po cca 24 hodinách.

Zpracování:
Do plechovky s pryskyřičnou složkou A nalijte tvrdidlo B 
a promíchejte dřevěným míchátkem, aby vznikla 
homogenní hmota. 
Zálivkovou pryskyřici ARDEX FB lze zpracovávat 
přibližně 90 minut při teplotách od +18 °C do +20 °C. 
Nižší teploty prodlužují, vyšší teploty zkracují dobu 
zpracování. 
Rozšiřte trhliny a smršťovací spáry v podkladu nebo 
potěru tak, že je rozříznete, a poté vysajte nebo 
vyfoukejte prach. 
V případě potřeby zajistěte trhlinu vložením ocelových 
spon nakolmo k trhlině a vyplňte ji zálivkovou pryskyřicí  
ARDEX FB.
Navrtejte drobné díry do 2/3 tloušťky potěru a vyplňte je 
spolu s trhlinami zálivkovou pryskyřicí ARDEX FB. 
Upozorňujeme, že směr vrtání otvorů o minimálním 
průměru 12 mm vždy kopíruje průběh trhliny a že před 
vyplněním zalévací hmotou ARDEX FB je třeba odkryté 
otvory očistit od prachu. V případě potřeby musí být 
kotevní body umístěny ve vzdálenosti 10 cm. Trhliny a 
vyvrtané otvory udržujte vyplněné zálivkovou pryskyřicí 
ARDEX FB.
V případě trhlin o šířce nad 5 mm a výlomů větších než  
15 mm lze pro zvýšení viskozity vyplnit zálivkovou 
pryskyřici ARDEX FB křemenným pískem nebo 
práškem z podlahových nivelačních hmot či 
tenkovrstvých malt. Čerstvé opravované plochy posypte 
křemenným pískem, aby se vytvořil kontaktní můstek.

Jako kontaktní můstek mezi starým a novým betonem 
nebo podkladem a čerstvou potěrovou maltou se 
zálivková pryskyřice ARDEX FB nanáší stěrkou na 
podklad v tenké vrstvě. Čerstvá malta se nanáší do 

čerstvé vrstvy zálivkové pryskyřice.

Podklad může být vlhký nebo suchý, ale musí být pevný  
a bez vosku, oleje, prachu a jiných separačních částic.

V případě pochybností proveďte zkoušku.

Zálivková pryskyřice ARDEX FB se musí zpracovávat 
při teplotách nad +5 °C.
 
Poznámka:
Složka pryskyřice:
Způsobuje podráždění kůže. Může způsobit alergické 
kožní reakce. Způsobuje vážné podráždění očí. Toxická 
pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Zabraňte 
uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné 
rukavice. Používejte ochranu očí.
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Opatrně několik minut vyplachujte 
vodou. Pokud je to možné, vyjměte kontaktní čočky. 
Pokračujte v oplachování. 
Obsah/obal zlikvidujte v souladu s místními/
regionálními/národními/mezinárodními předpisy.
Vyhněte se vdechování par/aerosolu.
PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody  
a mýdla. Kontaminovaný oděv před dalším použitím 
vyperte. Doplňující informace na štítku. Obsahuje 
epoxidové sloučeniny. Může způsobit alergické reakce. 
Složka tvrdidla:
Při požití je škodlivý. Při styku s kůží škodlivý. Způsobuje 
těžké poleptání kůže a poškození očí. Může způsobit 
alergické kožní reakce. Může způsobit podráždění 
dýchacích cest. Může mít vliv na plodnost. Toxický pro 
vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Používejte 
pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. 
Používejte ochranné rukavice. Používejte ochranu očí.
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Opatrně několik minut vyplachujte 
vodou. Pokud je to možné, vyjměte kontaktní čočky. 
Pokračujte v oplachování.
Obsah/obal zlikvidujte v souladu s místními/regionálními 
/národními/mezinárodními předpisy . 
Nevdechujte  výpary/aerosol. Po použití kontaminovanou 
pokožku důkladně omyjte. 
PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a 
mýdla. Kontaminovaný oděv před dalším použitím 
vyperte.
GISCODE RE1 = bez rozpouštědel
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Technická data dle kvalitativní normy ARDEX:
Záměsný poměr:  je dán balením
Váha čerstvé směsi: cca 1,5 kg/l
Spotřeba materiálu:  Spotřeba materiálu závisí na šířce a 

hloubce trhlin, spár a vrtů a může činit 
až 300 g na metr. Jako kontaktní můstek 
je zapotřebí přibližně 1 kg/m² zálivkové 
pryskyřice ARDEX FB.

Doba zpracování (+20 °C):  cca 90 minut
Zatížitelnost:  po 1 dni
Pevnost v tlaku:  po  1 dni cca 40 N/mm² 

po  3 dnech cca 50 N/mm² 
po  7 dnech cca 55 N/mm² 
po 28 dnech cca 65 N/mm²

Pevnost v ohybu: po  1 dni cca 25 N/mm² 
po   3 dnech cca 30 N/mm² 
po   7 dnech cca 35 N/mm² 
po  28 dnech cca 35 N/mm²

Označení
dle GHS/CLP:  viz bezpečnostní list

Označení dle ADR:  viz bezpečnostní list
EMICODE:  EC 1 PLUS R = velmi nízké emise PLUS

Balení:  dózy 
celkový obsah 1 kg, 
baleno po 10 kusech

Skladování:  v suchých místnostech. Zálivkovou 
pryskyřici ARDEX FB lze v originálních 
uzavřených obalech skladovat po dobu  
1 roku. Případné ztuhnutí pryskyřičné 
složky A během skladování nemá žádný 
vliv na kvalitu zálivkové pryskyřice 
ARDEX FB a lze jej eliminovat zahřátím 
nádob před smícháním. 

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 11
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