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Váš ARDEX partner:

Máte-li další dotazy k sortimentu ARDEX, neváhejte se 
obrátit na naše pracovníky. 

Ilustrace reprodukované v tomto katalogu jsou chráněny autorským právem. Jakékoli 
neoprávněné použití je zakázáno a může vést k nárokům na soudní zákaz a náhradu 
škody. 

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
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Designové obklady a dlažby z PVC

Obklady a dlažby z přírodního kamene se v koupelnách osvědčují již mnoho desetiletí a stále  

se často používají jako obklady stěn a podlah v novostavbách a při rekonstrukcích.  

 

V obytných prostorách se však již několik let prosazuje trend pokládky designových podlah 

z PVC. Také v koupelně se stále častěji rozhoduje ve prospěch takzvaných LVT (Luxury Vinyl 

Tiles) krytin. Na rozdíl od většiny pružných podlahových krytin se nedodávají v rolích, ale jsou 

nabízeny výhradně ve formě jednotlivých prvků, jako jsou panely nebo dlaždice. To znamená,  

že je lze flexibilně pokládat a navrhovat.

 

Robustnost obkladů a dlažeb z přírodního kamene je stále méně důležitá, rozhodující roli hraje spíše 

design a komfortní vlastnosti. Rozmanitost vzorů a formátů PVC designových podlahových krytin je 

téměř nevyčerpatelná; obklady stěn a podlah lze provádět jedním druhem materiálu. Díky novým 

výrobním technologiím lze fotorealisticky reprodukovat přírodní textury, jako je dřevo, kámen, beton 

nebo dokonce pískovec. Při navrhování povrchů s designovými podlahovinami je tedy možné vše: 

od klasiky až po extravaganci.

Kromě vizuálních vlastností sbírají designové podlahové krytiny z PVC body také díky příjemnému 

teplu pod nohama, zejména v kombinaci s podlahovým vytápěním. Ale i bez podlahového vytápě-

ní je vinyl teplejší než dlažba.  

 

Podlahy v koupelně jsou ideální, pokud mají technické předpoklady pro tyto oblasti použití a záro-

veň splňují požadované vlastnosti a možnosti provedení. 
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Kde a jak aplikovat
Na podlahové a stěnové krytiny ve vlhkých prostorách se vztahují zvláštní požadavky na 

zatížení vodou. Plánování a montáž designových krytin z PVC v koupelnách vychází z normy 

DIN 18534 „Hydroizolace interiérů“. Nutnost použití kompozitní hydroizolace je dána třídou 

zatížení vodou příslušného stavebního prvku.

Hydroizolace není nutná pro povrchy třídy W0-I, tj. povrchy, které nejsou často vystaveny 

stříkající vodě, např. povrchy stěn nad umyvadly. Naopak hydroizolace se vyžaduje u povrchů, 

které jsou často vystaveny stříkající a užitkové vodě (W1-I a W2-I), například u podlah v kou-

pelnách a povrchů stěn v oblastech nad vanami a ve sprchách.

1

Koupelna v domácnosti s vanou 
a sprchovou vaničkou
• vana se sprchou bez zástěny
• sprchový kout s vaničkou bez zástěny

Koupelna v domácnosti s vanou
•  vana se sprchou a zástěnou
• bez sprchového koutu

Koupelna v domácnosti s vanou,  
sprchovým koutem a sprchovou 
vaničkou
• vana se sprchou bez zástěny
• sprchový kout s vaničkou a zástěnou

Na krytiny z PVC ve sprchových koutech jsou kladeny vysoké požadavky z hlediska chemických, 
tepelných a v oblasti podlahy také protiskluzových vlastností. Jedná se tedy o speciální kon-
strukce, které vyžadují schválení vhodnosti od výrobce.

Klasifikace zatížení vodou  Příklady užití
W0-I (malé zatížení) 
Plochy s občasným působením ostřikující 
vody.

Povrchy stěn v koupelnách mimo sprchové kouty a kuchyně 
v domácnostech.
Podlahové plochy v domácnostech bez odtoku, např. v kuchyních, 
technických místnostech, na toaletách pro hosty.

W1-I (mírné zatížení) 
Plochy s občasným působením užitkové vody 
s příležitostným zatížením stojatou vodou.

Povrchy stěn nad vanami, ve sprchách a koupelnách.
Podlahy v domácnostech s odtokem.  
Podlahy v koupelnách bez odtoku / s odtokem, bez většího 
zatížení vodou ze sprchového koutu.

W2-I (vysoké zatížení) 
Plochy s častým působením užitkové vody, 
především na podlaze s častějším zatížením 
stojatou vodou.

Povrchy stěn sprch ve sportovních / komerčních zařízeních.
Podlahy s odtoky a žlaby.
Podlahy v místnostech se sprchami v úrovni podlahy.
Povrchy stěn a podlah ve sportovních / komerčních zařízeních.

W0 - I

W1 - I

W2 - I
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Pro povrchy s nízkým (W0-I) až středním (W1-I) zatížením vodou lze použít podklady  

citlivé na vlhkost, jako například: 

- sádrové a sádrovovápenné omítky ze sádrové suché malty podle ČSN EN 13279-1 

- sádrokartonové desky podle ČSN EN 12859  

- sádrokartonové desky s vliesovou výztuží podle ČSN EN 15283-1  

- sádrovláknité desky podle ČSN EN 15283-2  

- sádrokartonové desky podle DIN 18180 nebo ČSN EN 520 

- anhydritové potěry podle ČSN EN 13813 

- dřevo a materiály na bázi dřeva 

U povrchů s vysokým (W2-I) zatížením vodou jsou vyžadovány podklady  

necitlivé na vlhkost, jako například:

- beton podle ČSN EN 206 

- vápenocementová omítka skupiny malt CS II/III podle ČSN EN 998-1 

- cementová omítka skupiny malt CS IV podle ČSN EN 998-1 

- stěnové panely z lehkého betonu podle DIN 18148 

- cementem pojené minerální stavební desky 

- kompozitní stavební desky z expandovaného nebo extrudovaného polystyrenu 

  typu Wedi apod.

- pórobetonové stavební prvky podle DIN 4166 

- cementový potěr

- kovové materiály chráněné proti korozi

- staré obklady a desky

Požadavky na podklad
Podklad musí být svou pevností a kvalitou povrchu vhodný jako kontaktní plocha pro 

hydroizolační vrstvu. Povrchy musí být nosné, rovné, bez louží a trhlin, zbavené separačních 

částic a suché na povrchu.
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Doporučení pro aplikaci
ARDEX Vám nabízí správné systémové řešení pro každou konstrukci - od přípravy podkladu 

až po lepidlo pro pokládku požadované krytiny. Naše výrobky jsou vzájemně optimálně sladěny 

a zaručují maximální spolehlivost.

3

01 Podlahy mimo sprchový kout 03 Stěna ve sprchovém koutu

Copyright Gerflor

02 Stěna mimo sprchový kout

Podklad:
Starý cementový potěr

Vyrovnávací vrstva:

Samonivelační hmota s obsahem latexu

Lepení hydroizolace:

SMP lepidlo pro elastické podlahoviny

SMP lepidlo na stěnu pro LVT krytiny

Hydroizolační systém: Izolační pás

Vyrovnávací vrstva:

Samonivelační hmota s obsahem latexu

Lepení designové LVT krytiny:

SMP lepidlo pro elastické podlahoviny

SMP lepidlo na stěnu pro LVT krytiny

Povrch:
Designová dlažba z PVC (LVT)

Podklad:
např. smíšený podklad
cementová omítka / staré obklady

Vyrovnání a vyhlazení: Renovační stěrková hmota

Lepidlo na designové LVT krytiny:

SMP lepidlo na stěnu pro LVT krytiny

Povrch:
Designové obklady z PVC

Podklad:
např. cementová omítka

Vyrovnání a vyhlazení: ARDEX R 1
                       Renovační stěrková hmota

Lepení   -
těsnicích manžet, rohů a pásu pomocí
SMP lepidla   -
na stěny pro LVT krytiny

Lepení hydroizolace:

SMP lepidlo na stěnu pro LVT krytiny

Hydroizolace: Izolační pás

Lepení   -                                 těsnicí pásky 
             pomocí

Vyrovnání a vyhlazení:  
                        Blesková opravná hmota

Lepidlo na designové LVT krytiny:

SMP lepidlo na stěnu pro LVT krytin

Povrch:
Designové obklady z PVC (LVT)



10 11

Produkty

4

Nivelace podlah

• pro tloušťky vrstev do 15 mm
• lze použít na téměř všechny stavební podklady bez penetrace
• optimální pro kritické podklady, opravy a renovace
• vodotěsnost a odolnost proti vlhkosti
• flexibilní
• vysoká přídržnost na všech podkladech, vč. zbytků lepidel

ARDEX K 60 je samonivelační dvousložková vyrovnávací hmota na bázi speciálního 
cementu a latexu. Vyznačuje se velmi dobrou tekutostí a vynikající přídržností, 
pružností a odolností proti vodě. Po smíchání obou složek vznikne hladká, dobře tekutá, 
samonivelační malta, která je po vytvrzení velmi pružná a odolná proti pnutí. Praskání se 
vyhnete i u silných vrstev. 

Stěrkování, vyrovnání a nivelace podkladů:
- suché potěry
- tenkovrstvé topné systémy
- dřevotřískové desky, dřevěné podlahové desky
- kovové podklady
- podklady se zbytky lepidel, stěrkových, lepicích hmot nebo malty
- anhydrit, cement, lité asfaltové potěry a terrazzo
- staré obklady a dlažby i jiné kritické smíšené podklady pro pokládku  
  textilních krytin, kaučuku/pryže, linolea, PVC a měkčeného PVC,  
  hotových parket a keramické dlažby a desek

ARDEX K 60
Dvousložková samonivelační hmota na bázi cementu a latexu

Číslo výrobku Objem balení Bal. jednotka
Karton

Bal. jednotka 
Paleta Spotřeba Doba  

vytvrzení
Doba zpraco-

vatelnosti

4964 prášek (komponent A)  
20 kg papírový pytel

– 50 pytlů
cca 1,6 kg m²/mm

do 3 mm 
 cca 12 h
do 5 mm  
cca 24 h

do 10 mm  
cca 48 h

cca 20 min
4773 latex (komponent B)  

4,95 kg kýbl
– 50 kýblů

1121/16

Vyhlazení stěn

Pro interiér, stěny a stropy
- pro všechny běžné podklady bez penetrace 
- obzvláště odolná 
- bez pnutí a trhlin 
- pro tloušťky vrstev do 10 mm 
- nepropadá se 
- snadná aplikace 
- vynikající přilnavost 
- hladká i bez vyhlazování 
- velmi nízká spotřeba 
- na pevně přídržných starých nátěrech je dostačující kontaktní stěrkování, záškrab
- na starých akrylátových, alkydopryskyřičných nátěrech, dlažbách 
  a deskách lze místo penetrace aplikovat tenkou vrstvu ARDEX R1 
- díky krystalické vazbě ARDURAPID® efekt vyschne do 24 hodin

Vyhlazování a stěrkování stěn a stropů před tapetováním, nátěry,  
aplikací disperzních omítek a lepením obkladů.  
Vyplňování děr, trhlin, spár u sádrokartonových a jiných stavebních desek.

ARDEX R1 
Renovační stěrková hmota

Číslo výrobku Objem balení Bal. jednotka
Karton

Bal. jednotka-
Paleta

Spotřeba  
kg/m2/mm Doba zpracovatelnosti Tloušťka 

vrstvy

4700 10 kg papírový pytel – 80 0,8 cca 45 min do 10 mm

Vyhlazení spojů, přesahů

Číslo výrobku Objem balení Bal. jednotka
Karton

Bal. jednotka 
Paleta Spotřeba kg/m2/mm Doba zpracovatel-

nosti Pochůznost

3203 5 kg kýbl – 72 cca 1,15 kg m²/mm cca 30 min cca 5 min

ARDEX FIX je extrémně rychlá opravná hmota pro finální úpravu podlah, k vyplňování 
děr a defektů, kotvení lišt, jakož i k vyrovnávání výškových rozdílů a nerovností.

- pokládka podlahovin po 30 minutách
- vyhladitelná do nuly
- pro lokální i celoplošné opravy
- přilnavost na nesavých podkladech

ARDURAPID® efekt zajišťuje rychlé hydraulické vytvrzení a úplnou  
krystalickou vazbu vody, která způsobuje velmi rychlé a spolehlivé  
vyschnutí.

ARDEX FIX 
Blesková opravná hmota
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Systémová hydroizolace

Pro interiér i exteriér 
- vodotěsný 
- přemostění trhlin 
- zaručená rovnoměrná tloušťka vrstvy 
- odolnost vůči alkáliím 
- urychluje následné pracovní kroky 
- snadná aplikace
- snadné stříhání 

Hydroizolace povrchů stěn a podlah v interiéru i exteriéru, pod obklady 
a desky například ve sprchách, koupelnách, sprchových koutech 
nad vanami, sanitárních místnostech, bazénech, na balkonech a terasách,  
stejně jako u chemicky namáhaných povrchů, např. v jídelnách.  
Schváleno stavebními úřady pro vytvoření chemicky odolné hydroizolace 
ve vysoce namáhaných vlhkých oblastech tříd A, B a C. Certifikace Etics.

Pro interiér i exteriér
- vodotěsná 
- odolná vůči povětrnostním vlivům 
- vysoce odolná proti roztržení a roztažení
- odolná vůči alkáliím 
- odolná vůči agresivním médiím 

Izolační páska na stěny a podlahy pro pružné 
a vodotěsné přemostění dilatačních spár, okrajových  
spár i spojů a prostupů, které jsou vystaveny 
riziku trhlin.

ARDEX SK 100 W
TRICOM Izolační pás

ARDEX SK 12 
TRICOM Izolační páska

Číslo výrobku Objem balení Bal. jednotka
Karton

Bal. jednotka 
Paleta Tlak při roztržení Přemostění trhlin Tloušťka vrstvy

4831
30 m²
role

– 26 3,0 bar >0,4 mm/m 0,51 mm

4833
10 m²
role

– 30 3,0 bar >0,4 mm/m 0,51 mm

Produkt Číslo výrobku Délka/Šířka
Délka strany

Bal. jednotka
Karton

ARDEX SK 90 TRICOM  
Vnitřní roh 90°

4178 Délka strany: 120 mm 10 ks

ARDEX SK 270 TRICOM  
Vnější roh 270°

4179 Délka strany: 115 mm 10 ks

ARDEX SK 20L TRICOM  
Těsnění sprchové desky 20 mm levé

8074 Délka strany: 105/120 mm 10 ks

ARDEX SK 28L TRICOM  
Těsnění sprchové desky 28 mm levé

8075 Délka strany: 105/120 mm 10 ks

ARDEX SK 20R TRICOM  
Těsnění sprchové desky 20 mm pravé 

8076 Délka strany: 105/120 mm 10 ks

ARDEX SK 28R TRICOM  
Těsnění sprchové desky 28 mm pravé 

8077
Délka strany: 105/120 mm 10 ks

ARDEX SK-M TRICOM 15/30  
Těsnicí manžeta 140 x 140 mm

8093 Délka/Šířka: 140 x 140 mm 25 ks

ARDEX SK-M TRICOM 75/130  
Těsnicí manžeta 240 x 240 mm

8096 Délka/Šířka: 240 x 240 mm 10 ks

ARDEX SK-G TRICOM  
Těsnicí manžeta pro potrubí 350 x 350

8080 Délka/Šířka: 350 x 350 mm 20 ks

ARDEX SK-M TRICOM 40/65  
Těsnicí manžeta, utěsnění prostupů  

8094 Délka/Šířka: 180 x 180 mm 10 ks

ARDEX SK-M TRICOM 70/100  
Těsnicí manžeta, utěsnění prostupů 

8095 Délka/Šířka: 200 x 200 mm 10 ks
Číslo výrobku Objem balení Bal. jednotka

Karton
Bal. jednotka 

Paleta

4124
Izolační páska

12 cm šíře,
50 m role

– 100 rolí

4125
Izolační páska

12 cm šíře,
10 m role

420 rolí

Pro interiér i exteriér, stěnu a podlahu
- vodotěsný a odolný vůči povětrnostním vlivům
- vysoce odolný proti roztržení a roztažení
- odolný vůči alkáliím
- odolný vůči agresivním médiím

- v mokrých a vlhkých oblastech s netlakovou povrchovou vodou
- v trvale mokrých oblastech i s tlakovou vodou, např. v bazénech
- ve venkovních prostorách, jako jsou balkony, lodžie a terasy

Těsnicí sada pro pružné a voděnepropustné přemostění dilatačních spár, 
okrajových spár a spojů a prostupů s rizikem vzniku trhlin. 
Prostupy podle DIN 18531, DIN 18534 a DIN 18535.

ARDEX SK
TRICOM Těsnicí set
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Hydroizolace a lepení designového PVC

Číslo výrobku Velikost balení Bal. jedn.
Karton

Bal. jedn.
Paleta

Nářadí
Spotřeba g/m²* Odvětrávání* * Délka  

pokládky* * 

7655 7,5 kg kýbl – 72

Váleček: 500 - 550
Stěrka A2: 330 - 420
Stěrka B1: 430 - 480
Stěrka B2: 520 - 580

cca 10 - 40 min cca 10 - 45 min

Pro vnitřní i vnější stěny a podlahy
SMP lepidlo pro vkládání těsnícího systému ARDEX TRICOM 
a pro pokládku designových PVC krytin

• Optimální pro instalaci na povrchy stěn
• Vhodný také pro pokládku na podlahu
• Pro vysoce mechanicky i tepelně zátěžové oblasti
• Jednoduchá manipulace, žádné míchání, žádná zbytková množství*
• Lze nanášet válečkem

SMP lepidlo pro lepení:
– homogenních a heterogenních PVC krytin v pásech a čtvercích
– designových PVC krytin
– měkčeného PVC
– gumových krytin v pásech a čtvercích
– PVC korkových krytin podle ČSN EN 655
– čistících zón s PVC vrstvou
– krytin neobsahujících PVC
– obkladů stěn z PVC
– linolea
– vpichovaných koberců
– umělých trávníků

Na vhodné savé a nesavé podklady v interiéru a exteriéru.

ARDEX AF 181W
SMP lepidlo na stěnu pro LVT krytiny

SMP technologie

* Aplikační množství určené typem Pajarito-ozubení a čisticího válečku L’Outil Parfait na vyrovnávacích stěrkách ARDEX.
** U časů odvětrávání a pokládky respektujte údaje v našich technických listech.

NOVÉ!

 
ARDEX AF 181W lze nanášet na stěnu pomocí zubové stěrky nebo pomocí válečku s hrubý-
mi póry. Nanášení válečkem je velmi vhodné i pro nanášení úzkých lepicích ploch k připevnění 
těsnicích rohů, pásů a manžet. Doporučujeme osvědčené válečky L’Outil Parfait o šířce 
22 cm na velké plochy a šířce 8 cm na spoje a malé plochy.

15

NOVÉ

SKVĚLÁ VOLBA 

PRO KOUPELNY  

& STĚNY

ARDEX AF 181 W SMP lepidlo  
na stěnu pro LVT krytiny

Tvůj mistrovský výkon
Univerzální lepidlo I Lepidlo na elastické podlahoviny I Lepidlo na linoleum I Lepidlo na koberec
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ARDEX AF 180
SMP lepidlo na elastické podlahoviny

Číslo výrobku Objem balení Bal. jednotka 
Karton

Nářadí  
Spotřeba g/m2*

Odvětrá- 
vání**

Doba  
pokládky**

7640 7,5 kg kýbl 72 kýblů

Stěrka A1: 300 - 350
Stěrka A2: 370 - 420
Stěrka B1: 430 - 480
Stěrka B2: 520 - 580

cca 20 min** cca  
35 min**

* Aplikační množství určené typem Pajarito-ozubení a čisticího válečku L’Outil Parfait na vyrovnávacích stěrkách ARDEX.
** U časů odvětrávání a pokládky respektujte údaje v našich technických listech.

ARDEX S7 PLUS je vhodný k použití ve vlhkostní třídě 
A a B podle Seznamu stavebních předpisů vydávaných 
Německým institutem stavební techniky (DIBt) část A,
díl 2, č. 1.10 a třídách A0 a B0 podle letáku Centrálního
sdružení německého stavebního průmyslu (ZDB)
„Kompozitní těsnění“.

ARDEX S 7 PLUS
Flexibilní těsnící hmota

Číslo výrobku Objem balení Bal. jednotka 
Karton

Bal. jednotka 
Paleta

Spotřeba
kg/m²/mm Doba zpracování Pochůznost

4939 15 kg fóliový pytel – 60
cca 1,2 kg prášku/m²

(na 1 mm tloušťky
vyschlé vrstvy)

cca 60 min cca 4 h

SMP technologie

Hydroizolace a lepení designového PVC

· Jemný a matný vzhled
· Snadné nanášení a odstraňování
· Odolný proti UV záření
  a povětrnostním vlivům
· Velmi dobrá přilnavost k hranám
· Odolný proti plísním
· Pro interiér a exteriér

ARDEX SC MATT // Matný silikon

Kouzlo
matu
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Číslo výrobku Barva Objem 
balení

Bal. jedn. 
Karton

Bal. jedn.
Paleta Spotřeba Doba tvorby pov-

laku na povrchu
Rychlost  
vytvrzení 

8001 Transparentní

310 ml 12

104

10 x 10 mm 
spára

cca 3 bm
5 x 5 mm 

spára
cca 12 bm

cca 10 – 12 min

cca 2 mm/
den 

cca 7 mm/
týden

8004 Brilliant. bílá 104

8009 Bílá 60

8011 Pergamon 104

8002 Stříbrošedá 60

8003 Světlešedá 60

8000 Šedá 60

8010 Cement. šedá 104

8023 Pískově šedá 104

8014 Bazalt 60

8006 Antracitová 104

8008 Jasmínová 104

8016 Bahamabeige 104

8005 Pískově béžová 104

8024 Šedohnědá 104

8018 Jurabeige 104

8019 Tmavě hnědá 104

8022 Bali hnědá 104

8106 Kamenná šedá 104

Pro vnitřní i vnější použití na stěny a podlahy
• Silikonový tmel s protiplísňovými přísadami
• Elastické uzavření dilatačních, rohových a napojovacích spár
• Snadná aplikace a vyhlazování
• Dobrá přilnavost
• Odolný vůči povětrnostním vlivům, UV záření jako i vůči
  běžným čisticím a dezinfekčním prostředkům

Elastické uzavření dilatačních, rohových a napojovacích spár:
- v koupelně, sprše a WC
- v obytném prostoru napojení na keramické obklady
- u dveří, oken a zabudovaných prvků
- v keramických obkladech na balkonech, terasách a fasádách

ARDEX SE Sanitární silikon, lesklý povrch

Uzavřít spáry

Pro vnitřní i vnější použití na stěny a podlahy
• Silikonový tmel s protiplísňovými přísadami
• Acetátová báze
• Barevně sladěn s cementovými spárovacími hmotami
• Elastické uzavření dilatačních, rohových a napojovacích spár
• Vnitřní i venkovní použití
• Snadná aplikace a vyhlazování
• Dobrá přilnavost
• Odolný proti povětrnostním vlivům, UV záření
  a běžným čisticím a dezinfekčním prostředkům 

Elastické uzavření dilatačních, rohových a napojovacích spár:
- v koupelně, sprše a WC
- v obytném prostoru napojení na keramické obklady
- u dveří, oken a zabudovaných prvků
- v keramických obkladech na balkonech, terasách a fasádách

ARDEX SC Matt  
Matný silikon

Číslo výrobku Barva Objem 
balení

Bal. jedn. 
Karton

Bal. jedn.
Paleta Spotřeba Doba tvorby pov-

laku na povrchu
Rychlost  
vytvrzení 

8130 Bílá

310 ml 12 60

10 x 10 mm 
spára

cca 3 bm
5 x 5 mm 

spára
cca 12 bm

cca 15 – 25 min

cca 2 – 3 
mm/den

cca 7 mm/
týden

8131 Stříbrošedá

8132 Šedá

8133
Cementově 

šedá

8134 Bazalt

8135 Antracitová

8136
Pískově 

šedá

8137 Šedohnědá

8138 Jurabeige

NOVÉ!
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Systematická pokládka s izolací
LVT, PVC krytin na stěně ve sprše

Pokyny krok za krokem

5

Vyrovnejte podklad pomocí 
renovační stěrkové hmoty  
ARDEX R1. 

Izolujte podlahovou plochu použitím
izolačního pásu ARDEX SK 100 W
a ARDEX AF 181W.

Vlepte manžety ARDEX TRICOM
lepidlem ARDEX AF 181W.

Nalepte na stěnu PVC designovou 
krytinu pomocí ARDEX AF 181W.
Doporučujeme nanesení finální 
ochranné vrstvy na PVC designovou 
krytinu.

Namontujte sprchovou vaničku. Uzavřete spáry silikonem.

Nalepte těsnící rohy ARDEX
TRICOM pomocí ARDEX AF 181W.

Nalepte ARDEX TRICOM podlaho-
vou manžetu pomocí ARDEX
AF 181W.

Plochy stěn izolujte pomocí 
izolačního pásu ARDEX SK 100 W 
a ARDEX AF 181W.

Vlepte těsnicí pásku ARDEX 
TRICOM 12 lepidlem ARDEX 
AF 181W.

Vyhlaďte přechody na stěně blesko-
vou opravnou hmotou ARDEX FIX.

Spoje utěsněte přesahem izolačního 
pásu ARDEX SK 12 ve vyznačených
místech a vlepte do ARDEX
AF 181W.

1

4

7

10 11 12

2

5

83

6

9
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GUTJAHR INDORTEC® THERM-E –
elektrické podlahové vytápění
také pro designové podlahy

Teplo na nohy je asi tím nejpříjemnějším teplem. Tento názor zastává stále více spotřebitelů 

a stavitelů a jejich přáním je podlahové topení, které není složité, šetří energii a je odolné.

Podlahové topení by mělo zajistit rychlé zahřátí podlahy – v koupelně i mimo ni. S IndorTec 

THERM-E poskytuje firma GUTJAHR promyšlený systém elektrického povrchového vytápění, který 

je rychlý a jednoduchý na pokládku a je vhodný pro téměř všechny podlahové krytiny. Je založen 

na speciální geometrii nosné rohože. Díky tomu je systém nejen velmi tenkovrstvý, ale také 

obzvláště energeticky účinný – pro stejný topný výkon spotřebuje IndorTec® THERM-E o 10% 

méně energie než srovnatelné systémy s odporovými vodiči.

Komponenty

Materiál: Speciálně tvarovaná plastová fólie odolná proti hnilobě (PP).
Na spodní straně se strojně kašírovanou vliesovou tkaninou.
• Ideální pro velkoformátové obklady z keramiky a přírodního kamene,  
  stejně jako elastické nebo textilní obklady, vícevrstvé parkety a laminát
• Nosný systém pro topný kabel a separace
• Vyrovnává pnutí, vyrovnává tlak vodních par a izoluje
• Redukuje kročejový hluk o +8 dB
• Deska 6 mm, 0,98 x 0,79 m
• Role 6 mm, 0,98 x 12,75 m
 

IndorTec® THERM-E
Nosná rohož

• Testováno podle VDE: IEC 60800: 2009
• Třída ochrany IPX7
• Pro síťové napětí 230 V
• Tolerance odporu - 5 % /+ 10 %
• Minimální instalační teplota 5° C
• Rovnoměrnější průřez kabelu pro všechny délky
• Dodání na uživatelsky příjemných kabelových bubnech
• Přechod ze studeného na teplý vodič bez spoje / bez manžety,
  vodotěsný

IndorTec® THERM-E
HK Topný kabel

• Programovatelný dotykový termostat, 100-240 VAC, 50/60 Hz
• Včetně WiFi - je možné ovládání pomocí aplikace
• Včetně podlahového a pokojového senzoru, NTC (12 KΩ), délka 3 m
• Vhodný na obklady, kameniny, laminátové, elastické a dřevěné podlahy
• Rozměry (V/Š/H): 84/84/40 mm (hloubka 21,8 mm)
• Zapuštěná montáž
• Rádiová frekvence: 2,4 GHz
• WiFi: IEEE 802.11 b/g/n - 2,4 GHz
• Bezpečnostní standard: WPA/WPA2
 

IndorTec® THERM-E
TW termostat

• Programovatelný dotykový termostat, 100 - 240 VAC, 50/60 Hz
• Včetně podlahového a pokojového snímače, NTC (12 KΩ), délka 3m
• Vhodný pro obklady, kameniny, laminátové, elastické a dřevěné podlahy
• Rozměry (V/ Š/H): 84/84/40 mm (hloubka 21,8 mm)
• Instalace do krabice

IndorTec® THERM-E
TD dotykový termostat

ARDEX a GUTJAHR vyvíjejí optimálně koordinované kompletní systémy pro nepoškozené krytiny jak venku, tak 
uvnitř. Oba rodinné podniky stojí za inovacemi, nekompromisní kvalitou a spolehlivostí.

Pro přímou radu k produktu se prosím obracejte na: GUTJAHR
Systemtechnik GmbH
Philipp-Reis-Straße 5-7
D-64404 Bickenbach

Tel.: +49 (0) 6257 9306-0
Fax: +49 (0) 6257 9306-31
info@gutjahr.com
www.gutjahr.com

Kontaktujte naše odborníky na systémy podlahových vrstev: Bodenleger@gutjahr.com
Navštivte nás na facebook.com/gutjahr.systemtechnik

ALTERNATIVNÍ

Základ:
např. cementový potěr

Vyrovnávací vrstva:

Vyrovnávací a nivelační směs
na bázi latexu a cementu

Lepení ele. podlahového topení:

Flexibilní lepidlo MICROTEC na 
podlahy nebo

SMP lepidlo na stěnu pro LVT krytiny

Pevné elastické lepidlo na parkety

Elektrické povrchové vytápění:

Nivelační vrstva:
ARDEX K 60
Vyrovnávací a nivelační směs
na bázi latexu a cementu:

Lepení hydroizolačního systému:

SMP lepidlo na elastické 
podlahoviny

SMP lepidlo na stěnu pro LVT 
krytiny

Hydroizolační systém:
                                 TRICOM vrstvy
izolačního pásu nalepte pomocí
                                        izolační pás
a                                    přechody 
srovnejte špachtlí s  
Bleskovou opravnou hmotou

Lepidlo na designové podlahoviny

SMP lepidlo na elastické podlahoviny
nebo

SMP lepidlo na stěnu pro LVT krytiny

Krytina:
PVC designová krytina (LVT)



25

Ochrana spotřebitelů, práce a životního prostředí

GEV - EMICODE® EC1PLUS

Prémiová třída, která popisuje 

hranici technicky proveditelného

GEV - EMICODE® EC1

Standard pro výrobky s velmi  

nízkými emisemi 

Modrý anděl se uděluje různým skupinám výrobků podle příslušných testovacích krité-

rií. Modrý anděl zaručuje, že výrobky splňují vysoké požadavky na ochranu životního 

prostředí, zdraví a při používání.

Je udělován Německým institutem pro zajišťování kvality a označení (RAL) pro nízkoemis-

ní podlahová lepidla a jiné instalační materiály podle RAL-UZ 113, jejichž emisní chování 

je externě kontrolováno.

Značka shody označuje regulované a neregulované stavební výrobky s všeobecným 

schválením stavební inspekce nebo osvědčením o zkoušce podle všeobecné stavební 

kontroly podle specifikace Německého institutu pro stavební technologii (DIBt). Označení 

shody označuje použitelnost stavebního výrobku v Německu.

Výrobky se značením kormidla odpovídající pevným požadavkům směrnice Evropské rady 

(96/98/ES - modul B a D) jsou certifikovány a tímto schváleny pro použití při stavbě lodí.
1121/16 

MED Module B und D, 
freigegeben für die 

Verwendung als unterster 
Decksbelag auf Stahldecks 

von Schiffen.

www.blauer-engel.de/uz113

Prohlášení o ekologických výrobcích.

Dopad našich produktů na životní prostředí je transparentně prezentován na základě ekologické rov-

nováhy prostřednictvím ověřeného a registrovaného dokumentu, prohlášení o ekologických výrob-

cích (EPD, Enviromental Product Declaration).

Ty tvoří datovou základnu pro ekologické hodnocení budovy během celého životního cyklu. 

Tato Prohlášení o ekologičnosti výrobku (EPD) jsou k dispozici pro většinu našich produktů. Poskytují 

informace o příslušných environmentálních ukazatelích, které jsou důležité pro certifikační systémy 

budov, jako např. DGNB-System. Společně s Německou stavební chemií se zasazujeme o udržitelné 

budování prostřednictvím Prohlášení o ekologických výrobcích (EPD) v Institutu Stavby a životní 

prostředí (Institut Bauen und Umwelt e.V. - IBU).

Kvalita zdraví budovy a udržitelnost jsou stále více tématem každé novostavby a každé renovace. 

Důležitým pilířem je ochrana před emisemi.

Kvalita vnitřního vzduchu se v posledních letech stala podstatně důležitější. Zvyšující se 

vzduchotěsnost a rekuperace nových budov znamená, že emise již nemohou vyvětrat ven. Zároveň 

stále více lidí tráví stále více času v uzavřených místnostech.

 

Pokud jde o téma ochrany proti emisím, hraje důležitou roli zejména podlaha. Po stěnách má druhý 

nejvyšší procentuální podíl plochy v budově. Účinky na kvalitu vnitřního ovzduší jsou odpovídajícím 

způsobem vysoké, uvolňují z něj emise. Jako přední mezinárodní výrobce stavebních materiálů 

pro podlahy ARDEX trvale přebírá odpovědnost za emisní ochranu. Přibližně 95 procent našich 

produktů je již certifikováno EMICODE® nebo Blue Angel. Výrobky s EMICODE® EC1 a EC1PLUS 

mají obzvláště nízké emise, splňují nejpřísnější mezní hodnoty a podléhají trvalé nezávislé kontrole.

Současně je ARDEX zakládajícím členem Asociace pro pokládání materiálů řízených emisemi. 

GEV je nejdůležitější iniciativa pro vývoj a propagaci trhu bezrozpouštědlových a nízkoemisních 

instalačních materiálů a stavebních výrobků.

Tímto způsobem přebíráme každodenní odpovědnost za zdraví každého, kdo staví s ARDEXem 

a důvěřuje nám.

24
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PROSTOR PRO VAŠE
NOVÉ NÁPADY

Naše nabídka školení pro Vás. Zaregistrujte se hned teď na 
        www.ardex.cz/sluzby/skoleni

V ARDEXacademy sdílíme naše 
vědomosti s našimi zákazníky. 
Nabízíme také vysoce kvalifikova-
né školení a pokročilé vzdělávání 
v nejmodernějším učebním prostředí 
s nejnovějšími technologiemi médií.

Zaměřujeme se zejména na praxi, 
při níž se získávají zkušenosti a výzvy 
v průběhu každodenních prací. Naše 
nabídka seminářů se zaměřuje na dvě 
oblasti: Technický obsah je smysluplně 
doplňován o významná témata z obla-
sti řízení provozu.

Přehled Vašich výhod:
· Z praxe pro praxi
· Prvotřídní reference
· Kombinace technických a provozních   
  témat jako je stavební zákon, marke      
  ting nebo jednání o ceně
· Certifikát o účasti na školení
· Celostátní semináře také ve Vaší 
  blízkosti

ARDEX Baustoff, s.r.o.
Jihlavská 7a
625 00 Brno

tel. +420 541 249

ardex@ardex.cz
www.ardex.cz

Užívejte si naplno
digitální svět

od ARDEX
Aplikace ARDEX (k dispozici pro Android a iOS) 
je dokonalým společníkem pro každodenní 
život na staveništi. Poskytuje Vám informace 
o všech produktech a širokou nabídku elektro-
nických služeb. Středobodem je vizuální a in-
teraktivní montážní poradce a také kalkulačka 
spotřeby a kontakty při práci v terénu a obchod.

Na Facebooku referuje ARDEX mimo jiné 
o nových produktech a událostech. Budete mít 
také příležitost nahlédnout do zákulisí firmy 
ARDEX.

Na Instagramu je středem zájmu vizuální-
produktová komunikace a expresivní prezen-
tace našich referencí. Naše heslo: Emočně. 
Atraktivně. Osobně.

Aplikace AStone (k dispozici pro Android 
a iOS) k instalaci přírodního kamene je prak-
tický nástroj pro každodenní práci. Zde si 
můžete vybrat požadovaný přírodní kámen, 
zkombinovat ho s odpovídající oblastí použití 
a získat doporučení vhodného produktu pro 
spolehlivou pokládku a vyspárování.

S naším kanálem na YouTube otevíráme další
komunikační kanál na internetu. Zde sdílíme 
naše praktické znalosti a zkušenosti z našich 
produktových školení a seminářů. Dáváme tipy,
odhalujeme triky a ukazujeme produkty a me-
tody zpracování.

Jednoduše naskenujte QR kód a ihned 
využívejte digitální nabídky.


