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ARDEX P 10 SR 
2K ātri žūstoši sveķi remontam 
 

2K silikāta sveķi ar plašu pielietojumu. 
 
Iekšdarbiem. 
 
Neitrāla smarža. 
 
Ļoti zema emisija. 
 
Defektu remontam un plaisu līmēšanai. 
 
Zema viskozitāte, laba plūstamība. 
 
Metāla profilu, stiprinājumu un citu elementu līmēšanai. 
 
Ātri sacietē un iztur slodzes. 
 
Nav nepieciešams īpašs maisīšanas instruments. 
 
Ērti lietojams 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



ARDEX P 10 SR 
2K ātri žūstoši sveķi remontam 
____________________________________________________________________________________ 

 

PIELIETOJUMS: 
Iekšdarbiem. 
Izmantojami uz absorbējošām un neabsorbējošām 
pamatnēm. 
Defektu remontam, plaisu un tehnoloģisko šuvju 
aizpildīšanai. Piemēroti arī metāla margu, profilu, 
dabīgā akmens, flīžu, koka un citu materiālu līmēšanai 
pie piemērotām virsmām. 
Dobumu un tukšumu aizpildīšanai zem parketa 
seguma. 
Piemēroti izmantošanai apsildāmo grīdu sistēmās. 
 
RAKSTUROJUMS: 
ARDEX P 10 SR ir ar polimēriem modificēti silikāta 
sveķi, kas iepakoti atsevišķās plastmasas pudelēs, 
A+B. Komplektā ietilpst aizsargcimgi un gofrētas metāla 
sloksnes. 

 
LIETOŠANA: 
Pamatnei ir jābūt sausai, stingrai, tīrai un bez daļiņām 
kas traucē seķeri. Plaisas jāpaplašina un pēc katriem 
20 cm perpendikulāri jāiegriež un iegriezumā jāievieto 
gofrētās metāla sloksnes. 
Griezuma dziļumam jābūt vismaz 2/3 no smilšu 
cementa klona kārtas biezuma. Nesabojājiet grīdas 
apsildes caurules vai elektriskos kabeļus. No 
iegriezuma, ar putekļu sūcēja palīdzību, izsūciet 
putekļus un perpendikulārajos iegriezumos ievietojiet 
gofrētās metāla sloksnes. 
Bojājumu remontu un plaisu aizvēršanu var veikt tikai 
tad kad pamatne atbilst grīdas seguma ieklāšanas 
prasībām (mitrums utt.). 
Lietojiet iepakojumā pievienotos cimdus. Komponentu B 
ielejiet komponenta A pudelē. Aizveriet pudeli un kratiet 
apmēram 15 sekundes, līdz šķidrums kļūst viendabīgs. 
Ja nepieciešams mazāk materiāla nekā iepakojumā, 
sajauciet komponentus attiecībā 1:1. 
Nogrieziet uzgali un ar sveķiem aizpildiet plaisu. Lieko 
materiālu noņemiet ar metāla lāpstiņu. Svaigus sveķus 
apkaisiet ar ARDEX kvarca smiltīm (0,4-0,8 mm). 
Neaizpildiet deformācijas šuves. 
Sajauktu sveķu izstrādes laiks ir 10 minūtes. 
Turpmākos darbus var veikt apmēram 30 – 40 minūšu 
laikā. Līmēšanas darbiem izmantojiet atbilstošu 
lāpstiņu. Profilu līmēšanai ērtāk izmantot biezākas 
konsistences sveķus. Tādēļ pēc sajaukšanas paturiet 
sveķus traukā līdz mainās to konsistence. Sacietējušus 
sveķus notīrīt iespējams tikai mehāniski. 
ARDEX P 10 SR drīkst lietot tikai temperatūrā virs  + 15 
° C. Visi tehniskie dati norādīti pie temperatūras + 20 ° 
C, un relatīvā gaisa mitruma 65% RH. Augstāka 
temperatūra saīsinās, bet zemāka pagarinās norādītos 
laikus. 

Šaubu gadījumos veiciet izmēģinājumu. 

 

PIEVĒRSIET UZMANĪBU: 
ARDEX P 10 SR sveķus glabāt temperatūrā kas 
augstāka par + 10 ° C. Zemāka temperatūra ietekmē 
sveķu kvalitāti (izskats nemainās). 

TEHNISKIE DATI: 

Bāze: ar polimēriem modificēti silikāta sveķi 

Sajaukšanas attiecība: komponents A: 
 300 ml (0,339 kg) iepakojums 
 komponents B 
 300 ml (0,444 kg) iepakojums 

 Sajauc 1:1 pēc tilpuma. 

Blīvums: komponents A: 1,13 gr/cm3 

 komponents B: 1,48 gr/cm3 

Krāsa: komponents A:  brūna 

 komponents B: caurspīdīga 

Lietošanas temperatūra: virs +5°C 

Patēriņš: atkarībā no plaisu un šuvju platuma un dziļuma 

Izstrādes laiks (+20oC): apm 10 minūtes 

Iespējams staigāt (+20oC): apm pēc 20 minūtēm 

Cietēšanas laiks (+20oC): 30 – 40 minūtes 

Iepakojums: Komplekts 

 komponents A: 
 300 ml (0,339 kg) iepakojums 
 komponents B 
 300 ml (0,444 kg) iepakojums 

 metāla sloksnes un cimdi 

Uzglabāšana: temperatūrā virs +10oC. Stāvus, 
sausā telpā apm. 12 mēnešus, 
oriģinālajā iepakojumā. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________ 
Mēs garantējam nevainojamu mūsu produktu kvalitāti. Mūsu zināšanas 
balstās uz laboratoriskiem pētījumiem un praktisko pieredzi un palīdz 
izvēlēties produktu un darba metodi. Tā kā mēs nevaram kontrolēt lietotāja 
darba apstākļus, neuzņemamies atbildību par iegūtajiem rezultātiem. 
Specifiski konkrētajā valstī spēkā esoši, uz reģionāliem standartiem, 
būvnoteikumiem un celtniecības vai industriālajām normām balstīti noteikumi 
var būt par iemeslu specifiskiem ieteikumiem produktu lietošanai. 

201
8/08

 


