
ARDEX K 5 
Momentāli cietējoša špaktele
•	 Ar	ARDURAPID®	efektu	–	ātra	hidrauliska	cietēšana	un	pilnīga	ūdens	kristalizācija
•	 Apvienotas	remonta	javas	un	nobeiguma	špakteles	īpašības
•	 Cementa	bāzes
•	 Jau	pēc	30	minūtēm	iespējama	segumu	klāšana
•	 Uz	vairums	pamatnēm	bez	grunts
•	 No	0	līdz	4	mm	biezām	kārtām

ARDEX sistēmas produksts – garantētas saķeres īpašības ar 
ARDEX grīdas segumu līmēm. Tīrs telpas gaiss bez kaitīgiem    
izgarojumiem. ARDEX produkti ar EC1 marķējumu mijiedarbojas 
viens ar otru radot ideālus, veselībai nekaitīgus apstākļus.

PIELIETOJUMS:
Iekšdarbiem. Grīdām un sienām.
Pamatņu remontam un finiša apdarei pirms segumu klāšanas.
Dobumu, tukšumu, plaisu un citu bojājumu aizpildīšanai.
Augstuma starpību un citu nelīdzenumu izlīdzināšanai pamatnēm 
no betona, cementa, kokskaidu un saplākšņa plāksnēm un citiem 
celtniecības elementiem.
Betona, cementa, kalcija sulfāta, grīdu asfalta, koka plākšņu un 
esošu flīžu segumu virsmu špaktelēšanai.
Kārtām ar biezumu no 0 – 4 mm.
Piemērota izmantošanai uz apsildāmām pamatnēm.

RAKSTUROJUMS:
Pelēkas krāsas pulveris no speciālajiem cementiem, labi disperģē-
jošām sintētiskām vielām un atlasītām pildvielām. Samaisot ar 
ūdeni, izveidojas elastīgs maisījums, kas piemērots špaktelēšanai, 
un ar kuru var strādāt apmēram 5 minūtes, bet apmēram jau pēc 
30 minūtēm ieklātā kārta gatava tālākiem darbiem.

PAMATNES SAGATAVOŠANA:
Gandrīz uz visām būvniecībai piemērotām pamatnēm ARDEX K 5 
izmanto bez iepriekšējas gruntēšanas.
Pamatnei ir jābūt sausai, stingrai, stabilai un izturīgai pret slodzi, 
bez putekļiem, bez brīvām daļiņām un citām saķeri mazinošām 
vielām.
Veciem līmes atlikumiem ir jābūt stingriem un grūti noņemamiem.

Sintētiskas, metāla un krāsotas pamatnes rūpīgi jānotīra. Tīrītās 
virsmas jāgruntē ar ARDEX P 82 vai ARDEX P51 grunti, kas 
atšķaidīta ar ūdeni attiecībā 1 : 0,5.
Šaubu gadījumā vispirms izdariet izmēģinājumus.

MAISĪJUMA PAGATAVOŠANA UN LIETOŠANA:
Tīrā traukā ielejiet tīru ūdeni un, intensīvi maisot beriet tik daudz 
pulvera, līdz izveidojas java bez kunkuļiem.
5 kg ARDEX K 5 iemaisīšanai nepieciešami apm. 1,65 l ūdens.
1 kg ARDEX K 5 iemaisīšanai nepieciešami apm. 0,33 l ūdens.
Ar maisījumu +20°C temperatūrā var strādāt apmēram 5 min. un 
jau pēc 30 min. pa to var staigāt un sākt seguma ieklāšanu.
Zemāka temperatūra pagarina, bet augstāka saīsina darba laiku.
Uz neuzsūcošām un gruntētām pamatnēm tiešā saķerē ieklātā 
ARDEX K 5 kārta nedrīkst būt mazāka par 1 mm. Kad maisījums 
ir sacietējis iespējama atkārtota špakteles uzklāšana.
Grīdas segumus var līmēt jau pēc 30 minūtēm. Parketa segumu 
ieklāšana pēc 24 stundām.
ARDEX K 5 var izmantot ja pamatnes un gaisa temperatūra ir 
augstāka par +5°C.

PIEVĒRSIET UZMANĪBU:
Ārpus telpām, kā arī zonās, kuras atrodas pastāvīgā mitruma     
ietekmē ARDEX K 5 lietot nedrīkst.
Ja nepieciešama špakteles kārta biezāka par 4 mm ieteicams    
izmantot ARDEX A 45 ātri žūstošo špakteli.
Lielām platībām, ja darbu veikšanas laiks ir galvenais faktors ies-
akām izmantot ARDEX K 55 pašnivelējošo, ātri žūstošo grīdas 
špakteli.
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ARDEX	SKANDINAVIA	A/S
Tarandės	34	–	110,	LT-14013,	Vilnius
Tel.:	+370	61737324
ardex@ardex.lt
www.ardex.lt

Ražotājs	ar	apliecinātu
Kvalitātes	/	Vides	vadības	sistēmu	
saskaņā	ar	DIN	EN	ISO	9001	/	14001



Tehniskie dati atbilstoši ARDEX kvalitātes standartiem: 
Maisīšanas attiecība: apm. 0,33 l ūdens : 1 kg pulvera,  
 vai: 
 apm. 1,65 ūdens: 5 kg pulvera  
                                      (1 daļa ūdens : 3,5 daļas pulvera)

Pulvera svars:  apm. 0,86 kg/l

Svaigas javas svars:  apm. 1,5 kg/l

Patēriņš: apm. 1,15 kg /m²/mm

Izstrādes laiks:  apm. 5 min., + 20 °C

Apstaigājams:  pēc apm 30 min., + 20 °C

Segumu klāšana:  pēc apm 30 min., + 20 °C

Lodītes pēc 1 dienas apm. 20 N/mm² 
iespiešanas pēc 7 dienām apm. 37 N/mm² 
cietība: pēc 28 dienām apm. 40 N/mm²

Izturība pret krēslu ritenīšiem:   izturīga

Piemērotība apsildāmām grīdām:  piemērota

Iepakojums: 5 kg maisi 

Uzglabāšana:  apm. 12 mēn., oriģinālā,    
                                      neatvērtā iepakojumā, sausā vietā
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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	lie-
tošanai.
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ARDEX GmbH
Friedrich-Ebert-Str. 45

58453 Witten
Germany
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EN 13813:2002
ARDEX K 5

Cementitious screed for internal use
EN 13813:CT-C20-F7; Polymer-modified

Reaction to fire:
Reliase of corrosive substances:
Water permeability:
Water vapour permeability:
Compressive strength:
Flexular strength:
Wear resistance according to BCA:
Sound insulation:
Sound absorption:
Thermal resistance:
Chemical resistance:
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