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ARDEX K 2000 
Plūstoša grīdas špaktele 

 

Cementa bāzes 
 
Grīdu virsmu izlīdzināšanai 
 
Optimālas plūstamības īpašības 
 
No 3 līdz 30 mm biezām kārtām 
 
Gluda un cieta virsma 
 
Iestrādājama arī mehāniski 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ARDEX K 2000 
Pašizlīdzinoša grīdas špaktele 
____________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 
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. 

 

PIELIETOJUMS: 
Sūknējams, pašizlīdzinošs maisījums lietošanai 
iekštelpās, grīdām. 
Betona grīdu, cementa klonu, asfalta klonu un anhidrīta 
klonu, kā arī esošu terazzo, flīžu un plātņu segumu 
izlīdzināšanai un nivelēšanai pirms galīgā grīdu seguma 
klāšanas. 
 
RAKSTUROJUMS: 
Pelēks pulveris, kas sastāv no speciālajiem cementiem, 
elastīgām sintētiskām vielām un atlasītām pildvielām. 
Samaisot ar ūdeni, izveidojas elastīga pašizlīdzinoša 
java, kuru var izmantot grīdu izlīdzināšanai ar rokām vai 
mehāniskai iestrādei ar sūkni. Maisījuma izstrādes laiks 
aptuveni 30 minūtes, bet pēc aptuveni 3 stundām pa 
ieklāto kārtu var staigāt. 

 

PAMATNES SAGATAVOŠANA: 
Pamatnei ir jābūt sausai, stingrai, bez putekļiem un 
citādām brīvām daļiņām. Jāatbrīvo virsma no kārtām, 
kuras slikti turas, netīrumiem un citām vielām, kas 
traucē saķerei.  
Grunts jāizmanto saskaņā ar ARDEX P 51 saķeres un 
gruntēšanas dispersijas aprakstā doto tabulu. Klājot 
ūdens tvaiku necaurlaidīgus grīdu segumus, apakšējai 
konstrukcijai pastāvīgi jābūt sausai. Šaubu gadījumā 
vispirms izdariet izmēģinājumus. 

 
MAISĪJUMA PAGATAVOŠANA UN LIETOŠANA: 
ARDEX K 2000 var iestrādāt ar visiem parastajiem 
transportēšanas sūkņiem, kuru minimālais ražīgums ir 
40 l/min. Uz 25 kg pulvera nepieciešams aptuveni 5,0 l 
ūdens. 
Manuālai lietošanai pašizlīdzinošais maisījums tiek 
sagatavots 30 l traukā. 
Tīrā traukā ielejiet tīru ūdeni un, spēcīgi maisot, beriet 
tik daudz pulvera, līdz izveidojas homogēna java bez 
kunkuļiem. 25 kg ARDEX K 2000 pulvera iemaisīšanai 
nepieciešams aptuveni 5,0 l ūdens. +18°C līdz +20°C 
temperatūrā java jāizstrādā aptuveni 30 minūšu laikā. 
Augstākā temperatūrā javas izstrādes, sacietēšanas un 
žūšanas laiks kļūst īsāks, bet zemākā – garāks. 
Java viegli klājama un labi izlīdzinās. 
 
Iestrādājot ar rokām: ARDEX K 2000 ir viegli izlīdzināt 
ar gludu vai zobainu apmešanas špakteli. Java noklāj 
virsmu vienmērīgi, parasti nav nepieciešama atkārtota 
javas iestrāde vai slīpēšana. 
 
Iestrādājot mehāniski: Java tiek transportēta uz grīdas 
ierāmētā virsmas daļā, virsma tiek nolīdzināta ar 
špakteli. Ja transportierīce netiks izmantota ilgāk par 
15–20 minūtēm, ierīce un šļūtenes jāiztīra. Ar ARDEX K 
2000 vienā darba etapā var uzliet līdz 30 mm biezu 
slāni. 
 
Ar ARDEX K 2000 var strādāt temperatūrā virs +5°C. 
PIEVĒRSIET UZMANĪBU: 
ARDEX K 2000 nedrīkst izmantot ārpus telpām un 
vietās, kuras pastāvīgi ir mitras. 

 
PIEZĪME: 
Satur cementu. Reakcija sārmaina. Tāpēc obligāti jālieto 
aizsarglīdzekļi ādai un acīm. Ja masa uzšļakstījusies uz 
ādas, noskalojiet ar ūdeni. Ja masa iekļuvusi acīs, 
nekavējoties meklējiet ārsta palīdzību. 
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ARDEX K 2000 

Plūstoša grīdas špaktele 
EN 13813:CT-C30-F5 

 
Spiedes stiprība: ≥ 30 N/mm2 
Lieces stiprība ≥ 5 N/mm2 

Nodilumizturība pēc Bohme: NPD 

Adhezīvā stiprība stiepē: NPD 
pH līmenis NPD 

Ugunizturība E 
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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 
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TEHNISKIE DATI: 

Maisīšanas attiecības:   

aptuveni 5,0 l ūdens : 25 kg pulvera, 

Pulvera svars:                                          apm. 1,25 kg/l 

 

Svaigas javas svars:                                 apm. 1,6 kg/l 

  

Materiāla patēriņš:  

apm. 1,6 kg pulvera 1 m2/mm 

Javas izstrādes laiks:  

pie +20°C apm. 30 min. 

Var staigāt:    

                                  pie +20°C apm. pēc 3 stundām 

    

Seguma klāšana: pie +20°C  

 3 mm aptuveni pēc 1 diennakts 

5 mm aptuveni pēc 3 diennaktīm 

10 mm aptuveni pēc 7 diennaktīm 

30 mm aptuveni pēc 14 diennaktīm 

Spiedes izturība: 

(DIN 1164)            pēc 28 diennaktīm 30 N/mm2 

 

Izturība pret krēslu riteņiem:                             izturīgs 

 

Piemērotība apsildāmām grīdām:                 piemērots 

   

Iepakojums:                                                  25 kg maisi    

Uzglabāšana:  apm. 12 mēnešus, sausā 
telpā, neatvērtā oriģinālajā 
iepakojumā 
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