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ARDEX A 826 
Smalkā ģipša špaktele 
 

Uz ģipša un sintētisku vielu bāzes 
 
Nobeiguma špaktele sienām un griestiem 
 
Visaugstākās kvalitātes virsmas iegūšanai 
 
Ļoti ekonomiska 
 
Špaktelēšanas darbiem ar virsmas kvalitāti Q1 – Q4 
 
Nedegošs būvmateriāls – A1 saskaņā ar EN 13501, 1. daļu 
 
Špaktele ģipškartona un citu būvplātņu šuvēm, neizmantojot armēšanas 
lentes, tips 4 B saskaņā ar EN 13963 
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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 lietošanai. 
 

 

PIELIETOJUMS: 
Iekštelpām – sienām un griestiem. 

Gludu, līdzenu sienu un griestu virsmu sagatavošanai, 
kas ir bez iekšējiem spriegumiem, pirms tapešu 
līmēšanas, krāsošanas, lakošanas, apdares ar 
sintētiskiem paneļiem un apdares ar citiem 
dekoratīviem apdares materiāliem. Sienu un griestu 
apdarei Jūs varat izmantot dažāda veida gala apstrādes 
metodes ar dažādām izlīdzināšanas, izgriešanas un 
mākslinieciskās apdares metodēm. 

Plaisu, caurumu un dobumu aizpildīšanai. 

Ģipškartona plākšņu fiksācijai. 

Cietā polistirola līmēšanai un apdarei. 

Dekoratīvajiem darbiem.  

Elektroinstalācijas kārbu, ģipša elementu un citu līdzīgu 
elementu piestiprināšanai. 
 
RAKSTUROJUMS: 
Balts pulveris uz ģipša un sintētisku vielu bāzes. 
Sajaucot pulveri ar ūdeni, tiek iegūta elastīga, 
pastveidīga java, kura sacietējot stipri salīp ar sienu un 
griestu virsmām. 

Vienlīdz laba saķere ar mūri, betonu, gāzbetonu, 
kaļķakmens, ģipša vai cementa apmetumu un 
celtniecībā izmantojamām plātnēm. 

Špaktele ARDEX A 826 labi aizpilda, ir bez rukuma un 
sacietējot neplaisā. Vienā darba paņēmienā var viegli 
un vienmērīgi uzklāt vēlamā biezuma kārtu.  

ARDEX A 826 kārta “elpo” un ir optimāla virsma 
krāsošanai, tapešu līmēšanai vai cita veida dekoratīvām 
apdarēm. 
 
PAMATNES SAGATAVOŠANA: 
Pamatnei ir jābūt neslīdošai, sausai, stingrai, bez 
putekļiem, brīvām daļiņām, netīrumiem un saķerei 
traucējošām vielām. Tapetes, atlobījusies krāsa un 
atslāņojušies apmetuma gabali ir jānoņem.  

Pirms špaktelēšanas darbiem no pamata, kas klāts ar 
laku, eļļas vai polimēru krāsām vai citu sintētisku kārtu, 
jānotīra vasks, eļļa un taukvielas.  

Neuzsūcošus un blīvus pamatus saķeres uzlabošanai 
gruntē ar ARDEX P 82 sintētisko sveķu grunti. 

Gludu betona pamatu gruntē ar grunti ARDEX P 51, kas 
atšķaidīta ar ūdeni attiecībā 1:3. 
 
MAISĪJUMA PAGATAVOŠANA UN LIETOŠANA: 
Tīrā maisāmajā traukā ielejiet tīru, aukstu ūdeni un 
ieberiet tādu pulvera daudzumu, lai spēcīgi maisot, 
izveidotos elastīga java bez kunkuļiem. 

Uz 12,5 kg ARDEX A 826 pulvera samaisīšanai 
nepieciešams aptuveni 8 l ūdens.  

Pēc iemaisīšanas jānogaida 1–3 minūtes, pēc tam 
vēlreiz jāsamaisa. Pagatavotā java jāizlieto aptuveni 60 
minūšu laikā. 

Atkarībā no uzklātās kārtas biezuma, pamatnes virsmas 
īpašībām un apkārtējās temperatūras ARDEX A 826 
sacietē apmēram 1 – 2 stundu laikā. Slīpēšana parasti 
nav nepieciešama. 

Pirms galīgās špakteles sacietēšanas mazus 
špaktelēšanas defektus viegli var labot ar mitru sūkli, 
nogludinot vai to nošpaktelēt otrreiz. Pēc sacietēšanas 
špakteli iespējams slīpēt. 

ARDEX A 826 var lietot temperatūrā, kura nav zemāka 
par +5°C. 

Šaubu gadījumā vispirms izdariet izmēģinājumus. 
 
KRĀSOŠANA: 
Krāsošanas vai tapešu līmēšanas darbus var veikt pēc 
tam, kad špaktele pilnībā izžuvusi. Papildus gruntēšana 
gandrīz nekad nav nepieciešama. Lai, veicot 
remontdarbus, nepieļautu nevienmērīgu krāsas kārtas 
izžūšanu, iespējams, ka atsevišķas vietas vai pat visu 
laukumu nāksies gruntēt. Tas ir atkarīgs no 
izmantojamās krāsas īpašībām. 

Uzklāt pat plānā kārtā ARDEX A 826 veido stingru 
virsmu, kas ir izturīga pret ūdeni un šķīdinātājiem, kā arī 
ir piemērota sekojošai populāro sienu segumu un tapešu 
līmes uzklāšanai. 

Ūdensizturīga špaktelēšana, piem., mitrās telpās, pirms 
krāsošanas vai cita veida apdares tiek veikta ar āra 
darbiem paredzētu baltas krāsas špaktelēm ARDEX F 
11 vai ARDEX F 5. 
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Špaktele šuvju špaktelēšanai bez šuvju lentas 
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Stiprība liecē > 500 N 

Ugunsizturība A1 
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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 lietošanai. 
 

 

TEHNISKIE DATI: 

Maisīšanas attiecības: 

 apm. 8 l ūdens : 12,5 kg pulvera, 

attiecīgi: 

 apm. 1 tilpuma daļa ūdens : 2 tilpuma daļas pulvera 

 

Pulvera svars: apm. 0,8 kg/l 

 

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

 

Materiāla patēriņš: 

 apm. 0,9 kg pulvera uz 1 m², ja biezums 1 mm 

  

Izlietošanas laiks (+20°C): apm. 60 min. 

 

Krāsošanas/līmēšanas darbi: 

 tiek veikti pēc izžūšanas 

 

Spiedes izturība:  pēc 28 diennaktīm apm 8 N/mm² 

 

Lieces izturība: pēc  28 diennaktīm apm 4 N/mm² 

 

pH līmenis: apm. 8 

 

Marķējums saskaņā ar GHS/CLP nav 

 

Marķējums saskaņā ar GGVSEB/ADR nav 

 

Iepakojums: 12,5 kg maisi 

Uzglabāšana:  apm. 12 mēnešus, 

sausā telpā, neatvērtā oriģinālajā iepakojumā 


