
ARDEX 8+9 
Hidroizolācijas membrāna
•	 Balkonu,	terašu	un	mitro	telpu	konstrukciju	aizsardzībai	pret	mitrumu	zem	flīžu	un	
plākšņu	segumiem	(ETA	novērtējums:	ETA-15/0458)	

•	 Sertificēta	atbilstoši	saskaņotajai	Eiropas	tehniskajai	specifikācijai	EN	14891:	2012,	
Šķidrā	veidā	uzklājamas,	līmējamas	ūdensnecaurlaidīgas	keramiska	flīzējuma											
pamatnes	iekšdarbiem	un	ārdarbiem,	sienām	un	grīdām

•	 Piemērota	uzklāšanai	ar	otu,	rullīti	vai	špakteli
•	 Jau	pēc	3	stundām	gatava	flīžu	līmēšanai
•	 Izturīga	pret	lielām	slodzēm,	plaisas	nosedzoša

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

Pielietojums:
Iekštelpām un āra darbiem. Sienām un grīdām.

Sienu un grīdu konstrukciju hidroizolācijai zem keramikas flīzēm 
vai plāksnēm telpās, kas atrodas ilgstošā mitruma ietekmē, 
piemēram, dušas telpas, vannas istabas, dušas zona virs vannas, 
kā arī publiskās un ražošanas  sanitārajās telpās ar notekūdeņu 
trapiem grīdā. ETA novērtējums: ETA-15/0458.

Āra darbiem:
Terašu, balkonu un kāpņu konstrukciju hidroizolācijai un aizsardzī-
bai pret mitrumu un sabrukšanu zem flīžu vai plākšņu seguma. 
Apstrādei piemērotas pamatnes – cementa un betona virsmas. 

Raksturojums:
ARDEX 8+9 sastāv no: 
akrilāta dispersijas ARDEX 8 bez šķīdinātājiem un reaģējoša pul-
vera, uz cementa bāzes ARDEX 9. Lai pagatavotu hidroizolācijas 
masu, šie abi komponenti jāsamaisa. Sacietējusi ARDEX 8+9 hid-
roizolācija ir ūdensnecaurlaidīga, elastīga un nemaina šuvju aiz-
darīšanai izmantotās cementa bāzes javas un silikona krāsu.

Piemērotas pamatnes:
Pamatnēm uz kurām tiks klāta hidroizolācijas membrāna ir jābūt 
sausām, cietām, stabilām, nesošām, bez putekļiem, bez brīvām 
daļiņām un citām vielām, kas traucē saķerei.

Dažādas celtniecības plāksnes jāuzstāda atbilstoši ražotāja ietei-
kumiem un jābūt piemērotām flīžu klāšanai.

Ģipša pamatnēm ir jābūt sausām, stingrām, no vienas kārtas un 
vismaz 10 mm biezām.

Ir jānodrošina, ka caur pamatni, piemēram, ārsienu, nevar iesūk-
ties mitrums. Tas ir jāpārbauda pirms hidroizolācijas darbu uz-
sākšanas.

Maisījuma sagatavošana:
Hidroizolāciju ARDEX 8+9 var sagatavot divos veidos – ķites kon-
sistencē vai šķidrākā – krāsas konsistencē.
Parasti hidroizolācija ARDEX 8+9 vispirms tiek samaisīta ķites 
konsistencē un ar šo maisījumu tiek noklāti stūri, sienu salaidumi 
u. tml. vietas.

Maisīšanas attiecības (ķites konsistencei):
3,5 kg ARDEX 8 akrilāta dispersijas
5,0 kg ARDEX 9 reaģējošā pulvera
vai
14,0 kg ARDEX 8 akrilāta dispersijas
20,0 kg ARDEX 9 reaģējošā pulvera.

Maisīšanas attiecība (uzklāšanai ar otu vai rullīti):
5,0 kg ARDEX 8 akrilāta dispersijas
5,0 kg ARDEX 9 reaģējošā pulvera
vai
20,0 kg ARDEX 8 akrilāta dispersijas
20,0 kg ARDEX 9 reaģējošā pulvera.

Lietošana:
Jāsagatavo tikai tik daudz hidroizolācijas masas, cik ir iespējams 
izlietot 45 minūšu laikā. Sacietējušā masā vairs nevar iemaisīt 
vairāk ARDEX 8 akrilāta dispersijas. Hidroizolācijas maisījumu 
ARDEX 8+9 var uzklāt ar špakteli, otu vai rullīti.

Hidroizolācija ARDEX 8+9 ķites konsistencē piemērota noapaļoju-
mu izveidošanai, caurumu aizpildīšanai un nelīdzenumu izlīd-
zināšanai.

Hidroizolācijas uzklāšanu nepieciešams sākt ar tām vietām, kur ir 
vislielākais plaisu veidošanās risks, piemēram, izvadi, stūri, darba 
un deformācijas šuves un sienu grīdas savienojumi, blīvējot tās ar 
ARDEX SK blīvējošo elementu komplektu. Ja grīdā ir paredzēts 
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ūdens novadīšanas traps, tas jāapstrādā izmantojot ARDEX SK 
blīvējošos elementus.

Šim nolūkam uz vietām, kur tiks iestrādāti ARDEX SK blīvējošie 
elementi bagātīgi uzklāj ARDEX 8+9 masu. ARDEX SK blīvējošie 
elementi jāiestrādā vēl nenožuvušā, svaigā ARDEX 8+9 masas 
kārtā.

Pēc tam uz visas sienu un grīdas virsmas tiek uzklāta pirmā hid-
roizolācijas masas kārta. Hidroizolācijas kārta jāklāj vienādā bie-
zumā. Ja pamats ir ļoti raupjš, ieteicams hidroizolācijas kārtu uz-
klāt ar špaktelēšanas lāpstiņu.

Otro kārtu var uzklāt apmēram pēc 1 stundas. Klājot otro hidroi-
zolācijas kārtu pilnībā ir jānosedz ARDEX SK blīvējošie elementi.
Lai uzklātā hidroizolācijas kārta būtu ūdensnecaurlaidīga, jāuzklāj 
vismaz divas kārtas, tā lai minimālais abu kārtu biezums būtu 0,8 
mm.

Augstāka temperatūra saīsina, bet zemāka – pagarina izžūšanas 
laiku. Uzrādītie žūšanas laiki ir pie pamatnes un apkārtējās tem-
peratūras +20°C.

ARDEX 8+9 var izmantot ja temperatūra ir no +5 līdz +30°C.

Flīžu un plākšņu līmēšana:
Līmēt flīzes un plāksnes uz ARDEX 8+9 hidroizolācijas kārtas 
drīkst jau pēc 2 stundām no hidroizolācijas darbu pabeigšanas. 
Tam piemērotas ir līmes no ARDEX flīžu līmju programmas. 
Obligāti jāievēro līmju tehniskajos aprakstos dotie norādījumi 
attiecībā uz to sagatavošanu un lietošanu.

Pievērsiet uzmanību:
Peldbaseinu hidroizolācijai iesakām izmantot ARDEX S7 Plus, 
ARDEX S 8 FLOW vai ARDEX SK 100 W hidroizolācijas.

Vietās ar ķīmisku iedarbību, piemēram, sabiedriskās virtuvēs, 
pienotavās, alus darītavās un līdzīgās vietās hidroizolācijas ierī-
košanai izmantot ARDEX SK 100 W hidroizolāciju.

Veicot konstrukciju hidroizolāciju virs dzīvojamajām zonām 
(piemēram, jumta terases), jāievēro DIN 18531 standarta 1-4 daļā 
noteiktās prasības.

Šaubu gadījumos izdariet izmēģinājumus.

Tehniskie dati atbilstoši ARDEX kvalitātes normām:

Maisīšanas attiecības:  ARDEX 8  20 kg (10 tilpuma daļas) 
(krāsas konsistencei)  ARDEX 9  20 kg (7 tilpuma daļas)

Maisīšanas attiecības:  ARDEX 8  14 kg (8 tilpuma daļas) 
(ķites konsistencei)            ARDEX 9  20 kg (7 tilpuma daļas)

Svaigas javas   1,4 kg/l (ķites konsistence) 
svars  1,3 kg/l (krāsas konsistence)

Materiāla patēriņš:  2 kārtām ar kopējo biezumu 0,8 mm: 
(krāsas konsistencei) apm. 0,75 kg ARDEX 8 + 
  apm. 0,75 kg ARDEX 9 = 
  apm. 1,5 kg/m² samaisītas masas

Materiāla patēriņš:  2 kārtām ar kopējo biezumu 2 mm: 
(ķites konsistencei)  apm. 1,2 kg ARDEX 8 + 
  apm. 1,6 kg ARDEX 9 = 
  apm. 2,8 kg/m² samaisītas masas

Kopējais minimālais 
kārtu biezums:  0,8 mm (krāsas konsistencei)

Izstrādes laiks:   apm. 45 min. pie +20 °C

Flīžu līmēšana:         pēc apm. 1 + 2 stundām, pie +20 °C

Iepakojums:  ARDEX 8 akrilāta dispersija: 
  20 kg un 5 kg spaiņi 
  ARDEX 9 reaģējošais pulveris: 
  20 kg un 5 kg (iepakoti pa 4) maisi

Uzglabāšana:  apm. 12 mēnešus, sausā telpā, 
  neatvērtā oriģinālajā iepakojumā. 
  ARDEX 8 sargāt no sala

PR-nr:  ARDEX 8: 472818 
  ARDEX 9: 472711

MAL-kods (1993):   00-4

0370
ARDEX GmbH

Friedrich-Ebert-Str. 45
58453 Witten

Germany
13

581133A
EN 14891:2012
ARDEX 8 + 9

Cementa bāzes škidra hidroizolācijas membrana ar uzlabotu 
plaisu pārklašanu zemās temperaturās (-20 °C) un noturību pret 
saskarsmi ar hlorētu ūdeni (adhēzija C2 saskaņā ar EN 12004)

EN 14891:CM O2P
Sākotnējā adhezīvā stiprība stiepē:
Adhezīvā stiprība stiepē pēc 
iegremdēšanas ūdenī:
Adhezīvā stiprība stiepē pēc 
karsēšanas:
Adhezīvā stiprība stiepē pēc 
sasaldēšanas/atkausēšanas:
Adhezīvā stiprība stiepē pēc kon-
takta ar kaļķūdeni:
Ūdens caurlaidība:
Plaisu nosegšana:
Bīstamo vielu saturs:

≥ 0,5 N/mm²

≥ 0,5 N/mm²

≥ 0,5 N/mm²

≥ 0,5 N/mm²

≥ 0,5 N/mm²
Necaurlaidīgs
0,75 mm
skatīt Drošības datu lapā

ARDEX 8+9 
Hidroizolācijas membrāna

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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