
ARDEX A 828  
Ģipša špaktele
•	 	Vienmērīgi	sacietē	jebkāda	biezuma	kārtā
•	 	Bez	rukuma
•	 	Neplaisā
•	 	Labi	aizpilda
•	 	Sacietē	apmēram	45	minūtēs
•	 	Kārtām	ar	biezumu	līdz	50	mm

ARDEX	SKANDINAVIA	A/S
Tarandės	34	–	110,	LT-14013,	Vilnius
Tel.:	+370	61737324
ardex@ardex.lt
www.ardex.lt

Gamintojas	su	sertifikuotomis
Kokybės	kontrolės	/	Aplinkos	apsau-
gos	valdymo	sistemomis
pagal	DIN	EN	ISO	9001/14001

Pielietojums:
Iekštelpām. Sienām un griestiem no:
• mūra
• betona
• gāzbetona
• cementa, kaļķa vai ģipša apmetuma
• izolācijas, ģipškartona un citām celtniecības plāksnēm.
Sienu un griestu virsmu izlīdzināšanai un špaktelēšanai plānā un 
biezā kārtā pirms tapešu līmēšanas, krāsošanas un apdares ar ci-
tiem dekoratīviem apdares materiāliem.
Lielu nelīdzenumu, caurumu un dobumu aizpildīšanai.
Ģipškartona plākšņu šuvju špaktelēšanai. Betona pārseguma pa-
neļu griestu šuvju špaktelēšanai.
Elektroinstalācijas kārbu, ģipša elementu un citu līdzīgu elementu 
piestiprināšanai.
Gipškartona un ģipša koksškiedru plākšņu virsmas špaktelēšanai 
atbilstoši Q1 – Q4 kvalitātes prasībām atbilstoši Vācijas un Eiro-
pas ģipškartona ražotāju asociācijas izdoto biļetenu Nr. 2

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 plāt-
nēm.
Špaktele ARDEX A 828 labi aizpilda, ir bez rukuma un sacietējot 
neplaisā. Vienā darba paņēmienā var viegli un vienmērīgi uzklāt 
vēlamā biezuma kārtu. 

ARDEX A 828 kārta ir atvērta difūzijai, elpojoša un ir optimāla virs-
ma krāsošanai, tapešu līmēšanai vai citu dekoratīvo segumu uz-
klāšanai.

Pamatnes sagatavošana:
Pamatnei ir jābūt neslīdošai, sausai, stingrai, bez putekļiem, brī-
vām daļiņām, netīrumiem un saķerei traucējošām vielām. Tape-
tes, 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.
Neuzsūcošas un blīvas pamatnes saķeres uzlabošanai gruntē ar 
ARDEX P 51, kas atšķaidīta ar ūdeni attiecībā 1:1. Gludas betona 
pamatnes 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.
12,5 kg ARDEX A 828 pulvera samaisīšanai nepieciešams ap-
mēram 6,5 l ūdens.
Pēc 1 – 3 minūtēm nobriedināšanas, atkārtoti izmaisiet. Pagata-
votā java jāizlieto apmēram 30 minūšu laikā. Java vienmērīgi sa-
cietē, nesaplok šuvēs, caurumos, plaisās vai starpās. Virsma ne-
saplaisā.
Ja nepieciešams, lai virsma būtu īpaši līdzena, uzreiz pēc javas 
sacietēšanas to var nošpaktelēt otrreiz.
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Nedegošs 

būvmateriāls, A 1,   

EN 13501, 1 



Tikko sacietējušu virsmu var arī vienmērīgi samitrināt ar sūkli un 
pēc apmēram 15 min. veikt tālāku tās apstrādi izlīdzinot ar špak-
teli.
ARDEX A 828 var lietot temperatūrā, kura nav zemāka par +5°C.
Šaubu gadījumā vispirms izdariet izmēģinājumus.

Pievērsiet uzmanību:
Ūdensizturīga špaktelēšana, piem., mitrās telpās, pirms 
krāsošanas vai cita veida apdares tiek veikta ar āra darbiem pa-
redzētām baltas krāsas špaktelēm ARDEX F 11 vai ARDEX F 5.

Tehniskie dati atbilstoši ARDEX kvalitātes normām: 

Maisīšanas attiecības:   apm 6,5 l ūdens : 12,5 kg pulvera  
             1 tilpuma daļa ūdens : 2 t.d. pulvera

Pulvera svars:   apm 1 kg/l

Svaigas javas svars: apm 1,5 kg/l

Materiāla patēriņš:  apm 1 kg/m²/mm

Kvalitātes līmeņi*   patēriņš kg pulvera/m² 
Q 1  0,3 
Q 2 uz Q 1  0,1 
Q 3 uz Q 2  0,2 
Q 4, 1 mm  1,0

*atbilstoši Vācijas un Eiropas ģipškartona ražotāju asociācijas izdotam biļetenam Nr. 2.

Izlietošanas laiks:     apm 30 min. (+20°C)

pH:   apm 8

Krāsošanas/līmēšanas: pēc izžūšanas

Spiedes izturība:            pēc 28 diennaktīm apm 9 N/mm².

Lieces izturība:         pēc 28 diennaktīm apm 4 N/mm².

EMICODE:   EC1 PLUS

Nedegošs būvmateriāls – A1 saskaņā ar EN 13501, 1. daļu. 
Špaktele ģipškartona un citu būvplātņu šuvēm, neizmantojot 
armēšanas lentes saskaņā ar EN 13963:4B.

Iepakojums:   12,5 kg un 5 kg maisi (pa 4 gab)

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

MAL-kods:  00-1 (1993)

PR-nr:  472738
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ARDEX A 828 LEMON

Špaktele ģipškartona šuvju špaktelēšanai bez šuvju lentas
EN 13963:4B

Stiprība liecē (lūzuma slodze):
Ugunsizturība:

> 400 N
A1
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ARDEX A 828
Špaktele ģipškartona šuvju špaktelēšanai bez šuvju lentas

EN 13963:4B
Stiprība liecē (lūzuma slodze):
Ugunsizturība:

> 400 N
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	lie-
tošanai.

ARDEX A 828 LEMON:
Samaisot ar ūdeni izdalās citrona smarža. 
Špaktelei izžūstot smarža izzūd.


