
ARDEX R 4 RAPID  
Universāla špaktele ātram remontam
•	 	Baltā	cementa	bāze,	ar	ARDURAPID	efektu
•	 	10	mm	bieza	kārta	jau	pēc	45	–	60	minūtēm	ir	sausa
•	 	Ar	nobeiguma	špakteles	īpašībām
•	 	Gandrīz	uz	visām	pamatnēm	izmantojama	bez	grunts
•	 	Sienām,	griestiem	un	grīdām.	Iekštelpām
•	 	Kārtām	no	„0	mm“

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 – sienām, griestiem un grīdām.
Sienu, griestu un grīdu virsmu špaktelēšanai un izlīdzināšanai 
pirms krāsošanas vai tapešu līmēšanas, dispersijas apmetumiem 
un sienu vai grīdu segumu līmēšanas. Uzsūcošām un neuzsū-
cošām pamatnēm.
Plaisu, caurumu un dobumu aizpildīšanai. Augstuma starpību iz-
līdzināšanai, slīpumu veidošanai grīdām. Metāla, šuvju, stūru pro-
filu un citu elementu montāžai.
Kārtas biezumiem  līdz 10 mm.

Raksturojums:
Balts pulveris no speciāla cementa, labi disperģētām sintētiskām 
saistvielām un smalkām pildvielām.
Samaisot ar ūdeni, izveidojas stabila java, ar kuru var strādāt ap-
tuveni 15 minūtes. Hidratācijas un žūšanas rezultātā jau pēc 30 – 
45 minūtēm materiāls ir sacietējis. 
Visa veida apdares segumiem uzklāšana (parketa līmēšanai ar 
ARDEX SMP parketa līmēm) uz špaktelētām uzsūcošām pamat-
nēm pēc 45 minūtēm, un uz neuzsūcošām pamatnēm pēc 60 
minūtēm.

Maisījuma pagatavošana un lietošana:
Iejauciet tikai tik daudz javas cik paspēsiet izstrādāt 15 minūšu 
laikā. Tīrā traukā ielejiet tīru aukstu ūdeni un maisot, beriet tik 
daudz pulvera, līdz izveidojas elastīga, viendabīga java bez kun-
kuļiem. 
Lai iemaisītu 1 kg ARDEX R4 Rapid, nepieciešams aptuveni 0,4 l 
ūdens.

Temperatūrā no +18°C līdz +20°C javu var izstrādāt aptuveni 15 
minūšu laikā. Zemāka temperatūra pagarina, bet augstāka saīsina 
darba laiku.
Uz neuzsūcošām pamatnēm ARDEX R4 Rapid špakteli uzklāt vis-
maz 1 mm biezā kārtā. Papildu špakteles kārtas var uzklāt uz reiz 
pēc sacietēšanas.
Šaubu gadījumā vispirms izdariet izmēģinājumu. 
Ar ARDEX R4 Rapid var strādāt temperatūrā, kura ir augstāka par 
+5°C.

Pievērsiet uzmanību:
Ārpus telpām, kā arī zonās, kuras atrodas pastāvīgā mitruma ie-
tekmē, ARDEX R4 Rapid lietot nedrīkst. Ūdensizturīgai špak-
telēšanai, piemēram, mitrās telpās, pirms krāsošanas vai cita vei-
da apdares tiek veikta ar āra darbiem paredzētām baltas krāsas 
špaktelēm ARDEX F 11 vai ARDEX F 5.

Pamatnes sagatavošana:
Pamatnei ir jābūt neslīdošai, sausai, stingrai, bez putekļiem, brī-
vām daļiņām, netīrumiem un saķerei traucējošām kārtām.
ARDEX R4 Rapid praktiski neatraujami salīp ar gandrīz visa veida 
pamatnēm.

Praktisks padoms:
ARDEX R 4 RAPID slīpēšanai ieteicams izmantot 80 - 240 rauju-
ma  FESTOOL vai MIRKA smilšpapīru.
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Pamatne Bez grunts Gruntējama 
Gāzbetons •

Betons •

Ķieģeļu mūris •

Ģipša plāksnes •

Kaļķakmens •

Ģipša špaktele •

Ģipškartons •

Cementa plāksnes •

OSB plāksnes DIN EN 300 •

Finieris P4 – P7 •

Flīzes •

Dabīgais akmens •

Akrila un alkīda krāsas •

Dekoratīvais apmetums •

Mazgājamas dispersijas krā-
sas

•

Lateksa krāsas •

Minerāls fasādes apmetums •

Kaļķa-cementa apmetums 
(MG 2)

•

Cementa apmetums (MG 3) •

Ģipša apmetums (MG 4) •

Sintētisko sveķu krāsas •

Tehniskie dati atbilstoši ARDEX kvalitātes standartiem 

Maisišanas attiecība:    apm. 0,4 l ūdens : 1 kg pulvera   
       1 tilp.d. ūdens : 2 t.d. pulvera

Pulvera svars:   apm. 0,85 kg/l

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

Patēriņš:  apm. 1,1 kg/m²/mm 

Izlietošanas laiks:     apm. 15 min.  (+20°C)

pH:   apm. 11,5

Krāsošanas:             pēc 45 - 60 min.

Apsildāmām grīdām: piemērota

Krēsli riteņiem:               izturīga

Spiedes izturība:             pēc 1 diennakts apm 11 N/mm² 
(DIN 1164)    pēc 7 diennaktīm apm 15 N/mm² 
    pēc 28 diennaktīm apm 20 N/mm²

Lieces izturība:                pēc 1 diennakts apm 2,5 N/mm² 
(DIN 1164)    pēc 7 diennaktīm apm 3,5 N/mm² 
    pēc 28 diennaktīm apm 5,5 N/mm²

EMICODE:   EC1 PLUS R

Iepakojums:   2½ kg spaiņi

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


