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Staãí rozvinout na vyrovnan˘ podklad Rozmíchat a natáhnout lepidlo
pro celoplo‰né lepení ARDEX FB 9L

pfiilepit dlaÏbu a po ca 6 hodinách vyspárovat
flexibilní spárovací hmotou ARDEX FL
a po ca 1,5 hod je Va‰e dlaÏba pochÛzná

Watec® 2E
... lepení dlaÏeb v interiérech 
na kritick˘ch podkladech s jistotou a rychle.

V˘hody na první pohled:
• Úspora ãasu a nákladÛ - dÛkladná a ãasovû nároãná pfiíprava podkladu patfií

minulosti.
• Keramická dlaÏba je 100% nezávislá od podkladu „plovoucí keramická dlaÏba“.
• Odvûtrání podkladní konstrukce.
• Pfii lepení dlaÏby  není do podkladu vná‰ena dal‰í vlhkost.
• Koneãnû mÛÏete lepit dlaÏbu pfiímo na staré podlahoviny bez nutnosti jejich

odstranûní a likvidace.
• ZatíÏení na m2 aÏ 5.000kg.
• Rychlá realizace - rychlé pfiedání objektu pro pouÏívání - „realizace pfies noc“.
• Nízká konstrukãní v˘‰ka.

PROâ?
• nedodrÏení doby

nutné pro vyzrání
potûru

• nerespektování
dilataãních spar

• nedodrÏení techno-
logické káznû 



ARDEX Baustoff s.r.o.

Kameníãkova 2

616 00 Brno

Tel.: 541 249 922

Fax: 541 213 962

http://www.ardex.cz

e-mail: ardex@ardex.cz

Odborný prodejce ARDEX:

Pro technickou informaci, prováděcí detaily, doporučené skladby, včetně posouzení stavu a doporučení optimálního řešení přímo na stavbě, 
nás kontaktujte na tel.: 541 249 922, 541 213 953, nebo na e-mailové adrese ardex@ardex.cz nebo navštivte naše stránky www.ardex.cz.

Watec® 2E na starém PVC, linu nebo koberci

Pfii pouÏití rohoÏe Watec® 2E odpadá odstraÀování,
nákladná likvidace a odvoz staré podlahoviny.
Co s podkladem kter˘ vykazuje zbytky starého lepidla
a nerovnosti? Odstranit lepidlo a nivelovat? U rohoÏe
Watec® 2E tyto starosti odpadají. Nerovnosti se vyro-
vnají rychl˘mi opravn˘mi stûrkami Ardex, na které jiÏ
po 1 hodinû mÛÏete rozvinout rohoÏ Watec® 2E
a nalepit dlaÏbu.

Watec® 2E na vytápûn˘ch popraskan˘ch potûrech.

Stala se chyba? Potûr vykazuje praskliny, které je nutno
pfied pokládkou dlaÏeb nákladnû opravit. V kombinaci
s  rohoÏí Watec® 2E mÛÏete s klidem na tento problém
zapomenout. DlaÏba s rohoÏí Watec® 2E tvofií „plovoucí
keramickou dlaÏbu“, která je zcela nezávislá na
prasklinách a pohybech vytápûného potûru. Zbytková
vlhkost z potûru není natrvalo uzavfiena v podkladu a mÛÏe
volnû odvûtrat.

Watec® 2E na dfievûn˘ch podlahách

Dfievûné nebo dfievotfiískové podlahy musí b˘t dobfie
navzájem pro‰roubovány. RohoÏ Watec® 2E se volnû
rozvine na takto pfiipraven˘ podklad bez lepení. Tím je
zaruãena 100% nezávislost keramické dlaÏby na
podkladu. 

Watec® 2E na kombinovan˘ch podkladech

V praxi se ãasto setkáváme s podklady, které jsou tvofieny
kombinací rÛzn˘ch stavebních materiálÛ jako napfi.: parkety,
betonov˘ potûr, plastbetony, lit˘ asfalt, lité epoxidové
nebo PU podlahy, kov, pryÏ, mastné, zneãi‰tûné
a vlhké povrchy. KaÏd˘ z tûchto materiálÛ se vyznaãuje
jinou roztaÏností. âím tedy pfiilepit dlaÏbu na takové
povrchy a garantovat funkãnost? Staãí jen rozvinout
rohoÏ Watec® 2E, na ni pfiilepit dlaÏbu a vyspárovat.

Watec® 2E
..s jistotou a rychle!

Watec® 2E se rozvine pfiímo na podklad
bez nutnosti pfiípravy podkladu. 
ZaloÏte budoucnost sanací na WATECu® 2E.
Sami se pfiesvûdãíte, Ïe se vyplatí.

Legenda:
1) Keramická dlaÏba lepená do lepidla ARDEX FB 9L

a spárovaná ARDEXem FL 
2) WATEC 2E armovací rohoÏ nesoucí dlaÏbu

- systém nezávisl˘ na podkladu
3) Podlaha z dfievûného materiálu odolného

proti proraÏení
4) Dfievûn˘ ro‰t, nebo dfievûn˘ stropní nosník
5) Kroãejová a tepelná izolace

Pro bezplatné zaslání
DetailÛ pro projektování
v ti‰tûné nebo CD verzi
nás prosím kontaktujte.


