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... profesionálové vûdí proã ...

Skladovatelnost minimálnû 12 mûsícÛ, bûÏnû b˘vá 6 mûsícÛ1.

Teplota pro zpracování od +5°C, bûÏnû b˘vá od +10°C2.

Pfii rozmíchání materiálu sádru nasypat
do kbelíku a rozmíchat 
není nutné sádru rozsypávat do kbelíku
a ãekat aÏ sádra nasákne
a poté promíchat

3.

Bûhem první poloviny doby zpracovatelnosti moÏno
pfiidávat prá‰ek i vodu a libovolnû tak upravovat
konzistenci  
nehrozí riziko tvorby hrudek a znehodnocení
materiálu.

4.

Po cca. 30-40 minutách moÏno naná‰et
finální stûrku ARDEX A 826 a je hotovo
není nutná technologická pfiestávka
12-24 hodin nutná pro vyschnutí tmelu

8.

Je‰tû i na konci doby zpracovatelnosti
moÏno rozmíchat tuhnoucí tmel
do pÛvodní konzistence
bez pfiidání vody!!

6.

Pfii tmelení spar naná‰íme materiál
jen jednou, sádra se nepropadá
v libovolné vrstvû.
bûÏnû nutno provádût tmelení
ve dvou pracovních krocích
s pfiestávkou dokud nedojde
k vytvrdnutí první tmelené vrstvy

5.

Pokud je naneseného materiálu na
povrchu spáry více,moÏno ho „ofiíznout“
sádra se netrhá a nezÛstávájí za hla-
dítkem trhliny, NEMUSÍ SE BROUSIT

7.

Sádrové stûrky ARDEX A 828
a ARDEX A 826

pro tmelení sádrokartonÛ  

BEZ BROU·ENÍ 



C
el

o
p

lo
‰n

é 
st

ûr
ko

vá
n

í 
st

ûn
 B

E
Z

 B
R

O
U

·
E

N
Í

... profesionálové vûdí proã ...

Naná‰ení materiálÛ

Provedeme ocelov˘m nerez hladítkem
v libovolné vrstvû

2.

První srovnání nanesené vrstvy

Hrubé nerovnosti  
a pfiesahy „sefiízneme“ nerez ‰pachtlí

3.

Druhé srovnání
nanesené vrstvy 

Povrch namoãíme
vodou a „roztoãíme“

Jemn˘m ‰lemem
vznikl˘m
„roztoãením“
provedeme celo-
plo‰né vyrovnání

4.

Rozmíchání stejné jako v pfiedchozím pfiípadû pfii tmelení sádrokartonÛ1.

Sádrové stûrky ARDEX A 828
a ARDEX A 826

pro celoplo‰né úpravy povrchÛ stûn pfied malbou  

BEZ BROU·ENÍ 

Podklady  vhodné
pro stûrkování:

◆ beton
◆ omítka
◆ porobeton (Ytong,Hebel)
◆ pevné olejové nátûry
◆ staré malby
◆ zdivo
... a bez penetrace

Jak na to??

A jak to vypadá v praxi?

Napfi.: aplikace na starém olejovém nátûru a malbû …..a  je hotovo…….

Pro technickou informaci, provádûcí detaily, doporuãené skladby, vãetnû posouzení stavu a doporuãení optimálního fie‰ení pfiímo na stavbû, nás kontaktujte:

ARDEX Baustoff s.r.o. , Kameníãkova 2, 616 00 Brno, Tel.: 541 249 922, Fax: 541 213 962, www.ardex.cz, e-mail: ardex@ardex.cz


