
ARDEX SB 1 + ARDEX A 35

U dfievûn˘ch trámov˘ch podlah a stropÛ pfii
rekonstrukcích pfieváÏnû star‰ích objektÛ je
velmi ãast˘ problém vyrovnání podkladu pfied
pokládkou rozná‰ecí vrstvy - potûru. Pokud
se povrch vyrovnává polystyrenov˘mi nebo
minerálními materiály, je nutno tyto desky
fiezat a skládat jako puzzle. I tak nezabráníme
vzniku dut˘ch míst pod izolanty, které mají
negativní vliv na vyrovnávací potûrovou
vrstvu, a hrozí lokální prolomení a destrukce
potûru. Navíc musíte na podklad rozloÏit
ochrannou folii, která zabrání vniknutí vlhkosti
do stropu a znehodnocení malty.

Podlahy s extrémnû rozdíln˘mi nerovnostmi1.

Vyrovnávací vrstva je paropropustná, dfievo mÛÏe d˘chat2.

Úspora ãasu a mzdov˘ch nákladÛ3.

UmoÏÀuje rychl˘ postup následn˘ch prací,
zkracuje technologické pfiestávky o 4 t˘dny

4.

Pfii pouÏití pojiva ARDEX SB 1 není nutné
ochranou folii pouÏít. Pojivem ARDEX SB 1
s polystyrenov˘m granulátem vyrovnáte
perfektnû nerovnosti podkladu aÏ do v˘‰ky
30 cm v jednom pracovním kroku. Dfievûná
podlaha vespod zÛstává naprosto suchá.
Materiál je moÏné dopravovat
pumpami na potûr. Na stavbách
men‰ího rozmûru je moÏné
zpracovávat i v míchaãce. Vyro-
vnávací vrstva má vynikající
tepelnû izolaãní a kroãejové
vlastnosti a nízkou hmotnost.
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Následující den po zhotovení vyrovnávací vrstvy
je moÏné vyrobit vyrovnávací potûr ze speciál-
ního rychlého cementu ARDEX A 35,
kter˘ zkracuje v˘stavbu o 4 t˘dny. Za 24 hodin
po zhotovení potûru v libovolné tlou‰Èce vrstvy
je moÏné zaãít s pokládkou
parotûsn˘ch podlahovin (PVC,
linolea, kobercÛ, lit˘ch epoxi-
dov˘ch nebo polyuretanov˘ch
podlah a ev. parket). Potûr je
3 hodiny po zhotovení pochÛzn˘.
Min. tlou‰Èka potûru: 35 mm

Pro pokládku a zpracování  32 m3 materiálu je
zapotfiebí ca. 8 hodin. Jeden pracovník míchá
a druh˘ materiál roztahuje hrábûmi po plo‰e
a srovná latí. Materiál není zapotfiebí zhutÀovat.
Následující den, ca. po 15 hodinách je takto
zhotovená plocha dostateãnû pevná a  pochÛ-
zná a je moÏné na ní aplikovat rozná‰ecí
potûrovou vrstvu. Instalaãní rozvody vody,
tepla, plynu apod. provést pfied vyrovnávkou.
Vrstva zhotovená z ARDEXu SB 1 a polysty-
renového granulátu nezatûÏuje podklad ani
dal‰í vrstvy vlhkostí, ve‰kerá voda je vázána
krystalicky - ARDURAPID EFEKT®.
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Pro technickou informaci, prováděcí detaily, doporučené skladby, včetně posouzení stavu a doporučení optimálního řešení přímo na stavbě, nás kontaktujte:
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

Multifunkãní epoxidová pryskyfiice:
impregnace a zpevÀování potûrÛ s nízkou pevností bez nutnosti bouracích
prací, chemická kotva-zálivka, ochrana v˘ztuÏe, se‰ívání praskl˘ch potûrÛ,
parozábrana, ochrann˘ nátûr, v˘roba plastbetonÛ apod. 
Spotfieba: závisí od úãelu pouÏití 
(napfi.: zpevnûní spra‰n˘ch potûrÛ ca. 300 g/m2)

ARDEX EP 2000

Opravná stûrka do 5mm (viz. pozn.) s ARDURAPID® efektem.
Opravy schodi‰È, podest , v˘tlukÛ a nerovností 
Spotfieba: 1,6 kg/ vrstva 1mm/m2

Po 1 hodinû pfiipravena pro pokládku podlahovin
Pozn.: Pfii opravû vût‰ích nerovností (libovolná tlou‰Èka vrstvy
moÏné nastavení pískem - aÏ 30%
Adhezní mÛstek (jen podklady s nízkou nasákavostí): ARDEX P 51 (0,05kg/m2)

ARDEX A 45

ARDEX K 15 NOV¯

1. v˘hoda:

2. v˘hoda:

3. v˘hoda:

Nivelaãní stûrka do 10mm (viz.pozn.) s ARDURAPID® efektem:
Spotfieba: 1,6 kg/ vrstva 1mm /m2

Po 24 hodinách pfiipravena pro pokládku podlahovin
Pozn.: Pfii opravû vût‰ích nerovností (libovolná tlou‰Èka vrstvy) moÏné nastavení
pískem - aÏ 100%
Adhezní mÛstek (savé podklady): ARDION 51 (0,05kg/m2)
Adhezní mÛstek (nesavé podklady): ARDION 82 (0,1kg/m2)

TREFA DO âERVENÉHO
ARDEX A 35 A ARDEX SB 1 

Zhotovení rozná‰ecího potûru z rychlého cementu
ARDEX A 35 Vám pfiiná‰í následující v˘hody: 

zpracovatelnost po dobu min. 60 minut.
ARDEX A 35 je sice velmi rychl˘ cement 
pfii zrání, poskytuje v‰ak dostateãnû dlouhou
dobu pro pohodlné zpracování.

po ca 3 hodinách po aplikaci
pochÛzn˘ (velmi dÛleÏité
napfi. pfii opravû frekventovan˘ch
chodeb kanceláfií, ordinací,
nemocnic a hotelÛ).

24 hodin po zhotovení potûru
(v libovolné tlou‰Èce vrstvy)
moÏno pokládat textilní
a elastické podlahoviny,
lité epoxidové podlahy ev. parkety.
Aplikovateln˘ i pfii kritick˘ch
teplotách +5°C a vysoké vzdu‰né
vlhkosti. Odpadá ãtyfit˘denní doba
nutná pro zrání a vysychání jako
u bûÏn˘ch cementov˘ch potûrÛ. 

Nebo jste snad ve skluzu
a hrozí Vám penále?!

Dal‰í tipy pro Va‰e podlahy:


