
JSEM JINÁ. NEVYTVÁŘÍM, ALE ŘEŠÍM PROBLÉMY. NECHCI OD VÁS NIC NAVÍC. NECHCI PO VÁS PENETRACI  
ANI SEŠÍVÁNÍ PODKLADU. NEPOHRDNU JAKÝMKOLIV PODKLADEM. JSEM EXTRÉMNĚ PRUŽNÁ.  

JSEM ZKRÁTKA JEDINEČNÁ. POZVETE MĚ K SOBĚ NA RANDE?

PRVNÍ LATEXOVÁ DÁMA PRO PODLAHÁŘE
ARDEX Baustoff, s.r.o. 

 BAUEROVA 10, 603 00 BRNO, TEL. +420 541 240 161
 E-MAIL: ARDEX@ARDEX.CZ

WWW.ARDEX.CZ • WWW.ARDEX.SK

 

187x247 vklad.indd   2 16.2.10   9:55



ARDEX NA
dvousložková nivelační hmota s latexem, 

bez penetrace na většině povrchů

• přilnavost na všechny typy podkladů,  

nejen na beton, dlažbu, dřevo, ocel,
ale dokonce i na zbytky lepidel,

     asfaltů a nátěrů
• příprava povrchu před pokládkou všech 

druhů podlahovin

• vhodná pro kritické podklady jako jsou 

trhliny, zbytky lepidel, asfalt,  nátěry 

a jim podobné

• bez zápachu, neobsahuje proteiny

jednoduché míchání: pytel + kanystr 

= žádné chyby při míchání

• velmi pružná - nepřenáší napětí z podkladu

• po 3 hodinách pochůzná

• po 24 hodinách připravená pro pokládku

• tloušťka vrstvy aplikovatelná 

od 1 mm do 12 mm, 

po nastavení pískem až do 30 mm

Oceněna sdružením Flooring Industry 
jako výrobek roku 2009 ve Velké Británii. 
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S ARDEX NA
do nejvyššího patra světa:  
Burj Chalifa v Dubaji

S výškou  828 metrů je mrakodrap Burj Chalifa 
nejvyšší architektonickou koncepcí vybudovanou 
člověkem a současně částí obrovského stavebního 
komplexu o rozloze 2 km2 s názvem „Downtown 
Burj Dubaj“. Věž byla navržena Adrianem Smithem 
a postavena korporací Samsung z Jižní Korey. 
Zdrojem inspirace pro tento excentrický vzhled 
byla rostlina Hymenocallis pěstovaná po staletí 
v tomto regionu.

Fasáda se skládá z 142 000 m2 reflexivního skla, 
hliníku a z ploch vyrobených z ušlechtilé oceli 
a je konstruována tak, že ustojí i extrémní letní 
teploty. Z důvodu enormní výšky činí teplotní 
rozdíl na vnější straně mezi zemí a špičkou věže 
6°C. Interiér věže je navržen Giorgiem Armanim, 
přičemž v prvních 37 podlažích se nachází po něm 
pojmenovaný hotel. Ve 45. až 108. poschodí jsou 
umístěny soukromé apartmány, které byly prodány 
již během prvních osmi hodin po uveřejnění.

Ještě dvě výjimečná fakta: 57 výtahů přepravuje 
rychlostí 10 m/s hosty i obyvatele apartmánů 
a pokojů na některé z 26 teras nebo do bazénu 
situovaného v 78. poschodí. Ardex je na obzvláště 
hrdý, že dodal na cca 120 000m2 plochy 
ARDEX NA, samonivelační hmotu na latexové bázi, 
společně se systémem  lepidel na podlahoviny, 
a nechal tak vzniknout něčemu opravdu perfektnímu.

The Queen Elizabeth 2 Luxury Cruise Liner
Jako jedna z mála cementových hmot byla certifi-
kována v námořním registru institutem Lloyd´s  
v Anglii pro použití na ocelové podlahy palub lodí. 
ARDEX NA je tak použita na všech ocelových palu-
bách tohoto typu zaoceánských lodí.

 www.ardex.cz
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S ARDEX produkty
v nejvyšším 
patře světa!
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