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Příměsná kapalina do cementových
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spárovací hmota pro jemné a úzké spáry
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ARDEX E 95
zušlechťující přísada do spárovacích hmot

Oblast použití:
Produkt je určen pro vnější i vnitřní použití.

Zušlechtění cementových spárovacích hmot, jako:
ARDEX FS spárovací hmota pro jemné a úzké spáry
ARDEX BS spárovací hmota pro široké a úzké spáry
ARDEX GK/FK rychlospárovací hmota pro spárování dlažeb
a obkladů z keramiky, skla, přírodního kamene, zvonivky,
loupaných desek, fasádních pásků a skleněných tvárnic.
Dává spárovacím hmotám flexibilitu a vodoodpudivost,
zvyšuje přídržnost na hranách.
Je vhodný zvláště jako dodatečné opatření u podkladů,
které je nutno chránit před vlhkostí, v koupelnách,
sprchách, sanitárních místnostech, kuchyních, na
balkonech a terasách, fasádách, na deformovatelných
podkladech, jako sádrokarton, dřevotřískové desky, na
podlahových topeních a na pracujících podkladech, jako
je nový beton.

Druh výrobku:
Vodou ředitelná umělopryskyřičná disperze bez roz-
pouštědel.

Zpracování:
Použijte čisté míchací nádoby!
ARDEX E 95 smícháme s vodou v následujících poměrech:

ARDEX E 95  :  vodě
1 : 1 pro ARDEX GK

ARDEX FK
ARDEX BS

směsi cementu s pískem
1 : 2 pro ARDEX FS

Malty, obohacené ARDEXem E 95 lze lehce gumovou
stěrkou vtírat do spár. Vyspárované plochy lze očistit pomocí
Scotch—Brite, nebo jinou tvrdou houbou. Předtím se zbytky
spárovací hmoty navlhčí a po krátkém působení vody, asi
po 1 minutě, setřou.
Zbylé šmouhy se po zaschnutí lehce smyjí vlhkou houbou.
Úplné zaschnutí spárovací hmoty na povrchu dlaždic ztěžuje
čistění.
Spárovací malty s přísadou ARDEXu E 95 se nemají
dodatečně “pudrovat”, pro podlahové plochy se doporučují
přednostně zhotovovat spáry z ARDEXu GK, ARDEXu FK,
nebo cementopískových směsí, obohacené ARDEXem
E 95 v poměru 1:1 se záměsnou vodou.
V případě pochyb provedeme zkoušku.

Upozornění:
Obohacení ARDEXem E 95 způsobuje u spárovacích hmot
nepatrnou změnu barevnosti, proto by se na souvislých
plochách měl používat jen jeden typ malty — obohacené,
nebo neobohacené.
Dlažby a obklady s porézními povrchy a matovaně
glazované desky nemusí být vhodné pro barevné spárování.
Dbejte na doporučení jejich výrobců!

Ručíme za bezvadnou kvalitu našich produktů.
Naše doporučení pro zpracování vycházejí ze zkoušek a praktických
zkušeností, mohou však být považována pouze za všeobecná doporučení
bez garance vlastností, protože nemáme vliv na podmínky na stavbě a na
způsob provedení prací.
Tímto vydáním se nahrazují všechny předchozí verze technických listů.

Váš odborný velkoobchod:

Všeobecně platí:
Místo cementových spárovacích hmot mají být v lázních,
bazénech a podobně náročných stavebních dílech
používány spárovací malty z epoxidových pryskyřic ARDEX
WA.

Technická data

podle kvalitativní normy ARDEX:

Záměsný poměr: ARDEX GK 25,0 kg
ARDEX E 95 cca 2,5 kg
voda cca 2,5 kg

ARDEX FK 25,0 kg
ARDEX E 95 cca 3,0 kg
voda cca 3,0 kg

ARDEX BS 25,0 kg
ARDEX E 95 cca 3,0 kg
voda cca 3,0 kg

ARDEX FS 25,0 kg
ARDEX E 95 cca 3,0 kg
voda cca 6,0 kg

E—Modul

při doporučeném

záměsném poměru: ARDEX GK cca 6500 N/mm2

ARDEX FK cca 9500 N/mm2

ARDEX BS cca 5000 N/mm2

ARDEX FS cca 6000 N/mm2

Balení: Vědra po 5 kg netto,
Dózy po 1 kg netto,
balení po 10 ks

Skladování: Chránit před mrazem
a slunečním zářením.


