
A C O  v o n i o s  k a m b a r i o  d r e n a ž a s

A2 = ACO ir ARDEX – stiprūs prekiniai ženklai

Funkcionalumas, kokybė ir dizainas



Idealaus vonios kambario vaizdas per 
pastaruosius metus reikšmingai pakito. 
6-tajame ir 7-tajame dešimtmečiais vo-
nios kambarys buvo traktuojamas kaip 
erdvė, skirta skalbimo mašinai pastatyti 
ir klozetui, kriauklei bei voniai ar dušui 
įrengti, kai šiais laikais didžiulis dėmesys 
yra skiriamas estetinei vonios kambario 
išvaizdai, patalpa tampa asmeniškesnė. 
Natūralios medžiagos ir modernios tech-
nologijos suteikia galimybę tai įgyven-
dinti. Išmanieji grindų plano sprendimai 
net ir mažoje patalpoje gali sukurti di-
delės erdvės įspūdį, sustiprinamą naujų 
idėjų, pavyzdžiui, taikant dušo Walk-in 
sprendimą. Atpalaiduojama aplinka gali 
būti sukurta naudojant šiltų spalvų ap-
švietimo modulius dušo latakuose.

A2 – stiprūs prekiniai ženklai
ARDEX – tai pirmaujanti statybinės che-
mijos pramonės įmonė, kurios produkcija 
įvairių šalių statybų aikštelėse taikoma 
daugiau nei 60 metų. ACO galime laikyti 
sinonimu drenažo technologijoms. Ben-
dradarbiaudami ACO ir ARDEX sutaupo 
Jums laiko ir pastangų, pateikdami indi-
vidualiam klientui pritaikytus sisteminius 
sprendimus. Pagrindiniai „A2 – stiprūs 
prekiniai ženklai“ kampanijos kompo-
nentai yra ACO Showerdrain dušo latakai 
derinami su ARDEX mišiniais, hidroizolia-
cinėmis membranomis, plytelių klijais ir 
siūlių užpildais.
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ARDEX  
hidroizoliacija

ACO ShowerDrain latakai

Dušo latako montavimas ir 
sandarinimas

  Prieš pradedant montuoti pagrindas 
(betonas) turi būti nuvalytas ir išdžiū-
vęs.

  Dušo latakas padedamas į vietą ir 
įtvirtinamas. Po Showerdrain E serijos 
latako kojelėmis padedama garso izo-
liacija, pateikta kartu su lataku.

  Jei to reikia, pareguliuojamas latako 
kojelių aukštis.

  Įrengiamas šilumos / garso izoliacinis 
sluoksnis.

  Vamzdžiai prijungiami prie drenažo 
sistemos.
  Dušo latakas įbetonuojamas naudojant 
ARDEX A 38 MIX.

  Betonuojama su nuolydžiu link latako 
horizontalios jungės.

  Suformuotas paviršius turi būti glot-
nus, kad būtų galima įrengti hidroizo-
liaciją.

Standartai ir nuostatos
  IVD informacinis lapelis „Kostrukcinė 
schema ir siūlių sandarinimas skalby-
klose / drėgnose patalpose“.

  Montavimas pagal DIN 1986-100 (Dre-
nažo sistemos privačiuose sklypuose), 
2008 m. versija.

  Erdvė laisvam judėjimui kaip VDI 6000.
  Hidroizoliacija pagal ZDB 1/2010.
  Šalies apsaugos nuo triukšmo ir gaisro 
reikalavimai; garso lygis nustaty-
tas  4109 arba VDI 4100.

  Europos bendrijos darnusis techninis 
standartas ETAG 022 „Hidroizoliacijos 
įrengimas šlapiose patalpose ant sienų 
ir / arba grindų“, 1 ir 2 dalis.

  Hidroizoliacija įrengiama naudojant 
ARDEX  S7, ARDEX 8+9 arba ARDEX SK 100 W.

  Drėgmės veikiami sienų ir grindų paviršiai 
turi būti kruopščiai hidroizoliuoti.

  ARDEX S7 arba ARDEX 8+9 hidroizoliacija 
tepama dviem sluoksniais (Būtina laikytis ga-
mintojo nurodymų!).

  ARDEX SK sandarinimo juosta ir kiti elemen-
tai turi būti integruoti į pirmąjį hidroizoliaci-
jos sluoksnį ir visiškai padengti tepant antrąjį 
sluoksnį.

  ARDEX SK 100 W TRICOM hidroizoliacinis 
paklotas klijuojamas prie pagrindo, nau-
dojant ARDEX 7+8 sandarinimo klijus arba 
ARDEX X 77 plytelių klijus.

  Plytelės klijuojamos naudojant ARDEX X 77 
arba ARDEX X 78 klijus.

  Plytelių siūlių tarpai užpildomi naudojant 
ARDEX G8S FLEX, ARDEX G6 FLEX 
arba ARDEX WA.

  ARDEX SN neutralus silikonas naudojamas  
elastingoms deformacinėms siūlėms, kampi-
nėms ir prijungimo siūlėms.
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ACO ShowerDrain  
latakas

ACO ShowerDrain latakai

Gaisrinė sauga
Kai kalba eina apie priešgaisrinius spren-
dimus, ACO gali pasiūlyti dušo latako 
sistemą su vertikaliu ištekėjimu ir inte-
gruota priešgaisrine sauga. Išimamas 
varpo pavidalo sifonas klasifikuojamas 
kaip R 30–R 120 atsparumo ugniai klasės. 
Sifone esantis vanduo blokuoja  kelią 
ugniai ir dūmams, sklindantiems iš apa-
čios. ACO montavimo elementas Fit-in 
supaprastina perdangose išgręžtų angų 
sandarinimą. Norėdami gauti daugiau 
informacijos, kreipkitės į ACO.

Hidroizoliacija
ARDEX S7, ARDEX 8+9 ir ARDEX SK 100 
W atitinka Vokietijos Statybų asociacijos 
(ZDB) reikalavimus „Plytelių ir plokščių 
dangos hidroizoliacijos įrengimas viduje 
ir išorėje“. Gaminiams suteiktas sertifi-
katas, leidžiantis įrengti hidroizoliaciją 
nuolat šlapiose vietose.
ARDEX 8+9 ir ARDEX SK 100 W hidroizo-
liacinės sistemos yra sertifikuotos pagal 
Europos Bendrijos darnųjį techninį stan-
dartą ETAG 022 „Hidroizoliacijos įrengi-
mas šlapiose patalpose ant sienų ir / arba 
grindų“, 1 ir 2 dalis. Norėdami gauti dau-
giau informacijos, kreipkitės į ARDEX.

Garso izoliacija
Reikalavimai garso izoliacijai nustatyti 
DIN 4109 yra susiję su situacija pasibai-
gus darbams. ACO Showerdrain E linijos 
dušo latakai atitinka minimalius reikala-
vimus ir aukštesnio lygio garso izoliacijos 
reikalavimus pagal DIN 4109 (A:2001 ver-
sija). Be to, latakai atitinka garso apsau-
gos II lygį pagal VDI 410 (2007 versija).
Tam tikrais atvejais užtikrinamas geresnis 
nei I ir II lygis pagal VDI 4100 (2007 versi-
ja, 2–4 lentelės), kai kalba eina tiek apie 
individualiuosius namus, tiek apie butus 
daugiabučiame name, ir daug griežtesni 
garso izoliacijos reikalavimai gyvenamų-
jų namų techninėms instaliacijoms pagal 
DIN 4109 (A1:2001 versija). Norėdami 
gauti daugiau informacijos, kreipkitės į 
ACO.
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ARDEX A 38 MIX 4 val. betonas 

(CT-C40-F5)

–  Galima įrengti hidroizoliaciją ar kloti 

plyteles jau po 4 valandų

– Patalpų vidui ir laukui

– Džiūdamas beveik nesideformuoja

–  Po 2 dienų galima kloti parketą ar 

įrengti kitą grindų dangą

ARDEX S7 hidroizoliacija

–  Hidroizoliacija po plytelių arba plokščių 

danga, patalpų vidui ir laukui, baseinams

–  Galima tepti teptuku, voleliu arba 

glaistyti

– Vieno komponento, be kvapo

– Prikimba prie nerūdijančiojo plieno

ARDEX SK 100 W TRICOM 

hidroizoliacinis paklotas

–  Hidroizoliacija po plytelių arba plokščių 

danga, patalpų vidui ir laukui, baseinams

– Užtikrintas reikiamas sluoksnio storis

– Atsparus chemikalams

– Atlaiko dideles apkrovas, užveria trūkius

ARDEX 7+8 sandarinimo klijai

–  Skirti klijuoti ARDEX SK 100 W paklotą ir 

ARDEX SK sandariklius

– Po 2 valandų galima vaikščioti

–  Galima tepti teptuku, voleliu arba 

glaistyti

– Prikimba prie nerūdijančiojo plieno

ARDEX 8+9 hidroizoliacija

–  Hidroizoliacija po plytelių arba plokščių 

danga, patalpų vidui ir laukui

–  Galima tepti teptuku, voleliu arba 

glaistyti

– Atlaiko dideles apkrovas, užveria trūkius

– Prikimba prie nerūdijančiojo plieno

ARDEX SK TRICOM sandarikliai

–  Atsparūs vandeniui ir aplinkos 

poveikiams

– Elastingi, deformuodamiesi neplyšta

–  Atsparūs chemikalams ir agresyvioms 

terpėms

–  Naudojami su ARDEX S7, 

ARDEX SK 100 W ir ARDEX 8+9

ACO Showerdrain E

–  Reguliuojamas statybinis aukštis: 

79–134 mm,

30–134 mm,

105–160 mm

–  Galima sieninė jungė gale ir / arba 

šone

– Pralaidumas: iki 0,6 l/s pagal EN 1253

–  Platus dengiamųjų grotelių asorti-

mentas

–  Įmontuojami apšvietimo komplektai 

(raudona, mėlyna, žalia, vaivorykštės 

spalvų šviesa) pasirinktinai

– Specialių matmenų latakai

ACO Showerdrain S

–  Reguliuojamas statybinis aukštis: 

55–85 mm,

64–94 mm,

80–110 mm

–  Horizontali jungė aplink visą latako 

korpusą

– Pralaidumas: iki 0,8 l/s pagal EN 1253

– Berėmės dengiamosios grotelės

ACO Showerdrain C

–  Statybinis aukštis: 65 mm,

92 mm

– Galima sieninė jungė gale

– Pralaidumas: iki 0,95 l/s pagal EN 1253

– Latakas ir grotelės viename komplekte

ARDEX X 77 MICROTEC elastingi klijai

–  Visų tipų plytelėms, stiklo ir porceliano 

mozaikai, drėgmei nejautriam akmeniui

– Patalpų vidui ir laukui, baseinams

– Sienoms ir grindims

–  Stipriai sukimba, atsparūs šlyčiai ir 

deformacijoms

–  Patikimumo suteikia sustiprinimas 

pluoštu

ARDEX X 78 MICROTEC 

elastingi klijai grindims

–   Visų tipų plytelėms, stiklo ir porceliano 

mozaikai, drėgmei nejautriam akmeniui

– Patalpų vidui ir laukui, baseinams

–  Ypač tinka didelių matmenų plytelėms; 

visiškas padengimas klijais, nenaudojant 

takios konsistencijos

–  Patikimumo suteikia sustiprinimas 

pluoštu

ARDEX G8S FLEX 1–6 siūlių užpildas

– Patalpų vidui ir laukui, sienoms ir 

grindims

– 1–6 mm pločio siūlėms

– Tvirtai sukimba, netrūkinėja

– Atstumia vandenį ir purvą

– Išlaiko estetinę išvaizdą ir savybes

– Greitai kietėja

WA

ARDEX WA epoksidinis siūlių užpildas

–  Patalpų vidui ir laukui, sienoms ir 

grindims

– 2–15 mm pločio siūlėms

–  Atsparus didelėms apkrovoms ir 

chemikalams

–  Paprasta naudoti, lengvai nuplaunamas 

nuo plytelių paviršiaus



ACO Nordic, UAB

Lukiškių g. 5
01108 Vilnius
Tel. +370 5 212 4898
El. p. info@aco.lt
www.aco.lt

ARDEX SKANDINAVIA A/S

Tarandės g. 34
14013 Vilnius
Tel.  +370 617 37 324

+370 684 67 666
El. p. ardex@ardex.lt
www.ardex.lt

ACO. The future 
of drainage.
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