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ARDEX  
Gipsiniai glaistai 

Sienų ir lubų 
paviršiams               

AUKŠČIAUSIA KOKYBĖ!

07
/20

16

Nuo profesionalų           
profesionalams.

ARDEX glaistai išsiskiria savo puikiomis darbinėmis savybė-
mis ir nepriekaištinga kokybe.  

ARDEX A 828 ir A 828 LEMON puikiai užpildo, tolygiai        
kietėja bet kokio storio sluoksnyje, nesuslūgsta ir ne-
trūkinėja. Tinka glaistymui plonais ir storais sluoksniais, gip-
so kartono ir kitų statybinių plokščių siūlėms, glaistymo 
kampams ir pan. Darbo su mišiniu laikas: apie 30 min.

ARDEX W 820 SUPERFINISH yra glaistomas, purškia-
mas arba tepamas voleliu universalus gipsinis glaistas 
su prailgintu sunaudojimo ir galutinio apdirbimo laiku. 
Darbo su mišiniu laikas: apie 3 val.                  

ARDEX A 826 dėl savo labai smulkios frakcijos puikiai tinka 
galutinio glaistymo darbams.                                                                                           
Darbo su mišiniu laikas: apie 1 val.

ARDEX gipsiniai glaistai sienų ir lubų paviršiams 
pagal aukščiausius standartus.

ARDEX kokybė 
aukščiausiems reikalavimams

Optimalus pagrindo                       
paruošimas su ARDEX gruntais

ARDEX P 51 gruntas

• Be lakiųjų organinių junginių.

• Grindims, sienoms ir luboms. Patalpų vidui.

• Sustiprina porėtą pagrindą.

• Užtikrina sukibimą, suriša dulkes, užveria 
poras, atstumia drėgmę.

• Labiausiai tinka įgeriančiam pagrindui.

• Neleidžia susidaryti oro burbulams.

• Skiedžiamas su vandeniu.

ARDEX P 4 greitai džiūstantis kontaktinis 
gruntas

• Be lakiųjų organinių junginių.

• Paruoštas naudoti.

• Grindims, sienoms ir luboms. Patalpų vidui 
ir išorei.

• Nelaša ir nesitaško.

• Neįgeriantiems ir įgeriantiems pagrindams.

• Lengva ir patogu naudoti (palyginamas su 
kvarcu praturtintais dažais).

Koncentratas

www.ardex.ltwww.ardex.lt

ARDEX Skandinavia A/S
Tel.: +370 617 37324
Tel.: +370 684 67666
ardex@ardex.lt
www.ardex.lt



Modernus universalumas.
Idealus dideliems plotams.

Savybės:

• Patogu dirbti dideliuose plotuose:  darbo su mišiniu laikas  
 yra apie 3 val.

•  Universali paskirtis: ARDEX W 820 SUPERFINISH tinka 
siūlėms, glaistymo kampams, ištisiniam glaistymui iki 20 mm 
storio sluoksniu per vieną darbo etapą. Su ARDEX gruntais 
tinka naudoti ant visų pagrindų.

• Galima labai lengvai integruoti stiklo pluošto tapetus:  
 stiklo pluoštas tiesiog uždedamas ant šviežio sluoksnio ir   
  išlyginamas glaistymo mentele.

•  Universalūs darbo būdai: purškiamas, gaistomas ir tepa-
mas voleliu.

• EC1 PLUS klasifikacija: sveikas patalpų klimatas ir   
  darbo aplinka.

•  Q1 – Q4 paviršių paruošimo lygiams.

ARDEX W 820 SUPERFINISH jau šiandien atitinka   
ateities glaistams keliamus reikalavimus.

ARDEX W 820 SUPERFINISH  
Universalus gipsinis glaistas

Sukuriami labai glotnūs,                  
sniego baltumo paviršiai.

Savybės:

• Laikas iki idealaus paviršiaus: darbo su mišiniu laikas  
 yra apie 60 min.

• Paviršius: labai smulki konsistencija ir puikios darbinės  
 savybės įgalina sukurti labai glotnų ir lygų paviršių. 

• Tinka įvairioms situacijoms: ARDEX A 826 galima nau-
doti ne tik galutiniam glaistymui, bet ir siūlėms, glaistymo 
kampams bei ištisiniam glaistymui. Sluoksnio storis nuo 
0 iki 30 mm per vieną darbo etapą. Nesuslūgsta, greitai 
kietėja ir netrūkinėja. 

• Išeiga: ARDEX A 826 yra labai ekonomiškas. 

• EC1 PLUS klasifikacija: sveikas patalpų klimatas ir   
  darbo aplinka.

•  Q1 – Q4 paviršių paruošimo lygiams.

ARDEX A 826 labiausiai tinka galutiniam glaistymui. 
Idealus pagrindas dažams ir tapetams.

ARDEX A 826 
Smulkus gipsinis glaistas

Gerai užpildo, greitai kietėja. 
Nesuslūgsta ir netrūkinėja.

ARDEX A 828 
Gipsinis glaistas

Savybės:

• Jokių prastovų: greitai ir tolygiai sukietėja per   
  visą, bet kokio storio sluoksnį. Tolimesni darbai (pvz., galuti-

nis apdirbimas ar papildomas glaistymas) galimi iškarto po 
sukietėjimo. Darbo su mišiniu laikas - apie 30 min.

• Visiems pagrindams: ARDEX A 828 tinka naudoti ant visų   
 dažniausiai naudojamų pagrindų. 

•  Puikiai užpildo: bet kokio storio sluoksnis - per vieną darbo 
etapą. Nesuslūgsta ir netrūkinėja. 

• EC1 PLUS klasifikacija: sveikas patalpų klimatas ir   
  darbo aplinka.

•  Q1 – Q4 paviršių paruošimo lygiams.

•  Glaistas siūlėms be sutvirtinimo juostų.

ARDEX A 828 LEMON sumaišytas su vandeniu                
skleidžia malonų citrinų kvapą. Glaistui išdžiuvus, 
kvapas pranyksta. 

Nedeganti statybinė 
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