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SĄLYGOS
Šioje brošiūroje aprašyti sprendimai ir produktai nau-

dojami įrengiant naujus bei renovuojant senus plauki-

mo baseinus. ARDEX baseinų sisteminiai sprendimai 

yra pritaikyti tiek privatiems, tiek viešojo naudojimo 

baseinams, esantiems patalpose arba lauke. 

Sūraus ir karšto vandens baseinams ARDEX reko-

menduoja tinkamą betoninį pagrindą izoliuoti nau-

dojant hidroizoliacinį paklotą ARDEX SK 100 W, o 

plytelių klijavimui ir siūlių užpildymui naudoti produk-

tus pagamintus epoksidinės dervos pagrindu.

Čia aprašyti sisteminiai sprendimai yra pritaikyti 

betoninėms baseinų konstrukcijoms. Svarbu, ypač 

naujoms statyboms, kad betoninės konstrukcijos būtų 

nepralaidžios vandeniui, išlietos iš žemo vandens/

cemento santykio betono su minimaliomis deforma-

cijomis, atitinkančio reikiamus ES standartus. Prieš 

pradedant hidroizoliacinius ir plytelių klijavimo darbus 

išlietas betonas turi kietėti ir džiūti iki 4 % drėgnio 

svorio dalims (paprastai toks drėgnis pasiekiamas po 

2 – 3 mėnesių nuo betono liejimo darbų pabaigos).        

Senų baseinų renovacijos atveju, kada betono 

kokybė yra nežinoma (birus ir silpnas), rekomenduo-

jama hidroizoliaciniams darbams naudoti ARDEX SK 

100 W hidroizoliacinį paklotą. Prieš pradedant darbus 

būtina įsitikinti dėl senų pagrindų tinkamumo atlaikyti 

apkrovą.

Svarbu ARDEX produktus naudoti taip, kaip nurodyta 

jų techniniuose aprašymuose.

Toliau aprašyti du sisteminiai sprendimai apima:              

ARDEX S 7 (voleliu, teptuku ar mentele tepamą ir 

atvirą difuzijai hidroizoliacinį mišinį), arba didesnio 

saugumo užtikrinimui - ARDEX SK 100 W (klijuojamą 

su ARDEX 7+8 klijais hidroizoliacinį paklotą).

PAGRINDO PARUOŠIMAS
Pagrindas turi būti tvirtas, stabilus, be laisvųjų dalelių 

ir senos dangos likučių, trukdančių sukibimui su 

betonu. Prieš pagrindo lyginimo ir hidroizoliacinius 

darbus, purvas, silpni paviršiai, grūdinimo alyva, 

formų aliejus ir pan., turi būti pašalinti mechaniškai 

(pvz., freza ar smėlio srove) arba mažiausiai 500 bar 

vandens srove.

PAGRINDŲ LYGINIMAS
Ertmių, nelygumų ir kitų pažeidimų užtaisymui, grindų 

bei sienų lyginimui naudojamas ARDEX A 46 remon-

tinis mišinys arba ARDEX AM 100 išlyginamasis 

mišinys. Didesnių grindų plotų išlyginimui rekomen-

duojama naudotis ARDEX K 301 MIX / K 301 savai-

me išsilyginančių mišinių pranašumais.

GRINDŲ BETONAVIMAS
Kai išlyginti grindis ar suformuoti nuolydžius reika-

lingas storesnis (nuo 20 mm) sluoksnis, rekomen-

duojama naudoti ARDEX A 38 MIX 4 valandų sausą 

betoną. Skiedinys fiksuojamas prie pagrindo liejant 

„šlapias ant šlapio“ ant gerai įtrintos į pagrindą su-

kibimo suspensijos (pagamintos iš A 38 MIX, E 100 

ir vandens) taip, kaip nurodyta ARDEX A 38 MIX 

techniniame aprašyme. 

HIDROIZOLIAVIMAS
Priklausomai nuo keliamų atsparumo reikalavimų, 

naudojama ARDEX S 7 arba  ARDEX SK 100 

W hidroizoliacinė sistema. Abi sistemos apima pil-

nus techninius sprendimus, į kuriuos įeina visos 

pagalbinės medžiagos - sandarinimo juostos, kam-

pai, manžetai ir pan.

Normalios temperatūros chloruoto vandens plau-

kimo baseinams pakanka naudoti ARDEX S 7 

hidroizoliacinę sistemą. Gydomuosiuose, karšto, 

sūraus vandens ar didesnio cheminio poveikio ba-

seinuose rekomenduojama naudoti ARDEX SK 100 

W hidroizoliacinę sistemą.

DĖMESIO!
Paveikslėliuose pavaizduota ARDEX SK 100 W 

hidroizoliacinė sistema. Šis techninis sprendimas yra 

labai efektyvus, lengvai įdiegiamas ir saugus naudoti. 

Paveikslėliai yra naudojimo gairės ir negali pakeisti 

adekvataus bei detalaus planavimo. 

SAVYBĖS
ARDEX S 7 puikiai tinka hidroizoliacijos baseinuose, 

jų prieigose, sanitarinėse patalpose, balkonuose 

ir terasose įrengimui. Hidroizoliacinį mišinį sudaro 

vieno komponento milteliai iš specialaus cemen-

to, specialiųjų plastifikatorių bei priedų,  kuriuos 

sumaišius su vandeniu gaunamas lengvai ir greitai 

naudojamas hidroizoliacinis mišinys. Tepama 

mažiausiai dviem sluoksniais voleliu, teptuku arba 

4 mm dantyta mentele. Reikalingas mažiausiai               

2 mm bendras sauso hidroizoliacinio sluoksnio storis. 

Trūkių rizikos vietose - horizontaliuose ir vertikaliuose 

kampuose naudojama ARDEX SK 12 sandarinimo 

juosta. Aplink nuotekų angas, vamzdžius ir pan., 

naudojami sandarinimo elementai iš ARDEX SK 

TRICOM rinkinio.

ARDEX S 7 atlaiko 3 bar vandens slėgį ir yra atvira 

difuzijai – praleidžia vandens garus iš pagrindo. 

Pritaikyta naudoti po plytelių ar plokščių danga.

 

ARDEX SK 100 W hidroizoliacinis paklotas yra 

nepralaidus vandeniui, vandens garams, atsparus 

chemikalų poveikiui, pagamintas iš abiejų pusių 

laminuoto polietileno su polipropileno paviršiumi. 

Naudojamas baseinuose, jų prieigose, dušinėse, 

balkonuose, terasose bei kitose drėgmės veikiamose 

vietose po plytelių ir plokščių danga. Paklotas kli-

juojamas prie pagrindo su ARDEX 7+8 sandarinimo 

klijais, tepant juos ant pagrindo 3 ar 4 mm dantyta 

mentele. Šiuos klijus taip pat galima tepti naudojant 

volelį ar teptuką. Paklotas paklojamas į drėgnus 

klijus, prispaudžiamas plastikine mentele, užtikrinant 

pilną padengimą klijais ir vengiant oro pūslių ir 

raukšlių susidarymo. Sekantis paklotas klojamas su 

5 cm persidengimu. Horizontaliuose ir vertikaliuose 

kampuose įklijuojama ARDEX SK 12 sandarinimo 

juosta. Aplink nuotekų angas, vamzdžius ir pan., nau-

dojami sandarinimo manžetai iš ARDEX SK TRICOM 

rinkinio. Priklijuotos juostos, kampai ir manžetai pa-

dengiami ARDEX 7+8 klijų sluoksniu.

ARDEX S 7 hidroizoliacinė sistema

ARDEX SK 100 W  hidroizoliacinė sistema



4 5

PERSIPYLIMO LATAKAI
ARDEX SK 100 W sandarinimo paklotas klojamas į drėgnus 

ARDEX 7+8 klijus ir tolygiai prispaudžiamas plastikine men-

tele nepaliekant oro pūslių ir raukšlių. Paklotas klijuojamas 

5 – 10 mm atstumu nuo baseino krašto link latako dugno 

ir vėl į viršų –  5 – 10 mm iki artimiausios deformacinės 

siūlės. Ant siūlės tarp baseino sienos ir viršaus užklijuojama 

ARDEX SK 12 sandarinimo juosta naudojant ARDEX 7+8 

sandarinimo klijus. Juosta prispaudžiama mentele bei 

pašalinamas klijų perteklius, negalima palikti oro pūslių ar 

raukšlių. Vėliau juosta pilnai padengiama ARDEX 7+8 klijų 

sluoksniu. 

Plytelės latakuose ir profiliai kampuose neretai būna 

skirtingo storio, todėl jų klijavimui patogiausia naudoti             

ARDEX X 32 klijus, kurių sluoksnis gali būti iki 30 mm. 

Plytelės ir profiliai įspraudžiami iki reikiamo storio į drėgnus 

klijus. Dėl labai agresyvios cheminės apkrovos, kuri dar 

sustiprėja tekant vandeniui, plytelių siūlės užpildomos 

epoksidiniu ARDEX WA arba mišriu ARDEX EG8 užpildu 

siūlėms.

 

SIENŲ IR GRINDŲ 

HIDROIZOLIAVIMAS
ARDEX SK 100 W sandarinimo paklotas klojamas į drėgnus 

ARDEX 7+8 klijus ir tolygiai prispaudžiamas plastikine 

mentele nepaliekant oro pūslių ar raukšlių. Klijuojant sekantį 

paklotą, reikalingas mažiausiai 5 cm persidengimas.

Paklotas klijuojamas 5 – 10 mm atstumu nuo baseino 

kampų. Ant kampinių siūlių (kur gali atsirasti įtrūkimai) 

įklijuojama  ARDEX SK 12 sandarinimo juosta su tais 

pačiais ARDEX 7+8 sandarinimo klijais. Vėliau juosta pilnai 

padengiama ARDEX 7+8 klijų sluoksniu. 

Kampinių siūlių užpildymui tarp plytelių, deformacijos kom-

pensavimui, naudojamas ARDEX ST silikonas.

 

LATAKŲ VIRŠUS
Siekiant išvengti kapiliarinės drėgmės migracijos į 

klijus, 2,5 cm plytelių viršus latakuose klijuojamas 

su epoksidiniais produktais ARDEX FB arba ARDEX 

WA. Reikia užtikrinti, kad neliktų oro tarpų. Jeigu 

naudojama ARDEX FB liejamoji derva, rekomenduo-

jama naudoti lipnią juostą, kad derva neištekėtų iš 

vertikalių siūlių. Po dervos sukietėjimo, lipni juosta 

pašalinama.

DEFORMACINIŲ SIŪLIŲ 

SANDARINIMAS
ARDEX SK 100 W hidroizoliacinis paklotas kli-

juojamas su ARDEX 7+8 sandarinimo klijais iki 

deformacinės siūlės krašto iš abiejų pusių. Vėliau 

iš ARDEX SK 100 W atkerpama 25 cm pločio 

juosta, kuri priklijuojama ARDEX 7+8 klijais virš 

deformacinės siūlės. Atkreipkite dėmesį, kad juosta 

turi būti įgaubta siūlėje, deformacijų kompensacijai. 

Priklijuota juosta padengiama ARDEX 7+8 klijais, 

tačiau klijai netepami ant įgaubimo deformacinėje 

siūlėje.

 

BASEINŲ ŠVIESTUVAI
Šviestuvas įmontuojamas į nišą betone, o tarpai 

užpildomi su ARDEX WA epoksidiniais klijais. Po 

ARDEX WA išdžiūvimo, ant gauto epoksidinio flanšo 

klijuojamas ARDEX SK 100 W paklotas naudojant 

ARDEX 7+8 klijus. Paklotas apkerpamas, paliekant 

5 – 10 mm tarpą iki šviestuvo krašto.

 

Po ARDEX SK 100 W įrengimo, tarpas tarp lempos 

ir pakloto užtepamas su ARDEX 7+8 sandarinančiais 

klijais. Klijais reikia padengti ir 12 – 15 cm hidroizo-

liacinio pakloto.

Plytelės viršus ant persipylimo latakų

Baseino šviestuvas

Persipylimo latakų sandarinimas

Kampinių siūlių sandarinimas

Deformacinės siūlės sandarinimas
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VAMZDŽIŲ SANDARINIMAS
ARDEX SK 100 W sandarinimo paklotas klojamas į 

drėgnus ARDEX 7+8 klijus, tolygiai prispaudžiamas 

plastikine mentele nepaliekant oro pūslių ir raukšlių. 

Paklote iškerpama skylė, kurios diametras 10 – 

20 mm didesnis negu vamzdžio. Aplink vamzdį 

užtepama ARDEX 7+8 klijų ir užmaunamas reikiamo 

dydžio ARDEX RM / SK manžetas, nepaliekant 

oro pūslių ar raukšlių, bei padengiama ARDEX 7+8 

klijais.

 

Prieš plytelių klijavimą vamzdžiai nupjaunami iki rei-

kiamo aukščio. Tarp plytelės ir vamzdžio paliekamos 

pakankamai plačios ir gilios siūlės, kurias rekomen-

duojama užpildyti su epoksidiniu ARDEX WA arba 

mišriu ARDEX EG8 užpildu siūlėms.

 

NUOTEKŲ ANGA 
Nuotekų trapas grindyse montuojamas į nišą betone 

taip pat kaip ir baseinų šviestuvas. Tarpai užpildomi 

su ARDEX WA epoksidiniais klijais arba ARDEX FB  

derva. Jeigu naudojama ARDEX FB, dar šviežią 

epoksidinę dervą reikia gausiai apibarstyti kvarciniu 

smėliu. Po išdžiūvimo smėlio perteklius nusiurbia-

mas. ARDEX SK 100 W paklotas klijuojamas naudo-

jant ARDEX 7+8 klijus. Paklotas apkerpamas, palie-

kant 5 – 10 mm tarpą iki trapo krašto. Po ARDEX SK 

100 W įrengimo, tarpas tarp trapo krašto ir pakloto 

užtepamas su ARDEX 7+8 sandarinančiais klijais. 

Klijais reikia padengti ir 12 – 15 cm hidroizoliacinio 

pakloto.

Po ARDEX SK 100 W įrengimo (klijuojant su    

ARDEX 7+8 – po maždaug 2 val.) galima pradėti 

plytelių klijavimą. Priklausomai nuo apkrovos, galima 

naudoti ARDEX X 701 F / X 77 / X 78, ARDEX WA 

arba ARDEX EG8 klijus. Siūlėms užpildyti rekomen-

duojama naudoti ARDEX WA epoksidinį arba ARDEX 

EG8 mišrų epoksido-cemento užpildą siūlėms. Tam 

tikrais atvejais ir vietose siūlių užpildymui galima 

naudoti ARDEX GK / FK.

Vamzdžių sandarinimas

Užsandarintas vamzdis

Trapo sandarinimas

Plytelių klijavimas su ARDEX klijais
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