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• Neblunkančios spalvos

• Lengvai naudojamas ir 

plaunamas

• Labai glotnus ir lygus

siūlių paviršius

• Didelis atsparumas

ARDEX RG 12 1 – 6 
Smulkus epoksidinis siūlių užpildas

Nuo šiol
amžiams.

ARDEX RG 12

Savybės:
•  Keraminėms, akmens masės plytelėms ir stiklo bei 

porceliano mozaikai 
•  Atsparus didelių apkrovų ir chemikalų poveikiui  
•  1-6 mm pločio siūlėms
•  Ilgas darbo laikas - 60 min.
•  Lenvai naudojamas ir plaunamas 
•  Labai glotnus ir lygus siūlių paviršius 
• Didelis spalvų stabilumas 

ARDEX RG 12 1 – 6 
smulkus epoksidinis siūlių  

užpildas

balta

bahamabeige

pilka

sidabro

graubraun

bazalto

sandgrau

balibraun

anthracito

Tiekiamas devynių spalvų:

Naujasis epoksidinis siūlių užpildas išsiskiria laibai lygiu ir glotniu 
siūlių paviršiumi bei dideliu spalvų stabilumu. Jis yra atsparus visų 
namų ūkio valiklių ir kitų chemikalų poveikiui. Platus, kruopščiai 
atrinktų ir suderintų spalvų pasirinkimas atveria plačias dizaino ga-
limybes (t.p. medienos ir betono optiniam efektui).

Kruopščiai atrinktos ir  
suderintos spalvos

ARDEX Partneris

Naujas!



Nepaisant nuolatinio ir intensyvaus keraminės dangos valymo  
dušinėje, vonioje ar virtuvėje, plytelių siūlės netrukus atrodo 
neestetiškai ir gadina visos dangos vaizdą. Taip atsitinka dėl 
naudojamų valymo priemonių, kurių sudėtyje yra acto ar citrinų 
rūgšties. 

Šie chemikalai puikiai pašalina įvairius teršalus ir kalkių nuosėdas, 
tačiau tuo pačiu gali pažeisti cementines siūles tarp plytelių. Dėl 
rūgščių poveikio, cementiniai siūlių užpildai išskiria kalkes, trupa, 
išblunka jų spalvos - prarandamos jų savybės ir išvaizda.

Pakaks! ARDEX turi puikų sprendimą. ARDEX RG 12 1-6, yra 
įdealus produktas dušinėms, virtuvėms ir kitoms dažnai ir intensy-
viai naudojamoms vietoms. Jis yra atsparus viesiems, net ir la- 
biausiai koncentruotiems namų ūkio valikliams. Ypač glotnios ir 

lygios plytelių ar mozaikos 
siūlės nekeičia spalvos, išlaiko 
savo savybes ir visada atrodo 
puikiai!

ARDEX RG 12 1 – 6  
Idealus sprendimas.

Privalumai akimirksniu.

Lengai naudojamas

Nedelsiant lengvai nuplaunamas

Ilgaamžėms siūlėms.

•  Užtikrintas atsparumas visiems 
namų ūkio valikliams

•  Neblunkančios spalvos
 
•  Labai glotnios ir lygios siūlės

•  Lengvai plaunamas

•  Ypač tinka vonioms, dušinėms, 
virtuvėms ir kitoms intensyvios 
apkrovos vietoms

Puikiai užpildo tarpus

©
 N

or
dd

eu
ts

ch
e 

St
ei

ng
ut

 A
G

©
 S

te
ul

er
-F

lie
se

n


