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Tel.: +370 (617) 37 324 
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Jūsų ARDEX  Partneris:

Jeigu turite klausimų dėl ARDEX produktų naudojimo, prašome susisiekti 
tel.: +370 (684) 67 666

Nuotraukos ir informacija šiame kataloge yra apsaugotos autorinėmis teisėmis. Bet koks neteisėtas jų naudojamas yra draudžiamas.

Mes garantuojame, kad mūsų gaminių kokybė yra nepriekaištinga. Mūsų teikiama informacija grindžiama laboratoriniais bandymais bei praktine patir-
timi ir yra rekomendacinio pobūdžio renkantis gaminį ir darbo metodą. Kadangi mes negalime kontroliuoti naudotojo darbo sąlygų, mes neprisiimame 
atsakomybės už gautus rezultatus. Kiekvienos šalies teisės aktai, priimti remiantis nacionali-niais standartais, statybų reglamentais bei statybos ir 
pramonės normomis, gali teikti specifines rekomendacijas dėl darbo metodų

12
79

   
02

/2
01

6

• Kiekvienam atvejui           

teisingas produktas

• Aukščiausios klasės apdaila 

• Paprastas ir aiškus       

pasirinkimas



Plytelių siūlės –  
statybinės technikos paveldas

ARDEX: 65 metai patirties su 
plytelių danga

 Plytelių siūlių užpildų ištakos siekia  Antikos laikus, trečiąjį šimtmetį prieš mūsų erą. Tada Romėnai 

sukūrė statybinę medžiagą  „Opus caementitium“ iš akmens skaldos, plytų atliekų („caementum“), 

rišiklio („mortar“) ir vandens tam, kad galėtų pagaminti dirbtinį akmenį. Šis produktas yra laikomas 

šiuolaikinio betono pirmtaku, tačiau ir kiti šiandien naudojami statybiniai skiediniai kilo iš šios 

senovinės statybinės medžiagos. 

Keraminės plytelės anksčiau buvo klojamos naudojant papraščiausius cementinius skiedinius, 

kurie buvo maišomi iš pilko arba balto Portlando cemento tiesiog statybvietėje. Toks skiedinių 

paruošimo būdas turėjo ženklių trūkumų, nes statybų aikštelėje sumašyto skiedinio kompozicija 

nevisada buvo vienoda. 

Todėl pramonė apie 1960-tuosius metus pasiūlė jau gamykloje paruoštus plytelių siūlių užpildus, 

Laikai, skoniai ir mados keičiasi, tačiau 

pagrindinės ARDEX vertybės, kurias kompani-

ja puoselėja jau daugiau negu 65 metus, 

išlieka tos pačios - tai kokybė ir inovacijų 

įvairovė. 1968 metais ARDURIT F4 buvo pir-

masis ARDEX plytelių siūlių užpildas. Per toli-

mesnius dešimtmečius kompanija nuolat tobu-

lino ir plėtojo savo gaminius plytelėms. Didžiulė 

patirtis produktų, žaliavų ir gamybos procesų 

srityse, o taip pat nuolatinis dialogas su profe-

sionaliais meistrais ir specialistais užtikrino, 

kad klientų ir profesionalių vartotojų poreikiai 

būtų nuolat patenkinti.

Nuo 2014 metų ARDEX pristatė eilę naujų 

produktų, kurie buvo vienos iš didžiausių 

inovacijų programos kompanijos istorijoje 

pasekmė. Po 4 metų intensyvių mokslinių 

tyrimų ir plėtros buvo sukurtas naujas plytelių 

siūlių užpidų asortimentas, paremtas 

nepriekaištingos ARDEX kokybės tradicijomis 

tęsiant sėkmingą šeimos kompanijos istoriją.

kurie buvo ne vien tik balti ar pilki, tačiau 

buvo gaminami ir kitų spalvų. Šie jau paruošti 

produktai turėjo eilę privalumų: vienalytę 

sudėtį, vandenį atstumiančius priedus ir tolygų 

spalvinių pigmentų pasiskirstymą. Jie buvo 

gaminami platiems arba siauriems plytelių 

siūlių tarpams. Tai buvo pasiekta specialiųjų 

priedų ir ypač granuliometrinės kreivės toly-

gaus pasiskirstymo dėka. Priešingai negu 

anksčiau, kada daugiausiai buvo naudojami 

balti arba pilki siūlių užpildai, dėl augančios 

plytelių pasiūlos įvairovės, įvairių spalvų 

užpildai tampa vis labiau paklausūs. Be spal-

vos pasirinkimo ne mažiau svarbus yra siūlių 

užpildų ilgaamžiškumas, techninės ir darbinės 

savybės.

Tik teisingai parinktais, kokybiškais užpildais 

apdorotos siūlės suteikia plytelių, plokščių, 

mozaikos, klinkerio ar natūralaus akmens dan-

gai visą grožį bei prisideda prie ilgalaikės šių 

dangų vertės.
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ARDEX Video:
Tiesiog tobulos siūlės
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Kas yra siūlė tarp plytelių? Kokias funkcijas atlieka siūlės?

Siūlių struktūra

Siūlė yra iš anksto numatytas arba dėl plytelių tolerancijos paliktas tarpas tarp atskirų dan-

gos komponentų (taip pat plytelių). Siūlės sujungia abu komponentus ir atlieka estetinę ir 

techninę funkciją. 

Siūlių užpildo pasirinkimą lemia plytelių rūšis, siūlės plotis, aplinka, kurioje yra įrengta 

plytelių danga ir techniniai reikalavimai šiai dangai.

Siūlės pozityviai sujungia atskiras plyteles 

ir paskirsto mechaninę apkrovą per visą 

dangos plotą. Tokiu būdu kompensuoja-

mos įtempimų jėjos, išvengiama trūkių bei 

dangos atsiskyrimo nuo pagrindo. 

Įtempimų jėgos dangos paviršiuje atsiran-

da dėl įvairių priežasčių, viena iš jų yra 

pagrindo ir dangos deformacija (plėtimasis 

ir susitraukimas), kuri vyksta dėl 

temperatūros svyravimų bei skirtingai vei-

kia atskiras medžiagas (pvz., betonas ir 

keramika, pakitus temperatūrai plečiasi/

susitraukia nevienodai). 

Be siūlių įrengta plytelių danga po keletos 

plovimų neatitiktų higienos reikalavimų. 

Siūlės taip pat atlieka ir saugos funkciją - 

stiklo mozaikos atveju, tinkamai įrengtos 

siūlės užtikrina dangos neslidumą. 

Siūlės yra ir dizaino elementas ant grindų 

ir sienų paviršių, suteikiančios dangai 

estetinį optinį vaizdą.

Pirmiausia siūlės turi atlikti technines 

funkcijas, tačiau estetinis dangos vaizdas 

taip pat yra svarbus. 

Siūlių struktūra apima tam tikrų siūlių 

savybių ir išdėstymo pasirinkimą atitinka-

mom dangom pagal šių dangų (plytelių, 

plokščių ar akmens) individualias savy-

bes: matmenis, formą, spalvą bei 

integravimą su aplinkui esančia apdaila. 

Siūlių išdėstymas atlieka svarbų vaidmenį 

bendrai patalplos išvaizdai ir harmonijai. 

Prie skirtingo siūlių išdėstymo tas pats 

kambarys gali atrodyti trumpesnis, iges-

nis, aukštesnis ar žemesnis negu yra iš 

tikrųjų. 

Esant siauroms siūlėms ant grindų ir 

sienų patalpa atrodo erdvesnė. Naudojant 

plačias siūles galima sukurti tarkim, kaimo 

sodybos stiliaus efektą.
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Kokias funkcijas atlieka siūlės?

•  Higienos

•  Kompensuoja atsirandančias 
įtempimų jėgas

•  Išlygina plytelių matmenų 
skirtumus

•  Kompensuoja tolerancijas, 
priklausančias nuo plytelių 
klojimo

•  Sumažina slidumą

•  Plytelių dangos dizaino ele-
mentas
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Dabartiniai aukštos kokybės siūlių užpildai gaminami ne tik iš smėlio ir cemento! Šiandien 

tai yra aukštųjų technologijų produktai, kuriuos sudaro daug sudėtinių medžiagų. Jų pasi-

rinkimui ir įrengimui reikia tam tikrų žinių ir įgūdžių.

Kartu su išaugusia įvairių tipų plytelių pasiūla taip pat dramatiškai išaugo iššūkiai plytelių 

įrengimui ir tam naudojamiems produktams. Įvairioms plytelėms reikia vis labiau 

specializuotų produktų. Šalia to kinta ir siūlių užpildų spalvinės gamos poreikis. Jeigu dar 

neseniai dominavo šviesiai pilki ir balti atspalviai, tai dabar, populiarėjant medienos ir beto-

no imitacijos plytelėms vis labiau paklausesni tampa tamsūs antracito ir rudi siūlių užpildų 

atspalviai. Šviesūs atspalviai, tokie kaip sidabro, šviesiai pilki ar pergamono spalvos neke-

lia tokių didelių iššūkių plytelių dangos įrengimui ir priežiūrai palyginus su intensyvios pig-

mentacijos antracito ar tamsiai rudais 

atspalviais. Šie tamsūs mišiniai turi nepa- 

keisti spavos ir nenublukti tiek įrengimo, 

tiek tolimesnės dangos eksploatacijos 

metu.

Viešose ir komercinėse vietose -   

pramoninėse virtuvėse, pieninėse, sporto ir 

laisvalaikio zonose, baseinuose ir 

panašiose - dėl didelio mechaninio povei-

kio ir agresyvios cheminės terpės reko-

menduojama naudoti siūlių užpildus paga-

mintus epoksidinės dervos pagrindu. 

Tačiau ir privataus naudojimo zonose 

cemento pagrindu pagaminti siūlių užpildai 

turi atitikti aukštus kokybės ir padidinto 

atsparumo agresyvesniems namų ūkio 

valikliams reikalavimus.

Kokybiškas plytelių dangos siūlių užpildas 

turi būti ne tik atsparus chemikalams ir 

didelėms mechaninėms apkrovoms. Su juo 

turi būti lengva ir paprasta dirbti. 

Bendrai galioja: nėra tokio produkto, kuris 

vienodai  puikiai tinka visoms dangoms ir 

vietoms, ar tai būtų privati dušinė, ar resto-

rano virtuvė, akmens masės plytelės ar 

drėgmei jautraus natūralaus akmens 

danga.  

65 Augantys iššūkiai plytelių
dangai
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87
• 1-6 mm pločio siūlėms
• Patalpų vidui ir išorei
• Greitai kietėja (galima vaikščioti po 90 min.)
• Elastingas
• Atstumia vandenį ir purvą
• Gaunamas lygus ir glotnus siūlės paviršius
• Puikiai sukimba su plytelių kraštais
• Didelis stiprumas
• Su priedais apsaugančiais nuo pelėsio
• Tinka naudoti ant šildomojo pagrindo

ARDEX G8S FLEX 1– 6
Elastingas, greitai kietėjantis siūlių užpildas

• 1-6 mm pločio siūlėms
• Patalpų vidui ir išorei
• Elastingas
• Ilgas darbo su skiediniu laikas
• Atstumia vandenį ir purvą
• Didelis stiprumas
• Be smėlio - labai lygi ir glotni siūlė
• Puikiai sukimba su plytelių kraštais
• Su priedais apsaugančiais nuo pelėsio
• Tinka naudoti ant šildomojo pagrindo

ARDEX G6 FLEX 1– 6
Elastingas siūlių užpildas

• 2-15 mm pločio siūlėms
• Patalpų vidui ir išorei
• Elastingas
• Ilgas darbo su skiediniu laikas
• Atstumia vandenį ir purvą
• Didelis atsparumas
• Idealus dideliems plotams
• Deformuojamas
• Puikiai sukimba su plytelių kraštais
• Tinka naudoti ant šildomojo pagrindo

ARDEX G7N FLEX 2–15
Elastingas siūlių užpildas

WA

Siūlėms tarp keraminių, 
akmens masės, klinkerio, 
stiklo plytelių, nejautraus 
drėgmei natūralaus akmens, 
lieto akmens plokščių. Stiklo, 
porceliano ir keramikos 
mozaikai.

12,5 kg
maišas

5 kg
maišas

brillantweiß bazaltobalta antracitopergamono jasminsidabro bahamabeigešv. pilka sandbeigepilka jurabeigecemento dunkelbraunmanhattan balibraun
ARDEX G8S FLEX 1–6 Elastingas užpildas siūlėms, greitai kietėja

WA

Ypač pritaikyta 

įgeriančioms plytelėms

Siūlėms tarp keraminių, 
akmens masės, stiklo plytelių, 
nejautraus drėgmei natūralaus 
akmens, lieto akmens 
plokščių. Stiklo, porceliano ir 
keramikos mozaikai.

12,5 kg
maišas

5 kg
maišas

brillantweiß bazaltobalta antracitopergamono jasminsidabro bahamabeigešvies. pilka sandbeigepilka jurabeigecemento dunkelbraunmanhattan balibraun
ARDEX G6 FLEX 1– 6 Elastingas užpildas siūlėms

WA

Siūlėms tarp keraminių, 
klinkerio, akmens masės, 
stiklo plytelių, nejautraus 
drėgmei natūralaus akmens, 
lieto akmens plokščių. Stiklo, 
porceliano ir keramikos 
mozaikai.

12,5 kg
maišas

5 kg
maišas

brillantweiß bazaltobalta antracitopergamono jasminsidabro bahamabeigešv. pilka sandbeigepilka jurabeigecemento dunkelbraunmanhattan balibraun
ARDEX G7N FLEX 2–15 Elastingas užpildas siūlėms

ARDEX video: 
ARDEX G6 FLEX 1-6.

ARDEX video: 
ARDEX G7N FLEX 2-15.

ARDEX video:
ARDEX G8S FLEX 1-6.

Ypač pritaikyta 

neįgeriančioms plytelėms
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Vonios kambarys ar dušinė yra vienos iš jautriausių būsto vietų. Higieniška, švari ir akiai 

patraukli aplinka čia yra labai svarbi. Tačiau neretai plytelių siūlės šiose vietose dėl kalkėto 

vandens bei cheminių valymo priemonių poveiko jau po vienų ar kelių metų naudojimo 

atrodo nevisai higieniškai ir estetiškai. Todėl intensyvaus naudojimo dušinėse epoksidiniai 

užpildai siūlėms ARDEX RG 12 ir ARDEX WA yra geriausias pasirinkimas.

ARDEX RG 12 
Smulkus epoksidinis siūlių užpildas
• 1–6 mm pločio siūlėms
• Patalpų vidui ir išorei
•  Gaunamos labai glotnios ir lygios siūlės
• Atsparus chemikalams
• Neblunka
• Atlaiko dideles apkrovas
• Lengvai naudojamas
• Tinka naudoti ant šildomojo pagrindo

Siūlių tarp keraminių plytelių ir stiklo bei porceliano mozai-
kos užpildymui. Ypač pritaikytas privačioms dušinėms ir 
SPA. Visur, kur cementinio užpildo nepakanka dėl dide-
lio cheminio ir mechaninio poveikio, pvz., komercinėse 
virtuvėse, baseinuose, SPA, dirbtuvėse, parduotuvėse, 
sporto ir laisvalaikio zonose bei panašiose vietose.

1 kg  
indas
4 kg  
indas

brillantweiß bazaltobalta antracitopergamono jasminsidabro bahamabeigešv. pilka sandgraupilka jurabeigecemento graubraunsteingrau balibraun
ARDEX RG 12 smulkus epoksidinis siūlių užpildas

ARDEX WA  
Epoksidinis siūlių užpildas

• 2–15 mm pločio siūlėms
• Patalpų vidui ir išorei
• Tinka stiko ir porceliano mozaikos klijavimui  
   ant grindų ir sienų
• Atsparus chemikalams
• Atlaiko dideles apkrovas
• Tinka naudoti ant šildomojo pagrindo

Siūlių tarp keraminių, akmens masės, klinkerio plytelių ir 
mozaikos užpildymui bei stiklo ir porceliano mozaikos klijavi-
mui ant sienų ir grindų. Komercinėse virtuvėse, dirbtuvėse, 
plovyklose, pieninėse, mėsos perdirbimo cechuose, aludėse, 
plaukimo baseinuose, SPA, sporto ir laisvalaikio zonose, 
voniose, dušinėse ir kitose cheminės ir didelės mechaninės 
apkrovos veikiamose vietose. Visur ten, kur keliami aukšti rei-
kalavimai higienai, cheminiams ir mechaniniam atsparumui.

4 kg  
indas

brillantweiß bazaltobalta antracitopergamono jasminsidabro bahamabeigešv. pilka sandbeigepilka jurabeigecemento dunkelbraunmanhattan balibraun
ARDEX WA Epoksidinis siūlių užpildas

Siūlės šlapiose patalpose: visada 
padidinti reikalavimai

ARDEX Video:
ARDEX WA 

ARDEX Video:
ARDEX WA eksperimentas



1211 Siūlės tarp natūralaus akmens 
plokščių
Natūralus akmuo visada buvo ir yra kilni, labai individuali medžiaga, plačiai naudojama 

sienų, grindų, laiptų ir fasadų apdailai. Tačiau kai kurios natūralaus akmens rūšys savo 

sudėtyje turi tam tikrų mineralinių arba fosilinių elementų, kurie reaguodami su drėgme 

gali įtakoti akmens spalvos pokyčius ir kitas nepageidaujamas reakcijas.  Labai svarbu 

natūralaus akmens (ypač jautraus drėgmei) plokščių siūlių užpildymui naudoti skiedinį, 

kuriame visas vanduo būtų greitai konvertuojamas į silikatinę matricą, o negaruotų į 

aplinką.

ARDEX MG natūralaus akmens siūlių užpildas užkerta kelią plokščių spalvos pokyčiams. 

ARDURAPID®-Efekto dėka, visas skiedinyje esantis vanduo greitai sunaudojamas kris-

talizacijos procesui. ARDEX MG spalvos puikiai dera prie labiausiai paplitusių natūralaus 

akmens spalvų.

ARDEX MG  
Natūralaus akmens siūlių užpildas

• iki 8 mm pločio siūlėms, labai smulkus
• Patalpų vidui
• ARDURAPID®-Efektas
• Nekeičia akmens plokščių kraštų atspalvio
•  Padidintas atsparumas nusidėvėjimui ir sumažintas 

vandens įgeriamumas
• Gilios siūlės lengvai užpildomos per vieną darbo etapą
•  Nesuslūgsta ir netrūkinėja
• Greitai kietėja 
• Lengvai nuplaunamas nuo plokščių paviršiaus
• Tinka naudoti ant šildomojo pagrindo

Siūlių tarp marmuro, Jura-Marmuro, Solnhofeno plokščių, 
granito, kvarcito ir kito, jautraus drėgmei natūralaus akmens 
plokščių siūlių užpildymui, išvengiant spalvos ir formos 
pokyčių. 
Tinka ir akmens masės plytelėms.

WA

Su ARDEX sisteminiais produktais 

natūraliam akmeniui jūs visada saugūs. 

Revoliucinis, jau 30 metų patikrintas 

ARDURAPID®-Efektas užtikrina, kad visas 

vanduo naudojamas cementinėse grindy-

se, klijuose ir siūlių užpilduose bus 100 % 

panaudotas kristalizacijos procesui. 

Išvengiama natūralaus akmens dangos 

spalvos pokyčių, deformacijos ir kitų 

nepageidaujamų veiksnių. Tai palengvina, 

pagreitina darbus ir garantuoja 

nepriekaištingą rezultatą. Sisteminiai 

ARDEX natūralaus akmens produktai su 

unikaliomis ARDURAPID®  savybėmis yra 

suderinti tarpusavyje ir užtikrina vertingos 

natūralaus akmens dangos optinį vaizdą ir 

savybių išlaikymą. 

5 kg
maišas
25 kg

maišas

brillantweiß bazaltobalta antracitopergamono jasminsidabro bahamabeigešv. pilka sandbeigepilka jurabeigecemento dunkelbraunakmens balibraun
ARDEX MG Natūralaus akmens siūlių užpildas

ARDEX Video:
Siūlių tarp natūralaus akmens 
užpildymas 

ARDURAPID®-Efektas

ARDEX Video:                      
Sistema natūraliam akmeniui

ARDEX Video: 
ARDEX Ardurapid®-Efektas

ARDEX Video: 
ARDEX MG 



1413 Didelės mechaninės apkrovos 
poveikio zonos
ARDEX FK atsparus, greitai kietėjantis siūlių užpildas atlaiko dideles mechanines apkro-

vas ir yra atsparus dilimui, plovimui aukšto slėgio garais, aukštoms temperatūroms, ledą 

tirpinančioms druskoms, mineraliniams tepalams ir plytelių dangos valikliams. Todėl pui-

kiai tinka plytelių ir plokščių siūlių užpildymui garažuose, plovyklose, baseinuose, geria-

mo vandens saugyklose, pramoninėse zonose, fasaduose, ant laiptų, takų, balkonų ir 

terasų. 

Jeigu reikalinga įrengti plačias siūles minėtose vietose, rekomenduojama naudoti 

ARDEX GK atsparų ir greitai kietėjantį plačių siūlių užpildą, kuris taip pat tinka skaldyto 

akmens plokščių siūlių užpildymui.

ARDEX FK   
Atsparus siūlių užpildas

• 2–12 mm pločio siūlėms
• Patalpų vidui ir išorei
• Greitai kietėja
• Saugus naudojimas ir prie žemesnės temperatūros
• Atlaiko dideles mechanines aprovas, atsparus nusidėvėjimui
•  Atsparus ledą tirpinačiom druskom, plovimui aukšto slėgio garais,  

aukštoms temperatūroms, mineraliniams tepalams ir įprastiniams valikliams
• Tinka naudoti ant šildomojo pagrindo

25 kg
maišas

brillantweiß bazaltobalta antracitopergamono jasminsidabro bahamabeigešv. pilka sandbeigepilka jurabeigecemento dunkelbraunakmens balibraun
ARDEX FK Atsparus, greitai kietėjantis siūlių užpildas

ARDEX GK 
Atsparus plačių siūlių užpildas

• Nuo 4 mm pločio siūlėms
• Patalpų vidui ir išorei
• Greitai kietėja
• Atlaiko dideles mechanines aprovas, atsparus nusidėvėjimui
•  Atsparus ledą tirpinačiom druskom, plovimui aukšto slėgio garais,  

aukštoms temperatūroms, mineraliniams tepalams ir įprastiniams valikliams
• Jau po 90 min. galima vaikščioti
• Nesuslūgsta ir netrūkinėja
• Tinka naudoti ant šildomojo pagrindo

Akmens masės, klinkerio plytelių, betoninių, natūralaus 
akmens (nejautraus drėgmei) plokščių, skaldyto akmens, 
stiklo blokelių siūlių užpildymui garažuose, plovyklose, 
baseinuose, geriamo vandens saugyklose, pramoninėse 
zonose, fasaduose, ant laiptų, takų, balkonų ir terasų. 

A

25 kg
maišas

brillantweiß bazaltobalta antracitopergamono jasminsidabro bahamabeigešv. pilka sandbeigepilka jurabeigecemento dunkelbraunakmens balibraun
ARDEX GK Atsparus, greitai kietėjantis plačių siūlių užpildas

A

Akmens masės, klinkerio plytelių, betoninių, natūralaus 
akmens (nejautraus drėgmei) plokščių siūlių užpildymui 
garažuose, plovyklose, baseinuose, geriamo vandens saugy-
klose, pramoninėse zonose, fasaduose, ant laiptų, takų, 
balkonų ir terasų. 

ARDEX Video: 
ARDEX GK 



1615 Įgeriančios plytelės, 
> 5 %

Įgeriančios plytelės, 
> 5 %

Įgeriančios plytelės, 
> 5 %

Įgeriančios plytelės, 
> 5 %

Įgeriančios plytelės, 
> 5 %

Neįgeriančios plytelės, 
> 1 %

Neįgeriančios plytelės, 
> 1 %

Neįgeriančios plytelės, 
> 1 %

Neįgeriančios plytelės, 
> 1 %

Neįgeriančios plytelės, 
> 1 %

Neįgeriančios plytelės, 
> 1 %

Neįgeriančios, plytelės, 
< 1 %

Neįgeriančios, plytelės, 
< 1 %

Neįgeriančios, plytelės, 
< 1 %

Neįgeriančios plytelės, 
< 1 %

Neįgeriančios plytelės, 
< 1 %

Neįgeriančios plytelės, 
< 1 %

Natūralus, jautrus 
drėgmei akmuo

Natūralus, jautrus 
drėgmei akmuo

Natūralus, nejautrus 
drėgmei akmuo

Natūralus, nejautrus 
drėgmei akmuo

Natūralus, nejautrus 
drėgmei akmuo

Natūralus, nejautrus 
drėgmei akmuo

Natūralus, nejautrus 
drėgmei akmuo

siauros siūlės

siauros siūlės

siauros siūlės

siauros siūlės

siauros siūlės

siauros siūlės

siauros siūlės

siauros siūlės

siauros siūlės

siauros siūlės

siauros siūlės

siauros siūlės

siauros siūlės

siauros siūlės

siauros siūlės

siauros siūlės

siauros siūlės

siauros siūlės

siauros siūlės

siauros siūlės

siauros siūlės

siauros siūlės

siauros siūlės

siauros siūlės

plačios siūlės

plačios siūlės

plačios siūlės

plačios siūlės

plačios siūlės

plačios siūlės

plačios siūlės

plačios siūlės

plačios siūlės

plačios siūlės

plačios siūlės

plačios siūlės

plačios siūlės

plačios siūlės

plačios siūlės

plačios siūlės

plačios siūlės

plačios siūlės

plačios siūlės

plačios siūlės

plačios siūlės

plačios siūlės

ARDEX RG 12
ARDEX G6 Flex 1-6

ARDEX G6 Flex 1-6
ARDEX G8S Flex 1-6, greitas

ARDEX RG 12
ARDEX G6 Flex 1-6

ARDEX RG 12
ARDEX G6 Flex 1-6

ARDEX RG 12  
ARDEX G6 Flex 1-6

ARDEX RG 12
ARDEX G8S Flex 1-6, greitas

ARDEX RG 12
ARDEX G8S Flex 1-6, greitas

ARDEX G8S Flex 1-6, greitas 
ARDEX G6 Flex 1-6

ARDEX RG 12
ARDEX FK

ARDEX RG 12
ARDEX FK 

ARDEX RG 12
ARDEX FK

ARDEX RG 12
ARDEX G8S Flex 1-6, greitas

ARDEX RG 12
ARDEX G8S Flex 1-6, greitas

ARDEX G8S Flex 1-6, greitas

ARDEX RG 12
ARDEX FK

ARDEX RG 12
ARDEX FK

ARDEX RG 12
ARDEX FK

ARDEX MG 

ARDEX MG 

ARDEX G8S Flex 1-6, greitas 
ARDEX G6 Flex 1-6

ARDEX G8S Flex 1-6, greitas 
ARDEX G6 Flex 1-6

ARDEX G8S Flex 1-6, greitas 
ARDEX G6 Flex 1-6

ARDEX RG 12 
ARDEX FK 

ARDEX RG 12
ARDEX FK 

ARDEX G7N Flex 2-15

ARDEX G7N Flex 2-15

ARDEX G7N Flex 2-15

ARDEX WA 
ARDEX G7N Flex 2-15

ARDEX WA 
ARDEX G7N Flex 2-15

ARDEX G7N Flex 2-15

ARDEX G7N Flex 2-15

ARDEX GK 
ARDEX G7N Flex 2-15

ARDEX WA
ARDEX GK

ARDEX WA 
ARDEX GK 

ARDEX WA 
ARDEX GK

ARDEX G7N Flex 2-15

ARDEX G7N Flex 2-15

ARDEX GK 
ARDEX G7N Flex 2-15

ARDEX WA
ARDEX GK

ARDEX WA 
ARDEX GK 

Daugiakampė/skaldyta 
danga

Fasadų klinkeris

siauros siūlės

siauros siūlės

plačios siūlės

plačios siūlės

ARDEX FK 

ARDEX G8S Flex 1-6, greitas 
ARDEX G6 Flex 1-6

ARDEX GK 

ARDEX G7N Flex 2-15

Klinkeris

Pramoninė danga

siauros siūlės

siauros siūlės

plačios siūlės

plačios siūlės

ARDEX RG 12
ARDEX FK

ARDEX RG 12
ARDEX FK

ARDEX WA
ARDEX GK

ARDEX WA
ARDEX GK

ARDEX GK 
ARDEX G7N Flex 2-15

ARDEX GK 
ARDEX G7N Flex 2-15

ARDEX GK 
ARDEX G7N Flex 2-15

ARDEX WA 
ARDEX GK

ARDEX WA 
ARDEX GK 

Stiklo mozika

siauros siūlės

ARDEX RG 12                        
ARDEX G8S Flex 1-6, greitas

Patalpų vidus

Privatūs  
vonios kambariai  
ir dušinės

Balkonai 
terasos,
fasadai

Dirbtuvės,
pramonė

Komercinės 
virtuvės,
gastronomija

Baseinai,
viešieji dušai

ARDEX APP

ARDEX siūlių užpildų išeigos 
skaičiuokė yra pateikta internetinėje 
svetainėje www.ardex.lt. Taip pat 
galima įsidiegti mobiliąją ARDEX 
aplikaciją, kurioje esantis siūlių 
užpildų navigatorius padės išsirinkti 
reikiamą produktą ir paskaičiuoti jo 
išeigą.
 

Stiklo mozika

siauros siūlės plačios siūlės

ARDEX RG 12 ARDEX WA
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• Patalpų vidui ir išorei, sienoms ir grindims 
• Elastingoms judančioms, kampinėms ir prijungimo siūlėms
• Tarp marmuro, granito, kvarcito, ir kt.
•  Atsparus klimato poveikiui, UV spinduliams, valikliams  

ir dezinfekavimo priemonėms

• Patalpų vidui ir išorei, sienoms ir grindims 
• Su priešpelėsiniais priedais
• Elastingoms judančioms, kampinėms ir prijungimo siūlėms
•  Siūlių užsandarinimui tarp plytelių dangos, betono, mūro, tinko, metalo, 

medžio ir kt. 
•  Atsparus klimato poveikiui, UV spinduliams, valikliams  

ir dezinfekavimo priemonėms

ARDEX ST Natūralaus akmens silikonas

ARDEX SN Neutralus silikonas

ARDEX SE Sanitarinis silikonasARDEX silikoniniai hermetikai:  
optimalus suderinamumas
ARDEX silikoniniai hermetikai skirti naudoti tiek patalpų viduje, tiek išorėje, ant sienų ir 

grindų. Neutralūs, vieno komponento silikonai ARDEX SN ir ARDEX ST kietėja dėl sudėtyje 

esančio alkoholio, o ARDEX SE - dėl acto rūgšties. Visi šie produktai yra lengvai naudojami 

ir turi daugybę techninių pranašumų: atsparūs klimato poveikiui, UV spinduliams, komerci-

niams valikliams ir dezinfekavimo priemonėms. Specialūs priedai padeda išvengti pelėsio ir 

grybelio susidarymo. Dėl didelio elastingumo ARDEX silikoniniai hermetikai užtikrina aukštą 

saugumo lygį, jų praktinė tempimo geba siekia 25 % siūlės pločio. Puikiai sukimba su dau-

geliu pagrindų, kai kuriais atvejais, geriausiam rezultatui užtikrinti, rekomenduojama naudo-

ti ARDEX SP 1 arba ARDEX SP 2 silikonų gruntus. 

• Patalpų vidui ir išorei, sienoms ir grindims 
• Su priešpelėsiniais priedais
• Elastingoms judančioms, kampinėms ir prijungimo siūlėms
• Atsparus klimato poveikiui, UV spinduliams, valikliams  
   ir dezinfekavimo priemonėms

310ml 
tūtelė

310ml 
tūtelė

310ml 
tūtelė

brillantweiß

brillantweiß

brillantweiß

bazalto

bazalto

bazalto

balta

balta

balta

antracito

antracito

antracito

pergamono

pergamono

pergamono

jasmin

jasmin

jasmin

sidabro

sidabro

sidabro

bahamabeige

bahamabeige

bahamabeige

šv. pilka

šv. pilka

šv. pilka

sandbeige

sandbeige

sandbeige

pilka

pilka

pilka

jurabeige

jurabeige

jurabeige

cemento

cemento

cemento

dunkelbraun

dunkelbraun

dunkelbraun

akmens

manhattan

akmens

balibraun

balibraun

balibraun

ARDEX SE SANITARINIS SILIKONAS

ARDEX SN NEUTRALUS SILIKONAS

ARDEX ST NATŪRALAUS AKMENS NEUTRALUS SILIKONAS

Taip pat 

tiekiamas ir 

skaidrus!

ARDEX Video: 
ARDEX SE 

ARDEX Video:
ARDEX SN 

ARDEX Video:
ARDEX ST 


