
ARDEX W 820 SUPERFINISH
Universalus gipsinis glaistas

Stebinantis našumas

• Sienų ir lubų lyginimui, glaistymui plonais ir storais   
sluoksniais. Sluoksnio storis nuo 0 iki 20 mm

• Gipso kartono ir kitų statybinių plokščių siūlių užvėrimui.

• Ilgas sunaudojimo ir galutinio apdirbimo laikas. 
Šlifuojamas.

• Galima integruoti stiklo pluošto tapetus.

• Gerai užpildo, nesuslūgsta.

• Q1 - Q4 paviršių paruošimo lygiams.

• Sukuriamas aukščiausios kokybės paviršius             
dažų dangoms ir tapetams. 

Maišymas: 11 - 16 l vandens : 25 kg miltelių.
Miltelių svoris: 1,1 kg/l.
Išeiga: 0,9 - 1 kg/m²/mm.
Darbo laikas: apie 3 val.
Sukietėja: po 2 - 4 val.
Dažymas/kita danga: po išdžiūvimo.
Atsparumas gniuždymui (DIN 1164): 4 N/mm².
Pakuotė: maišai po 12,5 ir 25 kg.
Laikymas: apie 12 mėn. sausoje patalpoje, neatidarytoje 
originalioje pakuotėje.
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Optimalus pagrindo 
paruošimas su ARDEX gruntais

ARDEX P 51 grunto koncentratas

• 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



ARDEX W 820 SUPERFINISH
Glaistomas!
Paprasta ir lengva glaistyti mentele. Nesvarbu ar tai siūlių, 
ertmių, dryžių užpildymas, sienų ir lubų lyginimas įvairiais 
sluoksniais, ar galutinis glaistymas - dirbsite greičiau ir 
kokybiškai.
Maišymo santykis - 25 kg miltelių: 11,0 - 12,5 l vandens.

ARDEX W 820 SUPERFINISH
Purškiamas!
Dėl didelės užpildymo gebos su ARDEX W 820 galima 
purškiant užpildyti siūles, o joms sukietėjus - padengti visą 
paviršių per vieną darbo etapą iki 20 mm storio sluoksniu. 
Darbo našumas garantuotas!
Maišymo santykis - 25 kg miltelių: 12,5 - 14,0 l vandens.

ARDEX W 820 SUPERFINISH
Tepamas voleliu!
Dirbti voleliu labai paprasta. Užtikrinamas tolygus sluoksnio 
storis, lengvas lyginimas ir darbo našumas. Rekomenduoja-
me naudoti 21 mm plauko volelį. Svarbu tepti ant paviršiaus 
kryžmiškai.
Maišymo santykis - 25 kg miltelių: 15,0 - 16,0 l vandens.

Daugiau informacijos yra pateikta produkto techniniame aprašyme.Klasifikacijos:
• Glaistas siūlėms be sutvirtinimo juostų, 4 B, EN 13963.
• Plonasluoksnins tinkas C6/20/2 pagal DIN EN 13279.
• Nedegi statybinė medžiaga A 1 pagal EN 13501, 1 dalį.
• EC 1 PLUS klasifikacija - be kenksmingų emisijų          

(nesukelia alergijos). www.ardex.lt


