ARDEX A 31
Universalus, smulkiagrūdis
remontinis mišinys
Su ARDURAPID efektu
0 – 5 mm storio sluoksniams
Cemento pagrindu
Ant cementinių pagrindų naudojamas be grunto
Remontinis mišinys su galutinio glaisto savybėmis
Grindų ir sienų lyginimui ir glaistymui
Po 2 val. galima dengti danga

_____________________________________________________________________________________
Gamintojas su sertifikuotomis
Kokybės kontrolės / Aplinkos apsaugos valdymo
sistemomis pagal DIN EN ISO 9001 / 14001

ARDEX SKANDINAVIA A/S
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PASKIRTIS:
Patalpų vidui, sienoms ir grindims.
Universalus remontinis mišinys su galutinio glaisto savybėmis.
Tinka naudoti ant betoninių, cementinių, anhidritinių
pagrindų, terrazzo, plytelių ar akmens, medienos plokščių, akytojo betono blokelių ir kitų tinkamų pagrindų.
Ertmių, pažeidimų užpildymui, lyginimui ir glaistymui.
Laiptų ir pakylų lyginimui ir remontui.
Aukščio skirtumų užglaistymui ir glotnių paviršių gamybai.
APIBŪDINIMAS:
Specialūs cementai, gerai disperguojantys sintetiniai
milteliai ir rinktiniai užpildai. Maišant su vandeniu susidaro elastingas, stabilus skiedinys, su kuriuo galima
dirbti apie 20 minučių.
PAGRINDO PARUOŠIMAS:
Pagrindas turi būti sausas, tvirtas, išlaikantis apkrovą,
be dulkių ir skiriamųjų dalelių.
Betoninių, cementinių pagrindų gruntuoti nereikia.
Visi kiti pagrindai gruntuojami pagal ARDEX P 51 techniniame aprašyme pateiktą lentelę. Reikia palaukti kol
gruntas visiškai išdžius.
Ant gruntuotų, tankių pagrindų, prieš klijuojant garams
nepralaidžią grindų dangą, reikalingas mažiausiai 1,5
mm ARDEX A 31 sluoksnis.
Naudojant ant medienos plokščių į ARDEX A 31 pridedama ARDEX E 25 priedo tokiomis proporcijomis:
ARDEX A 31
12,5 kg
ARDEX E 25
1,0 kg
Vanduo
3,4 l
Seni grindų dangos klijų likučiai turi būti atsparūs vandeniui.
NAUDOJIMAS:
Į švarų indą pripilama švaraus, šalto vandens ir stipriai
maišant pilama tiek miltelių, kol susidaro skiedinys be
gumulų.
12,5 kg ARDEX A 31 miltelių išmaišymui reikia 3,7 - 4 l
vandens.
Su skiediniu prie +20° C temperatūros galima dirbti apie
20 min. Žemesnė temperatūra prailgina, o aukštesnė –
sutrumpina darbo su mišiniu laiką.
Skiediniui pradėjus kietėti, galimas tolesnis apdirbimas
(pvz., mentele nupjaunant skiedinio perteklių, paviršiaus
glotninimas sudrėkinus ir pan.).
Ant užtepto ARDEX A 31 sluoksnio galima vaikščioti po
maždaug 40 min., o po 2 val. galima dengti danga.

ARDEX A 31 galima naudoti, kai pagrindo ir oro temperatūra yra didesnė negu +5° C.
Kilus abejonėms, atlikite bandymus.
ATKREIPKITE DĖMESĮ:
ARDEX A 31 negalima naudoti lauke ar ilgalaikės
drėgmės vietose.
PASTABA:
Sudėtyje yra cemento. Reaguojant su drėgme vyksta
šarminė reakcija. Naudokite apsaugos priemones odai
bei akims. Patekus ant odos, nuplauti vandeniu. Patekus
į akis, kreiptis į gydytoją.
Sukietėjęs fiziologiškai ir ekologiškai saugus.
GIS kodas – ZP 1 (cementinis produktas su labai mažu
chromatų kiekiu).
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EN 13813:2002
ARDEX A 31
Remontinis mišinys
EN 13813:CT-C30-F6
Atsparumas gniuždymui:
Atsparumas lenkimui:
Atsparumas dilimui pagal Bohme:
Sukibimo stiprumas:
pH vertė:
Reakcija į ugnį:

≥ 30 N/mm2
≥ 6 N/mm2
netaikoma
netaikoma
netaikoma
E
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Techniniai duomenys pagal ARDEX kokybės
standartus:

______________________________________
Maišymo santykis:

apie 3,7 – 4 l vandens : 12,5 kg
miltelių, atitinkamai:
1 tūrio d. vandens : 3,5 t.d.milt.

Miltelių svoris:
Skiedinio svoris:
Išeiga:
Darbo laikas (+200 C):
Galima vaikščioti
(+200 C):
Galima dengti danga
(+200 C):

apie 1,2 kg/l
apie 1,9 kg/l
apie 1,25 kg/m2/mm
apie 20-25 min.
po maždaug 40 min.

po maždaug 2 val.
(DIN 1164)
po 1 paros apie 17 N/mm2
po 7 parų apie 20 N/mm2
po 28 parų apie 30 N/mm2
Atsparumas lenkimui: (DIN 1164)
po 1 paros apie 4 N/mm2
po 2 parų apie 4,5 N/mm2
po 28 parų apie 6,5 N/mm2

Atsparumas
gniuždymui:

Rutuliuko spaudimu
(Brinelio metodas)
nustatomas kietumas: po 1 paros apie 55 N/mm2
po 2 parų apie 63 N/mm2
po 28 parų apie 80 N/mm2
Tinkamumas šildotinka
mosioms grindims:
Atsparumas kėdžių
atsparus
rateliams:
pH vertė:
8
Pakuotė:
maišai po 12,5 kg
apie 12 mėn., sausoje
Laikymas:
patalpoje, neatidarytoje
originalioje pakuotėje

__________________________________________

Mes garantuojame, kad mūsų gaminių kokybė yra nepriekaištinga. Mūsų teikiama informacija grindžiama laboratoriniais bandymais bei praktine patirtimi
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
nacionaliniais standartais, statybų reglamentais bei statybos ir pramonės
normomis, gali teikti specifines rekomendacijas dėl darbo metodų.
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