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ARDEX DS 40  
Garso izoliavimo ir atskyrimo nuo pagrindo 
sistema 
 

Garsą sumažinanti ir atskirianti nuo pagrindo sistema, naudojama su 
plytelėmis, plokštėmis bei natūralaus ir betoninio akmens danga 
 
Atskyrimo nuo pagrindo funkcija minimalizuoja vidinius įtempimus tarp 
pagrindo ir dagos, užveria trūkius bei įgalina įrengti dangą ant 
probleminių pagrindų 
 
Garso sumažinimo funkcija žymiai sumažina smūginį ir oru 
perduodamą garsą 
- smūginio garso sumažinimas 14 dB 
 
Naujoms ir renovuojamoms 
gyvenamosioms ir viešosioms patalpoms, 
kai apkrovos siekia iki 2 KN/m
 

2 

Tik 4,5 mm storio 
 
Lengva naudoti ir pjaustyti 
 
Tinka šildomosioms grindims 
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PASKIRTIS: 
Patalpų vidui, grindims. 
Naujoms ir renovuojamoms gyvenamosioms ir viešo-
sioms patalpoms, kai apkrovos siekia iki 2 KN/m2

Garsą sumažinanti ir atskirianti nuo pagrindo sistema, 
naudojama su plytelėmis, plokštėmis bei natūralaus ir 
betoninio akmens danga ant sekančių pagrindų: 

. 

- betono, 
- smėlio cemento grindų, 
- kalcio sulfato grindų, 
- magnezito grindų, 
- grindų asfalto, 
- šildomųjų grindų sluoksnių, 
- sausųjų grindų sluoksnių sistemų, 
- medinių ir medžio drožlių plokščių grindų, 
- senų plytelių ir plokščių dangos, 
- senos PVC ar parketo dangos. 

Drėgmės veikiamose patalpose su drėgmės apkrovos 
klase 0 ir A02 (privataus naudojimo vonios kambariai su 
nuotekų grotelėmis ir be jų) kartu su ARDEX 
hidroizoliacijomis. 
 
APIBŪDINIMAS: 
Pastoviai elastinga medžiaga iš mineralinių užpildų ir 
PU – rišamosios masės su veltinio pagrindu ir smėliuotu 
paviršiumi. 
 
PAGRINDO PARUOŠIMAS: 
Pagrindas turi būti sausas, tvirtas, kibus, atsparus ap-
krovai, be dulkių ir laisvųjų dalelių. 
Kalcio sulfato pagrindai turi būti nušlifuoti pagal BEB 
biuletenio reikalavimus, nuvalyti nuo dulkių ir nugruntuo-
ti su ARDEX P 51. 
Labai glotnūs ir neįgeriantys pagrindai, tokie kaip medi-
nės grindys gruntuojami su ARDEX P 82 sintetinės der-
vos gruntu. 
Turi būti užtikrinta, kad ARDEX DS 40 pilnai priglunda 
prie pagrindo. 
Nelygūs pagrindai turi būti nugruntuoti ARDEX gruntais 
ir išlyginti ARDEX grindų mišiniais. 
ARDEX DS 40 užveria iki 1 mm pločio trūkius. 
 
NAUDOJIMAS: 
Siekiant išvengti garso tilto į sienas, pirmiausia grindų ir 
sienų sandūrose įklijuojama ARDEX TP – 50 atskyrimo 
juosta.  
ARDEX DS 40 lakštai paklojami ir supjaustomi. 
ARDEX DS 40 lakštus lengva atpjauti su kilimų pjaus-
tymo peiliu, plaunant išvirkščiąją pusę. 
ARDEX X 78 arba ARDEX X 78 S MICROTEC klijai te-
pami ant pagrindo su 3 mm dantyta mentele, ant gru-
besnio paviršiaus naudojama 4 mm dantyta mentelė. 
Per 10 – 15 minučių, kol klijai dar drėgni ir nesusidarė 
plėvelė, ARDEX DS 40 lakštai klojami veltinio puse į 
klijus ir gerai prispaudžiami lygia mentelės puse arba 
specialiu įrankiu. Reikia užtikrinti, kad lakštai būtų suklo-
ti vienas prie kito be siūlių. Jeigu pro sujungimo vietas 

skverbiasi klijų perteklius, lakštai pakeliami, nuimamas 
klijų perteklius ir klijuojama iš naujo. 
ARDEX DS 40 lakštai visada klojami pusės ilgio žings-
niu, vengiant siūlių susikryžiavimo. 
Priklijavus ARDEX DS 40 lakštus ant įgeriančių pagrin-
dų, ant jų paviršiaus galima pradėti klijuoti plyteles ne-
delsiant. Ant neįgeriančių pagrindų plyteles galima klijuo-
ti po maždaug 2 valandų.  
Prieš plytelių klijavimą reikia patikrinti ARDEX DS 40 ir 
užverti atviras siūles su ARDEX CA 10 D arba ARDEX 
CA 20 P. Medžiagos perteklius nuglaistomas mentele. 
Atviras siūles galima uždaryti su abiejų pusių lipnia juos-
ta (pvz. Tesa ar Nopi) arba su ARDEX S 1-K sandari-
nančiu mišiniu.  
Plytelių ir plokščių klijavimui naudojami elastingi MIC-
ROTEC serijos ARDEX X 78 arba ARDEX X 78 S klijai. 
Drėgmei jautraus natūralaus akmens klijavimui naudo-
jami ARDEX S 27 W MICROTEC arba ARDEX X 32 
elastingi klijai (plonasluoksnis arba vidutinio sluoksnio, 
iki 5 mm storio klijavimo metodai). Reikia užtikrinti pilną 
klijuojamo paviršiaus padengimą klijais. 
Plytelės turi būti ne mažesnių negu 15 x 15 cm matmenų 
ir su ne mažesniu negu 1500 N lūžio stiprumu. Akmens 
masės plytelės turi būti ne mažesnio negu 8 mm storio, 
o natūralaus akmens danga turi būti ne mažesnio negu 
15 mm storio. 
Ant esamos PVC ar parketo dangos ARDEX DS 40 lakš-
tus galima klijuoti su ARDEX PREMIUM AF 2800 uni-
versaliais grindų dangos klijais. Klijai tepami ant pagrin-
do vilnos voleliu. Per 10 – 15 minučių ARDEX DS 40 
lakštai klojama veltinio puse į klijus ir gerai prispaudžiami 
lygia mentelės puse arba specialiu įrankiu. Plytelių dan-
gą ant lakštų paviršiaus galima pradėti klijuoti nedelsiant, 
taip, kaip aprašyta aukščiau. 
Siūlių užpildymui naudojami elastingi ARDEX siūlių už-
pildai. 
 
BENDRA INFORMACIJA: 
ARDEX DS 40 galima naudoti, kai oro ir pagrindo tem-
peratūra yra didesnė negu +50 

Kilus abejonėms, atlikite bandymus. 
C. 

 
ATKREIPKITE DĖMESĮ: 
Drėgnose patalpose ant ARDEX DS 40 lakštų įrengia-
mos ARDEX hidroizoliacijos. 
Būtina įvertinti konstrukcines ir deformacines siūles. 
Lauke ir pastovios drėgmės veikiamose vietose ARDEX 
DS 40 negalima naudoti. 
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TECHNINIAI DUOMENYS: 
 
Lakšto matmenys: 750 x 500 x 4,5 mm 

0,375 m²/Lakštas 

Svoris: apie  5,1 kg/m² 

Spalva: mėlyna 

Garso izoliacija 
pagal DIN EN ISO 
140-8: 

 
 
14 dB 

Degumo klasė: B2 tik lakštas 
B1 su plytelėmis 

Šilumos perdavimo 
varža: 

 
0,036 m² K/W 

Šiluminis laidumas: 0,11 W/mK 

Pralaidumas gar-
ams µ: 

 
450 

Atsparumas kėdžių 
rateliams:  

 
atspari 

Tinkamumas šil-
domosioms grin-
dims: 

 
 
tinka 

Pakuotė:  
 

padėklas arba dėžė: 
dėžė 10 lakštų = 3,75 m²    
padėklas: 300 lakštų = 
112,50 m² 

Laikymas:  apie 3 metus, horizontaliai, 
sausose patalpose 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
____________________________________________ 
Mes garantuojame, kad mūsų gaminių kokybė yra nepriekaištinga. Mūsų tei-
kiama 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 atsa-
komybės 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.  
 
 


