ARDEX E 100
Akrilato priedas
Padidina stiprumą, elastingumą ir sukibimą
Sumažina įtrūkimų susidarymo tikimybę ir nusidėvėjimą
Atspari šarmams
Be tirpiklių
Pagerina apsaugą nuo korozijos
Lengva naudoti
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Gamintojas su sertifikuotomis
Kokybės kontrolės / Aplinkos apsaugos valdymo
sistemomis pagal DIN EN ISO 9001 / 14001
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ARDEX E 100
Akrilato priedas
____________________________________________________________________________________

PASKIRTIS:
Vidaus ir išorės darbams. Priedas skiediniams iš:
Greitai kietėjančio cemento 32.5 R-SF,
Standartinio cemento,
ARDEX B 12 betono glaistui,
ARDEX B 10 smulkiam betono glaistui,
ARDEX B 14 betono remontiniam skiediniui,
ARDEX F 11 fasadų glaistui,
ARDEX A 46 remontiniam mišiniui.
Padidina atsparumą nusidėvėjimui, elastingumą, stiprumą ir sukibimą. Papildoma apsauga nuo korozijos.
Geresnės mišinių darbinės savybės ir plastiškumas, nekeičiant maišymui naudojamo vandens kiekio.
Ilgaamžiams betono, tinko, cemento sluoksnių ir betoninių elementų remonto darbams (pvz. įvairių pažeidimų
remontui, kampų formavimui, nusidėvėjusių, ilgai naudotų betoninių paviršių atnaujinimui).
Smėlio-cemento grindų sluoksnio fiksavimui prie esamo
pagrindo.
Įgalina naudoti plonesnius smėlio-cemento grindų
sluoksnius.
Pagerina sukibimą, kai į skiedinį fiksuojamos plytelės ar
natūralaus akmens plokštės.
Medžiagos tipas

Smulkiagrūdė sukibimo
suspensija
Stambiagrūdė sukibimo
suspensija
Skiedinys
iki 15 mm
Skiedinys
iki 30 mm
Skiedinys
virš 30 mm

Po 28 dienų ARDEX E 100 sukibimo stiprumas su glotniu betoniniu paviršiumi yra virš 2,5 N/mm2.
APIBŪDINIMAS:
Tinkama naudoti su cementais akrilato dispersija su
specialiaisiais priedais.
NAUDOJIMAS:
Naudokite švarų indą.
Atskieskite ARDEX E 100 su vandeniu pagal lentelėje
pateiktą santykį ir naudokite kaip maišymo skystį išvardintiems skiediniams, betono glaistams ir sukibimo suspensijos gamybai.
Atkreipkite dėmesį, kad fiksuojant smėlio-cemento grindis prie pagrindo, sukibimo suspensiją reikia gerai įtrinti
į esamą betoninį/smėlio-cemento pagrindą. Grindų
sluoksnis liejamas ant vis dar drėgnos suspensijos.
Galima naudoti patalpų viduje ir išorėje, kai pagrindo ir
oro temperatūra yra didesnė negu + 50 C.
PAKUOTĖ:
indai po 1,75 kg
LAIKYMAS:
apie 12 mėnesių, originalioje uždarytoje pakuotėje.
Saugoti nuo šalčio.

Maišymo santykis

Atsparumas po 28 dienų su
(be) ARDEX E 100

6,75 l

Lenkimas
N/mm2
-

Gniuždymas
N/mm2
-

6,0 kg

6,0 l

-

-

5,0 kg

10,0 l

10 (6)

33 (27)

3,25 kg

9,75 l

10 (5)

31 (24)

4,25 kg

12,0 l

9 (5)

34 (22)

Cementas

Smėlis

ARDEX E 100

Vanduo

25 kg

25 kg
Frakcija 0-2 mm
25 kg
Frakcija 0-8 mm / 0-4 mm
75 kg
Frakcija 0-2 mm
75 kg
Frakcija 0-4 mm
100 kg
Frakcija 0-8 mm

6,75 kg

25 kg
25 kg
25 kg
25 kg
Mišinys

Smėlis

ARDEX B 10

25 kg

žr. tech. aprašymą

2,5 kg

7,0 l

11 (6)

22 (15)

ARDEX B 12

25 kg

žr. tech. aprašymą

2,25 kg

6,75 l

10 (5)

22 (10)

ARDEX B 14

25 kg

žr. tech. aprašymą

1,75 kg

5,25 l

12 (7)

31 (20)

ARDEX F 11

25 kg

žr. tech. aprašymą

2,25 kg

6,75 l

10 (4)

22 (14)

ARDEX A 46

12,5 kg

Su smėliu nemaišomas

0,9 kg

2,75 l

11 (6)

35 (20)
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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

