
ARDEX A 950 
Elastinis glaistas, pilkas
•	 	Greitai	džiūsta,	ARDURAPID	savybės	-	bet	koks	sluosnis	sausas	po	paros
•	 	Sienoms,	luboms	ir	grindims	(po	plytelių	danga)
•	 	Be	vidinės	įtampos	net	ir	esant	labai	storiems	sluoksniams
•	 	Ypač	didelė	užpildymo	geba
•	 	Dėl	lengvo	užpildo	net	ir	labai	storas	sluoksnis	užtepamas	per	vieną	darbo	etapą
•	 	Paprasta	naudoti	ir	apdirbti,	grūdelio	dydis	iki	1	mm

ARDEX	SKANDINAVIA	A/S
Tarandės	34	–	110,	LT-14013,	Vilnius
Tel.:	+370	61737324
ardex@ardex.lt
www.ardex.lt

Gamintojas	su	sertifikuotomis
Kokybės	kontrolės	/	Aplinkos	apsau-
gos	valdymo	sistemomis
pagal	DIN	EN	ISO	9001/14001

Paskirtis:
Patalpų vidui, sienoms, luboms ir grindims.

• Sienų ir lubų paviršių lyginimui, koregavimui ir glaistymui, 
didelių įdubimų, ertmių ir ištrupėjimų užpildymui prieš plytelių 
klijavimą ar kitą dangą.

• Gipso kartono ir kitų statybinių plokščių klijavimui.
• Sienų ir grindų išlyginimui.
• ARDEX S 1-K hidroizoliaciją galima įrengti po maždaug 2 val.
• Greitam pagrindo paruošimui prieš PANDOMO Wall įrengimą.

Apibūdinimas:
Pilkos spalvos milteliai iš specialių cementų, sintetinių medžiagų 
bei rinktinių lengvųjų užpildų. Milteliai maišomi su vandeniu tol, kol 
gaunamas plastiškas skiedinys, kuris gali būti glaistomas storais 
ar plonais sluoksniais. Sukietėja maždaug po 60 minučių. Skiedi-
nys neturi vidinės įtampos (nesitraukia ir netrūkinėja), po išdžiūvi-
mo yra atviras difuzijai.

Naudojimas:
Į švarų indą pripilama vandens ir intensyviai maišant, beriama tiek 
miltelių, kol susidarys klampus, elastingas, vienalytis skiedinys be 
gumulų. Po 1 - 3 min. dar kartą permaišoma. Sumaišomas toks 
medžiagos kiekis, kurį galima sunaudoti per 30 - 40 min.

20 kg ARDEX A 950 išmaišyti reikia apie 6,2 l vandens (sienoms ir 
luboms) arba 7 l (grindims).

Su skiediniu prie +20 °C temperatūros galima dirbti 30 - 40 min. 
Aukštesnė temperatūra sutrumpina, o žemesnė prailgina darbo su 
mišiniu laiką.

ARDEX A 950 iš karto galima tepti norimo storio sluoksniu. Papil-
domas glaistymas ar paviršiaus sudrėkinimas ir glotninimas plieni-
ne mentele galimi po maždaug 60 minučių, kai skiedinys pakanka-

mai  sukietėja. Esant aukštoms temperatūroms sukietėjimo 
trukmė trumpėja, o esant žemoms – ilgėja. 

Bet kokio storio ARDEX A 950 sluoksnis esant normaliai tempe-
ratūrai gali būti dažomas, klijuojamas tapetais ar dengiamas 
natūralaus akmens danga po maždaug 24 val., plyteles galima kli-
juoti po maždaug 2 – 3 val. 

Remonto metu glaistant atskiras vietas reikia atsižvelgti į pagrindo 
įgeriamumą  ir šarmingumą. Neutraliam, baltos spalvos paviršiui 
gauti, išdžiūvęs ARDEX A 950 sluoksnis, gali būti dengiamas su 
ARDEX A 828, A 826 ar W 820 gipsiniais glaistais.

Kilus abejonėms atlikite bandymus.

ARDEX A 950 galima naudoti prie aukštesnės negu +5°C tempe-
ratūros.

Sluoksnio storis ant grindų:
Grindų pagrindas ARDEX A 950 sluoksnis
Kalcio sulfato sluoksniai iki 15 mm

Plytelių danga/Terrazzo iki 30 mm

Betonas iki 30 mm

Smėlbetonis iki 30 mm

Medžio plokštės iki 15 mm

Sausieji grindų elementai iki 15 mm

Pagrindo paruošimas:
Pagrindas turi būti sausas, tvirtas, kibus, nuo jo nuvalytos dulkės 
ir kitos laisvosios dalelės. Tapetai, silpnai prilipę paviršiai bei laisvi 
tinko likučiai turi būti pašalinti.
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Pagrindas Be grunto Gruntuojama 
Akytasis betonas ARDEX P 51

Betonas ARDEX P 51

Plytų mūras •

Gipso plokštės ARDEX P 51

Kalkakmenis •

Gipsiniai glaistai ARDEX P 51

Gipso kartonas •

Cemento plokštės •

OSB plokštės DIN EN 300 ARDEX P 82

Medžio dr. plokštės P4 - P7 ARDEX P 51

Plytelių danga ARDEX P 4
ARDEX P 82

Natūralus akmuo ARDEX P 4
ARDEX P 82

Akriliniai ir alkidiniai dažai ARDEX P 4
ARDEX P 82

Plaunami dispersiniai dažai ARDEX P 4
ARDEX P 82

Latekso dažai ARDEX P 4
ARDEX P 82

Mineraliniai fasadų tinkai •

Kalkių cemento tinkai (MG 2) •

Cementiniai tinkai (MG 3) •

Gipsiniai tinkai (MG 4) ARDEX P 4

Sintetinės dervos tinkai ARDEX P 4
ARDEX P 82

Techniniai duomenys pagal ARDEX kokybės standartus: 

Maišymo santykis:    apie 6,2 l vandens : 20 kg miltelių     
sienoms  1 tūrio dalis vandens : 3 t.d. miltelių

Maišymo santykis:    apie 7,0 l vandens : 20 kg miltelių     
grindims  1 tūrio dalis vandens : 3 t.d. miltelių

Miltelių svoris:   apie 1,1 kg/l

Skiedinio svoris:   apie 1,4 kg/l

Išeiga:  apie 1,1 kg miltelių m²/mm 

Darbo laikas (+20°C) :  apie 30-40 min.

pH vertė:   apie 12, sukietėjusio mišinio - apie 10

Dažymas, kita danga:  po 1 paros (mažiausiai 16 val.)

Plytelių klijavimas:    po 2-3 val.

Tinkamumas šild. pagr.:  tinka

Atsparumas gniuždymui: po 1 paros apie 6 N/mm² 
(DIN 1164)    po 7 parų apie 11 N/mm² 
    po 28 parų apie 14 N/mm²

Atsparumas lenkimui:      po 1 paros apie 2 N/mm² 
(DIN 1164)    po 7 parų apie 3 N/mm² 
    po 28 parų apie 4 N/mm²

EMICODE:   EC1 PLUS R

Pakuotė:   maišai po 20 kg 

Laikymas:          apie 12 mėn., sausoje patalpoje,   
  neatidarytoje originalioje pakuotėje

MAL-kodas:  00-4 (1993)

ARDEX A 950 
Elastinis glaistas, pilkas

Mes	garantuojame,	kad	mūsų	gaminių	kokybė	yra	nepriekaištinga.	Mūsų	teikiama	informacija	grindžiama	laboratoriniais	bandymais	bei	praktine	patirtimi	ir	yra	reko-
mendacinio	pobūdžio	renkantis	gaminį	ir	darbo	metodą.	Kadangi	mes	negalime	kontroliuoti	naudotojo	darbo	sąlygų,	mes	neprisiimame	atsakomybės	už	gautus	rezul-
tatus.	Kiekvienos	šalies	teisės	aktai,	priimti	remiantis	nacionaliniais	standartais,	statybų	reglamentais	bei	statybos	ir	pramonės	normomis,	gali	teikti	specifines	reko-
mendacijas	dėl	darbo	metodų.
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ARDEX Skandinavia A/S
Marielundvej 4
2730 Herlev

Denmark
13

56171
EN 13813:2002
ARDEX A 950

Cementitious screed for internal use
EN 13813:CT-C12-F3; Polymer-modified

Reaction to fire:
Reliase of corrosive substances:
Water permeability:
Water vapour permeability:
Compressive strength:
Flexular strength:
Wear resistance according to BCA:
Sound insulation:
Sound absorption:
Thermal resistance:
Chemical resistance:
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