
ARDEX R 4 RAPID  
Universalus glaistas greitiems remonto darbams
•	 ARDURAPID	savybės	-	greitas	hidraulinis	kietėjimas	ir																																						
pilna	vandens	kristalizacija

•	 Dažymas	ar	kita	danga	po	45	-	60	min.
•	 Su	galutinio	glaisto	savybėmis	(sluoksnio	storis	„nuo	0“)
•	 Naudojamas	ant	beveik	visų	pagrindų	be	grunto
•	 Sienoms,	luboms	ir	grindims	patalpų	viduje

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, lubų ir grindų lyginimui ir galutiniam glaistymui prieš 

dažymą, tapetų klijavimą, dispersinius tinkus bei kitas grindų 
ir sienų dangas. Galima naudoti ant įgeriančių ir neįgeriančių 
pagrindų.

• trūkių, dryžių, gilių ertmių ir kitų pažeidimų užpildymui,
• siūlų tarp statybinių plokščių (pvz., gipskartonio) užvėrimui,
• nelygumų ir įvairių pažeidimų užglaistymui ant grindų cementi-

nių ir andidrito mišinių,
• metalinių profilių, glaistymo kampų ir panašių elementų monta-

vimo darbams,
• greitiems remonto darbams.

Apibūdinimas:
Balti milteliai su specialiais cementais ir lengvai disperguojančiais 
sintetiniais bei labai smulkiais užpildais. 

Sumaišius su vandeniu susidaro stabilus skiedinys, kurį reikia 
sunaudoti per 15 min. Dėl hidratacijos ir džiūvimo sukietėja po 30-
45 min. Dažymas ir kita danga galima po 45 min. ant įgeriančių, ir 
po 60 min. ant neįgeriančių pagrindų.

Naudojimas:
Į švarų indą pripilama skaidraus, šalto vandens ir intensyviai 
maišant, beriama tiek miltelių, kol susidarys elastingas, vienalytis 
skiedinys be gumulų.

Sumaišomas toks medžiagos kiekis, kuris bus sunaudotas        
per 15 min.

1 kg ARDEX R 4 RAPID išmaišyti reikia apie 0,4 l vandens.

Su skiediniu prie +18 °C – +20 °C temperatūros galima dirbti apie 
15 min. Aukštesnė temperatūra sutrumpina, o žemesnė prailgina 
darbo su mišiniu laiką.

Ant neįgeriančio pagrindo reikalingas mažiausiai 1 mm storio 
sluoksnis. Papildomai glaistyti galima iškarto po sukietėjimo.

Kilus abejonėms atlikite bandymus.

ARDEX R 4 RAPID galima naudoti prie aukštesnės negu +5°C 
temperatūros.

Praktinis patarimas:
ARDEX R 4 RAPID sluoksnio šlifavimui, rekomenduojama naudoti 
180 - 240 grudėtumo FESTOOL arba MIRKA šlifavimo įrangą.

Pagrindo paruošimas:
Pagrindas turi būti sausas, tvirtas, atlaikantis apkrovą ir be laisvų-
jų dalelių. ARDEX R 4 RAPID praktiškai neatskiriamai sukimba be 
grunto su beveik visais įmanomais pagrindais. Senas, silpai suki-
busias ir nesusirišusias dangas reikia pašalinti.

Techninis aprašymas 

Psl. 1 iš 2



Pagrindas Be grunto Gruntuojama 
Akytasis betonas •

Betonas •

Plytų mūras •

Gipso plokštės •

Kalkakmenis •

Gipsiniai glaistai •

Gipso kartonas •

Cemento plokštės •

OSB plokštės DIN EN 300 •

Medžio dr. plokštės P4 - P7 •

Plytelių danga •

Natūralus akmuo •

Akriliniai ir alkidiniai dažai •

Dekoratyvinis tinkas •

Sukibęs dispersijos kleisteris •

Plaunami dispersiniai dažai •

Latekso dažai •

Mineraliniai fasadų tinkai •

Kalkių cemento tinkai (MG 2) •

Cementiniai tinkai (MG 3) •

Gipsiniai tinkai (MG 4) •

Sintetinės dervos tinkai •

Techniniai duomenys pagal ARDEX kokybės standartus: 

Maišymo santykis:    0,4 l vandens : 1 kg miltelių   
       1 tūrio dalis vandens : 2 t.d. miltelių

Miltelių svoris:   apie 0,85 kg/l

Skiedinio svoris:   apie 1,5 kg/l

Išeiga:  apie 1,1 kg miltelių m²/mm 

Darbo laikas (+20°C) :  apie 15 min.

pH vertė:   apie 11,5

Dažymas, kita danga:  po 45 - 60 min.

Tinkamumas šild. pagr.:  tinka

Atsparumas kėdžių rat.: atsparus

Atsparumas gniuždymui: po 1 paros apie 11 N/mm² 
(DIN 1164)    po 7 parų apie 15 N/mm² 
    po 28 parų apie 20 N/mm²

Atsparumas lenkimui:      po 1 paros apie 2,5 N/mm² 
(DIN 1164)    po 7 parų apie 3,5 N/mm² 
    po 28 parų apie 5,5 N/mm²

EMICODE:   EC1 PLUS R

Pakuotė:   indai po 2½ kg 

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

MAL-kodas:  00-4 (1993)

ARDEX R 4 RAPID 
Universalus glaistas greitiems remonto darbams

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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