ARDEX A 8 2 6
Smulkus gipsinis glaistas
Gipso ir sintetinių medžiagų pagrindu
Sienų ir lubų paviršių lyginimui ir galutiniam glaistymui
Paviršių paruošimo lygiams nuo Q1 iki Q4
Nedegi statybinė medžiaga
A1 klasė pagal EN 13501 , 1 dalį
Glaistas siūlėms be sutvirtinimo juostų,
tipas 4 B, pagal EN 13963
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Kokybės kontrolės / Aplinkos apsaugos valdymo
sistemomis pagal DIN EN ISO 9001 / 14001

UAB "Volonta"
Linkuvos g. 16, LT- 48345, Kaunas
Tel.: +370 620 71334
info@volonta.lt
www.volonta.lt

ARDEX A 8 2 6
Smulkus gipsinis glaistas

____________________________________________________________________________________

PASKIRTIS:
Patalpų vidui, sienoms ir luboms.
Lygių, glotnių, be vidinės įtampos sienų ir lubų paviršių
suformavimui prieš dažymą, tapetų klijavimą, lakavimą,
sintetinių plokščių klijavimą ar kitą dangą. Galima naudoti įvairią galutinio apdirbimo techniką (pvz., glotninimas
sudrėkinus, pjaustymas ir pan.).
Trūkių ir skylių užpildymui.
Gipso kartono ir kitų statybinių plokščių siūlių užvėrimui.
Gipso elementų tvirtinimui.
Medžiagų iš kietojo putplasčio dengimui ir klijavimui.
Glaistymo kampų, laikiklių, lizdų ir kitų panašių elementų
montavimui.
APIBŪDINIMAS:
Balti milteliai gipso ir sintetinių medžiagų pagrindu.
Miltelius sumaišius su vandeniu gaunamas elastingas,
pastos tirštumo skiedinys, kuris sukietėjęs tvirtai sukimba su sienų bei lubų paviršiais. Vienodai gerai sukimba
su mūru, betonu, akytu betonu, kalkių, gipso ar cemento
tinku ir statybinėmis plokštėmis.
ARDEX A 826 gerai užpildo, lengvai glaistomas, kietėdamas nesuslūgsta ir netrūkinėja. Vienu darbo etapu
galima lengvai ir tolygiai užtepti keleto centimetrų storio
sluoksnį. Dėl labai smulkios frakcijos tinka galutiniam
glaistymui (sluoksnis „nuo 0“).
ARDEX A 826 sluoksnis yra neutralus, glotnus ir „kvėpuojantis“, todėl yra optimalus paviršius dažymui, tapetų
klijavimui ar kitoms dangoms.
PAGRINDO PARUOŠIMAS:
Pagrindas turi būti kibus, sausas, tvirtas, be dulkių, laisvųjų dalelių, nešvarumų ir sukibimui trukdančių medžiagų. Tapetus, nesilaikančius ar nesusirišusius dengiamuosius sluoksnius ir nesukibusį tinką reikia
pašalinti.
Prieš atliekant glaistymo darbus būtina nuo pagrindų,
padengtų laku ar sintetiniu sluoksniu, nuvalyti vašką,
alyvą ir riebalus.
Švarūs neįgeriantys ir tankūs pagrindai, tokie kaip: lakas, aliejiniai dažai, sintetinės dervos dangos, plienas
(apsaugotas nuo korozijos), plytelių danga ir pan., gruntuojami sintetinės dervos gruntu ARDEX P 82.
Glotnus betono pagrindas gruntuojamas su
ARDEX P 51 gruntu, atskiestu vandeniu, santykiu 1:3.
NAUDOJIMAS:
Į švarų maišymo indą įpilama švaraus, šalto vandens ir
intensyviai maišant pridedamas toks kiekis miltelių, kad
susidarytų elastingas, vienalytis skiedinys be gumulų.
12,5 kg ARDEX A 826 sumaišyti reikia apie 8 l vandens.

Užmaišius reikia palaukti 1-3 min., po to dar kartą permaišyti. Pastos-kremo konsistencijos skiedinį reikia sunaudoti per maždaug 60 minučių.
Priklausomai nuo sluoksnio storio, pagrindo įgeriamumo
ir patalpos temperatūros, ARDEX 826 sukietėja per
maždaug 1 – 2 valandas į glotnų, trūkių neturintį paviršių
taip, kad šlifavimas dažniausiai nebūtinas.
Prieš galutinį sukietėjimą, mažos glaistymo klaidos gali
būti lengvai ištaisomos šlapios kempinės pagalba arba
papildomai glaistant. Šlifuoti, jei būtina, galima po išdžiūvimo.
Kilus abejonėms, atlikite bandymus.
ARDEX A 826 galima naudoti prie ne žemesnės negu
+5°C temperatūros.
TOLIMESNI DARBAI:
Dažymo ar tapetų klijavimo darbai atliekami glaistui pilnai išdžiūvus.
Gruntavimo, siekiant sukietinti paviršių, beveik niekada
nereikia.
Atliekant remonto darbus ar glaistant vietomis, kad būtų
išvengta netolygaus dažų sluoksnio išdžiūvimo, gali būti,
kad atskiras vietas ar visą plotą teks gruntuoti. Tai priklauso nuo naudojamų dažų savybių.
Net ir užglaistytas plonu sluoksniu ARDEX 826 yra tvirtas ir daugeliu atveju nejautrus vandeniui ir tirpikliams,
taip pat atsparus komerciniams klijams naudojamiems
sienų dangos ir tapetų klijavimui.
Paviršius iš ARDEX 826 įgalina lengvą tapetų klijavimą ir
koregavimą.
Glaistymui prieš nelaidžią sienų/lubų dangą ir vandeniui
atspariam glaistymui, pvz. drėgnose patalpose, rekomenduojame naudoti baltos spalvos cementinius glaistus ARDEX F 11 arba ARDEX F 5.
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ARDEX GmbH
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EN 13963:2005/AC:2006
ARDEX A 826
Gipskartonio plokščių siūlių glaistas, nenaudojant
sutvirtinimo juostų
EN 13963:4B
Lenkiamasis stipris (lūžio apkrova):
Degumo klasifikacija:

> 500 N
A1
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Techniniai duomenys pagal ARDEX kokybės
standartus:

______________________________________

Maišymo santykis:

apie 8 l vandens : 12,5 kg miltelių, atitinkamai:
1 tūrio d. vandens : 2 t.d.miltelių

Miltelių svoris:

apie 0,8 kg/l

Skiedinio svoris:

apie 1,5 kg/l

Išeiga:

apie 0,9 kg/m2/mm

Darbo laikas (+200 C):

apie 60 min.

Dažymo/klijavimo
darbai (+200 C):

po išdžiūvimo

Atsparumas
gniuždymui:

apie 8 N/mm2

Atsparumas lenkimui: apie 4 N/mm2
Ženklinimas pagal
GHS/CLP:

nėra

Ženklinimas pagal
GGVSEB/ADR:

nėra

pH vertė:

apie 8

Pakuotė:

maišai po 12,5 kg

Laikymas:

apie 12 mėn., sausoje patalpoje,
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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