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За външно и вътрешно приложение
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ARDEX Marmor- und Granitkleber
Бяло лепило за естествен камък с бърза хидратация

Област на приложение:
За външно и вътрешно приложение. Стена и под.

Лепи всички плочки и плочи от естествен камък, напр. мрамор, 
гранит, золнхофенски плочи, травертин, шифер.

Вид:
Здраво слепващо, средно еластично, бързодействащо. След 3 
часа позволява вървене по него. Устойчиво на вода и студ. В 
никакъв случай не допуска промяна на цвета или прозиране на 
лепилото.  

Обработване:
В чист съд за забъркване се налива бистра вода и се прибавя 
толкова прах, че да се получи хомогенен и устойчив, еластичен 
разтвор без бучки. За подобряване на еластичността, разтвора 
трябва да се разбърка още веднъж непосредствено преди 
нанасянето върху основата. Лепилото за мрамор и гранит се 
нанася върху основата с гребеновидна шпакла, така че да се 
осигури залепване на плочките или плоскостите по цялата им 
площ. Основата, видът, размерите и обратната страна  на 
плочките определят избора на вида гребеновидна шпакла.
Грубите и неравни основи могат да бъдат прешпакловани с 
лепилото за мрамор и гранит с до 5 мм. След втвърдяване на 
заглаждащия слой може да се извърши полагане. Площите за 
лепене трябва да бъдат толкова големи, че плочките и плочите 
да бъдат положени лесно в  пастообразния, влажен слой от 
разтвора в рамките на времето за полагане. Плочките могат да 
се коригират до 15 минути след поставянето им. При съмнения 
да се направят пробни площи. По-високите температури 
съкращават времето за обработване, а по-ниските го 
удължават.

Указание:
Съдържа цимент. Дразни очите и кожата. Не бива да попада в 
ръцете на деца. Да се избягва контакт с очите и кожата. При 
попадане в очите, веднага изплакнете обилно с вода и се 
консултирайте с лекар. Носете подходящи защитни ръкавици. 
След като стегне е физиологично и екологично безопасно.

Технически данни
по стандарта за качество на АРДЕКС

Съотношение 
на смесване: около 4,6 - 5 л вода : 25 кг прах
  
Време за 
обработка
(годност за 
работа):  около 1 час

Време за 
работа:  30 мин.

Температура 
за обработка: 5 - 25°С

Температурна
устойчивост на
залепването: от -25 до 70°С

Годност за 
ходене/товаро-
носимост: след 3 часа/ 24 часа

Време за 
изчакване до
фугиране с
АРДЕКС 
продукти: 3 часа/

Опаковка:   торби с 25 kg нето 

Съхранение:  в сухи помещения около 12 месеца в 
   оригинално затворени опаковки

Ние гарантираме безупречното качество на нашите продукти. Нашите препоръки за 
обработка на материалите почиват на експерименти и практически опит; те би след-вало 
да се възприемат като общи указания, но не и като уверение в точната проява на 
свойствата им, тъй като не бихме могли да вземем под внимание конкретните условия на 
строителната площадка и изпълнението на строителните работи, над които нямаме власт.
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