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ARDEX B 10 
Фина шпакловка за бетон

Област на приложение:
За заглаждане, коригиране и шпакловане на 
повърхности по стени и тавани при елементи от бетон 
Запълване на фини пукнатини и пори при бетонови 
повърхности
За финишно шпакловане след козметика на бетона се 
доставя и в цвят светло сиво.
За пълноплощно шпакловане, като основа за боя
За вътрешна и външна употреба.

Вид:
Сив прах на основа Витенски бързодействащ цимент 
32,5 R-SF, разрешително № Z-3.12-1206. Подобрен с 
емулсия.
При забъркването с вода възниква пастообразен, 
гладък разтвор, който може лесно да се обработва и 
втвърдява чрез хидратиране и изсъхване.
Шпаклованите повърхности са с циментово сив цвят и 
са устойчиви на вода и метеорологични условия.

Подготовка на основата:
Основата може да бъде суха или влажна, но трябва да 
бъде здрава и без прах, замърсявания, напластявания 
от боя, остатъци от мазилка, пръски от вар и други 
разединяващи вещества. Слаби участъци трябва да се 
отстранят до достигане на здрава основа.
Металите трябва да получат антикорозионна защита, 
която същевременно служи като сцепителен мост.

Обработване:
В чист съд се налива бистра вода и се изсипва толкова 
прах, че след много добро разбъркване да възникне 
пастообразно гладък разтвор без гранули, който след 
нанасяне да не се свлича.
За забъркването на 25 kg ARDEX B 10 - прах са 
необходими около 8,5 литра вода.
Шпакловката може да се обработва при 18 - 20°С в 
продължение на около 30 минути и може да бъде 
нанасян с една работна операция при големи площи с 
дебелина до 3 mm.
Слоя втвърдява чрез хидратиране и изсъхване при 
нормална температура за около 1 час дотолкова, че е 
възможно последващо обработване, като филцоване 
или дозаглаждане с ARDEX B 10.
По - високи температури скъсяват, а по - ниските 
удължават времето за работа и втвърдяване.
За цветово напасване към граничещите бетонови 
повърхности е възможно оцветяване на ARDEX B10 с 
подходящи пигменти. Тези пигменти се разтварят във 
вода и се добавят като хомогенна паста към фината 
шпакловъчна маса ARDEX B10. Количеството на 
пигмента може да бъде до 3 тегловни % от ARDEX  
B10 - праха.
В случаи на съмнение да се направят проби.
ARDEX B10 да се обработва при температури над 5 °С 
както на открито, така и на закрито.

Допълнително обработване:
След изсъхване на ARDEX B 10 може да се боядисва 
с варова боя. Изсъхването зависи от дебелината на
пласта на нанесената шпакловка, съответните 

метеорологични условия както и влажността на 
основата. Все още влажната основа може да 
предизвика изцветявания.
Трябва да се спазват препоръките за обработване на 
покрития върху основи от цимент, дадени от 
производителите на бои, независимо от това, дали са 
налице шпакловки  изцяло или само на места.

Указание:
Съдържа цимент. Дразни очите и кожата. He трябва да 
попада в ръцете на деца. Да се избягва допир с очите 
и кожата. При допир с очите веднага да се изплаква 
обилно с вода и да се консултира с лекар. Да се носят 
подходящи предпазни ръкавици.
Във втвърдено състояние без вредни физиоло-гични и 
екологични въздействия.
GISCODE ZP1= циментосъдържащ продукт, беден на 
хромати.

Технически данни
по стандарта за качество на АРДЕКС

Съотношение 
на смесване:  около 8,5 литра вода : 25 kg прах   
   съответно около
   1 0Ч вода : 2 1/2 0Ч прах
Насипно тегло 
на разтвора:  около 1,2 kg/l

Прясно тегло 
на разтвора:  около 1,6 kg/l

Разходна 
норма:   около 1,2 kg прах на m2 и mm 

Време на обра-
ботване (20°С):  около 30 минути

Якост на 
натиск:   след 7 дни около   10 N/mm2  

   след 28 дни около 15 N/mm2

Якост на опън 
при огъване:  след 7 дни около   2 N/mm2 

   след 28 дни около 6 N/mm2

рН-стойност:  около 12

Поведение на 
корозия:  не съдържа съставни части, които  
    действат върху стомана,    
   предизвиквайки корозия

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.


