ARDACOLOR POWER
Ελαστικός αρμόστοκος πλακιδίων
με υψηλή χημική και μηχανική αντοχή
Το Ardacolor Power είναι ένα αρμοκονίαμα κατάλληλο για το στοκάρισμα
κεραμικών επενδύσεων και φυσικών
λίθων ανθεκτικών στον αποχρωματισμό.
Προσφέρει μια πυκνή υφή κονιάματος
και υψηλή πρόσφυση. Είναι ανθεκτικό
στον παγετό και το αλάτι και είναι αδιάβροχο. Είναι χαμηλής περιεκτικότητας
σε ενώσεις χρωμίου σύμφωνα με τον κανονισμό 1907/2006 της ΕΕ (REACH). Το
Ardacolor Power πληροί την απαίτηση
CG 2 WA σύμφωνα με το DIN EN 13888.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΜΕ ΕΠΑΛΟΙΦΟΜΕΝΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΕΣ

Κ11 SCHLÄMME
GRAU

ΠΛΕΟΝΕΚΤΉΜΑΤΑ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ
 πλάτη αρμού 3-20mm
▶ Για

▶ Επιδέχεται
ακραίες χημικές,

ΚΑΤΑΝΆΛΩΣΗ
0,6kg/m2-5,0kg/m2 ανάλογα με
το μέγεθος των πλακιδίων και το
πλάτος του αρμού

μηχανικές και θερμικές
καταπονήσεις

▶ Ανθεκτικό
σε καθαρισμό υψηλής πίεσης μέχρι 100bar
(1019,74m στήλη ύδατος)

▶ Πολύ
υψηλή αντίσταση στην τριβή

▶ Αυξημένη
αντοχή στα χημικά καθαριστικά

▶ Βατότητα
μετά από 6 ώρες
 εσωτερικές, εξωτερικές και υποβρύχιες
▶ Για
εφαρμογές

Χρώμα

Article
code

Συσκευασία

Ardagrip Classic
(αστάρι)

Ανοιχτό γκρι

30604977

Μπουκάλι 1kg

Ardagrip Classic
(αστάρι)

Ανοιχτό γκρι

30604953

Δοχείο 5kg

Ardatape 120 Flex
(ταινία)

Γκρί Λευκό

30180244

Ρολό 10
μέτρων

K11 Schlämme grau
(επαλοιφόμενο
τσιμεντοειδές)

Γκρί

30127741

Σακί 25kg

Φυσικό
Λευκό

30602056

Σακί 20kg

Γκρί

30603965

Σακί 25kg

Είδος

Ardaflex S2 Premium (κόλλα)
Ardacolor Power
(αρμόστοκος)

Ιδανικό για στεγανοποίηση θετικών πιέσεων
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ΑRDAGRIP CLASSIC

ARDATAPE 120 FLEX

Αστάρι ακρυλικής βάσης για πορώδεις επιφάνειες

Θερμοπλαστική στεγανωτική ταινία συνδέσεων

2

Το Ardagrip Classic είναι
υδατοδιαλυτό αστάρι ενισχυτικό
πρόσφυσης, έτοιμο προς χρήση,
τροποποιημένης ακρυλικής ρητινούχας βάσης. Είναι κατάλληλο
για επάλειψη απορροφητικών
επιφανειών πριν την συγκόλληση πλακιδίων, ταπετσαρίας και
άλλων επιστρώσεων.

3

4

ΚΑΤΑΝΆΛΩΣΗ

80-150g/m

2

ΠΛΕΟΝΕΚΤΉΜΑΤΑ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ

▶ Για

▶ Για
80-150g/m2
2h

απορροφητικές επιφάνειες
εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές

Αποτελείται από εύκαμπτη
θερμοπλαστική ελαστομερή
με πτυχώσεις λωρίδα η οποία
απολήγει εκατέρωθεν σε
πολυεστερική υφάνσιμη υαλόγαζα. Για γωνίες και αρμούς
σύνδεσης.
ΠΛΕΟΝΕΚΤΉΜΑΤΑ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ

▶ Αντέχει

σε υδροστατική πίεση 3,0 bar
(30,59m στήλη ύδατος)
εσωτερικές και εξωτερικές
εφαρμογές
 εφαρμογές κάτω από το νερό
▶ Για
 λωρίδα είναι βαθμονομημένη
▶Η

▶ Για


▶ Έτοιμο
προς χρήση

▶ Χωρίς
διαλύτες

ARDAFLEX S2 PREMIUM

5
6

Υπερελαστική, ελαφρία, λευκή κόλλα
πολλών εφαρμογών, C2FTES2

K11 SCHLÄMME GRAU
Τσιμεντοειδές επαλειφόμενο στεγανοποιητικό
βαθιάς κρυσταλλοποίησης

ΒΉΜΑΤΑ
ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ

Το K11 Schlämme grau είναι ένα υλικό
διαπνοής, με βάση το τσιμέντο, κατάλληλο για στεγανοποίηση σκυροδέματος
και τοιχοποιίας. Έχει υφή και σύσταση
παρόμοια με το σκυρόδεμα και μπορεί
να εφαρμοστεί με βούρτσα, σκούπα
ή εκτοξευτήρα κονιαμάτων. Γίνεται
αναπόσπαστο κομμάτι του τοίχου και
αδιάβροχο μέσω μιας διαδικασίας βαθιάς
κρυσταλλοποίησης. Είναι πολλαπλά
ενεργό σκεύασμα τσιμέντων και χημικών
προσθέτων, σχεδιασμένο να διεισδύει βαθιά στα τριχοειδή αγγεία του υποστρώματος και να σχηματίζει μια κρυσταλλική
δομή. Δεν περιέχει καθόλου χλωριούχο
νάτριο. Είναι ανόργανο, μη τοξικό και
αντιστέκεται σε χημική επίθεση με παρόμοιο τρόπο με το τσιμέντο Portland.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΉΜΑΤΑ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ

01.

Αrdagrip Classic

02.

Ardatape 120 Flex

03.

K11 Schlämme grau

04.

Ardaflex S2 Premium

05.

Τελική Στρώση Πλακιδίων

ΚΑΤΑΝΆΛΩΣΗ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΉΜΑΤΑ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ

Ardacolor Power


▶ Έναντι

▶ Έναντι


▶ Ισχυρή
πρόσφυση

▶ Πιστοποιημένο
κρατικά

06.
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DIN 18531-5
DIN 18534-3
DIN 18535-3

υγρασίας: το λιγότερο 1,5kg/m2 (2 στρώσεις)
μειωμένης υδροστατικής πίεσης:
το λιγότερο 2kg/m2 (2 στρώσεις)
 ναντι υδροστατικής πίεσης (70 μέτρα στήλη
▶ Έ
ύδατος): το λιγότερο 2,5kg/m2 (2-3 στρώσεις)
 συνδυασμό με ασφαλτικά υλικά:
▶ Σε
το λιγότερο 2kg/m2 (2 στρώσεις)


▶ Για

κεραμικά πλακίδια τοίχου
και δαπέδου
κεραμικά πορσελάνης και
υαλοψηφίδας
 εσωτερικές, εξωτερικές και
▶ Για
υποβρύχιες εφαρμογές

▶ Εκτεταμένη
επεξεργασιμότητα
και ανοικτός χρόνος

▶ Αδιάβροχη
και ανθεκτική στον
παγετό

▶ Σταθερή
και ελαστική

▶ Κατάλληλη
και για δάπεδα
ενδοδαπέδιας θέρμανσης

▶ Για

για πόσιμο νερό

(από Γερμανία)


▶ Άμεση
αντοχή σε καταπόνηση

▶ Ανθεκτικό
στο θαλασσινό νερό

Το Ardaflex S2 Premium είναι ένα
εξαιρετικά εύκαμπτο, ενός συστατικού,
πολύ χαμηλής εκπομπής ρύπων, λευκό
κονίαμα λεπτής στρώσης με ισχυρή αρχική πρόσφυση και σχεδόν απεριόριστες
δυνατότητες εφαρμογής. Η χρήση ελαφρών πληρωτικών έχει ως αποτέλεσμα
καλύτερες επιφάνειες από τα συμβατικά
κονιάματα λεπτής στρώσης λόγω της
ελαφρότητας και της απαλής υφής.
Το Ardaflex S2 Premium είναι ταχείας
σκλήρυνσης. Το συγκολλητικό κονίαμα
είναι σταθερό, ανθεκτικό στον παγετό
και στις παραμορφώσεις. Έχει ελεγχθεί
σύμφωνα με τα πρότυπα DIN EN 12004C2 FTE και DIN EN 12002-S2 και έτσι
υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις της οδηγίας
«Flex Mortar» για ελάχιστη ολκιμότητα.
Το Ardaflex S2 Premium έχει πολύ
χαμηλές εκπομπές ρύπων σύμφωνα με
το GEV-Emicode EC1R καθώς και χαμηλή
περιεκτικότητα σε ενώσεις χρωμίου σύμφωνα με τον Κανονισμό EC 1907/2006.
ΚΑΤΑΝΆΛΩΣΗ
1,2kg/m2 με 2,3 kg/m2 εξαρτάται από τις διαστάσεις του
πλακιδίου (ανάλογα των διαστάσεων αλλάζουν και οι
απαιτήσεις οδόντωσης της εκάστοτε σπάτουλας)


▶ Ανθεκτικό
στον παγετό

▶ Αδιαπερατό
σε υδροστατική

πίεση άνω των
7.5bar (76,48m στήλη ύδατος)
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