Karta techniczna
Wyrównywanie posadzki

ARDEX A 45 FEIN
Zaprawa szpachlowa od 0 do 20 mm
• Szpachlowanie finiszowe. Możliwość szpachlowania do "zera"
• Na wszystkie odpowiednie podłoża jako zaprawa naprawcza, wypełniająca i
wygładzająca
• Szybko schnąca
• Reaktywna zaprawa w szczególności do modelowania powierzchni

Produkt systemowy ARDEX
Szczególnie przeznaczony do systemów podłogowych ARDEX. Członek stowarzyszenia materiałów niskoemisyjnych GEV.
Zakres stosowania:
Do wewnątrz. Na podłogi.
Stabilna zaprawa szpachlowa do wyrównywania, szpachlowania i wygładzania:
• stopni schodów i podestów
• ubytków i wyrw na powierzchni jastrychów cementowych i powierzchni podłóg betonowych
• różnicy poziomów i nierówności
• finiszowego dużych powierzchni
ARDEX A 45 FEIN jest uniwersalną zaprawą szpachlową o świetnych
właściwościach roboczych. Po 10 - 15 minutach od nałożenia powierzchnię
można obrobić i wymodelować.
Rodzaj:
Szary proszek zawierający specjalne cementy, wyselekcjonowane mineralne
wypełniacze oraz tworzywa sztuczne.
Przygotowanie podłoża:
Podłoże musi spełniać wymagania normy DIN 18365 >Montaż pokryć
podłogowych< oraz DIN 18356 >Roboty parkieciarskie<. Podłoże musi być
suche, mocne, nośne, pozbawione rys, o odpowiedniej wytrzymałości na
ściskanie i odrywanie.
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Stabilna zaprawa szpachlowa
EN 13 813 : CT-C35-F6

Wytrzymałość na ściskanie:
Wytrzymałość na zginanie:
Ścieralność na tarczy
Böhmego:
Przyczepność do podłoża
betonowego:
Wartość pH:
Reakcja na ogień:

≥ 35 N/mm²

≥ 6 N/mm²
NPD
NPD
NPD
A1fl
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Wskazówki:

Sposób użycia:
Do wymieszania 25 kg ARDEX A 45 FEIN dodać ok. 6,5 do 7,5 l wody. Do
czystego pojemnika należny wlać czysta wodę i mieszając dodać taka ilość
proszku, by powstała jednolita, niezawierająca grudek płynna masa.
ARDEX A 45 FEIN przy temperaturze 18-20°C może być wykorzystywana przez
okres około 15 minut, przy czym niskie temperatury wydłużają ten czas, a
wysokie skracają.
ARDEX A45 FEIN jest szczególnie polecany do odbudowy wykruszonych stopni
schodów, wygładzania stopni i podstopnic. Po ok. 15 minutach można przystąpić
do dalszej obróbki powierzchni tj. filcowania, kształtowania krawędzi stopni lub
wygładzania.

Przestrzegać zapisów w karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej.
Utylizacja:
Resztek nie wylewać do kanalizacji, nie zakopywać. Resztki oraz puste
opakowania podlegają recyklingowi. Resztki produktów zebrać, zmieszać z woda i
pozostawić do utwardzenia, następnie z innymi odpadami budowlanymi wywieźć z
budowy.
W stanie związanym nie stanowi zagrożenia fizjologicznego i ekologicznego.
Dane techniczne wg normy jakości ARDEX:
Baza surowcowa:
Cement

	

Proporcja mieszania
Mieszanie

Kruszywo

Zaprawa

kruszywo

20-30 mm

0-4 mm

1,0 c.o.

0,3 c.o.

30-50 mm

0-8 mm

1,0 c.o.

1,0 c.o.

UWAGA:
W takim przypadku zagruntować powierzchnię gruntem ARDEX P 52
rozcieńczonym 1:3 z wodą. Produkt należny używać przy temperaturze od +5ºC.
W przypadku dużego nasłonecznienia i wysokich temperatur chronić warstwę
masy przed zbyt szybkim wyschnięciem. W trakcie wykonywania prac z masa
należny przestrzegać ogólnie obowiązujących norm.
Nie używać zaprawy ARDEX A 45 FEIN na zewnątrz oraz w pomieszczeniach
narażonych na działanie wilgoci.
W razie wątpliwości wykonać prace próbne.
Nie używać zaprawy ARDEX A 45 FEIN na zewnątrz oraz w pomieszczeniach
narażonych na działanie wilgoci. W takim przypadku użyć zaprawy ARDEX A 46.
W razie wątpliwości wykonać prace próbne.

	
Krzesła na kółkach*:
EMICODE:
Oznakowanie wg GHS/CLP
Oznakowanie wg GGSB/ADR:
	

worki 25 kg netto
6,5 L - 7,5 L na worek
1,3 kg
1,9 kg
1,25 kg/m²/mm
15 minut
60 minut
60 minut
0-10 mm
60 minut
10-20 mm
90 minut
20-50 mm 180 minut
po 28 dniach ok. 35,0 N/mm²
po 28 dniach ok. 6,0 N/mm²
tak
tak
EC1PLUS R = bardzo nisko emisyjny
RAL UZ 113
GHS05
:
„drażniący“,
Słowo sygnałowe: niebezpieczeństwo
brak
w suchych pomieszczeniach 12 mies.

* Przy +18°C do +20°C i względnej wilgotności powietrza ok. 50 %
* obciążenia krzeseł na kółkach zgodnie z EN 12529
Stosować się do norm i wytycznych branżowych z zakresu układania wykładzin
i parkietów

Ponosimy pełną odpowiedzialność za wysoką jakość naszych produk-tów. Zalecenia dotyczące obróbki zostały opracowane na podstawie wieloletnich doświadczeń. Są to jednak
tylko zalecenia ogólne, które nie gwarantują zachowania właściwości produktu, ponieważ nie mamy wpływu na warunki panujące na placu budowy oraz na jakość wykonywania
prac.

Strona 2 z 2

05/2019

Stosowanie produktu:
ARDEX A45 FEIN nanosić w jednym cyklu pracy do grubości warstwy 20 mm. Na
jastrychach asfaltowych i starych resztkach klejów maksymalna grubość warstwy
wynosi 5 mm.
Minimalna grubość warstwy pod parkiet wynosi 2 mm.
Minimalna grubość warstwy na za zagruntowanych, niechłonnych podłożach
wynosi 1,5 mm.
Przy pracach wyrównawczych w grubościach warstw od 20 do 50 mm mieszać z
kruszywem wg:

Produkt zawiera cement. Reaguje alkalicznie. Nie dopuszczać do kontaktu z
dziećmi. Chronić oczy i skórę.
W czasie pracy z produktem nie spożywać posiłków, nie pić i nie palić.
W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć obﬁcie czysta woda i
natychmiast skonsultować się z lekarzem.
Narzędzia myc czysta woda zaraz po zakończeniu pracy.

