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Karta techniczna 
Szpachlowanie ścian

ARDEX A 828 COMFORT
Ultra lekka masa szpachlowa
• Idealne mieszanie większych ilości
• Stała konsystencja w trakcie pracy
• Łatwa obróbka bez szlifowania
• Możliwość szpachlowania do "zera"
• Bardzo wysoka wydajność
• Łatwa w szlifowaniu
• Dowolna grubość warstwy

Zakres stosowania:
Do wewnątrz. Na ściany i sufity.
–  Do wygładzania i szpachlowania powierzhni ścian i sufitów
–  Wypełnianie i szpachlowanie złączy płyt g-k
–  Do prac szpachlowych w jakości wykończenia Q1-Q4*
–  bez konieczności gruntowania powierzhni farb dyspersyjnych i lateksowych

Rodzaj:
Biała masa szpachlowa na bazie gipsu modyfikowanego tworzywami 
sztucznymi z dodatkiem lekkich wypełniaczy. ARDEX A 828 COMFORT 
charakteryzuje się łatwością przygotowania, łątwym użyciem i wyjątkową 
stabilnością. Jest dyfuzyjnie otwarta, przeznaczona pod inne techniki 
wykończeń, powłoki malarskie i tapety.

Sposób użycia:
Do wymieszania 15 kg ARDEX A 828 COMFORT potrzeba ok. 10,8 l wody. W 
przypadku mieszania wiekszych ilości używać mieszarek o odpowiedniej 
wydajności.
Po czasie dojrzewania ok. 1 minucie i ponownym wymieszaniu uzyskujemy 
masę o konsystencji pasty gotową do użycia przez okres 60 minut. 
Konsystencja ARDEX A 828 COMFORT pozostaje niezmienna w tym czasie i 
daje się łatwo nanosić na powierzchnię. Po wstępnym związaniu można w łatwy 
sposób dogładzić powierzchnię tak by uniknąć szlifowania. Wiąże jednakowo w 
całym przekroju masy co umozliwia szybkie wykonywania dalszych prac.
ARDEX 828 COMFORT można stsować w dowolnej grubości do uzupełniania 
dziur, ubytków czy innych powierzchni.
ARDEX A 828 COMFORT stosować w temperaturach powyżej +5°C. Niższe 
temperatury wydłużają a wyższe skracają czas pracy.
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Przygotowanie podłoża:
Podłoże musi być nośne i wolne od kurzu. ARDEX A 828 COMFORT 
charakteryzuje się bardzo dobrymi przyczepnościami do powierzchni farb 
dyspersyjnych, lateksowych i powierzchni betonowych.

Podłoże bez
gruntowania

z
gruntowaniem

Beton komórkowy ✔

Beton ✔

Mur ceglany ✔

Dyle gipsowe ✔

Piaskowiec ✔

Masy szpachlowe gipsowe ✔

Płyty G-K i włoknowe ✔

Płyty cementowo włóknowe ✔

Płyty OSB ARDEX P 82

Płyty wiórowe ARDEX P 51 
ARDEX P 52 
ARDEX P 82

Płytki ceramiczne ARDEX P 4 
ARDEX P 82

Kamień naturalny ARDEX P 4 
ARDEX P 82

Farby akrylowe ARDEX P 4 
ARDEX P 82

wodoodporne, odporne na szorowanie 
farby dyspersyjne

✔

Farby lateksowe ✔

Tynki mineralne ✔

Tynk cementowo wapienny ✔

Tynki cementowe ✔

Tynki gipsowe ✔

Dane techniczne wg normy jakości ARDEX:: 
Proporcje mieszania:  ok. 10,8 L : 15 kg proszku

Gęstość nasypowa: 0,75 kg/l
Ciężar świeżej zaprawy: ca. 1,2 kg/ L
Zużycie: ca. 0,7 kg proszku na m²/mm

Zużycie w kg/m² 
0,2 
0,1 
0,1 

Stopień wykończenia
Q 1 
Q 2 wykonane na Q 1       
Q 3 wykonane na Q 2       
Q 4, powierzhniowe 
szpachlowanie na 1 mm 0,7
Czas użycia (+20 °C): ok. 60 min.
Prace malarskie: po wyschnięciu
Wartość pH: ok. 8
Opakowania: worki 15 kg netto
GISCODE:  CP1 - masy szpachlowe na bazie 

siarczanu wapna
EMICODE: EC 1PLUS – bardzo nisko emisyjny
Szpachla do spoinowania płyt bez dodatkowego zabezpieczenia taśmami, typ 4 B, 
zgodnie z EN 13963, niepalny, klasa A1, wg EN 13501, część 1
Oznakowanie wg   
GHS/CLP:  brak
Oznakowanie wg 
GGVSEB/ADR:  brak
Składowanie:  W suchych pomieszczeniach, w 

oryginalnie zamkniętych opakowaniach 
12 miesięcy
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ARDEX A 828 COMFORT
Ultra lekka masa szpachlowa

Ponosimy pełną odpowiedzialność za wysoką jakość  naszych produktów. 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.




