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Karta techniczna 
Szpachlowanie ścian

ARDEX RF
Gotowa masa szpachlowa
• Bezskurczowa, do 12 mm grubości
• Mozliwość malowania
• Elastyczna
• Bezzapachowa, bezrozpuszczalnikowa, bez izocyjanów i

silikonów
• Mozliwość szlifowania

ARDEX GmbH
Postfach 6120 · 58430 Witten 
DEUTSCHLAND 
Tel.: +49 (0) 23 02/664-0 Fax: +49 
(0) 23 02/664-240 
kundendienst@ardex.de 
www.ardex.de 

Zakres stosowania:
Do wewnątrz i na zewnątrz. Na ściany i sufity.
–  Wypełnianie rys, pęnięc i nierówności
–  Do wykonywania spoin elastycznych przy ościeżnicach drzwiowych i okiennych 

jak również w systemach suchej zabudowy
–  Do stosowania na powierzchniach drewnianych, betonowych, powierzchniach 

murów ceglanych oraz płytach g-k.

Rodzaj:
Gotowa do użycia, jednoskładnikowa lekka masa szpachlowa na bazie 
dyspersji akrylowej, bezrozpuszczalnikowa. Do naprawy pęknięć, ubytków 
na powierzchniach betonowych, tynków i w systemach suchej zabudowy.

Sposób użycia:
Ubytki mogą być uzupełniane przy pomocy ARDEX RF do grubości 12 mm. 
Podczas użycia z wykorzystaniem pistoletu do silikonu, końcówkę dyszy obciąć 
do żądanej średnicy w zależności od miejsca zastosowania. Dalsze prace 
szpachlowe mogą być prowadzone po 1 - 2 godzinach schnięcia. ARDEX RF w 
zależności od grubości warstwy można pokrywać farbami po upływie 3 do 48 
godzin. Dalsze prace wykończeniowe mogą być prowadzone po całkowitym 
wyschnięciu. 
W strefach wilgotnych (np. zastosowania zewnętrzne) przed dalszymi pracami 
malarskimi ARDEX RF musi być całkowicie wyschnięty.

Producent z certyfikatem 
jakośći zgodnym z EN 
ISO 9001/14001

ARDEX Polska Sp. z o.o.
Stanowice, ul. Jarzębinowa 6
55 - 200 Oława
Tel. +48 71 716 45 60
Fax. +48 71 716 45 61
biuro@ardex.pl
www.ardex.pl
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Podłoże bez 
gruntowania

z 
gruntowaniem

Beton komórkowy ✔

Beton ✔

Mur ceglany ✔

Dyle gipsowe ✔

Piaskowiec ✔

Masy szpachlowe gipsowe ✔

Płyty G-K ✔

Płyty włóknowo cementowe ✔

Płyty OSB ✔

Płyty wiórowe ✔

Płytki ceramiczne ARDEX P 4 
ARDEX P 82

Kamień naturalny ARDEX P 4 
ARDEX P 82

Farby akrylowe ARDEX P 4 
ARDEX P 82

Tynki dekoracyjne ✔

Farby lateksowe ✔

Tynki mineralne ARDEX P 4 
ARDEX P 82

Tynki cementowo wapienne ✔

TYnki cementowe ✔

Tynki gipsowe ✔

Tynki żywiczne ARDEX P 4 
ARDEX P 82

Wskazówki:
Chronić przed dziećmi. Opakowanie utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.

Dane techniczne wg normy jakości ARDEX:
Gęstość (DIN EN ISO 2811-1): 0,57 ±0,05 g/cm3

Naskórkowanie
(23°C/50% r.F.): ok. 5 min
Penetracja
(DIN 51579 / 5 sek.): 230 ±30  1/10 mm
Stabilność
(zgodnie z ASTM 2202): ≤ 2 mm
Twardość Shore A (DIN 53505): 50 ±6 jednostek
Utwardzanie
(23°C / 50% rel. Feuchte): ok. 3 mm / dzień
Uziarnienie: < 0,2 mm
Temperatura użycia 
(materiał i podłoże)): +5 do +35°C
Odporność temperaturowa 
(wyschnięty materiał): -25 do +35°C
Opakowania: kartusz 310 ml
GISCODE: D1 - lbezrozpuszczalnikowy
Oznakowanie wg 
GHS/CLP:  brak
Oznakowanie wg 
GGVSEB/ADR:  brak
EMICODE: EC 1PLUS – bardzo nisko emisyjny
Składowanie:  Chronić przed mrozem. W 

oryginalnie zamknietych 
opakowaniach w suchych 
pomieszczeniach przez 12 miesięcy
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ARDEX RF
Gotowa masa szpachlowa

Przygotowanie podłoża:
Podłoże musi być suche, nośne, wolne od kurzu i innych substancji 
obniżających przyczepność.

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.




