
На основата на α-полухидрат, обогатена със 
синтетична смола

Изключително бедна на емисии

За изготвяне на равномерно хигроскопични легла за 
еластични и текстилни подови настилки, паркет и плочки

За дебелина на слоя до 50 мм

Годна за ходене след около 90 минути

Бързо и голямо увеличаване на якостта

С много ниско ниво на напрежение

Оптимално разливане

Подходяща за подово отопление

Може да се полага с помпа

ARDEX - системен продукт
Особено сигурно свързване с лепилата за подови настилки на ARDEX
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Област на приложение:
За вътрешно приложение. За под.

Шпакловане, изравняване и нивелиране на по-
дови замазки от калциев сулфат, цимент, лят 
асфалт и магнезит, сухи замазки, дървесно-
талашитни плочи, плочки и плочи, основи със 
стари водоустойчиви лепила и шпакловъчни ма-
си, както и на други основи; за полагане на 
текстилни настилки, каучукови настилки, лино-
леум, настилки от PVC и CV, паркет и плочки.

Вид:
Бял прах на основата на α-полухидрат с добре 
диспергиращи синтетични вещества и специални 
добавки. 
При разбъркване с вода се получава еластичен, 
много добре разливащ се, самозаглаждащ се 
разтвор, който може да се полага с помпа, позво-
лява обработка в продължение на 30 минути и е 
годен за ходене след около 90 минути.
Разтворът се втвърдява при изсъхване до маса с 
ниско ниво на напрежение, така че образуването 
на пукнатини в дебелите слоеве се избягва.

Подготовка на основата:
Основата трябва да е суха, здрава, товароносима, 
без пукнатини и разделители. 
Хигроскопичните основи, като циментови замазки, 
калциево-сулфатни замазки (приготвени съгласно 
директивите за планиране и изпълнение на 
различни замазки на калциево-сулфатна основа), 
сухи смеси за замазки и др. подобни, трябва да се 
грундират предварително с грунд ARDEX P 51, 
разреден с вода 1:3.
Подовете от лят асфалт трябва да съответстват на 
ÖNORM B 2232. 
Добре очистените от пясъка подове от лят асфалт 
не се нуждаят от грундиране, а недостатъчно 
очистените  и старите настилки от лят асфалт 
трябва да се грундират с грунд на основата на 
синтетична смола ARDEX P 82.
Върху настилки от плочки и плочи, дървеснотала-
шитни плоскости, настилки от магнезит, стари 
основи с плътно залепнали, водоустойчиви лепила 
и шпакловъчни маси, като междинен залепващ 
слой трябва да се нанесе ARDEX P 4 бърз 
мултифункционален грунд или ARDEX P 82.
 

Обработване:
Налейте бистра вода в чист съд и като разбърквате 
непрекъснато добавяйте от праха докато се получи 
разтвор без бучки. За разбъркване на 25 kg. прах 
ARDEX K 22 са необходими около 5,25 – 5,75 литра 
вода.

При температури +10°C до +20°C с разтвора може 
да се работи около 30 минути, при което по-ниски-
те температури удължават това време, а по-висо-
ките го скъсяват.  

ARDEX K 22 се нанася лесно и се разлива добре, 
така че  не е необходимо последващо шпакловане 
или заглаждане.
За нивелиране и като тънкослойна замазка масата 
се разпределя само с ракел, тя се нивелира и 
заглажда сама.

За полагане с помпа са подходящи непрекъснато 
смесващите червячни помпи.

Върху плътна и предварително грундирана основа 
нанесете слой с мин. дебелина 1,5 мм.

Дебелина на слоевете:
Шпакловъчната маса ARDEX K 22 може да се нанася 
неразнесена на слоеве с дебелина от 1,5 до 30 мм. 
При слоеве с дебелина над 30 мм разтворът се 
разнася с пясък.

Съотношение на смесване:      

Смесител/      Зърнометрия      Разтвор Смесител
измит 
пясък              0-4 мм                      1 ОЧ                 0,3 ОЧ
пясък              0-8 мм                      1 ОЧ                 0,5 ОЧ

Върху настилки от лят асфалт дебелината на слоя 
може да е до 10 mm.
При дебелина на слоя над 10 mm чувствителните 
към влага основи трябва да се грундират с 
ARDEX EP 2000 мултифункционална епоксидна  
смола. 

При полагане на паркет – само с ARDEX PREMIUM 
AF 2420 SMP – лепило за паркет – минималната 
дебелина на слоя трябва да е 3 mm.

Калциево-сулфатна шпакловъчна маса



Готовност за полагане:
Слоеве с дебелина до 3 mm при температури от
20 °C и относителна влажност на въздуха <65% 
са готови за полагане след 24 часа.
При по-дебели слоеве е необходимо измерване 
на остатъчната влажност (≤0,5 СМ-%, при замазки 
с подово отопление  ≤0,3 СМ-%). Според форму-
лата на Фауст всеки следващ mm дебелина изсъх-
ва за 24 часа.

По-високи температури и по-ниска влажност на 
въздуха съкращават времето за изсъхване, а по-
ниски температури и по-висока влажност на 
въздуха го удължават.

Общоприето е, че:
Количеството вода се определя в зависимост от
дебелината на слоя. При тънък слой до около 
10 mm, 5.75 l  вода, при по-дебел слой се използва 
съответно по-малко вода.

При многослойно шпакловане да се остави да 
изсъхне напълно и да се грундира с ARDEX P 51
Дисперсия за сцепление и грундиране на хигро-
скопични основи разредена в съотношение 1:3.

ARDEX K 22 да се обработва при температури 
над +5 °C.

Да се внимава шпаклованите слоеве да не из-
съхват прекалено бързо под влиянието на 
слънчево греене и въздушни потоци.

Трябва да се има предвид:
ARDEX K 22 не може да се полага външно или в 
мокри помещения.
В случай на съмнение да се направят пробни 
площи.

Указание:
Реагира алкално. Да не попада в ръцете на деца. 
Да се избягва контакт с очите. При контакт с очи-
те да се измие обилно с вода и да се консултира с 
лекар. При поглъщане веднага да се потърси ле-
карска помощ и да се покаже етикета на опаков-
ката.

Технически данни 
според стандарта за качество на АРДЕКС:

Съотношение 
на смесване:  около 5,25 - 5,75 l вода:
   25 kg прах съответно
   около 1 ОЧ вода : 
   3,75 ОЧ прах

Насипно тегло: около 1,2 kg/l

Прясно тегло
на разтвора:  около 1,9 kg/l

Разходна норма: около 1,5 kg прах на m2 и mm

Време за обра-
ботване (20 °C): около 30 минути

Годност за 
ходене (20 °C):  след около 90 минути

Готовност за 
полагане (20 °C): след около 1 ден
   до 3 mm дебелина на слоя

Якост на натиск: след 1 ден около 15 N/mm2
   след 7 дни около 25 N/mm2
   след 14 дни около 35 N/mm2
   след 28 дни около 40 N/mm2

Якост на опън 
при огъване:  след 1 ден около 2,5 N/mm2
   след 7 дни около 5 N/mm2
   след 14 дни около 10 N/mm2
   след 28 дни около 12 N/mm2

Пригодност за 
офис-мебели 
с колелца:  да

Пригодност за
подово 
отопление:  да

EMICODE:  EC1

Обозначение
по GefSto�V:  няма

Обозначение
по GGVS/ADR: няма

Опаковка:   торби с 25 kg нето

Съхранение:  в сухи помещения около 12
   месеца в оригинално затво-
   рена опаковка

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.


