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ARDEX AM 100
Бърз изравнителен разтвор 
преди полагане на плочки

Съдържа цимент

За изравняване на повърхности на стени на тънки и 
дебели пластове за вътрешна и външна употреба, по-
специално в ремонтната сфера преди полагането на 
плочки

Особено добре запълващ

Бързо втвърдяващ се

Бързо готов за полагане на плочкови настилки

Лесен за обработване

Пригоден за филцоване и заглаждане

Устойчив на вода и метеорологични условия



ARDEX AM 100
Бърз изравнителен разтвор преди полагане на плочки

Област на приложение:
За изравняване на обичайните за строителството 
основи преди полагането на плочки по тънко-слойния 
метод върху стена. За вътрешна и вън-шна употреба.

Вид:
Сив прах от специални цименти, добре диспегиращи 
добавки и подбрани пълнители. Прахът се забърква с 
вода до гладък, хомогенен разтвор, който може лесно 
да се шпаклова на тънък и де-бел пласт и втвърдява 
след около 1 час. Сухите пластове са дифузионно 
отворени.

Подготовка на основата:
Основата може да бъде суха или влажна, но трябва да 
бъде твърда и носеща. Тя трябва да няма прах, 
замърсявания или други разединяващи вещества. 
Тапети, неприлепнали здраво или слабо свързали 
покрития и хлабави мазилки трябва да се отстраняват.
Основата при вътрешна и при външна употреба трябва 
да има такива свойства, че да осигурява адхезията на 
изравнителната маса.

Обработване:
В чист съд за забъркване се налива бистра вода и се 
прибавя толкова прах, че да се създаде гладък, 
хомогенен разтвор без бучки. За забъркването на 25 kg 
ARDEX AM 100-прах са необходими около 5 литра 
вода. Да се забърква само толкова материал, колкото 
може да се обработи в рамките на около 30 минути.
Изравняващата маса може да се обработва при 20°С 
около 30 минути и може да се нанася с една работна 
операция с дебелина на пласта до 20 mm. ARDEX AM 
100 се втвърдява чрез хидратиране и изсъхване след 
около 1 час дотолкова, че да е възможно 
дообрабоване, като например филцоване или 
дозаглаждане. Втвърдяването е напреднало толкова 
след около 2 часа, че може да се извърши полагането 
на плочки.
За да се подобри сцеплението на ARDEX AM 100 към 
обичайните за строителството основи, разтворът 
трябва да се изтегли най-напред на тънък пласт върху 
основата (замества предвари-телно шприцоване). 
Непосредствено след това разтворът се нанася с 
необходимата дебелина на пласта. По-високите темпе-
ратури съкращават, по-ниските удължават времето на 
свързване. В случаи на съмнение да се извършват 
пробни ра-боти. ARDEX AM 100 да се обработва над 5°
С.

Указание:
Съдържа цимент.
Дразни очите и кожата. He трябва да попада в ръцете 
на деца. Да се избягва допир с очите и кожата. При 
допир с очите веднага да се изплак-ва обилно с вода и 
да се консултира с лекар. Да се носят подходящи 
предпазни ръкавици. В свър-зало състояние без 
вредни физиологични и екологични въздействия.

Трябва да се има предвид:
Основи с различна влажност могат да предизвикат 
цветови разлики в цветните фугиращи материали. 
ARDEX AM 100 е подходящ за вътрешна и външна 
употреба и в плувни басейни, но не и за употреба в 
лечебни и термални бани и басейни със солни 
разтвори.
При тънкослойното полагане на чувствителни към 
влагата настилки от естествен камък, например мра-
мор, трябва да се изчаква изсъхването на 
изравнителния пласт.

Технически данни
по стандарта за качество на АРДЕКС

Съотношение 
на смесване:  около 5 литра вода : 25 kg прах
   съответно
   около 1 0Ч вода : 3,5 0Ч прах

Насипно тегло:   около 1,5 kg/l

Прясно тегло 
на разтвора:  около 1,6 kg/l

Разходна 
норма:   около 1,3 kg прах на m2 и mm 
 
Време за обра-
ботване(20°С):  около 30 минути 

Време за 
полагане (20°С):  след около 2 часа

Якост на натиск: след  1 ден около 1,5 N/ mm2 
   след   7 дни около    7 N/ mm2  
   след 28 дни около 11 N/ mm2

Якост на опън  
при огъване:  след  1 ден около 1,5 N/ mm2  
   след   7 дни около 2 N/ mm2 
   след 28 дни около 3 N/ mm2

рН-стойност:  пресен разтвор съдържащ цимент  
   около 12

Опаковка:  торби с 25 kg нето

Съхранение:  На сухо и оригинално затворени  
    опаковки около 12 месеца

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.
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