
ARDEX MG
Marmori vuugisegu

Kasutusala
Marmori ja looduskivide vuukimiseks, mis võivad värvuda tavalistest 
vuukainetest – ei anna värvi looduskivi servadele.

Alla 8 mm laiustele vuukidele.

Ainult sisetingimustesse.

Omadused
Segupulber põhineb ARDEX A 35 tsemendil ja täpselt valitud täiteaine-
tel.

Segades veega tekib kerge pastalaadne segumass, mida on kerge 
vuukidesse töödelda.

Segul on lühike tardumisaeg ka laiades vuukides ja madalatel tempe-
ratuuridel. Segu täidab hästi vuuke, ei sööbi plaadile kinni ega pragu-
ne.

Vesi seondub segusse täielikult, seega pärast tardumist ei ole vuugis 
vett mis võiks vuugile kahjulikult mõjuda.

Vuugitud pindu saab kiiresti koormata.

Töötamine
Puhas vesi ja segupulber segatakse ühtlase koostisega pastalaad-
seks mördiks madalatel pööretel. Segamisvahekord:

5 kg ARDEX MG : 1,55 l vett.

Tööaeg segunõus on u. 30 minutit (+18 °C – +20 °C). Madalad tem-
peratuurid pikendavad ja kõrged lühendavad tööaega.

Segu on kerge vuukidesse töödelda vuukimiseks mõeldud  kummihõõ-
rutiga. Ka sügavad vuugid saab täita ühe korraga ilma, et vuuk sisse 
tõmbuks. Kiire tardumine võimaldab vuukide kiire pesu ilma, et vuugi-
segu vuugist välja uhutaks.
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• ARDURAPID omadus tähendab kiiret kõvenemist ja vee   
 täielikku seondumist tsemendipõhise tootega

• Valmistatud ARDEX A 35 tsemendist

• Kiire seondumine ja kiirelt koormatav

• Alla 8 mm laiusega vuukidele
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Plaatide vuukimine



Värvitoonid:

hõbehall

kivihall

antratsiit

Kõik ARDEX-i vuugisegude värvitoonide näidised 
on ainult ligilähedased. Et olla kindel värvitooni 

sobivuses plaatidega tuleb alati teha proovivuukimine.
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ARDEX MG
Marmori vuugisegu
Põrandapindadel on kerge vuukida pika varrega vuukimise kummiga. 
Selleks, et vuugid jääksid siledad, tuleb need pesta kohe kui vuugise-
gu on kõvenenud. Segukirme võib pesta plaatide pinnalt vee ja pesu-
käsnaga. Osaliselt kõvenenud segu ei saa uuesti kasutada.

NB! Liiga varajane vuukide pesu tõstab värvipigmente plaadi pinnale ja 
raskendab plaadi puhastamist. 

Ebakindlates tingimustes tehakse katsevuukimine.

ARDEX MG vuugisegu saab paigaldada +5 °C temperatuuril.

Pane tähele
Poorsetel plaatidel võib pooridesse jääda vuugisegu jääke. Nendel 
plaatidel tehakse katsevuukimine. 

Ühtlane värvitoon
Vuukide laigulisust võib põhjustada
• plaadi servade ebaühtlane poorsus
• lubjarikas vesi
• töövõtted.
Uue vuugipinna laigulisust võib üldjuhul ühtlustadajärelniisutamisega.

Vuukimise õnnestumine
Enne kogu pinna vuukimist tehakse katseala, veendumaks selles, et 
paigaldaja kasutab õiget töömeetodit vuukimise õnnestumiseks.

Värvinäidistes toodud värvitoonid on ligilähedased. 

Oluline
Sisaldab tsementi. Omab leeliselist toimet. Selle tõttu nahk ja silmad 
kaitstakse. 

Nahale sattunud aine eemaldatakse  hoolikalt loputades. Aine silma 
sattumise korral  võtke ühendust arstiga. 

Tardununa kahjutu inimestele ja keskkonnale.

Tehniliset andmed ARDEX-i kvalitedinõuete kohaselt: 

Segamisvahekord: u. 1,55 l vett : 5 kg pulbrit või  
 u. 1 MO vett : 2,5 MO pulbrit  
 (MO=mahuosa)

Mahukaal: u. 1,3 kg/l

Märgkaal: u. 1,9 kg/l

Kulu: pulbrikulu     
 3 mm vuuk mille sügavus on 5 mm 
 30x30 cm plaat  u. 0,20 kg/m² 
 20x30 cm plaat u. 0,25 kg/m² 
 15x30 cm plaat  u. 0,30 kg/m² 
 Materjali ülekulu on töötavast ja   
 plaadist sõltuvalt 0,1–0,3 kg/m².

Tööaeg segunõus (+20 °C): u. 30 minutit

Kõndimiskindel (+20 °C): u. 90 minutit pärast

Kuulisurvetugevus: 1 päeva pärast  u. 40 N/mm² 
 3 päeva pärast  u. 60 N/mm² 
 7 päeva pärast  u. 70 N/mm² 
 28 päeva pärast  u. 80 N/mm²

Põrandaküte: sobib

Pakend:  kott 5 kg neto

Ladustamine/säilivus:  u. 12 kuud kuivas ruumis kinnises  
 originaalpakendis.

ARDEX-i tooted on testitud nii laboratoorselt kui ka praktikas. Kui järgitakse kehtivaid ametlikke ehitamise määrusi ja eeskirju ning meiepoolseid  
juhiseid toodete kasutuse kohta, saadakse soovitud lõpptulemus. Toodetega kaasnevaid kasutusjuhendeid võivad mõjutada riigis kehtivad   
ehitusmäärused, konstruktsioonid, sertifitseerimisnõuded ja praktiline kogemus. 01
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