Põrandasegud

ARDEX K 5
Välkpahtel

• ARDURAPID omadus tähendab kiiret kõvenemist ja vee täielikku
seondumist tsemendipõhise tootega
• Seina- ja põrandapindade parandamine
• Betoonile ilma krundita
• Kattematerjaliga kaetav u. 30 minutit pärast
• 0–4 mm kihipaksustele

Kasutusala
ARDEX K 5 välkpahtlit võib kasutada betoon-, karastatud kergbetoonja Leca betoon pindade osaliseks tasandamiseks või muudeks pindade väikeparandusteks.
Väikeste aukude ja ebatasasuste paikamiseks vineer- ja puitlaastplaat
pindadel, seintel ja lagedel.
ARDEX K 5 välkpahtlit võib kasutada ületasandamisel 0–4 mm kihipaksuse korral.
Ainult sisetingimustes.
Aluspinna eeltöötlus
Aluspind peab olema kuiv, stabiilne, tolmuvaba ja puhas naket kahandavatest ainetest nagu näiteks õli, rasv vms.
ARDEX K 5 nakkub ilma kruntaineta peaaegu kõigile ehitusmaterjalidele. Plastpinnad ja muud tihedad pinnad krunditakse nagu alati ARDEX
P 51 või ARDEX P 82 kruntainega, vt. lähemalt kruntainete tootekirjeldustest.
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Ebakindlates tingimustes soovitame kontakti võtmist meie tehnilise
nõustajaga ja võimalikku katsetööd.
Segamine ja pinnale kandmine
Puhtas anumas segatakse segupulber ja külm vesi sellises vahekorras, et saadakse ühtlane pastalaadne mass. Ühe kilo segupulbriga segatakse u. 0,3 liitrit vett.
Tööaega +18 °C – +20 °C temperatuuril on u. 5 min. Sega kokku selline kogus pahtlit mille jõuad antud tööajaga ära kasutada. Kõrged
temperatuurid lühendavad ja madalad pikendavad tööaega.
Tasandatud pinna võib katta u. 30 min. pärast (eelpool toodud temperatuuril). Parketi võib liimida otse tasanduskihile u. 24 h pärast.
Enne pindmise põranda kattematerjali paigaldamist peab ka aluskonstruktsioon olema piisavalt kuiv.
ARDEX K 5 välkpahtel on niin peene fraktsiooniga, et selle võib pinnale
kanda kihipaksusega ”nullini”. Üle 4 mm ületasandusteks soovitame
ARDEX A 45 või ARDEX A 31 tasandussegu.
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Tihedatel pindadel, mille peale tuleb tihe kattematerjal, on tasanduskihi miinimumpaksus 2 mm, et saavutataks ühtlaselt imamisvõimeline
aluspind põrandakatteliimile.

Tehniliset andmed ARDEX-i kvalitedinõuete kohaselt:
Segamisvahekord:

ARDEX K 5 välkpahtlit ei saa kasutada välistingimustes ega pindadel
millel on pidevalt seisev vesi.

u. 0,33 l vett : 1 kg pulbrit või		
u. 1,65 l vett : 5 kg pulbrit

Pulbrikaal:

u. 0,86 kg/l

Saab töötada üle +5 °C temperatuuril.

Märgkaal:

u. 1,5 kg/l

Kulu:

u. 1,15 kg pulbrit/m²/mm

Tööaeg (+20 °C):

u. 5 min.

Kõndimiskindel (+20 °C):

u. 30 min.

Kaetav (+20 °C):

u. 30 min.

Kuulisurvetugevus:

Brinell				
1 päeva pärast
20 N/mm²		
7 päeva pärast
37 N/mm²		
28 päeva pärast
40 N/mm²

Kontoritooliratas:

talub (vähemalt 1 mm kihipaksus)

Pakend:

kott 5 kg neto

Pane tähele
Kui tasandussegu peale paigaldatakse ujuv parkett või laminaat, paigaldatakse põranda kattematerjali ja tasandussegu vahele kinni teibitud servadega 0,20 mm PE-kile või samaväärne tihe aurutõkke.
Oluline
Sisaldab tsementi. Omab leeliselist toimet. Selle tõttu nahk ja silmad
kaitstakse. Aine eemaldatakse nahalt hoolikalt veega loputades. Kui
ärritus kestab kauem tuleb pöörduda arsti poole.

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

ARDEX GmbH
Friedrich-Ebert-Str. 45
58453 Witten
Germany

13
52121

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.
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Cementitious screed for internal use
EN 13813:CT-C20-F7; Polymer-modified

