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Tenkovrstvá lepicí malta

Pro interiér a exteriér

Zvlášť vhodné
pro kameninu v interiéru



Oblast použití:
Pro interiér a exteriér.

Pokládaní dlažeb a obkladů, bělniny, kameniny, mozai-
ky ze skla a porcelánu,  betonových desek a desek z 
přírodního kamene, necitlivých na vlhkost, kameninové 
obklady v interiéru, jakož i kladení stavebních desek, 
např. sádrové desky, izolační desky z tvrzené pěny a 
minerálních vláken (izolační desky s tvrzené pěny s 
oboustranným kašírovaním maltou). Plátování na vy-
tápěných potěrech, lepení pohledových a zvukově izo-
lačních desek. Vhodné i na podlahové topení. Splňuje 
nařízení C2 dle DIN EN 12004.

Speciální vlastnosti
Zpracovatelné do lehké a pastózní hmoty. Vysoká vy-
datnost, vysoká pevnost, dlouhá doba zpracování, širo-
ké spektrum použití. Drží prakticky na všech vhodných 
podkladech jako je beton, cementové potěry, anhydri-
tové potěry, zapískované potěry z litého asfaltu, omít-
ka, zdivo a jiné. Tvoří  pevné spojení mezi stavebními 
materiály.

Záměsný poměr:
10,5 l vody : 25 kg prášku = 1 díl vody : 2 díly prášku

Příprava podkladu:
Suchý nebo vlhký podklad musí být pevný, nosný zba-
vený  prachu, nečistot a separačních materiálů.

Podklady ze sádry, nebo broušených anhydritů musí 
být suché  a přednatřené propojovací disperzí ARDEX 
P 51, ředěnou 1 : 3 vodou.

Na  podkladech  z kovu,  skla  a  podobně  hladkých
materiálech použijeme v interiéru staveb jako propojo-
vací přednátěr ARDEX P 82. ARDEX P 82 chrání  sou-
časně podklad před vlhkostí lepicí malty.
V interiéru přetřete obklady rychlou multifunkční disper-
zí ARDEX P4 nebo naneste v tenké vrstvě ARDEX X7 
Gewerbe.
V trvale vlhkém prostředí nebo v exteriéru použijte jako 
propojovací můstek izolační stěrky ARDEX.
Pokládka obkladů a dlažby pomocí ARDEX X7 Gewer-
be může následovat po vyschnutí přednátěru, propojo-
vacího můstku nebo předstěrkování.

Zpracování: 
V čisté míchací nádobě vmícháváme do čisté vody prá-
šek ARDEX X 7 Gewerbe až získáme bezhrudkovou, 
hladkou, hustě pastovou hmotu. Pro zlepšení struktury 
by jste měli maltu před nanesením na podklad ještě 
jednou rozmíchat.
Konzistenci hmoty je možné přizpůsobit v závislosti od 
podkladu, velikosti a váhy použitého obkladu. 

Maltu ARDEX X 7 Gewerbe nanášíme  hladítkem  na  
podklad  a  ozubeným hladítkem drážkujeme ve svis-
lém směru (floating), tak aby se zaručilo rovnoměrné 
pokrytí celé plochy. Výběr zubu závisí na podkladu, 
druhu, velikosti a zadní straně obkladu. U více namá-
haných ploch, jako jsou např. fasády, naneseme maltu 
i na zadní stranu lepených desek (buttering and floa-
ting), aby bylo zaručeno plnoplošné propojení. 

Při lepení skleněné mozaiky a na přední straně papí-
rem polepeného porcelánu nanášíme tolik ARDEXu X 
7 Gewerbe, aby při vtlačení mozaiky vystupovala mal-
ta do spár a tím bylo dosaženo dokonalé usazení do 
maltového lože. Potřebné dospárování  provedeme  v  
tomto  případě  též  ARDEXem X 7 Gewerbe. 
Pokládaná plocha by měla být jenom tak velká, aby 
bylo možné obklad položit v průběhu 10 minut do ještě 
pastózního, vlhkého lepícího lože a posunovat ním. 
Drsné a nerovné podklady můžete maltou zastěrkovat.
Po vytvrzení stěrkové vrstvy může proběhnout poklád-
ka.

Při lepení tepelně izolačních zateplovacích systémů a 
desek nanášíme lepicí maltu v pásech, nebo “buchtách” 
na zadní stranu desek. Nejsou-li lepené desky porézní, 
musí být  jejich  povrch  před  lepením  mechanicky  
zdrsněn. V případě pochybností provedeme zkoušku. 

Doba zpracování: cca 5 hodin při 20°C

Balení:   pytle 25 kg netto
Skladování:  v suchých místnostech, v originálním  
        balení 12 měsíců  

ARDEX X7 Gewerbe
Tenkovrstvá lepicí malta, vhodná zvlášť 
pro kameninu v interiéru

Ručíme za bezvadnou kvalitu našich produktů. Naše doporučení pro zpraco-
vání vycházejí ze zkoušek a praktických zkušeností, mohou však být považo-
vána pouze za všeobecná doporučení bez garancí vlastností, protože nemá-
me vliv na podmínky na stavbě a způsob provedení prací. Tímto vydáním se 
nahrazují všechny předchozí verze technických listů.
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