ARDEX DF 710
Lekka masa szpachlowa do wykonywania gładzi
Biała, lekka, gotowa do użytku szpachla dyspersyjna.
Do szpachlowania i wygładzania powierzchni ścian
i sufitów, wewnątrz pomieszczeń.
Doskonała przyczepność do większości podłoży budowlanych, bez
gruntowania.
Do wytwarzania powierzchni, klas od Q3 do Q4.
W grubościach warstw do 3mm.
Doskonale obrabialna.
Możliwość zejścia do „zera”.
Nadaje się idealnie do szlifowania.
Wysoka stabilność.
Możliwość nanoszenia mechanicznego.

Wyprodukowane w systemie jakości
QM/UM
zgodnym z DIN EN ISO 9001/14001
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ARDEX DF 710

Lekka masa szpachlowa do wykonywania gładzi

Rodzaj:
Biała, gotowa do użytku dyspersyjna masa szpachlowa na bazie
wysokojakościowej dyspersji żywicznej z odpowiednio
dobranymi wypełniaczami. ARDEX DF 730 jest
paroprzepuszczalny, charakteryzuje się doskonałą
wytrzymałością jak również gwarantuje wysoką przyczepność na
chłonnych i niechłonnych podłożach budowlanych bez
konieczności gruntowania.
Przygotowanie podłoża:
Podłoże musi być nośne, suche, twarde i wolne od kurzu,
zabrudzeń i innych substancji obniżających przyczepność.
Tapety, odpadające warstwy farb czy tynków usunąć.
Warstwy emalii, farby olejnej i lateksowej oraz innego typu
podłoża, należy oczyścić z oleju, wosku i odtłuścić przed
nałożeniem masy.
Gładkie i szczelne podłoża zagruntować preparatami ARDEX P4
lub ARDEX P82.
Chłonne podłoże mineralne dla obniżenia i wyrównania ich
chłonności zagruntować przy pomocy ARDEX P52.
Stosowanie materiału:
ARDEX DF 710 jest gotowy do użycia bez konieczności
przemieszania.
Podczas ręcznego nanoszenia, materiał nakładany jest przy
pomocy pacy ze stali szlachetnej a następnie wygładzany.
Uzyskanie wymaganej struktury powierzchni wymaga
uprzedniego zwilżenia powierzchni. Wyschnięta powierzchnia
nadaje się do łatwego szlifowania.
Obróbka wykończeniowa:
Rozpoczęcie malowania lub tapetowania może nastąpić po
pełnym wyschnięciu materiału.
Podczas prowadzenia prac wykończeniowych należy
przestrzegać zaleceń producenta w zakresie przygotowania
podłoża i sposobu prowadzenia prac.
Wskazówki:
Masę ARDEX DF 710 stosować w zakresie temperatur +5°C +30°C.

Dane techniczne wg normy jakości ARDEX
Gęstość świeżej
zaprawy:

ok. 1,5 kg/l

Zużycie:

ok. 1,5 kg/m2/mm

Wysychanie
(20°C/50 %)

ok. 24h przy 3 mm

Wartość pH:

ok. 9,5

EMICODE:

-

GISCODE:

D1 – bezrozpuszczalnikowy

Oznaczenie

brak

wg GHS/CLP:
Oznaczenie
wg ADR/GGVSEB:

brak

Opakowanie:

wiadro 14 kg netto

Przechowywanie:

Chronić przed mrozem i wysoką temperaturą.
W oryginalnie zamkniętych opakowaniach 12 m-cy.

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

13
16836
EN 13963:2005/AC:2006
ARDEX DF 710

Szpachla drobnoziarnista
EN 13963:2A
Wytrzymałość na zginanie:
Reakcja na ogień:

NPD
A2

Ponosimy pełną odpowiedzialność za wysoką jakość naszych produk-tów.
Zalecenia dotyczące obróbki zostały opracowane na podstawie wieloletnich
doświadczeń. Są to jednak tylko zalecenia ogólne, które nie gwarantują
zachowania właściwości produktu, ponieważ nie mamy wpływu na warunki
panujące na placu budowy oraz na jakość wykonywania prac.
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Zakres zastosowania:
Do wewnątrz.
Szpachlowanie i wygładzanie powierzchni ścian i stropów przed
pracami malarskimi, tapeciarskimi oraz przed nałożeniem tynku
żywicznego.

