
Ardalan® W-140
CEMENTOVÁ MALTA PRO VYROVNÁVÁNÍ A OPRAVY

technický list
chytré výhody

oBlAsti PoUŽitÍ

PŘÍPrAvA PodklAdU

nÁvod k PoUŽitÍ

– technologie lehčených plnidel
– vyhlazování a vyrovnávání stěn a stropů 
– do interiéru
– díky lehčeným plnidlům vysoká vydatnost
– velmi snadno se natahuje a vyhlazuje
– rychlé tvrdnutí a schnutí
– i v silné vrstvě schne bez trhlin a pnutí
– do 25 mm v jednom pracovním kroku
– lze vyhladit filcovým hladítkem

Ardalan® W-140 slouží k vyrovnávání a vyhlazování povrchů 
stěn a stropů, vyplňování děr a prohlubní a k omítání hlub-
ších nerovností před následným lepením keramických krytin 
v interiéru. Receptura je optimalizována pro rychlý postup 
dalších prací v oblasti renovací a sanací stropů a především 
stěn. Díky technologii lehčených plnidel máte, oproti běž-
ným materiálům, zaručeno vysoké pokrytí plochy. 
Ardalan® W-140 je s malým obsahem chromátů dle směrni-
ce EU 1907/2006 (REACH).

Podklad musí být trvale suchý, čistý (bez nečistot, oleje, 
mastnoty, vosků a dalších separačních látek), bez trhlin, 
pevný v tahu a tlaku. Neměl by být příliš hladký ani hrubý. 
Řiďte se i souvisejícími normami, směrnicemi a stavem roz-
voje technologie. 
Savé a pórovité podklady opatřete penetrací Ardagrip Clas-
sic. Nesavé podklady penetrujte pomocí Ardagrip Xpress. 

Ardalan® W-140 zpracovávejte v rozsahu teplot +5 °C až 
+30 °C. 20kg balení rozmíchejte vrtačkou s míchací spirálou 
v cca 6,0 litru čisté vody až do dosažení homogenní konzis-
tence bez hrudek. Maltu nechejte minimálně 3 minuty od-
stát a znovu krátce promíchejte. Při +20 °C je malta zpra-
covatelná a připravená pro nanášení v požadované tloušťce 
vrstvy 30–40 minut. Přibližně po 1 hodině je vrstva malty 
natolik zavadlá, že ji lze dále upravovat, např. vyhlazovat 

sklAdovÁnÍ
Uchovávejte v chladu a suchu. Skladovatelnost v původním 
obalu je cca 6 měsíců. Datum výroby a minimální trvanlivos-
ti je uvedeno na obalu (číslo šarže: 1. číslo = rok výroby, 2. a 3. 
číslo = týden výroby v daném roce).

ochrAnA PŘi PrÁci
„Dráždivý“. Dbejte pokynů uvedených v bezpečnostním listu 
a na etiketě výrobku.

dodÁvAné BAlenÍ
Papírový pytel 20 kg.

Giscode ZP1

roztočením filcovým hladítkem. Pokud se bude malta pou-
ze obkládat keramickou krytinou, dostačuje stažení ostrými 
tahy hladítka po povrchu. Zrající vrstvy chraňte před příliš 
rychlým schnutím (např. přímým slunečním svitem, průva-
nem nebo vysokou pokojovou teplotou).



Těmito pokyny vám chceme co nejlépe poradit na základě našich zkou-

šek a  zkušeností. Záruku za konečný výsledek v  jednotlivých případech 

nicméně přesto nemůžeme převzít z důvodu námi neovlivnitelných skla-

dovacích a zpracovacích podmínek, i kvůli široké škále možných aplika-

cí a způsobů použití. Proto doporučujeme vždy provést předem vlastní 

zkoušky. Při vystavení výrobku vlivům UV záření může dojít ke změně 

zabarvení. Případné rozdíly v odstínu barvy jsou dány technologií výroby 

a nelze je zcela vyloučit. Při každé pokládce dbejte na zpracovávání vý-

robku se shodnou šarží. Náš technicko–obchodní poradenský servis je 

vám k dispozici pro zodpovězení jakýchkoliv dotazů.

Tímto vydáním končí platnost předchozích verzí dokumentu.                                                                                                                  
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Materiálová báze
cement zušlechtěný polymery 
s obsahem trasu a lehčenými 
plnidly

Barva šedá

Použití
vyrovnávání stěn a stropů, stejně 
jako renovace interiérů

Mísicí poměr cca 6,0 l vody : 20 kg prášku

Sypná hmotnost cca 1,1 kg/ l

Objemová hmotnost čerstvé 
malty

cca 1,4 kg/ l

Spotřeba materiálu cca 1,1 kg/ m2/ mm

Doba zpracovatelnosti (+20 °C) 30–40 minut

Kladení keramiky (+20 °C) po cca 2–3 hodinách

Kladení přírodního kamene 
(+20 °C)

po 24 hodinách

Hodnota pH cca 11–12

Korozivní účinky nezpůsobuje korozi kovů

Giscode
ZP1, s malým obsahem chromá-
tů podle nařízení ES 1907/2006 
(REACH) 

Čištění
nářadí a znečištěná místa ihned 
po použití omýt vodou

Skladování

Uchovávejte v chladu a suchu. 
Skladovatelnost v původním oba-
lu je cca 6 měsíců. Datum výroby 
a minimální trvanlivosti je uvede-
no na obalu (číslo šarže: 1. číslo = 
rok výroby, 2. a 3. číslo = týden vý-
roby v daném roce).


