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Popis výrobku: Hydrofóbna multifunkčná malta do škár s prímesou syntetických látok, odpudzujúca 

nečistoty, s rýchlejším tuhnutím a kryštalickým viazaním vody, na vypĺňanie škár pri 

aplikácii keramiky, ako aj prírodného kameňa a mramoru necitlivého na sfarbenie. Šírky 

škár 1 až 10 mm v interiéri a exteriéri, ako aj na stenách a podlahách. Rýchlotuhnúca 

malta do škár Ardacolor Premium je pružná, spracúva sa jednoducho, je odolná proti 

mrazu a difúzii vodnej pary a súčasne sa hodí aj na podlahové kúrenia. Malta do škár 

Ardacolor Premium  zaručuje vysokú a bezpečnú priľnavosť na hranách a tvrdne bez 

trhlín. Poskytuje lepšiu ochranu proti istým druhom plesní a mikroorganizmom, vytvára 

jemný povrch a má brilantnú farebnosť. Malta do škár Ardacolor Premium  nepodlieha 

povinnému označovaniu podľa GGVS a garantuje mimoriadne nízke emisie podľa GEV-

Emicode EC1 PLUS. Spĺňa požiadavky podľa CG2 WA (vysoká odolnosť proti oteru, 

nižšia absorpcia vody) podľa STN EN 13888. 

Oblasť použitia: Malta do škár Ardacolor Premium  sa hodí na vypĺňanie škár v keramických dlažbách, 
ďalej pri dlažbách ako kamenina, jemná kamenina, sklenené mozaiky, porcelánové 
obklady, štiepané materiály, ako aj prírodný kameň s citlivosťou alebo necitlivosťou na 
sfarbenie, ako vápence, jurský a svetlý mramor atď., v interiéri a exteriéri. 
 
• Tuhne rýchlejšie, zaručuje priechodnosť už po 90 minútach 
• jednoduché spracovanie, dobré vypĺňanie škár a umývanie 
• jemný povrch a brilantná farebnosť 
• antibakteriálny účinok, vyššia odolnosť 
• vysoká miera kryštalického viazania vody, bez vyrážania na okrajoch 
• odolnosť proti mrazu a vode 
• flexibilná, s prímesou syntetických látok 
• dobrá ochrana proti plesniam a mikroorganizmom 
• jednoduché ošetrovanie a odpudzovanie nečistôt 
• veľmi vysoká odolnosť proti oderu, nízka absorpcia vody 
• veľmi vysoká priľnavosť na hrany 
• bez označenia podľa GGVS 
• Emicode EC1 PLUS, veľmi nízke emisie. 

Technické údaje: Šírky škár 

1 až 10 mm 
Zmiešavací pomer 

0,5 – 0,6 l vody na 2 kg prášku  
1,2 – 1,4 l vody na 5 kg prášku  
5,5 – 6,0 l vody na 25 kg prášku 
Doba zretia 

cca. 2 minúty 
Doba spracovania 

cca. 30 minút pri +20 °C 
Teplota spracovania 

+5 °C až +25 °C 
Priechodnosť 

po cca. 90 minútach 
Zaťažiteľnosť 

po cca. 24 hodinách 

Podklad pre omietku: Pred začiatkom prác príp. vyškriabte škáry a vyčistite plochu. V škárach nesmú byť 
žiadne zvyšky malty. Pri vypĺňaní škár je mimoriadne dôležité rovnomerné preschnutie 
podkladu. Nerovnomerná vlhkosť podkladu môže spôsobiť fľakatosť alebo mramorový 
vzhľad škárovania. 

Ardacolor PREMIUM (Premium Fuge) 

Flexibilná a multifunkčná malta do škár pre keramiku a prírodný kameň 
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Spracovanie: Maltu Ardacolor Premium  nespracúvajte pri teplotách prostredia a podkladu nižších ako 
+5 °C. S vypĺňaním škár začínajte až po stuhnutí pokládkovej malty alebo tenkovrstvovej 
lepiacej hmoty, v závislosti od použitej lepiacej hmoty najskôr po 3 až 24 hodinách. 
V čistej nádobe zmiešajte 5,5 až 6,0 l vody s 25 kg prášku, resp. 1,2 až 1,4 l vody s 5 kg 
prášku, resp. 0,5 až 0,6 l vody s 2 kg prášku.  
Ardacolor Premium  pridávajte do studenej, čistej vody za stáleho miešania miešadlom s 
otáčkami 600/min a výslednú hmotu dobre premiešajte. 
Následne nechajte hmotu odstáť cca. 2 minúty a potom ju opäť krátko premiešajte. Doba 
spracovania je pri teplote +20 °C cca. 30 minút. 
Z hľadiska aplikácie sa najviac osvedčilo nanášanie hmoty do škár hladidlom priečne a 
následne opätovne šikmo na škáru. Dbajte na úplné vyplnenie škár. Po miernom 
zatiahnutí malty do škár utrite povrch obkladu / dlažby mokrou hubou alebo hladidlom s 
hubou. 
Prípadné šmuhy po malte poumývajte po niekoľkých hodinách hladidlom s hubou a čistou 
vodou. Čerstvo vyplnené škáry chráňte pred prievanom, mrazom a priamym slnečným 
žiarením. 

Osobitné pokyny: Sú možné drobné odchýlky farebného odtieňa. Na súvisiace plochy obkladov / dlažieb 
aplikujte materiál z rovnakej výrobnej šarže, ktorý musíte pripravovať s rovnakým 
množstvom vody a nanášať pri zhodnej teplote. Skúšobné vyplnenie škár odporúčame pri 
profilovaných, drsných, neglazovaných, alebo pórovitých povrchoch. Intenzívne savé 
povrchy musíte najskôr navlhčiť. 

Spotreba: 0,3 až 0,7 kg/m2 v závislosti od hĺbky škár a formátu obkladu/dlažby. 

Čistenie: Náradie a znečistené miesta okamžite vyčistite vodou.  

Balenie: Plastové vrecko 2 kg (6 vreciek v kartóne): biela, striebornosivá, svetlosivá, cementovo 
sivá, jazmín, svetlobéžová, bahamská béžová, pergamon, antracit, karamel, hnedá. 
 
Plastové vrecko 5 kg (4 vrecká v kartóne): biela, striebornosivá, svetlosivá, cementovo 
sivá, jazmín, svetlobéžová, bahamská béžová, pergamon, antracit, karamel, hnedá. 
 
Plastové vrece 25 kg: biela, striebornosivá, svetlosivá, cementovo sivá. 
 

Skladovanie: V suchu a chlade. Doba skladovania v originálnom obale cca 18 mesiacov. 

Bezpečnosť práce: Nepodlieha povinnému označovaniu podľa GGVS. Nesmie sa dostať do rúk deťom. 
Zabráňte kontaktu so zrakom a pokožkou. Karta bezpečnostných údajov je pre 
profesionálnych používateľov dostupná na požiadanie. 

Upozornenia: Kód GIS ZP 1 
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