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 • Škárovacia hmota na báze epoxidovej živice 

• Jednoduché spracovanie 

• Odolná proti vysokým chemickým a mechanickým namáhaniam 

• Odolná proti čisteniu pod vysokým tlakom 

• Špeciálne typy pre: 

 - zatieranie 

 - pneumatickú pištoľ 

Popis výrobku: Ardacolor Xtrem easy epoxidová škárovacia hmota je škárovacia hmota odolná proti vysokým 
chemickým a mechanickým namáhaniam pre keramické obklady a dlažby, sklenené 
a porcelánové mozaiky a kabrince. Súčasne sa môže použiť aj ako hmota na lepenie 
predovšetkým v prípadoch, keď je dôležité dodržanie farebného odtieňa medzi hmotou na 
lepenie a škárovacou hmotou (napr. pri sklenených, porcelánových a drobných mozaikách). 
Po vytvrdnutí je epoxidová škárovacia hmota odolná proti množstvu chemikálií, vode 
pôsobiacej agresívne na betón, agresívnym čistiacim prostriedkom, horúcej pare a erózii 
spôsobovanej vodou. Pretože tuhne bez rizika tvorby trhlín, je zárukou skutočne tesného 
vyškárovania a chráni tak podklady citlivé na pôsobenie vody, ako sú podklady v bytoch, 
pracovné stoly alebo bežné stoly v kuchyniach, sadrové a drevotrieskové dosky. V čisto 
nanesenom vyškárovaní sa nezachytávajú prakticky žiadne nečistoty, vyškárovanie sa ľahko 
čistí a je preto veľmi hygienické. 
Zloženie epoxidovej škárovacej hmoty Unipox: 
Zložka A – pastovitá hmota na báze epoxidovej živice. 
Zložka B – pastovité tvrdidlo; špecifická hmotnosť zmesi: cca. 1,5 g/ml. 

Oblasti použitia: Sprchy, bazény, kúpeľne, sanitárne priestory, nemocnice, veľkovývarovne, prevádzky na 
spracovanie potravín a nápojov, pivovary, mliekárne, prevádzky v oblasti papierenského, 
kožiarskeho, textilného a chemického priemyslu, zariadenia na úpravu vôd, priestory určené na 
nabíjanie batérií, galvanizovne, kuchynské pracovné dosky, laboratóriá. V zásobníkoch pitnej 
vody a v chemických laboratóriách s aplikáciou žiarenia sa odporúča použitie hmoty Unipox 3 
K 823. Hmota je vhodná na kontakt s potravinami podľa odporúčania XL (47. oznam) Komisie 
pre plasty pri Spolkovom úrade pre zdravie. 

Spracovanie: Škárovať sa smú vodorovné ako aj zvislé škáry so šírkou 1,5 – 12 mm. 
Teplota škárovaných plôch nesmie byť nižšia ako +10 °C. Rovnako sa neodporúča ani 
spracovanie plôch, ktorú sú nadmerne zohrievané priamym slnečným žiarením. 
Ak použijete škárovaciu hmotu Ardacolor Xtrem easy (Unipox) ako hmotu na lepenie, 
dbajte na to, aby teplota okolitého vzduchu, podkladu a obkladového materiálu nebola 
nižšia ako +15 °C a aby po zalepení nepoklesla počas nasledujúcich minimálne 48 hodín 
pod +12 °C. 

Poznámka: Pri neglazovanej keramike musíte na základe pokusov preveriť, či je možné vyčistenie 
povrchov obkladov a dlažieb bez akýchkoľvek zvyškov. 

Spracovanie 
a miešanie: 

Najvhodnejšie podmienky sa spracovanie vykazuje materiál pri teplote +20 °C. Pri nižších 
teplotách by ste mali hmotu pred miešaním mierne zohriať; pri vyšších okolitých teplotách 
odporúčame chladenie škárovacej hmoty vo vodnom kúpeli. 
Po úplnom vyprázdnení tvrdidla B do vedra so zložkou A vymiešajte obe zložky pomocou 
vŕtačky a vrtule na miešanie ARDAL WS do homogénnej konzistencie. Doba miešania: min. 3 
minúty. 
Vymiešaný materiál musíte spracovať do istej doby a súčasne ho aj zmyť z povrchu obkladu, 
resp. dlažby. Doba spracovania závisí od teploty: pri +20 °C sa pohybuje okolo 50 minút, pri 
+30 °C okolo 40 minút. Ak budete pripravovať len isté množstvá, dbajte na presné odmeranie 
zložky A a B. 
Miešací pomer, ktorý musí byť zachovaný: 

Ardacolor Xtrem easy (Unipox®) 

842-849 
FAREBNÁ EPOXIDOVÁ ŠPÁROVACIA HMOTA 
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3 hmotnostné diely zložky A : 1 hmotnostný diel zložky B 

Vymiešanú hmotu môžete spracovať vtieraním. Na spracovanie pomocou pneumatickej pištole 
odporúčame typový rad škárovacej epoxidovej hmoty Unipox P. 

Vtieranie hmoty: Vymiešanú zmes votrite do čistých a suchých škár pomocou škárovacej lyžice ARDAL WKE 
tak, aby ste dosiahli úplné vyplnenie škáry. Prebytočný materiál potom stiahnite škárovacou 
lyžicou diagonálne na smer povrchu daného obkladu. Pri extrémne širokých špárach na stene 
môžete stabilitu dosiahnuť pomocou fixačného prostriedku ARDAL 222. 

Špárovanie 
pneumatickou 
pištoľou: 

Na spracovanie pomocou pištolí sa epoxidová škárovacia hmota  plní do špeciálneho 
valcového boxu z plechu. Z tohto boxu sa tlačnou platňou dávkuje do pneumatickej pištole. 
Na spracovanie epoxidovej škárovacej hmoty Unipox pomocou pneumatickej pištole je 
potrebný kompresor s výkonom 10 barov a s nasávacím výkonom 140 – 160 l/min. 

Umytie: Po stiahnutí prebytočného materiálu pomocou plastovej špachtle zotrite zvyšky škárovacej 
hmoty na povrchu čo najmenším množstvom vody. Na tento účel je vhodná predovšetkým 
špeciálna poduška ARDAL WCPW alebo WCPB s držiakom ARDAL WDB, ktoré sú súčasťou 
nášho programu príslušenstva. Výslednú rozriedenú hmotu zotrite hubou, napr. viskózna huba 
ARDAL. Je dôležité, aby ste následne povrch obkladu, resp. dlažby znovu pretreli čistou, 
mäkkou hubou. Hubu nezabudnite často pláchať v čistej vode. Proces čistenia začínajte až po 
jemnom zatiahnutí epoxidovej špárovacej hmoty Ardacolor Xtrem easy. V závislosti od teploty 
spracúvaného objektu sa táto doba pohybuje od 1 až do 5 h. Dôkladné čistenie pred finálnym 
zatvrdnutím je dôležité predovšetkým pri neglazovaných povrchoch alebo pri povrchoch 
s matnou glazúrou. Následné odstraňovanie zvyškov škárovacej hmoty nie je možné. 
Odporúčame kontrolu povrchu bezprostredne po zaschnutí. Jemný povlak sa z glazovaných 
povrchov dá odstrániť do 6 hodín pri použití liehu. Umytie je jednoduchšie pri použití teplej 
vody. 

Čistenie náradia: Pracovné náradie pred zaschnutím škárovacej hmoty zľahka vyčistite vodou. 

Osobitné pokyny pre 
sanáciu poškodených, 
resp. vymytých 
cementových špár: 

Vysoké nároky kladené na trvanlivosť môžu byť dodržané len po splnení nasledujúcich 
podmienok: 

a) materiál je do škáry nanesený v hrúbke minimálne 2 – 3 mm 

b) epoxidová škárovacia hmota dolieha priamo na boky obkladu, resp. dlažby. 

V súlade musíte pred sanáciou škár vykonať nasledujúce práce: 

1. Vyškriabte, vysekajte alebo vyfrézujte drážky na min. hĺbku 2 – 3 mm. 

2. Odstráňte z bokov obkladu, resp. dlažby zvyšky malty. 

3. Pomocou čistiacich prostriedkov na rozpustenie vápenca, resp. tukov dôkladne očistite škáry 

(zvyšky mastnôt sú veľmi nebezpečné, pretože pôsobia ako separačná vrstva a eliminujú 

priľnavosť k materiálu.) 

4. Stlačeným alebo horúcim vzduchom vysušte škáry. 

Poznámka: Pri príprave skontrolujte, či sú obklady, resp. dlažby riadne uložené. Uvoľnené obkladačky 
alebo dlažobné prvky môžete dodatočne zalepiť epoxidovou špárovacou hmotou Ardacolor 
Xtrem easy. Pri veľkoplošnom uvoľnení obkladov a dlažieb mohlo dôjsť napr. k podtečeniu 
tukom. V takomto prípade je nutná úplne nová pokládka obkladu, resp. dlažby. 

Bezpečnosť práce: Epoxidová špárovacia hmota Unipox obsahuje epoxidovú živicu a aminické tvrdidlo. Možné 
precitlivenie pokožky. Postihnuté miesto na pokožke okamžite opláchnite väčším množstvom 
vody a mydlom. Pri práci používajte vhodné ochranné rukavice a okuliare. Rešpektujte 
upozornenia na nebezpečenstvá a bezpečnostné pokyny na obaloch ako aj v listoch 
bezpečnostných údajov ako aj v návode na manipuláciu „Epoxidové živice v stavebníctve“ – 
objednávky adresujte: Industrieverband Klebstoffe e.V., Poštový priečinok 23 01 69, 40087 
Düsseldorf. 

Chemická odolnosť: Úplné údaje pozri v osobitnom zozname odolnosti 207. 
Epoxidová špárovacia hmota Ardacolor Xtrem easy 842-849 je odolná proti (výťah so zoznamu 
odolnosti 207): 
 

ORGANICKÉ KYSELINY: Kyselina mravčia 5 % 
Kyselina mliečna 20 % 
Kyselina citrónová 50 % 
Kyselina octová 10% 
Kyselina vínna 25 % 
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Kyselina oxálová 10% 
 

LÚHY: Hydroxid draselný koncentrát 
Roztok čpavku  
Sodný lúh koncentrát 
Chlórový lúh na bielenie  

 
PALIVÁ, OLEJE: Benzín 

Hydraulický olej 
Nafta 
Motorový olej 
Ľahký a ťažký vykurovací olej 

 

 
ANORGANICKÉ 
KYSELINY: 

Kyselina chrómová 10% 
Kyselina soľná koncentrát 
Kyselina sírová 70 % 
Kyselina dusičná 20 % 
Kyselina fosforečná 50 % 

 
ROZPÚŠŤADLÁ: Terpentínový olej 

Perchlóretylén 
Glycerín 

RÔZNE: Voda agresívna pre betón podľa DIN 4030, čistiace 
a dezinfekčné prostriedky, nápoje 

 

Technické údaje: Pevnosť v tlaku: 65 N/mm2 
Pevnosť v strihu:  14 N/mm2 (oceľ/oceľ) 
Priľnavosť:  25 N/mm2 (kamenina/kamenina) 
Modul E:  4 200 N/mm2 (určené skúškou ohybom) 
Špecifická hmotnosť:  cca. 1,6 g/ml 
Doby zatuhnutia 

po priechodnosť:  cca. 16 hodín pri +20 °C 
po úplné zaťaženie:  cca. 7 dní pri +20 °C 
 cca. 14 dní pri +10 °C 

Spotreba: Spotreba materiálu sa dá prepočítať podľa nasledujúceho vzorca: hĺbka špáry (mm) × šírka 
škáry (mm) × celková dĺžka škáry na m2 (m) × špecifická hmotnosť (1,6) = cca. spotreba v g/m2. 
 
Spotreba materiálu na vyškárovanie niektorých najpoužívanejších obkladov: 
 

Keramické obklady Formát obkladu cm Šírka špáry mm Cca. spotreba kg/m2 

Kamenina 10/10/0,5 2 0,30 

 15/15/0,5 3 0,35 

 20/20/0,7 3 0,40 

 25/25/0,7 5 0,45 

 25/44/0,7 5 0,40 

Kameninová mozaika 5/5/0,5 2 0,60 

 10/10/0,8 2 0,50 

 7,5/7,5/0,5 2 0,50 

Kameninové obklady 10/10/1 3 1,0 

 10/10/0,8/0,6 3 0,8/0,6 

 15/15/1/1,4/1,8 5 1,1/1,5/1,9 

 15/15/0,8/0,6 5 0,9/0,7 

 20/20/0,8/1,4 5 0,7/1,2 

 30/30/0,8/1,4 6 0,6/1,1 

 40/40/1 6 0,5 

 40/40/0,8 6 0,4 

Kabrincové obklady 24/11,5/0,6/0,8/1 8 1,0/1,4/1,7 
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 24/11,5/1,5/2 8 2,5/3,2 

 25/25/1/1,5/2,0 10 1,3/2,0/2,6 

 30/30/1,5 10 1,8 
 

 Kód sadry RE 1 

Skladovanie: Epoxidová špárovacia hmota Ardacolor Xtrem easy nie je citlivá na teplo a mráz a v 
neporušenom obale je skladovateľná po dobu viac ako 6 mesiacov. 
Dátum výroby je uvedený na obale číselným kódom. Prvá číslica udáva rok, druhé dvojčíslie 
týždeň výroby. 

Formy dodávky 
a farby: 

Zmesi na vtieranie: 

5 kg Plastové vedro  
  Ardacolor Xtrem easy 842 béžová  
  Ardacolor Xtrem easy 843 stredne sivá  
  Ardacolor Xtrem easy 845 stará biela  
  Ardacolor Xtrem easy 846 antracitová  
  Ardacolor Xtrem easy 849 strieborno-sivá 

Zmesi na striekanie: 

5 kg Plechový box 
  (4 ks v kartóne) 
 Ardacolor Xtrem easy P-843 stredne sivá  
  (ďalšie farby na požiadanie) 

 


