
Izolace

Lepení

Spárování

od střední zátěže až po tu nejvyšší

přemostění trhlin

atesty na pitnou vodu

od 1 mm do 3 cm

pro domácnost i průmysl

stálost barev

protiplísňové
pro veškeré formáty a podklady

zpracovatelnost 30 min. – 5 hodin

pochůznost 1,5 – 24 hodin

„Kde ostatní lepidla končí, ARDEX 
lepidla začínají..“

 www.ardex.cz       www.tre-mli.cz



ARDEX Baustoff s.r.o.
Jihlavská 7a, 625 00 Brno
tel. + 420 541 249 922
ardex@ardex.cz, www.ardex.cz    
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ARDEX ŘEŠENÍ

Kdo jsme:
ARDEX vyvíjí a vyrábí speciální produkty stavební chemie. Je samo-
statným rodinným podnikem, to znamená, že se neustálým úsilím 
snažíme o inovace na trhu a dodržujeme tak naši tradici: nekom-
promisní kvalitu, takže není náhoda, že ARDEX je považován za 
prémiového partnera ve stavebnictví. 

ARDEX pečuje o své zákazníky a tvoří s nimi pevné vazby. Tak, jak 
jsou rozmanité dotazy a problémy na stavbách zákazníků ARDEX, 
tak je i rozmanitý výrobní program ARDEX, který je koncipován tak, 
aby uspokojil přání a požadavky našich zákazníků. 

Máte zájem? Přihlaste se ještě dnes 
www.ardex.cz/sluzby/skoleni-ardex/

• z praxe pro praxi
• prvotřídní školení
•  kombinace různých témat
• certifikát pro účastníky
•  semináře po celé republice, i ve vašem okolí
• školení na míru a to i u Vás ve firmě

Lepení

Perfektní spára dotváří dokonalý vzhled obkladu a dlažby. Ne-
vzhledné a neprofesionálně provedené spárování může zkazit 
celkový výsledný dojem. Mnohé spárovací hmoty jsou náchyl-
né na množství záměsové vody a vody při mytí spáry. Nebo 
jsou obtížně čistitelné na problematickém povrchu jako je např. 
cotto dlažba.
S našimi hmotami Vám tyto starosti šetříme. Dosáhnete velice 
snadno optimálního vzhledu povrchu Vašich spar, které budou 
pořád mladé. Pokud vyžadujete nejvyšší chemickou odolnost, 
mechanickou pevnost nebo spárujete kámen náchylný na pro-
barvení, je náš sortiment speciálních spárovacích hmot perfekt-
ní volbou.

Profesionálové si cení výrobního programu lepidel ARDEX pře-
devším proto, že jim dává na různé otázky a úkoly správné od-
povědi a řešení. Od univerzálních lepidel až po vysoce flexibilní 
speciální hmoty s vlastnostmi disperzního lepidla a flexibilní 
lepidla s tekutou a variabilní konzistencí. Tam, kde mnohá lepi-
dla svými vlastnostmi a parametry již končí, začíná řada lepidel 
ARDEX. 

Izolace

Izolační produkty od ARDEXu Vám zaručují optimální výsledek 
nejen při izolaci teras, balkónů a prostor, které jsou zatíženy vlh-
kostí, ale i při vyplňování spár, průrazů, napojení vany či izolaci 
podlahových vpustí v koupelnách, sprchách, krytých bazénech 
apod.

Spárování

TRE-MLI s.r.o.
Jankovcova 1055/13 170 00 Praha 7
tel. +420 602 961 461
prodejna@tre-mli.cz, www.tre-mli.cz


