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ARDEX, tvůrce designových podlahových a stěnových systémů stě-
rek panDOMO®, přichází s novým systémem pohledových stěrek pod 
názvem BETONIMAGE®. Na rozdíl od systému panDOMO®, který 
umožňuje nesčetné barevné kombinace, systém podtrhuje a zvýraz-
ňuje barvu a kresbu betonu ve všech jeho variantách. Není sice  tak 
pestrý jako systémy panDOMO®, určitě jej však velmi příjemně doplňu-
je. Díky nepřebernému počtu různorodých malířských a štukatérských 
technik se otvírají nové možnosti klasického designu betonu. Materiál, 
solidní základ systému, vyrábí a dodává Ardex, myšlenku, nápad a vizi 
dodává zručný řemeslník ve spolupráci se zákazníkem, designérem a 
architektem. Na stěně tak vzniká mnohem více než jen pouhý barevný 
nátěr, vzniká jedinečný design propůjčující objektu výjimečnost, 
ojedinělost a originalitu.
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POHLEDOVÝCH STĚREK

ARDEX B14

• univerzální hmota na stěny jak pro finální povrchy,  
  tak i pro přípravu podkladu až po klasickou 
  reprofilaci betonu
• při větších opravách nastavitelná pískem, výhodné 
  a ekonomické řešení
• velmi rychle po aplikaci první vrstvy možno 
  přistoupit k následným pracovním krokům
• pro interiér i exteriér 
  (extrémní odolnost vůči chloridům)

• pro interiér i exteriér
• ideální materiál s multifunkčním použitím 
  (opravná malta, omítka, lepení a tvorba koupelnového nábytku,  
   zdící malta pro přesné tvárnice a lepidlo pro obklad i dlažbu)
• pro vyrovnávky a opravy až do 30-ti mm

ARDEX AR 300
MULTITALENT - RENOVAČNÍ UNIVERZÁLNÍ BETONOVÁ STĚRKA

OPRAVNÁ A POHLEDOVÁ BETONOVÁ STĚRKA

•



ARDEX B12

• šedá stěrka pro opravu a stěrkování stěn z pohledového 
  betonu, prefabrikátů, cementových nebo 
  vápenocementových omítek
• oprava nerovností stěn a stropů bez omezení vrstvy
• plnitelná při silnějších vrstvách pískem
• pro interiér i exteriér, zvýšená odolnost vůči chloridům

JEMNÁ BETONOVÁ STĚRKA

VELMI JEMNÁ BETONOVÁ STĚRKA

ARDEX B10

• šedá stěrka pro celoplošné stěrkování stěn a stropů s nezaměnitelným  
  vzhledem betonu
• velmi jemný betonový make-up pro vrstvy od 0 do 3 mm
• pro interiér i exteriér, extremní odolnost vůči chloridům
• vzájemně vhodně kombinovatelná, např. s materiály ARDEX F3 nebo 
  ARDEX A 46 



• bílá cementová stěrka pro interiér  s možností probarvování
• aplikovatelná v libovolné vrstvě bez vzniku smršťovacích trhlin 
• možnost hladkého homogenního povrchu i strukturálního designu
• krystalická vazba vody ARDURAPID Efekt® zaručuje rychlé zrání 
  a nezanáší vlhkost do objektu

ARDEX A 900
RUSTIKÁLNÍ STĚRKA S MOŽNOSTÍ PIGMENTACE

RENOVAČNÍ A PŘÍPRAVNÁ STĚRKOVÁ HMOTA

ARDEX R1

• bílá opravná a přípravná cementová stěrka pro interiér  na stěny
• vyrovnávání všech typů podkladů bez penetrací a přednátěrů
• nekompromisní přídržnost na všech typech materiálů 
  (sklo, tapety, nátěry, obklady apod.)
• originální sametový vzhled povrchu
• krystalická vazba vody ARDURAPID Efekt® zaručuje rychlé zrání 
  a nezanáší vlhkost do objektu
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• bílá cementová stěrka pro interiér i exteriér na stěny
• možná vzájemná kombinace a míchání např. v kombinaci 
  s ARDEX B10, ARDEX B12 nebo ARDEX B14
• určena pro strukturované pohledové plochy
• ideální pro opravné práce památkových objektů

DEKORATIVNÍ STĚRKA PRO RUSTIKÁLNÍ 
ÚPRAVU STĚN

ARDEX F 11

ARDEX F 3
DEKORATIVNÍ VELMI JEMNÁ STĚRKA

• bílá cementová stěrka pro interiér i  exteriér
• vysoká plasticita, použitelná do neomezené síly vrstvy
• originální sametový vzhled povrchu, 
  kombinace s velmi jemnou stěrkou ARDEX B10
• krystalická vazba vody ARDURAPID Efekt® zaručuje rychlé zrání 
  a nezanáší vlhkost do objektu



NIVELAČNÍ POHLEDOVÁ STĚRKA

• výroba užitkových namáhaných ploch v obchodě i průmyslu
• nivelace podlah v silných vrstvách až do 50-ti mm
• extremní vysoká pevnost, brzy po aplikaci pochůzná a zatížitelná
• krystalická vazba vody ARDURAPID Efekt® zaručuje rychlé zrání 
  a nezanáší vlhkost do objektu 
• v exteriéru použijte nivelační hmoty ARDEX K 301

ARDEX K 80

ARDEX A 45 ARDEX A 46
FINÁLNÍ STĚRKA PRO PODLAHY A SCHODY

• šedá cementová stěrka pro rychlé opravy nerovností 
  a finální úpravy vertikálních i horizontálních povrchů 
  betonů a schodišť
• rychlé vytvrzení umožňuje další práce a  brzké 
  používání
• vhodné i na stěny a na podstupnice schodů, vhodné 
  pro vysokou zátěž
• krystalická vazba vody ARDURAPID Efekt® zaručuje 
  rychlé zrání a nezanáší vlhkost do objektu

pro interiér pro interiér
& exteriér



ARDEX Baustoff, s.r.o.
Bauerova 10, 603 00 Brno
Tel.: + 420 541249922, Fax.:+ 420 541213962
E-mail: ardex@ardex.cz, www.ardex.cz

TERRAZZO BASIC

SYSTÉM OCHRANY POVRCHU BETONIMAGE®

Speciální impregnace na vodní nebo 
ředidlové bázi.

• speciální pojivo, které ve spojení a použití s lokálními písky a šťěrky tvoří 
  po přebroušení vzhledově výjimečnou a ekonomicky výhodnou podlahu
• aplikace ve vrstvách od 5-ti cm jako plovoucí potěr nebo na potěr izolací
• 12 hodin po aplikaci pochůzná, bezkonkurenčně nejrychlejší, vysoce 
  zatížitelná  designová cementová podlaha na trhu
• dva dny po aplikaci možno přebrousit a používat pro finální provoz

DESIGNOVÁ PODLAHA  S OPTIKOU TERAZZA

www.betonimage.cz
www.betonimage.sk

Zvýrazňovač povrchů a textury, efekt 
mokrého hadru.

LITHOFIN FARBVERTIEFER

LITHOFIN FLECKSTOP W
LITHOFIN MN FLECKSTOP

LITHOFIN MN POLITUR
Ochranný konzervační vosk pro pravidelnou 
údržbu povrchů s hygienickým atestem 
nezávadnosti pro styk s potravinami.

ARDEX PORENFÜLLER
Plnič pórů. Pro prvotní ošetření povrchů 
ploch podlah i stěn před aplikací 
konzervačního prostředku.

ARDEX GLANZ- a MATTVERSIEGELUNG
Konzervační prostředek 
v lesklém nebo matném provedení 
chrání povrch před poškrábáním 
a znečištěním.

ARDEX UNTERHALTUNGREINIGER

ARDEX VERSIEGELUNGSENTFERNER

Prostředek pro každodenní 
šetrnou údržbu povrchů 
a renovaci povrchů.

Mírně alkalický čisticí prostředek pro 
snadné odstraňování 
akrylátových a voskovitých 
konzervačních nátěrů. 

TVOŘÍ PEVNÉ VAZBY


