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BRUKSOMRÅDE
ARDEX CA 10 D er et løsemiddelfritt monteringslim med god lime
evne og vedheft til underlaget. ARDEX CA 10 D er velegnet til liming 
og montering av sokkellister, profiler, trappeskinner, klemlister, 
kabelkanaler, dekorasjons, akustikk og isoleringsplater, pyntelis
ter, tre og kunststoffmaterialer, samt keramiske fliser m.m. Kun til 
innendørs bruk.

FORBEHANDLING AV UNDERLAGET
Underlaget skal være fast, bæredyktig, tørt og fritt for støv, skitt, 
olje og andre materialrester. Metall må ikke være rustent, irret eller 
korrodert. Dårlige underlag kan om nødvendig utbedres med ARDEX 
gulv eller veggsparkelmasser før liming med ARDEX CA 10 D.

BEARBEIDING
Toppen av patronen skjæres av med en kniv, og fugespissen skrus på 
og skjæres skrått i forhold til fugebredden. Patronen legges der etter 
ned i fugepistolen, og ARDEX CA 10 D påføres underlaget eller emnet 
som skal limes i en passende mengde. Ved temperaturer på 18 – 20 
°C skal emnene trykkes fast i 15 minutter. Tunge emner eller emner 
som skal stå i spenn, støttes eller fastholdes i 24 timer. Fotlister 
m.m. burde trykkes fast for å fordele limet, før de tas av igjen for å 
luftes i 5 – 10 minutter. Dermed oppnås en heftliming. Temperaturen 
bør under bearbeiding og herding være mellom +10 °C og 30 °C. 
Herdetid er avhengig av underlagets og emnets sugeevne, tempera
tur og luftfuktighet. 

BEMERK
ARDEX CA 10 D kan i frisk tilstand fjernes med vann. Herdet lim 
fjernes mekanisk. 

Åpnede patroner kan oppbevares i dagevis, bare dyseåpningen er 
forseglet.

Uegnet til følgende underlag: Bitumen, butyl, EPDM, gummi, polyety
len, tjære og teflon. ARDEX CA 10 D hefter ikke på polyetylen, teflon 
samt rustent, irret eller korrodert jern eller metall.

ARDEX CA 10 D
Monteringslim

• Allsidig og hurtig monteringslim 

• Til montering av lister, skinner, profiler, fotpaneler m.m.

• Lett påføring og bearbeiding

• God vedheft og hurtig avbinding
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Vi garanterer for en feilfri beskaffenhet av våre produkter. Våre informasjoner er basert på laboratorieforsøk og praktiske erfaringer og er en veiledning ved valg av produkt og arbeidsmetode. 
Da forbrukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll, påtar vi oss ikke ansvaret for de oppnådde resultater. Landspesifikke forskrifter basert på regionale standarder, bygningsreglementer 
og bygnings eller industrinormer kan gi anledning til spesifikke bearbeidingsanbefalinger.

Monteringslim 105

Tekniske data:

Basis:   Løsemiddelfritt dispersjonslim

Konsistens:   Pastøs

Bearbeidingstemperatur:  + 10 ºC til + 30 ºC

Materialforbruk:  Fugestørrelser  
   10 x 10 mm 
   ca. 3,0 lm pr. patron 
    5 x 5 mm 
   ca. 12,0 lm pr. patron

Skinntid:   Ca.15 minutter ved 20 °C

Belastningsklar:   Etter 24 – 48 timer 
   avhengig av forholdene 
   på utførelsesstedet

Emisjonsklassifisering:   M1 (RTS)

Emballasje:   310 ml patroner

Holdbarhet:   Ca. 12 mnd. i uåpnet emballasje


