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ARDEX systemprodukt: Særlig god vedheft og optimale betingelser 
for en luktfri konstruksjon og renere luft i lokalet oppnås ved bruk
sammen med ARDEX sparkelmasser med betegnelsen EMICODE 
EC1.

BRUKSOMRÅDE
Innendørs på gulv. Vannbasert fikseringslim til fiksering
av teppefliser med bakside av:
• Bitumen eller filt
• PVC
• PUR
Til montering på sugende og ikke-sugende underlag innendørs.
Sammensetning: Tyntflytende dispersjon med additiver.

FORBEHANDLING AV UNDERLAGET
Underlaget skal være jevnt, permanent tørt, fast, bæredyktig, fri for 
riss, samt trekk- og trykkfast. Gulvbransjens retningslinjer vedrørende
fuktinnhold, temperaturer m.m. skal overholdes. ARDEX AF 900 
skal brukes ved temperaturer over +15 °C og RF mindre enn 75 %. 
Eventuell sparkling og oppretting av underlaget utføres med en egnet 
ARDEX primer og sparkelmasse.

SYSTEMLØSNINGER
Når ARDEX AF 900 brukes sammen med andre ARDEX-produkter 
med betegnelsen EMICODE EC1, oppnås optimale betingelser
for en miljøvennlig og luktfri konstruksjon. Etter uttørking er ARDEX 
AF 900 uskadelig for mennesker og miljø.

BEARBEIDING
ARDEX AF 900 påføres jevnt over hele underlaget med en malerulle. 
Dammer av lim skal unngås. På eksisterende EDB-gulv, må det ikke
komme fikseringslim imellom platene. Skjøter kan dekkes med tape 
før påføring av fikseringslimet.

Avluftingstiden avhenger av temperatur og luftfuktighet, materialenes 
og underlagets sugeevne, samt hvor mye fikseringslim som påføres. 
Under normale betingelser er avluftingstiden på sugende underlag ca. 
30 min. og på ikke-sugende underlag ca. 60 min. Teppeflisene monte-
res når fikseringslimet er tørket glassklart opp. Flisene gnis godt fast 
i fikseringslimet.

BEMERK
Teppeflis-produsentens anvisninger, samt gjeldende normer og regler 
skal overholdes. I tvilstilfelle anbefales det å utføre et prøvefelt.

Demontering av teppefliser:
Teppefliser kan legges og tas opp igjen flere ganger. Avmonteringen 
startes ved kantene, hvor teppeflisene løsnes langsomt og trekkes
fri av fikseringslimet.

ARDEX AF 900
Fikseringslim til SL-teppefliser

• Meget miljøvennlig

• Oppløsningsmiddelfri

• Hurtig uttørking

• Meget lavt forbruk



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.

Gulvlim 105

Tekniske data:

Materialforbruk:    70 – 90 g/m²

Bearbeidingsbetingelser: Temperatur: Ikke under 15 °C. 
   Relativ luftfuktighet: Ikke over 75 %

Avlufting:    30 min. på sugende underlag. 
   60 min. på ikke-sugende underlag

Monteringstid:    Opp til 24 timer etter påføringen. 
   Lave temperaturer og høy luft- 
   fuktighet forlenger bearbeidingstiden 
   og kan føre til at fuktighet sperres  
   inne i belegningen. De angitte tider  
   er ved +18 °C og 65 % RF.

Rengjøring:    Før herding, med vann

Velegnet til kontorstoler: Ja, i henhold til EN 12529

Velegnet til gulvvarme:  Ja

Daglig rengjøring:    Velegnet til shamponering 
   og sprøyteekstraksjon

EMICODE:    EC1- meget miljøvennlig

Emballasje:    Spann av 10 kg netto

Lagring:    12 måneder i uåpnet emballasje. 
   Lagres kaldt og frostfritt.


