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BRUKSOMRÅDE
Til vegger innendørs.
ARDEX D 22 er velegnet til liming av keramiske fliser og mosaikk, 
samt til montering av isolasjonsplater og lette bygningsplater.

FORBEHANDLING AV UNDERLAGET
Underlaget skal være tørt, fast, bæredyktig og fritt for støv, uren
heter og vedheftsreduserende midler.

Eksisterende flisbelegninger skal forsparkles med et tynt lag 
ARDEX D 22. Når skrapsparklingen er tørr, kan liming av nye kera
miske fliser begynne.

Fliser kan settes på underlag av gipspuss og gipsplater uten å prime 
først. Underlag av gipspuss skal være ettlagspuss med min. 10 mm 
lagtykkelse og må ikke filses eller stålglattes før liming med ARDEX  
D 22. ARDEX D 22 er velegnet til liming av fliser på vegger av be
tong, som har herdet min. 1 måned.

BEARBEIDING
ARDEX D 22 påføres underlaget med den glatte siden av en tannspar
kel, som etterpå vendes og dras gjennom limet med tannsiden. Flis
limet må påføres underlaget i så stor mengde at hele flisens bakside 
er fullstendig dekket med lim etter legging/setting. Tannsparkelens 
tannstørrelse avhenger av flisens art og størrelse, baksidens ruhet, 
samt underlaget.

Avhengig av underlagets sugeevne og romtemperaturen kan flislimet 
påføres på større eller mindre arealer. Det må ikke påføres flislim på 
større areal enn det man klarer å legge fliser på før limet skinnherder.

Flisene hefter straks til underlaget og siger ikke. Det er ikke nød
vendig å bruke fugekryss eller fugesnor. Det kan normalt foretas 
korreksjon av de enkelte fliser eller plater inntil ca. 15 – 20 min. etter 
at de er lagt. 

Ved liming av isolasjonsplater og lette bygnings plater påføres limet i 
striper eller punktvis på baksiden av platene. Hvis den anvendte plate 
ikke har åpne porer, skal overflaten først åpnes mekanisk. I tvilstilfelle 
anbefales det først å gjennomføre en prøve liming. Åpnede spann 
lukkes godt igjen.

Høyere temperaturer forkorter og lavere temperaturer forlenger bear
beidingstiden, åpentiden og tørketiden. ARDEX D 22 kan bearbeides 
ved temperaturer over + 5 ºC.

Etterbehandling: Eventuell overskytende flislim på fliser og i fugene 
fjernes umiddelbart etter at flisene er limt. Til fuging anbefales ARDEX 
fugemasser.

ARDEX D 22
Pastalim

• Oppfyller D2kravene i henhold til  EN 12004

• Til liming av keramiske fliser og skumplast

• Bruksklar  lett påføring og bearbeiding

• Sigefri  god vedheft

• Lavt forbruk
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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.

Flislim 175

BEMERK
Liming med pastalim /dispersjonslim forutsetter at minst den ene 
flaten, enten underlaget eller flisen, er sugende.

Til liming av keramiske fliser på ikke sugende underlag i høyt belaste
de våtrom anbefales ARDEX X 77.

For å unngå misfargninger ved innendørs liming av marmor og andre 
naturstein, som ikke tåler fukt, anbefales produktene fra ARDEX 
Natursteinssystem.

Til tetting eller fuktbeskyttelse av fuktfølsomme underlag f.eks. 
i våtrom og på fuktfølsomme underlag utføres først en vanntetting 
med en ARDEXmembran, før flisene limes.

KARAKTER
Bruksklar, meget sigefri, lett å bearbeide, pastalim med meget høy 
begynnelsesstyrke og klebeevne, som etter uttørking er bestandig 
overfor den fuktighet, som normalt forekommer på vegger i våtrom  
i private boliger.

TEKNISKE DATA

Egenvekt:    Ca. 1,2 kg/liter

Materialforbruk 
på glatte underlag:   Ca. 1,1 kg/m² 
    med 3x3x3 mm tannsparkel 
    Ca. 2,0 kg/m²  
    med 6x6x6 mm tannsparkel 
    Ca. 2,5 kg/m² 
    med 8x8x8 mm tannsparkel

Åpentid:    Ca. 30 minutter

Korrigeringstid:    Ca. 1520 minutter

Fuging (+20 ºC):    Etter uttørking (ca. 24 timer)

Avtrekksstyrker:    Etter 28 dager ca. > 1,0 N/mm²

Emballasje:    Spann á 5 kg netto

Lagring:    Frostsikkert i tørre rom ca. 12 mnd. 
    i uåpnet originalemballasje.


