
ARDEX AF 270
Linoleum- ja tekstiilkatete liim

Kasutusala
Poorsetele aluspindadele sisetingimustes.

Spetsiaalselt džuudist, korgist ja klaaskiust tagapinnaga linoleumide 
kinnitamiseks ning lateks tagapinnaga või ilma lateks tagapinnata 
tekstiilkattematerjalide kinnitamiseks. PUR ja CVT tagapinnaga katte-
materjalide osas võtke ühendust  ARDEX-i tehnilise nõustamisega. AR-
DEX AF 270 liimil on eriti hea algnake ning alg- ja lõpptugevus.

ARDEX süsteemitoode:
Koos ARDEX-i tasandussegudega saavutatakse eriti hea tulemus nak-
ketugevuse ja siseõhu kvaliteedi osas.

Aluspinna eeltöötlus
Aluspind pead olema sile, kuiv, tugev, kandev ja puhas ning pragude-
ta. Võimalik aluspinna parandus tehakse sobiva ARDEX-i tasandussegu 
ja kruntainega. 

Töötamine
Enne kasutamist segatakse liim läbi ja levitatakse sobiva liimikammi-
ga, ühtlase kihina aluspinnale. Liimides nn. “hingavaid“ kattematerjale, 
võib need kinnitada ka märjale liimikihile. Liimikihtide ülekatteid tuleb 
vältida. Liimipinna tuuldumisaeg sõltub sisekliimast, aluspinna ja katte-
materjali temperatuurist, aluspinna imamisvõimest ning kasutatud lii-
mikogusest. Tuuldumisaeg võib olla kuni 10 minutit. Liimimistöödel jär-
gitakse ka ala üldiseid ja kattematerjali tootja poolseid juhiseid. 
Vajadusel tehakse katseliimimine.

Praktiline nõuanne
Märgliimimisel veendutakse, et liim levitatakse alusele ühtlase kihina 
nii, et kattematerjali tagapind märgub ühtlaselt liimiga. Märgliimimise-
ga saavutatakse parem liimitugevus. 
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• Väike kulu

• Tugev algnake

• Poorsetele aluspindadele

• Eriti keskkonnasõbralik

• Kuivanuna lõhnatu

• Lahustivaba

• Kerge pinnale levitada
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ARDEX AF 270
Linoleum- ja tekstiilkatete liim

Pane tähele
Vuugid võib kokku keevitada mitte varem kui 24 h pärast. 

Kattematerjal kinnitatakse kleepsulaadsele liimikihile. Liimipind peab 
olema kleepsulaadne ja pehme, mida kontrollitakse ka liimimise käi-
gus. Umbes 40 minuti pärast kinnitamisest rullitakse kinnitatud mater-
jal vähemalt 50 kg rulliga üle.  

Liimimistöödel järgitakse ala üldiseid ja kattematerjali tootja poolseid 
juhiseid aluspinna maksimaalse niiskuse ja temperatuuri osas. Vajadu-
sel tehakse katseliimimine.

Võimalik kuivanud pinnakiht eemaldatakse enne liimi kasutamist. Seda 
ei tohi liimi sisse segada.

Soovitatavad liimikammid ja -kulu 
Kergelt faktuurse tagapinnaga tekstiil- ja linoleumkattematerjalidele:

TKB B1
Kulu: u. 3,3–3,9 m²/l või 325–375 g/m²

Tugevalt faktuurse tagapinnaga tekstiil-, kookos- või sisalkattematerja-
lidele:  

TKB B2
Kulu: u. 2,8–3,2 m²/l või 400–450 g/m²

Kulud on arvestatud Pajarito liimikammidega ARDEX-i tasandussegude 
peal. 

Ebakindlates olukordades soovitame katsetööd.

Seondununa kahjutu inimestele ja keskkonnale.

Tehnilised andmed ARDEX-i kvaliteedinõuete kohaselt: 

Tooraine:  eriplastisegu

Liimkulu:  vastavalt soovitatavale liimikammile

Töötamistingimused      
Temperatuur: üle +15 °C   
Õhu suhteline niiskusesisaldus: <75 % RH

Tuuldumisaeg: poorsetel aluspindadel <10 minutit

Paigaldusaeg: u. 15 minutit (+18 °C ja 65 % RH) 
 Madalamad temperatuurid ja kõrgem  
 suhteline õhu niiskusesisaldus   
 pikendavad eeltoodud aegasid ja  
 võivad põhjustada niiskuse   
 kogunemist kattemateljali alla. 

Pesu: sobib vaht- ja surveloputuspesu

Kontoritool: sobib (EN 12529 kohaselt)

Puhastamine: enne kõvenemist veega

Põrandaküte: sobib

Pakend:  anum 14 kg neto

Ladustamine/säilivus:  u. 12 kuud jahedas ja kuivas   
 külmumiselt kaitstuna avamata   
 anumas. Avatud anum suletakse  
 hoolikalt.

ARDEX-i tooted on testitud nii laboratoorselt kui ka praktikas. Kui järgitakse kehtivaid ametlikke määrusi ja eeskirju ning meiepoolseid toodete  
kasutusjuhendeid, saadakse soovitud lõpptulemus. Toodetega kaasnevaid kasutusjuhendeid võivad mõjutada riigis kehtivad ehitusmäärused, 
konstruktsioonid, sertifitseerimise nõuded ja praktiline kogemus. 07
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