
ARDEX AF 270
Päällysteliima linoleumi- ja tekstiilipäällysteille

Käyttöalue
Huokoisille alustoille sisätiloissa.

Erityisesti juutti-, korkment- ja lasikuitutaustaisten linoleumien sekä 
tekstiilipäällysteiden kiinnittämiseen lateksitaustalla tai ilman lateksi-
taustaa. PUR- ja CVT - taustaisten tekstiilipäällysteiden suhteen ottakaa 
yhteys Ardex’n tekniseen neuvontaan. ARDEX AF 270 -liimalla on erityi-
sen hyvä alkutartunta sekä alku- ja loppulujuus.

ARDEX - järjestelmätuote:
Erityisen hyvä lopputulos ARDEX-tasoitteiden kanssa tartuntalujuuden 
ja sisäilman laadun suhteen.

Alustan esikäsittely
Alustan pitää olla tasainen, kuiva, luja, kantava ja puhdas sekä halkea-
maton. Mahdollinen alustan kunnostus tehdään tarkoitukseen sopivalla 
ARDEX - tasoitteella ja pohjustusaineella.

Työskentely
Liima sekoitetaan ennen käyttöä ja levitetään tarkoitukseen sopivalla 
liimakammalla tasaiseen kerrokseen. Liimattaessa hengittäviä päällys-
teitä, voidaan päällyste kiinnittää vaihtoehtoisesti myös märkään lii-
maan. Limittyviä liimakerroksia vältetään. Tuuletusaika riippuu huoneil-
masta, alustan ja päällysteen lämpötilasta, alustan imukyvystä sekä 
myös käytetystä liimamäärästä ja voi olla jopa 10 minuuttia. Asennuk-
sessa noudatetaan myös alan yleisiä ja päällystetoimittajan ohjeita. 
Tarvittaessa tehdään koekiinnitys.

Työvinkki
Märkäliimauksessa varmistutaan, että liima levitetään tasaiseen ker-
rokseen niin, että päällysteen tausta kastuu tasaisesti liimasta. Märkä-
liimauksella saavutetaan parempi liimalujuus.
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• Pieni menekki

• Voimakas alkutartunta

• Huokoisille alustoille

• Erityisen ympäristöystävällinen

• Kuivuttuaan hajuton

• Liuotteeton

• Kevyt levittää
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Huomaa
Saumat voidaan hitsata aikaisintaan 24 tunnin kuluttua liimauksesta. 

Päällyste kiinnitetään tarramaiseen liimaan. Liiman pitää olla tarramai-
nen / joustava, mikä varmistetaan kiinnityksen edetessä. Noin 40 mi-
nuutin kuluttua asennuksesta jyrätään päällyste vähintään 50 kg jyräl-
lä.

Alan yleisiä ja päällystetoimittajan ohjeita noudatetaan alustan ja ilman 
enimmäiskosteuden sekä lämpötilan suhteen. Tarvittaessa tehdään 
koeliimaus.

Mahdollinen kuivunut pintakerros poistetaan ennen liiman käyttöä. Sitä 
ei saa sekoittaa liiman joukkoon.

Suositeltavat liimakammat ja -menekit
Vain hieman taustamuotoilluille tekstiili- ja linoleumpäällysteille: 

TKB B1
Menekki: n. 3,3–3,9 m²/l tai 325–375 g/m²

Voimakkaasti taustamuotoilluille tekstiilipäällysteille ja kookos- sekä si-
salpäällysteille:

TKB B2
Menekki: n. 2,8–3,2 m²/l tai 400–450 g/m²

Menekit on arvioitu Pajarito-liimakammoilla ARDEX - tasoitteiden päällä.

Epävarmoissa tilanteissa suosittelemme koetyötä.

Sitoutuneessa tilassa vaaraton ihmisille ja ympäristölle.

Tekniset tiedot ARDEX - laatuvaatimusten mukaan: 

Tyyppi:  erikoismuoviseos

Menekki:  suositellun liimakamman mukaan

Työskentelyolosuhteet      
Lämpötila: yli +15 °C    
Ilman suhteellinen kosteus: alle 75 % RH

Tuuletusaika huokoisilla alustoilla alle 10 minuuttia

Asennusaika: n. 15 min. (+18 °C ja 65 % RH)  
 Alhaisemmat lämpötilat ja korkeampi  
 ilman suhteellinen kosteus pidentävät  
 annettuja aikoja ja voivat aiheuttaa  
 kosteuden kerääntymistä päällysteen  
 alle.

Pesu: soveltuu vaahto- ja    
 painehuuhtelupesuun

Tuolinpyörä: soveltuu (EN 12529 mukaan)

Puhdistus: ennen kovettumista vedellä

Lattialämmitys: soveltuu

Pakkaus:  astia 14 kg netto

Varastointi:  n. 12 kk viileässä ja kuivassa tilassa  
 avaamattomassa    
 alkuperäispakkauksessa. Säilytetään  
 pakkaselta suojattuna. Avattu astia  
 suljetaan huolellisesti.

ARDEX - tuotteet on testattu laboratoriossa ja käytännössä. Kun noudatetaan voimassa olevia viranomaisten määräyksiä ja ohjeita rakentamisesta 
sekä antamiamme ohjeita tuotteen käytöstä, saadaan haluttu lopputulos. Tuotteisiin annettuihin käyttöohjeisiin saattavat vaikuttaa maakohtaiset  
rakennusmääräykset, rakenteet, sertifiointivaatimukset ja käytännön kokemus. 07
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