Päällysteliimat

ARDEX AF 480
SMP-parkettiliima

• Lähes kaikille parkettityypeille sopiva silaanimodifioitu liima
• Yhdistää lujan ja elastisen parkettiliiman ominaisuudet
• Liuotteeton ja vedetön
• 1-komponenttinen
• Ei tarvitse pohjustusta
• Kevyt levittää
• Korkea loppulujuus
• Parketin asennus ARDEX K 55 -tasoitteen päälle jo 1 tunnin kuluttua
• ARDEX - järjestelmätuote – erityisen hyvä lopputulos ARDEX - tasoitteiden kanssa
tartuntalujuuden ja sisäilman laadun suhteen
Käyttöalue
Sisätiloissa lattioilla
•
16 mm monikäyttöparketin max. 200 mm
•
mosaiikkiparketin
•
sauvaparketin
•
18 mm pontatun massiivisauvaparketin
•
lautaparketin
•
180 mm leveän massiivipuulattian (1:8 leveys:pituus)
•
korkkipäällysteen
•
ARDEX DS 40 -askeläänenvaimennuslaatan
asentamiseen lujilla huokoisilla tai tiiviillä pinnoilla sisätiloissa.

Alustan esikäsittely
Alustan pitää olla tasainen, kuiva, luja, kantava ja puhdas sekä halkeamaton. Lattian lujuudet pitää olla valitulle parketille riittävät.

Tyyppi
Silaanimodifioitu polymeeri, joka kovettuu reagoimalla kosteuden
kanssa.

Valuasfaltti ja muut pinnat, jotka eivät kestä pehmintimiä, puhdistetaan
voimakkaasti, pohjustetaan ARDEX P 51 -pohjustusaineella 1 : 0,5 (0,5osaa vettä) ja tasoitetaan ARDEX - tasoitteella vähintään 2 mm paksuudella.

Parketti voidaan asentaa ARDEX K 55 -tasoitteen päälle alle 10 mm
paksuudessa jo 1 tunnin kuluttua ARDEX AF 480 -liimalla.
Kun betoni on riittävän luja ja pölytön, voidaan parketti kiinnittää suoraan betoniin. Ennen asennusta mitataan alustan kosteus ja ilman lämpötila.
Kipsi- tai anhydriittitasoite pohjustetaan ja tasoitetaan aina tarkoitukseen sopivilla ARDEX - tuotteilla.

Lastulevy pitää olla ponttiin liimattu ja ruuvattu hyvin alustaan.
Mahdollinen tasoitus tehdään tarkoitukseen sopivalla ARDEX - tuotteella.
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ARDEX AF 480
SMP-parkettiliima

ARDEX-JÄRJESTELMÄRATKAISU
Yhdessä M1-luokiteltujen ARDEX - tasoitteiden kanssa saavutetaan luotettava ratkaisu myös sisäilman suhteen. Sitoutuneessa tilassa vaaraton ihmisille ja ympäristölle.

Pienikokoiset lautaparketit ja korkki esim. MDF-välikerroksella

Työskentely
ARDEX AF 480 olosuhteutetaan ennen asennusta. Liima levitetään tasaiseen kerrospaksuuteen. Liimaa levitetään vain niin laajalle alueelle,
että parketti ehditään painamaan märkään liimaan.

TKB B6
900–1000 g/m²
Suuret lautaparketit ja massiivipuu

Parkettielementit painetaan tai koputellaan hyvin kiinni. Liimaa pitää
olla tasaisesti, jotta saavutetaan täysi tartunta alustaan.
Liima ei saa nousta pontteihin.
Erityisesti suurikokoisia parketteja asennettaessa varmistetaan täysi
tartunta – tarvittaessa parketin päällä käytetään painoja.
Saumoista mahdollisesti pursuava liima poistetaan heti teräslastalla.
Rajoittaviin rakennusosiin kuten seiniin ja pilareihin jätetään elämisväli
huoneen muodosta, puulajista ja parkettityypistä riippuen.
Huomaa
Dispersiopohjustusaineita ei saa käyttää liiman alla.
Parketin asennuskosteuden pitää vastata puun vuosittaista keskimääräistä kosteutta kyseisessä huonetilassa.

TKB B11–B15
1000–1500 g/m²
Tekniset tiedot ARDEX - laatuvaatimusten mukaan:
Tyyppi:

silaanimodifioitu polymeeri

Menekki:

n. 800–1500 g/m²

Käyttöolosuhteet
Lämpötila:

yli +18 °C

Ilman kosteus:

alle 75 % (RH)

Tuuletusaika:

ei tuuletusaikaa

Asennusaika:

n. 40 min. 			
+18 °C lämpötilassa ja 65 % 		
suhteellisessa kosteudessa. Alemmat
lämpötilat ja korkeampi ilman kosteus
pidentävät mainittuja aikoja ja voivat
aiheuttaa kosteuden kerääntymistä
päällysteen alle.

Parkettitoimittajan ja alan voimassa olevia ohjeita noudatetaan. Tarvittaessa tehdään koekiinnitys.

Sitoutumusaika:

n. 24–48 h

Pintakäsittely:

Suositeltavat liimakammat ja menekit
Korkki

aikaisintaan 24 h kuluttua ja tiiviillä
pinnoilla aikaisintaan 48 h kuluttua

Puhdistusaine:

ennen kuivumista tarkoitukseen 		
sopiva öljy- tai vahapohjainen 		
puhdistusaine

Lattialämmitys:

kestää

Pakkaus:

astia 18 kg netto

Puumateriaalin kosteuden pitää olla 8 % ±2 %, josta 2/3 osaa pitää
olla 7–9 % välissä.
Liimattaessa voimakkaasti öljy- tai rasvapitoisia puulajeja tehdään koekiinnitys.
Työkalujen puhdistus öljy- tai vahapitoisella puhdistusaineella.
Jos astiaa ei käytetä kerralla, laitetaan alumiinikelmu huolellisesti liiman päälle.

TKB A2
400–450 g/m²
Mosaiikki ja monikäyttöparketti

Varastointi: 	n. 12 kk viileässä, mutta pakkaselta
suojattuna avaamattomassa 		
pakkauksessa. Avattu astia suljetaan
huolellisesti ja käytetään nopeasti.

TKB B3
800–1000 g/m²
ARDEX DS 40 -askeläänenvaimennin

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.
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TKB B3 tai TKB B15
800–1500 g/m²

