
ARDEX AF 830
Fiksaatorliim

Kasutusala
Bituumen / vilt-, PVC-, PUR- taustaga tekstiilkatematerjalide kinnitami-
seks poorsetele ja ka imamisvõimeta aluspindadele sisetingimustes. 

Ka LVT-kattematerjalide paigaldamiseks, mille pikkus on maksimaal-
selt 120 cm.

Tüüp
Lisaainetega dispersioonisegu.

Aluspinna eeltöötlus
Aluspind peab olema sile, kuiv, tugev, ühtlase kandevõimega, puhas ja 
pragudeta. Lisaks sellele peab ka põranda surve- ja paindetõmbetuge-
vus olema piisav tulevastele koormustele. 

Põrandakattematerjali kinnitamisel aluspinnale peab aluspind olema 
eriti sile. Krobelised aluspinnad tasandatakse. Vanad aluspinnale alles 
jäävad pinnakattematerjalid peavad olema hästi aluspinnal kinni ja 
need puhastatakse naket nõrgendavatest ainetest.  

Parandused ja tasandused tehakse selleks sobivate ARDEX-i toodete-
ga, mis krunditakse vajadusel selleks otstarbeks sobiva ARDEX-i krun-
tainega. 

ARDEX-i Süsteemlahendus
Koos ARDEX M1 klassifikatsiooniga tasandussegudega saavutatakse 
usaldusväärne lahendus ka sisekliima osas. Tooted on seondununa 
ohutud inimestele ja keskkonnale
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• Lahustivaba

• Kiirelt kuivav

• Väike kulu

• Plaat/mattkatete kinnitamine nii, et plaat ei liigu, kui samaaegselt  
 töötatakse just liimitud plaadi peal

• ARDEX-i Süsteemitoode;       
 Koos ARDEX-i tasandussegudega usaldusväärne lõpptulemus.
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Töötamine
Enne kasutamist segatakse liim läbi. Sõltuvalt pinnakatte taustmaterja-
list ja kasutusalast levitatakse ARDEX AF 830 aluspinnale rulliga ühtla-
se kihina – liimiklimpide teket vältides. Liimides pinnakattematerjale 
paigalduselementide peale, tuleb veenduda selles, et liimi ei levitata 
elementide vuukidesse.  Vuugid saab katta selleks sobiva teibiga. 

Tuuldumisaeg sõltub õhutemperatuurist ja -niiskusest, aluspinna ja kat-
tematerjali temperatuurist, aluspinna imamisvõimest ja kasutatavast 
liimikogusest. Tuuldumisaeg on poorsetel aluspindadel vähemalt 30 
min. ja imamisvõimeta aluspindadel vähemalt 60 min.. 

Plaat/mattkattematerjalid saab kinnitada kui liim on muutunud läbipist-
vaks. Kattematerjal silutakse kogu ulatuses ühtlaselt kinni. 

Pane tähele
Liim on testitud koos Ege kattematerjali tarnijaga. Eriala üldiseid kehti-
vaid nõudeid järgitakse. Vajadusel tehakse katsetöö. 

Pinnakatteplaatide taaskasutus  
Paigaldatud vilttaustaga plaatide/mattide taaskasutamine on võimalik. 
Need saab eemaldada servast aeglaselt üles tõmmates. Bituumen-, 
PVC-, PUR- ja muude taustmaterjalidega plaatide eemaldamine ja taas 
paigaldamine ei ole võimalik kõrge nakketugevuse tõttu.  

Tehnilised andmed ARDEX-i kvaliteedinõuete kohaselt: 

Tüüp: plastisegu

Kulu: u. 120–140 g/m²

Paigaldustingimused      
temperatuur: >+15 °C    
õhuniiskus (RH): <75 %

Tuuldumisaeg: 20–30 min.

Paigaldusaeg: u. 3 h     
 Eelmainitud ajad kehtivad +18 °C ja  
 65 % RH niiskuse juures. Madalad  
 temperatuurid ja kõrge õhuniiskus  
 pikendavad eelmainitud aegasid ja  
 võivad põhjustada niiskuse   
 kogunemist paigaldatud materjali alla.

Puhastamine: enne kõvenemist veega 

Tooliratas: talub DIN EN 12529 kohaselt

Vahtpuhastus: talub vaht- ja surveloputuspesu

Pakend:  anum 10 kg neto

Ladustamine/säilivus:  u. 12 kuud jahedas ja kuivas   
 külmumiselt kaitstuna avamata   
 pakendis. 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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