
ARDEX AF 635
Lahustivaba kontaktliim

Kasutusala
Dispersioonipõhine kontaktliim alljärgnevate materjalide kinnitamiseks: 
• tekstiilkattematerjalid
• ühe- ja mitmekihilised nõelvildid
• džuudist tagapinnaga linoleum
• ühe- ja mitmekihilised PVC-kattematerjalid
• paindlikust vinüülist kattematerjalid
• kummist kattematerjalid
• PVC - liistud
• kõvad soojusisolatsioonimaterjalid.

Poorsetele ja tihedatele aluspindadele.

Aluspinna eeltöötlus
Aluspind peab olema ühetasane, kuiv, tugev, ühtlase kandevõimega, 
puhas, pragudeta ja lisaks sellele peavad aluspinna surve- ja painde-
tõmbetugevus olema piisavad tulevastele ekspluatatsioonikoormuste-
le. 

Aluspinnal korralikult kinni olevad vanad värvikihid jm pinnamaterjalid 
karestatakse lihvides enne liimimist. Vanad katteliimikihid eemaldatak-
se. Võimalikud aluspinna korrigeerimised ja tasandused tehakse sel-
leks otstarbeks sobivate ARDEX-i  tasandustoodetega ja krunditakse 
vajadusel sobiva ARDEX-i kruntainega.

Töötamine
Vajadusel puhastatakse pinnakattematerjali tagapind enne liimimist.

Liim levitatakse pinnale selleks otstarbeks sobiva pintsli või rulliga 
(7–9 mm karvapikkus). Liimi võõbatakse ühtlase kihina nii aluspinnale 
kui ka liimitavale materjalile. Liimikihtide ülekatteid ei tohi tekkida. 

Väikestel pindade soovitame pintsli kasutamist. 

Kui liim on puutekuiv (ei nakku sõrmeotsaga puudutades), võib liimita-
vad pinnad kokku suruda. Nurkades kasutatakse vajadusel kuumaõhu-
puhurit kattematerjali painutamiseks enne kinni surumist.  

Pinnakattematerjal paigaldatakse võimalikult täpselt õigele kohale, 
sest heade nakkeomaduste tõttu ei ole selle asendit pärast paigalda-
mist enam võimalik korrigeerida.  Kui kattematerjal  oma kohal kind-
lustatakse nake kummihaamriga. Paigaldatud pinnakattematerjali võib 
kohe pärast paigaldamist kasutusele võtta.  

Kattematerjali vuukide keevitamine on näiteks looduslikul korgil võima-
lik  24 h pärast.

Praktiline soovitus
Liimi võib levitada kattematerjali tagapinnale juba eelmisel päeval, kuid 
mitte kauemaks kui 24 h enne kinnitamist.  
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Paane tähele 
Kattematerjali tarnija/tootja ja eriala kehtivaid nõudeid tuleb järgida. 
Vajadusel tehakse proovikinnitus. 

Tehnilised andmed ARDEX-i kvaliteedinõuete kohaselt: 

Kasutustemperatuur:  >+15 °C

Õhu niiskus (RH):  <75 % (paigalduse ajal)

Tuuldumisaeg: u. 30 min. poorsetel aluspindadel

Paigaldusaeg: 24 h sisetingimustes    
 Madalad temperatuurid ja kõrge  
 õhuniiskusesisaldus pikendavad   
 eelmainitud aegasid ja võivad   
 põhjustada niiskuse kogunemist  
 kattematerjali alla. Näidatud ajad  
 põhinevad +18 °C ja 65 RH   
 õhuniiskusele.

Kontoritooliratas: talub (EN 12529 kohaselt)

Puhastamine: enne kõvenemist veega 

Põrandaküte: sobib

EMICODE: EC1 PLUS – eriti väiksed emissioonid

Pakend:  anum 1 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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