
 
 

 
                   
                                                            
                                                             
                                                              
                                                          

 

ARDEX AB 
Staffans väg 6A 
192 78 Sollentuna 
Tel 08-556 315 50 
teknik@ardex.se 
www.ardex.se            

Produktdatablad 

 

ARDEX AF 620 
Vattenbaserat kontaktlim 
• Mycket brett användningsområde  
• Snabbt beläggningsbar 
• Missfärgar inte golv- eller väggbeläggningar 
• Hög slutstyrka 
• Mycket miljövänligt emissionstestad – högsta klassen 

 

 

Användningsområde 
Dispersionsbaserat kontaktlim för limning: Mattor och 
textilbeläggningar, enkelskikts- och 
flerskiktsnålfiltbeläggningar, linoleumbeläggningar med 
juteunderlag, homogena och heterogena PVC-beläggningar, 
designgolv, CV-beläggningar, gummibeläggningar och profiler, 
PVC-profiler och isoleringsunderlag. 
 
Egenskaper 
Allround. Mycket miljövänlig - lösningsmedelsfri.   
Emissionstestad – högsta klassen. För sugande och icke 
sugande underlag inomhus. För både golv- och 
väggmonteringar. Mycket brett användningsområde, lång 
monteringstid, missfärgar inte golv- eller väggbeläggningar.  
Hög slutstyrka. Luktfri efter uttorkning. 
 
Underlaget 
Underlaget ska vara torrt, fast och bärkraftigt samt fritt från 
damm, smuts och andra skiljemedel eller föroreningar som 
kan förhindra vidhäftning. Lösa och porösa delar av 
underlaget ska alltid avlägsnas. Underlaget ska också svara 
mot kommande laster. Om det är nödvändigt att spackla 
innan montering av beläggningen, prima och spackla med 
lämpliga ARDEX produkter, följ alltid anvisningarna i 

produktbladen. Följ alltid branschens riktlinjer och normer för 
fukthalt, temperatur, etc. 
 
Arbetssätt 
ARDEX AF 620 appliceras i ett jämnt lager på båda sidor som 
ska ha kontakt med varandra. Detta utförs med lämplig 
limspridare, pensel eller roller. Avluftningstiden beror på 
inomhusklimatet, underlagets och materialets temperatur, 
undergolvets beskaffenhet och limmängd, se tekniska data. 
När limmet har torkat trycks golvbeläggningen fast ordentligt.  

Beläggningen måste monteras så exakt som möjligt, eftersom 
den starka vidhäftningen gör det svårt att korrigera efter 
läggningen. Monterade golvbeläggningar kan användas 
omedelbart efter installationen. Praktiskt tips: Beläggningen 
kan appliceras med AF 620 dagen före installationen. Det är 
dock viktigt att torktiden inte överstiger 24 timmar. 

Observera 
Innehåller konserveringsmedel: 1,2-bis-isotiazol-3 (2H) -on. 
Kan orsaka allergiska reaktioner.  
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 Vi garanterar att våra produkter utan undantag håller lovad kvalitet. Den garantin kan vi utfärda efter omfattande tester och stor praktisk erfarenhet. Då vi emellertid inte har något inflytande 
över arbetets utförande och förhållandena på arbetsplatsen kan vi bara lämna anvisningar för hur arbetet ska utföras och inte utfärda någon garanti för det färdiga resultatet. 

Golvlim 

Hållbart byggande 
Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i 
Svanenmärkt byggande. 

Tekniska data 
Innehåll: Vattenburen dispersion 
Arbetsvillkor: Minimitemperatur 15°C 
Monteringstid: Från 30 minuter och maximalt 24 

timmar vid en temperatur på 18°C 
och en relativ luftfuktighet på 65%. 
Lägre temperaturer förlänger 
angivna tider. Högre luftfuktighet 
förkortar monteringstiden 

Rengöring limrester: ARDEX CW/ wetwipes 
Lämplig för rullande 
stolshjul: 

Ja 

Lämplig för 
golvvärme: 

Ja 

EMICODE: EC-1 PLUS -  högsta emissionsklass 
GISCODE: D1 lösningsmedelsfri 
Förpackning: Hink 1 kg 
Lagring: Svalt men frostfritt i ca 1 år i 

obruten originalförpackning.  
Öppnade förpackningar ska tillslutas 
väl 

Artikelnummer: UTGÅENDE VARA, KAN INTE 
BESTÄLLAS FRÅN ARDEX 
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