Produktdatablad

ARDEX AF 485
Parkettlim
•
•
•
•
•

MS-polymerbaserat
Stark och elastisk limfog
För massiv parkett och kubbgolv
Mycket miljövänlig emissionstestad – högsta klassen
Primerfri, vatten- och lösningsmedelsfri

Användningsområde
Silanmodifierat polymerlim för limning av massiv parkett.
Egenskaper
Primerfri. Miljövänlig. Mycket låga egenemissioner,
1-komponent, passar till alla normala typer av trägolv. Enkel
att applicera. Vatten- och lösningsmedelsfri. Dryg. Till
sugande ytor och icke sugande ytor, minst ett av underlag
eller beläggning måste vara sugande. Färdig att använda.
Låser snabbt parketten vid underlaget, bildar både en stark
och elastisk limfog. Bildar tillsammans med snabba
avjämningsmassan ARDEX K 55 en snabb konstruktion där
parkett kan läggas redan efter 1 timme. ARDEX AF 485 kan
skapa en vattentät barriär mellan undergolv och parkett om
ARDEX SPECIALLIMSPRIDARE 5 används och limbädden
täcker.
Underlaget
Underlaget måste vara permanent torrt, fast, helt, hållbart och
ha en planhet som minst uppfyller planhetskraven samt de RF
nivåer som beläggningsleverantören ställer på underlaget.
Ytan som ska limmas måste vara helt fri från skiljemedel.
Ytdraghållfastheten och vidhäftningshållfastheten i underlaget
ska svara till kommande laster. Eventuell avjämning och
anpassning av underlaget sker med en avjämningsmassa som
ARDEX har för ändamålet godkänt.
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Arbetssätt
ARDEX AF 485 ska vara acklimatiserat före användandet.
Anpassa hur mycket lim som läggs ut till den tid du behöver
för att montera golvbeläggningen. Undvik att få lim på de
vertikala ytorna, vid lackning kan det då uppstå oönskade
migreringar/ fläckar som misspryder golvet. Det är viktigt att
limbädden ger full täckning, inte minst på storformat. Om det
är nödvändigt ska den nylagda parketten belastas med
tyngder tills limmet härdat
Observera
Kontrollera att underlaget inte innehåller primer, gammalt lim
eller andra kemiska rester som kan orsaka oönskad
migration/reaktion med ARDEX AF 485. För att säkerställa
limfogen ska parketten/beläggningen vara acklimatiserad i en
miljö som motsvarar årsmedelfuktigheten i lokalen som den
ska ligga i innan den monteras. Vid läggning av trägolv med
förhöjda halter av olja/fett ska ARDEX teknikavdelning
kontaktas. Följ alltid Golvbranschens riktlinjer för fukthalter,
temperaturer, eventuell golvvärme vid inläggning av trägolv.
Kontrollera alltid med beläggningsleverantören att rätt
förutsättningar i form av fuktnivåer, fältstorlekar osv. finns för
ett lyckat resultat. Välj rätt limspridare så att limmängden
anpassas så väl till beläggning som till underlaget. Vid
tveksamheter kontakta beläggningsleverantören och ARDEX
teknikavdelning.

Golvlim

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

Tekniska data
Innehåll:

Silanmodifierade polymerer

Arbetsvillkor:

Mintemperatur 18°C

Monteringstid:

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

Rengöring limrester:

Vått lim ARDE CW - wetwipes

Lämplig för
golvvärme:

Ja

Vältvikt:

Minst 50 kg

EMICODE:

EC-1 högsta emissionsklass

GISCODE:

D1 lösningsmedelsfri (vattenfri)

Förpackning:

Hink 18 kg

Lagring:

OBS! Sätt tillbaka aluminiumfolien
noggrant och stäng locket väl om
det finns lim kvar i förpackningen.
Tips: efter att aluminiumfolien och
locket är ordentligt på plats – vänd
burken upp och ned.
De oöppnade originalförpackningarna förvaras i ca 18 månader.
Öppnade förpackningar ska tillslutas
väl.
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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.

