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ARDEX systemprodukt: Særlig god vedhæftning opnås ved 
anvendelse med ARDEX spartelmasser. Anvendt med andre ARDEX 
produkter med betegnelsen EMICODE EC1, opnås optimale betingel-
ser for en miljøvenlig og lugtfri konstruktion. Uskadelig for mennesker 
og miljø efter udtørring.

Anvendelsesområde
Vandbaseret fikseringslim til fiksering af tæppefliser med filtbagside 
samt til fast limning af tæppefliser med bagside af bitumen, væv, PVC 
eller PUR.

Til montering af godkendte LVT-belægninger i længder op til 120 cm. 
Kontakt ARDEX ved brug til LVT-belægninger og vinylfliser. Til monte-
ring på sugende og ikke sugende underlag indendørs.

Sammensætning 
Vandig dispersion med additiver.
 
Forbehandling af underlaget
Underlaget skal være jævnt, permanent tørt, fast, bæredygtigt, fri for 
revner samt træk- og trykfast. Gulvbranchens retningslinjer vedrø-
rende fugtindhold, temperaturer m.m. skal overholdes. 

ARDEX AF 830 skal anvendes ved temperaturer over +15 °C og 
RF mindre end 75 %. Eventuel spartling og opretning af underlaget 
udføres med en egnet ARDEX primer og spartelmasse.

Forarbejdning
ARDEX AF 830 omrøres om nødvendigt inden brug. Limen påføres 
jævnt over hele underlaget med en malerrulle. Søer af lim skal 
undgås. Ved arbejde på allerede eksisterende edb-gulve, må der ikke 
komme fikseringslim mellem pladerne. Samlinger kan dækkes med 
klæbebånd inden påføring af fikseringslimen. 

Afluftningstid afhænger af rumklimaet og sugeevnen af materialer og 
underlag samt mængden af fiksering, der påføres. Under normale 
betingelser er afluftningstiden på sugende underlag ca. 30 min. og 
på ikke sugende underlag ca. 60 min. 

Tæppefliserne monteres, når fikseringslimen er tørret glasklart op. 
Fliserne gnides godt fast i fikseringslimen.
Bemærk
Produktet er godkendt af Ege Tæpper til montering af deres fliser 
med filtbagside. 

Belægningsproducentens henvisninger samt gældende normer og 
regler skal overholdes. I tvivlstilfælde anbefales det at udføre et 
prøvefelt. 

Optagning af lagte tæppefliser
Tæppefliser med filtbagside kan lægges og tages op igen flere 
gange. Andre former for bagsider som bitumen, væv, PVC eller 
PUR vil normalt klæbe så godt til underlaget, at det ikke er muligt at 
genanvende limen.

ARDEX AF 830
Fikseringslim

• Meget miljøvenlig

• Opløsningsmiddelfri

• Til tæppefliser med filtbagside 

• Meget lavt forbrug 



Vi garanterer for en fejlfri beskaffenhed af vore produkter. Vore informationer er baseret på laboratorieforsøg og praktiske erfaringer og er en vejledning ved valg af produkt og arbejdsmetode. 
Da forbrugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, påtager vi os ikke ansvaret for de opnåede resultater. Landespecifikke forskrifter baseret på regionale standarder, bygningsregle-
menter og bygnings- eller industrinor mer kan give anledning til specifikke forarbejdningsanbefalinger.
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Tekniske data:

Materialeforbrug:  Tæppefliser med filtbagside 
 120 - 140 g/m². 
 
Kontakt ARDEX ved brug til LVT-belægninger og vinylfliser

Temperatur:  Ikke under 15 °C.

Relativ luftfugtighed:  Ikke over 75 %.

Afluftning:  20-30 min.

Monteringstid:  Ca. 3 timer. 
 
Lave temperaturer og høj luftfugtig hed forlænger forarbejdningstiden 
og kan føre til at fugtighed spærres inde i belægningen. De angivne 
tider er ved +18 °C og 65 % R.F.

Rengøring:  Før hærdning med ARDEX CW rengørings- 
 servietter.

Velegnet til kontorstole:  Ja, i henhold til EN 12529.

Velegnet til gulvvarme:  Ja.

EMICODE:  EC 1 PLUS - meget miljøvenlig.

Levering:  Spande á 10 kg netto.

Lagring/holdbarhed:  12 måneder i uåbnet emballage. Skal  
 lagres koldt, men frostfrit.
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