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Produktdatablad104 105

Anvendelsesområde
ARDEX CA 10 D er en opløsningsmiddelfri monteringslim med høj 
klæbeevne og kraftig vedhæftning til underlaget. 

ARDEX CA 10 D er velegnet til klæbning og montering af sokkellister, 
profiler, trappeskinner, klemlister, kabelbakker, dekorations-, akustik- 
og isoleringsplader, pyntelister, træ- og kunststofmaterialer samt 
keramiske fliser m.m. 

Kun til indendørs brug.

Forbehandling af underlaget
Underlaget skal være fast, bæredygtigt, tørt og fri for støv, snavs, 
fedt, olie og andre materiale rester. Metal må ikke være rustent, irret 
eller korroderet. Dårlige underlag kan om nødvendigt udbedres med 
ARDEX gulv- eller vægspartelmasser inden limning med ARDEX CA 
10 D.

Forarbejdning
Toppen af patronen skæres lige af, og fugespidsen skrues på og 
tilskæres med skråt snit i forhold til fugebredden. Patronen lægges 
herefter ned i fugepistolen, og ARDEX CA 10 D påføres underlaget 
eller emnet, som skal limes, i en passende mængde. 

Ved temperaturer på 18 - 20 ºC skal emnerne trykkes fast indenfor 
15 minutter. Tunge emner eller emner som skal stå i spænd, under-
støttes eller fastholdes i 24 timer. Fodlister m.m. kan med fordel tryk-
kes fast for at fordele limen, hvorefter de aftages igen for at aflufte i 
5 - 10 minutter. Herved opnås en hæfteklæbning. 

Temperaturen bør under forarbejdning og af hærdning være mellem 
+ 10 ºC - 30 ºC. Hærdetid er afhængig af underlagets og emnets 
sugeevne, temperatur og luftfugtighed. 

Bemærk
ARDEX CA 10 D kan i frisk tilstand fjernes med vand. Hærdet lim 
fjernes mekanisk.
 
Åbnede patroner kan opbevares i dagevis, når blot dyseåbningen 
forsegles med en kapsel.

Inden videre forarbejdning fjernes kapslen/proppen nemt.
Uegnet til følgende underlag: Bitumen, Butyl, EPDM, gummi, polyethy-
len, tjære og teflon. 

ARDEX CA 10 D hæfter ikke på polyethylen og teflon samt rustent, 
irret eller korroderet jern eller metal.

ARDEX CA 10 D
Konstruktions og montage lim

• Alsidig og hurtig montagelim til byggeriet

• Til montering af lister, skinner, profiler, fodpaneler m.m.

• Let påføring og forarbejdning

• Høj klæbeevne og hurtig afbinding



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:

Materialebasis:  Opløsningsmiddelfri dispersionslim

Konsistens:  Pastiøs

Forarbejdnings 
temperatur:  +10 ºC til +30 ºC.

Materialeforbrug: Fuge 10x10 mm ca. 3 lbm pr. patron. 
  Fuge 5x5 mm ca. 12 lbm pr. patron.

Skindtid:  Ca. 15 minutter ved 20 ºC

Belastbar:  Efter 24 - 48 timer afhængig af  
  konditionerne på udførelsesstedet.

Emballage:  310 ml patroner.

Holdbarhed:  Ca. 12 mdr. i uåbnet emballage.

MALkode  00-1




