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Produktdatablad 108 109

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
Silan-modificeret polymerbaseret lim i rørfoliepose til limning af:

• Stavparket 
• Lamelparket (alle formater)
• Massive plankegulve (til max. 180 mm bredde - eg dog 200 mm) 
• Korkgulve med HDF/MDF mellemlag
• Mosaikparket iht. DIN EN 13488
• Højkantlamelparket, min. 16 mm tyk, maks. 200 mm lang 

på sugende og ikke sugende underlag, indendørs.

Forbehandling af underlaget
Underlaget skal være jævnt, permanent tørt, fast, bæredygtigt, fri 
for skillemidler og revner, samt træk- og trykfast. Gulvbranchens 
retningslinjer vedrørende fugtindhold, temperaturer m.m. skal overhol-
des. Anhydritbaserede underlag skal forbehandles mekanisk og støv-
suges godt iht. producentens anvisninger samt i overensstemmelse 
med de gældende normer og datablade. Der må ikke anvendes en 
dispersionsprimer direkte under klæberen. 

Eventuel spartling og opretning af underlaget udføres med en egnet 
ARDEX spartelmasse.

ARDEX AF 455 parketklæber må ikke påføres direkte på støbeasfalt.

Forarbejdning
ARDEX AF 455 påføres jævnt i striber på underlaget ved hjælp af 
en limpistol med speciel påføringsdyse. Limen påføres på langs af 
lægningsretningen.

ARDEX AF 455 parketklæber kan også påføres med parkettandspar-
tel. Klip folieposen op, for derefter at presse klæberen ud.

Skub omgående parketgulvet på plads og tryk godt. Sørg for tilstræk-
kelig befugtning af træets underside. 

Værktøj skal efter brug omgående rengøres med ARDEX CW rengø-
ringsservietter. Efter hærdning kan ARDEX AF 455 parketklæber kun 
fjernes på mekanisk vis.

ARDEX AF 455
Lim i rørfoliepose

• Uden opløsningsmidler

• Egnet til gulvvarme

• Egnet til stole med hjul

• Til påføring med limpistol



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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Bemærk
Undgå forarbejdning ved under +15 °C gulvtemperatur og +18 °C 
rumtemperatur. Luftfugtigheden bør være mellem 40 % og 65 %, 
maksimalt 75 %.

ARDEX AF 455 parketklæber skal tempereres i opvarmede rum i god 
tid ved kolde vejrforhold. 

Alle oplysninger gælder for ca. 20 °C og en relativ luftfugtighed på 
65 %.

Anbefalet påføringsmetode og limmængde
Påføring med posepistol og speciel påføringsdyse: 600 - 800 ml/m² 

ARDEX limrør 414 - 25 -3,5: 800 - 1000 g/m² (mosaik- og småt 
færdigparket).

ARDEX limrør 414 - 40 -3,5: 1000 - 1200 g/m² (højkantlamel, stav-
parket og småt færdigparket og endetræsgulv)

TKB B3: 800 - 1000 g/m² (mosaik- og småt færdigparket).

TKB B5: 700 - 900 g/m² (stort færdigparket, korkbelægninger på 
klodser).

TKB B11: 1000 - 1200 g/m² (højkantlamel, stavparket og småt 
færdigparket og endetræsgulv).

TKB B13: 1100 - 1300 g/m² (stort stav- og færdigparket, massivt 
bræddegulv).

TKB B15: 1400 - 1500 g/m² (stort flerlagsparket, massive planke-
gulve).

Forbrugsmængderne opgjort ved anvendelse af TKB-limklinge på 
ARDEX spartelmasse.

Tekniske data:

Råstofindhold:  Silan-modificeret polymer

Materialeforbrug:  Jf. anbefalet påføringsteknik og limmængde

Temperatur:  Ikke under + 18 °C

Relativ luftfugtighed:  Ikke over 75 %

Afluftningstid:  Ingen.

Monteringstid:  Ca. 40 min.

Hærdetid:  24 timer.

Overfladebehandling:  Tidligst efter 24 timer.

Temperatur:  De angivne tider gælder ved en  
 temperatur på +18°C og en relativ  
 luftfugtighed (RF) på 65 %. Lavere   
 temperaturer eller lavere relativ luftfugtighed  
  forlænger de angivne tider.

Rengøringsmiddel:  Før hærdning: ARDEX CW rengørings- 
 servietter.

Velegnet til kontorstole:  Ja, i henhold til EN 12529

Velegnet til gulvvarme:  Ja

EMICODE:  EC1 PLUS R - meget miljøvenlig 

GISCODE:  RS10

MAL-kode:  (1993) 00-1

Levering:  Folieposer a 7,31 kg netto

Lagring/opbevaring:  Ikke følsom over for frost. Holdbarhed ca. 1  
 år uåbnet i  originalemballagen.


