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Produktdatablad 100 101

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
På sugende underlag indendørs.

Dispersionslim til limning af:

• Linoleumsbelægninger med bagside af jute eller glasfiber 
• Korkment
• Tæpper med bagside af tekstil, latexskum eller latex-behandlet 

bagside
• Vævede tekstilbelægninger 
• Nålefilt

ARDEX AF 270 er kendetegnet ved dens gode begyndelses- og 
slutstyrke.

Forbehandling af underlaget
Underlaget skal være jævnt, vedvarende tørt, fast, bæredygtigt, fri 
for skillemidler og uden revner samt træk- og trykfast. Ved limning på 
betonunderlag skal Gulvbranchens retningslinjer vedrørende fugtind-
hold, temperaturer m.m. overholdes.

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

Forarbejdning
Belægningen skal være akklimatiseret inden udlægningen og være 
uden egenspændinger. 

Omrøres om nødvendigt inden brug og påføres med en egnet 
tandspartel i et ensartet lag på det korrekt klargjorte underlag. 
Ved udlægningen skal overlappende limlag undgås. Afluftningstiden 
afhænger af indeklimaet, underlagets og materialets temperatur, 
underlagets sugeevne samt den anvendte tandspartel og kan være 
på op til 10 min. 

Belægningen lægges i det godt klæbrige limlag (limen kan inden for 
den tilladte monteringstid virke udpræget tør, men limstrengene skal 
stadig være klæbrige) og tromles og gnides godt fast. Efter ca. 20 
minutter tromles belægningen igen.

Ved limning af tekstile belægninger med PUR- eller CTV-bagside 
kontakt ARDEX

Praktisk tips
Ved at lægge belægningen i den våde lim (våd liming) sikres det, at 
limen fordeles i et jævnt lag over hele belægningens bagside således, 
at belægningen klæber bedre til underlaget. Herved opnås en højere 
styrke.

Bemærk
Fugesamlinger i linoleumsbelægninger må tidligst svejses/lukkes 
efter 24 timer.

Ved limning af diffusionsåbne gulvbelægninger kan belægningen også 
lægges direkte i den våde lim. Ved udlægningen skal overlappende 

ARDEX AF 270
Tekstil og linoleumslim

• Højt monteringshug

• Meget miljøvenlig

• Lugtfri efter udtørring

• Opløsningsmiddelfri

• Let påføring



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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limlag undgås. Afluftningstiden afhænger af indeklimaet, underlagets 
og materialets temperatur, underlagets sugeevne samt den anvendte 
tandspartel og kan være på op til 10 min. 

Ved limning af belægninger med PUR- eller CTV bagside anvendes 
ARDEX AF 145. Monteringsanvisning fra belægningsproducenten 
samt gældende normer og Gulvbranchens regler på området skal 
altid følges. I tvivlstilfælde anbefales det først at lave en prøvelimning.

Monteringsanvisning fra belægningsproducenten samt gældende 
normer og Gulvbranchens regler på området skal altid følges. I tvivls-
tilfælde anbefales det først at lave en prøvelimning.

Eventuel huddannelse på limen (fx pga. opbevaring under forkerte 
forhold eller efter ibrugtag else) skal fjernes, og må ikke omrøres 
sammen med resten af limen.

Anbefalet tandspartel og limmængde
Der skal altid anvendes en tandspartel, som sikrer, at belægningens 
bagside dækkes med tilstrækkelig lim. Ved anvendelse af materiale, 
som er groft struktureret, eller såfremt undergulvet har grove porer, 
kan det være nødvendigt at anvende en større tandspartel.

Til linoleum og tekstilbelægninger med lidt struktureret bagside:

TKB B 1
Forbrug: ca. 3,3 - 3,9 m²/l eller 325 g/m² - 375 g/m² 

Til tekstilbelægninger med stærkt struktureret bagside og kokos/
sisal:

TKB B 2
Forbrug: ca. 2,8 - 3,2 m²/l eller 400 g/m² - 450 g/m² 

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

Tekniske data:

Råstofindhold:  Specielle kunststofdispersioner

Materialeforbrug:  Jf. anbefalet tandspartel og limmængde

Temperatur:  Ikke under 15 °c

Relativ luftfugtighed (RF): Ikke over 75%

Afluftningstid: Sugende underlag op til 10 min.

Ilægningstid:  Ca. 15 min. ved en temperatur på 18 °C  
 og en relativ luftfugtighed på 65%.   
 Lavere temperaturer og højere relativ   
 luftfugtighed for længer de angivne tider og  
 kan resultere i, at fugtighed lukkes inde. 

Velegnet til kontorstole:  Ja i henhold til EN 12 529

Velegnet til gulvvarme:  Ja

Rengøring (limrester):  Våd lim fjernes med vand eller ARDEX CW  
 rengøringsservietter, hærdet lim   
 med sprit. Indtørret lim på huden   
 afvaskes med et håndrensemiddel.

EMICODE:  EC 1 plus - meget emissionsfattig

GISCODE:  D 1 - opløsningsmiddelfri

MAL-kode:  00-3 (1993)

Levering:  Spande á 14 kg netto.

Lagring/opbevaring:  Køligt, men frostsikkert. Åbnede   
 emballager skal lukkes godt igen. Kan   
 lagres i originalemballagen ca. 1 år 




