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AF2420

Velmi nízké emise, kategorie EC1

Bez obsahu ředidel a vody

Namícháno k okamžitému použití,
1- složkové

Vysoká smyková pevnost,
vhodné pro všechny druhy parket

Elastické a chránící podklad

Není nutný prednáter

Lehce roztíratelné

Velmi vydatné

Na samonivelační hmotu ARDEX A 55 je možné pokládat
parkety již za 1 hodinu po nalití nivelační hmoty.

Produkt systému ARDEX
Se samonivelačními stěrkami ARDEX dosahuje
optimálních vlastností, je pachově neutrální a nezatěžuje
okolí zápachem.

SMP- Lepidlo na parkety
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Výrobce
s certifikovaným
QM-Systémem
podle DIN EN ISO 9001

Oblast použití:

SMP lepidlo pro lepení:

• mozaiky

• lamelových parket
s vysokou hranou

• vlysu a klasických parket

• 10 mm masivních parket

• masivních  palubek
s perem a drážkou

• vícevrstvých  parket

pro pokládku na vhodném
podkladu v interiéru



Oblast použití:
Podlahy, interiér. Lepidlo na parkety odolné
ve smyku, elastické, pro lepení:
- mozaiky
- lamelové parkety s vysokou hranou
- vlysů a klasických parket
-  10–mm masivních parket
- masivní palubky s perem a drážkou
-  v ícevrstvých parket, fertiků
pro pokládku na vhodném podkladu.

Druh:
Modifikovaný polymer silanu, který vytvrzuje reakcí s
vlhkostí.

Příprava podkladu:
Podklad musí být dle platných norem a předpisů
např.: DIN 18356 »zpracování parket« zejména
rovný, trvale suchý, pevný, nosný a zbavený sepa-
račních částic a bez trhlin, jakož i  pevný v tahu
a tlaku.

Pro pokládku parket  velkých  formátů, tak i  při
větších nerovnostech podkladu vyrovnejte podklad
vhodnou nivelační hmotou.

ARDEX A 55 rychlá samonivelační hmota se nanáší
v tloušťce vrstvy až 10 mm a pokládka parket
s ARDEX PREMIUM AF 2420, je možná již po
pochůznosti stěrky (tj. cca. po 60 minutách).
Je nutné dbát při lepení na plné pokrytí zadní
strany parket lepidlem.

Cementové  a  kalciumsulfátové potěry je nutné zbavit
povrchových nečistot a šlemů a dobře odsát, dle
předpisů výrobce popř. podle platných norem
a  technických listů. Jestliže je potěr zbaven prachu,
mohou být parkety lepeny přímo s ARDEX
PREMIUM AF2420.

Potěry s litého asfaltu a další povrchy citlivé na
působení změkčovadel je nutné odborně připravit
a vystěrkovat vhodnými nivelačními hmotami ARDEX
v tloušťce vrstvy min. 2 mm.

Dřevotřískové desky musí být pevně spojeny
s podkladem a slepeny v perodrážce.

Stěrkovací a vyrovnávací práce proveďte vhodnými
stěrkami ARDEX s přednátěry.

V systému ARDEX:
V  kombinaci s jinými v EMICODE EC1 zařazenými
produkty ARDEX jsou optimální předpoklady, že
konstrukce bude mít velmi nízké emise a bude bez
zápachu. ARDEX PREMIUM AF2420 je po uschnutí
fyziologicky a ekologicky nezávadný.

Zpracování:
ARDEX PREMIUM AF 2420 před zpracováním
dostatečně temperovat. Lepidlo se nanáší zubovou

stěrkou na podklad. Nenanášejte více lepidla než je
možné zpracovat v době jeho otevřenosti, a parkety
dobře poklepejte. Dbejte na rovnoměrné pokrytí
zadní strany parket lepidlem.

Zabraňte vniknutí lepidla do perodrážky.

U položených parket (obzvláště velké formáty)
zkontrolujte dutá místa a v době zavadání lepidla
je zatižte. Přebytečné lepidlo z podkladu odstraňte
hladkou stěrkou. K stávajícím stavebním konstrukcím
vytvořte okrajové spáry  ve vztahu k geometrii míst-
nosti, druhu dřeva a druhu parket.

Dbejte na:
- Nepoužívejte pod ARDEX PREMIUM AF 2420

disperzní přednátěr!

-  P rovádějte lepení parket jen při  relativní vlhkosti
vzduchu <75% a teplotě v místnosti >+18 °C.

-  Pro t rvalé přilepení je nutná pokládka parket
s odpovídající vlhkostí dřeva, která odpovídá
plánovaným klimatickým podmínkách při užívání
parket (podmínky pokládky=podmínkám užívání)
tj. masiv vlhčí, vícevrstvé, hotové parkety a parkety
pokládané na podlahové  topení–sušší.

V praxi se osvědčilo:

např. v Německu  u  tamních dřev 9% pro masiv
a 8% pro vícevrstvé a  hotové parkety.

Při zkouškách měření vlhkosti, odpovídají hodnoty
-  s t řední hodnoty zkoušky vpichem cca 10
měření, jednotlivá měření mohou mít odchylku
+/-2 %

- u mastných a olej obsahujících dřev zjistěte
způsobilost

-  ná řadí očistěte okamžitě po použití olejovým nebo
voskovým čističem.

-  p ři spotřebování částečného množství lepidla
z  nádoby, zbývající lepidlo překryjte aluminiovou
folií aj.

-  p ři lakování podlahy nesmí otevřené spáry obsa-
hovat lepidlo (nebezpečí uvolňování změkčovačů).

Hotové nalepené parkety jsou pochůzné již po 6
hodinách a  po 24 hodinách jsou určeny k běžnému
provozu.

Povrchová úprava přírodních parket je možná až po
dosažení vlhkosti dřeva odpovídající klimatickým
podmínkám v objektu, nejdříve však po 24 hodi-
nách.

Na méně savém nebo nesavém podkladu mohou být
povrchové úpravy provedeny nejdříve po 48 hodi-
nách po pokládce.

Doporučení:
Dbejte na návod pro pokládku od výrobce parket
a na toho času platných norem a pravidel v oboru.
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Ručíme za bezvadnou kvalitu našich produktů.
Naše doporučení pro zpracování vycházejí ze zkoušek a praktických zkušeností, mohou
však být považována pouze za všeobecná doporučení bez garance vlastností, protože
nemáme vliv na podmínky na stavbě a na způsob provedení prací.
Tímto vydáním se nahrazují všechny předchozí verze technických listů.

Váš odborný velkoobchod:

Technická norma kvality ARDEX:

míchací poměr: cca. 3,4—4 l vody : 12,5 kg  vody
tj. v objemových dílech
asi 1 díl vody : 2 1/2 dílů prášku

sypká váha: cca. 1,3 kg/l

váha čerstvé malty: cca. 1,7 kg/l

spotřeba materiálu: cca. 1,25 kg prášku na m2 a  mm

zpracovatelnost (+20°C): cca. 15 min.

pochůznost (+20°C): po cca. 60 min.

možnost kladení
podlahovin (+20°C): po cca. 60 min.

pevnost v tlaku: po 1 dni cca. 21 N/mm2

po 7 dnech cca. 29 N/mm2

po 28 dnech cca. 35 N/mm2

pevnost v tahu za ohybu: po 1 dni cca. 5,0 N/mm2

po 7 dnech cca. 6,0 N/mm2

po 28 dnech cca. 7,0 N/mm2

bodové zatížení
nábytkem s kolečky: ano

pro podlahová  topení: ano

EMIkód: EC 1

balení: pytle s praktickým držadlem
12,5 kg netto

skladování: v suchých prostorách
a originálním balení
min. 12 měsíců

Doporučená zubová stěrka a množství
nanášeného materiálu:

Mozaika, lamelové parkety s vysokou hranou a malé
formáty vícevrstvých parket:

TKB B3
nanášená vrstva: cca. 850 g/m2*)

masiv 10 mm, vlysy a klasické parkety

TKB B 6
nanášená vrstva: cca. 850 g/m2*)

pro velké formáty vícevrstvých parket:

TKB B11
nanášená vrstva: cca. 1100 g/m2*)

masivní palubky:

TKB B15
nanášená vrstva: cca. 1500 g/m2*)

Zubovou stěrku je treba zvolit tak, aby  bylo zajištěno dostatečné
smáčení rubové strany parket.
Na rubové strany s hrubou strukturou nebo povrchy podkladu
s hrubými póry je treba použít odpovídající zubovou stěrku.
*) nanášená vrstva odpovídá Pajarito – zubové stěrce pro stěrky ARDEX


