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AF2510

Velmi nízké emise, kategorie EC1

Bez obsahu ředidel a vody

Univerzálně použitelné

Pro podlahoviny z kaučuku,
PVC a parket

Vysoká pevnost, i u vysoce
namáhaných povrchů (průmysl,
sportovní oblast, vysoké zatížení)

Zvýšená tepelná odolnost při vysoce
namáhaných oblastech, např. za
průčelím oken, odolné vlhkosti
a povětrnostním podmínkám,
pro použití ve vlhkých prostorách  a  v  exteriérech

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

2–složkové
polyuretanové lepidlo
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Ardex Baustoff GmbH
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Ardex Baustoff, s.r.o.
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Internet: www.ardex.cz

Výrobce
s certifikovaným
QM-Systémem
podle DIN EN ISO 9001

Oblast použití:

2-složkové polyuretanové
lepidlo pro lepení:

• Kaučukové povrchy
v deskách

• Vícevrstvé PVC-(Design-)
povrchy

• Amtico Stratica

• Linoleum do tloušťky 4 mm

• Křemičitovinylové desky

• Outdoor povrchy

• Laminátové podlahy

• Mozaika, 10 mm masivní
parkety, 22 mm vlysy

• Lamelové parkety s vysokou
hranou

• 2 a 3 vrstvé
hotové parkety



AF2510

Podlahové krytiny pokládejte bezprostředně bez doby
odvětrání a tvorby vzduchových bublin v lepidle. Přilepené
podlahové krytiny musí být položeny volně a rovně, jinak
je nutné je zatížit. Zabraňte vzniku slepených spár. Čerstvě
položené a nalepené plochy pečlivě převálcujte. Parkety
položte a poklepejte do lepidla.

Dbejte na rovnoměrné celoplošné pokrytí lepidlem na
rubové straně. Přebytečné lepidlo na povrchu odstraňte
hladkou špachtlí.

Přebytečné lepidlo ve sparách okamžitě odstraňte.

Při lepení parket zabraňte vniknutí lepidla do perodrážky.
Podlahové krytiny po cca. 2 hodinách ještě jednou
přitlačte případně převálcujte.

U položených parket (obzvláště velké formáty) zkontrolujte
dutá místa a v době zavadnutí lepidla je zatižte. (viz: TKB-
technický list »lepení parket«).
K stávajícím stavebním konstrukcím vytvořte okrajové spáry
ve vztahu k geometrii místnosti, druhu dřeva
a druhu parket.

Dbejte na:
– nářadí hned po použití očistěte acetonem, lihem, olejem

nebo čisticím prostředkem obsahujícím vosk.

– položené plochy během prvních 4 až 6 hodin nejsou
pochůzné.

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

– pro trvalé přilepení je nutná pokládka parket s odpov í -
dající vlhkostí dřeva, která odpovídá plánovaným klima-
tickým podmínkám při užívání parket. (podmínky poklád-
ky=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 –
střední hodnoty zkoušky vpichem cca 10 měření,
jednotlivá měření mohou mít odchylku +/–2 %

– u mastných a olej obsahujících dřev zjistěte způsobilost.

– v případě pochybností proveďte zkoušku.

– u  otevřených (viditelných) spar v parketách nesmí být
obsaženo lepidlo, mohlo by je zabarvit tmavě.

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

Doporučení:
Dbejte návodu pro pokládku podlahovin např. od výrobce
parket  a  na toho času platných norem a pravidel
v oboru.

2–složkové polyuretanové lepidlo

Oblast použití:
Interiér,  exteriér, podlahy
Reaktivní dvousložkové lepidlo pro lepení maximálně
zatížitelných povrchů:
–  kaučukové povrchy v deskách
– vícevrstvé PVC-(Design-) povrchy
– Amtico Stratica
– linoleum do 4 mm tloušťky
– křemičitovinylové desky
– outdoor povrchy
– laminátové podlahy
– mozaika, 10 mm masivní parkety, 22 mm vlysy
– lamelové parkety s vysokou hranou
– 2 a  3  v rstvé hotové parkety
– umělé trávníky, gumové granuláty, sportovní povrchy

a jiné. Povrchové krytiny do interiérů a exteriérů
pro pokládku na vhodných površích, savých a nesavých
podkladech.

Druh výrobku:
Dvousložkový polyuretan s aditivy, bez obsahu vody
a ředidel.

Příprava podkladu:
Podklad musí být DIN 18365 »zpracování podlahových
krytin« popř. DIN 18356 »zpracování parket« zejména
rovný, trvale suchý, pevný, nosný, bez trhlin a zbavený
separačních částic, jakož i  pevný v tahu a v ohybu nebo
připravený odpovídajícím způsobem.

Stěrkování proveďte vhodnou ARDEX stěrkovací hmotou s
ARDEX přednátěrem.

Pro vysoce namáhané povrchy nebo pod parkety doporu-
čujeme vyrovnávací hmotu ARDEX K 15, popřípadě s
přidáním vlákna nebo pro silnější vrstvu ARDEX K 80.

V  exteriéru použijte ARDEX K301 nivelační hmotu pro
exteriér nebo opravnou hmotu pro exteriér ARDEX A 46.

V systému ARDEX:
V  kombinaci s jinými v EMICODE EC1 zařazenými pro-
dukty ARDEX jsou optimální předpoklady,  že konstrukce
bude mít velmi nízké emise a bude bez zápachu. ARDEX
PREMIUM AF 2510 je po uschnutí fyziologicky a ekolo-
gicky nezávadný.

Zpracování:
ARDEX PREMIUM AF 2510 před zpracováním dostatečně
temperovat. Tvrdidlo komponent B (sáček ve víku) se cele
přidá do pryskyřičného komponentu A a důkladně zamíchá
vhodným přístrojem (např. vrtačkou s odpovídající míchací
vrtulí) cca. 3 min. při  300 – 600 ot./min, dokud nevznik-
ne homogenní barva hmoty.

Lepidlo se nanáší zubovou stěrkou na podklad. Nenaná-
šejte více lepidla než je doba zpracovatelnosti lepidla.
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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:

Báze materiálu: polyuretan, 2-komponentní

Spotřeba materiálu: cca. 350 –1250 g/m2

dle velikosti použité zubové stěrky

Podmínky pro zpracování:

teplota: ne pod +15°C

Relativní vlhkost
vzduchu (rF): ne více než 75%

Poměr míchání: je dán balením.

Doba zpracovatelnosti: cca. 45 min.

Doba odvětrání: ne

Doba pro pokládání: cca. 70 min.

Čisticí prostředek: před vytvrzením očistěte vhodným
olejovým nebo voskovým čistícím
prostředkem

Vhodnost pro
kolečkový nábytek: ano (kolečka dle EN 12529)

Vhodnost pro
podlahové  topení: ano

Značení dle GefStoffV: složka. A: žádné
složka. B: Xn »zdraví škodlivé«
obsahuje Diphenylmethan
—4,4’—diisocyanat
Dbejte doporučení výrobce!

Značení dle ADR,
GGVS, VbF: ne

EMICODE: EC1R – velmi nízké emise

GISCODE: RU1 – bez ředidel

Balení: 2-složkový plastový kbelík s 6 kg netto

Skladování: v  chladu, chránit před mrazem!
Otevřená balení, jen dobře uzavřená
a v  krátké době zpracujte

Doba skladování: v suchých místnostech min. 12 měsíců
v orginálním balení

Doporučená zubová stěrka a množství
nanášeného materiálu:

pro PVC, kaučukové povrchy, křemičitovinylové desky

TKB A2
nanášená vrstva: cca. 350 g/m2*)

pro linoleum a další povrchy se slabě strukturovanou
rubovou stranou

TKB B1
nanášená vrstva cca. 380 g/m2*)

pro povrchy se silně strukturovanou rubovou stranou

TKB B2
nanášená vrstva cca. 600 g/m2*)

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

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

pro 10 mm masiv, vlysy a klasické parkety:

TKB B10
nanášená vrstva cca. 1000 g/m2*)

pro velké formáty vícevrstvých parket a laminátové podlahy:

TKB B12
nanášená vrstva: cca. 1250 g/m2*)

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


