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Velmi nízké emise

Bez obsahu ředidel

Splňuje požadavky podle

DIN 281 a E DIN EN 14293

Lehce roztíratelné

Po nanesení drží velmi dobře zuby,
nestéká se

Rychlá aretace

Vhodné pro podlahové  topení

ARDEX P 400
Disperzní lepidlo na parkety
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Ardex Baustoff GmbH
A—3382 Loosdorf, Hürmer Straße 40
ISDN & Tel. 0043 /2754/7021
Fax 0043/2754/2490
E—mail: office@ardex.at
Internet: www.ardex.at

Ardex Baustoff, s.r.o.
Bauerova  10
603 00  Brno
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Výrobce
s certifikovaným
QM-Systémem
podle DIN EN ISO 9001

Oblast použití:

Disperzní lepidlo na parkety
pro lepení:

• vícevrstvých  parket

• mozaiky

• lamelových parket
s vysokou hranou
(průmyslových parket)

• vlysů (dub)

• řemenových vlysů (dub)

• na savé podklady
v interiéru



disperzní lepidlo na parkety

Oblast použití:

Disperzní lepidlo na parkety pro lepení:
– vícevrstvých parket
– mozaiky
– lamelových parket s vysokou hranou

(průmyslových parket)
– vlysů (dub)
– řemenových vlysů (dub)
– na savé podklady v interiéru
Dřeva obsahující oleje a jiné látky lepte polyuretanovým
lepidlem ARDEX AF 2510.

Druh výrobku:

Pryskyřičná disperze s vylepšenými přídržnými aditivy.
Velmi nízké emise dle směrnic GEV.

Příprava podkladu:

Podklad musí být dle platných norem a předpisů
DIN 18356 a ČSN 74 4505.

Zejména rovný, trvale suchý, pevný v tahu a tlaku,
a zbavený separačních částic a bez trhlin, jakož i
volných částic. Savé povrchy jako cementové potěry,
dřevotřískové desky, OSB—desky a jiné přebruste
a odsajte.

Kalciumsulfátové povrchy přebruste, odsajte, a opa-
třete přednátěrem ARDEX P 52 nebo ARDEX P 51
(smíchaného v poměru 1 : 3 s vodou) a přestěrko -
váno v tloušťce vrstvy min. 1,5 mm.

Nové potěry z litého asfaltu, IC 10 nebo IC 15
přestěrkujte v tloušťce vrstvy min. 1,5 mm.

Staré potěry z litého asfaltu přebruste, odsajte,
opatřete umělopryskyřičným přednátěrem ARDEX
P 82 a přestěrkujte v tloušťce vrstvy min. 1,5 mm.

Staré  voděodolné zbytky lepidla odstraňte, přebruste
a odsajte a opatřete přednátěrem ARDEX P 82
nebo ARDEX P 52 nebo ARDEX P 51 (smíchaného
v poměru 1 : 0,5 s vodou) a přestěrkujte v tloušťce
vrstvy min. 1,5 mm.

Ve  vodě rozpustné zbytky lepidla a staré vrstvy je
nutné úplně odstranit.

Podklad následně penetrujte multifunkční pryskyřicí
ARDEX EP 2000 přestěrkujte v tloušťce vrstvy min.
1,5 mm.

Hladké a nosné povrchy jako  keramická dlažba atd.,
je nutné odstranit, přebruste a odsajte a a opatřete
přednátěrem ARDEX P 52 nebo ARDEX P 51
(smíchaného v poměru 1 : 0,5 s vodou) a přestěr-
kujte v tloušťce vrstvy min. 1,5 mm.

Funkčně vhodnou savost a rovinnost podkladu
zhotovte stěrkami ARDEX.

ARDEX P 400

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 P 400 je po uschnutí
fyziologicky a ekologicky nezávadný.

Zpracování:

ARDEX P 400 lepidlo se nanáší zubovou stěrkou
na podklad. Nenanášejte více lepidla než je možné
zpracovat v době jeho otevřenosti cca. 10 min.,
a parkety dobře poklepejte. Dbejte na rovnoměrné
a celoplošné 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.

Dbejte pokynů TKB pro lepení parket.

Pro trvalé přilepení je nutná pokládka parket
s odpovídající vlhkostí dřeva, která odpovídá
plánovaným klimatickým podmínkách při užívání
parket (podmínky pokládky=podmínkám užívání)
tj. masiv vlhčí 9% ± 2%, vícevrstvé, hotové parkety
8% ± 2% a parkety pokládané na podlahové
topení – sušší.

Dbejte na:

Zbytky lepidla okamžitě odstraňte vlhkým hadříkem.

Nářadí okamžitě po použití omyjte  vodou.

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

Dbejte na návod pro pokládku od výrobce parket
a na toho času platných norem a pravidel v
oboru.

Hotové parkety jsou plně zatížitelné po cca.
2 dnech.

Po pokládce masivních parket je povrchová úprava
parket dle vlhkosti dřeva možná dle podmínek
vlhkosti vzduchu podle druhu parket mezi 2–10
dny.

V případě pochybností proveďte zkoušku.
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Technická norma kvality ARDEX:

Báze materiálu: umělohmotná disperze

Spotřeba materiálu: 750–1100 g/m2 dle použité stěrky

Specifická hmotnost: cca. 1,4 kg/l

Podmínky pro zpracování

Teplota: ne pod +15 °C

Relativní vlhkost vzduchu: ne více než 75%

Doba odvětrání: ne

Doba pro pokládání: cca. 10 – 20 min., dle nanášeného
množství při nízkých  teplotách
a vysokých  teplotách prodlužují teploty
a mohou vést ke ztrátám vlhkosti.

Udané časy se vztahují na +18 °C
a 65% rF.

Čisticí prostředek: před vytvrzením voda

Vhodnost pro
podlahové  topení: ano

Značení dleGefStoffV,
ADR, GGVS, VbF: ne

EMIkód: EC 1—velmi nízké emise

GISkód: D 1—bez ředidel

Balení: nádoba 20 kg netto

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

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

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:

Doporučená zubová stěrka a množství
nanášeného materiálu:

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

TKB B3
nanášená vrstva:
cca. 750 g/m2

Vlysy a klasické parkety:
TKB 6
nanášená vrstva:
cca. 800 g/m2

Pro velké formáty vícevrstvých parket:
TKB 11
nanášená vrstva:
cca. 1100 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


