
ARDABOND PROJECT 
PASTALIJM VOOR PROJECTEN

VOORDELEN

- Kant-en-klare pastalijm

- Goed standvermogen en blijvend elastisch

- Zeer soepel verwerkbaar

- Geschikt voor pojecttoepassing

- Kant-en-klare pastalijm

- Goed standvermogen en blijvend elastisch

- Zeer soepel verwerkbaar

- Geschikt voor pojecttoepassing

PRODUCT

Ardabond Project is een kant-en-klare wandtegellijm op

acryl basis. De lijm heeft een prima standvermogen, een

goede aanvangshechting en een lange open tijd. Door de

unieke samenstelling en het hoge gehalte aan kunsthars is

de lijm uitstekend verwerkbaar en blijvend elastisch. Vooral

geschikt voor projectmatige verwerking waar

slipweerstand en kwaliteit gecombineerd worden met een

snelle verwerking. Ardabond Project voldoet aan de

classificatie D2TE.

TOEPASSING

Ardabond Project is uitermate geschikt voor projectmatig

verlijmen van keramische wandtegels, mozaïek en

gelijksoortige materialen op vrijwel alle steen- en

gipsachtige ondergronden. 

- Projectmatige verlijming van wandtegels.

- Toepassingen binnenshuis; ook in vochtige ruimtes.

- Bij verlijming over oude tegellagen (renovatiewerk).

Ardabond Project is niet geschikt voor buitentoepassing en

locaties die voortdurend met water worden belast zoals

zwembaden.

VERWERKING

Ondergrond voorbereiding

Ondergronden dienen voldoende vorm-, druk- en trekvast

te zijn, volledig droog te zijn en vrij van vuil,

scheidingsmiddelen en scheuren. 

Gipsgebonden en sterk zuigende ondergronden mogen

maximaal 2% vocht bevatten en dienen altijd geprimerd te

worden met Ardagrip Classic. Gipsafwerklagen mogen

slechts uit één laag bestaan en dienen minimaal 10 mm dik

te zijn. 

Gladde, gesloten en niet-zuigende ondergronden dienen

vooraf geprimerd te worden met GRIP A936 XPRESS.

Applicatie

Ardabond Project met een lijmkam gelijkmatig op de

ondergrond aanbrengen. De tanddiepte zodanig kiezen dat

elke tegel minstens 65 % vol in de lijm gezet wordt. De

tegels binnen de open tijd in het lijmbed schuiven,

aandrukken en onmiddellijk rechtzetten. Er mag slechts een

zodanig oppervlak worden ingestreken dat de tegels met

een schuivende beweging nog in de verse lijm gedrukt

kunnen worden.

Afwerking

Projecten verlijmd met Ardabond Project kunnen na ca. 24

uur gevoegd worden. Bij gladde en niet-poreuze

ondergronden kan een langere droogtijd noodzakelijk zijn.

VERBRUIK

Het verbruik is afhankelijk van de toegepaste vertanding. 

VERTANDING VERBRUIK

3 ca. 1,6 kg/m2

4 ca. 1,7 kg/m2

6 ca. 2,0 kg/m2

8 ca. 2,5 kg/m2
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REINIGEN

Niet uitgehard materiaal kan met water worden gereinigd,

uitgehard materiaal kan alleen mechanisch worden

verwijderd.

OPLSLAG EN HOUDBAARHEID

Ardabond Project is houdbaar tot 12 maanden na

productiedatum, mits koel, droog, vorstvrij en in originele

verpakking opgeslagen.

VEILIGHEID

Neem tijdens verwerking de algehele arbeidshygiëne in acht

en gebruik de benodigde PBM's. Raadpleeg de verpakking en

het veiligheidsinformatieblad voor aanvullende informatie.

 

Het veiligheidsinformatieblad is zowel op de

desbetreffende productpagina als op bostiksds.thewercs.

com te downloaden.

Verpakking Artkelnr. EAN 
Emmer à 16 kg  30621115 8713572042966

Technische kenmerken

Basis acrylaat dispersie

Kleur crême wit

Verwerkingstemperatuur + 5°C tot + 25°C

Open tijd ca. 30 minuten

Verder  af te werken na ca. 24 uur

Classificatie D2TE volgens EN 12004

Pallet Pallet à 33 emmers

Alle waarden zijn behaald onder normale omstandigheden; 20°C en
65% RV.

Alle verstrekte adviezen, aanbevelingen, cijfers en veiligheidsvoorschriften berusten op zorgvuldige onderzoekingen, alsmede de huidige stand van onze ervaring en zijn vrijblijvend. Hoewel de

documentatie met de grootste  zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden, vergissingen, zet- of drukfouten. Wij behouden ons het recht voor

om het betreffende product aan te passen, wanneer wij dit nodig  achten. Aangezien het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling

vallen, kan op grond van deze documentatie geen aansprakelijkheid aanvaard worden voor  uitgevoerde werken. Wij adviseren u daarom zelf ter plaatse praktijkproeven te nemen. Op al onze

verkopen en leveringen zijn van toepassing onze algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden.

SMART HELP

Smart help  +31 (0)162 491 000
 +32 (0)9 255 17 17


