
Ardaflex Marmor Fast
SNELLE, WITTE POEDERLIJM

VOORDELEN

- Snel afbindend

- Voor vervormingsgevoelige natuursteen

- Hoog standvermogen

- C2FT S1

- Snel afbindend

- Voor vervormingsgevoelige natuursteen

- Hoog standvermogen

- C2FT S1

PRODUCT

Ardaflex Marmor Fast is na toevoeging van water een

gebruiksklare, hydraulisch snel uithardende flexibele

dunbedmortel. De afgebonden lijmmortel is duurzaam

bestand tegen vocht en vorstbestendig. Ardaflex Marmor

Fast voldoet aan de eisen C2FT - S1 volgens DIN EN 12004 /

12002. Ardaflex Marmor fast is chromaatarm volgens TRGS

613.

TOEPASSINGEN

Ardaflex Marmor fast is geschikt voor het verlijmen van

doorschijnend, verkleuringgevoelig, gecalibreerd

natuursteen. Tevens kunnen keramische tegels ermee

worden verlijmd. Ook in situaties waar men snel en zo

efficiënt mogelijk moet werken is Ardaflex Marmor Fast dé

oplossing. Door de snelle afbindtijd kan men snel beginnen

met voegen en zijn bijvoorbeeld winkels en galerijen weer

snel begaanbaar.

EIGENSCHAPPEN

- Voor doorschijnend natuursteen.

- Voor wand en vloer

- Watervast en vorstbestendig.

- Voor vloerverwarming.

VERWERKING:

Ondergrond: De ondergrond moet vast, draagkrachtig,

droog en vrij van stof, verontreinigingen of scheidingslagen

zijn. De ondergrond moet aan de eisen volgens DIN 18 352

voldoen. Geschikte ondergronden zijn bv.: beton, cement-

en calciumsulfaatgebonden dekvloeren.

Calciumsulfaatgebonden dekvloeren moeten worden

geschuurd en dienen vrij van stof en voldoende droog te zijn

(restvochtgehalte max. 0,5%). Bij sterk zuigende

ondergronden wordt een voorstrijk met Ardagrip Classic

geadviseerd. Bij caliumsulfaatgebonden ondergronden

moet de voorstrijk Ardal Primer 24 uur gedroogd zijn,

voordat men kan verlijmen. Bij toepassingen van

vloerverwarming deze 24 uur van tevoren uitschakelen.

 

Mengen: Ardaflex Marmor Fast wordt met leidingwater in

een schone kuip klontvrij gemengd. Voor 25 kg

mortelpoeder wordt ca. 6 l water in de kuip gegoten. Voor

het mengen wordt een mengmachine geadviseerd. Na een

rijptijd van ca. 3 minuten wordt de mortel nogmaals kort

doorgeroerd en is daarna direct verwerkbaar. Het

aangemengde materiaal kan 30 - 40 min. worden verwerkt.

Verwerking: Ardaflex Marmor Fast niet bij temperaturen

onder +5°C verwerken. Dilatatievoegen volgens voorschrift

aanbrengen. Ardaflex Marmor wordt van te voren met de

gladde zijde van een tandspaan in een dunne laag op de

ondergrond aangebracht. Aansluitend wordt in de verse

contactlaag nieuwe mortel aangebracht en met een

geschikte tandspaan met een grove vertanding afgekamd.

Er mag slechts zoveel ondergrond met mortel worden

vóórgelijmd, dat de te verlijmen producten nog in het verse

lijmbed kunnen worden geschoven. De inlegtijd (open tijd)

bedraagt, afhankelijk van omgevings- en

ondergrondvoorwaarden, ca. 15 minuten. Bij

(verkleuringsgevoelig) natuursteen altijd eerst een volledig

dekkende, dunne laag lijm aanbrengen op de achterzijde van

de tegel. Let op dat buiten en in sterk belaste ruimtes de

tegels dubbelzijdig worden gelijmd. Gebruik Buttering-

Floating-Methode in buitentoepassing en onder water en in

binnentoepassingen in combinatie met vloerverwarming bij

een tegelformaat > 30x30cm. Raadpleeg voor gebruik altijd

eerst het veiligheisinformatieblad (VIB).

Bij twijfel vooraf testen om vlekvorming te voorkomen.



Bostik BV

Postbus 303

5201 AH 's-Hertogenbosch

infoNL@bostik.com

www.bostik.nl

Bostik Belux SA - NV

Meulestedekaai 86

B-9000 Gent

info@bostik.be

www.bostik.be

N
L-

2
0

17
/0

5
/0

2

Kleur Verpakking Artikelcode
Wit zak 25 kg 30604972

OPSLAG EN STABILITEIT

Droog bewaren. Min. 6 maanden houdbaar. Tegen vocht

beschermen.

INFORMATIE AANVRAAG

Het veiligheidsiniformatieblad is op bostiksds.thewercs.

com verkrijgbaar.

Technische kenmerken

Basis kunsthars- en

trassgemodificeerde,

cementaire, droge mortel

Mengverhouding 6,0 l water bij 25 kg poeder

Verwerkingstijd ca. 30 - 40 min. - afhankelijk

van de temperatuur

Verbruik ca. 1,5 - 3,0 kg /m²

Verwerkingstemperatuur +5°C tot +25°C

Open tijd ca. 15 minuten - afhankelijk van

de temperatuur en de

zuigkracht van de ondergrond

Beloop-/vervoegbaar op z’n vroegst na 3 uur

Vol belastbaar na ca. 14 dagen

Giscode ZP 1

Les renseignements contenus dans cette notice ne sont donnés qu’à titre indicatif et sans garantie expresse. Nous signalons, en outre, qu’il peut déjà exister des brevets sur certaines applications

particulières. La fabrication de ce produit a été sévèrement contrôlée et son emploi ne comporte aucun risque pour autant qu’il soit manipulé et utilisé conformément aux indications données.

Aucun contrôle ne pouvant être exercé lors de l’emploi, nous ne saurions donc être tenus responsables des éventuels dommages que sa mauvaise utilisation pourrait provoquer.
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