
Ardaflex Multi
UNIVERSELE 1K-SMP-LIJM

PRODUCTVOORDELEN

- Voor wand en vloertoepassingen

- Op metaal, aluminium en staal

- Gebruiksklaar

- Universeel inzetbaar

- Zeer goede hechting

- Voor wand en vloertoepassingen

- Op metaal, aluminium en staal

- Gebruiksklaar

- Universeel inzetbaar

- Zeer goede hechting

PRODUCTOMSCHRIJVING:

Bostik Ardaflex Multi is een 1-component vochtuithardende

universele lijm op basis van SMP-technologie.

Ardaflex Multi is hoog elastisch met een hoge

aanvangshechting en heeft een goede hechting op niet

zuigende ondergronden. Speciaal geschikt voor het

verlijmen van keramische tegels op ontvette metalen,

aluminium, stalen ondergronden.

Ardaflex Multi vermindert het loopgeluid en het

contactgeluid in verbinding met keramische tegels. 

Ardaflex Multi is emissie-arm volgens GEV-EMI-CODE EC1R,

oplosmiddelvrij en geurneutraal.

Tevens voldoet het product aan de EC1-norm.

TOEPASSINGSGEBIED:

- Geschikt voor het plaatsen van keramische tegels op

vloeren en wanden.

- Inzetbaar bij vloeren in liften.

- Verlijmen van PU-schuimplaten, hardschuimplaten.

- Als reparatiemiddel van kleine oppervlakken bij tapijt,

tegels en parket.

- Verlijmen van metaal tegels op zuigende en niet zuigende

ondergronden.

Plaatsen van keramische tegels met gladde en

geprofileerde achterzijde op steen, keramiek,

vezelcementplaten, staal, aluminium, bouwplaten,

geschuurde epoxylagen, keukenwerkbladen etc.

Bovendien kunnen natuursteen- en betonsteen elementen,

niet doorschijnend, verkleuringsongevoelig natuursteen en

gekalibreerd natuursteensoorten met Ardaflex Multi

verlijmd worden.

Ook is het geschikt voor het tegel-over-tegel verlijmen.

VOORBEREIDEN VAN DE ONDERGROND:

De ondergrond dient vlak, duurzaam droog, schoon,

scheurvrij, druk en trekvast zijn. Metalen ondergronden

dienen indien nodig ontdaan te worden van roest en dienen

ontvet te worden.

VERWERKING:

Voor gebruik de lijm op minstens 18°C brengen. Na het

openen van de emmer de beschermfolie eraf trekken en de

eventuele velvorming op de lijm verwijderen. Dit vel niet

door de lijm mengen.

Ardaflex Multi niet verwerken als betreffende bouwdelen of

de omgevingstemperatuur lager dan 10°C is. 

Ardaflex Multi wordt met een getande lijmkam op de

ondergrond aangebracht. De tegels dienen binnen 40

minuten in de lijm te worden geschoven en vast aangedrukt.

De doorharding van de lijm wordt bevorderd door

vochtigheid; daarom is het raadzaam om bij het plaatsen van

tegels op niet zuigende ondergronden de achterzijde van de

tegel met een licht vochtige spons af te nemen.

Lijmrestanten dienen op keramische tegels direct met bijv.

spiritus verwijderd te worden. 

Tip: gebruik bij voorkeur een kunststof spatel. Na uitharden

van de lijm kan deze eenvoudig worden verwijderd van de

kunststof lijmkam. Bij gebruik van een metalen lijmkam de

nog verse lijm met bijv. Bostik Liquid 1 verwijderen door

middel van schoonpoetsen.

Afhankelijk van de voegbreedte en voegdiepte kan ca. 12 uur

na het verlijmen worden begonnen met het voegen van het

tegelwerk. Dit kan met een cementaire voegmortel,

bijvoorbeeld met de Ardacolor Premium of de Ardacolor

Flex.
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OPSLAG EN HOUDBAARHEID:

6 maanden houdbaar in gesloten originele verpakking.

Koel en droog opslaan tussen +5°C en °25C.

INFORMATIE AANVRAAG

Het veiligheidsinformatieblad is op bostiksds.thewercs.com

verkrijgbaar.

GISCODE:

RS10 Substituten van sterke oplosmiddelhoudende

installatiematerialen, die tijdens de verwerking, de

werkplek-grenswaarden overschrijden. (GISCODE S1-S6)

GEV-EMICODE

EC1R, zeer emissie-arm

Technische eigenschappen

Materiaal basis Silaangemodificeerde

Polymeer (SMP)

Kleur grijswit

Viscositeit ca. 3010 Pas

Classificatie volgens ISO

17178

elastisch

Soortelijk gewicht ca. 1,55 g/cm³

Inlegtijd ca. 40 minuten

Verwerkingsomstandigheden tussen +18°C en 23°C;

ondergrondtemperatuur min. +

15°C, omgevingstemperatuur

min. +10°C. Niet boven 65%

relatieve luchtvochtigheid

Begaanbaar / belastbaar na ca. 12 uur; afhankelijk van de

omgevingsomstandigheden

Voegen na ca. 12 uur

Vol belastbaar na ca. 7 dagen

Verbruik (vertanding) ca. 1,2 kg/m² , 4x4x4 mm

ca. 1,3 kg/m² , 6x6x6 mm

Reinigingsmiddel voor niet uitgeharde lijm:

Bostik Liquid 1

Geschikt voor

vloerverwarming

Ja, richtlijnen conform

opstookprotocol opvolgen van

de leverancier

Leveringsvorm: 15 kg emmer

Artikelnummer 30605711

Leveringsvorm: 6 kg emmer

Artikelnummer 30611005

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.

BOSTIK HOTLINE

Smart help  +31 (0)73 6244 244
 +32 (0) 9255 1717


