
ARDEX AF 480  
SMP parketo klijai, tvirtai elastingi
•	 	Be	tirpiklių	ir	vandens
•	 	Atsparūs	šlyčiai	ir	elastingi
•	 	Lengvai	dengiami,	išlaiko	„dantukų“	formą
•	 	Universalūs,	stipriai	sukimba
•	 	Sumažina	plyšių	atsiradimo	riziką
•	 	Tinka	šildomiems	pagrindams
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Gamintojas	su	sertifikuotomis
Kokybės	kontrolės	/	Aplinkos	apsau-
gos	valdymo	sistemomis
pagal	DIN	EN	ISO	9001/14001

ARDEX sisteminis produktas - užtikrintos sukibimo savybės su 
ARDEX mišiniais ir švarus, bekvapis oras patalpoje. ARDEX pro-
duktai, turintys EC1 klasifikaciją sąveikaudami tarpusavyje sukuria 
idealias sąlygas bekvapiai ir ekologiškai gyvenamajai aplinkai.

Paskirtis:
Patalpų vidui, grindims. Tvirti ir elastingi SMP parketo klijai, skirti 
klijuoti:

- masyvios medienos parketo vertikaliasias plokšteles (16 mm sto-
rio, iki 200 mm ilgio, pagal DIN EN 14761),

- 10 mm masyvų lamparketą (DIN EN 13227),

- mozaikinį parketą (DIN EN 13488),

- masyvios medienos lentas (iki 18 cm pločio, ąžuolo lentos iki 20 
cm, pagal DIN EN 13226 ir DIN EN 13990),

- Daugiasluoksnį parketą, padengtas ir nepadengtas parketlentes 
(DIN EN 13489),

- kamštines dangas (ISO 3813 arba DIN EN 12104),

- kamštines dangas su HMD/MDF viduriniu sluoksniu ir kamštį 
stabilizuojančiu sluoksniu,

ant tinkamų įgeriančių ir neįgeriančių pagrindų patalpų viduje.

Tinka naudoti ant šildomo pagrindo.

Pagrindo paruošimas:
Pagrindas turi atitikti DIN 18356 standartą „Parketo klojimo darbai“ 
ar atitinkamus šalies standartus. Turi būti lygus, pastoviai sausas, 
tvirtas, atlaikantis apkrovą, be trūkių, laisvųjų dalelių ir medžiagų 
trukdančių sukibimui, turėti pakankamą atsparumą gniuždymui ir 
tempimui. Priešingu atveju jį reikia paruošti atitinkamais ARDEX 

grindų mišiniais sąveikoje su ARDEX gruntais ir pagrindo paruoši-
mo produktais.

Klijavimui tinka įprastiniai cemento, kalcio sulfato, magnezito, me-
dienos ir gipso pluošto plokščių pagrindai. Jeigu cemento ar kalcio 
sulfato sluoksniai atitinka galiojančius standartus ir yra nuvalyti ar 
nusiurbti nuo dulkių, parketas su ARDEX  AF 480 klijuojamas tiesi-
ai ant šių pagrindų. 

Išlyginimo darbams naudojant ARDEX K 55 savaime išsilyginantį 
mišinį, kurio sluoksnio storis iki 10 mm, parketą su ARDEX AF 480 
MS galima klijuoti iš karto po to, kai tik galima ant jo vaikščioti 
(maždaug po 60 minučių). Reikia užtikrinti, kad parketo klijuoja-
moji pusė būtų pilnai padengta klijais.

Grindų asfaltas ir kiti panašūs minkštėjantys pagrindai turi būti ati-
tinkamai paruošti, nugruntuoti ir padengti mažiausiai 2 mm storio 
ARDEX išlyginamaisiais mišiniais.

Medžio plokštės turi būti gerai pritvirtintos prie pagrindo ir suklijuo-
tos įlaidose/išdrožose.

Pagrindo paruošimo darbai atliekami su ARDEX grindų mišiniais ir 
gruntais.

Naudojimas:
Prieš naudojimą ARDEX AF 480 klijus reikia aklimatizuoti patalpo-
je, kurioje bus klijuojama. Klijai atitinkama dantyta mentele tolygiai 
tepami ant pagrindo. Parketo elementai klojami į šviežius klijus 
per dangos klojimo laiką ir užtikrinama, kad klijuojamoji pusė pilnai 
ir tolygiai priglunda prie klijų. Reikia vengti klijų patekimo į įlaidas ir 
išdrožas.

Paklojus parketą, ypač didelio formato parketo atveju, nedelsiant 
įsitikinama ar neliko tuštumų. Reikalui esant, kol klijai nesukietėjo, 
prispaudžiama prie pagrindo uždedant svorius. Klijų perteklius ne-
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Mes	garantuojame,	kad	mūsų	gaminių	kokybė	yra	nepriekaištinga.	Mūsų	teikiama	informacija	grindžiama	laboratoriniais	bandymais	bei	praktine	patirtimi	ir	yra	reko-
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tatus.	Kiekvienos	šalies	teisės	aktai,	priimti	remiantis	nacionaliniais	standartais,	statybų	reglamentais	bei	statybos	ir	pramonės	normomis,	gali	teikti	specifines	reko-
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delsiant pašalinamas nuo pagrindo lygia mentele. Perimetro siūlės 
įrengiamos atsižvelgiant į patalpos geometriją, medienos ir parke-
to rūšį. 

Svarbu:
- Nenaudokite jokių dispersinių gruntų prieš klijavimą su ARDEX 
AF 480.

- Galima klijuoti parketą, kai santykinis oro drėgnumas yra < 75 % 
ir patalpos temperatūra >+18°C.

- Ilgalaikio prisiklijavimo užtikrinimui, vietinės medienos masyvo 
grindų dangos turi turėti 9 % drėgmės, o daugiasluoksnis parketas 
– 8 %. Vykdoma 10 matavimų ir nustatoma vidutinė reikšmė. Ats-
kirų matavimų reikšmės gali skirtis nuo vidutinės +/- 2 %.

- Iš karto po panaudojimo įrankiai plaunami plovikliais sudėtyje tu-
rinčiais aliejaus/vaško.

- Po panaudojimo uždėkite aliuminio foliją ir sandariai uždarykite 
pakuotę su ten likusiais klijais.

- Nepalikite klijų atvirose siūlėse, kad nebūtų plastifikatorių migra-
cijos į lako plėvelę.

Ant dangos galima vaikščioti po maždaug 6 valandų, o po 24 va-
landų galima naudoti pilną apkrovą.

Neapdoroto parketo apdirbimas galimas, kai drėgnumas dangoje 
susivienodina su drėgnumu aplinkoje – ne anksčiau, kaip po 24 
valandų. Ant mažai arba visai neįgeriančio pagrindo – anksčiausi-
ai po 48 valandų.

PASTABA: Klijuojant būtina laikytis medinių grindų gamintojų pa-
teiktų instrukcijų ir galiojančių parketo įrengimo standartų.

REKOMENDUOJAMOS MENTELĖS IR IŠEIGA*:
Kamštinėms	grindų	dangoms:

TKB	A2
Išeiga:	apie	400-450	g/m²

Mozaikiniam	parketui,	masyvo	vertikalioms	plokštelėms:

TKB	B3
Išeiga:	apie	800-1000	g/m²

Garso	izoliacinėms,	atskyrimo	nuo	pagrindo	plokštėms:

TKB	B3,	TKB	B	15
Išeiga:	apie	800-1500	g/m²

Vienetiniam	parketui	(stabparkett),	masyvios	medienos	parketo	elementams	su	
išdrožomis	ir/arba	įlaidais,	mažo	formato	daugiasluoksniam	parketui,	masyviam	
lamparketui,	plačiosioms	plokštelėms	ir	modulinėms	trinkelėms,	kamštinėms	
grindų	dangoms	su	pagrindu:

TKB	B6
Išeiga:	apie	900-1000	g/m²

Didelio	formato	vienetiniam	parketui	(stabparkett),	parketlentėms	ir	medžio	
masyvo	lentoms:

TKB	B11	TKB	B15
Išeiga:	apie	1000-1500	g/m²

* Išeiga	priklauso	nuo	dangos	struktūros	ir	pagrindo
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Techniniai duomenys pagal ARDEX kokybės standartus: 

Išeiga:   nurodyta kartu su rekomenduoja-
momis mentelėmis

Medžiagos pagrindas:   SM polimerai

Temperatūra:  ne žemesnė negu +18°C

Santykinis oro drėgnis:  ne daugiau 70 %

Klijų nugarinimo laikas:  nėra

Dangos klojimo laikas:  apie 40 min.

Klijų kietėjimo laikas:  24 - 48 val.

Dangos apdirbimo darbai  anksčiausiai po 24 val., ant neįgeri-
ančių pagrindų - po 48 val.

Valymo agentas  kol nesukietėjo - aliejiniai, ar sudė-
tyje turintys vaško plovikliai

Tinkamumas šild. grindims:  tinka

EMICODE:  EC1 R +, labai mažai emisijų

Pakuotė:  18 kg indas

Laikymas:   apie 12 mėn., vėsiai, neatidarytoje, 
originalioje pakuotėje. Saugoti nuo 
šalčio, pradėtą pakuotę sandariai 
uždaryti ir netrukus sunaudoti.


