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ARDEX AF 900 
SL Plytelių fiksavimo klijai 

Be tirpiklių  

EC1 emisijų klasifikacija 

Greitai džiūsta  

Labai ekonomiški 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARDEX sisteminis produktas –                                                                  
užtikrintos sukibimas su ARDEX mišiniais ir švarus, bekvapis oras patalpoje 
Registruotas kenksmingas emisijas kontroliuojančių dangos klojimo medžiagų bendrijos nary  

Paskirtis:  
Dispersinė fiksavimo 
priemonė neslystančiam 
kiliminių plytelių su 

 bitumo/veltinio,  

 PVC,  

 PUR pagrindu 

fiksavimui, ant įgeriančių ir 
neįgeriančių pagrindų, pa-
talpų viduje.  

Tinka naudoti ant šildomo 
pagrindo. 
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PASKIRTIS: 
Dispersinė fiksavimo priemonė neslystančiam kiliminių 
plytelių su 

 bitumo/veltinio,  
 PVC,  
 PUR pagrindu 

fiksavimui, ant įgeriančių ir neįgeriančių pagrindų, pa-
talpų viduje. Tinka naudoti ant šildomo pagrindo.  
 
MEDŽIAGOS PAGRINDAS:  
Dispersijos mišinys su priedais. 
 
PAGRINDO PARUOŠIMAS: 
Pagrindas turi atitikti DIN 18356 „Grindų dangos klojimo 
darbai“ reikalavimus. Svarbu, kad pagrindas būtų lygus, 
pastoviai sausas, tvirtas, atlaikantis apkrovą, be trūkių, 
laisvųjų dalelių ir medžiagų, trukdančių sukibimui, ats-
parus gniuždymui ir tempimui. 

Labai įgeriantys pagrindai gruntuojami su ARDEX P 51 
(atskiestu vandeniu santykiu 1 : 2). Pagrindas, ant kurio 
bus fiksuojamos SL plytelės turi būti glotnus. Šiurkštūs 
paviršiai turi būti nuglaistyti. Grindų dangos turi būti tvir-
tai sukibusios su pagrindu, be grindų priežiūrai naudo-
jamų priemonių likučių ir medžiagų trukdančių sukibi-
mui.   

Pagrindo lyginimas atliekamas su ARDEX grindų miši-
niais sąveikoje su ARDEX gruntais ir pagrindo paruoši-
mo produktais. 

 
ARDEX SISTEMA: 
ARDEX produktai, turintys EC1 klasifikaciją sąveikau-
dami tarpusavyje sukuria idealias sąlygas bekvapiai ir 
ekologiškai gyvenamajai aplinkai.                               
Išdžiūvę ARDEX AF 900 yra fiziologiškai ir ekologiškai 
saugūs. 
 
NAUDOJIMAS: 
ARDEX AF 900 dažymo voleliu tolygiai tepami ant tin-
kamai paruošto pagrindo vengiant klijų pertekliaus. Pa-
keliamų grindų atvejų reikia vengti klijų patekimo tarp 
atskirų pakeliamų grindų elementų. Tarpus tarp elemen-
tų geriausia užklijuoti lipnia juosta. Klijų nugarinimo lai-
kas priklauso nuo patalpos klimato, pagrindo ir medžia-
gos temperatūros, pagrindo įgeriamumo, klijų sluoksnio 
ir yra mažiausiai 30 min. ant įgeriančių pagrindų arba 60 
min. ant neįgeriančių pagrindų. Kiliminės plytelės kloja-
mos, kai klijai tampa skaidrūs ir tolygiai prispaudžiamos. 
 

SVARBU: 
Klijuojant būtina laikytis dangų gamintojų pateiktų inst-
rukcijų ir galiojančių dangų klojimo normų bei taisyklių. 
Kilus abejonėms, atlikite bandymus. 
 
 

KILIMINIŲ PLYTELIŲ PAKARTOTINAS FIKSAVIMAS: 
Galimas pakartotinas SL kiliminių plytelių nuėmimas ir 
fiksavimas. Paėmus už plytelės krašto lėtai nulupama 
nuo pagrindo.  
 
Techniniai duomenys pagal ARDEX kokybės     
standartus: 
______________________________________ 
Medžiagos pagrindas sintetinė dispersija 

Išeiga: maždaug 70 – 90 g/m2     

Naudojimo sąlygos

Temperatūra: ≥ +15 °C 

Santykinis drėgnis: ≤ 75 % 

Nugarinimo laikas: mažiausiai 30 min.          
(įgeriantis pagrindas) 
mažiausiai 60 min. 
(neįgeriantis pagrindas) 

Dangos klojimo     
laikas: 

                                  
apie 24 val. po nugari-
nimo 

Visi techniniai laikai nurodyti temperatūrai esant 
+15 °C, o santykiniam oro drėgniui – 65 %.  
Žemesnė temperatūra ir didesnis santykinis oro 
drėgnis prailgins šiuos laikus.  

Valymo agentas: kol nesukietėjo - 
vanduo 

Tinkamumas šildo-
mosioms grindims:  

                               
tinka 

Atsparumas šampū-
nams ir purškikliams: 

 
atsparūs 

Atsparumas kėdžių 
rateliams: 

 
atsparūs 

EMICODE: EC 1, labai mažai emis.

GISCODE: D 1 

Ženklinimas pagal 
GHS/CLP ir 
GGVSEB/ADR: 

 

nėra 

Pakuotė: 10 kg indai 

Laikymas: vėsiai, saugoti nuo 
šalčio 

Galiojimas: apie 12 mėn., origina-
lioje uždarytoje pakuo-
tėje 

 
_____________________________________________ 
Mes garantuojame, kad mūsų gaminių kokybė yra nepriekaištinga. Mūsų tei-
kiama informacija grindžiama laboratoriniais bandymais bei praktine patirtimi 
ir yra rekomendacinio pobūdžio renkantis gaminį ir darbo metodą. Kadangi 
mes negalime kontroliuoti naudotojo darbo sąlygų, mes neprisiimame atsa-
komybės už gautus rezultatus. Kiekvienos šalies teisės aktai, priimti remiantis 
nacionaliniais standartais, statybų reglamentais bei statybos ir pramonės 
normomis, gali teikti specifines rekomendacijas dėl darbo metodų. 


