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 AF 620  
Kontaktiniai klijai be tirpiklių 

Universalūs 
 
Lengvai naudojami 
 

Ant dangos galima vaikščioti nedelsiant 
 
Ilgai išlieka lipnūs – ilgas laikas dangai klijuoti 
 
Nekenksmingi aplinkai ir sveikatai 
 
Atsparūs plastifikatoriams 
 
Nekaičia dangos atspalvio (ypač šviesioms PVC ir CV 
dangoms) 
                                                                                               
ARDEX sisteminis produktas - užtikrintos sukibimo 
savybės su ARDEX mišiniais ir švarus, bekvapis oras 
patalpoje 
Registruotas kenksmingas emisijas kontroliuojančių dangos klojimo medžiagų bendrijos narys, 
GEV 

Skirti klijuoti: 
- PVC minkštas   

grindjuostes, 
- laiptų profilius, 
- tuščiavidurius        

profilius, 
- tekstilines dangas; 

taip pat veltinio dan-
gas turinčias vidinių 
įtempimų arba     
austas dangas, 

- sienų apsaugas, 
- homogenines ir     

heterogenines PVC 
dangas, 

- gumines dangas, 
- CV dangas, 
- izoliacinius paklotus, 
- linoleumą, 

ant įgeriančio ir neįgeriančio 
pagrindo (taip pat šildomo), 
patalpų  viduje.  
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PASKIRTIS: 
Patalpų vidui, grindims, sienoms, luboms ir laiptams. 

Kontaktiniai klijai, dispersijos pagrindu, skirti klijuoti: 

- PVC minkštas grindjuostes, 

- laiptų profilius iš PVC, linoleumo ir kaučiuko, 

- tuščiavidurius profilius, 

- tekstilines dagas, veltinio dangas (turinčias vi-
dinių įtempimų) arba austas dangas, 

- sienų apsaugas, 

- homogenines ir heterogenines PVC dangas, 

- CV dangas, 

- dizaino grindų dangas, 

- izoliacinius paklotus, 

- linoleumą 

ant įgeriančio arba neįgeriančio pagrindo patalpų viduje. 
Tinka šildomam pagrindui. 

ARDEX PREMIUM AF 620 turi platų panaudojimo 
spektrą, turi stiprų pradinį ir ilgalaikį galutinį sukibimą. 
Lengvai naudojami teptuku ar voleliu. Taip pat galima 
klijuoti naudojant A1 arba A2 dantytas menteles. 

 

APIBŪDINIMAS: 
Specialios dispersijos, mineraliniai užpildai, priedai, 
vanduo ir konservavimo medžiaga.  

 
PAGRINDO PARUOŠIMAS: 
Pagrindas turi atitikti DIN 18356 standartą „Grindų dan-
gos klojimo darbai“ ar atitinkamus šalies standartus. Tu-
ri būti lygus, pastoviai sausas, tvirtas, atlaikantis apkro-
vą, be trūkių, laisvųjų dalelių ir medžiagų trukdančių su-
kibimui, turėti pakankamą atsparumą gniuždymui ir 
tempimui. Priešingu atveju jį reikia paruošti atitinkamais 
ARDEX mišiniais sąveikoje su ARDEX gruntais ir pag-
rindo paruošimo produktais. 

Esamos grindų dangos, pvz., plytelės, dažai ir kt. turi 
būti nuvalytos (nuriebalintos) ir, jeigu reikia, paruoštos 
mechaniškai (pašiauštos). 

 
ARDEX SISTEMA: 
ARDEX produktai, turintys EC1 klasifikaciją sąveikau-
dami tarpusavyje sukuria idealias sąlygas bekvapiai ir 
ekologiškai gyvenamajai aplinkai. Sukietėję ARDEX 
PREMIUM AF 620 yra fiziologiškai ir ekologiškai sau-
gūs. 
 
NAUDOJIMAS: 
Klijai tepami grubios tekstūros specialiuoju voleliu arba 
įprastiniu trumpo plauko voleliu (plauko ilgis 7-9 mm). 
Klijus reikia tolygiai užtepti ant klijuojamos 
dangos/profilio pusės ir pagrindo, vengiant per didelės 
klijų koncentracijos. Klijus galima tepti ir TKB A1 dantyta 

mentele, tačiau šiuo būdu paprastai sunaudojama 
daugiau klijų bei pailgėja jų nugarinimo laikas. Karšto 
oro džiovintuvo naudojimas ženkliai sutrumpina šį laiką 
bei sumažina dangos vidinę įtampą.  

Klijuojant ant mažesnių plotų ar vidinių/išorinių kampų 
rekomenduojama klijus tepti teptuku.  

Kai klijų plėvė pradžiūsta ir tampa skaidri (piršto testas),  
danga tiksliai  uždedama ant pagrindo ir gerai 
prispaudžiama/pritrinama. 

Dėl stipraus sukibimo, dangos padėties koreguoti 
neįmanoma, todėl dangą reikia stengtis kloti kuo tiksliau.  

Ant įrengtos grindų dangos galima vaikščioti nedelsiant.  

Natūralios dangos atveju, siūles galima užverti po 24 
val. 

 

PRAKTINIS PATARIMAS:  
Klijus ARDEX PREMIUM AF 620 ant dangos galima 
užtepti iš anksto (pvz., dieną prieš įrengimą). Svarbu, 
kad taip užteptų klijų džiūvimo laikas nebūtų ilgesnis 
negu 24 val. 
 
PASTABA: 
Klijuojant būtina laikytis dangų gamintojų pateiktų inst-
rukcijų ir galiojančių dangos įrengimo standartų. Kilus 
abejonėms, atlikite bandymus. 
 
REKOMENDUOJAMI ĮRANKIAI IR IŠEIGA:  
 

TKB A 1, apie 200 g/m2. 
 
Standartinis 7-9 mm plauko volelis: apie 100 g/m2. 

                                                                                                                             
* Išeiga skaičiuota kaip pagrindą naudojant ARDEX glaistus ir 
„Pajarito“ menteles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 AF 620 
Kontaktiniai klijai be tirpiklių 
____________________________________________________________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Techniniai duomenys pagal ARDEX kokybės     
standartus: 
______________________________________ 
Medžiagos pagrindas Speciali sintetinė dis-

persija 

Išeiga: Nurodyta prie reko-
menduojamų įrankių 

(priklauso nuo dangos 
ir pagrindo struktūros) 

Naudojimo sąlygos

Temperatūra: ≥ +15 °C 

Santykinis drėgnis: ≤ 75 % 

Nugarinimo laikas: apie 30 min.  

Dangos klojimo     
laikas: 

                                   
iki 24 val. 

Techniniai laikai nurodyti temperatūrai esant   
+18 °C, o sant oro drėgniui – 65 %.  

Žemesnė temperatūra ir didesnis santykinis oro 
drėgnis prailgins šiuos laikus. 

Valymo agentas: kol nesukietėjo - 
vanduo 

Atsparumas kėdžių 
rateliams: 

atsparūs (rateliai pagal 
EN 12529) 

Tinkamumas šildo-
mosioms grindims:  

                               
tinka 

EMICODE: EC 1 R +, labai mažai 
emisijų PLUS 

GISCODE: D1 – be tirpiklių 

Ženklinimas pagal 
GHS/CLP: 

                                
nėra        

Ženklinimas pagal 
GGVSEB/ADR: 

                                
nėra  

Pakuotė: 1 kg indai 

Laikymas: vėsiai, saugoti nuo 
šalčio, pradėtą pakuotę 
gerai uždaryti  

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. 
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