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ARDEX AF 145 
Mångsidigt golv- och vägglim 
• Mycket brett användningsområde  
• Lång öppentid, kraftigt monteringshugg 
• Enkel att applicera 
• Mycket miljövänlig, emissionstestad – högsta klassen 

 

 

Användningsområde 
Vattenburet dispersionslim för limning av PVC-fria och PVC-
beläggningar på golv och väggar, vinylplattor och heterogena 
gummibeläggningar på upp till 4 mm i tjocklek och homogena 
gummibeläggningar på upp till 2,5 mm i tjocklek. Textila-, eller 
linoleumbeläggningar med latex-, PVC-, polyolefin- eller PU-
skumbaksida. Kan användas på sugande och icke sugande 
underlag inomhus. ARDEX AF 145 kännetecknas av ett 
mycket bra monteringshugg, lång monteringstid och hög 
slutstyrka. ARDEX AF 145 kan användas både för våtlimning 
och häftlimning.  

Egenskaper 
Mycket brett användningsområde. Mycket miljövänlig. Lång 
monteringstid och mycket kraftigt monteringshugg, hög 
slutstyrka. Enkel att applicera. Luktfri efter torkning. 
Lösningsmedelsfri. Dryg. Till sugande och icke sugande ytor. 

Underlaget 
Underlaget måste vara slätt, torrt, fast, helt, hållbart och fritt 
från separationsmedel. Drag- och tryckhållfastheten i 
underlaget ska svara till kommande laster. Underlaget kan ha 
en RF-nivå på max 90 % - observera, endast restfukt får 
förekomma. Tillskjutande fukt får ej förekomma samt att vid 
limning med ARDEX AF 145 ska Golvbranschens riktlinjer för 
fukthalter och temperaturer följas och respekteras. Eventuell 

avjämning och anpassning av underlaget sker med ett 
lämpligt ARDEX spackel. 
 
Arbetssätt 
Anpassa hur mycket lim som läggs ut till den tid du behöver 
för att montera golvbeläggningen. Undvik överlappande 
limbäddar. ARDEX AF 145 är utmärkt till samtliga limmetoder. 
Våtlimning ger den starkaste limfogen, men häftlimning och 
alla variabler där i mellan är användbara. Viktigt är dock att 
följa beläggningsleverantörens anvisningar när det gäller 
limmetod och limmängd. ARDEX rekommenderar att 
beläggningen ska vältas väl och efter ca 30 minuter vältas 
beläggningen en andra gång när maximal vidhäftning 
efterfrågas. Beläggningens fogar svetsas tidigast efter 24 
timmar. 
 
Observera 
Läs alltid igenom säkerhetsdatabladet för ARDEX AF 145 före 
hantering av produkten.
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 Vi garanterar att våra produkter utan undantag håller lovad kvalitet. Den garantin kan vi utfärda efter omfattande tester och stor praktisk erfarenhet. Då vi emellertid inte har något inflytande 
över arbetets utförande och förhållandena på arbetsplatsen kan vi bara lämna anvisningar för hur arbetet ska utföras och inte utfärda någon garanti för det färdiga resultatet. 

Golvlim 

Hållbart byggande 
Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i 
Svanenmärkt byggande. 
 

Tekniska data 
Innehåll: Special polymerer 
Monteringstemperatur: Minst 15°C 
Högsta tillåtna RF i 
underlaget: 

90% 

Avluftningstid: Sugande ytor: ca 20 minuter  
(18°C RF 65 %) 
Icke sugande ytor: upp till  
40 minuter (18°C RF 65 %) 

Monteringstid: 23–50 minuter (18°C RF 65 %) 
Rengöring limrester: Vått lim - vatten.  

Torkat lim – ARDEX CW,servetter 
Huden rengörs med lämplig 
handrengörning 

Rullande stolshjul: Ja (EN 12529) 
Godkänd för 
golvvärme: 

Ja 

EMICODE: EC-1 PLUS högsta emissionsklass 
Emission class for 
building materials: 

M1 

Godkänd för 
IMO/Offshore: 

Ja 

GISCODE: D1, lösningsmedelsfri 
Förpackning: Hink 12 kg/10 liter 
Lagring: Förvaras svalt men frostfritt. Kan 

lagras ca 12 månader i oöppnad 
förpackning. Öppnade 
förpackningar tillslutes väl. 

Artikelnr: 31423 
GTIN-nummer: 5703193459123 
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