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ARDEX AF 270 
Linoleum och textila golvbeläggningar 
• Lång öppentid och mycket bra vidhäftning  
• Lätt att dra ut.  
• Dryg 
• Lösningsmedelsfri 
• Mycket miljövänlig emissionstestad – högsta klassen 

 

 

Användningsområde 
Dispersionslim för limning av Linoleum, Korkment, Kokos-, 
Sisal- och textila golvbeläggningar. ARDEX AF 270 
kännetecknas av en mycket bra vidhäftning och hög 
slutstyrka. ARDEX AF 270 används endast på sugande 
underlag inomhus.  

Egenskaper 
Mycket miljövänlig. Lång öppentid och mycket bra vidhäftning. 
Enkel att applicera. Luktfri efter torkning. Lösningsmedelsfri. 
Dryg. 

Underlaget 
Underlaget måste vara slätt, torrt, fast, helt, hållbart och fritt 
från separationsmedel. Drag- och tryckhållfastheten i 
underlaget ska svara till kommande laster. Följ alltid 
Golvbranschens riktlinjer för fukthalter och temperaturer. 
ARDEX AF 270 kan användas på underlag av cementbaserad 
golvavjämning upp till 90% RF. 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. Golvbeläggningen ska monteras när limmet 
fortfarande är klibbigt och komprimerbart (våtlimning). ARDEX 
rekommenderar att beläggningen ska vältas för att både 
erhålla maximal vidhäftning och bra arbetsmiljö. Efter ca 30 
minuter vältas beläggningen en andra gång. Fogförslutning 
sker tidigast efter 24 timmar. 

Observera 
Följ alltid beläggningsleverantörens anvisningar. Kontrollera 
alltid med beläggningsleverantören att rätt limspridare 
används. Limmängden ska anpassas så väl till beläggning 
som till underlaget. Vid tveksamheter kontakta ARDEX 
teknikavdelning. 

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

  Tekniska data 
Innehåll: Speciella polymerer 
Arbetsvillkor: Minst 15°C 

Avluftningstid: Endast våtlimning 
Monteringstid: 15 min. vid en temperatur på 18° 

C och en relativ luftfuktighet på 
65%. Lägre temperaturer och 
högre luftfuktighet förlänger 
angivna tider 

Högsta tillåtna RF i 
golvkonstruktionen: 

90% 

Rengöring limrester: Vått lim - vatten. Torkat lim - 
limtvätt. Huden rengörs med 
lämplig handrengörning 

Lämplig för 
kontorsstolar: 

Ja (EN 12529) 

Lämplig för 
golvvärme: 

Ja 

EMICODE: EC-1 PLUS högsta emissionsklass 
M-Klass M1 
GISCODE: D1 lösningsmedelsfri 
Förpackning: Hink 14 kg/10 liter 
Lagring: Oöppnade originalförpackningar 

förvaras svalt men frostfritt i ca 
12 månader. Öppnade 
förpackningar ska tillslutas väl 

Artikelnr: 31425 
GTIN-nummer: 5703193709143 
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