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ARDEX AF 830 
Tejp-och fixeringslim 
• Snabbt beläggningsbar 
• Lösningsmedelsfri 
• EC 1 PLUS emissionstestad, bidrar till en sund inomhusmiljö 
• ARDEX Systemprodukt 

 

 

Användningsområde 
Fixeringslim till läggning av textilplattor.   
På sugande och icke sugande underlag inomhus. 

Egenskaper 
Mycket god vidhäftning. ARDEX AF 830 bildar tillsammans 
med ARDEX EC-1/EC-1 PLUS klassade, emissionsfattiga 
spackel optimala förutsättningar för en luktfri och sund 
inomhusmiljö. 

Underlaget 
Underlaget ska vara torrt, fast och bärkraftigt samt fritt från 
damm, smuts och andra skiljemedel eller föroreningar som 
kan förhindra vidhäftning. Lösa och porösa delar av 
underlaget ska alltid avlägsnas. Drag och tryckhållfasthet ska 
motsvara Golvbranschens riktlinjer. Lägsta temperaturen för 
ARDEX AF 830 är 15⁰C. Eventuell avjämning utförs med 
ARDEX primer och spackel. 
 
Arbetssätt 
ARDEX AF 830 appliceras jämnt över hela ytan med roller. 
Kontrollera vilken limmängd som gäller för respektive baksida. 
Filtbaksida kräver mer lim för att erhålla rätt vidhäftning, 
använd en långhårig roller och säkerställ att rätt limmängd 
läggs ut. Vid läggning av textilplattor med bitumenbaksida ska 
ARDEX AF 830 påföras med lackroller för att limmängden ska 
vara rätt för att undvika permanent limning. Undvik pölar. Var 

uppmärksam vid arbete på befintliga installationsgolv då 
limmet kan rinna ner i skarvarna. Limmet ska torka innan 
monteringen kan påbörjas.  
Torktiden beror på klimatförhållanden och hur/om underlaget 
är sugande. Under normala förhållanden är torktiden ca 30 
minuter på sugande underlag. På icke sugande ytor är 
torktiden ca 60 minuter. Plattorna kan börja monteras när 
limmet inte längre väter och tejpeffekt har uppnåtts. 

ARDEX Systemprodukt 
ARDEX AF 830 kan användas till ARDEX SYSTEM DS 40 att 
limma ljudreduktions-plattan DS 40. I just detta fall ska ARDEX 
AF 830 våtlimmas för att rätt hållfasthet ska uppnås. 

Observera 
Kontrollera alltid med ARDEX och beläggningsleverantören att 
rätt limmängd används. Limmängden ska anpassas så väl till 
beläggning som till underlaget. 

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: Vattenbaserad dispersion 
Materialförbrukning 
Bitumenbaksida och 
andra släta baksidor: 

70 – 120 g/m², kan påföras med 
en typ lackroller 

Materialförbrukning 
Filtbaksida: 

120 – 150 g/m² kan påföras med 
en långhårig roller 

Arbetsvillkor: Min 15⁰C. Angivna tider är 
baserade på +18 ⁰C och 65 % 
R.F. Lägre eller högre 
temperaturer/luftfuktighet 
påverkar angivna tider 

Torktid: 30 min sugande underlag 
60 min icke sugande underlag 

Monteringstid: upp till 24 timmar  
Högsta tillåtna RF i 
golvkonstruktionen: 

85% 

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

Rengöring limrester, 
händer: 

Lämplig handrengöring 

Emissionstestad: EC 1 PLUS – Mycket miljövänlig 
Lämplig för 
kontorsstolar: 

Ja (EN 12529) 

Lämplig för 
golvvärme: 

Ja 

Vältvikt: Minst 30 kg 
Förpackning: Hink 10 kg/10 liter 
Lagring: De oöppnade originalförpack-

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

Artikelnr: 31429 
EAN-nummer: 5703193309107 
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