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ARDEX AF 135 
 Fiberförstärkt belastningslim för golv  
i offentlig miljö. 
• Klarar termisk påverkan bättre 
• Klarar punktbelastning bättre 
• Mycket miljövänlig, emissionstestad – högsta klass 

 

 

Användningsområde 
ARDEX AF 135 har ett mycket brett användningsområde. Lätt 
att applicera. Kort avluftningstid. Hög slutstyrka. Luktfri efter 
uttorkning. Lösningsmedelsfri. 
 
På sugande ytor inomhus. För limning av: LVT-beläggningar. 
Homogena och heterogena PVC-beläggningar. CV-
beläggningar. Kvartsvinylplattor. Gummibeläggningar upp till 4 
mm. samt linoleum. ARDEX AF 135 är fiberförstärkt för att 
öka dimensionsstabiliteten på beläggningen samt att minimera 
risken för intrycksmärken. ARDEX AF 135 har en hög 
slutstyrka och i kombination med fiberarmeringen så är 
ARDEX AF 135 ett utmärkt val när beläggningar ska limmas i 
offentlig miljö. ARDEX AF 135 fungerar bäst vid våtlimning. 

Underlaget 
Underlaget ska vara jämnt, torrt, fast, slitstarkt, fri från 
skiljemedel och utan sprickor. Drag- och tryckhållfastheten 
ska svara mot kommande laster. Följ alltid Golvbranschens 
riktlinjer vid arbeten med ARDEX AF 135. Eventuell avjämning 
och anpassning av underlaget utförs med ARDEX 
avjämningsprodukter. 

 
 
 

Arbetssätt 
Eventuellt kan det vara nödvändigt att röra om i ARDEX AF 
135. Anpassa hur mycket lim som läggs ut till den tid du 
behöver för att montera golvbeläggningen. Undvik 
överlappande limbäddar. Följ alltid beläggningsleverantörens 
anvisningar gällande limmängder och monteringsteknik. 
Golvbeläggningen ska monteras medan limmet är klibbigt och 
komprimerbart, vilket limmet är inom 5 - 10 minuter under 
normala inomhusförhållanden och på en sugande yta. ARDEX 
rekommenderar att beläggningen ska vältas väl och efter 1 
timme vältas beläggningen en andra gång. ARDEX AF 135 har 
en hög slutstyrka, men betänk att ARDEX AF 135 är ett lim för 
våtlimning, det betyder att hela beläggningen måste ligga i 
limbädden. Spännblåsor eller liknande delar som inte ligger 
ned i limbädden ska belastas med tyngder under limmets hela 
torktid.  
Svetsning/fogförslutning utförs tidigast efter 24 timmar. 

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 

Rekommenderade limspridare 
Kontrollera alltid limmängden med 
beläggningsleverantören. 
 
För PVC, LVT, gummi och kvartsvinylplattor: 
 

 
TKB A 2 
Förbrukning: Ca. 290 g/m² 
 
Till Linoleum: 
 

 
TKB B 1 
Förbrukning: Ca. 350 g/m² 
 
̽Förbrukningskvantiteterna är beräknade med 
Pajarito limspridare på ARDEX golvavjämning. 
 
 
 
 

Tekniska data 
Innehåll: Specialpolymerer, vatten. 

Innehåller även 
konserveringsmedel som kan 
framkalla allergisk reaktion. 
Lösningsmedelsfri 

Materialförbrukning: Enligt beläggningsleverantören 
Arbetsvillkor: Minimum, golv 15 °C och luft  

18 °C 
Avluftningstid: 5 – 10 min 
Monteringstid: ca 10 min. vid en temperatur på 

18° C och en relativ luftfuktighet 
på 65%. Lägre temperaturer och 
högre luftfuktighet förlänger 
angivna tider 

Rengöring limrester 
vått lim: 

Vatten 

Rengöring limrester 
torkat lim: 

Limtvätt 

Rengöring limrester, 
händer: 

Lämplig handrengöring 

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

Ja (SS - EN 12529) 

Lämplig för 
golvvärme: 

Ja 

Förpackning: Hink 13 kg 
Lagring: De oöppnade originalförpack-

ningarna kan förvaras svalt men 
frostfritt i ca 1 år. Öppnade 
förpackningar ska tillslutas väl 

Artikelnr: 32482 
EAN-nummer: 5703193324827 
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