
ARDEX LIMSORTIMENT! 

  

PÅ SÄKRA GRUNDER



ARDEX LIM - SATT I SYSTEM
Vi erbjuder ett komplett sortiment av limmer. Vissa ingår i våra 

system. Limmerna är listade i husproduktportalen och kan an-

vändas i Svanenmärkt byggande. Gäller samtliga i foldern. 



   

INNEHÅLL

• AF 135  FIBERFÖRSTÄRKT GOLVLIM

• AF 145  MÅNGSIDIGT GOLV- OCH VÄGGLIM

• AF 165  VATTENBASERAT GOLV- OCH VÄGGLIM 

• AF 180  GUMMI-, PLAST- OCH LVT-GOLVLIM

• AF 270  LINOLEUM OCH TEXTILA GOLVBELÄGGNINGAR

• AF 480 SMP LIM FÖR PARKETT

• AF 485 PARKETTLIM 

• AF 635 VATTENBASERAT KONTAKTLIM

• AF 830 TEJP- OCH FIXERINGSLIM

www.ardex.se • 08-556 315 50 • limmerna finns i fackhandeln, nära dig!



AF 135 FIBERFÖRSTÄRKT GOLVLIM

Limmet är fiberförstärkt för att öka dimensionsstabiliteten på be-

läggningen samt att minimera risken för intrycksmärken. Limmet 

har en hög slutstyrka och i kombination med fiberarmeringen så 

är den ett utmärkt val när beläggningar ska limmas i offentlig 

miljö. Limmet fungerar bäst vid våtlimning.

• LVT • Homogena och heterogena PVC • CV • Kvartsvinylplat-
tor • Gummi upp till 4 mm • Linoleum

• KORT AVLUFTNINGSTID

• HÖG SLUTSTYRKA

• LÖSNINGSMEDELSFRI



   

AF 145 MÅNGSIDIGT GOLV- OCH VÄGGLIM

Ett mycket bra miljöval som bidrar till en sund inomhusmiljö.

Kan användas på sugande och icke sugande underlag inomhus.

Kan användas både för våtlimning och häftlimning. Luktfri efter 

torkning. Ett drygt lim. 

• PVC-fria och PVC-beläggningar på golv och väggar • Vinylplat-

tor • Gummibeläggningar på upp till 4 mm i tjocklek • Textila-, 

eller linoleumbeläggningar med latex- PVC-, polyolefin- eller 

PU-skumbaksida till exempel Forbo Decibel.
• KAN VÄRMEAKTIVERAS

• EXTREMT BRA HUGG

• LÅNG MONTERINGSTID



AF 165 VATTENBASERAT GOLV- OCH VÄGGLIM 

För sugande och icke sugande underlag inomhus. För både golv- 

och väggmonteringar. Utmärkt både för våt- och häftlimning. Bra 

till uppvik och tillpassningar. Luktfri efter uttorkning.

• PVC-beläggningar på golv och väggar • Kvartsvinylplattor

• Gummibeläggningar upp till 2,5 mm i tjocklek • Textila golv-

beläggningar med baksida av textil, latex, PVC-skum • Textila 

golvbeläggningar med baksida av PUR-skum.

 
• AGGRESIVT HUGG

• SNABB MONTERINGSTID

• BRETT ANVÄNDNINGSOMRÅDE



AF 180 GUMMI-, PLAST- OCH LVT-GOLVLIM

Ett mycket bra miljöval som bidrar till en sund inomhusmiljö. Till 

sugande men framför allt icke sugande ytor inom- och utomhus.

Helt vattenstabila limfogar. Speciellt för gummigolv men även 

andra beläggningar. Ett bra val när det förväntas hög belastning.

• Gummibeläggningar • PVC-beläggningar • PVC-fria beläggningar 

• LVT-beläggningar • Korkbeläggningar • Entrémattor

• PRIMERFRI

• VATTENFAST. UTOMHUS

• MYCKET HÖG SLUTSTYRKA



AF 270 LINOLEUM & TEXTILA GOLVBELÄGGNINGAR

Ett mycket bra miljöval som bidrar till en sund inomhusmiljö. 

Används endast på sugande underlag inomhus. Luktfri efter 

torkning. Hög slutstyrka. 

• Linoleum • Korkment • Kokos-, Sisal- och textila

• LÅNG ÖPPENTID OCH MYCKET BRA     

   VIDHÄFTNING

• LÄTT ATT DRA UT

• DRYG



AF 480 SMP LIM FÖR PARKETT

Låser snabbt parketten vid underlaget och bildar både en stark 

och elastisk limfog. Tillsammans med avjämningsmassan ARDEX 

K 55 får du en snabb konstruktion där parkett kan läggas redan 

efter 1 timme. Limmet kan skapa en vattentät barriär mellan 

undergolv och parkett om ARDEX speciallimspridare 5 används. 

• Parkett

• PRIMERFRI

• VATTEN- OCH LÖSNINGSMEDELSFRI

• STARK OCH ELASTISK LIMFOG



AF 485 PARKETTLIM

Låser snabbt parketten vid underlaget och bildar både en stark

och elastisk limfog. Tillsammans med avjämningsmassan ARDEX 

K 55 får du en snabb konstruktion där parkett kan läggas redan 

efter 1 timme. Limmet kan skapa en vattentät barriär mellan 

undergolv och parkett om ARDEX speciallimspridare 5 används 

och limbädden täcker. 

• Massiv parkett • Kubbgolv

• PRIMERFRI, VATTEN- OCH LÖSNINGS- 

   MEDELSFRI

• MYCKET MILJÖVÄNLIG EMISSIONS-   

  TESTAD - HÖGSTA KLASSEN

• STARK OCH ELASTISK LIMFOG



AF 635 VATTENBASERAT KONTAKTLIM

Limmet har unika egenskaper som gör beläggningen justerbar

vid montering. Sluthållfastheten är mycket god. För sugande 

och icke sugande underlag inomhus. Både för golv och vägg-

monteringar. Resistent mot mjukgörare. Mycket brett använd-

ningsområde, lång monteringstid, missfärgar inte golv- eller 

väggbeläggningar. Luktfri efter uttorkning. 

• MJUKGÖRARSTABIL

• LÅG FÖRBRUKNING

• ENKEL ATT APPLICERA



AF 830 TEJP- OCH FIXERINGSLIM

 Ett mycket bra miljöval som bidrar till en sund inomhusmiljö. 

Limmet är en systemprodukt tillsammans med ARDEX Ljudre-

duktionssystem DS 40.

• Textilplattor

• MJUKGÖRARSTABIL

• LÅG FÖRBRUKNING

• ENKEL ATT APPLICERA


