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ARDEX AF 181 W 
Klej SMP do wykładzin LVT 
na ściany
• Optymalny do klejenia na ścianach
• Również do stosowania na podłogach
• Do wysoko obciążonych obszarów
• Łatwe stosowanie, bez mieszania, brak pozostałości
• Możliwość nanoszenia wałkiem

Produkt systemowy ARDEX
Szczególną pewność daje zastosowanie produktu w połączeniu z podkładowymi masami rozlewnymi firmy ARDEX. Zastosowanie rozwiązania 
systemowego zapewnia brak zbędnych i szkodliwych zapachów. Członek stowarzyszenia kontroli emisji materiałów przeznaczonych do układania podłóg, 
kleje i masy szpachlowe e.V., GEV.

ARDEX GmbH
Postfach 6120 · 58430 
Witten DEUTSCHLAND 
Tel.: +49 (0) 23 02/664-0 
Fax: +49 (0) 23 02/664-240 
kundendienst@ardex.de 
www.ardex.de 

Wyprodukowane 
w systemie jakości QM/
UM zgodnym z DIN EN 
ISO 9001/14001

Zakres stosowania: 
Do wewnątrz i na zewnątrz, na ściany i podłogi 
Elastyczny klej SMP do klejenia:
– homogenicznych i heterogenicznych wykładzin PCV w rolkach, płytach, 

płytkach
– wykładzin PVC
– wykładzin CV
– wykładzin gumowych w płytach i płytkach
– wykładzin z korka zgodnie z DIN EN 655
– sztucznej trawy
– linoleum
– wielowarstwowych wykładzin igłowych

i innych odpowiednich wykładzin wewnątrz i na zewnątrz na właściwie 
przygotowanych podłożach chłonnych i niechłonnych.

Opis materiału:
Polimerowa baza modyfikowana silanami, utwardzanie i wiązanie następuje 
poprzez reakcję z wilgocią.

Przygotowanie powierzchni ścian:
Podłoże musi być nośne, suche, mocne i wolne od kurzu, zabrudzeń i innych 
substancji obniżających przyczepność. Tapety, słabo trzymające się powłoki 
malarskie czy luźne tynki należy usunąć. Powierzchnie lakierowane, na bazie 
farb lateksowych czy podłoża nienasiąkliwe muszą zostać oczyszczone z 
wosków, tłuszczy czy olei przed szpachlowaniem. Podłoże należy tak 
przygotować aby powierzchnia była gładka bez nierówności. Do tego celu użyć 
odpowiednich zapraw szpachlowych ARDEX w zależności od obszaru 
zastosowania. 

Stosować się do informacji technicznych poszczególnych produktów.

Przygotowanie powierzchni podłóg:
Wytrzymałość podłoża oraz warunki klimatyczne w pomieszczeniu muszą 
odpowiadać wymaganiom normy DIN 18365. Podkład podłogowy musi być 
trwale suchy, równy, mocny bez rys oraz substancji obniżających przyczepność.
Podłoża wyrównać odpowiednimi zaprawami szpachlowymi ARDEX. Zwracać 
uwagę na zapisy w kartach technicznych dotyczące przygotowania                         
i wyrównywania podłoża.
Jastrychy asfaltowe i tym podobne podłoża zagruntować przy pomocy ARDEX 
PU 30 oraz wyrównać odpowiednią zaprawą szpachlową ARDEX. Podłoża 
drewnopodobne muszą być stabilne i łączone na wpust i pióro i być sklejone.

ARDEX GmbH 
Witten

Z-155.20-520

Emissionsgeprüftes 
Bauprodukt nach  
DIBt-Grundsätzen

SMP Technology

Karta techniczna
Klejenie podłóg

ARDEX Polska Sp.z o.o. Stanowice, 
ul. Jarzębinowa 6 55-200 Oława 
tel.: 71 716 45 60
fax: 71 716 45 61
biuro@ardex.pl
www.ardex.pl
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500 – 550 g/m²
Dla PCV, CV, wykładzin wielowarstwowych PCV, 
kauczukowych

A2
TKB A2
330 – 420 g/m²*

Dla wykładzin kauczukowych do grubości 2,5 mm, okładzin 
dekoracyjnych, CV, homogeniczne i heterogeniczne okładziny PVC, 

B1
TKB B1
430 – 480 g/m²*

Dla wykładzin kauczukowych powyżej 2,5 mm grubości, wycieraczki PVC o 
gładkim spodzie, linoleum, maty wygłuszające ARDEX, wykładziny tkane i 
korkowe o gładkim spodzie 

B2
TKB B2
520 – 580 g/m²*

Dla wykładzin igłowych i korkowych o porowatym spodzie, wycieraczek PVC    
o porowatym spodzie, sztucznej trawy
Pacę zębatą dobierać tak, aby nanieść wystarczającą ilość kleju do pokrycia 
spodu okładziny. Porowate podłoża i spody wykładzin wymagają 
zastosowania odpowiednio wysokiego zęba pacy.   
*) Orientacyjne zużycia osiągnięte pacami Pajarito na powierzchniach 
przygotowanych z zapraw ARDEX. 

Należy zwrócić uwagę:
– Nie stosować dyspersyjnych preparatów gruntujących pod klej 

ARDEX AF 181 W
– Zaleca sie stosowanie impregnatów ochronnych okładzin dekoracyjnych 

PVC, np. PU Anticolor firmy Dr. Schutz
– Jeśli będą szpachlowane połączenia mat przy użyciu ARDEX FIX, 

należy zwrócić uwagę na to, żeby nanosić klej ARDEX AF 181 W w taki 
sposób by nie wychodził po za strefę taśm uszczelniających, narożników 
i manszet ściennych.

–

–

Narzędzia należy czyścić olejem lub specjalnymi chusteczkami do 
czyszczenia ARDEX CW natychmiast po ich użyciu.                                      –
Jeżeli z wiadra zaczerpniemy tylko część materiału to pozostałość należy 
dokładnie ponownie przykryć folią aluminiową.

– Gotowe powierzchnie mogą być obciążone ruchem pieszym po ok. 6 
godzinach a w pełni obciążane po ok. 24 godzinach.

– Nie prowadzić prac jeśli temperatura podłoża jest niższa niż +15 °C i 
temperatura powietrza niż +18 °C jak również wilgotność powietrza wynosi 
od 50 do 65%. Wszystkie podawane dane odnoszą sie dla temperatury ok. 
+20 °C i 50% względnej wilgotności powietrza. Okładziny gumowe i PVC 
sezonować w ogrzewanym pomieszczeniu przed rozpoczęciem prac. 
Wszystkie podawane dane odnoszą sie dla temperatury ok. +20 °C i 50% 
względnej wilgotności powietrza.

Uwaga:
Należy uwzględniać wszelkie zalecania producenta wykładzin, oraz stosować 
się do obowiązujących norm budowlanych, prace wykonywać zgodnie z 
zasadami sztuki budowlanej. 

Materiał przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Utylizacja:
Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi / 
regionalnymi / krajowymi / międzynarodowymi.

ARDEX AF 181 W 

               

Klej nanosić równomiernie na powierzchnię wałkiem lub pacą zębatą tak aby nie 
było powierzchni wolnych od kleju. W zależności od warunków w pomieszczeniu 
pozostawić do wietrzenia na czas ok. 20 - 40 minut, tak aby doszło do reakcji z 
wilgocią z powietrza. Czas pracy oraz szybkość wiązania uzależnione są od 
temperatury, wilgotności powietrza oraz wilgotności podłoża. Niskie temperatury       
i niska wilgotność powietrza wydłuża czas otwarty oraz czas wiązania kleju. 
Wysokie temperatury, wysoka wilgotność powietrza skracają czas otwarty 
i przyspieszają czas wiązania.
W przypadku podłoży niechłonnych wymagana wilgotność względna powietrza 
wynosi 50 %. Okładzinę zamontować w świeżej warstwie świeżego kleju, tak aby 
spodnia jej strona została pokryta w całości klejem.

Stosowanie materiału na ścianach w pomieszczeniach mokrych:
W razie konieczności podłoże wygładzić zaprawą ARDEX FIX. Pod odpowiednim 
czasie wiązania, na tak przygotowaną powierzchnię nanieść równomiernie klej 
ARDEX AF 181 W wałkiem lub pacą zębatą tak aby nie było powierzchni nie 
pokrytych klejem. Po czasie wietrzenia ok. 20 - 40 minut, w zależności od 
panujących warunków, przykleić matę uszczelniającą ARDEX SK 100W bez 
zakładów. Następnie na stykach mat nanieść odpowiednia szerokość kleju tak 
aby wkleić taśmę uszczelniającą ARDEX SK 12. 
Zwracać uwagę aby przy wklejaniu taśm, lub manszet nanosić tylko taka ilość 
kleju aby była wystarczająca do wklejenia elementów.
Naroża doszczelnić przy pomocy narożników ARDEX TRICOM wklejając je przy 
pomocy kleju ARDEX AF 181W.
Po czasie wiązania, po ok. 2 godzinach, przeszpachlować połączenia 
błyskawiczną zaprawą szpachlową ARDEX FIX. Następnie nanosić klej ARDEX 
AF 181 W na powierzchnię wałkiem lub pacą zębatą, tak by nie było miejsc nie 
pokrytych klejem. Po czasie odpowietrzenia ok. 20 - 40 minut montować 
okładziny, tak aby spodnia warstwa okładzin została pokryta w całości klejem.

Stosowanie materiału na podłogach:
Klej nanosić równomiernie na powierzchnię wałkiem lub pacą zębatą tak aby nie 
było powierzchni wolnych od kleju. W zależności od warunków w pomieszczeniu 
pozostawić do odpowietrzenia na czas ok. 20 - 40 minut, tak aby doszło do 
reakcji z wilgocią z powietrza. W przypadku podłoży niechłonnych wymagana 
wilgotność względna powietrza wynosi 50%. Okładzinę zamontować w świeżej 
warstwie świeżego kleju, tak aby spodnia jej strona została pokryta w całości 
klejem.
W przypadku układania wykładzin w rolkach na chłonnych podłożach, takich jak 
np. zaprawy szpachlowe ARDEX zaleca się skrócenie czasu odpowietrzenia do 
10 - 20 minut, tak aby zminimalizować ewentualne "trzeszczenie" kleju. 
Wykładzinę po ok. 1 godzinie jeszcze raz docisnąć walcem. Powierzchnie nie 
powinny być użytkowane przez okres ok. 4 - 6 godzin.

Karta techniczna
Klejenie podłóg

Klej SMP do wykładzin LVT na ściany
Stosowanie materiału na ścianach:

Polecane pace zębate oraz wałki:
Klej nanosić odpowiednim wałkiem np. L’Outil Parfait do tynków o szerokości 22 cm 
na większych powierzchniach i o szerokości 8 cm na mniejszych powierzchniach.
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Baza surowcowa: Silany modyfikowane polimerami
Zużycie: ok. 330 – 580 g/m² w zależności 

od uzytej pacy lub wałka
Temperatura                       
pracy: powyżej +18 °C
Wilgotność powietrza (rF): min. 50 %
Czas wstępnego odparowania: ok. 10 do 40 min.
Czas pracy: ok. 10 do 45 min.
Czas wiązania: ok 24 do 48 godzin
Środki czyszczące: 

Ogrzewanie podłogowe: tak
Obciążenia kółkami: tak (kółka zgodne z EN 12529)
Odpowiedni przy użyciu 
szamponów i sprayów:  tak
EMICODE: EC1PLUS  – bardzo niskoemisyjny
GISCODE: RS10
Opakowania: wiadra 7,5 kg netto
Składowanie:  otwarte opakowania szczelnie zamknąć i 

możliwie szybko zużyć
Przechowywanie:  ok. 12 miesięcy w oryginalnie 

zamkniętych opakowaniach
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ARDEX AF 181 W 
Klej SMP do wykładzin LVT na ściany

Dane techniczne według normy jakości ARDEX: 

 przed wyschnięciem środkami na bazie 
oleju lub wosku lub chusteczkami 
ARDEX CW

Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów. Nasze zalecenia dotyczące zastosowania opierają się na badaniach i praktycznym doświadczeniu, mogą być jednak tylko ogólnymi 
wskazówkami na temat zastosowania, ponieważ nie mamy żadnego wpływu na warunki panujące na budowie i sposób  oparte na standardach panujących w regionie, przepisach prac. 
Uregulowania specyficzne dla każdego kraju, oparte na standardach panujących w regionie, przepisach prawa budowlanego, wytycznych w zakresie przetwarzania i przemysłu mogą 
powodować zastosowanie specyficznych zaleceń.

Karta techniczna
Klejenie podłóg




