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ARDEX AF 270 
Klej do wykładzin tekstylnych i linoleum
• Długi czas otwarty – wydłużony czas układania z dobrym zwilżaniem

strony przylegającej wykładziny
•  Bardzo dobra przyczepność końcowa – chroni przed zmianami

położenia i powstawaniem spoin podczas użytkowania wykładzin
• Niskie zużycie
• Niski poziom emisji

Zakres stosowania:
Wewnątrz na podłogach i ścianach.
Klej dyspersyjny do klejenia wykładzin:

– tekstylnych
– tekstylnych z gąbką lateksową lub lateksowaną warstwą
kontaktową
– tekstylnych z naturalną włókniną
– tekstylnych tkanych
– jedno- i wielowarstwowych wykładzin igłowych
– linoleum i wykładzin z osnową wykonaną z juty oraz
z włókniny szklanej
– korkowo-kompozytowych
– kokosowych i sizalowych w połączeniu i bez lateksowej
warstwy przylegania
na podłożach chłonnych na podłogach i ścianach.

ARDEX AF 270 charakteryzuje się dużą przyczepnością 
początkową i wysoką wytrzymałością końcową.
Zwiększa tym samym  bezpieczeństwo przed zmianom 
wymiarów wykładzin tekstylnych.

Opis materiału:
Kompozyt polistyrenowy kopolimerów, żywic, mineralnych 
wypełniaczy, wody oraz środków przeciwstarzeniowych. 
Izotiazolinon.

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 

Przygotowanie podłoża:
Podłoże musi spełniać wymogi normy DIN 18 365 „Pokrycia 
podłogowe”. W szczególności musi być wyrównane, stale suche, 
twarde, nośne, czyste, bez pęknięć, jak również musi być 
wytrzymałe na rozciąganie i ściskanie; w razie konieczności musi 
zostać właściwie przygotowane. Jakiekolwiek prace wyrównujące 
podłoże muszą być wykonywane za pomocą odpowiednich 
produktów ARDEX.

Przygotowanie i stosowanie materiału:
ARDEX AF 270 jest aplikowany równomiernie na właściwie 
przygotowane podłoże za pomocą odpowiedniej pacy zębatej. 
Należy wystrzegać się nadmiernej ilości kleju. Czas wstępnego 
odparowania zależy od warunków w pomieszczeniu, temperatury 
podłoża i temperatury nakładanego materiału, chłonności podłoża 
oraz wielkości zębów zastosowanej pacy – w zasadzie mieści się 
w 15 minutach. Wykładzinę układać w przeschnięty klej ale tak 
aby jeszcze otrzymać dobrą zwilżalność powierzchni przylegania, 
równomiernie i powoli dociskać i wygładzać. Po ok. 20 minutach 
jeszcze raz docisnąć i walcować.

ARDEX GmbH 
Witten

Z-155.20-497

Emissionsgeprüftes 
Bauprodukt nach  
DIBt-Grundsätzen

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 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

Wyprodukowane 
w systemie jakości QM/
UM zgodnym z DIN EN 
ISO 9001/14001
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Zalecane pace zębate oraz ilości nanoszonego kleju:
Wielkość zębów packi należy tak dobierać, aby zwilżenie klejem                                               
i przyleganie wykładziny do podłoża zapewniało pewność 
wiązania. Głęboko strukturalne wykładziny oraz mocno porowate 
podłoża wymagają odpowiedniej ilości kleju, co zapewnia 
odpowiedni dobór zębów pacy. 
Linoleum oraz wykładziny tekstylne z niewielką strukturą strony 
przylegania: 

TKB B1
Zużycie: ok. 325-375 g/m2*

Wykładziny tekstylne z głęboką strukturą strony przylegania 

B2
TKB B2
Zużycie: ok. 400-450 g/m2*

*)Podawane ilości kleju dotyczą pac zębatych Pajarito, a klej 
nanoszony jest na podłoże wykonane z mas ARDEX.

Rada praktyczna:
Zastosowanie odparowania wstępnego zawsze zwiększa 
przyczepność początkową wykładziny do podłoża bez względu na 
rodzaj układanej wykładziny i jej zmienny stopień oporu 
dyfuzyjnego.

Uwaga:

W przypadku wykładzin z linoleum spoiny należy wykonać - 
zamknąć najwcześniej po 24 godzinach.
Do wykładzin ze spodnią stroną z PVC, używać specjalnego kleju 
do wykładzin elastycznych ARDEX AF 155. 
W razie wątpliwości przeprowadź próbne klejenie. 
Podczas klejenia należy przestrzegać zaleceń producenta 
wykładziny, jak również obowiązujących norm i przepisów. 
Po otwarciu wiadra ewentualny kożuch na powierzchni kleju 
usunąć (np. na skutek niewłaściwego przechowywania lub 
nieszczelnego zamknięcia po otwarciu), nie mieszać. 
Trzymać z dala od dzieci.
W trakcie prac i po jej zakończeniu zapewnić dokładną wentylację 
pomieszczenia. Podczas pracy z produktem należy unikać 
jedzenia, picia i palenia. W przypadku kontaktu z oczami lub 
skórą natychmiast dokładnie przepłukać wodą. Nie wylewać do 
kanalizacji, zbiorników wodnych, na glebę.
Czyszczenie narzędzi zaraz po użyciu wodą z mydłem.
Zawiera substancje reaktywne :
5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 247-500-7] und 2-
Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 220-239-6] (3:1), 1,2-
Benzisothiazol-3(2H)-on.
Mogą występować występować reakcje  alergiczne.            
Produkt zawiera izotiazolinon. 

Utylizacja: 

Resztek nie wyrzucać do kanalizacji, nie pozostawiać w 
śmietnikach, nie zakopywać w ziemi. Zużyte opakowania i resztki 
materiału utylizować u odbiorców zajmujących się profesjonalnie 
recyklingiem materiałów chemicznych. Opakowanie, w którym 
znajdują się resztki związanego i utwardzonego kleju, w którym 
zakończyły się wszelkie reakcje wysychania i wiązania, jest 
traktowane jako typowy odpad budowlany/domowy.
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8Gwarantujemy wysoka jakość naszych produktów. Nasze zalecenia dotyczące zastosowania opierają sie na badaniach i praktycznym doświadczeniu, moga być jednak tylko 

ogólnymi wskazówkami na temat zastosowania, ponieważ nie mamy żadnego wpływu na warunki panujące na budowie i sposób wykonania prac. Uregulowania dla każdego
kraju, oparte na standardach panujących w regionie, przepisach prawa budowlanego, wytycznych w zakresie przetwarzania i przemysłu mogą powodować zastosowanie 
specyficznych zaleceń. 

Dane techniczne według normy jakości ARDEX: 
Materiał bazowy
Zużycie materiału: 

Specjalna dyspersja tworzyw sztucznych
 Patrz zalecane pace i odpowiednie ilości 
kleju do aplikacji:

Warunki aplikacji: 
Temperatura: Powyżej +15°C
Wilgotność powietrza (rF): Poniżej 75 %
Czas wstępnego odparowania Od 5 do 15 minut
Czas układania: Ok. 20 minut
Niższe temperatury i wyższe wartości względnej wilgotności powietrza 
mogą wydłużać czas wiązania. Podany czas odnosi sie do 
temperatury +18°C i względnej wilgotność powietrza 65 % (rF)
Środki czyszczące: Przed wyschnięciem: woda 
Odporność na obciążenia: Tak (kółka–zgodnie z normą EN 12529) 
Ogrzewanie podłogowe: Tak
Odpowiedni przy użyciu 
szamponów i sprayów: Tak
EMICODE: EC1PLUS – bardzo niska emisja
GISCODE: D1 – nie zawiera rozpuszczalników 

TRGS 610

Niebieski Anioł RAL-UZ 113
Oznaczenie według 
GHS/CLP: Nie
Oznaczenie według  
GGVSEB/ADR: Nie
Opakowanie Wiadro 12 kg netto
Przechowywanie:  Przechowywać w chłodnym miejscu, 

ale zabezpieczonym przed mrozem w 
zamkniętym opakowaniu

Magazynowanie:  Ok. 12 miesięcy w oryginalnie 
zamkniętym opakowaniu
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