
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.

Zakres stosowania: 
Klej do aplikacji wałkiem, do układania: 

ARDEX AF 185 charakteryzuje się łatwą aplikacją, wysoką 
wydajnością i natychmiastowa możliwością układania wykładzin. 
Praca w pozycji stojącą podczas aplikacji wałkiem umożliwia 
ergonomiczną pracę. 

Opis materiału:

Dyspersje polimerowe, żywica naturalna, woda, dodatki i 
konserwanty: Izotiazolinony

Przygotowanie podłoża:
Podłoże musi spełniać wymogi normy DIN 18 365 „Pokrycia 
podłogowe”. W szczególności musi być równe, stale suche, 
twarde, nośne, czyste, bez pęknięć, jak również musi być 
wytrzymałe na rozciąganie i ściskanie; w razie konieczności musi 
zostać właściwie przygotowane. Stare posadzki oraz wszelkiego 
rodzaju powłoki farb należy przed nałożeniem kleju zmatowić. 
Podłoża muszą być całkowicie oczyszczone z resztek kleju 
rozpuszczalnego w wodzie i starych warstw, a następnie 
zagruntowane ARDEX EP 2000. Prace szpachlowe należy 
wykonywać za pomocą odpowiednich mas szpachlowych ARDEX 
o grubości warstwy co najmniej 1,5 mm z użyciem podkładów
ARDEX.

Przygotowanie i stosowanie materiału:
Wykładziny, które będą układane muszą być składowane w 
danym pomieszczeniu, w którym będą prowadzone prace by 
przyswoić temperaturę i wilgotność, w szczególności należy 
uwzględnić informacje producenta wykładziny. 
Podłoża chłonne należy zagruntować ARDEX P 52 w proporcji 
1:5 z wodą. Po ok. 60 min. można przystąpić do aplikacji ARDEX 
AF 185. ARDEX AF 185 nakłada się na odpowiednio 
przygotowane podłoże za pomocą wałka nylonowego 9 mm. 
Należy unikać tworzenia się kałuż. Faza układania wykładziny 
rozpoczyna się po krótkim czasie wietrzenia 20 minut i może 
trwać do 180 minut. Po około 40 minutach, wykładzina musi być 
wygładzona i dociążona walcem o wadze min. 50 kg

Zalecane narzędzia oraz ilości nanoszonego kleju:

Nylonowy wałek 9 mm
Zużycie ok.120 - 150 g/m²

Rada praktyczna:
Wcześniejsze nałożenie masy poziomującej zmniejsza ryzyko 
prześwitywania śladów kielni. Przed ułożeniem zaleca się 
krótkie szlifowanie maszyną jednotarczową o ziarnie 60. 
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ARDEX AF 185 
Klej nakładany wałkiem do wykładzin PCV

Karta techniczna
Klejenie podłóg

• Łatwy do aplikacji
• Ograniczone przesuwanie się wykładziny
• Możliwość instalacji wykładziny bezpośrednio po aplikacji
• Bardzo ekonomiczny
• Niskoemisyjny

– stabilnych wymiarowo wykładzin z PVC w formacie płytek
i desek (do maks. 120 cm długości)
– wykładzin CV w postaci listew, płytek i desek
na chłonnych powierzchniach wewnątrz pomieszczeń

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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Niższe temperatury i wyższa wilgotność względna wydłużają czas 
i mogą prowadzić do pułapek wilgoci. Podane czasy odnoszą się 
do +18 °C i 65 % RH.
Chronić przed dziećmi.
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 sie profesjonalnie 
recyklingiem materiałów chemicznych. Opakowanie w którym 
znajdują sie resztki związanego i utwardzonego kleju w którym 
zakończyły sie wszelkie reakcje wysychania i wiązania jest 
traktowane jako typowy odpad budowlany / domowy.

Instrukcja bezpieczeństwa:
Może powodować reakcje alergiczne.
Produkt zawiera: 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [EC nr. 
247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-on [EC nr. 220-239-6] (3:1),
1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on.

Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

Uwaga:
ARDEX AF 185 może być stosowany do lekkich i średnich 
obciążeń w pomieszczeniach prywatnych i publicznych do 
klejenia stabilnych wymiarowo wykładzin zgodnie z normą EN 
649. Układanie wykładzin  na  jastrychach z ogrzewaniem
podłogowym należy wykonywać za pomocą kleju ARDEX AF 140
lub innego odpowiedniego kleju ARDEX. Procesy starzenia
wykładzin dekoracyjnych LVT, mogą negatywnie wpłynąć na
stabilność wymiarową. ARDEX AF 185 nie może być stosowany
w obszarach, które podlegają intensywnemu czyszczeniu.
Czyszczenie konserwacyjne wykładzin, należy przeprowadzać
stosując niewielkie ilości przeparatów czyszczących. Możliwe jest
wycieranie na mokro, dlatego czyszczenie z dużą ilością wilgoci
nie jest możliwe. Do pielęgnacji wykładzin podłogowych nie
wolno używać płynów dezynfekujących. Nie prowadzić prac
poniżej temperatury +15°C. W przypadku wątpliwości, zrobić
najpierw test na małej powierzchni.

Jeżeli po otwarciu opakowania widoczny jest kożuch na górze 
kleju (np.: po niewłaściwym przechowywaniu lub otwarciu) należy 
go usunąć nie mieszając.

W razie wątpliwości przeprowadzić próbne klejenie. 

Przy pracach wykładziniarskich należy stosować się do 
wskazówek producenta wykładzin, jak również do 
obowiązujących norm budowlanych, prace wykonywać zgodnie    
z zasadami sztuki budowlanej.

Dane techniczne według normy jakości ARDEX

Zużycie materiału 120 - 150 g/m²

Materiał bazowy Specjalna dyspersja tworzyw sztucznych

Czas wstępnego odparowania 20 minut

Temperatura podczas pracy +15 °C

Czas układania 180 minut

Wilgotność powietrza (rF) 75 % (max.)

Środki czyszczące Przed wyschnięciem: woda

Szczegóły produktu

Ogrzewanie podłogowe: nie

Odporność na obciążenia: Tak (kółka–zgodnie z normą EN 12529)

Oznaczenie według GHS/CLP: nie

Oznaczenie według GGVSEB/ADR: nie

EMICODE EC1PLUS – bardzo niska emisja

GISCODE D1 – nie zawiera rozpuszczalników TRGS 610

Opakowanie Wiadro 10 kg netto

Magazynowanie Ok. 12 miesięcy w oryginalnie zamkniętym opakowaniu
Przechowywać w chłodnym miejscu, ale zabezpieczonym przed 
mrozem w zamkniętym opakowaniu
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