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Certifikovaný výrobce dle
DIN EN ISO 9001/14001

ARDEX AF 785 
Lepidlo pro linoleum
• vysoká střihová pevnost

• vysoká pevnost po vytvrzení

•  vysoká konečná přídržnost– zabraňuje pohybu 
podlahoviny a tvorbě nežádoucích dodatečných spár

• rychlý náběh pevnosti

• velmi nízké emise, garance zdravého ovzduší pro zpracovatele i uživatele

ARDEX-systémový produkt
Obzvláště bezpečné spojení se stěrkovými hmotami ARDEX, bez nepříjemného zápachu v místnostech. Člen společenství Gemeinschaft Emission-
skontrollierte Verlegwerkstoffe e.V., GEV. Během zpracování a po vyschnutí nejsou místa zatíženy škodlivými emisemi a zamezuje tak nežádoucím 
reakcím u alergiků.

Oblast použití:
Interiér. Podlaha. 
Disperzní lepidlo k lepení:
– linolea s jutovým rubem
– korkových podlah / podložkových pásů
na savé podklady v interiéru. 
ARDEX AF 785 se vyznačuje rychlým náběhem pevnosti, vysokou tvr-
dostí po vytvrzení a vysokou konečnou přídržností.
Účinně zabraňuje objemovým změnám textilních krytin

Druh výrobku:
Složení: polymerní disperze, přírodní pryskyřice, minerální plniva, 
voda, aditiva a konzervační látky

Příprava podkladu:
Podklad musí být DIN 18365 »zpracování podlahových krytin« popř. 
DIN 18356 »zpracování parket« zejména rovný, trvale suchý, pevný, 
nosný, bez trhlin a zbavený separačních částic, jakož i pevný v tahu a v 
ohybu nebo připravený odpovídajícím způsobem.
Stěrkování proveďte vhodnou ARDEX stěrkovací hmotou s ARDEX 
přednátěrem.

Zpracování:
ARDEX AF 785 naneste pomocí vhodné zubové stěrky rovnoměrně na 
připravený podklad. Zamezte tvorbě lepidlových louží. Doba odvětrání 
závisí na teplotě místnosti, podkladu a materiálu, savosti podkladu i na 
použité stěrce a může trvat až 10 minut. Podlahová krytina se uloží a 
rovnoměrně vtlačí do připraveného lepidla. Po cca 20 minutách znovu 
přitlačte / převálcujte.

http://www.emicode.com/en/products
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Doporučený způsob aplikace a množství nanášené vrstvy:
Zubovou stěrku volíme tak, aby bylo zajištěno úplné pokrytí rubu le-
pené podlahoviny. Hrubé ruby podlahovin a drsné podklady vyžadují 
odpovídající hrubší zubovou stěrku.

B1
 zubová stěrka TKB B1

 spotřeba: cca 375-425 g/m2*

*) nanášené množství odpovídá stěrkám Pajarito

Tip z praxe:
Do doby vytvrzení lepidla je třeba kraje a spoje zatížit.
Při aplikaci dbejte technických listů a platných norem a směrnic! V pří-
padě pochybností proveďte zkoušku!
Případný povlak na lepidlu (tvořící se v případě nesprávného skladová-
ní nebo po otevření) odstraňte, nezamíchávejte do lepidla.

Upozornění:
U linolea svařujte spáry svařujte nejdříve po 24 hodinách po pokládce.
Uchovávejte mimo dosah dětí. Během a po zpracování / během schnu-
tí místnost dobře odvětrávejte! Je zakázáno konzumovat nápoje, jídlo 
či kouřit během aplikace. Při zasažení očí či kůže okamžitě omyjte vo-
dou. Nevylévejte do kanalizace, řeky či půdy. Pomůcky omyjte vodou a 
mýdlem ihned po aplikaci.
Obsahuje reaktivní produkt: 5-Chlor-2-methylisothiazolin-3-on a 
2-Methylisothiazolin-3-on (3 : 1), 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on.
Může vyvolat alergické reakce. Na vyžádání předložte bezpečnostní 
list.

Likvidace:
Nevylévejte do kanalizace, řeky či půdy. Prázdné a vymyté nádoby jsou 
recyklovatelné. Nádoby se zbytky produktu odevzdejte sběrné službě. 
Nádoby s pastózním zbytkem produktu/pastózní zbytky produktu jsou 
nebezpečný odpad. Nádoby se ztvrdlými zbytky produktu jsou staveb-
ní/domácí odpad. Obsah / obal zlikvidujte podle místních / regionál-
ních / národních / mezinárodních předpisů.

Technická data dle kvalitativní normy ARDEX: 
surovinová báze: speciální umělohmotná disperze
spotřeba materiálu:  viz doporučená zubová stěrka a do-

poručené aplikační množství 
Podmínky pro zpracování:
teplota: ne pod +15 °C
relativní vlhkost vzduchu (rF): ne nad 75 %
doba odvětrání: 0-15 min. 
doba pro pokládku: až 15 min.
Nižší teploty a vyšší vlhkost v místnosti prodlužují uvedené doby a mo-
hou vést k uzavření vlhkosti. Uvedené doby se vztahují na +18°C a 65% 
zbytkové vlhkosti.
čisticí prostředek: před zaschnutím: voda
vhodnost pro kolečkovou židli: ano (kolečka dle EN 12529) 
vhodnost pro podlahové topení:  ano
vhodnost pro šamponování: ano
EMICODE: EC1+ - velmi nízké emise PLUS
GISCODE: D1 – bez rozpouštědel
modrý anděl: RAL-UZ 113
označení podle 
GHS/CLP: žádné
označení podle 
GGVSEB/ADR: žádné
balení: kbelík 12 kg netto
skladování:  v chladu, mimo mráz, v originálním 

balení, skladovatelné cca 12 měsíců, 
otevřené nádoby dobře uzavřete

ARDEX AF 785
Lepidlo pro linoleum

Ručíme za bezvadnou kvalitu našich produktů. Naše doporučení pro zpracování vycházejí ze zkoušek a praktických zkušeností, mohou však být považována pouze za všeobecná doporučení bez 
garancí vlastností, protože nemáme vliv na podmínky na stavbě a způsob provedení prací. Tímto vydáním se nahrazují všechny předchozí verze technických listů. 15
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