Ardabond Power
KRACHTIGE KANT EN KLARE PASTALIJM

VOORDELEN
- Goed standvermogen
- Tegel over tegel
- Geschikt voor vochtige ruimte
- D2TE
PRODUCT
Ardabond Power is een gebruiksklare dispersielijm. De lijm
heeft een goede aanvangshechting en een hoog
standvermogen. De lijm heeft een goede combinatie van
lichte verwerkingseigenschappen en een goed
standvermogen. Hierdoor kan men met minder inspanning
toch meer vierkante meters verlijmen.
TOEPASSINGEN
Ardabond Power is geschikt voor het verlijmen van oa:
- Keramische wandtegels, tot 30x30cm
EIGENSCHAPPEN
- Gebruiksklaar
- Elastisch
- Lange open tijd van 30 minuten
VERWERKING
Ondergrond: De ondergronden dienen droog te zijn, droog
te blijven, schoon, stof- en vetvrij te zijn. Verder dient de
ondergrond druk-, vorm- en trekvast te zijn en te blijven.
Oneffenheden groter dan 3 mm dienen uitgevlakt te
worden. Gipsachtige en sterk zuigende ondergronden
mogen maximaal 2% vocht bevatten. Deze ondergronden
voorstrijken met Ardagrip Classic. Ook oude tegelwanden
zijn geschikt als ondergrond. Oude tegels reinigen met
ArdaCleaner en daarna voorstrijken met Ardagrip Xpress.
Aanbrengen: Ardabond Power niet verwerken bij
omgevings- en ondergrondtemperatuur beneden +5°C. De
lijm aanbrengen met een getande spaan. Binnen 30 minuten
de tegel met een schuivende beweging in de lijmrillen
drukken. De tanddiepte zodanig kiezen dat elke tegel voor
minstens 65% vol in de lijm wordt gezet. Bij het verlijmen op
poreuze wanden kan na minimaal 24 uur begonnen worden
met afvoegen. Op nietporeuze ondergronden kan een
langere droogtijd noodzakelijk zijn.
Reinigen van het gereedschap: Lijmresten direct
verwijderen en gereedschap reinigen met water.
OPSLAG EN STABILITEIT

Koel en droog bewaren (+/-15°C). Minstens 12 maanden
houdbaar mits ongeopend en koel bewaard.
INFORMATIE AANVRAAG
Veiligheidsinformatieblad is op bostiksds.thewercs.com
verkrijgbaar.

Technische kenmerken
Samenstelling

kunststofdispersie

Verwerkingstemperatuur

ondergrond- en
omgevingstemperatuur: +5°C
en + 30°C

Verbruik

ca. 1,2 - 2,0 kg/m² (afhankelijk
van vertanding)

Open tijd

ca. 30 minuten (afhankelijk van
temperatuur)

Voegen

na ca. 24 uur, bij niet poreuze
ondergronden na ca. 48 uur

EN 12004

D2TE

Artikelnummer

30604817

EAN code

8713572032806

Kleur

wit

Verpakking

emmer 16kg

Pallet

33
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Alle verstrekte adviezen, aanbevelingen, cijfers en veiligheidsvoorschriften berusten op zorgvuldige onderzoekingen, alsmede de huidige stand van onze ervaring en zijn vrijblijvend. Hoewel de
documentatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden, vergissingen, zet- of drukfouten. Wij behouden ons het recht voor
om het betreffende product aan te passen, wanneer wij dit nodig achten. Aangezien het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling
vallen, kan op grond van deze documentatie geen aansprakelijkheid aanvaard worden voor uitgevoerde werken. Wij adviseren u daarom zelf ter plaatse praktijkproeven te nemen. Op al onze
verkopen en leveringen zijn van toepassing onze algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden.

NL-2017/03/27

Smart help + 31 (0) 73 6 244 244
+ 32 (0) 9 255 17 17

