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ARDEX T2210
Lepidlo na koberce a přírodní linoleum

Velmi nízké emise EC1

Po zaschnutí pachově neutrální

Bez rozpouštědel

Dlouhá doba pro pokládku

Velmi vydatné

Snadno roztíratelné

Mimořádně dlouhá
a vysoká trvalá lepivost

Vysoká konečná pevnost

Systémový produkt ARDEX
Obzvláště bezpečné spojení se stěrkovými hmotami ARDEX

Člen společenství Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe e.V., GEV

Oblast použití:

����� textilní krytiny s textilní
rubovou úpravou

����� textilní krytiny s rubovou
úpravou ve formě
latexové pěny nebo
latexu

����� tkané textilní krytiny
����� krytiny ze vpichovaného

rouna
����� krytiny z linolea

s rubovou úpravou z juty
nebo ze sklotextilního
vlákna

����� kokosové a sisalové
krytiny s rubovou
úpravou z latexu nebo
bez ní
na dobře a méně savých
podkladech ve vnitřních
prostorách



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 garance vlastností, protože nemáme
vliv na podmínky na stavbě a na způsob provedení prací.

Oblast použití:
Disperzní lepidlo pro lepení:
- textilních krytin s textilní rubovou úpravou
- textilních krytin s rubovou úpravou z latexové pěny nebo
latexu
- tkaných textilních krytin
- krytin ze vpichovaného rouna
- linoleových krytin s rubovou úpravou z juty nebo ze
sklotextilního vlákna
- kokosových a sisalových krytin s latexovou rubovou
úpravou nebo bez ní
na dobře a méně savých podkladech ve vnitřních
prostorách
ARDEX PREMIUM T 2210 se vyznačuje velmi vysokou
počáteční a konečnou pevností, silnou následnou
lepivostí, velmi snadným nanášením, vysokou vydatností
a zvýšenou odolností proti vlhkosti.

Druh výrobku:
Speciální umělohmotná disperze, aditiva, minerální plniva
a voda.

Příprava podkladu:
Podklad musí odpovídat požadavkům DIN 18 365 „Práce
s podlahovými krytinami“. Podklad musí být zejména
rovný, trvale suchý, pevný, nosný, bez separačních
materiálů a trhlin, pevný v tahu a tlaku. V opačném případě
je třeba jej odpovídajícím způsobem připravit.
Stěrkování se provádí pomocí vhodných stěrkových hmot
ARDEX ve spojení s penetračními nátěry ARDEX.

V systému ARDEX:
V  kombinaci s jinými produkty ARDEX, zařazenými
do EMICODE EC 1, má optimální předpoklady pro
provádění výstavby s velmi malými emisemi a zápachem.
ARDEX PREMIUM E 2100 je po zaschnutí fyziologicky a
ekologicky nezávadný.

Zpracování:
ARDEX PREMIUM T 2210 se pomocí zubové stěrky
rovnoměrně nanáší na odpovídajícím způsobem
připravený podklad. Přitom je třeba zamezit vzniku louží
lepidla. Předřazení doby odvětrání zvyšuje počáteční
přídržnost, řídí se klimatickým prostředím v místnosti,
teplotou podkladu a materiálu, savostí podkladu, velikostí
použité zubové stěrky a může trvat až 15 minut. Podlahová
krytina se vkládá a rovnoměrně vtlačí do lepidla, které
má ještě dobrou smáčivost. Po cca 30 minutách se
vtlačení opakuje.

Tip z praxe: Pro krytiny s rubovou stranou z textilního
vpichovaného rouna naneste lepidlo v tenké a
rovnoměrné vrstvě a 10 až 15 minut nechte odvětrat
(lepidlo má být převážně zaschlé, musí však být ještě
smáčivé). Krytinu položte tak, aby přesně lícovala, a dobře
přitlačte.
Upozornění: Řiďte se pokyny pro pokládání, uváděné
výrobci krytin, a normami a pravidly, platnými v oboru!
V případě pochybností vytvořte zkušební plochu.

Doporučená zubová stěrka a množství
nanášeného materiálu:
Pro krytiny se strukturovanou rubovou stranou (textilní
krytiny s TR, latexovanou rubovou stranou, krytiny ze
vpichovaného rouna nebo tkané krytiny):

TKB B 2
nanášená vrstva:
300 g/m2 – 350 g/m2

Pro krytiny se silně strukturovanou rubovou stranou
(textilní krytiny s TR, latexovanou rubovou stranou,
kokosové, sisalové krytiny, jekor nebo tkané koberce:

TKB B 3
nanášená vrstva:
350 g/m2 – 450 g/m2

Pro linoleové krytiny, textilní krytiny s málo strukturovanou
rubovou stranou

TKB B 1
nanášená vrstva:
280 g/m2 – 330 g/m2

Pro koberce  s textilní rubovou úpravou:
TKB A 2
nanášená vrstva:
250 g/m2 – 300 g/m2

Zubovou stěrku je třeba zvolit tak, aby bylo zajištěno
dostatečné smáčení rubové strany krytiny. Na rubové
strany s hrubou strukturou nebo povrchy podkladů
s hrubými póry je třeba použít odpovídající zubovou
stěrku.

Technická data dle kvalitativní normy
ARDEX:
suroviny: speciální umělohmotná disperze
spotřeba materiálu: viz doporučená ozubená stěrka

a nanášená množství
podmínky zpracování:
teplota: ne pod 15°C
relat. vlhkost vzduchu
(vlhkost v místnosti): ne nad 75%
doba odvětrání: až 15 minut
doba vkládání 1: asi 30 minut
Nižší teploty a vyšší vlhkost v místnosti prodlužují uvedené doby
a mohou vést k uzavření vlhkosti.
Uvedené doby se vztahují na 18°C a 65% vlhkosti
v místnosti.
čisticí prostředek: před zaschnutím: voda
vhodnost pro
kolečkovou židli: ano (kolečka dle DIN EN 12 529)
vhodnost pro podlahové topení: ano
vhodnost pro šamponování: ano
EMICODE: EC 1 – velmi malé emise
GISCODE: D 1 – bez rozpouštědel
označení dle GefStoffV,
ADR, GGVS, VbS: žádné
balení: kbelík s 16 kg netto
skladování: v  chladu, ale bez mrazu,

otevř. nádobu dobře uzavřete
doba skladování: skladovatelný asi 12 měsíců

v originálním obalu
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