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Montážní lepidlo na disperzní bázi

Pro lepení a montáž podlahových lišt,
profilů, svorkovnicových lišt, kanálů pro kabely,
dekorační, akustické a tepelně izolační desky,
dekorační trámy, ozdobné profily, dřevěných
a plastových materiálů, keramických obkladů
a jiných dílců

Bez obsahu ředidel

Vysoká přídržnost a pevnost spoje

Rychlé vytvrzení

Univerzální použitelnost

ARDEX CA 10 D
Konstrukční a montážní lepidlo
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konstrukční a montážní lepidlo

Oblast použití:
Interiér, podlahy i stěny.
Pro lepení a montáž podlahových lišt, profilů,
svorkovnicových lišt, kanálů a lišt pro kabely, dekorační,
akustické a tepelně izolační desky, dekorační trámy,
ozdobné profily, dřevěných a plastových materiálů,
keramických obkladů a jiných dílců.

Druh výrobku:
Disperzní lepidlo bez ředidel s vysokou lepící účin-
ností a rychlým schnutím.

Příprava podkladu:
Podklad, např. beton, zdivo, omítka, sádrokarton,
dřevo, polystyrén, PVC, nekorodující kov,  keramika
musí být suchý, čistý, pevný, a nosný. Méně pevné
částice a separační vrstvy na povrchu jako  tapety,
mastnoty, olejové barvy je nutné odstranit. Vodorov-
né povrchy vyrovnejte ARDEX nivelačními hmotami
a povrchy stěn rychlými opravnými stěrkami ARDEX.

Příprava:
Kartuši nahoře u závitu odřízněte, přišroubujte plastový
nástavec a přiřízněte.

ARDEX CA 10 D naneseme v pruzích vytlačovací pistolí
na podklad nebo lepený materiál. Přitlačení musí následo-
vat během 15 minut, při +18 °C až 20 °C, předtím než
se začne tvořit film na povrchu lepidla. Při bodovém
nanášení je nutné vzít v úvahu hmotnost lepeného dílu,
vzdálenost mezi lepenými body, tj. 25—30 cm.

Pružící a těžké lepené díly je nutné ve  fázi tuhnutí lepidla
podepřít, upnout, nebo zatížit.

ARDEX CA  10 D nezpracovávejte při  teplotě pod +10 °C
a více než +30 °C.

Rychlost vytvrzení závisí na teplotě. Vlhkosti vzduchu,
savosti povrchu a lepeného dílu (jedna strana by měla být
savá). Nízké teploty a vysoká vlhkost vzduchu prodlužují
dobu otevřenosti a vytvrzení lepidla, a vysoké teploty a
nízká vlhkost vzduchu zkracují dobu otevřenosti a vytvrzení
lepidla.

V případě pochybností proveďte zkoušku.

Upozornění:
Povrchy znečištěné lepidlem v čerstvém stavu očistěte
vodou.

Lepidlo je nevhodné pro následující povrchy:

bitumen, butyl, EPDM, guma, polyethylen, tér a teflon.

Dbejte pokynů výrobce materiálu.

ARDEX CA 10 D

Technická norma kvality ARDEX:

Báze materiálu: disperze, pastózní

Hmotnost: cca. 1,45 kg/ l

Spotřeba: cca. 30 – 40 ml/bm
cca. 7,5 –10 bm/kartuše

Doba zavadnutí/
doba otevřenosti
(+20 °C/50% vlhkosti.): cca. 15 minut.

Teplota zpracování: +10 °C do 30 °C

Zatížitelnost
(podle podmínek): 24 – 48 hodin

GISkód: EMICODE EC1 – velmi nízké emise

Balení: Kartuše 310 ml netto,
baleno po 12  kusech

Skladování: chránit před mrazem!

V suchých místnostech
min. cca. 12 měsíců
v orginálním balení

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.
Tímto vydáním se nahrazují všechny předchozí verze technických listů.

Váš odborný velkoobchod:


