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ARDEX PU 500
Polyuretanové lepidlo

Univerzální použití

Pro gumové podlahové krytiny a parkety

Velmi nízké emise

Bez ředidel

Neobsahuje vodu

Velmi vysoká pevnost a přídržnost

Outdoor - oblast sportovišť

Produkt systému ARDEX

Obzvláště dobré adhezní vlastnosti v systému se stěrkami ARDEX

Člen Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe e.V.,GEV

TVOŘÍ PEVNÉ VAZBY

Výrobce s certifikovaným
QM-Systémem
podle DIN EN ISO 9001



ARDEX PU 500
Polyuretanové lepidlo

Oblast použití:

Reaktivní pryskyřičné lepidlo pro lepení podlahovin
z gumy, pryže

S hladkou nebo profilovanou zadní stranou, laminát
a outdoorové sportovní a jiné povrchy a lepení 10 mm
masivních parket a mozaiky, vlysů, parket s vysokou
hranou hotových parket, exotických parket, dřevěné
dlažby, RE na savých a nesavých površích.

Splňuje požadavky podle DIN 281 »lepidla na parkety«.

Druh výrobku:

Dvousložkový polyurethan s aditivy.

S velmi nízkými emisemi podle směrnic GEV.

Příprava podkladu:

Podklad musí odpovídat požadavkům DIN 18356
»zpracování parket« popř. DIN 18365 »zpracování
podlahových krytin«

Musí být zvláště rovný, trvale suchý, pevný, nosný, prostý
separačních částic, bez trhlin, tak i pevný v tlaku a tahu,
nebo připravený odpovídajícím způsobem.

Stěrkovací práce budou provedeny odpovídajícím
způsobem vhodnou stěrkovací hmotou ARDEX ve spojení
s přednátěrem ARDEX.

V systému ARDEX:

ARDEX PU 500 v kombinaci se stěrkovací hmotou ARDEX
slouží k optimálnímu přilepení podlahové krytiny.

Při použití ARDEX PU 500 doporučujeme ARDEX K24
obzvláště pod parkety.

Příprava:

Dno nádoby tvrdidla propíchněte na více místech špicí
předmětu a nechte vytéct plně do nádoby s pryskyřicí.
Následně odeberte nádobu s tvrdidlem a důkladně
zamíchejte záměs vhodným míchadlem (např. vrtačkou
s odpovídající míchací násadou.), dokud nevznikne
jednotná barva (300 do 600 ot./min., cca. 3 minuty).
Namíchejte jen tolik lepidla, aby mohlo být zpracováno
do 50 minut.

ARDEX PU 500 se zpracovává zubovou stěrkou
rovnoměrným nanášením na odpovídající podklad.

Vyvarujte se tvorby louží lepidla.

Gumu popř. pokládaný materiál položte v době otevřenosti
lepidla a usaďte poklepáním popř. přitlačením.

Při lepení gumových povrchů, laminátů a hotových parket,
okamžitě odstraňte vystupující lepidlo ve spárách.

Dbejte na dostatečné pokrytí zadní strany krytiny
lepidlem. Dutiny na zadní straně gumové krytiny s nopy
musí být plně vyplněny lepidlem.

Gumové povrchy ještě jednou po cca. 2 hodinách přitlačit
a popř. přiválcovat.

Pokládané plochy je lépe během prvních 4—6 hodin
nezatěžovat chůzí.

Nářadí očistěte okamžitě po použití.

Povrchové ošetření parket může být provedeno již po
24—48 hodinách.

Vedle těchto údajů je nutné dbát na návody pro pokládku
parket, popř. výrobce podlahovin, tak i toho času platících
norem a pravidel oboru.

Doporučená zubová stěrka a nanášené množství:

Zubová stěrka je vybrána tak, aby zajistila dostatečné
pokrytí zadní strany krytiny.

Hrubě strukturované zadní strany vyžadují hrubější
zubovou stěrku.

Doporučujeme následující zubové stěrky:

A2 např. pro gumové krytiny
s hladkou zadní stranou
Zubová stěrka TKB—A 2
Vrstva: cca. 400 g/m2*)

např. pro gumové krytiny
s nopy s broušenou zadní
stranou
Zubová stěrka TKB—B1

Vrstva: cca. 700 g/m2*)

např. pro gumové krytiny
s nopy
s čepovitou zadní stranou
Zubová stěrka Pajarito 21
Vrstva: cca. 1200 g/m2*)

např. pro10 mm masivní,
mozaikové parkety, malý formát
hotových parket, parket
s vysokou hranou, lamelových
parket a laminátových povrchů
Zubová stěrka TKB—B3
Vrstva: cca. 1000 g/m2*)

např.pro vlysy a dřevěné
dlaždice
Zubová stěrka Pajarito 4
Vrstva: cca. 1100 g/m2*)

např. pro velký formát
hotových dílů parket,
laminátových povrchů:
Zubová stěrka Pajarito 56
Vrstva: cca. 1000 g/m2*)

*) vrstva je zjišťována stěrkami Pajarito na stěrkových
hmotách ARDEX B 3
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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.

Upozornění:

Zdraví škodlivý při vdechování Dráždí oči, dýchací orgány
a kůži. Může vyvolat senzibilizaci při vdechování. Zdraví
škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic.

Uchovávejte mimo dosah dětí. Při zasažení očí okamžitě
důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou
pomoc.

Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody
a mýdla. Používejte vhodný ochranný oděv ochranné
rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. V případě
nedostatečného větrání používejte vhodné vybavení pro
ochranu dýchacích orgánů.

V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě
vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto
označení).

Ve vytvrzeném stavu je materiál fyziologicky a ekologicky
nezávadný.

Technická data
dle norem kvality ARDEX:

Surovinový základ: polyurethan, dvousložkový

Spotřeba materiálu: 400—1200 g/m2,
Podle zadní strany krytiny
a použité zubové stěrky

Teplota
při zpracování: ne pod +15 °C

Poměr míchání: 7 objemových dílů složky A
1 objemových dílů složky B

Doba zpracování: cca. 30 min.

Doba odvětrávání: žádná

Doba otevřenosti: během 50 min.,
po zamíchání, při +20°C
65% relativní vlhkosti
vzduchu

Čisticí prostředek: před vytvrzením: aceton

Vhodné pro
kolečkový nábytek: ano

Vhodné pro
podlahové topení: ano

Značení podle
GefStoffV: složka A: žádné

složka B:Xn-»zdraví
škodlivé«, obsahuje
Diphenylmethan—
4,4'—diisocyanat

Dbejte na doporučení
uvedená na nádobách!

Značení podle
ADR, GGVS, VbF: žádné

EMIkód: EC 1

GISkód: RU 1

Balení: dvousložkové balení,

Obsah: 6 kg

Skladování: v chladu, otevřená balení
okamžitě spotřebujte.

Doba skladování: v suchých místnostech
min. cca. 12 měsíců
v originálním balení


