
Pagina 1 van 2 

Productinformatieblad 
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ARDEX AF 825 
Fixatie voor tapijttegels 
• Sterk klevend
• Snel drogend 
• Zeer emissiearm 
• Zeer zuinig in gebruik

ARDEX-systeemproduct  
Bijzonder betrouwbare hechteigenschappen met ARDEX-egalisaties. 
Lid van de Gemeinschaft Emissionskontrollierter Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V., GEV.

ARDEX GmbH
Postbus 6120 · 58430 Witten
Duitsland 
Tel.: +49 (0) 23 02/664-0
Fax: +49 (0) 23 02/664-240
info@ardex.eu
www.ardex.eu 

Fabrikant met gecertificeerd  
kwaliteits- en milieumanagementsysteem volgens
DIN EN ISO 9001/14001

Toepassing
Hechtend dispersiefixeermiddel voor de antislip fixatie van losliggende 
tapijttegels met een rugzijde van:
– bitumen/vlies
– EVA/vlies
– PVC
– PUR
op zuigende en niet-zuigende ondergronden binnen.

Samenstelling
polyacrylaatdispersies, organische pigmenten, water, additieven en 
conserveringsmiddel: isothiazolinone

Voorbereiding van de ondergrond
De ondergrond moet voldoen aan de eisen van DIN 18365 
“Vloerbedekkingswerkzaamheden”. Hij moet met name vlak, 
permanent droog, stevig, draagkrachtig, trek- en drukvast, vrij van 
scheidende lagen en scheurvrij zijn of moet dienovereenkomstig 
worden voorbereid.
Strijk sterk zuigende ondergronden met ARDEX P 52 (1: 2 met water 
verdund) voor. Voor het fixeren van tapijttegels zijn gladde 
oppervlakken nodig. Egaliseer ondergronden met een ruw oppervlak 
daarom altijd. Gebruiksvloeren moeten stevig met de ondergrond 
verbonden zijn en vrij zijn van onderhoudsmiddelen en andere 
scheidende lagen.
Voer egalisatiewerkzaamheden met geschikte ARDEX-
egalisatieproducten in combinatie met ARDEX-voorstrijken uit.

Verwerking
Breng ARDEX AF 825 gelijkmatig met een roller op de voorbereide 
ondergrond aan. Vermijd ophopingen. Bij verwerking op verhoogde 
vloeren mag er geen fixeermiddel tussen de elementen komen. Plak 
de stootnaden af met plakband. De ventilatietijd is afhankelijk van het 
binnenklimaat, de temperatuur van de ondergrond en het materiaal, 
de zuigkracht van de ondergrond en de aangebrachte hoeveelheid en 
bedraagt minimaal 30 minuten op een zuigende en minimaal 60 
minuten op een niet-zuigende ondergrond.
Leg de tapijttegels in het fixeermiddel zodra dit zover gedroogd is dat 
het transparant is geworden.

Antistatisch leggen
Om tapijttegels antistatisch te leggen, mengt u ARDEX AF 825 met 
ARDEX LZ 824 geleidingsadditief in een verhouding van 4:1 in 
gewichtsdelen. 

Weer opnemen van de tapijttegels
Tapijttegels kunnen meerdere malen worden gelegd en weer 
opgenomen. Om de tegels te verwijderen, maakt u ze langzaam los 
vanaf de rand en trekt u ze eruit.
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Aanbevolen aan te brengen hoeveelheid
opbrenging: circa 70-90 g/m²

Aanwijzing
Neem de richtlijnen van de fabrikant van de vloerbedekking en de 
geldende normen en regels van het vak in acht. Maak bij twijfel 
testoppervlakken.
Buiten bereik van kinderen houden. Tijdens en na het verwerken/
drogen voor goede ventilatie zorgen! Eten, drinken en roken 
gedurende de verwerking van het product vermijden. Bij aanraking 
met de ogen of de huid deze onmiddellijk grondig met water 
afspoelen. 
Niet terecht laten komen in de riolering, open water of de grond. 
Gereedschap direct na gebruik met water en zeep reinigen.
Bevat reactieproduct van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 
2-methyl-2H-isothiazool-3-on (3:1). Kan allergische reacties 
veroorzaken. Product bevat isothiazolinone.
Informatie voor mensen met een allergie op +49 (0) 2302/664-0

Afvalverwijdering
Niet in de riolering, open water of de grond laten komen. Van resten 
ontdane, uitgekrabde resp. drupvrije kunststof verpakkingen zijn 
recyclebaar (Interseroh). Verpakkingen met pasteuze residu’s en 
verzamelde, pasteuze productresten zijn chemisch afval. 
Verpakkingen met uitgeharde restanten zijn bouwafval/huisvuil.

Technische gegevens conform ARDEX kwaliteitsnorm 
Grondstofbasis: kunststof dispersie 
Materiaalverbruik:  circa 70 tot 90 g/m2 
Verwerkingsvoorwaarden 
Temperatuur: niet onder +15 °C 
Relatieve luchtvochtigheid (rF):  niet boven 75 %
Ventilatietijd:  min. 30 minuten op een zuigende 

ondergrond  
min. 60 minuten op een niet-zuigende 
ondergrond

Inlegtijd: circa 24 uur na het drogen
Lagere temperaturen en een hogere relatieve luchtvochtigheid 
verlengen de tijden en kunnen tot vochtinsluitingen leiden. De 
aangegeven tijden gelden voor +18 °C en een relatieve 
luchtvochtigheid van 65%.
Reinigingsmiddel: vóór het drogen: water 
Geschikt voor stoelrollen:  ja (rollen conform DIN EN 12 529) 
Geschikt voor vloerverwarming: ja
Shampoo en sproeiextractie: ja
EMICODE: EC 1PLUS – zeer emissiearm
GISCODE:  D1 – oplosmiddelvrij conform  

TRGS 610
Kenmerk conform  
GHS/CLP:  geen
Kenmerk conform  
GGVSEB/ADR: geen
Verpakking: emmer met 10 kg netto
Opslag:  koel, maar vorstvrij bewaren, 

aangebroken verpakkingen goed 
sluiten 
circa 12 maanden in de origineel  
gesloten verpakking houdbaar
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Wij garanderen de onberispelijke kwaliteit van onze producten. Onze verwerkingsadviezen berusten op tests en praktische ervaring; ze kunnen echter niet meer dan algemene aanwijzingen zijn 
zonder eigenschapsgarantie, daar wij geen invloed hebben op de omstandigheden op de bouwplaats en de uitvoering van de werkzaamheden. Landspecifieke regelingen, die berusten op  
plaatselijke standaarden, bouwvoorschriften, verwerkings- of industrierichtlijnen, kunnen aanleiding zijn voor specifieke verwerkingsadviezen. N
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