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Productinformatieblad 
Vloerbedekkings- en parketlijmen

ARDEX AF 635 
Oplosmiddelvrije contactlijm
• Contactlijm op dispersiebasis 
• Zeer groot toepassingsspectrum
• Eenvoudig op te brengen 
• Onmiddellijke beginhechting na het drogen
• Zeer emissiearm

ARDEX-systeemproduct  
Bijzonder betrouwbare hechteigenschappen met ARDEX-egalisaties, geconcipieerd voor reukneutraal gedrag en schone binnenlucht.  
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
Binnen. Vloeren, wanden, plafonds en trappen. Dispersielijm voor het 
lijmen van:
– homogene en heterogene PVC- bedekkingen
– zachte plinten van PVC
– trapprofielen van PVC en rubber
– holle plinten
–  textiele bedekkingen; ook stugge naaldvliesbedekkingen of  

geweven materiaal
– schokdempende wandafwerkingen
– CV-bedekkingen
– LVT/designvloerbedekkingen
– isolatie
– linoleum
– rubberbedekkingen
op zuigende en niet-zuigende ondergronden.
ARDEX AF 635 onderscheidt zich door zijn universele 
 toepassingsmogelijkheden, zijn uitstekende hechtingsspectrum en 
hoge eindvastheid. 
ARDEX AF 635 kan zeer goed met een kwast of een roller 
 aangebracht worden. 

Samenstelling
Dispersies, additieven, water en conserveermiddel: isothiazolinone

Voorbereiding van de ondergrond
De ondergrond moet voldoen aan de eisen van DIN 18365 ‘Vloerbe-
dekkingswerkzaamheden’. Hij moet met name vlak, permanent droog, 
stevig, draagkrachtig, trek- en drukvast, vrij van scheidende lagen en 
scheurvrij zijn of moet dienovereenkomstig worden voorbereid.
Oude afwerklagen zoals verf of coatings moeten voor het leggen van 
een nieuwe vloerbedekking worden geschuurd. Verwijder oude lijmla-
gen. Voer egalisatiewerkzaamheden met geschikte ARDEX-egalisatie-
producten in combinatie met ARDEX-voorstrijken uit.
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Witten

Op emissies getest 
bouwproduct 
volgens DiBt- 

principes
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Verwerking
Breng de lijm rijkelijk en gelijkmatig aan met een kortharige veloursrol-
ler op de rugzijde van de bedekking en op de bestaande ondergrond. 
De opbrenghoeveelheid moet zo worden gekozen dat er een gesloten 
lijmlaag ontstaat. 
Op plaatsen waar tijdens het verlijmen een verhoogde spanning te ver-
wachten is, zoals op de neuzen van traptreden, moet ARDEX AF 635 
aan beide zijden met een kwast worden aangebracht zodat er op 
deze plaatsen meer lijm zit.
De droogtijd kan worden verkort door een heteluchtpistool te 
 gebruiken.
Zodra de lijmlaag droog is, ziet de lijmlaag er gelijkmatig, glanzend en 
transparant uit.
Breng de op maat gesneden bedekking nu aan en druk deze wrijvend 
aan met bijvoorbeeld een schuurbord. Op plaatsen met veel spanning 
is het raadzaam de bedekking goed aan te kloppen met een rubberen 
hamer.  

Handige tip:
Op de achterzijde van de bedekking kan ARDEX AF 635 al een dag 
vóór het leggen worden aangebracht. Op de dag dat de vloerbedek-
king wordt gelegd, hoeft dan alleen lijm op de bestaande ondergrond 
te worden aangebracht. Zodra deze lijmlaag droog is, kan de vloerbe-
dekking worden aangebracht.
Gelegde vloerbedekkingen kunnen onmiddellijk na verlijming worden 
belopen/gebruikt.

Aanbevolen aan te brengen hoeveelheid
 

 
Kortharige veloursroller en kwast voor: 
PVC-bedekkingen, CV-bedekkingen, zachte plinten van PVC en rubber 
vloeren van 250-350 g/m²
Kortharige veloursroller en kwast voor: 
textiele bedekkingen, linoleum, CV-bedekkingen met rugzijde van vlies 
en schokabsorberende wandbekleding van 400-500 g/m²

Let op
Als er speciale eisen aan de ondergrond en/of de bedekking worden 
gesteld of als de klimatologische omstandigheden bijzonder zijn,  
adviseren we het gebruik van AF 660 contactlijm.
Neem de richtlijnen van de fabrikant van de vloerbedekking en de 
 geldende normen en regels van het vak in acht! Bij twijfel 
 proefverlijmingen uitvoeren.
Verwijder eventueel het vel die zich op de lijm bevindt (bijvoorbeeld 
door verkeerd bewaren of na het openen), niet door de lijm roeren.
Buiten het bereik van kinderen houden.
Product bevat: 1,2-benzo-isothiazoline-3(2H)-on.  
Kan allergische reacties veroorzaken.

Afvalverwijdering
Inhoud/verpakking afvoeren overeenkomstig de lokale/regionale/ 
nationale/internationale voorschriften.

Technische gegevens conform ARDEX kwaliteitsnorm 
Grondstofbasis: speciale kunststofdispersie
Materiaalverbruik: zie aanbevolen gereedschap en aan  
 te brengen hoeveelheden
Verwerkingsvoorwaarden:
Temperatuur: niet onder +15 °C
Relatieve luchtvochtigheid (RV): niet boven 75% 
Ventilatietijd:  circa 30 tot 180 minuten afhankelijk 

van bedekking en ondergrond
Inlegtijd: tot 6 uur
Lagere temperaturen en een hogere relatieve luchtvochtigheid verlen-
gen de tijden en kunnen tot vochtinsluitingen leiden. De aangegeven 
tijden gelden voor +18 °C en een RV van 65%. 
Reinigingsmiddel: vóór het drogen: water
Geschikt voor stoelrollen: ja (rollen conform EN 12529)
Geschikt voor vloerverwarming: ja
Geschikt voor shamponeren  
en sproei-extractie: ja
EMICODE: EC 1PLUS – zeer emissiearm
GISCODE:  D1 – oplosmiddelvrij conform  

TRGS 610
Verpakking: emmer met 2,5 kg netto
Opslag:  koel, maar vorstvrij bewaren, aange-

broken verpakkingen goed sluiten
Houdbaarheid:  circa 12 maanden in de ongeopende, 

originele verpakking te bewaren

ARDEX AF 635
Oplosmiddelvrije contactlijm

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 plaat-
selijke standaarden, bouwvoorschriften, verwerkings- of industrierichtlijnen, kunnen aanleiding zijn voor specifieke verwerkingsadviezen. N
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