
Ontkoppelingsplaat voor het leggen:
van textiele vloerbedekking, PVC-bedekking, 
PVC-designbedekking, CV-bedekking, linoleum, 
massief- en meerlaags parket

van tegels, natuursteen en betonsteen

De ontkoppelingsfunctie vermindert spanningen
tussen ondergrond en bedekking, heeft een 
scheuroverbruggend effect en maakt het veilig leggen 
ook op kritische ondergronden mogelijk

In nieuw- en bestaande bouw, bij saneringen en renovaties
in woningen en bedrijfsruimtes bij belastingen tot 3 KN/m2

Geringe opbouwhoogte van slechts 4,0 mm

Gemakkelijk te verwerken en te leggen

Geschikt voor verwarmde dekvloeren

ARDEX DS30
Ontkoppelingsplaat

Fabrikant 
met gecertificeerd QM-systeem
conform DIN EN ISO 9001

ARDEX GmbH
58430 Witten · Postbus 6120
DUITSLAND
Tel.: +49 (0) 23 02/664-0
Fax: +49 (0) 23 02/664-299
info@ardex.eu
www.ardex.com



Toepassing: 
Binnen. Vloer.
In nieuw- en bestaande bouw, bij saneringen en 
renovaties in woningen en bedrijfsruimtes bij belastingen
tot 3 KN/m2.
Voor het ontkoppelend leggen van
– Textiele bedekking
– PVC-bedekking
– PVC-designbedekking
– CV-bedekking
– Linoleum
– Massief- en meerlaags parket 
– Tegels
– Natuursteen en betonsteen
op ondergronden van:
– Cementdekvloer
– Calciumsulfaat (vloei) dekvloer
– Magnesiet-hout dekvloer
– Gietasfaltdekvloer
– Dekvloeren met vloerverwarming
– Droge dekvloer
– Plankenvloeren en spaanplaten
– Oude tegels en plavuizen
– Oude PVC-bedekking en parket.
In vochtige ruimtes van de belastingklasse A0
(privé-gebruikte badkamers met en zonder vloerafvoer)
overeenkomstig ZDB-informatieblad inzetbaar met 
ARDEX-afdichtingen, ARDEX 8 + 9 afdichtingsproduct,
ARDEX S 7 flexibele afdichtmortels en ARDEX SK 100 W
TRICOM afdichtingsbaan (ARDEX 7 + 8 afdichtingslijm).

Aard:
Met kunsthars gebonden polyestervezelplaat met hoge
trek- en drukvastheid.

Voorbereiding van de ondergrond:
De ondergrond moet droog, stevig, belastbaar, vrij van
scheidende lagen, buigstijf en vlak zijn. Gegoten calcium-
sulfaatdekvloeren moet eventueel conform BEB-toelichtin-
genblad licht worden geschuurd, gestofzuigd en met
ARDEX P 51 hecht- en voorstrijkdispersie of
ARDEX P 52 voorstrijkconcentraat, 1 : 3 met water ver-
dund, worden voorgestreken. Droge dekvloeren eveneens
met ARDEX P 51 of ARDEX P 52 voorstrijken.
Magnesiet- hout dekvloeren, oude gietasfaltdekvloeren,
plankenvloeren en parketbedekkingen met ARDEX P 82
kunsthars voorstrijkmiddel voorstrijken.
Plavuizen en tegels, PVC-bedekkingen en ondergronden
met oude lijmresten kunnen met ARDEX P 4 snelle multi-
functionele grondering voor binnen en buiten of met
ARDEX P 82 kunsthars-voorstrijkmiddel worden voorge-
streken. Op lijmresten op basis van polyurethaan, epoxy-
hars en bitumen moet ARDEX P 82 worden ingezet. In
water oplosbare egalisatie- en lijmresten (bijv. sulfietaf-
looghoudende) moeten volledig worden verwijderd.

Het moet gegarandeerd zijn, dat de ARDEX DS 30-platen
op iedere plek met hun gehele oppervlak op de onder-
grond rusten. Ongelijke ondergronden moeten voor het
leggen met ARDEX vloeregalisaties worden geëgaliseerd.
Scheuren kunnen tot een breedte van 1 mm worden over-
brugd, als er geen hoogteverschil is.

Verwerking:
Ter vermijding van geluidsbruggen naar aangrenzende
wanden en inbouwdelen ARDEX TP 50 randisolatiestroken
aanbrengen.
Platen los uitleggen in halfsteensverband en met cirkel- of
decoupeerzaag respectievelijk met een diamantslijper
(haakse slijper) op maat snijden.

Leggen van parket en elastische- en textiele
bedekkingen:
Platen uit het oppervlak opnemen en de lijm ARDEX DS
speciaallijm met een C1-vertanding (4 mm-blokvertanding)
op de ondergrond aanbrengen en de platen direct binnen
de inlegtijd van 10 – 15 minuten in het verse lijmbed
 leggen en met een schuurbord of een gletspaan over  
het gehele oppervlak inkloppen. Bij gebruik van 
ARDEX PREMIUM AF 2420 SMP-lijm voor parket moet 
een B11-vertanding worden gekozen. Inlegtijd ca. 
10 – 20 minuten
Parket kan de volgende dag bijvoorbeeld met 
ARDEX PREMIUM AF 2420 worden gelegd.
Op de met ARDEX DS gelegde ARDEX DS 30-platen 
kan bij zuigende ondergronden na 10 – 15 minuten
 worden gelopen, bij niet zuigende ondergronden na 
45 – 60 minuten.
Voor het leggen van elastische- en textiele bedekkingen
worden de ARDEX DS 30-platen met ARDEX P 52,
 onverdund, of ARDEX P 4 voorgestreken en minimaal  
2 mm dik geëgaliseerd. Voor het egaliseren hebben de
volgende producten de voorkeur: ARDEX K 22 calcium -
sulfaat-egalisatie / ARDEX K 22 F calciumsulfaat-
 egalisatie, vezelversterkt / ARDEX K 11 objectegalisatie
of ARDEX K 33 universele egalisatie.
Voor het snel leggen van vloerbedekking is ARDEX K 55
snelle egalisatie geschikt, welke zonder voorstrijken kan
worden opgebracht.
Voor het leggen van bedekkingen zijn de ARDEX-vloer -
bedekkingslijmen geschikt.

Leggen van tegels:
Platen uit het oppervlak opnemen en ARDEX S 28 (W)
MICROTEC natuursteenlijm, vloer, met een C1-vertanding
(4 mm-blokvertanding) op de ondergrond aanbrengen en
de ARDEX DS 30-platen direct binnen de inlegtijd van   
10 – 15 minuten in het verse lijmbed leggen en met een
schuurbord of een gletspaan over het gehele oppervlak
inkloppen. 
Op de met ARDEX S 28 (W) gelegde ARDEX DS 30-platen
kan bij zuigende ondergronden na 10 – 15 min. worden
gelopen, op niet zuigende ondergronden na 45 – 60 min.

ARDEX DS30
Ontkoppelingsplaat



Voor het verlijmen van tegels zijn ARDEX S 28 (W) en
ARDEX X 78 geschikt. Vochtgevoelige natuursteen ver -
lijmen met ARDEX S 28 (W). Er moet op een zeer royale
inbedding van de bedekking worden gelet.
De tegels moeten een formaat van minimaal 10 x 10 cm
en een minimale breukkracht van 1.500 N hebben,
grestegels moeten minimaal 8 mm dik zijn en natuursteen
ten minste 10 mm.
Voor het voegen flexvoegen uit het ARDEX-leveringspro-
gramma inzetten.

Algemeen geldt:
ARDEX DS 30 niet verwerken bij temperaturen onder
+5°C.
In geval van twijfel een proefstuk leggen. 

Attentie:
Noodzakelijke verbindingsafdichtingen moeten met de
ARDEX-afdichtingen steeds op de ARDEX DS 30-platen
worden uitgevoerd.
In de ondergrond bestaande bewegingsvoegen en bouw-
werkvoegen moeten bij de inbouw van de ARDEX DS 30-
platen precies zo worden overgenomen.
PVC-bedekking en andere gebruiksbedekkingen moeten
vast aan de ondergrond hechten en moeten door 
een grondige reiniging worden ontdaan van alle onder-
houds- en reinigingsmiddelresten.
Niet geschikt voor buiten of plaatsen, waar het constant
nat is.

Technische gegevens
conform ARDEX-kwaliteitsnorm:

Plaatformaat: 1.000 mm x 600 mm x 4,0 mm
0,6 m2/plaat

Gewicht: 3,8 kg / m2

Kleur: Sering
Bereikbare geluids-
hinderverbetering
(conform DIN EN ISO 140-8): 8 dB (gelijmd, 

met tegelbedekking)
Brandklasse
(DIN EN 13501-1): Efl

Warmtedoorlaat-
weerstand: 0,04 m2 K/W
Warmtegeleiding: 0,11 W/mK
Scheurvastheid: 6,7 N/mm2

Geschikt voor 
vloerverwarming: ja
Verpakking: Pallet of doos

Doos: 15 platen = 9,00 m2

Pallet: 200 platen = 120,00 m2

Opslag: liggend in droge ruimtes
ca. 3 jaar
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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.
Per land verschillende regelingen, die berusten op plaatselijke standaards, bouwvoor -
schriften, verwerkings- of industrierichtlijnen, kunnen aanleiding zijn tot specifieke ver -
werkingsadviezen.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <FFFE5B0042006100730069006500720074002000610075006600200022005B005100750061006C00690074006100740069007600200068006F006300680077006500720074006900670065007200200044007200750063006B005D0022005D002000560065007200770065006E00640065006E0020005300690065002000640069006500730065002000450069006E007300740065006C006C0075006E00670065006E0020007A0075006D002000450072007300740065006C006C0065006E00200076006F006E002000410064006F006200650020005000440046002D0044006F006B0075006D0065006E00740065006E002C00200076006F006E002000640065006E0065006E002000530069006500200068006F00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006B006500200061007500660020004400650073006B0074006F0070002D0044007200750063006B00650072006E00200075006E0064002000500072006F006F0066002D00470065007200E400740065006E002000650072007A0065007500670065006E0020006D00F60063006800740065006E002E002000450072007300740065006C006C007400650020005000440046002D0044006F006B0075006D0065006E007400650020006B00F6006E006E0065006E0020006D006900740020004100630072006F00620061007400200075006E0064002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E00300020006F0064006500720020006800F600680065007200200067006500F600660066006E00650074002000770065007200640065006E002E00>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug true
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 11.338580
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed true
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


