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Certifikovaný výrobce dle
DIN EN ISO 9001/14001

ARDEX AF 660 
Kontaktní lepidlo
• aplikace štětcem nebo válcem

• vysoká počáteční přídržnost

• univerzální použití pro profily, lišty

• výborná odolnost vůči změkčovadlům z PVC

• vysoká konečná přídržnost

ARDEX-systémový produkt 
Obvzláště spolehlivé spojení s ARDEX stěrkovými hmotami.

Oblast použití:
Kontaktní lepidlo pro lepení: profilů schodů, soklových lišt a profilů, 
textilních krytin, PVC a pryžových a korkových krytin s korkovým ru-
bem a linolea v montážní oblasti jako např. na schodech a na stěnách a 
stropech, na savé a nesavé podklady v interiéru.
Podle TRGS 610 je použití lepidel na bázi rozpouštědel v zásadě již ne-
potřebné. Nedoporučuje se používat silné lepidla na bázi rozpouště-
del. Řada ARDEX má proto správné řešení pro každý druh použití.
V sortimentu ARDEX se nachází alternativní produkty jako např.  
ARDEX AF 620 kontaktní lepidlo bez rozpouštědel.

Druh výrobku:
Polychloroprenové lepidlo rozpustné v rozpouštědlech, odolné vůči 
změkčovadlům.

Příprava podkladu:
Podklad musí být DIN 18365 »zpracování podlahových krytin« popř. 
DIN 18356 »zpracování parket« zejména rovný, trvale suchý, pevný, 
nosný, bez trhlin a zbavený separačních částic, jakož i pevný v tahu a v 
ohybu nebo připravený odpovídajícím způsobem.
Stěrkování proveďte vhodnou ARDEX stěrkovací hmotou s ARDEX 
přednátěrem. Dbejte vždy pokynů pro zpracování.
Litý asfalt musí být vždy v minimální vrstvě 1,5 mm.

Zpracování:
Zpracování musí být provedeno výhradně odborníky. Podle TRGS 610 
musí být k ochraně pracovníků použita zařízení pro ochranu dýchacích 
cest.
ARDEX AF 660 lepidlo dobře promíchejte a pomocí jemné zubové stěr-
ky a nebo válečku naneste rovnoměrně na rub profilu nebo krytiny a 
připravovaný podklad.
Zamezte tvorbě lepidlových louží.
Množství nanesené vrstvy je třeba zvolit tak, aby vznikl uzavřený lepi-
vý film. Po plném zaschnutí lepidla (test prsty) pokládejte profily/kryti-
ny co nejpřesněji a pevně uhlaďte nebo vklepejte..
Krytina je ihned po nalepení pochůzná.
Uzávěru, např. přírodního korku, proveďte nejdříve po 24 hodinách.
Při aplikaci dbejte technických listů a platných norem a směrnic! 
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Doporučený způsob aplikace a množství nanášené vrstvy:

 A5 
 štětec / váleček

                       zubová stěrka TKB A5 
cca 300 g/m² při oboustranném na-
nesení

Aplikační nástroj a množství aplikované vrstvy musí být zvoleno tak, 
aby bylo zajištěné dostatečné pokrytí rubu krytiny / profilu. 
Oboustranně nanesenou vrstvu aplikujeme pomocí štětce, válečku 
nebo zubové stěrky TKB A5.

Upozornění: 
Kapaliny a páry jsou hořlavé. Způsobuje podráždění pokožky. Způso-
buje vážné podráždění očí. Může způsobit ospalost nebo závratě. 
Toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky. Uchovávejte 
mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, ote-
vřenými plameny a jinými zdroji vznícení. Nekuřte. Používejte osvětle-
ní, elektrická zařízení, větrací systémy odolné vůči výbuchu. 
Zabraňte vdechování mlhy, páry, plynu. Používejte ochranné rukavice, 
ochranný oděv, ochranu očí, ochranu obličeje.. 
Při kontaktu s kůží (nebo vlasy): okamžitě svlékněte kontaminovaný 
oděv. Kůži  omyjte vodou / sprchou. 
PŘI KONTAKTU S OČIMA: několik minut důkladně vyplachujte vodou. 
Pokud je to možné, odstraňte kontaktní čočky. Pokračujte ve vyplacho-
vání.

Likvidace:
Obsah / obal zlikvidujte podle místních / regionálních / národních / 
mezinárodních předpisů.

Technická data dle kvalitativní normy ARDEX: 
surovinová báze:  polychloroprény rozpustné v  

rozpouštědle
spotřeba materiálu:  cca 300 g/m2, podle rubu krytiny u 

oboustranného nanesení
Podmínky pro zpracování:
teplota: ne pod +15 °C
doba odvětrání: 15- 20 min.
doba pro pokládku:  až 45 minut při +20 °C,  

65 % relativní vlhkosti vzduchu
čisticí prostředek: ředidlo
vhodnost pro kolečkovou židli:  ano (kolečka dle EN 12529)
vhodnost pro podlahové topení:  ano
GISCODE:  S1 – silné účinné látky na bázi rozpou-

štědel, bez aromátů a methanolu
označení podle 
GHS/CLP:  GHS02 - hořlavé látky  

GHS07 - dráždivé látky 
GHS09 - látky nebezpečné pro životní 
prostředí 
signální slovo: nebezpečí

označení podle 
ADR:  třída 3, UN 1133, III, LEPIDLA (uhlovo-

díky, C6-C7, isoalkany, kyleny, <5% 
n-hexan)

balení: kbelík 5 kg netto
skladování:  v chladu, mimo mráz, v originálním 

balení, skladovatelné cca 12 měsíců, 
otevřené nádoby dobře uzavřete

ARDEX AF 660
Kontaktní lepidlo

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 
garancí vlastností, protože nemáme vliv na podmínky na stavbě a způsob provedení prací. Tímto vydáním se nahrazují všechny předchozí verze technických listů. 15
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