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Technisches Merkblatt
Bodenbelags- und Parkettklebstoffe

ARDEX AF 490 
2K-PU lepidlo na parkety
•	 pevné	lepidlo	na	parkety	dle		DIN	a	ČSN	EN	ISO	17178
•	 vysoká	pevnost	
•	 bez	vody	–	žádné	bobtnání	dřeva
•	 velmi	nízké	emise

ARDEX	-	systémový	produkt
Obzvláště	bezpečné	spojení	se	stěrkovými	hmotami	ARDEX,	bez	nepříjemného	zápachu	v	místnostech.		
Člen	GEV	-	Asociace	na	kontrolu	emisí	ve	výrobcích	pro	podlahové	instalace.

Oblast použití:
Interiér,	podlahy.
Reaktivní	dvousložkové	polyuretanové	lepidlo	dle	ČSN	EN	14293	
pro	lepení	bez	smyku
–	10mm	masivních	dřevěných	lamparket	dle	ČSN	EN	13227
–	mozaikových	parket	dle	ČSN	EN	13488
–	lamelových	parket	s	vysokou	hranou	dle	ČSN	EN	14761
–	parketových	vlysů	dle	ČSN	EN	13226
–	vícevrstvých	parket	dle	ČSN	EN	13489
–	masivních	prken	dle	ČSN	EN	13226	a	13990
–	 laminátových	 podlah	 schválených	 výrobcem	 pro	 celoplošné	
lepení	na	savé	a	nesavé	podklady	v	interiéru.

Druh výrobku:
Dvousložkový	polyuretan	s	aditivy,	bez	obsahu	ředidel.

Příprava podkladu:
Podklad	musí	splňovat	požadavky	dle	ÖNORM	B	5236	nebo	DIN	
18356	 „Plánování	 a	 realizace	 podlahářských	 prací	 a	 dřevěných	
podlah“.	Zejména	musí	být	rovný,	trvale	suchý,	pevný,	nosný,	bez	
separačních	materiálů	a	trhlin,	odolný	v	tahu	a	tlaku	nebo	musí	být	
připraven	 v	 souladu	 s	 těmito	 podmínkami.	 Stěrkovací	 práce	 se	

provádějí	 příslušnými	 stěrkovými	 hmotami	 ARDEX		
ve	 spojení	 s	 primery	ARDEX.	 Zvláště	 doporučujeme	 použít	 pod	
parkety	reaktivovatelnou	stěrkovou	hmotu	ARDEX	K39.

Zpracování:
ARDEX	AF	490	před	zpracováním	dostatečně	temperujte.	Tvrdidlo	
komponent	 B	 (ve	 víku)	 se	 cele	 přidá	 do	 pryskyřičného		
komponentu	A	 a	 důkladně	 zamíchá	 vhodným	míchadlem	 (např.	
vrtačkou	 s	 odpovídající	míchací	 vrtulí)	 cca	 3	min.	 při	 300	 –	 600		
ot./min,	dokud	nevznikne	jednolitá	barva	hmoty.
Lepidlo	 se	 rovnoměrně	 nanáší	 zubovou	 stěrkou	 na	 podklad.	
Vyvarujte	 se	 vzniku	 louží. Nanášejte	 jenom	 tolik	 lepidla,	 kolik	
stačíte	zpracovat.
Parkety	při	pokládaní	dostatečně	usaďte	do	 lepidla	poklepem.	U	
nalepených	 parket	 (obzvláště	 velkých	 formátů)	 kontrolujte	 dutá	
místa	 a	 popř.	 je	 zatižte,	 dokud	 lepidlo	 nevytvrdne	 (viz	 také	TKB	
leták	„Lepení	parket“).	U	stávajících	stavebních	konstrukcí	je	třeba	
vytvořit	 okrajové	 spáry	 s	 ohledem	 na	 geometrii	 místnosti,	 druh	
dřeva	a	druh	parket.	Přebytečné	lepidlo	z	podkladu	ihned	odstraňte	
k	tomu	určeným	čisticím	ubrouskem	např.	ARDEX	CW.		Zabraňte	
vniknutí	lepidla	do	perodrážky.

ARDEX	Baustoff,	s.r.o.
Jihlavská	7a,	62500	Brno
tel.:	+420	541	249	922
e-mail:	ardex@ardex.cz
www.	ardex.cz	

Certifikovaný	výrobce	dle
DIN	EN	ISO	9001/14001
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Doporučený způsob aplikace a množství nanášené vrstvy:
Pro	mozaikové	parkety	a	hotové	parkety	malých	formátů:

B3

	 zubová	stěrka	TKB	B3	
	 spotřeba	800	–	1.000	g/m²

Pro	velké	formáty	hotových	parket	a	laminátové	podlahy:

B6 B5

	 zubová	stěrka	TKB	B5	
	 spotřeba	700	–	900	g/m²

Lamparkety,	parkety	s	vysokou	hranou	a	malé	formáty:

B11

	 zubová	stěrka	TKB	B11	
	 spotřeba	1.000	–	1.200	g/m²

Velkoformátové	hotové	a	masivní	parkety:

B13

	 zubová	stěrkaTKB	B13	
	 spotřeba	1.100	–	1.300	g/m²

Pro	velké	formáty	vícevrstvých	parket	a	masivních	parket:

B15

	 zubová	stěrka	TKB	B15	
	 spotřeba	1.000	–	1.500	g/m²	

Způsob	aplikace	a	množství	produktu	musí	být	zvoleno	tak,	aby
bylo	zajištěno	úplné	pokrytí	lepených	parket.	Hrubé	ruby	parket
a	drsné	nebo	nerovné	podklady	vyžadují	odpovídající	hrubší
zubovou	stěrku.
*)	nanášené	množství	odpovídá	stěrkám	Pajarito

Upozornění:
Výrobky	z	masivního	dřeva	nesmí	překročit	poměr	tloušťky	k	šířce	
1:	5
–	pokládané	plochy	nejsou	během	prvních	4	až	6	hodin	pochůzné	
–	lepení	parket	provádějte	při	podlahové	teplotě	od	+	15	°	C	a	při	
pokojové	teplotě	+	18	°	C.	Optimální	vlhkost	vzduchu	je	mezi	40	%	
a	65	%,	nejvýše	však	75	%
–	 v	 chladném	 počasí	 musí	 být	ARDEX	AF490	 včas	 zahřátý	 ve	
vytápěné	místnosti
–	u	mastných	a	olej	obsahujících	dřev	zjistěte	vhodnost
–	parkety	z	uzeného	dubu	nesmí	být	cítit	po	amoniaku
–	 u	 otevřených	 (viditelných)	 spár	 v	 parketách	 nesmí	 být	 lepidlo,	
mohlo	by	dojít	k	zabarvení
–	nářadí	 vyčistěte	 ihned	po	použití	 pomocí	ARDEX	CW	čisticích	
ubrousků	nebo	ošetřujícími	olejovými	nebo	voskovými	prostředky
V	případě	pochybností	proveďte	zkoušku	lepení.	
Povrchová	úprava	přírodních	parket	je	možná	až	po	24	hodinách.

Pro	trvalé	lepení	je	nutné	pokládat	parkety	s	vlhkostí	dřeva,	která	
přibližně	odpovídá	průměru	plánované	teploty	místnosti	(podmínky	
pokládky	 =	 podmínky	 použití),	 tj.	 masivní	 parkety	 o	 něco	 vlhčí,	
vícevrstvé	 a	 prefabrikované	 parkety	 a	 parkety	 na	 podlahovém	
topení	trochu	sušší.
Například	v	Rakousku	se	osvědčila	vlhkost	9	%	u	masivních	parket	
a	8	%	u	vícevrstvých	a	prefabrikovaných	parket.	Při	kontrole	by	se	
tyto	hodnoty	měly	brát	jako	průměr	vzorku	z	10	měření,	jednotlivé	
hodnoty	se	mohou	lišit	o	+/-	2	%	od	střední	hodnoty.

Poznámka:
Při	 aplikaci	 dbejte	 technických	 listů,	 údajů	 uvedených	 výrobcem	
a	 platných	 norem	 a	 směrnic.	 V	 případě	 pochybností	 proveďte	
zkoušku	lepení.	Dbejte	pokynů	v	našich	bezpečnostních	listech.	
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ARDEX AF 490 
2K-PU lepidlo pro parkety
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Technická data dle kvalitativní normy ARDEX:
Materiálové	složení:	 dvousložkový	polyuretan
Spotřeba	materiálu:	 cca	800	–1.500	g/m2	podle	druhu
	 použité	zubové	stěrky
Podmínky	zpracování:
Teplota:	 ne	pod	+15°	C
Relativní	vlhkost	vzduchu	(RH):	ne	nad	75		%
Poměr	mísení:	 je	uveden	na	obalu
Doba	zpracovatelnosti:	 cca	35	–	40	minut
Doba	odvětrání:	 žádná
Doba	pro	pokládku:	 cca	50	minut
Povrchová	úprava:	 cca	24	–	48	hodin
Čisticí	prostředky:	 před	vytvrzením	očistěte	ARDEX
	 CW	čisticími	ubrousky	či	vhodným
	 prostředkem	s	obsahem	oleje	nebo
	 vosku
Vhodnost	pro	podlahové	topení:	ano
Vhodnost	pro	kolečkovou	židli:	ano	(kolečka	dle	ČSN	EN	12529)
Označení	podle	GHS/CLP:	 viz	bezpečnostní	list
Označení	podle	ADR:	 viz	bezpečnostní	list
EMICODE:	 EC	1	PLUS	–	velmi	nízké	emise	PLUS

GISCODE:	 RU	1	–	bez	rozpouštědel
Balení:	 2-složkový	plastový	kbelík	s	6,75

kg	netto
Skladování:	 v	suchu, v originálním	uzavřeném	

balení cca	12	měsíců

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.	Předpisy	pro	jednotlivé	země	založené	na	regionálních	normách,	stavebních
předpisech,směrnicích	pro	zpracování	nebo	odvětví	mohou	vést	ke	konkrétním	doporučením	pro	zpracování.	Naše	všeobecné	podmínky	najdete	na	www.ardex.cz.
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