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Technický list 
Lepidla na podlahoviny a parkety

ARDEX AF 495 
2K-PU lepidlo
•	 pevné	lepidlo	na	parkety	dle	DIN	a	ČSN	EN	ISO	17178
•	 univerzální	použití	na	parkety	i	podlahoviny	z	kaučuku/	pryže	a	PVC	
•	 vysoká	pevnost,	pro	objekty	s	nejvyšší	zátěží	(např.	průmysl,	sportoviště,	
elevátory	aj.)
•	 vysoká	teplotní	odolnost	pro	zátěžové	oblasti	jako	plochy	ve	výlohách
•	 odolný	proti	vlhkosti	a	povětrnostním	vlivům,	pro	použití	ve	vlhkých		
místnostech	a	venkovních	prostorách

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.

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

Oblast použití:
Interiér	a	exteriér.	Podlaha.
Reaktivní	dvousložkové	lepidlo	pro	lepení	v	oblastech	s	vysokou
zátěží:
–	parket	s	vysokou	hranou	dle	ČSN	EN	14761	max.	200	mm
dlouhých,	min.	16	mm	silných
–	širokých	lamel	a	dílců	dle	ČSN	EN	14761
–	parketových	vlysů	dle	ČSN	EN	13226
–	vícevrstvých	parket	dle	ČSN	EN	13489
–	mozaikových	parket	dle	ČSN	EN	13488
–	parket	z	masivu	dle	ČSN	EN	13227
–	kaučuku/	pryže	v	deskách
–	PVC-designových	podlah
–	PVC	a	dvojitého	PVC	v	deskách
–	linolea	
–	laminátových	podlah
–	umělých	trávníků,	gumových	granulátů,	sportovních	povrchů
a	jiných	vhodných	krytin	pro	interiér	a	exteriér	pro	pokládku		
na	vhodné,	savé	a	hutné	podklady.

Druh výrobku:
Dvousložkový	polyuretan	s	aditivy,	bez	obsahu	vody	a	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.
Pokud	 je	 před	 nanesením	 lepidla	 nutný	 základní	 nátěr,	 použijte	
penetraci	ARDEX	 PU	 30	 1-K	 PU	 nebo	multifunkční	 epoxidovou	
pryskyřici	ARDEX	 EP	 2000.	 Při	 použití	ARDEX	 EP	 2000	 dbejte		
na	 to,	 aby	 pokládka	 proběhla	 do	 3	 dnů.	 V	 silně	 namáhaných	
oblastech	 nebo	 pod	 parketovou	 podlahou	 doporučujeme	 použít	
zejména	rychleschnoucí	samonivelační	hmotu	ARDEX	K	15	nebo	
pro	silnější	vrstvy	tenkovrstvý	litý	potěr	ARDEX	K	80.	V	exteriéru	
použijte	 nivelační	 hmotu	 ARDEX	 K	 301	 nebo	 opravnou	 hmotu	
ARDEX	A	46.	V	exteriéru	je	třeba	před	nanesením	lepidla	povrch	
jednorázově	 natřít	 základním	 nátěrem	 ARDEX	 EP	 2000		
bez	 nutnosti	 pískování	 	 Pokládka	musí	 následovat	 do	 24	 hodin		
po	aplikaci	nátěru.
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Zpracování:
ARDEX	AF	495	před	zpracováním	dostatečně	temperujte.	Tvrdidlo
komponent	B	(ve	víku)	se	cele	přidá	do	pryskyřičného	komponentu	
A	 a	 důkladně	 zamíchá	 vhodným	 přístrojem	 (např.	 vrtačkou		
s	 odpovídající	 míchací	 vrtulí)	 cca	 3	 min.	 při	 300	 –	 600	 ot./min,	
dokud	nevznikne	homogenní	barva	hmoty.
Lepidlo	 se	 nanáší	 rovnoměrně	 na	 podklad	 zubovou	 stěrkou.	
Nanášejte	jenom	tolik	lepidla,	kolik	stačíte	zpracovat	v	otevřeném	
čase.	Parkety	při	pokládaní	dobře	poklepejte.	U	položených	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.	Ihned	
odstraňte	 lepidlo,	 které	 vytéká	 ze	 spár.	Zabraňte	 vniknutí	 lepidla		
do	perodrážky.
Elastické	podlahoviny	pokládejte	bezprostředně	bez	doby	odvětrání	
a	tvorby	vzduchových	bublin	v	lepidle.	Přilepené	podlahové	krytiny	
musí	být	položeny	volně	a	rovně,	jinak	je	nutné	je	zatížit.	Zabraňte	
vzniku	slepených	spár.	Čerstvě	položené	a	nalepené	plochy	pečlivě	
přitlačte	korkem	a	následně	převálcujte.
Dbejte	 na	 rovnoměrné	 celoplošné	 pokrytí	 lepidlem	 na	 rubové	
straně.	Přebytečné	lepidlo	na	povrchu	odstraňte	hladkou	špachtlí.
Podlahoviny	 po	 cca.	 2	 hodinách	 ještě	 jednou	 přitlačte,	 případně	
převálcujte.	Vyvarujte	se	vzniku	louží.

Doporučený způsob aplikace a množství nanášené vrstvy:
Pro	PVC	a	quarzvinylové	desky:
	 zubová	stěrka	TKB	A1	–	A2	
	 spotřeba	cca	320	–	450	g	/m2*

Pro	linoleum,	kaučuk/	pryž	a	jiné	podlahoviny	s	málo	
strukturovaným	rubem:
	 zubová	stěrka	TKB	B1
	 spotřeba	cca	500	g	/m2*

Pro	podlahoviny	se	silně	strukturovaným	rubem:
	 zubová	stěrka	TKB	B2	
	 spotřeba	cca	600	g	/m2*

Pro	mozaikové	parkety,	parkety	s	vysokou	hranou	a	vícevrstvé	
parkety	malých	formátů
	 zubová	stěrka	TKB	B3	–	B10
	 spotřeba	cca	800	–	1.100	g	/m2*

FPro	10	mm	masiv,	vlysy,	klasické	parkety	a	laminátové	podlahy:
	 zubová	stěrka	TKB	B10
	 spotřeba	cca	1.000	–	1.200	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:
–		nářadí	 vyčistěte	 ihned	 po	 použití	 pomocí	ARDEX	CW	čisticích	
ubrousků,	 acetonem,	 líhem	 nebo	 ošetřujícími	 olejovými	 nebo	
voskovými	prostředky	

–	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	%–	u	mastných	a	olej	obsahujících	dřev	
zjistěte	vhodnost
–	v	případě	pochybností	proveďte	zkoušku
–	u	otevřených	(viditelných)	spár	v	parketách	nesmí	být	obsaženo	
lepidlo,	mohlo	by	je	tmavě	zabarvit.
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:
Dbejte	pokynů	v	našich	bezpečnostních	listech.
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Technická data dle kvalitativní normy ARDEX:
Materiálové	složení:	 dvousložkový	polyuretan
Spotřeba	materiálu:	 cca	350	–	1.200	g/m2	podle	druhu

použité	zubové	stěrky
Podmínky	pr	zpracování:
Teplota:	 	ne	pod+15°	C
Relativní	vlhkost	vzduchu	(RH):	ne	nad	75	%
Poměr	mísení:	 uveden	na	obale
Doba	zpracovatelnosti:	 cca	35	-	40	minut
Doba	pro	pokládku:	 cca	50	minut
Nižší	teploty	a	vyšší	vlhkost	v	místnosti	prodlužují	uvedené	doby
a	mohou	vést	k	uzavření	vlhkosti.	Uvedené	doby	se	vztahují
na	18°C	a	65%	zbytkové	vlhkosti.
Čisticí	prostředek:	 před	vytvrzením	očistěte	ARDEX

	CW	čisticími	ubrousky	či	vhodným
	prostředkem	s	obsahem	oleje	nebo
vosku

Vhodnost	pro	kolečkovou	židli:					ano	(kolečka	dle	ČSN	EN	12529)
Vhodnost	pro	podlahové	topení:	ano
EMICODE:	 EC1	PLUS	–	velmi	nízké	emise	PLUS

GISCODE:	 RU	1	–	bez	rozpouštědel
Označení	dle	GHS/CLP:	 viz	bezpečnostní	list
Označení	dle	ADR:	 viz	bezpečnostní	list
Balení:	 2-složkový	plastový	kbelík	s	6	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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