ARDEX D 22
Kakellim
Uppfyller D2-kraven enligt EN 12004
Till limning av kakel och isolerplattor på väggar inomhus
Även på väggar i våtutrymmen
Färdig att använda
Smidig att använda
Bra hängförmåga
Bra vidhäftning
Drygt

Tillverkare med certifierat kvalitetsledningssystem enligt DIN EN ISO 9001

ARDEX-ARKI AB
Upplagsvägen 3, 117 43 STOCKHOLM
Tel 08 556 315 50
Fax 08 556 315 67
E-post: kundservice@ardex.se
www.ardex.se

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
För montering av kakel, klinker, granitkeramik, mosaik,
glas samt montering av isolerplattor. Underlag eller
platta måste vara sugande. Kan användas på vägg i
våtutrymmen. Smidig med bra häng och vidhäftning.
Dryg. Endast inomhus.
EGENSKAPER
Färdig att använda, smidig att påföra, bra
hängförmåga och bra vidhäftning.
UNDERLAGET
Underlaget skall vara torrt, rent och fast, bärkraftigt
och fritt från damm och skiljemedel. Befintliga plattor
kan skrapspacklas med ARDEX D 22. När spacklingen
torkat kan monteringen av nya plattor påbörjas. Plattor
kan monteras på underlag av gipsputs och anhydrit
utan primning. Gipsputs skall vara i ett lager och minst
10 mm i tjocklek, skall ej vara filtad. ARDEX D 22 kan
användas på betongväggar som är minst 1 månad.
ARBETSSÄTT
ARDEX D 22 påförs underlaget med den släta sidan av
en bredtandad spackel, som därefter vänds och trycks
genom brukslagret. Plattans storlek och baksidans
utseende bestämmer vilken tandstorlek som väljs,
normalt 4-10 mm. Det är viktigt att hela plattans
baksida uppnår full täckning. Det får inte påföras bruk

på större yta än att plattorna hinner monteras innan
bruket börjar torka på ytan.
Vid plattsättningen ska plattan tryckas och vridas på
plats i bruket. Det går normalt att göra en korrigera en
platta inom 15-20 min efter att plattan är monterad.
Öppnad förpackning kan återslutas.
Lägre temperatur förlänger och högre temperatur
förkortar öppentiden och torktiden.
ARDEX D 22 skall användas vid temperaturer över
+ 5 ºC. Överflödigt kakellim på plattor eller i fogar tas
bort omedelbart efter montering.
Till fogning rekommenderas ARDEX fogmassor.
OBSERVERA
Vid användande av ARDEX D 22 skall antingen
underlaget eller plattan vara sugande.
Till montering av keramiska plattor på icke sugande
underlag t ex våtrum, rekommenderas ARDEX X 7 Plus
eller ARDEX X 77.
Vid montering av ljus marmor och andra fuktkänsliga
naturstenar inomhus används ARDEX S 16 Flex.
Vid montering av plattor med hög kemisk belastning
används ARDEX WA.

TEKNISKA DATA
Densitet:

ca 1,2 kg/liter

Materialförbrukning:

vid släta underlag
ca 1,1 kg/m² med 3x3x3 mm fixkam
ca 2,0 kg/m² pulver 6x6x6 mm fixkam
ca 2,5 kg/m² pulver 8x8x8 mm fixkam

Läggningstid:

ca 30 minuter

Monteringstid:

ca 15-20 minuter

Fogbar:

Efter uttorkning ca 24 timmar (+200C)

Vidhäftningshållfasthet:

Efter 28 dagar ca > 1,0 N/mm²

Förpackning:

Plastburk 5 kg

Lagring:

12 månader. Lagras i obruten originalförpackning. Skall förvaras frostfritt i torra
utrymmen.

Artikelnummer:

22305

EAN-nummer:

5703193223052

08-2012
Vi garanterar att våra produkter utan undantag håller lovad kvalitet. Den garantin kan vi utfärda efter omfattande tester och stor praktisk erfarenhet. Då vi emellertid inte har
något inflytande över arbetets utförande och förhållandena på arbetsplatsen kan vi bara lämna anvisningar för hur arbetet skall utföras och inte utfärda någon garanti för det
färdiga resultatet.

