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ARDEX AF 660
Adesivo de contacto

Descrição: 
ARDEX AF 660 é um adesivo de contacto universal à base de policloropreno de muito baixo nível 
de emissões e elevada resistência aos plastificantes.  
 
Campo de aplicação: 
ARDEX AF 660 utiliza-se para a colagem de rodapés e para a instalação de escadas de revestimentos 
têxteis, de PVC homogéneo, borracha, cortiça e linóleo sobre suportes absorventes e não absor-
ventes. 
 
Preparação de suportes: 
Os suportes devem ser absorbentes, estar nivelados, permanentemente secos, firmes e isentos 
de fissuras, contaminação e substâncias que prejudiquem a adesão. 
Os suportes irregulares devem nivelar-se com a argamassa ARDEX correspondente. Tenha em con-
sideração a informação técnica das argamassas e primários ARDEX utilizados. 
Sobre suportes muito absorventes aconselha-se a dar uma camada de ARDEX AF 660 como camada 
de primário. 
 
Mistura: 
ARDEX AF 660 vem pronto a usar, de qualquer forma, para obter um rendimento optimizado, reco-
menda-se misturar a o produto para assegurar uma dispersão uniforme dos polímeros, antes da 
sua aplicação. 
 
Aplicação: 
ARDEX AF 660 aplica-se uniformemente a um suporte preparado adequadamente e no reverso do 
revestimento, utilizando uma espátula dentada fina (TBK A1), rolo velour ou trincha, de acordo com 
o reverso do revestimento. 
Deve aplicar-se suficiente material de modo a criar uma camada contínua de cola. Evitar concentrações 
de cola.  
Após a secagem inicial (testar com o dedo), os revestimentos e perfis podem ser colados. Deve 
assegurar-se o correcto posicionamento do material a aderir já que a elevada adesão inicial impede 
os ajustes do revestimento. 
Os revestimentos e perfis instalados são transitáveis imediatamente após a sua colagem. 
As juntas dos revestimentos de pavimento podem selar-se no dia seguinte. 
As áreas de aplicação devem proteger-se da exposição directa da luz solar durante a manipulação 
e a cura final (aproximadamente 3 dias).  
 
Condições de aplicação: 
Não usar com temperaturas inferiores a +15°C nem superiores a +30°C. Aquecer o revestimento 
e a cola no tempo frio numa habitação aquecida. 
 
Precauções: 
Manter fora do alcance das crianças. O líquido e os vapores são altamente inflamáveis. Prejudicial 
para a saúde por inalação. Causa irritação dos olhos. Pode causar ano aos olhos. Pode provocar 
sonolência e enjoos. 
Manter afastado de faíscas, chamas ou superfícies quentes. Não fumar. Utilizar luvas e protecção 
para a cara. Uma vez utilizado volte a selar o recipiente. 
Em caso de contacto com a pele retire toda a roupa suja e húmida. Lavar a pele com água e sabão. 
Em caso de contacto com os olhos, enxaguar com água durante vários minutos. Remover as lentes 
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de contacto à vítima, caso as tenha. Continue enxaguando. 
Evitar verter no meio ambiente 
Eliminar o conteúdo e o recipiente conforme a legislação local/regional/nacional. 
 
Para mais informação consulte a ficha de dados de segurança. 
 

Dados técnicos: 
(a partir de ensaios realizados no nosso laboratório segundo a norma vigente)

Edição: Fevereiro de 2020

Base de matéria prima: Policloropreno dissolvido em diluente.

Tempo de arejamento: Aprox. 15 minutos.

Tempo de trabalho: Aprox. 45 minutos.

Rendimento: Aprox. 200 - 300 g/m² (dependendo da absorção do revestimento e do suporte).

Produto de limpeza: Diluente tipo  White Spirit.

Apto para mobiliário com rodas: Sim.

Apto para pavimentos com 
aquecimento radiante: Sim.

Embalagem: Lata de 5 kg.

Armazenamento: 12 meses na sua embalagem original fechada, protegida da radiação solar 
directa e da congelação. 




