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ARDEX AF 2270
Adesivo condutivo para vinilos

Descrição: 
Adesivo de resinas acrílicas em dispersão aquosa ligeiramente colorida. Aditivado com fibras 
especiais para conseguir uma condutividade elevada. Muito baixas emissões. 
 
Campo de aplicação: 
ARDEX AF 2270 é um adesivo ideal para a colocação de: 
 

• Revestimentos de PVC 
• Revestimentos têxteis 
• Revestimentos de linóleo 
• Revestimentos de borracha até 3,5 mm 
• Revestimentos perfurados 

 
Preparação do suporte: 
Os suportes devem cumprir com os requisitos da norma DIN 18365, em concreto devem estar 
nivelados e permanentemente secos, ser maciços e sem fissuras, sujidade nem substâncias que 
impeçam a aderência. 
As betonilhas de argamassa de cimento e areia ou de sulfato de cálcio devem ser pré-tratadas 
mecanicamente e aspiradas em profundidade segundo as indicações do fabricante. 
O enchimento de buracos deve levar-se a cabo com argamassas e primários adequados ARDEX. 
Aplicar argamassas autonivelentes ARDEX apropriadas para suportes não absorventes ou irregula-
res. 
 
Instalação anti estática:  
Os revestimentos anti estáticos fixam-se diretamente sobre o suporte convenientemente prepara-
do. 
 
Instalação condutiva: 
Se necessita realizar uma instalação condutiva, deve ser instalado um cabo de cobre a cada 30 
m2 com o mínimo de 1 m de comprimento (embebido no adesivo) e conectá-lo à terra. A conexão 
à terra tem que ser realizada por um electricista profissional. 
 
Revestimentos têxteis e de linóleo: 
Estes revestimentos podem colocar-se directamente sobre o suporte convenientemente prepara-
do. 
 
Revestimentos de PVC: 
Os rolos com suficiente condutividade transversal podem-se instalar directamente com ARDEX AF 
2270 sobre o substrato preparado. 
Para outros tipos de rolo ou PVC em lâminas, consulte o Departamento Técnico. 
NOTA: se aplicar sobre suportes com aquecimento radiante, a instalação tem que se realizar sobre 
uma malha de cobre. 
 
Revestimentos de borracha: 
Há que adicionar uma cinta auto adesiva condutora de cobre no centro de cada rolo. É necessário 
respeitar um espaço de 25 cm entra a parede e a cinta de cobre, unir as cintas a cada 30 m2 e 
conectá-las à terra. 
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Mistura: 
ARDEX AF 2270 está pronto a usar, ainda assim, para obter um melhor rendimento, o adesivo deve 
misturar-se de forma a assegurar uma dispersão uniforme dos polímeros e aditivos antes da sua 
aplicação. 
 
Modo de aplicação: 
Todos os revestimentos a instalar devem ser preparados no lugar de aplicação e não estar defor-
mados. 
Com uma espátula dentada, aplique o adesivo uniformemente sobre o suporte devidamente preparado, 
evitando acumulações de adesivo. 
Os revestimentos têxteis e de linóleo são introduzidos no leito molhado de adesivo após um tempo 
de arejamento entre 5 a 20 minutos. Os revestimentos de PVC e borracha introduzem-se na fase 
semi-húmida do adesivo e pressiona-se firmemente. Permitir que o adesivo seja arejado melhorará 
a adesão na etapa inicial. 
Remova as bolsas de ar com uma placa de cortiça ou uma ferramenta adequada enquanto o adesivo 
ainda está molhado e alise o revestimento com um rolo de pelo menos 50 kg e/ou uma ferramenta 
de suavização. 
Suavize primeiro de lado a lado e depois de extremo a extremo. Volte a suavizar o revestimento 
enquanto o adesivo começa a fixar-se firmemente (ao fim de uns 30 minutos). A suavização garantirá 
um bom contacto geral e minimizará a possibilidade de marcas dos dentes no adesivo. 
As juntas entre revestimentos, devem selar-se ao final de 24 horas. 
Deve deixar-se curar o adesivo pelo menos durante 24 horas, após a selagem das juntas, antes de 
realizar operações de limpeza com água ou de permitir situações com presença de água sobre o 
revestimento. 
Devem seguir-se as guias de instalação dos fabricantes do revestimento, assim como umas boas 
práticas de trabalho. 
Em caso de dúvida, realize zonas de prova. 
 
Nota: 
Não se pode utilizar o adesivo com uma temperatura do pavimento inferior a +15ºC nem uma tem-
peratura ambiente de +18ºC, assim como uma humidade em ambiente superior a 75%, a humidade 
relativa deve estar preferivelmente entre os 40% e os 65%, máximo. 
Com tempo frio, aqueça ARDEX AF 2270 numa sala aquecida. 
 
Espátulas de dentes recomendadas e quantidades a aplicar: 
Junto ao recipiente, facilita-se uma espátula especial. 

(*) Quantidades calculadas com espátulas dentadas Pajarito sobre argamassas autonivelantes 
ARDEX. 
Seleccione o tamanho da espátula que permita que o reverso do revestimento fique suficientemente 
humedecido pelo adesivo. 

   REVESTIMENTOS ESPÁTULA CONSUMO*

Rolos de PVC de elevada 
condutividade transversal e 
revestimentos de borracha

Pajarito 7 280-330 g/m2

Revestimentos têxteis e 
linóleo TKB S2 350-420 g/m2

Rolos e lâminas de PVC TKB S3 250-300 g/m2

Revestimentos com reverso 
muito estruturado Pajarito 25 500-600 g/m2
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Edição: Janeiro de 2020

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

Resíduos/derrames: 
Não permita que o produto chegue ao sistema de águas residuais, cursos de água ou águas freáticas. 
Os recipientes de plástico completamente vazios, limpos, sem gotas de produto são recicláveis. 
Os baldes com restos de produto ainda pastoso, assim como os resíduos pastosos recolhidos, 
devem ser tratados como resíduos especiais. Os baldes com restos de material completamente 
curado classificam-se como resíduos de construção ou resíduos domésticos. 
 
Precauções: 
Contém 1,2-bencisotiazol-3(2H)-ona e uma mistura de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona e 2-metil-2H-
isotiazol-3-ona(3:1).  
Pode provocar reacções alérgicas. Manter fora do alcance das crianças.Em caso de contacto com 
os olhos ou a pele, lavá-los com água abundante. 
A ficha de dados de segurança está disponível sob pedido. 
Descarte o conteúdo / embalagem de acordo com os regulamentos locais/regionais/nacionais/inter-
nacionais. Para mais informação consulte a ficha de dados de segurança.

Base de matéria prima: Dispersão acrílica.

Tempo de arejamento*: Aprox 5-15 minutos.

Tempo de trabalho*: Aprox. 5-40 minutos.

Rendimento: Aprox. 250-600 g/m2

Produto de limpeza: Água antes que o adesivo seque.

Resistente a cadeiras com rodas: Sim (em conformidade com a norma DIN-EN 12529).

Apto aquecimento radiante Sim.

Resistência eléctrica da pelicula adesiva 
(segundo DIN EN 13415): <3 x 105 Ω (Ohms).

Embalagem: Balde de 18 kg

Armazenamento:
12 meses na suba embalagem original fechada, protegida da radiação 
solar directa e a temperaturas superiores a +5ºC ( sensivel ao 
congelamento).   




