ARDEX - Zemin Uygulama Çözümleri
24 Saat Sonra Parke Bile Kaplamaya
Hazır Zeminler
Zamanın adeta nakit olduğu günümüzde ARDEX,
hızlı zemin uygulama çözümleri sunuyor.
Özellikle mağaza, konut, otel, iş merkezi vb.
yerlerde yapılacak tadilat veya yeni zemin
uygulamalarında geleneksel yöntemlerle yapılan
zemin tesviyesi, tamiratı ve kaplamaları günler hatta
haftalar sürüyor.
ARDEX tüm bu işlemleri, geliştirmiş olduğu üstün
zemin ürünleriyle 24 saat gibi inanılmayacak bir
süre içerisinde tamamen kaplamaya ve kullanıma
hazır hale getiriyor.
ARDEX A 45 tamirat harcı, ARDEX A 35 şap
çimentosu, ARDEX K 15 ve ARDEX K 80 kendinden
yayılan zemin şapları ile aynı gün içersinde
uygulama yapılabiliyor, ertesi gün ise zemin nemini
atmış bir halde her türlü parke, halı, PVC, linolyum,
seramik ve epoksi kaplanacak hale geliyor.

ARDEX K 15 Ürün Özellikleri
• İç mekanlarda kullanılır.
• Ardurapid Efektli (karışım suyunun tamamını
kristal bünyesinde kullanıp hızlı bir şekilde priz
alan).
• Mükemmel akıcı kıvamı sayesinde kendiliğinden
yüzeye yayılan ve düzelen, makine ile de
pompalanabilen ürün ile yaklaşık 30 dakika
kadar çalışabilir ve bittikten yaklaşık 2 saat sonra
üzerine çıkılabilir.
• Tek seferde uygulanan ve kaplamaya hazır
yüzeyler.
• İş bitiminde mükemmel pürüzsüz yüzey.
• 1 günde üstüne kaplama yapılabilir yüzeyler.
• Tek seferde 10 mm’ye kadar uygulama kalınlığı.
• Çatlaksız kalın uygulama yapma imkanı.
• Sert ziftli yüzeylere uygulama imkanı.
• Düşük emisyonlu.
• Kokusuz.
• Üstün çalışma özellikleri ve yüksek verimlilik.
• Son kat olarak kullanabilme imkanı sağlar.
• Yerden ısıtmaya ve tekerlekli sandalye
kullanımına uygun.

Teknik Özellikleri
Basınç Dayanımı:
1 gün sonra: 15N/mm²
3 gün sonra: 20N/mm²
7 gün sonra: 25N/mm²
28 gün sonra: 30N/mm²

Eğilme Dayanımı:
1 gün sonra: 5N/mm²
3 gün sonra: 6N/mm²
7 gün sonra: 7N/mm²
28 gün sonra: 10N/mm²

Kullanım Alanları:
•
•
•
•
•

Parke,
PVC,
Linolyum,
Kauçuk esaslı ince zemin kaplamaları,
Kaba beton, beton döşemeler, şap ve bozuk
zeminler üzerine uygulanır.

ARDEX K 15 ile çok kısa bir sürede kalıcı bir çözüm
sağlanmış oluyor.
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