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Kullanım Alanları

Astar ve aderans katman olarak;

 — Prefabrike beton yüzey, çok düzgün çimento şapı gibi  
    düzgün ve yoğun zeminlere
 — Kötü kumlanmış dökme ziftli şaplar
 — Eski dökme ziftli yüzeyler üzerine işlem yapılmış anhidrit  

    şaplar
 — Magnezit şaplar
 — Sunta yüzeyler
 — Ahşap yüzeyler
 — Terakota
 — Kumtaşı
 — Seramik  ve fayans
 — Klinker
 — Çelik saç
 — Lamine yüzeyler
 — Cilalı, yağlı ve plastik boyalı yüzeyler
 — Düzeltme macunu ve ince yapıştırma harçları altına 

    uygulanır.

İç mekanlarda kullanılır.

Ürün içeriği

Kesinlikle solvent içermeyen , reaktif 2 bileşenli yapay reçineli 
dispersiyon : 
ARDEX P 82 komponent A, pembe renk
ARDEX P 82 komponent B, beyaz renk
1:1 oranında karıştırılarak oluşturulur. 
Yoğunluk: yaklaşık 1,0 kg/litre 
PH değeri : yaklaşık 11
Reaksiyon ve kuruma sonucu, tüm düzgün ve parlak zeminlerde 
etkili, yüzeyi aktif şekilde kavrayarak yapışan bir film tabakası 
oluşturur.

Yüzey hazırlama

Uygulama yüzeyi kuru, sağlam, tozdan ve ayırıcı malzemelerden  
arındırılmış, daha sonra üzerine yapılacak uygulama için de 
taşıyıcı olmalıdır. 

Uygulama

Birbiriyle karışacak  A ve B komponentleri , miktar olarak 1:1 
oranında homojen hale gelene kadar kuvvetlice karıştırılmalıdır. 
Karışım miktarı, 18-20°C ortam sıcaklığında, bir saat içinde 
uygulamanın tamamlanacağı kadar olmalıdır. 

ARDEX P 82 epoksi astarı , fırça, sünger, spatula veya rulo 
ile kuru ve ayırıcı malzemelerden arındırılmış yüzeye sürülür. 
Sürme işleminin rahat yapılabilmesi için, karışına  %5 oranında 
su katılabilir. Yüzeye sürülen astar şerbeti kuruyup, saydam bir 
film tabakası şeklini aldıktan sonra , düzeltme macunu veya 
yapıştırma harcı ile yapılacak uygulamalara başlanabilir. 
Şerbetin kuruması, ortamın havalandırılmasına ve uygulandığı 
yüzeyin özelliklerine bağlı olarak yaklaşık 1 saat kadar sürebilir. 
Ortamdaki düşük sıcaklık ve / veya yüksek nem oranı, şerbetin 
sertleşme süresini uzatabilir. 

ARDEX P 82 epoksi astarı, sert, kuru ve parafin, yağ, toz ve ben-
zeri ayırıcı malzemelerden arındırılmış sert ve yoğun yüzeylerde 

iyi bir yapıştırıcı katman oluşturur. Bu katman üzerine yapılacak 
macun uygulaması, en geç 2 gün içinde başlamalıdır. 

Karışımın yapıldığı kap ve aletler işlemin hemen sonunda suyla 
temizlenmelidir. ARDEX P 82 epoksi astarı şerbeti tazeyken 
düzeltme ve temizlik işlemleri suyla yapılabilir. Kesinlikle deri 
üzerinde kurumasına izin verilmemeli ve malzemenin uzun süre 
deriyle temasından kaçınılmalıdır. 

Uyarı

Cilde ve solunum yollarına zarar verebileceğinden solumayınız, 
gözlere temas etmesinden sakınınız. Gözlere temas etmesi 
durumunda hemen bol su ile yıkayınız ve en yakın doktora 
başvurunuz. Çocukların ulaşmasına izin vermeyiniz.  

Malzeme ihtiyacı

100-200 g/m²

Ambalaj  

A bileşeni: 3kg

B bileşeni: 3kg

Raf ömrü  

Güneş ışığı ve dondan korunması şartıyla, kuru mekanlarda, 
açılmamış orjinal ambalajında yaklaşık 12 aydır.
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Bu dökümanda yer alan  bilgiler mevcut bilimsel ve pratik verilere dayan-
maktadır ve ürünün kullanım yeri ve amacına göre değişiklik gösterebilir. 
ARDEX yalnızca ürünün ön görülen standart şartlarda vadedilen kalitesini 
sağlamakla yükümlüdür. ARDEX’în yazılı önerisi olmaksızın gerçekleşti-
rilecek amaç veya kapsam dışı kullanımlar ve uygulama kaynaklı hata-
lardan ARDEX Yapı Malzemeleri Limited Şirketi sorumlu tutulamaz. Bu 
döküman revizyona uğradığında eski basımları geçersiz olur.
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