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ARDEX P 51 MIX (RFU)
Emici Yüzeyler için Astar
• Zemin, duvar ve tavanda güçlü, güvenli ve geniş kullanım alanı
• Astar, toz bağlayıcı, nem dengeleyici ve gözenek kapatıcı 

olarak kullanılır. Emiciliği belirgin şekilde azaltır.
• Sıva ve kendinden yayılan zemin kaplamaları öncesinde hava 

kabarcıklarının oluşmasını engeller
• Solvent İçermez

ARDEX Yapı Malzemeleri Limited Şirketi
İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi Desen Sk.
No:14/A C1 Özel Parsel Tuzla/İstanbul/TÜRKİYE
Tel.:+90 (216) 394 0114  Faks:+90 (216) 394 0377
info@ardex.com.tr - www.ardex.com.tr

Kullanım Alanları
Astar olarak, gözeneklerin kapanmasını sağlar, su emiciliği önemli ölçü-
de azaltır. 

Her türlü seramik yapıştırıcısı, çimentolu veya alçı sıva ve kendinden 
yayılan şap öncesi alt yüzeyde uygulanır.

Her türlü eski yeni çimentolu ve alçı şap, beton brüt beton,  fayans v.b. 
kaplamaların üzerinde kullanılır.

Duvarda, tavanda ve zeminde.

İç mekanlarda kullanılır.

Ürün İçeriği

Kesinlikle solvent içermeyen , beyaz reçine dispersiyonu sayesinde su 
ile irtibatı keser.

Alt Zemin

Uygulama yüzeyi kuru, sağlam, tozdan ve ayırıcı malzemelerden arındı-
rılmış olmalıdır.

Uygulama
Temiz bir kap ya da kova kullanılmalıdır. ARDEX P 51 MIX astar emici 
yüzeylede kullanılır. Gereken hallerde iki kat sürülebilir. Çelişkili durum-
larda numune yüzey yapılması önerilir.
Gerekirse ilk kat tamamen kuruduktan sonar ikinci kat uygulama yapıla-
bilir. Bir sonraki uygulama işlemine geçilmeden, astarın tamamen kuru-
ması beklenmelidir.

Malzeme İhtiyacı
Yüzeyin tozunu bağlamak ve nemini dengelemek amacıyla tek kat için 
yaklaşık 200gr.

ARDEX P51 MIX yüzeye nüfuz eder ve belirli oranda emilir bu nedenle 
belirli bir uygulama kalınlığı söz konusu değildir. Tablo 1’de belirtilen 
oranlarda suyla inceltilerek kullanılır ve yüzeyde yakl. 200μ’a kadar ka-
lınlık oluşturur.

Tablo 1: Alt yüzeye göre uygun 
astar ve inceltme oranı

ARDEX 
P 51 MIX

Çimentolu şap, gözenekli anhidrit, gözenekli yüzeyler 
üzerine perdah sıvası veya kendinden yayılan şap 
uygulaması için

1:½

Kaygan brüt beton duvar ve tavan yüzeyler üzerine 
alçı sıva ve saten alçı uygulaması için inceltilmeden

Alçı blok veya alçı sıva üzerine çimento esaslı ince 
perdah sıvası uygulamaları için inceltilmeden

Dikkat Edilecek Hususlar
Kullanım esnasında eski alt zeminlerde kalıntı sıva, boya veya yapıştırıcı 
kalıntılarının sağlam, suya dayanıklı ve yeterli derecede taşıyıcı olup alt 
zeminden çözülmemeleri gerekir. Astar film tabakası geceden sabaha 
kadar kurumaya bırakılmalı. Yüzeydeki suya dayanıklı olmayan katman 
veya kalıntılar yüzey¬den uzaklaştırılmalıdır.

GISCODE: D1

GHS/CLP sınıflandırması: Yok

GGVSEB/ADR: Yok

Ambalaj: 10 kg ve 25 kg bidon

Raf Ömrü ve Depolama: Orijinal açılmamış ambalajında, dona karşı 
korumalı ortamda yaklaşık 12 ay depolanabilir.

ARDEX Türkiye, Almanya merkezli uluslararası ARDEX Group‘un Türkiye iştirakidir.

Bu dokümanda yer alan  bilgiler mevcut bilimsel ve pratik verilere dayanmaktadır ve ürünün kullanım yeri ve amacına göre değişiklik gösterebilir. ARDEX yalnızca ürünün ön görülen standart şart-
larda vadedilen kalitesini sağlamakla yükümlüdür. ARDEX’in yazılı önerisi olmaksızın gerçekleştirilecek amaç veya kapsam dışı kullanımlar ve uygulama kaynaklı hatalardan ARDEX Yapı Malzemeleri 
Limited Şirketi sorumlu tutulamaz. Bu doküman revizyona uğradığında eski basımları geçersiz olur.
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