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ARDEX TP 50 
Kenar Yalıtım Bandı
• Yapı elemanları arasındaki iç gerilmeyi tolere eder.
• Zeminlerde şap, kendinden yayılan ince şap, seramik ve doğal taş karo vb. 

kaplamaların duvarla arasında ses yalıtım sağlaması amacıyla kullanılır.
• Ahşap konstrüksiyonlarda arka kısımların havalandırılmasının sağlanması  

ve ses köprüsü oluşmasının engellenmesini sağlar.
•  Zeminlerde yüzer döşeme kaplamalarının uygulanması ile birlikte duvarlar-

da ayırıcı bant olarak kullanır ve ses köprüsü oluşmasının engeller
• Köşeler dahil çok kolay ve rahat uygulama
• Kendinden yapışkanlı

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
İç ve dış mekanlarda

Binanın duvar, perde kolon vb. taşıyıcı yapı elemanlarında oluşabilecek 
gerilmenin zeminlerde uygulanacak şap, kendinden yayılan şaplar vb. 
kaplamalar aktarılmasını engeller.

Zeminlerde şap, kendinden yayılan ince şap, seramik ve doğal taş karo 
vb. kaplamaların duvarla arasında ses yalıtım sağlaması amacıyla kulla-
nılır.

Ahşap konstrüksiyonlarda arka kısımların havalandırılmasının sağlanma-
sı  ve ses köprüsü oluşmasının engellenmesini sağlar.

Zeminlerde yüzer döşeme kaplamalarının uygulanması ile birlikte duvar-
larda ayırıcı bant olarak kullanır ve ses köprüsü oluşmasının engeller

Ürün İçeriği
ARDEX TP 50 zeminlerde kullanılabilecek polietilen köpük esaslı kendin-
den yapışkanlı yumuşak banttır.

Alt Yüzey Hazırlığı
Alt yüzey taşıyıcı, sağlam, kuru ve ayrıcı maddelerden arındırılmış olma-
lıdır. Kendinden yapışkanlı bandın tamamı yapışacak şekilde alt yüzey 
temizlenmeli ve yükseklik farklılıkları düzeltilmelidir.
Alt yüzey daha sonra gelebilecek diğer kaplamalar istinaden ARDEX 
ürünleri ile astarlanmalıdır.

Uygulama
ARDEX TP 50 ambalajından çıkarıldıktan sonra istenilen ölçüde serilir 
ve sonrasında kesilebilir.
Daha sonra arka yüzeydeki folyo çıkarılır ve bant bastırılarak yüzeye 
kolayca yapıştırılır.

İç köşelerde bant arka yüzeye uyarlanarak kesilir ve yapıştırılır. Alterna-
tif olarak birleşim yeri yan yana getirilerek de yapıştırılabilir. İki bant 
arasında oluşacak dikey derz boşluğu ince kendinden yapışkan bir 
bantla üzeri kaplanabilir.

Dikkat Edilecek Hususlar
İlgili şap veya kendinden yayılan ince şapın uygulanmasından sonra ya-
lıtım bantının üstte açıkta kalan kısımları bir maket bıçağı ile rahatlıkla 
kesilebilir.
Seramik, doğal taş vb. karo kaplamaların yapıştırılmasından sonra derz 
verilmeden önce kenar yalıtım bantının üst kısımları kesilmelidir.

ARDEX Kalite Standartlarına Göre Teknik Özellikler

Bant genişliği: Yaklaşık 5 cm

Bant kalınlığı: Yaklaşık 5 mm

Su buharı geçirgenliği: Evet

Neme dayanıklılık: Evet

Renk: Gri

GHS/CLP sınıflandırması: Yok

GGVSEV/ADR sınıflandırması: Yok

Ambalaj: Her biri 25 
m’lik 4 rulodan oluşan kutu

Raf ömrü ve depolama: Orijinal açılmamış ambalajında, serin ve 
kuru ortamlarda yaklaşık 12 ay saklanab-
ilir. 

ARDEX Türkiye, Almanya merkezli uluslararası ARDEX Group‘un Türkiye iştirakidir.
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YAPIDAKİ GÖRÜNMEZ GÜÇ

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.


