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ARDEX SDB 15
Kendinden Yapışkanlı Ses ve Su Yalıtım Bantı
• Kenar, köşe, birleşim kenarları, hareketli derz vb. 

Kritik ve riskli bağlantı noktaları ve duvar geçişleri 
için su geçirmeyen esnek yalıtım bantı

• ARDEX S1-K, ARDEX 8+9,  ARDEX 4+5 sürme 
yalıtım ürünleri ve ARDEX SK100W  yalıtım örtüsü ile 
birlikte sistem içerisinde kullanılır.

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 mekanlar için.
Kenar, köşe, birleşim kenarları, hareketli derz vb. Kritik ve riskli bağlan-
tı noktaları ve duvar geçişleri için su geçirmeyen esnek yalıtım bantı

Ürün İçeriği
Yüzeyi lamine edilerek sağlamlaştırılmış bütil esaslı yalıtım bantı. Yü-
zeydeki keçe diğer sürme esaslı çimento ve reaksiyon esaslı kaplama 
ürünleri ile çok güçlü yapışma özelliği sağlar.

Alt Zemin Hazırlığı
Alt zemin sağlam, kuru, taşıyıcı olmalı, toz, ayrıcı kalıntı ve maddeler-
den iyice arındırlmalıdır.
Diğer ARDEX yalıtım ürünleri ile birlikte kullanıldığında kullanım talimat-
larına dikkat edilmeli ve uyulmalıdır.

Uygulama
ARDEX yalıtım bantı üzerindeki folyonun yarısı açılıp alınmalı, ve yatay 
alt yüzeye bastırılarak yapıştırılmalıdır. Hemen sonrasında diğer yarısı-
nın folyosu çekilip alındıktan sonra diğer taraf da dik yüzeye aynı şekil-
de uygun bir yapışma gerçekleşene kadar bastırarak yapıştırılır. Yalıtım 
bantının ek yerlerinde en az 5 cm olacak şekilde bantlar üst üste bindi-
rilir.
Duvar veya zemindeki boru geçişlerinin yalıtımı için bant rulodan uygun 
büyük bir parça kesilir. Bant boşluğun çapına göre, iki seferde birbirine 
dik (+) olacak şekilde kesilir ve gereken açıklık oluşturulur. Gerekirse 
ikinci kat yalıtım bantı  yapıştırılır. Sonrasında yüzeye sürme esaslı ya-
lıtım harcı sürülür ve 2.katı sürülürken yalıtım bantının üzeri tamamen 
kapatılır.
Böylelikle bant ve sürme easlı yalıtım harcı ile geçişler tamamen yalıtıl-
mış olur.

Dikkat Edilecek Hususlar
ARDEX SDB 15 yalıtım bantı solvent içeren yalıtım vb. kaplama ürünle-
riyle direkt olarak temas etmeyecek şekilde korunmalıdır. Çelişki olma-
sı durumunda ufak bir yerde deneme uygulaması yapılmalıdır.
Ürünün sarfiyat hesabını yapılırken bantın birleşim yerlerindeki 5cm’lik 
üst üste gelmesi mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır

ARDEX Kalite Standartlarına Göre Teknik Özellikler

Kalınlık: 0.9 mm

Genişlik: 15 cm

Rulo uzunluğu: 20 m

Ambalaj: Kutu içerisinde rulo

Depolama: Serin ve kuru ortamlarda yaklaşık 
24 aydır.

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. 10
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