
ZEMİN DOLGU VE KAPLAMA ÜRÜNLERİ

ARDEX A 45
Hızlı, Yüksek Mukavemetli Dolgu ve Tamir Harcı

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

ARDEX A 45 çok hızlı kuruyan, hızlı mukavemet alan, tamir ve dolgu amaçlı kullanılabilen, 
çok çeşitli kaplama malzemesinin altında kullanılabilecek TS EN 13818 standartına göre 
CT-C35-F7 sınıfına uygundur. Zeminlerdeki daha talepkar şartları sağlayacak şekilde gelişti-
rilen ürün, yapısal olmayan tamiratlar için duvarda ve tavanda da kullanılabilir.

• Yüksek mukavemetli
• Hızlı kurur ve mukavamet alır
• Kısa zamanda üzeri 

kaplanabilir

UYGUN KAPLAMALAR

UYGUN YÜZEYLER

KULLANIM YERİ

SARFİYAT

AMBALAJ

 ■ Kendinden yayılan şaplar
 ■ Halı, PVC, Linolyum, Parke, Kauçuk vb. 

kaplamalar

 ■ Her tür seramik-karo, doğaltaş vb.

 ■ İç mekanlarda

 ■ Beton
 ■ Çimentolu Şap
 ■ Gaz beton
 ■ Sıva
 ■ Eski fayans veya seramik 

 ■ Ahşap*
 ■ Dökme Asfalt Şap*
 ■ Tuğla*
 ■ Klinker*
 ■ Merdiven basamakları
 ■ Sahanlıklar

 ■ Her 1 mm kalınlık için 1,6 kg toz/m²

EMICODE NEDİR?

BİZE ULAŞIN
+90 (216) 394 0114

www.ardex.com.tr
info@ardex.com.tr

YAPIDAKİ GÖRÜNMEZ GÜÇ

EMICODE sisteminde sertifikalandırılmış ürünler, uluslararası kabul görmüş bağımsız 
kuruluşlar tarafından, standartlaştırılmış deney metodlarına göre test edilir. İç mekan hava 
kalitesi için en yüksek güvenilrliği vadeden, insan sağlığı ve çevreyi koruma konusundaki 
yüksek beklentileri karşılayan ürünler “EMICODE EC 1” sertifikasını almaya hak kazanıyor.

Bu doküman genel bilgilendirme 
amaçlıdır. Daha ayrıntılı bilgi için 
ürün teknik bilgi föyünü incele-
menizi veya ekibimizle iletişime 

geçmeniz tavsiye ederiz.

 ■ 25 kg kraft torba

UYGULAMA KALINLIĞI
 ■ En az 1,5mm uygulanmalıdır.

KURUMA - ÜZERİNE KAPLAMA YAPILABİLME SÜRESİ
 ■ Yaklaşık 60 dakika sonra üzerinde yürünebilir ve kaplanabilir.

MUKAVEMET DEĞERLERİ

 ■ Basınç Mukavemeti: 35 N/mm²  ■ Eğilme Mukavemeti: 7,0 N/mm²
28 gün sonraki değerler:

* Aderans artırıcı astar gerekebilir.

ARDURAPID NEDİR?

ARDURAPID teknolojisi özel kimyasal etkisi ile karışım suyunun tamamının kris-
tal yapı içinde kullanılmasını sağlar, iç gerilimleri yok ederek malzemenin çekip 
büzüşmesini engeller. Su kaybetme ve çekme yapma riski ortadan kalktığı için 
malzemenin üzeri çok kısa sürede kaplanabilir.


