
PARKE VE ZEMİN KAPLAMA YAPIŞTIRICILARI

ARDEX AF 415
Poliüretan Parke Yapıştırıcısı

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

ARDEX AF 415 iç mekanlarda, çok katmanlı masif ve lamine parkelerin, masif laminat, mozaik parke, masif ah-
şap, çubuk ve masif yumuşak ağaç ve seramik yer döşeme levhalarının emici ve emici olmayan yüzeylere yapış-
tırılması için kullanılan EN 14293 standartına uygun çift bileşenli poliüretan yapıştırıcıdır.

• Uzun çalışma süresi
• Poliüretan esaslı
• Yüksek yapışma mukavemeti
• Astarsız uygulanabilir
• Kolay sürülebilir
• Emici ve emici olmayan 

yüzeyler için
• ARDEX K 55, hızlı ve kendin-

den yayılan şap malzemesi 
üzerine 1 saat sonra parke 
döşenebilir.

UYGUN KAPLAMALAR

UYGUN YÜZEYLER

KULLANIM YERİ

AÇIKTA BEKLETME SÜRESİ

AMBALAJ

 ■ Çok katmanlı masif parkeler
 ■ Çok katmanlı lamine parkeler
 ■ Masif laminat
 ■ Mozaik parke

 ■ Masif ahşap
 ■ Çubuk ve masif yumuşak ağaç
 ■ Seramik yer döşeme levhaları

 ■ İç mekanlarda

 ■ DIN 18356 “parke uygulamaları” standartına uygun, tamamen kuru, basınç ve çekme 
dayanımı yeterli, tozumayan, çatlamayan yüzeyler üzerine uygulanabilir.

 ■ Beton, çimento ve kalsiyüm sülfat şap ve OSB plakalar üzerine uygulanabilir.

 ■ Yaklaşık 90 dakika

BİZE ULAŞIN
+90 (216) 394 0114

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

YAPIDAKİ GÖRÜNMEZ GÜÇ

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

geçmeniz tavsiye ederiz.

 ■ 12 kg’lık A bileşeni ve 1,12 kg’lık B bileşeninden oluşur.

ÇALIŞMA SÜRESİ
 ■ Yaklaşık 80 dakika

HAVALANDIRMA SÜRESİ
 ■ Gerekmez

SARFİYAT
 ■ Mozaik ve küçük ebatlı hazır parkeler  TKB B3 tarak ile 850 - 1050 gr/m²
 ■ Büyük ebatlı hazır parkeler ve laminat  TKB B5 tarak ile 750 - 950 gr/m²
 ■ Lamine, masif ahşap, çubuk, hazır parkeler TKB B11 tarak ile 1050 - 1250 gr/m² 

ve ahşap bloklar
 ■ Büyük ebatlı çuvuk ve hazır parkeler,   TKB B13 tarak ile 1150 - 1350 gr/m² 

ahşap plakalar
 ■ Büyük ebatlı çok katmanlı parkeler ve  TKB B15 tarak ile 1400 - 1500 gr/m² 

ahşap plakalar


