
DERZ DOLGULARI VE SİLİKONLAR

ARDEX FG FLEX
Çimento Esaslı Fleks Derz Dolgusu

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

ARDEX FG FLEX, yüksek yapışma mukavemetli, çok esnek, su ve kir itici, çatlama yapma-
yan, mantar oluşturmayan, kolay temizlenebilen, aşınma dayanımı yüksek TS EN 13888 
standartına göre CG2 WA sınıfı derz dolgu malzemesidir.

• Esnek
• Su ve kir itici
• Çatlama yapmaz
• Kum içermez
• Mantar oluşturmaz
• Yüksek yapışma mukavemeti
• Uzun uygulama süresi
• Kolay temizlik

UYGUN KAPLAMALAR

KULLANIM ALANLARI

DERZ GENİŞLİĞİ

SARFİYAT

AMBALAJ

 ■ Seramik
 ■ Fayans
 ■ Granit seramik
 ■ Porselen seramik

 ■ Cam mozaik
 ■ Neme karşı hassas olmayan mermer 

ve doğaltaşlar

 ■ 1 mm - 6 mm arası

 ■ İç ve dış mekanlarda
 ■ Duvarda ve zeminde
 ■ Yoğun yaya ve yük trafiğinin olduğu 

mekanlarda
 ■ Alışveriş merkezlerinde
 ■ Ticari binalarda
 ■ Okullarda

 ■ Hastanelerde
 ■ Teraslarda
 ■ Su depolarında
 ■ Soğuk hava depolarında
 ■ Banyo vb. ıslak mekanlarda
 ■ Yerden ısıtmalı mekanlarda

 ■ 60 x 60 cm yaklaşık 0,10 kg/m²
 ■ 30 x 30 cm yaklaşık 0,20 kg/m²
 ■ 15 x 15 cm yaklaşık 0,40 kg/m²

 ■ 10 x 10 cm yaklaşık 0,60 kg/m²
 ■ 5 x 5 cm yaklaşık 1,15 kg/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.

3mm derz genişliği, 5mm derz derinliği için yaklaşık referans değerler:

RENKLER

Beyaz Açık Gri Gümüş Gri Çimento Gri

Renkler genel bilgi amaçlıdır. Baskı ve ekranda görülen renkler ürün renkleri ile birebir örtüşmeyebilir.

CG2
WA

 ■ 20 kg kraft torba  ■ 5 kg kraft torba

Bahama Bej Bazalt Jura Bej Koyu Kahve

Bali Kahvesi Jasmin Antrasit


