Teknik Bilgi Föyü
Yapı Malzemeleri

ARDEX E 75

Mortar Admix / Harç Katkısı
Çimentolu Harçlar için Çok Amaçlı Mukavemet Arttırıcı
• Mala ile uygulanan tüm harçlar için

• Çatlama ve tozlanma riskini azaltır

• Uygulama kolaylığı sağlar

• Alkali dayanımlı

• Solvent içermez

• Korozyon korumasını arttırır

• Esnekliği ve mukavemeti arttırır

• Su geçirmezlik özelliğine katkı sağlar

• ARDEX A38 ve kum ile karıştırılıp zemin altı şap astar şerbeti olarak kullanılabilir

Kullanım Alanları:
Katkı ilavesi olarak aşağıdaki ürünlerle birlikte kullanılabilir,
–
–
–
–
–
–
–

İç ve Dış Mekanlarda:
ARDEX E 75 takviyesi ile harçların brüt beton üzerinde 28 gün sonraki
yapışma mukavemeti en az 1,5 N/mm²’ye kadar ulaşmaktadır.

ARDEX A 38, Hidrolik şap bağlayıcısı
ARDEX A 45, Beton tamir harcı ve sıvası
ARDEX A 440, Beton tamir harcı ve sıvası
ARDEX AR 300, Beton tamir harcı ve seramik yapıştırıcısı
ARDEX B 10, Beton düzeltme harcı
ARDEX X 7 G MICROTEC,Seramik yapıştırıcısı
ARDEX X 7 W FLEKS, Seramik yapıştırıcısı

Ürün İçeriği:
Çimentoya uygun, özel katkılar içeren, akrilik dispersiyon
Uygulama
Uygulama için temiz bir kap kullanılmalıdır.
ARDEX E 75 aşağıdaki tabloya göre gerektiğinde suyla karıştırılarak
hazırlanır ve ilgili harcın içine karışım suyu olarak eklenir.

Harcın kıvamını su oranını arttırmadan iyileştirir, diğer özelliklerde zafiyete neden olmadan işlenebilirliği kolaylaştırır.

Ürün (25 kg toz için)

ARDEX E 75

Su

ARDEX A 45

4,0 lt

5,0 lt

Mukavemeti ve yapışmayı güçlendirir.

ARDEX A 440

4,0 lt

5,0 lt

ARDEX B 10

8,0 lt

3,5 lt

ARDEX AR 300

4,0 lt

3,5 lt

ARDEX X 7 G MICROTEC

5,0 lt

5,0 lt

ARDEX X 7 W FLEX

5,0 lt

5,5 lt

Beton, sıva, şap ve prefabrike elemanlarda bulunan deliklerde, kenarlarda ve köşelerde mevcut bozuklukların düzeltilmesinde ve tamirinde
uzun ömürlü sonuçlar sağlar.
Seramik karo yapıştırıcıları ile birlikte kullanıldığında seramik ve doğal
taşların yapışma mukavemetini arttırır.
Arka yüzeyi cam tülü file laminasyon ve epoksi ile kaplanmış büyük
ebatlı porselen seramik ve doğal taşların seramik yapıştırıcıya güçlü bir
şekilde yapışmasını sağlar.
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ARDEX Türkiye, Almanya merkezli uluslararası ARDEX Group‘un Türkiye iştirakidir.
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ARDEX E 75

Mortar Admix / Harç Katkısı
Çimentolu harçlar için çok amaçlı mukavemet arttırıcı
ARDEX A 38 Hidrolik bağlayıcı ile astar şerbeti olarak, 25 kg ARDEX
A 38 torbasına 25 kg 0 - 5mm kum ve 50 litre E 75 ilave edilerek şerbet kıvamında uygulanabilir.
Aderans artırıcı olarak kullanılacak ise toz ürün ve kum ile karışıtırıldıktan sonra fırça ile iyice bastırılarak uygulanmalı, asıl harç uygulaması
tazeyken ıslak-ıslak prensibi ile uygulanmalıdır.
Bu tarz uygulamalarda zeminin ayırıcı maddelerden arındırılmış olmasına, yüzey sertleştirici uygulanmış, kalıp yağı içeren baskı beton yüzeylerin üzerinin silinmesi ve pürüzlendirilmesine dikkat edilmelidir.
+5°C üzeri sıcaklıklarda uygulanmalıdır.
Güvenlik Bilgileri
5-Klor-2-metil-izotiazolin-3-on ve 2-metil-izotiazolin-3-on (3:1) içerir. Alerjik reaksiyona neden olabilir. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklanmalıdır.
GHS/CLP sınıflandırması: Yok
GGVSEV/ADR sınıflandırması: Yok
Ambalaj: 10kg veya 25 kg bidon

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 şartlarda 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.
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Depolama/Raf Ömrü: Orijinal açılmamış ambalajında, serin fakat
dona karşı korumalı ortamlarda yaklaşık 12 ay depolanabilir.

