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1949 yılında kurulan ARDEX, dünyanın önde gelen
yüksek kaliteli uzman inşaat malzemeleri geliştirip,
üreten firmalarından biridir. Genel merkezi Witten,
Almanya’dadır. Dünyanın hemen hemen her yerinde
şubeleri vardır. Ürün grupları; seramik karo yapıştırıcıları,
su yalıtım malzemeleri, derz dolguları, silikonlar, zemin
kaplama ürünleri, parke yapıştırıcıları ve çeşitli onarım
ürünleridir. ARDEX, yenilikte lider, çevre dostu üstün ürün
kalitesi sunmaktadır.
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ARDEX Dünya Çapında

ARDEX Türkiye fabrikadan görüntü

ARDEX Türkiye
Alanının en kaliteli ürünlerini piyasaya sunan ARDEX, Türkiye’de 2006 yılından beri
faaliyet göstermektedir. ARDEX Türkiye, 2011 yılında Tuzla Deri Organize Sanayi
Bölgesi’nde yeni bir tesis kurmuştur.
ARDEX Türkiye; seramik karo yapıştırıcıları, su yalıtım malzemeleri, derz dolguları,
silikonlar, zemin kaplama ürünleri ve çeşitli onarım ürünleri ile ilgili uzmanlık alanı
olan konularda faaliyetini sürdürmektedir. Ürünleriyle yenilikte öncü olan firmamız,
hizmetlerini dünya ile aynı anda Türkiye pazarına da sunmaktadır.

Firmamız mimari projelere ve müşterilerine ARDEX ürünlerinin uygulama
olanaklarını, işlev şekillerini gösterir ve doğrudan yerinde, şantiyede de danışmanlık
hizmeti verir.
ARDEX ürünleri kolay ve güvenli uygulama yöntemleri sayesinde problemlerin çözümünde ve iş akışlarında özellikle zaman tasarrufu sağlanmasında yardımcı olur.
ARDEX Türkiye olarak hedefimiz bölgemizde lider marka olmak, pazar payımızı
arttırmak ve şirket felsefemiz doğrultusunda yeni pazarlara açılmaktır.
ARDEX yapıdaki görünmez güç…

Yüzeyin kuruma sonrası 24 saat içinde zımparalanması.

ARDEX A 45 ile merdiven tamiratı yapılması.

Şapın CM karpit metoduyla nem değerinin ölçülmesi.

ARDEX ACADEMY olarak, ARDEX ürün seminerleri, Pandomo ürün eğitimi ve Mesleki
Yeterlilik Belgesi almak için eğitimler düzenlemektedir.
Profesyonel kullanıcılarımız ve bayilerimizin doğru ve güncel bilgilere ulaşması için
tesisimizdeki eğitim salonumuzda uygulamalı ürün eğitimleri veriliyor.
ARDEX’in geniş ürün yelpazesine eklenen her ürün ve özellik, en kısa sürede profesyonellerimize aktarılıyor. Ferah, konforlu, ses - ışık sistemi ve en son sistem teknik
alt yapısıyla nezih bir ortam sunuluyor.

Zemin Hazırlığı & Astarlar

ARDEX P 51

ARDEX P4

Gözenekleri kapatır, su emiciliğini
dengeler ve azaltır. Yüzeydeki
tozumayı engeller. Yüzeyin durumuna
göre su ile inceltilebilir (Yakl. 1 birim
hacim ARDEX P 51 - 3 birim hacim su)

Emici ve emici olmayan yoğun
yüzeyler için, güçlü, güvenli ve
geniş bir uygulama alanı, hızlı
kuruma, sadece 1 saat sonra
diğer işleme geçilebilir.

ARDEX PU 30

ARDEX P 62 SB

Yüzeydeki tozumayı engeller.
Gözenekleri kapatır, su emiciliğini
dengeler ve azaltır.

İç mekanlardaki gözenekli, çok
kırılgan, emici çimento esaslı
yüzeyleri güçlendirmek için
kullanıma hazır beton tamir astarı.

Zemin Dolgu ve Kaplama

ARDEX A 45

ARDEX A 46

Hızlı kuruma, yaklaşık 1,5 saat
sonra parke, PVC vb. kaplama
yapılabilmesine imkan tanır.

İç ve dış mekan. Zemin ve
duvarda. Yüksek mukavemetli
düzeltme dolgu harcı.

ARDEX K 11 T
ARDEX K 11 T MIX

ARDEX K 80

Düzgün yüzeyler elde edilmesini sağlar.
Tozuma yapmaz. 3 saat sonra üzerinde
yürünebilir. Yüksek basınç mukavemetine sahiptir.
ARDEX K 11 T: 1-10 mm arası
uygulanabilir. (25 N/mm²)
ARDEX K 11 T MIX: 2-20 mm arası
uygulanabilir. (20 N/mm²)

Zemin tesviyesi. Kuruma süresi 3
saat. 5-50 mm arası uygulama
kalınlığı. Yüksek basınç mukavemeti ( 32 N/mm²). 24 saat sonra
parke uygulaması ( 5 mm için)

ARDEX K 55

ARDEX K 60

Hızlı dolgu harcı. Tamir ve
renovasyon işleri için. 1 saat
sonra üzerine döşeme yapılabilir.
1,5-10mm arası tabaka kalınlığı
için, 10 mm üzeri kumlanmalı.

Lateks esaslı tesviye şapı. Çift
bileşenli. Esnek. 30 mm kalınlığa
kadar tek seferde uygulama.

ARDEX K 22 T

ARDEX TP 50

Kalsiyum sülfat esaslı.Yaklaşık 1,5
saat sonra üzerinde yürünebilir.
Gerilimsiz. Hızlı ve yüksek
mukavemetli. (40 N/mm²)

Şap ve zemin kaplamalarının
duvar ile bağlantısı keser.
Ses köprüsü oluşmasını engeller.
Oluşabilecek duvar ve zemindeki
gerilmelerini birbirlerine
aktarılmasını engeller.

Sıva ve Tamir Harçları

ARDEX A 38

ARDEX AR 300

Hızlı kuruyan ve nemini atan şap
çimentosu. 4 saat sonra üzerine seramik
kaplama, 2 gün sonra parke, PVC, halı
döşeme uygulaması yapılabilir.

Dolgu, düzeltme, sıvama,
yapıştırma ve 2 saatte hızlı
kuruma, tek katta 2-30 mm
arası uygulama.

ARDEX B 10

ARDEX B 12

Beton yüzeylerin tamiratı.
Gözeneklerin kapatılması ve
sıvanması için dolgu ve perdah
harcıdır. 0-3 mm kalınlıkta
uygulanabilir.

Beton yüzeylerin tamiratı.
Gözeneklerin kapatılması ve
sıvanması için dolgu ve perdah
harcıdır. 0-5 mm kalınlıkta
uygulanabilir. 5 mm üzeri kumla
karıştırılarak kullanılır.

ARDEX A 828

ARDEX REPMUR F

Alçı ve polimer katkı esaslı, hızlı
kuruyan, ince sıva ve dolgu
malzemesidir. Çökme ve çatlama
yapmaz, yanmaz.

Duvarda ve zeminde. Çatlak ve
yarıkların doldurulması, beton
yüzeylerin düzeltilmesi ve tamiri
için. R2 sınıfı yapısal olmayan
tamir harcı.

Parke ve Zemin Yapıştırıcıları

ARDEX AF 460

ARDEX AF 2365

Silan modifiye polimer esaslı,
tek bileşenli, esnek, yüksek
mukavemetli, kullanıma hazır,
kuruma esnasında ortama nem
vermeyen parke yapıştırıcısı.

Universal zemin kaplama
yapıştırıcısı. İç mekanlarda emici
ve emici olmayan yüzeylerde,
LVT kaplamalar, PVC, linolyum,
kauçuk, dokuma, hasır
döşemelerin yapıştırmaları için.

ARDEX AF 415

ARDEX AF 900

Çift bileşenli, yüksek mukavemetli,
emici ve emici olmayan yüzeyler için,
astarsız uygulanabilen, poliüretan
esaslı parke yapıştırıcısı.

Akrilik esaslı halı sabitleyicisi,
özellikle karo halıların
döşenmesinde kullanılır. Karo
halıların kaymadan, uzun süre
yerinde durabilmesine yardımcı
olur. Ayrıca karo halıların
defalarca sökülüp tekrardan
yapışmasına da olanak sağlar.

ÜRÜN GRUPLARIMIZ

SERAMİK YAPIŞTIRICILARI

SU YALITIM ÜRÜNLERİ

DERZ DOLGULARI / SİLİKONLAR

ASTARLAR / ADERANS ÜRÜNLERİ

ZEMİN DOLGU VE KAPLAMA ÜRÜNLERİ

PARKE VE ZEMİN KAPLAMA YAPIŞTIRICILARI

YAPI MALZEMELERİ

BOZUK VE YAPIŞTIRICI KALINTILARI
İÇEREN ESKİ YÜZEY ÜZERİNE

Parke Uygulaması
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1 Alt Zemin: Kırık, boşluk ve yapıştırıcı
kalıntıları içeren eski yüzey

5 Zemin Tesviyesi
ARDEX K 11 T, ARDEX K 80

2 Şap için Ayırıcı Kenar Bantı:
ARDEX TP 50

6 Parke Yapıştırıcısı:
ARDEX AF 460
ARDEX AF 415

4 Astar:
ARDEX PU 30

ARDEX Yapı Malzemeleri Ltd. Şti.
İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi
Desen Sk. No:14/A C-1 Özel Parsel 34956 Tuzla/İstanbul
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7 Zemin Kaplaması: Ahşap Parke
Mayıs 2018

3 Çatlak ve Boşluk Tamiri:
ARDEX A 45

