
ZEMİN DOLGU VE KAPLAMA ÜRÜNLERİ

ARDEX A 46
Yüksek Mukavemetli Düzeltme ve Dolgu Harcı

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

ARDEX A 46 Boşlukların doldurulması, bozuklukların kırık, çatlakların duvar ve zemin yüzey-
lerinde düzeltilmesi, merdiven basamakları ve sahanlıklardaki bozuklukların tamiri ve düzel-
tilmesi, yüzeyde eğim oluşturulması ve düzeltilmesi, zemindeki geçişlerin dolgusu, duvar ve 
zemindeki bozuklukların 2-30mm arası doldurulması ve tamiri için kullanılır.

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

kaplanabilir
• 2 - 30 mm arası kalınlık
• Perdahlanabilir
• Rötre gerilimi ve çatlama riski 

düşük

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 ve dış mekanlarda  ■ Duvarda, zeminde ve tavanda

 ■ Beton
 ■ Çimentolu Şap
 ■ PII ve PIII sıva grubunda bulunan 

alt yüzeylerde
 ■ Seramik vb. karolar altında

 ■ Boya altında
 ■ Normal ağırlıktaki yüklerin altında son 

kat olarak
 ■ Dış mekanlarda, ARDEX K 301 kendin-

den yayılan ince şapın altında

 ■ Her 1 mm kalınlık için 1,4 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 2 mm  ■ Tek seferde en fazla 30 mm

KURUMA - ÜZERİNE KAPLAMA YAPILABİLME SÜRESİ
 ■ Yaklaşık 2 - 3 saat sonra üzerinde 

yürünebilir
 ■ Neme duyarlı olmayan kaplamalar 1 gün 

sonra, diğer kaplamalar;

 ■ 5 mm’e kadar yaklaşık 2 gün sonra
 ■ 10 mm’e kadar yaklaşık 5 gün sonra
 ■ 20 mm’e kadar yaklaşık 7 gün sonra
 ■ 30 mm’e kadar yaklaşık 10 gün sorna

MUKAVEMET DEĞERLERİ

 ■ Basınç Mukavemeti: 20 N/mm²  ■ Eğilme Mukavemeti: 6N/mm²
28 gün sonraki değerler:


