
PARKE VE ZEMİN KAPLAMA YAPIŞTIRICILARI

ARDEX AF 145
Basınca Duyarlı Vinil ve Kauçuk Yapıştırıcısı

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

ARDEX AF 145 kısaltılmış havalandırma süresi ve uzatılmış açıkta bekletme süresine sahip, özellikle vinil esaslı 
tüm zemin kaplamalarının kuru ve ıslak yapıştırılmasında, 4mm’ye kadar kauçuk kaplamaların ıslak yapıştırılma-
sında kullanılır.

• 20 dakika sonra zemin 
kaplamalarına hazır

• Vinil kaplamaların 
yapıştırılmasında

• 4 mm’ye kadar olan kauçuk 
kaplamaların yapıştırılmasında

• Hızlı mukavemet alır
• Yüksek sıcaklık dayanımı, 

yerden ısıtmaya uygun
• Bir kova ile 56m²’ye kadar 

uygulama
• Su bazlı ve düşük emisyonlu

UYGUN KAPLAMALAR

UYGUN YÜZEYLER

KULLANIM YERİ

AÇIKTA BEKLETME SÜRESİ

AMBALAJ

 ■ Vinil esaslı tüm zemin kaplamaları  ■ 4mm’ye kadar kauçuk kaplamalar

 ■ İç mekanlarda  ■ Duvarda, zeminde ve tavanda

 ■ Lateks veya çimento esaslı tüm ARDEX zemin tesviye ürünleri ile birlikte kullanılabilir.

 ■ Islak yapıştırma için 50 dakikaya kadar  ■ Kuru yapıştırma için 100 dakikaya kadar

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.

 ■ 14 kg plastik kova

ÇALIŞMA SÜRESİ

 ■ Islak yapıştırma: Yaklaşık 45 dakika  ■ Kuru yapıştırma: LVT için yaklaşık 30, 
vinil örtüler için yaklaşık 80 dakika

HAVALANDIRMA SÜRESİ

 ■ Islak yapıştırma: 5 - 20 dakika arası  ■ Kuru yapıştırma: 20 - 40 dakika arası

Havalandırma süresinden sonra

Havalandırma ve çalışma süresinin birleşimi olarak

SARFİYAT
 ■ CV zemin kaplamaları 

TKB A1 tarak ile 250 - 280 gr/m² 
 

A1

 ■ LVT, CV, Vinil, Kauçuk 
TKB A2 tarak ile 300 - 350 gr/m² 
 

A2


