
ARDEX FB 9
Akıcı kıvamlı, fleks zemin yapıştırıcısı, gri

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

ARDEX FB 9, iç ve dış mekanlarda, akıcı kıvamı sayesinde seramik ve doğaltaşların arkasını 
100% dolduran, ayarlanabilir kıvamı ile kolay uygulama sağlayan, uzun uygulama süresine 
sahip, suya ve dona karşı dayanıklı, yalnızca 90 dakika sonra üzerinde yürünebilen ve derz 
verilebilen, TS EN 12004/12002 C2 FE S1 sıfınına uygun zemin seramik yapıştırıcısıdır.

• Hızlı kuruma
• 90 dakika sonra üzerinde 

yürünebilir, derz verilebilir
• Yüksek mukavemetli
• Esnek
• 100% transfer
• Uzun uygulama süresi
• Suya dayanıklı
• Donmaya dayanıklı

UYGUN KAPLAMALAR

UYGULAMA YÜZEYLERİ

KULLANIM ALANLARI

SARFİYAT

AMBALAJ

 ■ Büyük ebatlı seramik
 ■ Granit seramik
 ■ Porselen seramik
 ■ Fayans
 ■ Cotto
 ■ Cam mozaik

 ■ Betondan imal taşlar
 ■ İzolasyon plakaları (Taş yünü, ekspande, 

ekstrüde vb. plakalar)
 ■ Neme karşı hassas olmayan 

mermer ve doğaltaşlar

 ■ İç ve dış mekanlarda
 ■ Zeminde
 ■ Banyo vb. ıslak mekanlarda
 ■ Teraslarda

 ■ Su depolarında
 ■ Soğuk hava depolarında
 ■ Yerden ısıtmalı mekanlarda
 ■ Yoğun yaya ve yük trafiği olan binalarda

 ■ Beton
 ■ Alçı plakalar
 ■ Beton yüzme havuzları

 ■ Çimento ve kalsiyum sülfat esaslı 
şaplar

 ■ Çimento ve alçı sıvalı duvarlar

 ■ 3x3x3 mm tarak kalınlığı için yaklaşık 2,0 kg/m² = 12,5 m²/torba
 ■ 6x6x6 mm tarak kalınlığı için yaklaşık 2,5 kg/m² = 10,0 m²/torba
 ■ 8x8x8 mm tarak kalınlığı için yaklaşık 3,0 kg/m² =   8,4 m²/torba

 ■ 25 kg kraft torba - Palette 48 torba

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.

SERAMİK-KARO YAPIŞTIRICILARI


