
ALT ZEMİN HAZIRLIĞI

ARDEX P 51ARDEX P 51
Astar ve Aderans Köprüsü

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

ARDEX P 51, astar ve aderans artırıcı olarak kullanılır, gözeneklerin kapanmasını sağlar, 
yüzeyin su emiciliği önemli ölçüde azaltır.

• Astar
• Aderans Artırıcı
• Yüzeyin su emiciliğini azaltır
• Solvent içermez
• Konsantredir

KULLANIM ALANLARIKULLANIM ALANLARI

KULLANIM YERİKULLANIM YERİ

 ■ Yüzey emiciliğini azaltarak yapıştırıcının 
suyunu kaybetmesini ve yapışma muka-
vemetinde zafiyet oluşmasını engeller

 ■ Yüzeydeki tozları bağlayarak ayırım 
tabakası oluşmasını önler

 ■ Yüzeydeki gözenekleri doldurarak 
kendinden yayılan şap uygulamalarında 
hava kabarcıkları oluşmasını engeller

 ■ İç mekanlarda  ■ Duvarda ve zeminde

 ■ Yüzey zımparalanmış ve tozlanan alçı esaslı ve kendinden yayılan şaplar üzerine
 ■ Kendinden yayılan şap, tamir ve dolgu harcı uygulamalarından önce 
 ■ Brüt beton ve geçirimsiz beton yüzeyler, katkı ile mukavemeti artırılmış alçı esaslı 

şaplar, terrazo, kum taşı, seramik ve fayans karolar üzerine aderans artırıcı olarak
 ■ Alçı ve kalsiyum sülfat esaslı yüzeyler, sunta levhalar üzerine ince harç veya seramik 

yapıştırıcısı öncesi astar olarak

BİZE ULAŞIN
+90 (216) 394 0114

www.ardex.com.tr
info@ardex.com.tr

YAPIDAKİ GÖRÜNMEZ GÜÇ

Bu doküman genel bilgilendirme 
amaçlıdır. Daha ayrıntılı bilgi için 
ürün teknik bilgi föyünü incele-
menizi veya ekibimizle iletişime 

geçmeniz tavsiye ederiz.

 ■ 25 kg plastik bidon  ■ 10 kg plastik bidon

FAYDALARIFAYDALARI

 ■ 1 : ½ → 200 gr/m² = 10 kg bidon ile 50 m²
 ■ 1 : 1  → 150 gr/m² = 10 kg bidon ile 65 m²
 ■ 1 : 3  →   50 gr/m² = 10 kg bidon ile 200 m²
 ■ 1 : 5  →   30 gr/m² = 10 kg bidon ile 335 m²

SARFİYATSARFİYAT
ARDEX P 51 konsantre bir üründür ve kullanım amacına göre suyla inceltilerek kullanılır. 
Sık kullanılan inceltme oranlarında (ARDEX P 51 : su) sarfiyatlar yaklaşık olarak aşağıdaki 
gibi olur:  

AMBALAJAMBALAJ

KURUMA SÜRESİKURUMA SÜRESİ
ARDEX P 51 kuruma süresi suyla inceltilme oranı, hava sıcaklığı, bağıl nem, rüzgar vb. 
şantiye faktörlerine göre 1 - 24 saat arasında değişkenlik gösterebilir. ARDEX teknik ekibi 
size şantiye şartlarına göre daha net bilgi verecektir.


