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ADIPOX PLUS
Eski ve yeni betonu birleştiren epoksi yapıştırıcı
• Eski betonun yeni betona bağlanması 

için kullanılan epoksi yapıştırıcı

• Çok iyi yapışma

• Tam geçirimsizlik

• Çok iyi mekanik dayanım

• Mükemmel kimyasal dayanım

ARDEX Yapı Malzemeleri Limited Şirketi
İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi Desen Sk.
No:14/A C1 Özel Parsel Tuzla/İstanbul/TÜRKİYE
Tel.:+90 (216) 394 0114  Faks:+90 (216) 394 0377
info@ardex.com.tr - www.ardex.com.tr

Kullanım Alanları
Eski ve yeni betonu birbirine bağlamak için kullanılan bağlayıcı. Yeni 
beton ADIPOX PLUS halen ıslakken uygulanmalıdır.Metal, seramik, tuğ-
la vb. genel yapı elemanlarının bağlanması için. Tanklar ve oluklarda 
koruyucu kaplama olarak kullanılabilir. 1:1 ile 1:3 oran aralığında (reçi-
ne:silis kumu) epoksi harç hazırlamak için.

Ürün Tipi
Baz ve etkinleştirici bileşenlerden oluşan mükemmel yapılma gücüne 
sahip epoksi yapıştırıcı. Kürlendikten sonra çok iyi kimyasal dayanım ve 
geçirimsizlik sağlar. Nemli yüzeylerde uygulanabilir. Karışım yapıldıktan 
sonra belirli bir süre kullanılabilir, bu süre sıcaklıkla beraber azalır. 
Uygulaması kolay ve rahattır.

Uygulama
Önceden karıştırılmış etkinleştirici bileşen baz bileşen içine dökülerek 
homojen bir renk oluşana kadar sallanır. Daha az miktarda hazırlamak 
için baz:etkinleştirici oranı 5:1 olmalıdır. Rulo veya fırça ile uygulanır.

ARDEX Türkiye, Almanya merkezli uluslararası ARDEX Group‘un Türkiye iştirakidir.
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ADIPOX PLUS
Yapısal yapıştırıcı

EN 1504-4

Birleşim/Yapışma
(kopma dayanımı) : geçti

Kesme dayanımı : ≥ 11 N/mm²

Basınç dayanımı : ≥ 60 N/mm²

Büzüşme/genleşme : ≤ 0,1%

Çalışılabilirlik : Yaklaşık 60 dakika

Suya hassaslık : Geçti

Elastisite modülü : ≥ 2000 N/mm²

Isıl genleşme sabiti : ≤ 100 mm/m °C

Camsı geçiş sıcalığı : ≥ 40°C

Yangına tepki sınıfı : F sınıfı

Sağlamlık : Geçti

Tehlikeli maddeler : EN 1504-3 madde 5.3’e 
uygun
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Güvenlik ve Bertaraf Hususları: 
Epoksi reçine ve sertleştirici bileşeni gözleri ve cildi tahriş edebilir ve 
temas halinde hasasslığa neden olabilir. Ciltle teması ve yutulması ha-
linde zararlı oldukları kabul edilir. Karışım ve uygulama esnasında şu 
önlemlere dikkat edilmelidir: Yeterli havalandırma sağlandığından emin 
olun, gözle, solunum yolları ile, ağız ve korunmamış ciltle temasından 
kaçının. Uygun bir koruyucu eldiven ve gerekirse bariyer oluşturacak 
bir krem kullanarak elinizle temasını engelleyin. 
Gözle teması halinde, hemen bol suyla durulayın ve tıbbi yardım alın. 
Citle teması halinde bol su ve sabunla yıkayın. (solvent kullanmayın)  
Ciltle uzun süre temasından kaçının. Özellikle kullanıcının epoksi mad-
delere alerjisi varsa dikkatli olun. Her zaman kroyucu eldiven/yüz koru-
ması kullanın. Kişisel hijyene, özellikle de çalışma bittikten sonra veya 
ara verildiğinde elleri yıkamaya özen gösterin. Gözlükler çıkartılırken 
içlerinin kontamine olmaması için özen gösterilmelidir.
Kaza durumunda tıbbi yardım alın.
Daha fazla bilgi için ilgili güvenlik bilgi formunu inceleyin.

ARDEX Kalite Standartlarına Göre Teknik Özellikler

Renk: A Bileşeni: Gri
B Bileşeni: Kehribar

Karışım oranı: Hacimce 5:1

Yoğunluk: Yaklaşık 1,6 kg/litre

Malzeme ihtiyacı: 0,5 - 1,0 kg/m² arası 
(yüzeyin pürüzlülüğüne göre)

Kap ömrü (+20°C) Yaklaşık 70 dakika

Açıkta bekletme yapışması: +20°C’de yaklaşık 4 saat
+10°C’de yaklaşık 6 saat
+30°C’de yaklaşık 3 saat

Dokunma kuruması (+20°C): Yaklaşık 10 saat

Basınç mukavemeti: Yaklaşık 80 N/mm²

Eğilme mukavemeti: Yaklaşık 50 N/mm²

Ambalaj: 1 ve 5 kg’lık önceden dozajlanmış set

Raf ömrü ve depolama: Orijinal açılmamış ambalajında, kuru me-
kanda, yaklaşık 12 ay saklanabilir.
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Bu dokümanda yer alan  bilgiler mevcut bilimsel ve pratik verilere dayanmaktadır ve ürünün kullanım yeri ve amacına göre değişiklik gösterebilir. ARDEX yalnızca ürünün ön görülen standart şart-
larda vadedilen kalitesini sağlamakla yükümlüdür. ARDEX’in yazılı önerisi olmaksızın gerçekleştirilecek amaç veya kapsam dışı kullanımlar ve uygulama kaynaklı hatalardan ARDEX Yapı Malzemeleri 
Limited Şirketi sorumlu tutulamaz. Bu doküman revizyona uğradığında eski basımları geçersiz olur. 02
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