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ARDEX CA 20 S
MS - MONTAJ YAPIŞTIRICISI
• Tek bileşenli  silan modifiye polimer esaslı montaj yapıştırıcı 

mastik
• İç ve dış mekanda uygulama
• Üzeri boyanabilir
• Solvent ve su içermez
• Yüksek yapışma gücü
• Çökme, çekme yapmadan kuruyan elastik ve titreşimden 

etkilenmeyen yapışma özelliği olan derz dolgusu

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
İç ve dış mekanlarda, duvarda ve zeminde
Kenar bitiş vb. profillerin, süpürgeliklerin kablo kanallarıının, yalıtım 
plakalarının, tahta ve sentetik elemanların, metal profillerin, parke 
ve ahşap döşemelerin, seramik vb kaplamala malzemelerinin ve 
daha bir çok çeşitli ürünün emici veya emici olmayan yüzeylere ya-
pıştırılmasında kullanılır.
Zeminlerde metal, ahşap, seramik ve PVC derz aralarının dolgusu 
ve yalıtımı için kullanılır.

Ürün Tipi
Silan modifiye polimer esaslı, nem ile reaksiyona girerek serleşen 
ve mukavemet kazanan bir üründür.

Altyüzey Hazırlığı
Uygulama yapılacak alt zemin tozumayan, sağlam, taşıyıcı, kuru, 
temiz, ayırıcı madde ve kalıntılardan arındırılmış olmalıdır. Alt zemin 
hafifçe nemli olabilir ancak yüzeyde su film tabakası bulunmamalı-
dır. Eski yapıştırıcı kalıntıları, boya, bitümlü veya zift benzeri kat-
manlar iyice temizlenmiş olmalıdır.
ARDEX CA20 S çok çeşitli ürünlerin yapıştırılmasında alışılmışın dı-
şında iyi bir yapışma özelliği gösterir. Uygulama önce yapışma özel-
liği denenmelidir.

Uygulama
Kartuşun ucundaki açıp kesiniz ve ambalajdaki ilave ucu çevirerek 
takınız. Uygulama el veya uygun hava basınçlı bir makine ile yapıla-
bilir.
ARDEX CA 20 S’yi boşluğa şerit şeklinde derze veya yüzeye uygu-
layınız ve yapıştırılacak cismi 20°C’lik bir hava sıcaklığında yaklaşık 

5 dakika basılı tutunuz. Noktasal uygulamalarda cisimlerin ağırlığına 
dikkat ediniz.
ARDEX CA 20 S’yi +5°C altında ve +35°C üzerindeki sıcaklıklarda 
uygulamayınız. Yapışma, bastırma ve kuruma süresi ortam ve ze-
min sıcaklığına ve nemine göre değişiklik gösterebilir. Düşük sıcak-
lıklar kuruma süresini arttırabilir.
Açılmış kartuşları kullanım sonrası hemen kapatınız ve en kısa süre-
de tüketmeye çalışınız.
Çelişkili durumlarda öncesinde mutlaka deneme yapınız.

Dikkat Edilecek Hususlar
ARDEX CA 20 S’nin yüzeydeki kuruması sonrası piyasada bulunan 
dispersiyon, alkid reçine esaslı boya ve cilalarla üzeri kaplanabilir. 
Ancak piyasada çok çeşitli boya ve kaplama malzemeleri bulundu-
ğundan karışıklığı önlemek amacıyla kullanım öncesinde mutlaka 
deneme yapılmalıdır.
Düşük sıcaklıklardaki uygulamayı kolaylaştırmak amacıyla öncesin-
de  ürünleri oda sıcaklığı bir mekanda saklayınız. 
ARDEX CA 20 S ürünün kullanılması öncesi beraberinde kullanılacak 
ürünlerin de dahil olmak üzere üretici tavsiye ve talimatları mutlaka 
okunmalıdır.
Yüzeylerde istenmeyen yerlere bulaşan yapıştırıcı kalıntıları ürün he-
nüz tazeyken ıslak temiz bir bezle veya temizlik deterjanı ile silinme-
lidir. 
Bitüm esaslı veya içeriğinde plastisize maddeler içeren butil, EPDM 
neopren, siyah su yalıtım ürünleri vb. ürünlere karşı teması engel-
lenmelidir. 
Sürekli ıslak ve su altında bulunan yüzeyler için uygun değildir. 

ARDEX Türkiye, Almanya merkezli uluslararası ARDEX Group‘un Türkiye iştirakidir.
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Tavsiye:
Cilde bulaştığında hemen bol su ve sabunla temizleyiniz. Çocukların eli-
ne ulaşmamalıdır.
Uygulama ve kuruma esnasında mekan havalandırılmalıdır.
Ürünün çok amaçlı ve çeşitli ürünlerle kullanılabilmesinden dolayı uygu-
lama öncesi mutlaka deneme uygulaması yapılmalıdır.
Ürünün son kullanma tarihine dikkat edilmeldir.
Nemli, ve yüksek sıcaklıklardaki ortamda depolama ve nakliye süre 
uzamış ise ürünün saklama süresi ve ürünün özellikleri olumsuz şekilde 
etkilenebilir.
Uygulama öncesinde kullanıcı yapıştırıcı veya yalıtım ürünü olarak kulla-
nacağı amaca göre beraberinde kullanacağı ürünlere zarar vermemesi 
konusunda deneme yapıp emin olmalıdır.
Buhar geçirgenliği olmayan şiltelerin yüzeye yapıştırılmadan önce ya-
pıştırılacak yüzey hafifçe su birikintisi olmadan nemlendirilmelidir.

Bertaraf
Ürün artık ve kalıntıları yerel, ulusal ve uluslararası yönetmeliklere göre 
bertaraf edilmelidir

Güvenlik Uyarısı
Allerjik reaksiyonlar gösterebilir. Güvenlik bilgi formu talep üzerine elde 
edilebilir.

ARDEX Kalite Standartlarına Göre Teknik Özellikler

Ürün tipi: Silan modifiye esaslı polimer

Yoğunluğu: Yaklaşık 1,56 kg/l

Renk: Beyaz

Malzeme İhtiyacı: Yaklaşık 30-40ml/mtül (kartuş 
ucunun kesiliş şekline bağlı olarak)

Film oluşturma süresi*: Yaklaşık 5 dakika

Kuruma/katılaşma süresi*: 3-4mm için yaklaşık 24 saat

*+23°C sıcaklık ve %50 bağıl nemde laboratuvar ortamında hesaplanmış yakla-
şık değerlerdir. Ortam ve hava şartları bu değerleri değiştirebilir. Yüksek sıcaklık-
lar ve daha düşük bağıl nem bu süreleri kısaltır, daha düşük sıcaklık ve  yüksek 
bağıl nem bu süreleri uzatır.

Shore-A-Sertliği: Yaklaşık 75

Çalışma sıcaklığı: -5°C  ile +35°C  arası

Sıcaklık Dayanımı: -30°C  ile +90°C  arası

EMICODE: EC 1PLUS - Çok Düşük emisyonlu

GHS/CLP sınıflandırması: Yok

GGVSEV/ADR sınıflandırması: Yok

Ambalaj: 290ml kartuş / 
karton içerisinde 20 kartuş

Raf ömrü ve depolama: Orijinal açılmamış ambalajında, 
güneş ışığı ve dondan korunması 
şartıyla, kuru ve serin ortamda yak-
laşık 12 ay saklanabilir.

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. 16
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