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ARDEX CEM GROUT
Dolgu ve ankrajlar için akışkan kıvamlı yapısal harç 
• Metal elemanların ankrajı için
• Duvarların veya kolonların yerleşimi için
• Çekme yapmaz
• Çok yüksek dayanım

Kullanım Alanları
Orta şiddette mekanik yüke maruz kalan beton zeminlerde dolgu ve 
ankraj işlemi için.
Beton kolonlar, köprü bağlantıları, raylar, duvar ve kolon aralarının dol-
durulması için.
Yatay beton yüzeylerdeki özel tamir işlemleri, enjeksiyon, donatı, kap-
sül vb. için (dökerek)

Ürün Özellikleri
Kısa ve uzun vade mekanik dayanımı çok yüksektir. Büzüşmez (aksine 
çok az miktarda genleşir), böylece çatlaklar önlenir ve ürün sertleştik-
ten sonra doldurması gereken bütün alanı kaplamış olur.
Metal yüzeyler ve betona mükemmel yapışır. Akışkanlığı çok iyidir, bir 
miktar suyla karıştırıldığında kendinden yayılan hale gelir, böylece harç 
tüm alana harika yayılır ve erişilmesi zor alanları bile doldurur.
Temas halinde olduğu metal yüzeyleri korur ve dayanıklılıklarını arttırır.  
Korozyona neden olabilecek klorid veya metal agregalar içermez. 
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ARDEX CEM GROUT
Beton yapıların tamiri için polimer podifiyeli çimentolu harç (PCC) 

EN 1504-6

Klorür iyonu içeriği : ≤ %0,5

Çekip çıkarma dayanımı: : 75 kN yük altında ≤ 0.6 mm

Camsıya geçiş sıcaklığı: : NPD

Çekme yükü etkisiyle sünme : NPD

Tehlikeli Maddeler : EN 1504-6 madde 5.3 
 ile uyumludur.

Yangına Tepki Sınıfı : A1
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Uygulama
Yüzey sağlam, pürüzlü ve temiz olmalıdır. Uygulamadan önce nemlen-
dirilebilir ama çok fazla ıslatılmamalıdır. 
ARDEX CEM GROUT’a önce gereken toplam suyun 2/3 kadarı eklenir 
ve homojen hale geldikten sonra istenen kıvam elde edilinceye kadar 
suyu geri kalanı eklenir. (Toplam su miktarı 25kg torba için 4 - 4,5 l 
kadardır) Eğer daha koyu kıvamlı bir harç istenirse karışımdaki su mik-
tarı 3 - 4 litre civarında bırakılmalıdır. Fazla su eklenmesi ürünün etkinli-
ğini azaltır.
Elde edilen harç ile 7 cm kalınlığa kadar doldu yapılabilir. Daha kalın 
uygulamalar için 2 torba ARDEX CEM GROUT bir torba 6 mm agrega ile 
karıştırılmalıdır.
Ürünün 2 - 3 gün nemli kalacak şekilde kürlenmesine dikkat edilmelidir. 
+5°C’nin altında ve +30°C’nin üstündeki sıcaklıklarda uygulanmamalı-
dır.  Harç kurumaya başladıktan sonra su eklenmemeli veya tekrar ka-
rıştırılmamalıdır.

Uyarı
Çimento içerir; gözde ve deride tahrişe neden olabilir. Çocuklardan 
uzak tutulmalıdır. Gözle ve deriyle temasından kaçınılmalıdır. Teması 
halinde; temiz su ile yıkanmalı ve doktora başvurulmalıdır. Uygun koru-
yucu eldiven kullanılmalıdır.
Kuruduktan sorna fiziksel ve çevresel olarak zararsızdır.

ARDEX Kalite Standartlarına Göre Teknik Özellikler

Karışım oranı: 25 kg’lık torba için yakl. 4,0 l su

Taze harç yoğunluğu: Yaklaşık 2,2 kg/l

Malzeme ihtiyacı: Yaklaşık 1,9 kg toz/m²-mm

Basınç mukavemeti:   1 gün sonra yaklaşık  34 N/mm²
  3 gün sonra yaklaşık  58 N/mm²
  7 gün sonra yaklaşık  62 N/mm²
28 gün sonra yaklaşık  67 N/mm²

Eğilme mukavemeti:   1 gün sonra yaklaşık  6,0 N/mm²
  3 gün sonra yaklaşık  7,0 N/mm²
  7 gün sonra yaklaşık  9,5 N/mm²
28 gün sonra yaklaşık   10 N/mm²

Genleşme: 28 gün sonra yaklaşık + %0,1

Ambalaj: 25 kg kraft torba

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

ARDEX CEM GROUT
Dolgu ve ankrajlar için akışkan kıvamlı yapısal harç 

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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