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ARDEX E 25
Sentetik Reçine Dispersiyon Katkısı
• Çimentolu harç ve tesviye şaplarını güçlendirmek 

için ideal karışım ürünü.
• Elastikiyeti ve aşınma direncini arttırır.
• Kolay uygulama sağlar

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
Çimentolu harç, tesviye ve düzeltme şapları, kendinden yayılan ince 
şapları güçlendirmek için ARDEX zemin toz ürünleri ile birlikte katkı 
olarak kullanılır.
Çimentolu şapın yüzey sertliğini, aşınma direncini ve elastikiyetini 
arttırıp çatlama riskini azaltır.
İç mekanlar için uygundur.

Ürün İçeriği
Solvent içermeyen su bazlı beyaz sentetik reçine dispersiyon. 

Uygulama
Ürünü toz ürünle karıştırmak için temiz kap kullanılmalıdır.
ARDEX E25 1:2,5 ila 1:5 oranında su ile karıştırılarak harcın karışım 
suyu hazırlanır. Sonra kaba toz ilavesi yapılarak elektrikli bir karıştırıcı 
ile istenen kıvam elde edilene kadar karıştırılır.

Ürün Sarfiyatı ve İhtiyacı
Toz ürünün karışım suyu değerlerine ve elde edilmek istenen harcının 
ihtiyacına göre sarfiyat değişebilir. ARDEX E25 genelde 25kg toz ürüne 
duruma göre karışım suyuna 1-2,5kg arasında ilave edilir.
Çelişki yaşanması halinde numune uygulama yapılması tavsiye edilir.

Güvenlik Bilgileri
GISCODE D1 = Solvent içermez
Ürün içeriği: 5-Klor-2 metilizosiyazolin -3 on ve 2 metilizosiyazolin-3-on 
(3:1) 
Allerjik reaksiyonlar oluşturabilir.
Çocukların eline geçmemelidir.
İçeriği ve ambalajı yerel, ulusal, uluslararası yönetmeliklere göre berta-
raf edilmelidir.

GHS/CLP Sınıflandırması: Yok

GGVSEB/ADR Sınıflandırması: Yok

Ambalaj: 5kg ve 25kg bidon

Raf Ömrü ve Depolama: Orijinal açılmamış ambalajında, serin fakat 
dondan korunmuş, direkt güneş görmeyen bir mekanda yaklaşık 12 ay 
saklanabilir.

ARDEX Türkiye, Almanya merkezli uluslararası ARDEX Group‘un Türkiye iştirakidir.

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. 05
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