
Zemin ses izolasyonu yapılması gerekli durumlarda seramik vb. kaplama 
malzemelerinin altına kaplama ve ana zemini birbirinden ayırmak ve ses 
izolasyonu sağlamak amacı ile kullanılır. 

Dekuplaj özelliği sayesinde ana zemin ve kaplama malzemesi arasında 
oluşan gerilimleri yok eder, çatlakları köprüler ve güvenli bir döşeme 
imkânı sunar.

14 dB gibi belirgin bir darbe ses iyileştirmesi sağlar.

Eski veya yeni yapılarda, tadilatlarda ve 2 KN / m²’ye kadar yük uygulanan 
konut ve iş yerlerinde kullanılabilir.

4,5 mm gibi düşük bir yüksekliğe sahiptir.

Kolayca kesilir ve basit uygulama imkânı sağlar.

Yerden ısıtmaya sahip zeminlere uygundur.
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DIN EN ISO 9001 kalite yönetim sistemine

göre sertifikalandırılmış üretici.

ARDEX DS 40
Zemin Ses Yalıtım Plakası

YAPIDAKİ GÖRÜNMEZ GÜÇ



Kullanım Alanları

İç mekanlarda, zeminde.

Eski veya yeni yapılarda, tadilatlarda ve 2 KN / m²’ye kadar 
yük uygulanan konut ve iş yerlerinde kullanılır.

Ses izolasyonu için seramik, doğal taş, beton vb. kaplamaların 
öncesinde aşağıdaki zeminlerin üzerinde kullanılır

  —  Beton
  —  Çimentolu Şap
  —  Kalsiyum Sülfat
  —  Magnezit-taş şap
  —  Asfalt zifli şap
  —  Yerden ısıtmalı şap
  —  Sunta ya da tahta döşeme
  —  Eski seramik vb. yer döşemeleri
  —  Eski PVC ve parke döşemeleri

Konut tipi ıslak mekanlarda sadece ARDEX yalıtım ürünleri ile 
birlikte kullanılır.

Ürün İçeriği

Ürün, elastiki yapıya sahiptir ve malzemesi mineral katkılıdır. 
Alt yüzeyi lifli, üst yüzeyi ise kumludur

Zeminin Hazırlanması

Alt zemin kuru, sert, sağlam, ayırıcı maddelerden arındırılmış, 
bükülmeye dirençli ve düz olmalıdır. 

Kalsiyum sülfat (alçı) esaslı şaplarda ise zemin önceden zım-
paralanmalı, tozu temizlendikten sonra ARDEX P 51 Emici  
Yüzeyler İçin Astar ile kaplanmalıdır.

Parlak ve tahta gibi yoğun zeminlerde ARDEX P 82 Epoksi As-
tar sürülmelidir. ARDEX DS 40 Zemin Ses Yalıtım Plakalarının  
tüm yüzeyi kaplayacak şekilde uygulanması sağlanmalıdır.
 
Terazide olmayan zeminler tesviye ve düzleştirme işlemleri 
ARDEX Tesviye Ve Düzleştirici ile, tespit ARDEX Astar ile  
yapılmalıdır.

Yükseklik farkı olmaması şartıyla 1 mm lik çatlaklar köprüle-
nebilir.

Uygulama

Duvar kenarlarında ses izolasyonu, köpük şeritler yardımı ile 
sağlanmalıdır.

ARDEX DS 40 Zemin Ve Ses Yalıtım plakaları, falçatayla alt ta-
raftan kesilmeli ve yerleştirilmelidir. ARDEX FB 9L ya da ARDEX  
X 78 S ile 3 mm taraklı mala kullanarak, pürüzlü yüzeylerde 4 
mm taraklı mala kullanarak çapraz bir şekilde döşeme yönün-
de sürülmelidir. ARDEX DS 40 plakalar 10-15 dakikalık açıkta 
bekletme süresini geçmeyerek, lifli yüzey alta gelecek şekilde, 
taze yapıştırıcı yatağına bastırılarak yerleştirilmelidir. Plakalar, 
derz oluşmasını engelleyecek sıklıkta yerleştirilmelidir. Olası 
sızmada plaka sökülür, fazlalık alındıktan sonra yerine döşenir.

Eski PVC zemin, parke ya da astarlanmış eski zeminlerdeki 
gibi emici özelliği fazla olan zeminlerde, ARDEX PREMIUM AF 
460 MS uygulanır. Bu üniversal yapıştırıcı bir rulo yardımı ile 
bolca sürüldükten sonra ARDEX DS 40 plakaları 10-15 dakika-
lık açıkta bekletme süresini geçmeyecek şekilde bastırılarak 
yapıştırılır ve devamında üzerine hemen seramik uygulaması 
yapılabilir.

Astarlanmış emici özelliği yüksek olan zeminlerde öncelikle 
ARDEX P 51 astar, 1’ e 1 oranında suyla seyreltilerek sürülür. 
ARDEX DS 40 Plakalar yapıştırıcı yardımı ile bastırılarak yer-
leştirilmeden önce astar iyice kurumalıdır. 

Plakalar hep şaşırtılarak döşenmelidir ki + şeklinde derzler 
oluşmasın.

Emici özelliği yüksek olan zeminlerde, ARDEX DS 40 plakaları 
döşendikten sonra hemen seramik vb. kaplama uygulamasına 
geçilebilir. Emici özelliği az olan zeminlerde ise yaklaşık 2 
saat beklenmelidir.

ARDEX DS 40 Plakalar önceden kontrol edilmeli ve açık derz-
ler ARDEX CA 20 P montaj yapıştırıcısı yardımı ile kapatılmalı-
dır. Fazla malzeme bir spatula yardımı ile kazınmalıdır. Kuruma 
süresi ortam sıcaklığına bağlı olarak yaklaşık 30 dk. dır. Bu 
derzler, çift taraflı bant ya da ARDEX S1-K Tek Bileşenli Yalıtım 
Malzemesi ile kapatılabilir.

Seramik vb. kaplamaların uygulamasında, öncelikle ARDEX  
FB 9L yada ARDEX X 78 S kullanılmalıdır. Neme karşı hassas 
doğal taş uygulamalarında, ARDEX Mermer ve Granit Yapıştı-
rıcısı kullanılabilir. Kaplamaların yapıştırıcı yatağında yeterince 
temas sağlamasına dikkat edilmelidir.

Öngörülen kaplamaların uygulamasında ≥ 15x15 cm lik ölçü, 
en az 1500 N luk kırılma gücüne sahip olmalıdır. Seramik min. 
8 mm, doğal taş min. 15 mm kalınlığında olmalıdır.

Genel Olarak

ARDEX DS 40 +5°C’ nin altında kullanılmamalıdır.
Çelişki yaşanması halinde numune uygulaması yapılması 
önerilir.

Dikkat Edilecek Hususlar

ARDEX DS 40 Plakaları’ nın ihtiyacı olan yalıtımlar, sürekli  
ARDEX yalıtım ürünleriyle sağlanmalıdır.

Zeminde daha önceden var olan derzler, ARDEX DS 40 plaka-
larıyla aynı şekilde korunmalıdır.  

Dış mekân ve mütemadiyen ıslak mekânlarda uygulanmama-
lıdır.

Zemin Ses Yalıtım Plakası
ARDEX DS 40
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ARDEX kalite normlarına göre teknik özellikler

Plaka Ölçüsü    : 750 mm x 500 mm x 4,5 mm  
       0,375 m²/plaka

Ağırlık     : 5,1 kg / m²

Renk     : Mavi

Darbe ses kesici 
iyileştirme özelliği    : 14 dB (DIN EN İSO 140-8’ e göre)

Yangın dayanım sınıfı : B2 (sadece plaka),  
      B1 (kaplama malzemesi ile) 

Isı direnç değeri    : 0,036 m²K/W

Isı iletim katsayısı    : 0,11 W/mK

Su buharı geçirgenlik 
direnci     :  450 μ

Yerden ısıtmaya
uygunluğu    : Evet

Ambalaj  

Kartonda 10 plaka = 3.75 m² 

Raf ömrü  

Güneş ışığı ve dondan korunması şartıyla, kuru mekanlarda, 
açılmamış orjinal ambalajında yaklaşık 3 yıldır.

Zemin Ses Yalıtım Plakası
ARDEX DS 40

Bu dökümanda yer alan  bilgiler mevcut bilimsel ve pratik verilere 
dayanmaktadır ve ürünün kullanım yeri ve amacına göre değişiklik 
gösterebilir. ARDEX yalnızca ürünün ön görülen standart şartlarda 
vadedilen kalitesini sağlamakla yükümlüdür. ARDEX’în yazılı öneri-
si olmaksızın gerçekleştirilecek amaç veya kapsam dışı kullanımlar 
ve uygulama kaynaklı hatalardan ARDEX Yapı Malzemeleri Limited 
Şirketi sorumlu tutulamaz. Bu döküman revizyona uğradığında eski 
basımları geçersiz olur.
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