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EN 12004 normlarına uygundur

Yüksek yapışma mukavemeti

Kimyasal etkilere karşı dayanımlı

Solvent içermez

Uzun uygulama süresi

Muadillerine göre çok kolay uygulama ve temizleme

Yüksek mukavemetli

Suya ve her türlü dış hava şartlarına dayanıklı

Derz olarak da kullanılabilir

ISO 9001 ve ISO 14001 sertifikalı 

ARDEX Baustoff GmbH Avusturya 

tesislerinde üretilmektedir.

YAPIDAKİ GÖRÜNMEZ GÜÇ

http://www.ardex.com.tr


Ürün Tanımı

Epoksi esaslı yüksek mukavemetli yapıştırıcı.

Uygulama Alanları

İç ve dış mekanlarda.

Çimento esaslı yapıştırıcıların kullanıma uygun olmayan kimyasal 
etkilerin olduğu yiyecek-içecek üzerine olan fabrikalar, 
yemekhaneler, mutfaklar, yüzme havuzları, kaplıcalar vb. 
mekanlarda.

Uygulama Malzemeleri

Her türlü seramik, fayans,porselen seramik, cam mozaik.

Uygulama Yüzeyi

Duvarda ve zeminde.

Beton, şap, eski fayans veya seramik, alçı sıva, alçıpan.

Yüzey Hazırlığı

Uygulanacak yüzey sağlam taşıma kapasitesi olan yapışmayı 
önleyici malzemelerden ve tozlardan arındırılmış kuru bir şe-
kilde olmalıdır.  Boya vb. eski kaplamalar yüzeyden uzaklaştı-
rılmalıdır. 

Uygulamaya başlamadan önce kaba ve düzgün olmayan yüzey
ler ARDEX WA ile çok ince,  mala ile sıyırtma yapılarak üstünden 
geçilmelidir.

Çok bozuk olan yüzeyler ARDEX AM 100 iler düzeltilebilir. 

Ürün Hazırlama

Ambalaj kabında mevcut olan 3 kg’lık ana ürüne 1 kg’lık sert-
leştirici ilave edilir ve homojen bir karışım elde edilinceye kadar 
yaklaşık 4-5 dk spiral bir karıştırıcı ile karıştırılır.

Hazırlanan karışıma hiçbir şekilde su, inceltici veya solvent içe-
ren malzemeler ilave edilmemelidir.

Hazırlanacak malzeme en geç 80 dk içinde tüketilmeli ya da 
bu süre içerisinde tüketilebilecek miktarda malzeme hazırlan-
malıdır. 

Kova içinde artan malzemeye herhangi bir ürün karıştırılmama-
lı, uygun kıvama gelebilmesi için sadece elektrikli karıştırıcı ile 
yüksek devirde karıştırmak yeterli olacaktır. 80 dk sonunda 
artan malzeme kesinlikle kullanılmamalıdır. 

Uygulama

Uygulanacak olan kaplama malzemesinin kalınlığına ve büyüklü-
ğüne bağlı olarak seçilmiş olan uygun diş ölçülü tarak ile malze-
me tercihen düşey olarak yüzeye sürülür ve taranır.

Çalışma süresindeki olası kısalmayı önlemek için malze-
me karıştırıldıktan sonra yüzeye hemen uygulanmalıdır. 
Aksi takdirde kabın içerisinde bulunan malzeme kendiliğin

den ısındığından dolayı çalışma süresini kısaltabilir. Çelişkili 
durumlarda önden deneme uygulamaları yapılmalıdır.

Seramikler en geç 80 dk içerisinde yapıştırıcının üzerine 
yapıştırılmalı ve son düzeltmeleri lastik çekiç veya el ile
yapılmalıdır. Bu süreyi aşmış  açıkta kalmış yapıştırıcının
üzerine herhangi bir şey yapıştırılmamalı ve kurumuş malzeme
yüzeyden uzaklaştırılmalıdır. 

Yüzeydeki taranmış yapıştırıcının açıkta bekleme süresi,
uygulanacak yüzey, hava sıcaklığına, güneş ışını ve rüzgara
bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Uygulamalarda eldiven kullanılması tavsiye edilir. Uygulama sı-
rasında elbiselere bulaşan malzeme hemen temizlenmeli veya 
değiştirilmelidir.

Uygulama bittikten sonra el aletleri ve eller bol su ile beklen-
meden yıkanmalı, seramiklerin üzerinde kalan ürünler ise ıslak 
sünger ile temizlenmelidir. 

Derz Uygulaması

ARDEX WA Epoksi yapıştırıcı aynı zamanda 2-15 mm arası 
derz uygulamasında da kullanılabilir. ARDEX WA taze haldeyken 
seramiklerin üzerinden su ile rahatlıkla silinip temizlenebilir.

Dikkat Edilecek Hususlar

Bozuk olan alt yüzeylerde tamirat ve dolgu yapılması,ağır ve 
büyük taşların döşenmesi için ARDEX AM 100 veya ARDEX A 45  
vb. tamirat harçları kullanılır.

Değerler Uluslararası standartlara uygun olarak +23°C ve %50 
ortam nemine göre hesaplanmış değerlerdir..

Yüksek  sıcaklıklar çalışma süresini kısaltır, düşük sıcaklıklar 
ise uzatabilir.

Kimyasal Özellikler

ARDEX  WA sertleştikten sonra asit ve alkali çözünürlüklere, or-
ganik asitlere ve sıvılara ve bunların etkilerine karşı dayanıklıdır. 

Düzgün, boşluksuz ve renk olarak mukavim olan derzlerin yü-
zeyleri kir, küf tutmaz ve renk değiştirmez özelliklere sahiptir. 

Özellikle evde, işyerlerinde, halka açık yerlerde kullanılan temizlik 
ürünleri veya leke bırakacak kahve, çay, meyve suları vb. ürünlere 
karşı dayanıklıdır. En yüksek kimyasal dayanım özelliklerine 
18°C - 20°C sıcaklıklarda 7 gün içinde ulaşır.

Uyarı

Epoksi gözlere, cilde ve solunum yollarına zarar verebileceğin-
den ürünleri solumayınız, gözlere temas etmesinden sakınınız. 
Gözlere temas etmesi durumunda hemen bol su ile yıkayınız 
ve en yakın doktora müracat ediniz. Çocukların ulaşmasına izin 
vermeyiniz.
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ARDEX kalite normlarına göre teknik özellikler

Yoğunluk    : Taze harç: 1,5 kg/lt 
Malzeme ihtiyacı   : Yüzeyin durumuna ve kullanılan tarak
     kalınlığına bağlı olarak;
     3x3x3 mm diş yaklaşık. 1,5 kg toz/m²
     6x6x6 mm diş yaklaşık. 2,7 kg toz/m²
     8x8x8 mm diş yaklaşık. 3,7 kg toz/m²

Karışım oranı  : Ambalajda bulunan 3 kg’lık A komponentinin 
    ve 1kg’lık B kompenentinin karıştırılması ile

     elde edilir.

Yapışma mukavemeti : Islak ve kuru (28 gün) yakl 2,5 N/mm²

Basınç Mukavemeti   : 1 gün    sonra yaklaşık  60 N/mm² 
      28 gün  sonra yaklaşık  70 N/mm²

Eğilme Mukavemeti   : 1 gün   sonra yaklaşık  35 N/mm² 
      28 gün sonra yaklaşık  43 N/mm²

Uygulama ortam   : +10°C - +25°C
sıcaklığı
Açıkta bekletme   : Yaklaşık 80 dakika
süresi

Düzeltme süresi   : Yaklaşık 80 dakika

Kullanım süresi   : Yaklaşık 80 dakika

Üzerinde yürüyebilme : Yaklaşık 12 saat
süresi      

Mekanik yükleme    : 24 saat
süresi      

Ambalaj    : 4 kg’lık kova 

(3kg A komponent ürünü + 1 kg B komponenti sertleştirici)

Raf ömrü    : Güneş ışığı ve dondan korunması şartıyla
      kuru mekanlarda, açılmamış orjinal
      ambalajında yaklaşık 12 aydır.
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