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Hızlı Çok Amaçlı Astar

İç ve dış mekanlarda, duvar ve zemin yüzeyler için hazır akrilik esaslı astar

Emici ve emici olmayan yoğun yüzeyler için

Seramik yapıştırıcısı, zemin ve duvar kaplamaları öncesinde uygulanır

Güçlü, güvenli ve geniş bir uygulama alanı

Hızlı kuruma, sadece 1 saat sonra diğer işleme geçilebilir

Solvent içermez

Tek bileşenli kullanıma hazır

Rulo veya fırça ile kolay uygulanır, damlama ve akma özelliği düşürülmüş

Kolay uygulama
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YAPIDAKİ GÖRÜNMEZ GÜÇ

ISO 9001 ve ISO 14001 Kalite Yönetim Sistemi 

şartlarını sağlayan ARDEX Avusturya tesislerinde 

üretilmektedir.



Kullanım Alanları

İç ve dış  mekanlarda kullanılır. Duvarda, tavanda ve zeminde. 
Gözenekli ve yoğun yüzeyler için astar;

 — Beton
 — Çimento ve çimento sıvalar
 — Çimentolu harçlar ve kalsiyum sülfat şaplar
 — Seramik ve her türlü kaplama için
 — Terrazzo
 — Dispersiyon kaplamalar
 — Eski, suya dayanıklı kalıntıların
 — Çıtalar
 — Sıvalar

için idealdir.

Ürün içeriği

Kesinlikle solvent içermeyen , özel katkı maddeleri ve silis 
kumu ile beyaz reçine dispersiyonu.  Damlama, akma özelliği 
düşürülmüş. 

Yüzey hazırlama

Uygulama yüzeyi kuru, sağlam, tozdan ve ayırıcı malzemelerden  
arındırılmış, daha sonra üzerine yapılacak uygulama için de 
taşıyıcı olmalıdır. 

Uygulama

ARDEX P4 kullanıma hazır, kısa uzun rulo ve fırça ile rahatlıkla 
uygulanabilir. Yüzeye eşit bir şekilde beyaz bir film tabakası 
oluşacak şekilde uygulanır ve kurumaya bırakılır. Emici olan 
yüzeyler sürülmeden önce ARDEX P4 ağırlığı oranın %15 su 
ile karıştırılıp inceltilebilir. Kuruma süresi alt zeminin emicilik 
durumuna göre 20°C hava sıcaklığında yaklaşık 60 dakikadır. 
Emici olmayan yüzeylerde ve serin havalarda kuruma süresi 
uzayabilir, sıcak hava ve emici alt yüzeylerde kuruma süresi 
azalabilir. Kap içinde kullanılmamış malzeme kaldıysa kapağı 
iyice kapattıktan sonra saklanabilir, ancak birkaç gün içersinde 
tüketilmelidir. Kullanılan kap, rulo veya fırçalar kullanımdan he-
men sonra suyla yıkanabilir. ARDEX P 4 +5°C’nin üzerinde 
uygulanmalıdır. 

Uyarı

Kullanım esnasında eski alt zeminlerde kalıntı sıva, boya veya 
yapıştırıcı kalıntılarının sağlam, suya dayanıklı ve yeterli derecede 
taşıyıcı olup alt zeminden çözülmemeleri gerekir.
Yüzeydeki suya dayanıklı olmayan katman veya kalıntılar  
yüzeyden uzaklaştırılmalıdır.

ARDEX kalite normlarına göre teknik özellikler

Malzeme ihtiyacı    : Uygulanacak zeminin düzgünlük ve su   
      emiciliğine, uygulama aletinin özelliğine  
      bağlı olarak 100-500gr/m²

Kuruma süresi    : Yaklaşık 60 dakika

Yerden ısıtmaya     
uygunluğu     : Uygun

Giscode     : D1

Ambalaj  

2kg ve 8kg’lık kova

Raf ömrü  

Güneş ışığı ve dondan korunması şartıyla, kuru mekanlarda, 
açılmamış orjinal ambalajında yaklaşık 12 aydır.
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Bu dökümanda yer alan  bilgiler mevcut bilimsel ve pratik verilere dayan-
maktadır ve ürünün kullanım yeri ve amacına göre değişiklik gösterebilir. 
ARDEX yalnızca ürünün ön görülen standart şartlarda vadedilen kalitesini 
sağlamakla yükümlüdür. ARDEX’în yazılı önerisi olmaksızın gerçekleşti-
rilecek amaç veya kapsam dışı kullanımlar ve uygulama kaynaklı hata-
lardan ARDEX Yapı Malzemeleri Limited Şirketi sorumlu tutulamaz. Bu 
döküman revizyona uğradığında eski basımları geçersiz olur.
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