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Duvarda, tavanda ve zeminde

Güçlü, güvenli ve geniş bir uygulama alanı

Astar olarak, aderans arttırıcı ve gözeneklerin kapanmasını sağlar, 
su emiciliği bariz azaltır

Yüzeye uygulanan perdah sıvaları veya kendinden yayılan zemin 
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YAPIDAKİ GÖRÜNMEZ GÜÇ

ISO 9001 ve ISO 14001 Kalite Yönetim Sistemi 

şartlarını sağlayan ARDEX Avusturya tesislerinde 

üretilmektedir.



Kullanım Alanları

Astar olarak, aderans arttırıcı ve gözeneklerin kapanmasını 
sağlar, su emiciliği önemli ölçüde azaltır. 

Her türlü seramik yapıştırıcısı, çimentolu veya alçı sıva ve  
kendinden yayılan şap öncesi alt yüzeyde uygulanır.

Her türlü eski yeni çimentolu ve alçı şap, beton brüt beton, 
sunta, fayans v.b. kaplamaların üzerinde aderans arttırıcı olarak 
kullanılır.

Duvarda, tavanda ve zeminde.

İç mekanlarda.

Ürün İçeriği

Kesinlikle solvent içermeyen , beyaz reçine dispersiyonu  
sayesinde su ile irtibatı keser. 

Yüzey Hazırlama

Uygulama yüzeyi kuru, sağlam, tozdan ve ayırıcı malzemelerden 
arındırılmış olmalıdır. 

Uygulama

Temiz bir kap ya da kova kullanılmalıdır. ARDEX P 51 astar ve  
aderans arttırıcı düz ve emici olmayan yüzeyler üzerine se-
ramik yapıştırılacak ise su ile inceltilmeden kullanılmalıdır. 
Sunta plakalar üzerine perdah sıvası ya da kendinden yayılan 
şap kullanılacak ise 1:1/2 oranında suyla inceltilebilir. Kaba 
beton veya sıvaların üzerine gözeneklerin kapatılması için 1:1 
oranında suyla inceltilebilir. Emici yüzeyler üzerine 1:3 oranında 
suyla inceltilerek kullanılır. Gereken hallerde iki kat sürülebilir. 
Numune yüzey yapılması önerilir. 

Malzeme İhtiyacı

Düz ve emici olmayan yüzeyler için astar ve aderans arttırıcı 
olarak inceltilmemiş 300gr/m². Yoğun ve düz yüzeyler için 
astar ve aderans arttırıcı olarak  200gr/m² konsantre; bu da 
300gr 1:1/2 olarak su ile inceltilmiş ARDEX P 51 konsantresidir.  
Beton ve şapın gözeneklerini kapatmak için 150gr konsantre: 
bu da 300gr 1:1 suyla inceltilmiş ARDEX P 51 konsantresidir.  
Yüzeyin tozunu bağlamak için 50gr konsantre: bu da 200gr 
1:3 suyla inceltilmiş ARDEX P 51 konsantresidir. ARDEX P51 
yüzeye nüfuz eder ve belirli oranda emilir bu nedenle belirli bir 
uygulama kalınlığı söz konusu değildir. Belirtilen oranlarda suy-
la inceltilerek kullanılır ve yüzeyde yakl. 200µ’a kadar kalınlık 
oluşturur. 

Dikkat Edilecek Hususlar

Kullanım esnasında eski alt zeminlerde kalıntı sıva, boya 
veya yapıştırıcı kalıntılarının sağlam, suya dayanıklı ve yeterli  
derecede taşıyıcı olup alt zeminden çözülmemeleri gerekir. 
Astar film tabakası geceden sabaha kadar kurumaya bırakılmalı. 
Yüzeydeki suya dayanıklı olmayan katman veya kalıntılar yüzey-
den uzaklaştırılmalıdır. 

Astar ve Aderans Arttırıcı Uygulama Tablosu

Alt Yüzey ARDEX P51 / Su Oranı

Prefabrik veya beton gibi  
kaygan ve yoğun yüzeyler, 
sıkıştırılmış şap, anhidrit şap, 
Terrazzo, doğaltaş, fayans ve 
seramik. Üzerinde yapışkan 
boya, sıva kalıntıları olan eski 
alt zeminler üzerine perdah 
sıvası veya kendinden yayılan 
şap uygulaması için

1 : 1/2

Beton perde kolon ve 
tavanlar için

1 : 1

Çimentolu şap, gözenekli  
anhidrit, gözenekli yüzeyler
üzerine perdah sıvası veya 
kendinden yayılan şap 
uygulaması için

1 : 3

Kaygan brüt beton duvar ve 
tavan yüzeyler
üzerine alçı sıva ve saten 
alçı uygulaması için

1 : 3

Alçı blok veya alçı sıva üzerine
çimento esaslı ince perdah 
sıvası uygulamaları için

1 : 3

Sunta plakalar üzerine
Fleks yapıştırıcı S48 
uygulaması için

inceltilmeden

Tahta, metal, cam, boya, zift esaslı vb. kaplamalar üzerine  
ARDEX P51 uygulanmaz, onun yerine ARDEX P82 önerilir.

Yoğunluk: ~ 1,05

Kuruma Süresi: Su ile inceltilme oranına göre değişiklik 
gösterir.  (3 – 24 saat arası)

Sıcaklık Dayanımı: Azami 70-80°C’dir, teorik olarak kuruduk-
tan sonra bu sıcaklık altındaki tüm sıcaklıklara dayanır. Fakat 
yalnızca iç mekanlarda kullanım için uygundur.

Yapışma Dayanımı: Yüzeye nüfuz ettiğinden alt yüzeyin 
yapışma mukavemetine eş değerdir.

Ambalaj  

5kg ve 25kg’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 dayanmaktadır 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 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. Ya
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