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ARDURAPID EFFEKTLİ , mermere renk vermez

ARDEX A 35 çabuk donan çimento ile üretilmiştir

Kenarlarda renk değişimlerine sebebiyet vermez

Çökme yapmaz

Kolayca temizlenir

Kısa sürede seramiklerin kenarlarına yapışma
mukavemeti 

Çatlama yapmaz

8 mm derz genişliğine kadar uygulanabilir
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RENKLER:

YAPIDAKİ GÖRÜNMEZ GÜÇ

ISO 9001 ve ISO 14001 Kalite Yönetim Sistemi 

şartlarını sağlayan ARDEX Avusturya tesislerinde 

üretilmektedir.



Uygulama Alanları

Çeşitli mermer, oniks ve her türlü doğal taşların derz dolgu 
işlemlerinde kullanılır. Kenarlarda oluşabilecek renklenmeyi en-
geller. 

8 mm derz genişliğine kadar olan derzlerde kullanılır. 
İç mekanlarda kullanılır. 

Ürün İçeriği

İçeriğinde özel toz kimyasallar bulunan ve ARDEX A 35 çabuk 
donan çimento ile üretilmiş derz  dolgu malzemesi.

Suyla karıştırıldığında, kaygan, yağlı ve macunumsu, kolaylıkla 
işlenebilen bir harç oluşur.

Harçlar kısa sürede yapışma özelliği gösterirler ve gerek düşük 
ortam sıcaklıklarında, gerekse geniş derzlerde, temizlenme so-
nucu çökme yapmaz. Yüksek dolgu kapasitesine sahiptir, sıkıca 
yapışır ve çatlama yapmaz. 

Harcın içeriğindeki mevcut su ve nem tamamen harcın yanı 
malzemenin kristal yapısında kalır buharlaşma yapmaz ve ya-
pışma sürecinin sonunda mermerde renk değişikliğine sebep 
olabilecek bir nem nüfuzu oluşmaz.

Derzler kısa süre içinde mukavemetlerine ulaşırlar. 

Ürün Hazırlığı

Temiz bir karışma kabının içine yaklaşık 1,55 litre su konduktan 
sonra 5 kg ARDEX MG torbası yavaşça boşaltılır ve elektrikli bir 
karıştırıcı ile 4-5 dk yüksek devirde topaksız bir şekilde macun 
kıvamına gelene kadar karıştırılır. 

Harç 20°C ortam sıcaklığında yaklaşık 30 dk. işlenebilir. Yük-
sek sıcaklıklar bu süreyi kısaltırken, düşük sıcaklıklar ise uzatır. 

Ürünün Uygulanması

Hazırlanan harcın dolgu gücü çok yüksek olup uygulaması 
aksine lastik mala ile çok hafif ve kolaydır. Mermere çapraz 
bir şekilde malzeme yüzeye bolca yayılarak derz boşluklarına 
kolayca dolması sağlanır. Malzeme çökme yapmadığından tek 
uygulamada bile derzler doldurulabilir.Harcın kısa sürede ya-
pışma özelliği nedeniyle, dolgu işleminden kısa bir süre sonra 
dolgunun zarar görme olasılığı olmadan, yüzeyin temizlenme 
işlemi yapılabilir. 

Harç artıkları kesinlikle kullanılmamalıdır. 

Pürüzlü ve düzgün olmayan doğaltaş plakaları, dolgu işlemin-
den önce az miktarda ıslatılmalıdır. 

Çelişki yaşanması halinde numune uygulama yapılması tavsiye 
edilir. 

ARDEX MG doğaltaş derz dolgusu en az 5°C ortam sıcaklığın-
da uygulanmalıdır. 

Dikkat Edilecek Hususlar

Özellikler yüzeyleri çok pürüzlü mermer plakalarda, harç artık-
ları yüzeye yapışabilir. Bu nedenle, böyle taşlar için numune 
uygulama yapılması tavsiye edilir.

Uyarı

Çimento içerir. Cilde ve solunum yollarına zarar verebileceğin-
den solumayınız, gözlere temas etmesinden sakınınız. Gözlere 
temas etmesi durumunda hemen bol su ile yıkayınız ve en yakın 
doktora başvurunuz. Çocukların ulaşmasına izin vermeyiniz.  

ARDEX kalite normlarına göre teknik özellikler

Karışım oranı    : 5 kg’lık torba için yaklaşık 1,55 lt su   

Yoğunluk     : yaklaşık 1,3 kg/litre

Taze harç ağırlığı    : yaklaşık 1,9 kg/litre

Sarfiyat:     : 3mm derz genişliğ, 5mm derz derinliği ile
       60X60 cm plakalarda yakl. 0,10kg / m²
       30x60 cm plakalarda yakl. 0,15 kg / m²
       30x30 cm plakalarda yakl. 0,20 kg / m²
       15x30 cm plakalarda yakl. 0,30 kg / m²
       20x30 cm plakalarda yakl. 0,25 kg / m²

Çalışma/Kovada    :  yaklaşık 30 dakika (20°C sıcaklıkta) 
bekletme süresi

Üzerinde 
yürüyebilme süresi    : yaklaşık 90 dakika

Basınç mukavemeti    :  1. gün sonunda 40N/mm² 
       3. gün sonunda 60N/mm² 
       7. gün sonunda 70N/mm²
     28. gün sonunda 80N/mm²
Yerden ısıtmaya
uygunluğu    : Evet

Ambalaj  

5kg kraft torba 

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.


