
Fungisit yapılı (asetik asit içerikli) yalıtım silikonu

İçte ve dışta hareketli derzlerin, köşelerin, kenarların ve bitiş noktaların 
elastik olarak kapatılmasını sağlar.

Kolay sıkılabilir, uygulanabilir ve düzeltilebilir

Üstün yapışma özelliği

UV-ışınlarına,  dış hava şartlarına ve çeşitli etkili temizlik ürünlerine karşı  
dayanıklıdır.

Mevcut renkler:

ARDEX Yapı Malzemeleri Ltd. Şti.
İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi
11. Yol C Parsel C1 Tuzla / İstanbul
Telefon : (216) 394 01 14
Faks     : (216) 394 03 77
info@ardex.com.tr
www.ardex.com.tr

ARDEX SE
Derz Dolgu Silikonu

YAPIDAKİ GÖRÜNMEZ GÜÇ

Gri    (Grau)

Şeffaf   (Transparent)

Açık Gri  (Hellgrau)

Gümüş Gri   (Silbergrau) 
Antrasit  (Anthrazit)  
Jasmin   (Jasmin)  
Beyaz   (Weiß)

Çimento Grisi (Zementgrau)

Pergamon  (Pergamon)

Bazalt   (Basalt)

Parlak Beyaz (Brillantweiß)

Bahama Bej  (Bahamabeige)

Kum Beji   (Sandbeige)

Jura Beji  (Jurabeige)  
Kum Gri  (Sandgrau)

Gri Kahve   (Graubraun)

Bali Kahve   (Balibraun)

Koyu Kahve  (Dunkel Braun)



Kullanım Alanları

İçte ve dışta, yerde ve duvarda

 — Banyo, duş ve WC’lerde,
 — Seramik v.b. kaplamaların olduğu yaşam mekanlarında,
 — Kapı, pencere ve çeşitli yapı elemanlarında,
 — Balkon, teras ve cephede çeşitli seramik kaplamalarının 

olduğu bölgelerde

hareketli derzlerin, köşelerin, kenarların ve bitiş noktaların elas-
tik olarak kapatılmasını sağlar.

Ürün Özellikleri

ARDEX SE tek bileşenli, asetik asit içeren, yalıtım silikonudur. 
Kolay sıkılır, uygulanır ve düzeltilebilir. Çok esnek olduğundan 
%25’e dilatasyon ve derzlerdeki genleşmeleri absorbe edebilir. 
ARDEX SE kuruduktan sonra UV-ışınlarına,  dış hava şartlarına 
ve çeşitli etkili temizlik ürünlerine karşı dayanıklıdır. Derzler 
problemsiz temizlenebilir. Fungisit yapısından dolayı mantar ve 
küf oluşumuna engel olur.

Alt Yüzey Hazırlığı

ARDEX SE simli ve simsiz fayanslarda, seramiklerde, camda, 
vitrifiyede, akrilik banyo ve mutfak elemanlarında, eloksal ve 
boyalı alüminyum profillerde, plastikte,  lamine mutfak  tezgah 
ve dolaplarında, solvent içermeyen akrilik boya ve cilalarda, 
ahşap, tahta v.b. elemanlarda kullanılabilir. 

Uygulama yapılacak derz kenarları, sıkı, sağlam, taşıyıcı, 
kuru, temiz ve toz, yağ v.b. ayırıcı maddelerden  arındırılmış 
olmalıdır. Eski derz dolgusu ya da silikon v.b. maddeler  
yüzeyden tamamen uzaklaştırılmalıdır. Yağlı derzler, 
banyo küveti ve teras kenarları ilgili temizlik ürünleri ile  
temizlenmelidir. Derin derzler, silikon uygulaması 
yapılmadan önceden polietilen dolgu şeritleri ile sonraki 
malzemeye zarar  vermeyecek şekilde doldurulmalıdır. 

Sığ derzlerin tabanına üç taraflı yapışma oluşmaması için  
önceden polietilen bant konulmalıdır. İç mekanlarda derz 
genişliği en az 5mm, dış mekanlarda ise en az 10mm olmalıdır. 
Bitümlü, ziftli, yağlı ve akrilik esaslı emprenye malzemeleri  
önceden dolgu amaçlı olarak uygulanmamalıdır.

Uygulama

Ambalajın üzerinde bulunan ucu kesip tüpün ucuna vidaladıktan 
sonra derzin durumuna göre eğimli kesiniz. Kartuşu uygun 
silikon tabancasına takınız. ADREX SE’yi derzin kenarına iyice 
yapışmasını sağlayacak şekilde uygun miktarda uygulayınız. 
Bitiş kenarlarında veya noktalarına üçgen bir şekilde sıkınız. Film 
tabakası oluşmadan önce yaklaşık (10-12 dakika). Taze sıkılmış 
ARDEX SE aynı zamanda kurumuş olan silikon üzerine rahatlıkla 
yapışacağı için uygulama kısmen de yapılabilir. Ancak eski  
malzemenin yüzeyi temiz ve tozsuz olmalıdır.

Derz genişliği tespit edilirken mutlaka yapıdaki oluşabilecek 
genleşme ve kesme kuvveti  gibi hareketler göz önünde 
tutulmalı ve uygulanmış olan silikonun genleşme kapasitesi olan 

%25 daha fazla olmaması öngörülmelidir. Bu durumda sadece 
derz genişliği değil aynı zamanda derz derinliği ve ikisinin 
aşağıdaki gibi birbirlerine oranları da göz önünde tutulmalıdır.

Genişlik Derinlik

10mm’ye kadar Genişlik kadar, ancak en az 6mm

10mm 8-10mm

15mm 8-12mm

20mm 10-14mm

25mm 12-18mm

Dış mekanlardaki derz uygulamalarındaki derz genişlik ve  
derinlikleri en az 10mm olmalıdır.

ARDEX SE uygulamalarındaki alt zemin sıcaklığı +5°C üzeri ve 
40°C altı olmalıdır.

Derz Dolgu Silikonu
ARDEX SE



Derz Dolgu Silikonu
ARDEX SE

Dikkat Edilecek Hususlar

ARDEX SE su geçirmezlik özelliğine sahip olup derzlerin içine 
suyun girmesini engeller.  Ancak bu uygulama genel yapısal 
yalıtım şartlarında belirtilen şartların yerine kullanılmaz.

ARDEX SE’nin üzeri boyanamaz ve yüksek yapılardaki genleşme 
derzlerinde kullanılamaz. ARDEX SE zemin kenar derzleri için 
uygundur. Ancak mekanik olarak yüksek ağırlığa maruz kalan 
zeminlerde kullanılmaz.

ARDEX SE fungisit içerikli yapısından dolayı mantar ve küfe 
dayanıklı olmasına rağmen, ıslak mekanlarda ve tesisat  
bölgelerinde biriken kir ya da sabun v.b. temizlik maddeleri 
neticesinde silikonun üzerinde oluşan birikintiler mantar ve küf 
oluşumuna zemin oluşturabilir. Dolayısıyla derzlerin üzeri kuru 
olarak silinmesi veya kirlenme durumuna göre zaman içersinde 
uygun dezenfekte ürünleriyle temizlenmesi bahsi geçen mantar 
ve küf oluşumu riskini iyice azaltacaktır.

Açılmış kartuşlar tamamen kullanılmadığında, ucu iyice hava 
almayacak şekilde kapatıldığında günler sonra bile tekrar 
kullanılabilir. 

Uygulama esnasında bulaşan malzeme tazeyken, inceltici ile 
temizlenebilir. Kuruduktan sonra ise zeminin durumuna göre 
mekanik müdahale ile yüzeyden uzaklaştırılır.

Cilalı ve sentetik zeminlerde önceden uygulama ve yapışma 
dayanımı kontrolü yapılması tavsiye edilir. ARDEX SE’nin bitümlü 
ürünler ile teması halinde yüzeyde renk farklılıkları ve yapışma 
zayıflığı oluşabilir. 

Bitümlü, butyl, EPDM, lastik, polietilen, hassas mermer ve 
doğaltaş, neopren, zift, ve teflon yüzeyler için uygun değildir.  
ARDEX SE özellikle teflon ve polietilen yüzeylere yapışmamaktadır. 
Diğer bahsi geçen yüzeylerde de renk farklılıkları oluşturabilir. 
Doğaltaş yüzeyler için ARDEX ST silikonları önerilir.

Gözenekleri açık seramik ve kaplamalar uygulama öncesi uy-
gun bir bant ile üzerleri kaplanmalıdır. Herhangi bir parlatıcı 
madde bu yüzeylerin üzerine temas etmemelidir aksi halde 
yüzeyde lekeler oluşabilir.

Öneri

Asetik asit içerir. Çocukların eline geçmemelidir. Cilde ve 
göze temasından kaçınılmalıdır. Teması halinde bolca suyla 
yıkanmalıdır veya doktora danışılmalıdır.

ARDEX kalite normlarına göre teknik özellikler

Malzeme içeriği    : Asetik asit içerikli silikon

Bileşen sayısı    : Tek bileşenli

Kıvamı     : Macun kıvamında

Yoğunluk    : Yaklaşık 1,0g/cm³ 
DIN 52451

Derz genişliği    : 30mm’ye kadar

Uygulama Sıcaklığı    : +5°C’den +40°C’ye kadar 
                               (Alt zemin sıcaklığı)

Film oluşturma süresi : Yaklaşık 10-12 dakika, birkaç saatliğine 
       yüzeyin yaralanma ihtimali mevcuttur. 

Kuruma süresi/hızı    : Yaklaşık 2mm/gün, yaklaşık 7mm/hafta 

Sıcaklık dayanımı    : - 40°C’den +180°C’ye kadar

Genleşme özelliği    : Derz genişliğinin yaklaşık %25’i kadar

Elastite modülü    : yaklaşık 0,40N/mm²  
(DIN EN 28339 Yöntem A)

Shore A sertliği    : Yaklaşık 25

Sarfiyat     : 10 x 10 mm derz için   3,0 mtül/kartuş 
        5 x 5   mm derz için 12,0 mtül/kartuş

Üçgen derzlerde sarfiyat yarı yarıya düşer.

Ambalaj  

310ml/kartuş ambalaj

Raf ömrü  

Don ve buzlanmaya karşı korumalı serin ve kuru ortamlarda, 
orjinal açılmamış ambalajında yaklaşık 24 aydır.

* +23°C hava sıcaklığı ve %50 ortam nemi olan şartlar için geçerlidir. 

Yüksek sıcaklıklar ve/veya yüksek nem oranı donma ve kurumayı hızlandırır, 

düşük hava sıcaklığı ve düşük nem oranı da donma ve kurumayı geciktirir. 

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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ARDEX SE 

Binaların dış cephelerinde, ıslak mekanlarında ve yürüyüş 

yollarında kullanılan derz sızdırmazlık malzemesi.
F-INT CC 20HM 

XS 1 
PW-INT CC 20HM


