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ARDEX GmbH Witten tesislerinde üretilmektedir.

DIN EN ISO 9001 kalite yönetim sistemine

göre sertifikalandırılmış üretici.

ARDEX AF 2224
Universal  Elastik ve Tekstil Zemin  
Kaplamaları Yapıştırıcısı

ARDEX Sistem Ürünü 
ARDEX ürünleri ile birlikte kullanıldığında kokusuz uygulama ve temiz mekan havası sağlar, 
güvenli sonuç verir. 

PVC Şilte veya plakaları

Homojen ve hetorojen PVC-dizayn 
kaplamaları

Marley ve CV-zemin kaplamaları

Linolyum kaplamalar

4mm’ye kadar arka yüzeyi 
parlak ve zımparalanmış kauçuk 
kaplamalar

Arka yüzeyi tekstürlü, lateks 
köpüklü veya lateksli halı  
kaplamalar

Tekstürlü  dokuma halı

Dokuma vinil 

Kuvars vinil plakalar

Arka yüzeyleri tekstürlü veya  
tekstürsüz duvardan duvara 
halılar

Kullanım Alanları:
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Kullanım Alanları
İç mekanlarda ve emici olan zeminlerde. 

  — PVC şilte veya plakaları
  — PVC şilte veya plakaları
  — Homojen ve heterojen PVC-dizayn kaplamaları 
  — Marley ve CV-zemin kaplamaları
  — Linolyum kaplamalar
  — 4mm’ye kadar arka yüzeyi parlak ve zımparalanmış kauçuk 

   kaplamalar
  — Arka yüzeyi tekstürlü, lateksköpüklü veya lateksli halı  

  kaplamalar
  — Tekstürlü  dokuma halı
  — Dokuma vinil 
  — Kuvars vinil plakalar
  — Arka yüzeyleri tekstürlü veya tekstürsüz duvardan duvara 

  halılar

ARDEX AF 2224 geniş kullanım alanı olup ve universal kullanım 
özelliği sahiptir. Yüksek yapışma mukavemeti aynı zamanda 
uygulama esnasında bile etkili olmaktadır.

Ürün İçeriği

İçeriği; polistirolkopolimer dispersiyon, poliakrilat dispersiyon, 
kolofonyum reçine, mineral dolgu maddeleri, Su ve çeşitlik katkı 
ve konservasyon maddeleri

Yüzey Hazırlama

Alt zemin kaplamaya uygulamaya müsait (DIN18365) düz, 
tamamen kuru ve kuru kalacak şekilde, sert, sağlam, çatlaksız, 
tozlanma yapmayan,  ayırıcı maddelerden arındırılmış, basınç ve 
çekme mukavemeti olan bir şekilde olmalıdır. 
 
Uygulama  öncesinde var olan bozukluklar ARDEX  A 45 ile 
düzeltilmeli ve ARDEX K 11 T gibi kendinden yayılan şap ile 
tesviye edilmelidir

Alt zemin kaplamaları özelliklerine göre  üzerlerine uygun  
ARDEX tamir, tesviye ve astar ürünleri ile uygulama yapıldığında 
daha sağlam ve güvenli sonuçlar verir.

ARDEX Sistemi Dahilinde

Uygulamalarda ARDEX ürünleri kullanıldığında EMİCODE EC1 
(düşük emisyon sertifikası) standardında düşük emisyonlu ürün-
ler sayesinde kokusuz bir mekan havası sağlanmış olmaktadır. 
ARDEX AF 2224 kuruduktan sonra da psikolojik ve ekolojik 
olarak dikkat gerektirmeyecek ürünler arasındadır.

Uygulama

ARDEX AF 2224 ürününün ambalajını açmadan önce uygulama  
yapılacak oda sıcaklığında yakın değerler olması gerekir.  
Yapıştırıcı ambalaj açıldıktan sonra uygun bir taraklı mala ile 
eşit bir şekilde zemine sürülür. 

PVC-dizayn veya kauçuk kaplamalarda gerekenden fazla veya  
uygulama süresini geçebilecek fazla malzeme sürülmemelidir. 

Islak yapıştırma tekniğine göre yapıştırıcı  kolayca bastırılabilir 
olmalı ve kaplama malzemesinin arka yüzeyine iyi transfer 
olduğuna dikkat edilmeli ve kolayca yüzeyden kaldırılabilmeli 
ve belirli aralıklarla tekrar kontrolü yapılmalıdır. Kaplama 
yapılırken hava kabarcıklarının oluşmamasına dikkat edilmeli ve 
oluşan kabarcıklar derhal bertaraf edilmelidir. 40 dakika sonra  
merdane, silindir veya yumuşak bir takoz ile (50kg) kaplamanın 
üzerinden geçilmelidir. Kış bahçeleri, ıslak ve panoramik  
pencerelerin olduğu mekan v.b. hava şartlarının çok güçlü bir 
şekilde etkili olduğu mekanlarda ARDEX PREMIUM AF 2510 
kullanılmalıdır.

PVC ve CV-kaplamaları  kuru yapıştırma yöntemiyle* 
yapıştırılabilir. Bu durumda yapıştırıcının yaklaşık 15dak. 
havalandırılması gerekir. Daha sonra zemin kaplaması zemine 
serilir ve silindir ile üzerine bastırılarak düzeltilir. Yaklaşık 30 dk. 
Sonra bu işlem tekrarlanır.

(*) Kuru yapıştırma yöntemi; yapıştırıcının zemine sürüldükten 
sonra 15-20 dakika kurumasına müteakip kaplamanın kurumuş 
yapıştırıcı tabakasının üzerine serilmesidir.

Öneri

Islak yapıştırma tekniği uygulaması yapılmasının temel 
amacı, kaplama malzemesinin arka yüzeyine yapıştırıcının iyi 
transfer olması ve böylelikle yapışma ve basınç mukavemetinin 
arttırılmasıdır. Önceden sürülmüş yapıştırıcı şişme ve mala 
izlerinin yansıması tehlikesini en aza indirir.

Dikkat edilecek hususlar: 

 — PVC, linolyum ve kauçuk kaplamalardaki derzler en geç 24  
saat içinde kapatılmalıdır.

 — Difüzyona açık kaplama malzemeler yapıştırıcı henüz ıslak 
iken de yapıştırılabilir. Yapıştırıcıdan taşan kısımlar hemen 
uzaklaştırılmalıdır.

 — Havalandırma süresi oda sıcaklığına, alt zeminin sıcaklığına 
ve emicilik özelliğine ve kullanılan taraklı mala özelliğine 
göre değişebilir ve 15 dakikaya kadar uzayabilir. Bu süre 
sonunda yapıştırıcı hala transfer yapabilecek ve bastırılabilir 
kıvamda olmalıdır. Yapıştırıcının kaplama arkasına nüfuzu 
ve transferi devamlı kontrol edilmelidir. Yaklaşık 40 dk.  
sonra yüzeyin üzerinde n rulo veya merdane ile geçilmelidir. 
Havalandırma yapılması aynı anda başlangıç mukavemetini 
arttırmaktadır. 

 — Elastik veya tekstil kaplamaları bilgileri tedarikçisinin veya 
üreticisinin uyarıları doğrultusunda ve ilgili standartlar  
dahilinde yapılmalıdır! Çelişkili durumlarda numune 
uygulamaları yapılmalıdır.

 — Üzeri film yapmış veya kurumuş ya da uygun olmayana sak-
lama şartlarında fazla bekletilmiş  olan  yapıştırıcı kesinlikle 
tekrar ambalaja koyulmamalı ve kullanılmamalıdır.

Universal  Elastik ve Tekstil Zemin Kaplamaları Yapıştırıcısı
ARDEX AF 2224



Tavsiye Edilen Dişli Mala Standartları ve Malzeme Sarfiyatı

Kullanılacak taraklı mala seçilirken, kaplama malzemesinin arka 
yüzeyine yeterince yapıştırıcı transfer olması seçim için en 
önemli kriterdir. Özellikle arka yüzeyi çok pürüzlü, boşluklu, tek-
stürlü ve kaba olan kaplama malzemelerinin yapıştırılmasında 
bunlara ait taraklı mala kullanılmalıdır.

Dişli parke malası seçilirken, uygulama esnasında parke arka 
yüzeyine yeterli miktarda yapıştırıcı transferi olmasına dikkat 
edilmelidir.

Düzgün olmayan kaba alt zeminler veya kaba işlenmiş arka 
parke yüzeyleri için daha büyük dişli malalar gerekebilir.

* Sarfiyat değerleri ARDEX şap ürünleri üzerine Pajarito marka tarak kullanarak 

bulunmuş yaklaşık değerlerdir.

Öneri
EMICODE: EC1 , çok düşük emisyonlu ürün
GISCODE: D1 solvent içermez
Tehlikeli madde uyarı işareti yok

Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Uygulama 
sırasında veya sonrasında ortam havalandırılmalıdır.  
Uygulama sırasında mümkün olduğunca yemek yemek, içmek 
ve sigara kullanılmamalıdır. Gözle veya ciltle teması halinde  
bolca suyla yıkanmalıdır. Kanalizasyona, gölet, dere v.b. yerler  
dökülmemelidir.

Ürün izotiyazonlinone içerir.

Alerjik durumlarda doktora başvurunuz.

Ürünün Bertarafı

Kanalizasyona, gölet, dere v.b. yerler ve açıkta çevreye  
dökülmemelidir. Temizlenmiş kovalara geri dönüşüm özellikli-
dir. İçinde pastöz kıvamında atık ürün bulunan kovalar veya 
ürünün kendisi özel atıktır. İçinde donmuş ürün bulunan kova-
lar veya donmuş ürünün kendisi inşaat veya evsel atık sınıfına  
girmektedir.

ARDEX kalite normlarına göre teknik özellikler

Hammadde içeriği    : Özel içerikli sentetik dispersiyon

Malzeme ihtiyaci    : İlgili taraklı mala kısmına bakınız

Çalışma sıcaklığı    : +15°C’den yukarıda

Bağıl nem:    : %75’den aşağıda

Havalandırma süresi  : 15 dk.

Açıkta bekletme    : Yaklaşık 30 dk. 
Düşük sıcaklıklar ve yüksek nem bu süreyi uzatabilir. Mevcut değerler 
+18°C hava sıcaklığı ve %65 neme göre verilmiştir.

Temizleme    :  Kurutmadan önce su ile 

Yerden ısıtmaya
uygunluğu    : Evet

Tekerlekli sandalyeye 
uygunluğu    : Evet

Sınıflandırmasına
göre GetStoffV, ADR
GGS, Vbf        : Yok

EMICODE     : ECR1 - çok düşük emisyon

Ambalaj  

14kg’lık kova

Raf ömrü  

Güneş ışığı ve dondan korunması şartıyla, kuru mekanlarda, 
açılmamış orjinal ambalajında yaklaşık 12 aydır.
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Linolyum ve arka yüzeyleri ince tekstürlü halılar için

TKB B1 - Malzeme sarfiyatı
Yakl. 300-350 g / m²*

B1

PVC, PVC-dizayn, kauçuk, CV, kuvarsvinil ve arka yüzeyleri lifli 
halı kaplamalar için

TKB A1 - Malzeme sarfiyatı
Yakl. 250-300 g / m²*

A1

A2

TKB A2 - Malzeme sarfiyatı
Yakl. 280-330 g / m²*

B2

Arka yüzeyleri kalın tekstürlü halılar ve Kokos kaplamalar için

TKB B2 - Malzeme sarfiyatı
Yakl. 480-550 g / m²*

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 öneri-
si 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.
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