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DIN EN ISO 9001 kalite yönetim sistemine

göre sertifikalandırılmış üretici.

                    AF 2510
Çift Bileşenli Poliüretan Yapıştırıcı

ARDEX Sistem Ürünü 
ARDEX zemin ürünleri ile birlikte kullanıldığında kokusuz uygulama olanağı 
sağlar, iç mekan hava kalitesini bozmaz, güvenli sonuç verir. 

ARDEX, Almanya merkezli zemin döşemeleri emisyon kontrol derneğinin üyesidir.

YAPIDAKİ GÖRÜNMEZ GÜÇ

Kullanım Alanları:

Çift komponentli poliüretan 
yapıştırıcının kullanım alanları

Kauçuk kaplamalar

Çok katmanlı pvc ve dizayn plakaları

Amtico Stratica

Linolyum plakalar 4mm kalınlığa 
kadar

Kuvars-vinil plakalar

Outdoor (dış mekan) plakaları

Laminat zemin kaplamaları

Mozaik,- 10mm masif ve 22mm 
çubuk parkeler

Yüksek kenarlı lamel parkeler



Uygulama Alanları
İç ve dış ortamda, zeminde
Reaktif çift bileşenli ARDEX PREMIUM AF 2510 yüksek yüklere 
maruz zemin kaplamalarının döşemeye uygun emici olan ve 
olmayan zeminlerin üzerine yapıştırılması için kullanır. 

  — Kauçuk Kaplamalar
  — Amtico Stratica
  — Linolyum plakalar 4 mm kalınlığa kadar
  — Kuvar-vinil plakalar
  — Outdoor (dış mekan) plakaları
  — Laminat zemin kaplamaları
  — Mozaik, -10 mm masif ve 22 mm çubuk parkeler
  — Yüksek kenarlı lamel parkeler
  — 2 ve 3 katmanlı lamine parkeler
  — Sentetik çim, lastik, granül ve spor sahalarındaki kaplamaların 

iç ve dış ortamda yapıştırılmasında kullanılır.

Ürün İçeriği

İki bileşenli su ve solvent içermeyen çeşitli katkı ve dolgu mal-
zemesi içeren poliüretan.

Yüzey Hazırlama

Alt zemin ve ortam (nem ve hava) şartları ürün uygulamasına 
uygun, düzgün, devamlı kuru, sağlam, taşıyıcı, tozlanmayan ve 
ayırıcı maddelerden arındırılmış olmalıdır. (Alman standartlarına 
göre DIN 18356 ve DIN 18365 parke döşenmesi ait şartname 
uygulama performans kriterlerine uygun)

Öncesinde yapılacak tamiratlar ve tesviye işlemleri ARDEX 
tamir, tesviye ve astar ürünleri ile yapılır.

Öncesinde iç mekanlarda dolgu ve tamiratlar için ARDEX A45 
ve ince tesviyeler için ARDEX  K11T ve kalın düzeltmeler için 
ise ARDEX K80, dış mekanlarda dolgu ve tamiratlar için ARDEX 
A46 veya ARDEX AR 300,  ince tesviyeler için ARDEX  K301 
kullanılır.

ARDEX Sistemi Dahilinde

ARDEX AF 2510 diğer ARDEX tamir ve tesviye ürünleri ile birlik-
te kullanıldığında emisyonu ve kokusu çok düşük sonuçlar verir 
ve kullanım sonrası ökolojik ve psikolojik olarak herhangi bir 
zararsız olduğundan göz ardı edilebilir.

Uygulama

ARDEX PREMIUM AF 2510 ürününü kullanım öncesi mekanın 
hava şartlarına yeterince alıştırılması için öncesinden uygulama 
mekanında getirip bekletilmesi gerekir.

Ambalajın kapağının içinde plastik torba içerisinde bulu-
nan sertleştirici B bileşeni açılarak,  tamamen A bileşeninin 
bulunduğu kovanın içine dökülür ve elektrikli bir karıştırıcı ile 
yaklaşık 3 dakika  300-600 devir/dak arasında homojen bir 
kıvam elde edilinceye kadar karıştırılır. 

Karışım sonucu elde edilen yapıştırıcı uygun büyüklükteki bir 
tarak ile yüzey ihtiyacı kadar sürülür. Yapılacak kaplamanın 
miktarı kadar yüzeye malzeme sürülmelidir.

Döşenecek plakalar herhangi bir havalandırma işlemi yapılmadan 
ve hava boşlukları bırakmadan direkt olarak yapıştırıcı yatağına 
öncesinden yapılmış döşeme planına göre döşenir. Yapıştırılmış 
plakaların üzerinden uygun aletlerle bastırılır (ör.sert ruloyla) 
devamında plakaların üzerinde çalışılmamalıdır. Taze döşenmiş 
plakalar iyice yerine oturtulur ve sonrasında tokmaklanarak 
işlem tamamlanır. 

Yapıştırıcının zemin ile yapışması sonrası mutlaka plakanın 
arkasındaki yapıştırıcı aktarımının eşit bir şekilde olduğundan 
emin olunmalıdır. Yüzeydeki yapıştırıcı malzemesinin fazlası bir 
mala ile hemen alınmalıdır.

Plakaların arasından yüzeye çıkan ve taşan yapıştırıcı malzemesi 
hemen tamamen temizlenmelidir. Lamba zıvana ve geçmeli tip 
parkelerin birleşim kenarlarına yapıştırıcının girmemesine dik-
kat edilmelidir. Girmiş malzeme varsa hemen uzaklaştırılmalıdır.
Yapıştırma işleminden yaklaşık 2 saat sonra tekrar yüzeyin 
üzerinde plakaların üzerinden bastırarak (ör. sert bir rulo ile) 
geçilmelidir.

Özellikle büyük boyutlu parkelerin oluşturabileceği boşluk ve 
kalmış bölgelerin üzerine ağırlık konularak yükleme yapılması 
gerekebilir. Parke döşeme planı yapılması ve mekanın geome-
trisi, parke ve ahşabın özelliklerine uygun bir döşeme planı 
hazırlanması, kenar boşlularının bırakılması döşemenin bu plana 
göre gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Dikkat Edilecek Hususlar
 — Kullanılan el aletlerinin uygulama sonrası hemen aseton, 
alkol, yağ ve mum içerikli temizlik ürünleri ile temizlenmelidir.

 — Yeni döşenmiş yüzeylere mümkün olduğunca 4-6 saat önc-
esinden girilmemelidir.

 — Parke döşeme işlemi  %75’ten az ortam nemi ve +18’C’den 
fazla bir ortam sıcaklığında uygulanmalıdır.

 — Sürekli olarak parke döşemelerinde dikkat edilmesi gerek 
önemli bir husus; ahşap parkenin neminin uygulanacak ve 
kullanılacak mekanın nemine denk olmasıdır. (uygulama or-
tam şartları = kullanım ortam şartları) . Duruma göre masif 
parke biraz daha nemli, lamine, hazır parke ve yerden ısıtma 
üzerine parke biraz daha kuru olabilir. Nem ölçümlerinde bu 
karşılaştırmalar yaklaşık 10 ürünün bakılması ve ortalaması 
alınarak yapılmalıdır. Tek tek ölçülen değerle +/- %2’yi 
geçmemelidir. 

 — Yüksek orandan yağ içeren ahşaplarda döşeme şekillerine 
uygunluğu sorulmalıdır.

 — Çelişkili durumlarda mutlaka numune uygulaması yapılmalıdır.

 — Üstten gözüken parke derzleri kararmalara sebebiyet 
verebileceğinden kesinlikle yapıştırıcı ihtiva etmemelidir.

Parkenin ilave yüzey işlemi 24 saat sonra yapılmaya başlanabilir.

Tavsiye

Zemin kaplamalarının döşeme talimatı ve ilgili standart ve 
yönetmeliklerine uygun olarak yapılmasına dikkat edilmelidir.

Çift Bileşenli Poliüretan Yapıştırıcı
AF 2510



Tavsiye Edilen Dişli Mala Standartları ve Malzeme Sarfiyatı

Taraklı mala büyüklüğünü ayarlarken mutlaka alt zemin ve ka-
plama arkası yapıştırıcının uygun ve homojen bir şekilde yayılma 
durumu göz önüne alınmalıdır. Pürüzlü alt zeminler ve tekstürlü 
döşeme plakaları daha fazla yapıştırıcı sarfiyatına sebep olur.

* Yukarıda belirtilen sarfiyatlar ARDEX alt zemin tesviye şaplarının üzerine Pajarito 

markaları taraklı mala ile uygulanmış yapıştırıcı sarfiyat değerlidir.

ARDEX kalite normlarına göre teknik özellikler

Hammadde içeriği    : Çift Bileşenli Poliüretan

Malzeme ihtiyaci    : Kullanılacak taraklı malaya göre yakl.  
      350-1250 g/m²

Çalışma sıcaklığı    : +15°C’den yukarıda

Bağıl nem:    : %75’den aşağıda

Havalandırma süresi  : Yok

Açıkta bekletme    : Yaklaşık 70 dk

Temizleme    :  Kurutmadan önce uygun yağ veya  
       balmumu temizlik ürünleri

Telerlekli sandalye
uygunluğu    : Evet (EN 12529’a göre)

Yerden ısıtmaya
uygunluğu    : Evet

ADR Sınıflandırması    : Yok

EMICODE     : EC1 R+ - çok düşük emisyon

Ambalaj  

Toplam 6 kg’lık çift bileşenli sentetik kova.

Raf ömrü ve depolama

Güneş ışığı ve dondan korunması şartıyla, kuru ve serin 
mekanlarda, açılmamış orjinal ambalajında yaklaşık 12 aydır. 
Açılmış ambalajlar sıkıca kapatılmalı ve kısa süre içerisinde 
kullanılmalıdır.

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.

Pvc, kauçuk ve kuvars-vinil kaplamalar için 

TKB A2 - Malzeme sarfiyatı
Yakl. 350 g / m²*A2

B1

Linolyum ve arka yüzü çok fazla tekstürlü olmayan kaplamalar 

TKB B1 - Malzeme sarfiyatı
Yakl. 380 g / m²*

B2

B2

Arka yüzeyi tekstürlü veya lifli olan kaplamalar 

TKB B2 - Malzeme sarfiyatı
Yakl. 600 g / m²*

B10

10mm masif, çubuk parkeler 

TKB B10 - Malzeme sarfiyatı
Yakl. 1000 g / m²*

B12

Büyük formatlı çok katmanlı lamine-, masif ahşap ve laminat 

parkeler için  

TKB B12 - Malzeme sarfiyatı
Yakl. 1250 g / m²*

Mozaik-, yüksek kenarlı lamel- ve küçük boyutlu çok katmanlı 

parkeler.

TKB B3 - Malzeme sarfiyatı
Yakl. 850 g / m²*B3

Çift Bileşenli Poliüretan Yapıştırıcı
AF 2510
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