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ARDEX  AF 415 
Poliüretan Parke Yapıştırıcısı

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

ARDEX, Almanya merkezli zemin döşemeleri emisyon kontrol derneğinin üyesidir.

YAPIDAKİ GÖRÜNMEZ GÜÇ



Uygulama Alanları
İç mekanlarda çok katmanlı masif ve lamine parkelerin, masif 
laminat, mozaik parke, masif ahşap, çubuk ve masif yumuşak 
ağaç ve yer döşeme levhalarının emici ve emici olmayan yüzey-
lere yapıştırılması için kullanılan EN 14293 standarına uygun çift 
bileşenli PU yapıştırıcıdır.

Yüzey Hazırlama

Alt zemin ve ortam şartları DIN 18356 “Parke uygulamaları” stan-
dardına uygun olmalıdır. 

Sürekli ve tamamen kuru, basınç ve çekme dayanımı yeterli, ayı-
rıcı maddelerden arındırılmış, tozumayan, çatlamayan ve gevşek 
parçalardan oluşmayan bir zemin olması gerekmektedir. Tozlar-
dan arındırılmış beton ve kalsiyum sülfat şaplar, sunta, zımpara-
lanmış OSB plakalar üzerine uygulanabilir. Kalsiyum sülfat (alçı) 
esaslı şaplarda zemin önceden zımparalanmalı, tozu temizlenme-
lidir. Astar uygulaması gerekirse, ARDEX PU 30 poliüretan astar 
ince tabaka halinde sürülmelidir. Astarlanmış yüzeye ARDEX AF 
415 ile yapıştırma işlemi en erken 60 dk. en geç 24 saat içinde 
gerçekleştirilir. 

Özellikle uzun ve büyük parkelerin döşenmesi öncesinde var olan 
bozukluklar düzeltilmeli ve kendinden yayılan şap ile tesviye edil-
melidir. Zemindeki bozukluklar ARDEX K 55 ile 10mm kalınlığa 
kadar tamir edilip düzeltildiğinde sadece 60 dakika gibi kısa bir 
sürede üzerine ARDEX AF 415 ile parke yapıştırması yapılabil-
mektedir. Zemin tesviyesinde her türk parke için ARDEX K80, 
çok katmanlı lamine parkelerde alternatif olarak ARDEX K11 T 
ile kullanılabilir. Detaylar için ilgili ürün teknik föyünü inceleyiniz.

Ziftli veya içinde yumuşatıcı özellikte katkı malzemesi barındıran 
alt zeminler ve yerden ısıtmalı zeminler ARDEX PU 30 astar ile 
ön işlemden geçirilmeli ve gerekirse ARDEX sistemindeki uygun 
kendinden yayılan bir şap ile en az 3mm kalınlıkta olacak şekilde 
kaplanmalıdır. 

Uygulama

ARDEX AF 415 ve ortam sıcaklığının dengelenmesi için ambalajı 
açılmadan önce uygulama yapılacak ortamda bir süre bekletilme-
lidir. Bu süre sonunda sertleştirici bileşen reçine bileşen içerisine 
dökülür ve elektrikli karıştırıcı ile homojen bir kıvam ve renge 
ulaşana kadar en az 3 dakika iyice karıştırılır. 

Yapıştırıcı birikintileri oluşturmayacak, yalnızca gereken miktarda 
malzeme taraklı mala ile yüzeye eşit şekilde uygulanır. Hemen 
sonrasında parke yerleştirilerek iyice bastırılır. Kaplama alt yü-
zeyinin her yerinin yapıştırıcı ile tamamen temas ettiğinden emin 
olunmalıdır. Özellikle büyük ve uzun parkelerin altında olabilecek 
boşluklar iyice kontrol edilmelidir. 

İlk 4-6 saat içerisinde uygulama yapılan alanın üzerinde yürünme-
melidir. Kaplamalar  tamamen kuruduktan sonra, standart koşul-
lar altında yaklaşık 24 saat sonra zımparalanabilir, cilalanabilir 
veya üstü kapatılabilir. 

Dikkat edilecek hususlar: 
– Zemin sıcaklığı +15°C’nin oda sıcaklığı +18°C’nin altında ol-
mamalı, nem tercihen %40 ve %65 arasında olmalı, %75’i geç-
memelidir.
– Soğuk havalarda ürün ısıtılmış oda ile aynı sıcaklığa gelene 
kadar bekletilmelidir. 

– Masif laminat parkelerin kalınlık/genişlik oranı 1:5 ‘i geçme-
melidir. 
– Kurumuş yapıştırıcı sadece mekanik olarak temizlenebildiğin-
den temizlenmesi gereken bölgeler kurumadan silinmelidir.  
– El aletleri kullanımdan hemen sonra temizlenmelidir. 
– Parke üzeri cila yapılacak ise açık derz aralarında yapıştırıcı 
kalıntıları olmamalıdır.
– Mekanların ve yüzeylerin durumuna ve geometrisine göre döşe-
me yapılmalı, gerekli kenar ve ara dilatasyonlar uygun bir şekilde 
bırakılmalıdır. 

Tavsiye Edilen Dişli Mala Standartları ve Malzeme Sarfiyatı

TKB B3 850 - 1050 g/m²
3,25
mm

3,70
mm

3,30
mm

55°

Mozaik ve küçük ebatlı hazır parkeler

TKB B5 750 - 950 g/m²
5,15
mm

5,70
mm

14,30
mm

55°

Büyük ebatlı hazır parkeler ve laminat

TKB B11 1050 - 1250 g/m²
5,0
mm

6,10
mm

7,90
mm

60°

Lamine, Masif ahşap, çubuk, hazır parkeler ve ahşap bloklar

TKB B13 1150 - 1350 g/m²
6,50
mm

7,10
mm

11,40
mm

55°

Büyük ebatlı çubuk ve hazır parkeler, ahşap plakalar

TKB B15 1400 - 1500 g/m²
6,30
mm

5,60
mm

6,90
mm

45°

Büyük ebatlı çok katmanlı parkeler ve ahşap plakalar

Teknik Bilgiler

Hammadde İçeriği : Poliüretan reçine

Karışım Oranı : Ağırlıkça 10,7 birim A bileşeni, 1 birim B 
bileşeni.

Sarfiyat : Kullanılan tarak kalınlığına bağlı olarak 
850 - 1500 g/m². Sarfiyat yüzey yapısına 
ve alt zemin emiciliğine göre değişebilir.

Sıcaklık : +18°C altında olmamalıdır.

Bağıl Nem : %75 üzerinde olmamalıdır.

Havalandırma Süresi : Yok

Açıkta Bekletme Süresi : Yaklaşık 90 dakika

Kap Ömrü : Yaklaşık 80 dakika

Kuruma Süresi : Yaklaşık 24 saat sonra

Yüzey İşlenebilirliği : En erken 24 saat sonra

Yerden ısıtmaya 
uygunluğu

: Evet

Raf ömrü ve depolama Oda sıcaklığında 24 ay depolanabilir. 
Dona karşı hassastır. +5°C üzerinde 
depolanmalıdır.

Poliüretan Parke Yapıştırıcısı
ARDEX AF 415
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