
Silan modifiye polimer esaslı 

Yüksek yapışma mukavemeti

Elastik, zemine zarar vermez 

Kullanıma hazır, tek bileşenli

Solvent ve su içermez

Astarsız uygulanabilen

Kolay sürülebilir

Hızlı mukavemet alır 

ARDEX K 55 hızlı kendinden yayılan şap malzemesi üzerine parke 
döşemeleri 1 saat sonra yapılabilmektedir 

DIN 14293’e uygun parke yapıştırıcısı
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11. Yol C Parsel C1 Tuzla / İstanbul
Telefon : (216) 394 01 14
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DIN EN ISO 9001 kalite yönetim sistemine

göre sertifikalandırılmış üretici.

ARDEX  AF 460 MS 
MS Polimer Parke Yapıştırıcısı  

ARDEX Sistem Ürünü 
ARDEX ürünleri ile birlikte kullanıldığında kokusuz uygulama ve temiz 
mekan havası sağlar, güvenli sonuç verir. 
Emisyon Kontrollü Döşeme Malzemeleri, Yapıştırıcılar Ve Yapı Ürünleri Birliği, GEV Üyesidir. 

YAPIDAKİ GÖRÜNMEZ GÜÇ

Z-155.20-389

Bauprodukt nach 



Uygulama Alanları

İç mekanlarda. Zeminde.
Aşağıdaki ürünlerin yapıştırılması için SMP hibrid parke yapış-
tırıcısı: 
– TS EN 14761’e uygun endüstriyel parke 
   en az 22 mm kalınlık en fazla 200 mm uzunluk.
– TS EN 13226’e uygun meşe parke, 22 mm kalınlık
– TS EN 13489’e uygun masif ve lamine parkeler  
  (çok katmanlı) 
için uygun, emici ve emici olmayan iç mekan zeminlerinde 
kullanılır. 

Ürün İçeriği

Silan-polimer modifiye esaslı yapıştırıcı sürüldüğünde nem ile 
reaksiyona girerek katılaşır.

Yüzey Hazırlama

Alt zemin DIN 18356 “Parke uygulamaları” standardına uygun 
olmalıdır. Özellikle sürekli ve tamamen kuru, basınç ve çekme 
dayanımı yeterli, ayırıcı maddelerden arındırılmış, tozumayan, 
çatlamayan ve gevşek parçalardan oluşmayan bir zemin olması 
gerekmektedir.

Öncesinde tozlardan arındırılmış beton ve kalsiyum sülfat şaplar, 
sunta, zımparalanmış OSB plakalar üzerine uygulanabilir. Kalsi-
yum sülfat (alçı) esaslı şaplarda zemin önceden zımparalanmalı, 
tozu temizlenmelidir. Astar uygulaması gerekirse, ARDEX PU 30 
poliüretan astar ince tabaka halinde sürülmelidir.  Astarlanmış 
yüzeye en erken 60 dk. en geç 24 saat içinde yapıştırma işlemi 
ARDEX PREMIUM AF 460 MS ile gerçekleştirilir. 

Özellikle uzun ve büyük parkelerin döşenmesi öncesinde var 
olan bozukluklar düzeltilmeli ve kendinden yayılan şap ile tes-
viye edilmelidir.

Zemindeki bozukluklar ARDEX K 55 ile 10mm kalınlığa kadar 
tamir edilip düzeltildiğinde sadece 60 dakika gibi kısa bir süre-
de üzerine ARDEX PREMIUM AF 460 MS ile parke yapıştırması 
yapılabilmektedir. Parkelerin arkasına yapıştırıcının yeteri dere-
cede transfer olduğuna dikkat edilmelidir.

Ziftli veya içinde yumuşatıcı özellikte katkı malzemesi barındıran 
alt zeminler ARDEX PU 30 astar ile ön işlemden geçirilmeli ve 
gerekirse ARDEX sistemindeki uygun kendinden yayılan bir şap 
ile en az 2mm kalınlıkta olacak şekilde kaplanmalıdır.

MDF veya sunta plakalar birbirine binili ya da geçmeli olarak 
uygulanmalı ve uygun bir tutkal ile yapıştırılmalıdır.

ARDEX Sistemi Dahilinde

Uygulamalarda ARDEX ürünleri kullanıldığında EMİCODE EC1 
(düşük emisyon sertifikası) standardında düşük 
emisyonlu ürünler sayesinde kokusuz bir mekan havası sağlan-
mış olmakta, ürünlerin çok düşük emisyon değerleri ile iç ortam 

hava kalitesi korunmaktadır.

ARDEX PREMIUM AF 460 MS kuruduktan sonra da fizyolojik ve 
ekolojik olarak zararlı değildir.

Uygulama

ARDEX PREMIUM AF 460 MS ürününün ambalajını açmadan 
önce uygulama yapılacak oda sıcaklığında yakın değerler olma-
sı gerekir. Yapıştırıcı ambalaj açıldıktan sonra uygun bir taraklı 
mala ile eşit bir şekilde zemine sürülür. Gerekenden ve uygula-
ma süresini geçebilecek fazla malzeme sürülmemelidir.

Parke ürünleri yerleştirilir ve uygun bir şekilde tokmaklanır. 
Ürünün parke arkasına iyi bir şekilde transfer olması sağlan-
malıdır. Alt zeminlerde mevcut olabilecek lamba zıvanalardaki 
tutkal kalıntıları temizlenmelidir. Döşendikten hemen sonra özel-
likle büyük ve uzun parkelerin altında olabilecek boşluklar iyice 
kontrol edilmelidir. Parke boşluklarında çıkabilecek yapıştırıcı 
fazlalıkları da hemen keskin bir mala ile yüzeyden silinmeli ve 
temizlenmelidir.

Mekanların ve yüzeylerin durumuna ve geometrisine göre dö-
şeme yapılmalı, gerekli kenar ve ara dilatasyonlar uygun bir 
şekilde bırakılmalıdır.

Dikkat edilecek hususlar: 
– ARDEX PREMIUM AF 460 MS alt yüzeyine kesinlikle akrilik  
esaslı bir astar sürülmemelidir.
– Parke yapıştırması sadece havanın nemi %75’ten az ve me-
kan sıcaklığı 18ºC’den fazla olmalıdır.
– Sürekli bir yapışma sağlanabilmesi için parkedeki tahta nemi 
uygulanacak ortamdaki nem oranına yakın bir değerde olmalı-
dır.
(Uygulama şartları=Kullanım şartları). Masif parkelerdeki nem, 
çok katmanlı veya hazır parkedekilere göre biraz daha fazla 
olabilir. Örneğin Almanya’da parke imalatında kabul gören nem 
değerleri masif parkede yaklaşık %9, diğerlerinde yaklaşık 
%8’dir. Bu değerler en az 10 numune alınarak test edilmeli ve 
ortalama değerler +/- %2’den fazla olmamalıdır.
– El aletleri kullanımdan hemen sonra mum içeren temizlik mal-
zemeleriyle iyice temizlenmelidir.
– Kovadan kısmi olarak malzeme kullanıldığında kovanın üzeri 
alüminyum folyo ile örtülmeli ve kapağı iyice kapatılmalıdır.
– Parke üzeri cila yapılacak ise, açık derz aralarında yapıştırı-
cı kalıntıları olmamalıdır. (Yumuşatıcı maddesi alt kısma nüfuz 
edebilir) 

Hazır parkeler 6 saat sonra üzerine çıkılabilir duruma gelir, 24 
saat sonra da tamamen kullanıma açılabilir. 

Üzeri işlem görecek parkeler için ise tahta nem oranları ortamın 
nem oranına eş değer oluncaya kadar beklenmeli ve en erken 
24 saat sonra işleme başlanmalıdır. Alt zemin emici bir özelliğe 
sahip ise yüzey işlemleri yapıştırma işleminden en erken 48
saat sonra başlanmalıdır.

MS Polimer Parke Yapıştırıcısı
ARDEX  AF 460 MS



Uyarı

Parke döşemesi parke tedarikçisi veya üreticisinin verdiği 
bilgiler ve uyarıları doğrultusunda, ilgili standartlar dahilinde 
yapılmalıdır.

Tavsiye Edilen Dişli Mala Standartları ve Malzeme Sarfiyatı

Endüstriyel Parke

ARDEX darbe ses yalıtımı ve plaka ayırıcı şilte.

Küçük boyutlu çok katmanlı parkeler (meşe çubuk parkeler)

Büyük boyutlu çok katmanlı parkeler

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.

Uyarılar

Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklanmalıdır.

Bertaraf

Ürün/Ambalaj yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası talimatlara uy-
gun olarak atığa ayrılmalıdır.

ARDEX kalite normlarına göre teknik özellikler

Hammadde içeriği    : Silan modifiye polimer esaslı

Malzeme ihtiyaci    : Kullanılan malaya göre yaklaşık  
       800 - 1500 g/m²

Çalışma sıcaklığı    : +18°C’den yukarıda olmalıdır.

Bağıl nem:    : %75’den aşağıda olmalıdır.

Açıkta bekletme*    : Yaklaşık 40 dk. 

Kuruma Süresi*    : Yaklaşık 24 - 48 saat sonra

Parke Yüzey İşlem*    : En erken 24 saat sonra
 
* Düşük sıcaklıklar ve yüksek nem bu süreleri uzatabilir. Mevcut 
değerler +18°C hava sıcaklığı ve %65 neme göre verilmiştir.

Temizleme    :  Kurumadan önce uygun yağ veya 
                                   balmumu bakım ürünleri 

Yerden ısıtmaya
uygunluğu    : Evet

EMICODE     : ECR1+ - çok düşük emisyonPLUS

GISCODE                   : RS 10

Sınıflandırmasına
göre GHS/CLP,           : Yok 
GGSVEB, ADR
GGS     

Ambalaj  

18kg’lık kova

Raf ömrü  

Güneş ışığı ve dondan korunması şartıyla, kuru mekanlarda, 
açılmamış orjinal ambalajında yaklaşık 12 aydır.

MS Polimer Parke Yapıştırıcısı
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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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B3-B15
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B11-B15

B12

B15

TKB-B3
800 - 1000 g/m²

TKB B3 - TKB B15
800 - 1500 g/m²

TKB B6
900 - 1000 g/m²

TKB B11 - TKB B15
1000 - 1500 g/m²
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