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İç ve dışta seramik ve karoların altında kullanım için su geçirimsizlik
sağlayan yalıtım malzemesi

Esnek

Rulo, mala veya fırça ile uygulama

Solvent içermez

Çatlak köprüleme özelliği*

* TS EN 14891’e göre en az 0,75mm

YAPIDAKİ GÖRÜNMEZ GÜÇ

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi şartlarını sağlayan 

ARDEX Türkiye tesislerinde üretilmektedir.



Kullanım Alanları
İç ve dış mekanlarda. Duvarda ve zeminde. 

Duş, banyo, genel duş ve banyolar, tesisat odaları, halka 
açık duş ve havuzlarda, bahçe teraslarında, halka açık 
ve bölgelerde, zeminden su gideri olan ıslak mekanlarda 
her türlü seramik v.b. kaplama malzemesinin altında su-
yun etki yönünde su yalıtımı amacıyla kullanılır.

Binaların, altında yaşam mahali olan çatı teraslarında, bi-
nanın ana yalıtımı yapıldıktan sonra eğim şapının üstüne 
şapı koruma amacıyla seramik-karo kaplama öncesinde 
kullanılır.

Dış Mekanlarda
Balkonlarda ve alt kısmında yaşam mahali bulunmayan 
teraslarda alt zeminin yalıtılması ve korunması, kireç 
kusmalarının engellenmesi için genellikle çimento şap 
ve beton zemin üzerine seramik v.b. kaplamalar öncesi 
uygulanır.

ARDEX 4+5 yapılarda ana yalıtım malzemesi olarak kul-
lanılmamalıdır.

Ürün Tipi
ARDEX 4+5 solvent içermeyen dispersiyon ve çimento 
esaslı toz malzemeden oluşur.

Uygulama, iki ürünün 1:2 (sıvı:toz) oranında birbiriyle ka-
rıştırılmasıyla yapılır. 

Kurumuş ve sertleşmiş ARDEX 4+5 ürünü su geçirmez, 
yüksek elastikiyete sahiptir ve silikon derz dolgularına 
renk değiştirme etkisi yapmaz. 

Uygulama Yüzeyi
Uygulanacak yüzey sağlam taşıma kapasitesi olan yapış-
mayı önleyici malzemelerden ve tozlardan arındırılmış, 
nemi en fazla %4 olan 28 günlük kürünü tamamlamış 
kuru bir zemin olmalıdır. Zemindeki boşluklar veya bo-
zukluklar AR 300 ile düzeltilebilir.

Alçı sıvalar kuru, sağlam ve tek kat en az 10mm kalın-
lığında uygulanmış olmalı, yüzey perdah ve çelik mala 
uygulaması yapılmamış olmalıdır. 

Uygulanmış alt zeminin diğer tarafından nem girişi en-
gellenmiş olmalıdır. Yapının yapısal şartlara göre yalıtım 
değerleri gözden geçirilmeli ve kontrol edilmelidir.

Uygulama
Temiz bir karıştırma kabının içine uygulama yapılacak 
kıvama göre her iki malzemeden karışım oranlarına göre 
önce ARDEX 4 Akrilatdispersiyon sonrasında ARDEX 5 
Reaktif toz dökülür ve elektrikli bir karıştırıcı ile istenilen 
kıvama gelene kadar 4-5 dk karıştırılır. Malzemenin kıva-

mı katı ya da yumuşak olursa akrilik dispersiyon veya 
toz ilavesiyle istenilen kıvam elde edilinceye kadar ka-
rıştırılabilir. Hazırlanacak malzeme miktarı en geç 2 saat 
içinde tüketilmeli ya da bu süre içerisinde tüketilebilecek 
kadar malzeme hazırlanmalıdır. Kova içinde prize başla-
mış olan ve artan malzemeye su, çimento veya ARDEX 
4 Akrilatdispersiyon ilavesi yapılmamalıdır. Çalışma sü-
resi geçmediyse sadece uygun kıvama gelebilmesi için 
elektrikli karıştırıcı ile yüksek devirde karıştırmak yeterli 
olacaktır. 2 saat sonunda artan malzeme kesinlikle kul-
lanılmamalıdır. Bu süre hava, nem ve ortam şartlarına 
göre değişiklik gösterebilir. 

Hazırlanan harç spatula, fırça veya rulo ile uygulanabilir. 
Köşe veya bağlantı noktaları spatula ile uygulanan kıvam-
da olmak şartıyla doldurabilir , pah yapılabilir. Risk oluştu-
ran bağlantı, birleşim, kenar, köşe noktaları ilave olarak  
ARDEX SK Yalıtım bantı ile takviye edilir ve bantın üstü 
harç ile kapatılır. Bu işleme müteakip harç tüm yüze-
ye fırça, mala veya rulo ile sürülür. Rulo ile yapılan 
uygulamalarda 2. kat uygulaması kurumayı müteakip 
yaklaşık 6 saat sonra yapılabilir. Suya dayanıklı bir kat-
man elde edebilmek için uygulama kalınlığının en az 
2 mm olması gerekmektedir. Duş ve küvetlerin duvar 
ve zemin, tesisat bağlantı noktalarına / kenarlarına 
Uygulanacak malzemenin çalışma ve kuruma süresi 
uygulanacak yüzeyin ortam hava sıcaklığına, nem ,gü-
neş ışını ve rüzgara bağlı olarak değişiklik gösterebilir.  
ARDEX 4+5 uygulaması için ortam sıcaklığı +5°C ila 
30°C arasında olmalıdır.

Uygulama bittikten sonra el aletleri ve eller bol su ile 
yıkanmalı, seramiklerin üzerinde kalan harçlar ise ıslak 
sünger ile temizlenmelidir.

Üzerine Seramik vb Kaplanması:
ARDEX 4+5 uygulanmış yüzey üstüne  yakl. 1 gün sonra 
seramik vb. kaplama malzemesi uygulanabilir. Seramik 
v.b. kaplamaların döşenmesi için ARDEX ürün programın-
da her türlü teknik bilgi verilmiştir. Uygulama detayları ile 
ilgili teknik föylerde gerekli açıklamalar yapılmıştır. Özel-
likle ıslak ve kürünü tamamlamamış nemli beton veya 
şap zemin üzerine uygulama yapılmamalı, kurumakta 
olan zeminler için ise sıcaklık etkisiyle oluşabilecek bu-
har etkisi ve kurumasına müteakip çekme ve çatlama 
riski mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. Mermer ve 
neme hassas diğer doğal taşlar için ARDEX Mermer ve 
granit yapıştırıcısı kullanılmalıdır.

Dış mekanlarda, balkon ve teraslardaki zemin uygulama-
larında ARDEX FB9L kullanılması tavsiye edilir.
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Dikkat Edilecek Hususlar: 
Balkonlar, teraslar ve dış cepheler gerek termik, gerek su 
gerekse donma çözülme etkisi altında kalmaktadır. Bu et-
kiler zaman içersinde bir çok probleme sebep olurlar. Bu 
sorunların baştan çözülmesi ancak yapı fiziği kriterlerinin 
doğru uygulanması ile mümkündür. Bu sebeple bu gibi yer-
lerde ana su yalıtımı, ısı yalıtımı, şap , üst yalıtım ve dila-
tasyon uygulamaları doğru olarak uygulanması durumunda 
seramik ve kaplamalar yapılabilir.

DIN EN 18195 Yapısal yalıtım standardına göre örneğin al-
tında yaşam mahalli bulunan teraslarda mutlaka ana yalıtım
malzemesi kullanılmalıdır. Bu gibi mekanlarda ARDEX 
4+5’in tek olarak kullanılması kesinlikle tavsiye edilmez.

ARDEX 4+5 ikinci kat uygulama sonrası en az 24 saat 
süreyle suya maruz kalmamalıdır (+20°C, %50 bağıl nem). 
Serin ve nemli ortamlarda , hava dolaşımı az olan su depo-
ları gibi kapalı mekanlarda bu süre artar.

Alt zeminde oluşabilecek 0,75mm üzeri çatlaklar su yalıtım 
malzemesinde çatlaklara sebebiyet verebilir. Tam kuruma-
mış alt zeminler çatlamalara ve kabarmalara sebep olabilir. 

Su yalıtımı yapılacak alt zeminin su giderine doğru en az 
%1,5 eğime sahip  olması tavsiye edilir.

Uyarı:
Çimento gözlere, cilde ve solunum yollarına zarar verebile-
ceğinden ürünleri solumayınız, gözlere temas etmesinden 
sakınınız.

Gözlere temas etmesi durumunda hemen bol su ile yıka-
yınız ve en yakın doktora müracat ediniz. Çocukların ulaş-
masına izin vermeyiniz. Uygulama esnasında uygun eldiven 
kullanılmalıdır.

ARDEX kalite normlarına göre teknik özellikler

Karışım Oranı : 10 kg ARDEX 4 akrilik dispersiyon /  
20 kg ARDEX 5 toz

Taze Harç Yoğunluğu: Yaklaşık 1,4 kg/lt

Malzeme İhtiyacı :
İki kat uygulama, 2 mm ıslak kalınlık için yaklaşık 2.2 kg toz + 1.1 kg sıvı = 
3.30 kg ıslak harç.

Kap Ömrü : Yaklaşık 2 saat

Üzerinde Yürüye-
bilme / Kaplama 
Uygulama Süresi

: Yaklaşık 1 gün sonra

Ambalaj : ARDEX 4 akrilik dispersiyon: 
10 kg plastik bidon 
ARDEX 5 Reaktif toz: 
20 kg kraft torba

Raf ömrü : Güneş ışığı ve dondan korunması şartıyla, kuru 
mekanlarda, orjinal açılmamış ambalajında 
yaklaşık 12 aydır.
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EN 14891:2012

ARDEX 4 + 5
Düşük sıcaklıklarda dahi (-5°C) geliştirilmiş çatlak köprüleme özellikli, klorlu suya 

dayanıklı (EN 12004’e uygun C2 bir yapıştırıcı kullanılarak) çimento esaslı sıvı 
olarak uygulanan su geçirimsizlik ürünüdür.

 Cementitious liquid-applied water impermeable product with improved crack 
bridging ability at low temperature. (-5°C) and resistant to contact with chlorinated 

water (bounded with a C2 adhesive in accordance with EN 12004)

EN 14891:CM O1P

Başlangıç çekme yapışma mukavemeti
Initial tensile adhesion strength

≥ 0.5 N/mm²
Suyla temastan sonra çekme yapışma mukavemeti

Tensile adhesion strength after water contact

≥ 0.5 N/mm²
Isıyla yaşlandırıldıktan sonra çekme yapışma mukavemeti

Tensile adhesion strength after heat aging

≥ 0.5 N/mm²
Donma çözülme çevriminden sonra çekme yapışma mukavemeti

Tensile adhesion strength after freeze-thaw cycles

≥ 0.5 N/mm²
Kireçli suyla temastan sonra çekme yapışma mukavemeti

Tensile adhesion strength after contact with lime water

≥ 0.5 N/mm²
Klorlu suyla temastan sonra çekme yapışma mukavemeti

Tensile adhesion strength after contact with lime water

≥ 0.5 N/mm²
Su Geçirmezlik

Waterproofing

Geçiş Yok
Standart şartlarda çatlak köprüleme
Crack bridging ability in standard conditions

≥ 0.75 mm
Düşük sıcaklıkta çatlak köprüleme

Crack bridging ability in standard conditions

≥ 0.75 mm

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 şartlar-
da vaad edilen kalitesini sağlamakla yükümlüdür. ARDEX’în yazılı 
önerisi olmaksızın gerçekleştirilecek amaç veya kapsam dışı kulla-
nımlar ve uygulama kaynaklı hatalardan ARDEX Yapı Malzemeleri 
Limited Şirketi sorumlu tutulamaz. Bu döküman revizyona uğradı-
ğında eski basımları geçersiz olur. Daha fazla teknik bilgi  ve detay 
için ARDEX teknik ekibine danışınız.
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