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Dilatasyonlar, köşe, kenar derzleri ve çatlama ihtimali olabilecek birleşim 
yerlerinde köprüleme yapan, tesisat çıkışlarında kullanılan esnek ve su 
geçirmez,
   
ARDEX 8+9   
ARDEX 4+5
ARDEX S1-K   
  
yalıtım ürünleriyle sistem içersinde beraber kullanılan yalıtım seti.  
 
Su geçirmez ve hava şartlarına dayanıklı
  
Yırtılmaya karşı yüksek mukavemetli   

Yüksek esneme kabiliyeti   

Alkali dayanımlı   

Agresif etkilere karşı dayanıklı   

YAPIDAKİ GÖRÜNMEZ GÜÇ



Ürün Tanımı

Dilatasyonlar, köşe, kenar derzleri ve çatlama ihtimali olabilecek
birleşim yerlerinde köprüleme yapan, tesisat çıkışlarında kullanı-
lan esnek ve su geçirmez,
   
ARDEX 8+9
ARDEX 4+5    
ARDEX S1-K    
   
yalıtım ürünleriyle sistem içersinde beraber kullanılan yalıtım 
seti.    

Uygulama Alanları

İçte ve dışta. Duvarda ve yerde.

Islak ve nemli mekanlarda, etki yapabilecek yüzey sularına karşı

Devamlı ıslak olan mekanlarda basınçlı suya karşı  
Örn. Yüzme havuzlarında    

Dış mekanlarda; balkon ve teraslarda
   
Endüstriyel yapılarda, 
Örn. Büyük mutfak, yemekhane ve imalathanelerde.

ARDEX SK TRICOM Yalıtım seti su geçirmez ve hareketli  
derzlerde, kenarlarda, birleşim yerlerinde ve tesisat ve boru 
geçiş ve bağlantı noktalarında,
   
ARDEX 8+9
ARDEX 4+5
ARDEX S1-K
  
yalıtım ürünleriyle birlikte sistem içersinde kullanılır.

Ürün Tipi

ARDEX SK TRICOM Yalıtım seti her iki tarafı polipropilenlif  
takviyeli lamine edilmiş poliüretan-taşıyıcı tabakadan oluşur.

Ürün su geçirmez bıçak veya makas ile kolayca kesilebilen, 
yalıtım harçları içine kolayca uygulanabilen, katlanmayan buruş-
mayan ve yalıtım harcı ile güçlü bir aderans sağlayan bir yalıtım 
malzemesidir.

Ürün ince olması yalıtım harcı ile birlikte uygulandıktan sonra 
fazladan herhangi bir kalınlığın olmamasını sağlamaktadır.

ARDEX TRICOM Yalıtım seti difüzyona açık olduğundan al-
tına uygulanmış olan yalıtım harcının da kuruması için yeterli  
derecede imkan verir.

Alt Zemin Hazırlığı

ARDEX teknik föylerinde tarif edilmiş olan yalıtım ürünleri uygu-
lamalarına dikkat edilmelidir.

Uygulanacak derzlerin üzerinde ve kenarlarında hareketi sağla-
yabilecek şekilde malzemeyle birlikte çalışabilecek kenar pahı 
yapılması gerekir.

Uygulama

Yalıtım bandı, manşeti veya köşeleri ilk kat yalıtım harcı rulo 
veya mala ile yeteri kadar uygulandığında harç tazeyken yerleş-
tirilmeli, üzerinden hemen sert bir şekilde spatula veya mala ile 
bastırılarak yapıştırılmalı ve arkasından tekrar yalıtım harcıyla 
üsten 1-2 kat geçilmelidir.

Derz veya kenarların üzerine uygulanacak yalıtım bandının  
üzerine hafifçe bastırıldığında, bantın altında kalan yalıtım harcı 
geniş derzlerin hareketinde daha güvenli olabilmektedir. 

Bu durumda önemli husus, yalıtım harcının dilatasyonun arasını 
doldurup öngörülen hareketin engellenmemesidir.

Birleşim noktalarında ise manşetlerle yalıtım bantlarının  
birbirlerinin üzerine en az 5cm gelecek şekilde kaplanması ve 
yeterli yalıtım harcı sürülerek yapıştırılmalarıdır.

Tüm yalıtım seti öğeleri yerlerine uygulandıktan sonra 2. kat  
yalıtım harcı uygulaması başlatılabilir ve tüm yalıtım seti öğele-
rinin üzerine sürülür.

Hareketli dilatasyon yerlerinde ise yalıtım harcından bantın ge-
nişliği kadar tasarruf edilebilir.

ARDEX SK-W

TRICOM Yaltım manşeti 120x120
1/2 tesisat geçişlerindeki açıklıklar için öngörülür. Daha bü-
yük tesisat veya boru geçişleri için bıçak veya makas ile delik  
büyütülebilir ancak gereken açıklıktan 8-12mm küçük kesilme-
lidir.

Manşetteki delik merkezi boru veya tesisat boşluğunun  
merkezine örtüşecek şekilde ayarlanır.

Hafifçe eşit kuvvetle borunun veya tesisatın (maşon/rekor)etra-
fından geçirilerek zemine kadar bastırılır ve yapıştırılır.  

Manşet yerine oturduğunda daire iç kenarı 4mm sabit tesisatın 
çevresinde oturacak şekilde tespit edilmiş olur.

ARDEX SK-W

TRICOM manşet 425x425
Özellikle yer gider borularının ve büyük açıklıklı tesisatın yalıtımı 
için öngörülmüştür.

Manşette mevcut delik olmadığı için istenen çap veya açıklıklar 
makas veya bıçak ile rahatça açılabilir ancak gereken çaptan 
8-12mm küçük açılması gerekir.

Açılan delik merkezi tesisat veya boru merkezi ile örtüşecek 
şekilde yerine yerleştirilir.

Yerine yerlerştirilmiş manşetin iç delik kenarlarının tesisat veya 
borunun 4mm üzerine kaplayacak şekilde yerine sıkıca oturma-
sı gerekmektedir.

Devamlı suyun altına kalan durumlarda borular ayarlanabilir ha-
reketli flanşlarla  veya yeterli genişlikte olabilecek yapıştırmalı 
flanş uygulamaları sonucunda yalıtım manşeti uygulaması ya-
pılmalıdır.

Dikkat Edilecek Hususlar

ARDEX TRICOM Yalıtım seti solvent içeren yalıtım ürünleri ve 
yapıştırıcılar ile birlikte kullanılmamalıdır.

Yağ, benzin, alkol gibi özellikle güçlü kimyasal etkilere maruz 
kalabilecek mekanlarda uygulamadan önce mutlaka teknik uy-
gulama desteği alınması tavsiye edilir.

Çelişkili durumlarda mutlaka numune uygulaması yapılmalıdır.

ARDEX SK
TRICOM Yalıtım Seti



ARDEX SK
TRICOM Yalıtım Seti

ARDEX kalite normlarına göre teknik özellikler

Renk Beyaz fon üzeri gri yağmur damlacıkları

Uygunluk : Maks. 30 mm. derz genişliğine kadar

Taşıyıcı kaplamasında 
kırılma esnemesi

: 60N/15mm ye kadar %600

Toplam kalınlık : Yaklaşık 0,32 mm

Toplam ağırlık : Yaklaşık 180gr/m²

Basınç dayanımı : 3 bar

İzin verilen  
hareket imkanı

: Derz genişliğinin maks. %80’i

 

Sıcaklık dayanımı : - 35°C – +90°C

Raf ömrü : Güneş ışığı ve dondan korunması 
şartıyla kuru mekanlarda, açılmamış  
orjinal     ambalajında yaklaşık 24 aydır

Ambalaj : ARDEX SK 12
TRICOM Yaltım bandı 120
Genişlik            : 120 mm
Rulo uzunluğu    : 50mt/ad-kutu
Rulo uzunluğu    : 10mt/ad-kutu

ARDEX SK-W
TRICOM Yaltım manşeti 120x120
Genişlik/uzunluk : 120x120mm

ARDEX SK-F
TRICOM manşet 425x425
Genişlik/uzunluk : 425x425mm 

ARDEX SK 90
TRICOM İç köşe 90
Kenar uzunlukları 120mm

ARDEX SK 270
TRICOM Dış köşe 270
Kenar uzunlukları 115mm

Bu dökümanda yer alan  bilgiler mevcut bilimsel ve pratik verilere dayan-
maktadır ve ürünün kullanım yeri ve amacına göre değişiklik gösterebilir. 
ARDEX yalnızca ürünün ön görülen standart şartlarda vadedilen kalitesini 
sağlamakla yükümlüdür. ARDEX’în yazılı önerisi olmaksızın gerçekleşti-
rilecek amaç veya kapsam dışı kullanımlar ve uygulama kaynaklı hata-
lardan ARDEX Yapı Malzemeleri Limited Şirketi sorumlu tutulamaz. Bu 
döküman revizyona uğradığında eski basımları geçersiz olur.
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