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XPS, EPS ve yaş yünü plakaların fileli olarak sıvanması için

Suya ve dona dayanıklı

Esnek ve kolay işlenebilir

Beton, çimentolu sıva, tuğla, briket ve duvar yüzeylerine uygulanabilir

EN 998-1 CS sınıfına uygun

YAPIDAKİ GÖRÜNMEZ GÜÇ



Uygulama Alanları:

İç ve dış mekanlarda. Cephelerde, duvarda. Ekstrude (XPS), Eks-
pande (EPS) ve taş yünü yalıtım plakalarının fileli olarak sıvan-
masında kullanılır. Beton, çimentolu sıva, tuğla, briket ve duvar 
yüzeylerinin üzerine uygulanır.

Ürün Özellikleri:

Çimento, dolgu malzemeleri, esnekliği, su iticiliği ve dış şartlara 
dayanıklılığı arttıran polimer ve çeşitli katkı malzemeleri içeren 
toz ürün.

Alt Zemin Hazırlığı:

Uygulanacak yüzey sağlam ve taşıyıcı olmalı, iki malzemenin bir-
birine tutunmasına engel olabilecek tüm kir, toz, yağ, gres, oksit 
vb. maddelerden arındırılmalıdır. Cila, yağ ve plastik badana gibi 
katmanlar, uygulamadan önce zeminden uzaklaştırılmalıdır.

Yüzeyde çatlak, delik vb. bozukluklar 5 mm’ye kadar ARDEX V 
2001 T ile, 5 mm’den fazla kalınlıklar için ARDEX REPMUR F ile 
tamir edilmelidir.

Alt Zemin için Tavsiyeler:

İç mekanlarda, gaz beton vb. emici yüzeyler üzerine uygulama 
yapılacak ise ARDEX P 51 ile astarlanmalıdır. Uygulamaya asta-
rın kurumasına müteakip (yaklaşık 1 saat) sonra başlanmalıdır. 

Dikkat Edilecek Hususlar

Aşırı sıcak ve soğuklar malzemenin uygulama süresi, kürlenme 
süresi ve mukavemet kazanmasını olumsuz etkileyeceği için 
+5°C altnda veya +30°C üzerinde uygulama yapılmamalı, uy-
gulama yapılacak yüzey de bu sıcaklık değerlerinde olmalıdır. 
Özellikle yaz günlerinde serin karışım suyu kullanılmalı, yüzey 
yüksek sıcaklık değerlerine ulaşacağından güneş altında uygu-
lama yapılmamalıdır.  Yüzey uygulama sonrasında güneş, rüz-
gar ve dondan korunmalıdır.

Uyarı

Ürün çimento içerdiğinden alkali reaksiyonu gösterir. Göz ve 
tenle temas etmesinden kaçınılmalıdır. Temas etmesi halinde 
bol suyla yıkanmalı veya doktora gösterilmelidir. Uygulama sı-
rasında gereken kişisel koruyucu donanım kullanılmalıdır. Ku-
ruduktan sonra fizyolojik veya çevresel olarak zararlı değildir.

ARDEX kalite normlarına göre teknik özellikler

Karışım Oranı : 25 kg’lık torba için yaklaşık 
7,5 lt su

Taze Harç 
Yoğunluğu

: Yaklaşık 1,5 kg/litre

Malzeme 
Sarfiyatı

: 1 mm kalınlık için 1,70 kg/m²

Kuruma Süresi : Başlangıç: Yaklaşık 5 saat sonra
Bitiş: Yaklaşık 18 saat sonra

Açıkta 
Bekletme 
Süresi

: Yaklaşık 10-20 dakika

Basınç 
Dayanımı

: 28 gün sonra yaklaşık 18,2 N/mm²

Eğilme 
Dayanımı

: 28 gün sonra yaklaşık 6,5 N/mm²

Uygulama 
Sıcaklığı

:
:

Uygulama yapılacak yüzey, harç 
sıcaklığı ve ortam sıcaklığı +5°C ila 
+30°C arasında olmalıdır.

Depolama : Güneş ışığı ve dondan korunması 
şartıyla kuru mekanlarda açılmamış 
orjinal ambalajında yaklaşık 12 
aydır.
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İç ve dış kullanımlar için genel amaçlı kaba/ince sıva harcı

GP CS IV W1

Basınç Dayanım Sınıfı

CS IV

Su Emme Sınıfı

W1

Bağ Dayanımı

____

Su Buharı Geçirgenliği Kat Sayısı

____

Isıl İletkenlik

0,53 W/(mK) (P= % 50)

Dayanıklılık (Donma-Çözülmeye karşı)

Harcın kullanılması tasarlanan yerde geçerli hükümlere göre 
değerlendirme

Yangına Tepki

Sınıf F
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Bu dökümanda yer alan  bilgiler mevcut bilimsel ve pratik verilere dayanmaktadır ve ürünün kullanım yeri ve amacına göre değişik-
lik gösterebilir. ARDEX yalnızca ürünün ön görülen standart şartlarda vadedilen kalitesini sağlamakla yükümlüdür. ARDEX’în yazılı 
önerisi 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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