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Ardurapid-Efektli*

Dolgu malzemesi olarak yüksek mukavemetli

Hızlı sertleşen, erken mukavemet alma özelliği

Çatlak ve deliklerin doldurulması

Bozuklukların düzeltilmesi

Son kat uygulama yüzeyi olarak kullanabilme

Seramik yapıştırılması için kısa sürede alt zemin hazırlığı

Tekerlekli sandalye kullanımına uygun

Sahanlıkların ve merdiven basamakların kaplama öncesi düzeltilmesi

Kolay uygulama

* Ürünlerimizin içindeki özel çimento ve hammaddeler sayesinde karışım suyunun tamamı bağlayıcılar tarafından kullanılır.

Dolayısıyla harç herhangi bir su kaybına uğramadığından kaplama  malzemelerine zarar vermez.

YAPIDAKİ GÖRÜNMEZ GÜÇ

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi şartlarını sağlayan 

ARDEX Türkiye tesislerinde üretilmektedir.



Ürün Tanımı

Duvarda ve zeminde çatlakların, bozuk yerlerin doldurulmasın-
da, düzeltilmesinde ve kaplamaya hazır hale getirilmesinde kul-
lanılan yüksek mukavemetli tamirat harcı.

Uygulama Alanları

İç mekanlarda.

Beton, şap,duvar, gazbeton, sıva, eski fayans veya seramik 
vb.kaplamaların üzerinde , düzeltme veya tamirat harcı olarak 
kullanılır. 

Kendinden tesviyeli şapların alt yüzeylerinde kullanılır.

Uygulama Malzemeleri

Her türlü kaplama malzemesi altında veya yüzeyde düzeltme 
amacıyla kullanılır.

Uygulama Yüzeyi

Duvarda ve zeminde.

Yüzey Hazırlığı

Uygulanacak yüzey sağlam taşıma kapasitesi olan yapışma-
yı önleyici malzemelerden ve tozlardan arındırılmış kuru veya
nemli bir şekilde olmalıdır.  

Parke, PVC kaplamalar yapılacak ise alt zemin kuru olmalıdır. 

Uygulama yüzeyi eğer su emen bir yüzey ise önceden ARDEX 
A 45 mala ile ince sıyırtma şeklinde yüzeye uygulanır ya da 
kullanım talimatlarına göre P 51 yüzey astarı kullanılır. 

Ürün Hazırlama

Temiz bir karıştırma kabının içine yaklaşık 5,5 lt su konduktan 
sonra 25 kg A 45 torbası yavaşça boşaltılır ve elektrikli bir 
karıştırıcı ile 4-5dk yüksek devirde topaksız istenilen bir şekilde 
macun kıvamına gelene kadar karıştırılır.

Malzemenin kıvamı katı ya da yumuşak olursa su veya toz ilave-
siyle istenilen kıvam elde edilinceye kadar karıştırılabilir. 

Hazırlanacak malzeme en geç 15 dk içinde tüketilmeli ya da 
bu süre içerisinde tüketilebilecek miktarda malzeme hazırlan-
malıdır.  

Kova içinde artan malzemeye su veya çimento karıştırılmama-
lı, uygun kıvama gelebilmesi için sadece elektrikli karıştırıcı ile 
yüksek devirde karıştırmak yeterli olacaktır. 15 dakika sonunda
artan malzeme kesinlikle kullanılmamalıdır. 

Uygulama

Dış ortam (hava sıcaklığı, güneş ışınları, nem, rüzgar vb.) şartla-
rına bağlı olarak 20°C hava sıcaklığında harçla 15 dk’ya kadar 
çalışılabilinir.

Uygulanan malzeme yaklaşık 15 dk uygulama süresinden sonra 
malzeme yaklaşık 45 dk sonra son kat kaplama aşamasına 
geçilebilinir.

Büyük alanlar ya da dolgular olduğunda 5 mm üzeri kalınlıklar  
için malzemeye 0-4 mm kalınlığında 1:3 oranında kum katılabilir.

Uygulama bittikten sonra el aletleri ve eller bol su ile yıkan-
malı, seramiklerin üzerinde kalan harçlar ise ıslak sünger ile  
temizlenmelidir. Ancak taze harç en az 1 gün suyla temas  
etmemelidir.

Dikkat Edilecek Hususlar

Dış mekanlarda ya da devamlı ıslak olan mekanlarda A 45  
uygulanmaz. Gerekli hallerde deneme uygulamaları yapılmalıdır.

Uyarı

Çimento gözlere, cilde ve solunum yollarına zarar verebile-
ceğinden ürünleri solumayınız, gözlere temas etmesinden 
sakınınız. Gözlere temas etmesi durumunda hemen bol su ile 
yıkayınız ve en yakın doktora müracat ediniz. Çocukların ulaş-
masına izin vermeyiniz.

ARDEX A 45
Yüksek Mukavemetli Dolgu Harcı



ARDEX kalite normlarına göre teknik özellikler

Yoğunluk    : Taze harç: 1,9 kg/lt 
      Kuru toz karışım: 1,5 kg/lt

Malzeme ihtiyacı   : 1mm kalınlık için yaklaşık 1,6 kg toz/m²

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

Basınç mukavemeti   : 1  gün sonra  yaklaşık 25 N/mm² 
      7  gün sonra  yaklaşık 35 N/mm² 
      28 gün sonra  yaklaşık 40 N/mm²

Eğilme mukavemeti   : 1  gün sonra  yaklaşık   5,0 N/mm² 
      7  gün sonra  yaklaşık   8,0 N/mm² 
      28 gün sonra  yaklaşık 10,0 N/mm²

Noktasal basınç   : 1  gün sonra  yaklaşık 40 N/mm² 
dayanımı      7  gün sonra  yaklaşık 45 N/mm² 
      28 gün sonra  yaklaşık 50 N/mm²

Uygulama ortam   : +5°C - +25°C
sıcaklığı

Olgunlaşma süresi   : Yaklaşık 3 dakika *

Uygulama kalınlığı   : 5mm üzeri kum katılarak malzeme 
      kalınlaştırılabilir.

Çalışma/Kovada   : Yaklaşık 15 dakika * 
Bekleme Süresi

Üzerinde yürüyebilme : Yaklaşık 1 saat sonra * 
süresi

Üzerine kaplama   : Yaklaşık 1 saat sonra * 
yapıştırma süresi 

* Ortam nemi ve sıcaklığına göre değişiklik gösterebilir. Doğrudan  rüzgar 
ve güneş etkisi bu sürelerde ve ürün özelliklerinde olumsuz etkiye neden 

olabilir. Ölçümler 20°C ortam sıcaklığında yapılmıştır.

 
Ambalaj    : 25 kg’lık kraft torba

Raf ömrü    : Güneş ışığı ve dondan korunması şartıyla
      kuru mekanlarda, açılmamış orjinal
      ambalajında yaklaşık 12 aydır.
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53110

EN 13813:2002

ARDEX A45 
Dolgu Harcı

EN 13813:CT-C35-F7

Basınç dayanımı

≥ 35 N/mm²

Eğilme dayanımı

≥ 7 N/mm²

Böhme aşınma direnci

NPD

Bağ dayanımı

NPD

pH değeri

NPD

Yangın yepki sınıfı

E

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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