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Çift komponentli 

Kendinden yayılan ve düzgün yüzey oluşturan

Esnek

Yüksek yapışma mukavemeti

Tamir ve renovasyon işleri için ideal

30mm kalınlığa kadar tek seferde uygulama

YAPIDAKİ GÖRÜNMEZ GÜÇ

ISO 9001 ve ISO 14001 Kalite Yönetim Sistemi 

şartlarını sağlayan ARDEX Avusturya tesislerinde 

üretilmektedir.



Uygulama Alanları

Çimento, alçı ve zift esaslı şapların, metal, ahşap v.b.alt zemi-
nin üzerine özellikle parke, pvc, linolyum ve kauçuk esaslı 
ince zemin kaplamalarının yapılmasından önce zeminlerin 
perdahı, düzeltilmesi ve tesviye amacıyla kullanılan kendinden 
tesviyeli çimento ve lateks esaslı hızlı priz ve kür alan zemin  
kaplama malzemesidir. Parkelerin sadece ARDEX AF 2420 ile 
yapıştırılması önerilir. İç mekanlarda kullanılır. 

Kendinden tesviyeli ve akıcı kıvamdadır, sertleşirken yüzeyi 
kendiliğinden düzleşir ve parlar. Kalın tabakalarda bile çatlama 
yapmaz.

Ürün Özelliği

Ürün gri çimento esaslı ve lateks olmak üzere çift komponentli 
set olarak kullanılır. Su ilavesi yapılmaz. 
Ürün set halinde iki komponenti karıştırıldığında kıvamı  
mükemmel, akıcı, kendiliğinden yüzeyi düzelen, kolay  
işlenebilen bir harç oluşur. 
Bu ürün sayesinde gereken yapışma mukavemeti, elastikiyet ve 
su karşı dayanıklı bir kaplama elde edilmiş olur.

Yüzey Hazırlığı

Alt yüzeyin kuru, sağlam, taşıyıcı olması gerekir. İki malzemenin 
birbirine tutunabilmesine engel olabilecek tüm kir, toz, yağ  v.b. 
Maddelerden temizlenmeli ve arındırılmalıdır.
Alt zeminin su emicilik özelliğine göre üzerine mutlaka duruma 
göre ARDEX P51, ARDEX P4 veya ARDEX P82 uygulanmalıdır. 
Bazı durumlarda iki kat vurulması gerekebilir. Çelişki yaşanması 
halinden numune uygulama yapılması tavsiye edilir.

Uygulama

Lateks bidon içinde iyice karıştırıldıktan sonra temiz bir kabın 
içine konur. Karıştırıcı çalıştırıldıktan sonra malzeme içine 
yavaşça ilave edilir ve kuvvetli bir şekilde harç topaksız bir hale 
gelinceye kadar karıştırılmaya aynı anda devam edilir. 20kg’lık 
ARDEX NA toz için bidonda bulunan 4,8kg lateksin tamamı  
beraber karıştırılır. Daha az miktarlar için 3 birim toz için 1 birim 
lateks ilave edilir. 

Hazırlanan harç ile +10°C - +20°C aralığında yaklaşık 20 dakika 
çalışılabilir. Düşük sıcaklıklar uygulama süresini arttırabilir, yüksek 
sıcaklıklar ise düşürebilir. Ancak hava sıcaklığı +5°C’den daha 
az olması durumunda uygulama yapılamaz. Kovadaki hazırlanan 
akıcı kıvamdaki harç zemine dökülür ve hafifçe mala yardımı 
ile malzeme yayılır. Gerektiği takdirde kirpi rulo ile yüzeyin 
üzerinden geçilir. 

ARDEX NA ile tek seferde 12mm kalınlığa kadar uygulama 
yapılabilir. Daha fazla kalınlar için ise, yıkanmış ve kurutulmuş 
silis kumu ilave ile 30mm kalınlığa kadar uygulanabilir. Kum 
oranı harcın en fazla %30’u kadar olmalıdır.

DIN 18354 ve 18560 normlarına göre ziftli asfalt 
şaplarda uygulama:

ARDEX NA ile zift asfalt alt yüzeyler üzerine 10mm kalınlıkta 
uygulanabilir. Bunun için baskı sonrası çökme derinliği en fazla 
1,5mm olmalıdır.

Genel

3mm kalınlığındaki uygulamalar +20C’lik sıcaklıkta ve nemin 
%65’ten az olduğu durumlarda 24 saat sonra üzerinde kaplama 
yapılabilecek şekilde hazır hale gelir. Bu kalınlıktan sonra her 
1mm için ise kuruma süresine 24 saat ilave edilmesi gerekir.
Uygulanmış yüzeyler kuruma esnasında güneş ışığından ve rüz-
gardan korunmalıdır. Kullanılan tüm aletler ve kaplar uygulama 
sonrasında kurumadan bol su ile yıkanıp temizlenmelidir.

Dikkat edilecek hususlar:

Ele veya tene bulaşan kalıntılar bolca suyla ve sabun ile yıkanıp 
temizlenmelidir.
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ARDEX kalite normlarına göre teknik özellikler

Karışım oranı:    : 20kg’lık toz için yaklaşık 4,8kg lateks
      1Birim lateks + 3  birim toz

Kuru yoğunluk    : 1,3kg/lt

Sarfiyat:     : yaklaşık 1,6kg toz / m2 - mm 
      1 set 3mm kalınlıkta yaklaşık 5m² kaplama 
      yapabilir.

Çalışma/Kovada    : yaklaşık 20 dakika 
Bekletme Süresi

Üzerinde yürüyebilme : yaklaşık 2 saat

Üzerini kaplama
bekleme süresi     : 3 mm için yaklaşık 16 saat 
       5 mm için yaklaşık 24 saat 
                                  10 mm için yaklaşık 48 saat 

Basınç dayanımı: 
(28 gün sonra)    : 16,5N/mm²

Eğilme Dayanımı
(28 gün sonra)    : 5,5N/mm²

Hareketli sandalyeye
uygunluk         : Evet

Yerden ısıtmaya
uygunluk      : Evet

Ambalaj  

20kg’lık torba + 4,8kg’lık lateks bidon

Raf ömrü  

Kuru ve kapalı ortamlarda, orjinal açılmamış ambalajında 
yaklaşık 6 aydır.

0432

ARDEX Baustoff GmbH 
Hürmerstraße 40 
A-3382 Loosdorf

Avusturya
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EN 13813:2002

ARDEX NA 
Kendinden yayılan zemin dolgu harcı

EN 13813:CT-C12-F4

Basınç dayanımı

≥ 12 N/mm²

Eğilme dayanımı

≥ 5 N/mm²

Böhme aşınma direnci

NPD

Bağ dayanımı

NPD

pH değeri

NPD

Yangın yepki sınıfı

A2fl-s1

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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