Yap›ﬂt›r›c›lar ve
Yap› Kimyasallar›

PU Köpükler

PU Köpük

Tabancal› PU Köpük

* Kap› ve pencere kasalar›n›n duvara sabitlenmesinde
* Boﬂluklar›n doldurulmas›nda
* S›cak-so¤uk su borular›n›n kaplanarak izolasyonunda
* Banyo küveti ve duﬂ teknesi vb. gibi elemanlar›n zemine
sabitlenmesinde
* Her türlü derz ve dilatasyon fugalar›nda
* YAPIﬁTIRMA, DOLGU VE ‹ZOLASYON
amac›yla kullan›l›r
* Hacim kayb›na u¤ramaz
* Tescilli patent ( EP066830)
* Çökmez, bozulmaz
* Kesilir, s›van›r, boyan›r
* Suya dayan›kl›d›r
* Kurudu¤unda toksik de¤ildir
* Kullan›ma haz›r, tek komponentlidir
* Nemle kürleﬂir
* Ozona zarars›zd›r
* H›zl› kürleﬂir
* Alev geciktirici ihtiva eder

* Kap› ve pencere kasalar›n›n sabitlenmesinde
ve boﬂluklar›n doldurulmas›nda
* Boru ve elektrik tesisat› montaj›nda
* Tüm çat› ve duvar elemanlar›n›n sabitlenmesi
ve yal›t›m›nda
* Mineral esasl› yap› eleman› derzlerinin yang›na
karﬂ› koruma amaçl› doldurulmas›nda kullan›l›r

500 ml ve 750 ml aerosol tüp

500 ml aerosol tüp

CS 360 PU Köpük

CS 330 PU Köpük

* Kap› ve pencere kasalar›n›n sabitlenmesinde ve boﬂluklar›n doldurulmas›nda, elektrik
tesisatlar›n›n, s›cak ve so¤uk su borular›n›n izolasyonunda, büyük çatlak ve boﬂluklar›n
kapat›lmas›nda kullan›l›r
* Sertleﬂen köpük kesilebilir, z›mparalanabilir, üzerine harç sürülebilir ve boyanabilir
* Her türlü hava ﬂart›na ve buhara dayan›kl›d›r
* Alev almay› geciktirici özelliktedir, ›s› kayb›n› önler

* Yap›ﬂt›rma, dolgu ve yal›t›m uygulamalar› için kullan›l›r
* Ekonomiktir
* Nemle kürleﬂir
* Kurudu¤unda kesilebilir ve boyanabilir

750 ml aerosol tüp

650 gr brüt aerosol tüp

* B 1 s›n›f› yang›n dayan›m›
* 80 mm derz geniﬂli¤ine kadar uygulanabilme
* H›zl› donma
* Garantili sabit hacim eldesi
* Nemle kürleﬂen sistem
* PE,teflon hariç tüm yüzeylere yap›ﬂma

750 ml aerosol tüp
PU Köpük Temizleyici

Köpük Tabancas›

* PU köpük tabancas› içerisindeki, henüz tamamen
sertleﬂmemiﬂ PU köpük art›klar›n›n temizlenmesinde
* PU köpük uygulamas› s›ras›nda istenmeyen yerlere
bulaﬂan art›klar›n temizlenmesinde kullan›l›r
* Plastik, boyal› veya cilal› yüzeyler gibi solventlere
duyarl› yüzeylerde kullan›lmadan önce küçük bir
alanda denenmelidir

* Sista tabahcal› köpük ile
kullan›ma uygun

Silikon, PU ve Akrilik Mastikler

Nötr D›ﬂ Cephe & ‹nﬂaat Silikonlar›
* Titanyum katalizörlü, alkoksi esasl› nötr silikon
* D›ﬂ cephe kaplamalar›nda (alüminyum, granit,
seramik, kompozit ve porselen)
* Cam cephelerde
* ‹nﬂaat uygulamalar›nda
* Do¤rama montaj›nda (PVC, alüminyum ve ahﬂap)

310 ml kartuﬂ

Akrilik Mastik
* Iﬂ›kl›klarda
* Cam çat› sistemlerinde kullan›l›r
* Kokusuzdur
* Mükemmel elastikiyete sahiptir
* UV ›ﬂ›nlar›na dayan›kl›d›r
* Astars›z uygulan›r

* Çatlak tamirinde
* Do¤rama montaj›nda
* Derzlerde
* Prefabrik elemanlarda
* Her türlü yap› malzemesinin
birleﬂimlerinde kullan›l›r

* Boyanabilir
* Yan›c› de¤ildir
* Uzun ömürlüdür
* Daimi elastiktir
* Emici ve nemli yüzeylere yap›ﬂ›r

310 ml kartuﬂ

ﬂeffaf beyaz siyah metalik gri

beyaz

gri

siyah kahve

Yap›ﬂt›r & Yal›t (Fix & Seal)

Nötral Silikon - Ayna Silikonu

* Flextec polimer esasl›, yap›ﬂt›rma, yal›t›m ve onar›m amaçl› kullan›labilen mastik
* Silikon kadar elastiktir, poliüretan kadar güçlüdür ve akrilik kadar kolay uygulan›r
* Pencere eﬂi¤i, süpürgelik, merdiven ve tu¤la montaj›nda, metal yap›ﬂt›rmada, havaland›rma
ve klima borular›n›n sabitlenmesinde, pencere do¤rama birleﬂimlerinde, prefabrike inﬂaat
elemanlar›n›n birleﬂim derzlerinde, balkon ve teras birleﬂim derzlerinde, metal ve ahﬂap yap›lar›n
birleﬂim derzlerinde kullan›l›r
* Beton, tu¤la, mermer, fayans, seramik, galvanize çelik, paslanmaz çelik, demir, boyal›
metal, lakeli alüminyum, ahﬂap gibi birçok yüzeye uyumludur
* UV ›ﬂ›nlar›na dayan›kl›d›r
* Solvent, izosiyanat ve silikon içermez
* Kürleﬂtikten sonra üzeri boyanabilir

* Ayna yap›ﬂt›rmada
* PVC do¤rama montaj›nda
* Yüksek yap›lardaki esneyebilir dolgu aralar›nda
* Plastik, ahﬂap, metal do¤ramalara cam yerleﬂtirilmesinde
* Aynada kararma yapmaz
* Metal-alkali yüzeylerde kullan›l›r, metallerde korozyona neden olmaz
* Antibakteriyeldir
* Astars›z yap›ﬂ›r
* Solventsizdir (çatlamaz, büzülmez)
* UV ›ﬂ›nlar›na dirençlidir
* Kokusuzdur

300 ml kartuﬂ

beyaz

310 ml kartuﬂ

ﬂeffaf beyaz
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Universal Silikon

Colorline Renkli Silikon

* Antibakteriyel, %100 saf silikon
* Ahﬂap, metal, PVC kap› ve pencere
do¤rama aral›klar›nda
* Çal›ﬂan fugalarda
* Cam, vitrin, ›s›cam montaj›nda

* Bezli-bezsiz conta malzemesi olarak
her türlü flanﬂ ba¤lant›lar›nda
* Banyo ve mutfaklarda suya maruz
kalan fayans ve vitrifiye elemanlar›n
birleﬂim yerlerinde kullan›l›r

310 ml kartuﬂ

ﬂeffaf beyaz siyah

50 gr tüp

ﬂeffaf beyaz

gri

kahve

bej

karamel

jasmin

manhattan gri

Ceresit
derz dolgu
renkleriyle uyumlu

gümüﬂ gri

310 ml kartuﬂ

RTV Silikon - S›v› Conta (300ºC)
* Endüstriyel makina parçalar›nda
* Elektrikli ev eﬂyalar›n›n üretiminde ve
montaj›nda
* Kimyasal reaktörlerde
* Otomobil parçalar›nda
* Diferansiyel kapa¤›, vites kutusu
kapa¤›, motor contas› kapa¤› olarak
* Egzost, manifold gibi parçalarda sübap
contas› olarak kullan›l›r

* Antibakteriyeldir (küflenme ve
sararma yapmaz)
* Solventsizdir (çatlamaz, büzülmez)
* Nemle ﬂertleﬂir
* Daimi elastiktir
* Yaﬂlanmaya dirençlidir
* UV ›ﬂ›nlar›na dirençlidir

* Yüksek ›s› dayan›ml›d›r
* Solventsizdir (çatlamaz,
büzülmez)
* Nemle sertleﬂir
* Daimi elastiktir
* Yaﬂlanmaya
dirençlidir
* UV ›ﬂ›nlar›na
dirençlidir

310 ml kartuﬂ

k›rm›z›

50 gr tüp

beyaz k›rm›z›

Poliüretan Mastik-Metal
* Mükemmel elastikiyete sahiptir
* Mükemmel yap›ﬂma sa¤lar
* Yaﬂlanmaya dirençlidir
* Hava ﬂartlar›na dirençlidir
* H›zl› sertleﬂir
* Korozyona dayan›kl›d›r

* Karoseri ve otomobil imalat›nda
* Konteyner ve karavan imalat›nda
* Tekne yap›m›nda
* Klima üretiminde
* Zemin derzlerinde
* Tüm metal aksamlarda kullan›l›r
* Havan›n nemi ile sertleﬂir

310 ml kartuﬂ

beyaz siyah

Extra White Silikon

Akvaryum Silikonu

* Küfe karﬂ› 3 kat fazla dayan›kl›d›r
* Banyo, duﬂ kabini, duﬂ teknesi, lavabo gibi su ile sürekli temas eden yüzeylerde
* Emaye, porselen, cam, fayans, seramik, akrilik, kompozit reçine ve alüminyum
yüzeylerde kullan›l›r
* Solvent içermez
* UV ›ﬂ›nlar›na ve ›s› de¤iﬂimlerine dayan›kl›d›r
* Ekstra beyazl›k ve parlakl›k sa¤lar

* Her türlü akvaryum imalat›nda kullan›l›r
* Bal›klar için zarars›zd›r
* Çok yüksek elastikiyete sahiptir
* Solventsizdir (çatlamaz, büzülmez)
* UV ›ﬂ›nlar›na dirençlidir
* Yüksek mukavemetlidir

310 ml kartuﬂ

310 ml kartuﬂ

beyaz

ﬂeffaf siyah

CS 225 Silikon Mastik

CS 111 Akrilik Mastik

* Cam, do¤rama, metal, fayans, PVC ve çal›ﬂan yap› elemanlar›n›n dolgu ve
yap›ﬂt›r›lmas›nda, çatlaklar›n ve derzlerin mastiklenmesinde, yal›t›m›nda ve
tamirinde, yüksek mukavemete maruz kalan birleﬂim derzlerinde kullan›l›r
* Tek komponentlidir, solventsizdir, nemle kürleﬂir
* Daimi elastikiyetini korur, yaﬂlanmaya ve UV ›ﬂ›nlar›na dayan›kl›d›r

* ‹nﬂaatlarda prefabrik yap› elemanlar› aras›ndaki genleﬂme fugalar›nda, iç
ve d›ﬂ cephelerdeki her türlü derz ve çatlaklar›n örtülmesinde, ahﬂap, demir
ve alüminyum do¤ramalar›n montaj›nda kullan›l›r
* Tek komponentlidir, boyanabilir
* Yan›c› de¤ildir, uzun ömürlüdür, daimi elastiktir

280 ml kartuﬂ
ﬂeffaf beyaz siyah

280 ml kartuﬂ

beyaz

gri

siyah kahve alt›nmeﬂe

CS 51 Poliüretan Mastik- ‹nﬂaat

Bitüm Mastik

* Yap›larda iç ve d›ﬂ genleﬂme derzlerinde, teras dilatasyonlar›nda,
ahﬂap, metal, plastik esasl› do¤ramalarda, derz su yal›t›m masti¤i
olarak kullan›l›r
* Tek komponentlidir, havan›n rutubeti ile sertleﬂir
* Mükemmel elastikiyet ve yap›ﬂma gücüne sahiptir
* Yaﬂlanmaya ve d›ﬂ hava ﬂartlar›na dayan›kl›d›r
* UV ›ﬂ›nlar›na dayan›kl›d›r, üzeri boyanabilir

* Tamirat ve izolasyon amac›yla kullan›l›r
* Metal havaland›rma bacalar›n›n s›zd›rmazl›¤›nda, havaland›rma kanal›,
parapet, derz, su olu¤u izolasyonunda, shingle çat› kaplamalar›n›n montaj
ve izolasyonunda, bitüm membran tamirat›nda ve ek yerlerinde, çat›
kaplamalar›nda kullan›l›r
* Çat› ›ﬂ›kland›rmalar›n›n ve çat› pencerelerinin izolasyonunda kullan›l›r
* Nemli yüzeylere uygulanabilir
* UV ›ﬂ›nlar›na dayan›kl›d›r, h›zl› kürleﬂir

600 ml sosis

beyaz

gri

300 ml kartuﬂ

beyaz

gri

300 ml kartuﬂ

Kartuﬂ Tabancalar›
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Kartuﬂ Tabancas›

Katlan›r Kartuﬂ Tabancas›

* Metal, plastik her türlü kartuﬂta
* Hafif özel alaﬂ›m
* Çok dayan›kl›, ergonomik
* Plastik, paslanmaz, e¤ilmez

* Katlanabilir özelli¤i ile tak›m çantas›nda yer tutmaz
* Her türlü kartuﬂa uygundur

siyah

Su Yal›t›m Ürünleri
Çimento Esasl› Su Yal›t›m Ürünleri

CR 65 Çimento Esasl› Su Yal›t›m Malzemesi

CX 1 H›zl› Priz Alan Özel Yal›t›m Çimentosu

* Kullanma ve içme suyu depolar› ile yüzme havuzlar›n›n
yal›t›m›nda kullan›l›r
* Eski bina ve yap› elemanlar›n›n negatif yönde
izolasyonunda kullan›l›r
* Nefes al›r ve betona nefes ald›r›r
* Kristalize özelliktedir ve kapiler etki gösterir
* 0,2 mm’e kadar olan çatlaklar› örter
* ‹çme suyu depolar› için hijyen raporu vard›r
* Üzeri boyanabilir ve s›va tutar

* Bas›nçl› su kaçaklar›n›, su ak›nt›lar›n› ve k›lcal su s›z›nt›lar›n› durdurmak
* Rutubeti engellemek, temel perde duvarlar›, bodrumlar, su depolar›
ve hasarl› su borular›ndaki hidrostatik su kaçaklar›n›, k›lcal ak›nt›lar›
an›nda durdurmak amac›yla kullan›l›r
* Su geçirimsizdir, çok h›zl› priz al›r, 3 dakikada sertleﬂir
* Klorür içermez, büzülmez ve çatlamaz

25 kg kraft torba

14 kg ve 6 kg plastik kova

CR 68 A&B Çimento Esasl› Elastik Su Yal›t›m Malzemesi

CR 78 Çift Komponentli, Çimento Esasl›,
Süper Elastik Su Yal›t›m Malzemesi
* Betonarme su depolar› ve havuz için idealdir
* Bas›nçl› ve bas›nçs›z yeralt› sular›na karﬂ› temel perde duvarlar›n›n
yal›t›lmas›nda kullan›l›r
* Balkon, teras, banyo ve mutfak gibi ›slak hacimlerin fayans alt›
yal›t›m›nda kullan›l›r
* Çatlak örtücü özelli¤e sahiptir
* Çok yüksek elastikiyete sahiptir
* Büzülme, çatlama yapmaz
* Üzeri boyanabilir ve s›va tutar

* Betonarme havuz ve su depolar› için idealdir
* Elastiktir
* 0,2 mm’e kadar çatlaklar› örter
* Üzeri boyanabilir ve s›va tutar

A-Komponent 20 kg kraft torba
B-Komponent 10 kg plastik bidon

A-Komponent 25 kg kraft torba
B-Komponent 9 kg plastik bidon

Likit Su Yal›t›m› Ürünleri

CP 43 ‹ki Komponentli Bitüm-Kauçuk Su Yal›t›m Malzemesi

Bitumplus Bitüm-Kauçuk Su Yal›t›m Malzemesi

* ‹ki komponentlidir
* Su geçirimsizdir
* Solvent(çözücü) içermez
* Elastiktir
* Elyaf takviyelidir
* Çatlak örtücü özelliktedir
* H›zl› kurur
* Eksiz yal›t›m sa¤lar

* Eksiz ve kesintisiz bir yal›t›m tabakas› oluﬂturur
* Yan›c› ve zehirli maddeler ihtiva etmedi¤inden, kapal› yerlerde
güvenle kullan›labilir
* Kal›c› elastiktir
* So¤uk uygulamal›d›r, ›s›tma ve inceltme gerektirmez
* K›lcal çatlaklar› kapat›r

28 kg kombiset içerisinde 22,4 kg kova (s›v› komponent)
5,6 kg kraft torba (toz komponent)

25 kg plastik kova

No Water Akrilik Esasl› Su Yal›t›m Malzemesi

No-Water Primer

* Geniﬂ yüzeyli, çok birleﬂim noktal›, düz ve e¤imli çat›larda, teras ve
balkonlar›n su yal›t›m›nda, düﬂey cephelerde, çat› oluklar›nda kullan›l›r
* Beton, ahﬂap, metal, eternit yüzeyler üzerinde uygulanabilir
* Kullan›ma haz›r, solvent içermez
* UV ›ﬂ›nlar›na dayan›kl›d›r
* Nefes alma özelli¤ine sahip, daimi elastiktir
* Üzeri boyanabilir
* Yaﬂlanmadan etkilenmez

* Emici yüzeylerde, akrilik esasl› su yal›t›m kaplamas› öncesi,
yüzeyde oluﬂan tozu ba¤lamak ve akrilik kaplaman›n yüzeye
aderans›n› art›rmak için kullan›l›r
* Dispersiyon esasl›d›r
* Ekonomiktir
* Kolay uygulan›r
* Yüksek aderans sa¤lar

20 kg ve 5 kg plastik kova

beyaz

9 kg plastik bidon

CT 10 Fuga Su Yal›t›m Malzemesi

Invisible S›v› Silikon

* Teras ve balkonlar›n yal›t›m› için idealdir
* Fayans, beton, ﬂap ve do¤al taﬂ emprenyesi için kullan›l›r
* Hem emici hem de emici olmayan zeminlerde kullan›labilir
* Derzleri izole eder, gözenekli kaplamalar› korur
* Dona karﬂ› korur, kir ve mantar oluﬂumunu engeller
* ‹ç ve d›ﬂ mekanlar için uygundur, nefes al›r,
parlakl›k veya matlaﬂma oluﬂturmaz

* Dekoratif taﬂ, tu¤la, kiremit, çimento, alç›, beton, piﬂmiﬂ toprak vb. gibi
boyanmayan do¤al yüzeylerin su geçirimsizli¤inin sa¤lanmas›, hava kirlili¤i
ve çiçeklenmeden korunmas›nda kullan›l›r. Bina cephelerinde, kiremit çat›larda,
an›t ve heykellerde uygulan›r
* Su geçirimsizdir, su buhar› ve hava geçirimlidir
* Yüzeyde film oluﬂturmaz
* Islak etkisini, kirlenmeyi, çiçeklenmeyi, çiçeksi bitkileri, küfü, yosunu ve donun
olumsuz etkilerini giderir

3 kg plastik bidon

ﬂeffaf

12 kg teneke

siyah

beyaz

ﬂeffaf
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Poliüretan Esasl› Su Yal›t›m Ürünleri

Cerepur Primer Poliüretan Su Yal›t›m› Kaplamalar› için Astar
* ﬁeffaf, yar›-elastik, derine nüfuz
eden tek komponentli poliüretan astard›r
* Emici yüzeylere mükemmel yap›ﬂma
sa¤lar

Cerepur Poliüretan Su Yal›t›m Kaplamas›

10 kg teneke kova

* Birikinti suya, dona ve kimyasallara
dayan›kl›d›r
* Kolay uygulan›r
* -30°C ile +90°C aral›klar›nda
mekanik özelliklerini korur

* Tek komponentli poliüretan su
yal›t›m kaplamas›d›r
* Daimi elastiktir
* UV dayan›ml›d›r
* Üzerinde yürünebilir

* Yüzey hareketlerini karﬂ›layabilecek
elastikiyete sahiptir
* Birikinti suya, dona ve kimyasallara
dayan›kl›d›r
* Kolay uygulan›r
ﬂeffaf

25 kg plastik kova

gri

Cerepur Transparent Primer ﬁeffaf Poliüretan Su Yal›t›m Kaplamalar› için Astar

Cerepur Transparent ﬁeffaf Poliüretan Su Yal›t›m Kaplamas›

* Seramik ve cam yüzeylerin, üzerine uygulanacak su yal›t›m kaplamas›na
mükemmel yap›ﬂmas›n› sa¤layan ﬂeffaf astard›r
* Emici olmayan yüzeyler için mükemmel yap›ﬂma sa¤lar
* UV dayan›ml›d›r
* Kolay uygulan›r

* Seramik, cam, cam tu¤la gibi
yüzeylere uygulanabilir
* Üzerinde yürünebilir
* UV dayan›ml›d›r
* Suya, dona ve çeﬂitli kimyasallara
dayan›ml›d›r

4 kg teneke kova

ﬂeffaf

* Alç› ve çimento levhalar, PU yal›t›m
köpükleri, asfalt ve EPDM membranlar,
fayans alt›, çat›lar, kullan›m suyu
depolar›, temeller, dilatasyonlar (12cm’e
kadar), köprü platformlar›, sulama
kanallar› vb. yüzey ve kaplamalar›n suya
karﬂ› korunmas›nda kullan›l›r.

* H›zl› sertleﬂir
* Hava kabarc›ks›z uygulan›r
* Her yüzeye mükemmel yap›ﬂ›r
* Derz dolgu amaçl› da kullan›labilir

* Sararma yapmaz
* Mükemmel yap›ﬂma sa¤lar
* Kolay uygulan›r
* -30°C ile +90°C aral›klar›nda mekanik
özelliklerini korur

10 kg teneke kova

Cerepur CS 58 Çift Komponentli PU Esasl› Elastik Derz Dolgusu

ﬂeffaf

Su Yal›t›m Uygulamalar› ‹çin Bant

CL 152 Dilatasyon Band›
* Yap›larda hareketli derzlerin kapat›lmas›nda ve
farkl› elastikiyete sahip malzemelerin bir araya
geldi¤i derzlerde birleﬂtirici olarak kullan›l›r
* So¤uk derzlerde, su depolar›nda, temel
perdelerinde, su tutucu yap›larda (yüzme

A ve B Komponent 5 lt teneke ambalaj

havuzu, su deposu vb.), menfez ve
tünel inﬂas›nda kullan›l›r
* Y›rt›lmaz, su geçirmez ve elastiktir
* Kullan›lan yap›ﬂt›r›c› ile mükemmel
uyum sa¤lar

30 m x 24 cm x 1,62 mm rulo

Harç Katk›lar›

Elastik Emülsiyon S›v› Katk›

CC 81 S›va - Harç Katk›s›

* Yüksek ba¤lay›c›l›k sa¤lar
* Elastikiyet ve aderans› art›r›r
* Çatlamalar› engeller
* Çimento esasl› su yal›t›m malzemeleri ile birlikte kullan›lmak için idealdir

* Lateks esasl›d›r
* Harç, s›va, aderans köprüsü harc›, ﬂap ve serpme harçlar›n haz›rlanmas›, kolay
uygulanmas› ve güçlendirilmesinde, garantili ve çatlaks›z çimento esasl› tamir
harc› eldesinde, alt zemine aderans›n sa¤lanmas›nda kullan›l›r
* Yüksek aderans sa¤lar
* Mevcut fleksibiliteyi, elastikiyeti ve su geçirimsizli¤ini artt›r›r, çatlamay› engeller

9 kg plastik bidon

20 kg plastik bidon

Tamir Harçlar›
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beyaz

CT 20 Çimento Esasl› S›va Tamir Harc› 2-20 mm

CD 22 Çimento Esasl› Tamir Harc› 5-40 mm

* ‹ç, d›ﬂ ve ›slak mekanlarda, beton, çimento
esasl› s›va, ﬂap ve mineral esasl› tüm
yüzeylerde oluﬂan 20 mm’e kadar çatlak
ve oyuklar›n tamirinde kullan›l›r
* H›zl› priz al›r, rötre yapmaz
* Su ve dona dayan›kl›d›r
* Elyaf katk›l›d›r

* Beton yüzeylerin bölgesel olarak
düzeltilmesinde, boﬂluklar›n doldurulmas› ve
çatlaklar›n tamirinde, yap› elemanlar›n›n
onar›m›nda kullan›l›r
* Gazbeton tamirinde kullan›lmaz
* H›zl› priz al›r
* Su ve dona dayan›kl›d›r
* Rötre yapmaz
* Elyaf katk›l›d›r

CX 31 Epoksi Esasl› 3 Komponentli
Montaj ve Ankraj Harc›
* Civatalar›n ve demirlerin, betona, kayaya
ya da duvara ankraj›nda kullan›l›r
* K›sa sürede yük taﬂ›yabilir
* Filiz demirleri, vinç raylar›, temel civatalar›,
a¤›r yüke maruz ankraj içleri, demiryolu raylar›
ve fabrika zeminlerinin tamirinde kullan›l›r
* Korozyona dayan›kl›d›r
* Vibrasyona dayan›kl›d›r
* Büzülme yapmaz

25 kg kraft torba

25 kg kraft torba

5 kg teneke kova

Panel Sistem Ürünleri

Alüminyum, metal, granit ve ahﬂap esasl› malzemeden panellerin iç ve d›ﬂ cephelere yap›ﬂt›r›lmas›nda kullan›lan, PS 100 Flextec Yap›ﬂt›r›c›, PS 200 Çift Tarafl› Sabitleyici
Bant ve PS 300 Poliüretan Astar'dan oluﬂan bir sistemdir.

PS 100 Flextec Yap›ﬂt›r›c›

PS 200 Çift Tarafl› Sabitleyici Bant

PS 300 Poliüretan Astar

* Yap›lar›n d›ﬂ cephesine kaplama
panellerinin yap›ﬂt›r›lmas›nda kullan›l›r
* ‹ç cephede de kullan›labilir
* Her hava koﬂulunda yap›ﬂma sa¤lar
* Nemli yüzeylere uygulanabilir
* Elastiktir (%25 hareket kabiliyeti)
* Düﬂük hava s›cakl›klar›nda bile kolay uygulan›r

* D›ﬂ cephelerde, panellerin profillere
yap›ﬂt›r›lmas›ndan önce sabitleyici
olarak kullan›l›r
* Polietilen esasl›d›r
* Yüksek elastikiyete ve mukavemete sahiptir
* Su ve neme dayan›kl›d›r
* Vibrasyon gidericidir

* Panel sistem uygulamas›ndan önce
yap›ﬂt›r›c›l›¤› art›rmak için profil
yüzeyine astar olarak kullan›l›r
* Tek komponentlidir
* Yaﬂlanmaya, tuza, küfe ve kimyasal
maddelere dayan›kl›d›r

600 ml sosis

25 m x 10 mm x 3 mm rulo

gri

siyah

1 kg plastik ﬂiﬂe

siyah

Is› Yal›t›m Ürünleri

CT 84 Is› Yal›t›m Levhas› Yap›ﬂt›rma Köpü¤ü
* Yap›lar›n ›s› yal›t›m›nda kullan›lan polistren
(XPS veya EPS) levhalar›n ve
dekoratif amaçl› söve vb. yap› elemanlar›n›n
yap›ﬂt›r›lmas›nda kullan›l›r
* Ekonomiktir. Bir ürün ile 6 m2 levha yap›ﬂt›r›l›r
* Ürün an›nda tutunma sa¤lar ve 20 dakika

CT 83 Is› Yal›t›m Levhas› Yap›ﬂt›rma Harc›

içerisinde sertleﬂir, yaklaﬂ›k 2 saat sonra levhalar
dübellenebilir ve s›vanabilir
* 10m cephe yüksekli¤ine kadar dübelsiz
uygulanabilir
* Çok güçlü yap›ﬂt›rma özelli¤ine sahiptir.
* Yüksek ›s› yal›t›m› sa¤lar (d=0,035 W/mK)

* Is› yal›t›m› amac›yla kullan›lan ekstrude ve ekspande polistren, taﬂyünü,
kayayünü levhalar›n duvara yap›ﬂt›r›lmas›nda kullan›l›r
* Elyaf takviyesi sayesinde duvar ile levha aras›nda çatlak oluﬂmaz
* Yüksek aderans ve elastikiyet sa¤lar
* Hem d›ﬂ cephe hem de iç mekanda kullan›labilir

750 ml aerosol tüp

25 kg kraft torba

CT 85 Is› Yal›t›m Levhas› S›va Harc›

Thermo Is› Yal›t›m Levhas› S›va Harc›

* Is› yal›t›m› amac›yla kullan›lan ekstrude ve ekspande polistren, taﬂyünü, kayayünü
levhalar›n yüzeylerinin ince s›va tabakas› ﬂeklinde kaplanmas›nda donat› filesi ile
birlikte kullan›l›r
* Su buhar› difüzyonuna izin verir
* Elyaf takviyesi sayesinde sistemi d›ﬂ darbe ve çatlamalara karﬂ› korur

* Aç›k hava koﬂullar›na ve dona dayan›kl›d›r
* Termal izolasyonu optimize eder
* Is› harcamalar›n› düﬂürür
* Su buhar› difüzyonuna izin verir
* Elyaf takviyesi ile sistemi d›ﬂ darbe ve
çatlamalara karﬂ› korur

25 kg kraft torba

25 kg kraft torba

CT 137 Dekoratif S›va

CT 16 Dekoratif S›va Astar›

CT 225 Yüzey Tamir ve Dolgu Harc› 1-5 mm

* Beyaz çimento esasl›, tane dokulu
dekoratif s›va harc›d›r
* Is› yal›t›m sistemlerinin d›ﬂ darbe ve
çatlamalara karﬂ› korunmas›nda kullan›l›r
* Üzeri istenilen renkte boyanabilir
* Aç›k hava koﬂullar›na ve dona dayan›kl›d›r

* Su bazl›d›r
* Aderans art›r›c›d›r
* Aktif yap›ﬂt›rma sa¤lar
* Suya dayan›kl›d›r
* Nem iticidir

* ‹ç ve d›ﬂ mekanlarda boya öncesi yüzey
bozukluklar›n›n tamir edilmesi ve yüzeyin
düzeltilmesi amac›yla kullan›l›r
* Yüksek aderans ve mukavemete sahiptir
* Suya ve dona dayan›kl›d›r
* Boya öncesi düzgün bir bitiﬂ sa¤lar

25 kg kraft torba

15 kg plastik kova

beyaz

25 kg kraft torba

pembe

gri

beyaz

Seramik ve Fayans Yap›ﬂt›r›c›lar›

CM 11 Seramik ve Fayans Yap›ﬂt›rma Harc›

CM 111 Beyaz Seramik & Fayans Yap›ﬂt›r›c›s›

* Seramik, fayans, çini ve mozaik kaplamalar›n iç ve d›ﬂ mekanlarda,
yatay ve dikeyde mineral esasl› yüzeylere yap›ﬂt›r›lmas›nda kullan›l›r
* Su ve dona dayan›kl›d›r, yüksek stabilite ve
2-10 mm aras› yap›ﬂma kal›nl›¤› sa¤lar
* Rahat kullan›m, kolay kar›ﬂ›m sa¤lar

* ‹ç ve d›ﬂ mekanlarda, yatay ve dikeyde seramik, fayans,
çini, granit, cam-mozaik (betebe) gibi kaplamalar›n
yap›ﬂt›r›lmas›nda kullan›l›r
* Suya ve dona dayan›kl›d›r, kolay uygulan›r
* Yüksek stabiliteye sahiptir

25 kg kraft torba

gri

beyaz

25 kg kraft torba

beyaz
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CM 17 Elastik Porselen-Seramik, Fayans ve
Do¤altaﬂ Yap›ﬂt›rma Harc›

CM 117 Elastik Fayans & Seramik ve
Do¤altaﬂ Yap›ﬂt›rma Harc›

* Mineral esasl› yüzeylere, özellikle geniﬂ ebattaki fayans, seramik, porselen,
granit ve do¤altaﬂ kaplamalar›n iç ve d›ﬂ mekanlarda; yatay ve dikeyde
yap›ﬂt›r›lmas›nda kullan›l›r
* Yüksek elastikiyet ve mukavemete sahiptir
* Kayma önleyicidir

* ‹ç mekanlarda, fayans, seramik, porselen seramik, dekoratif tu¤la vb.
kaplamalar›n yap›ﬂt›r›lmas›nda kullan›l›r
* Uzun çal›ﬂma süresi verir
* Kayma önleyicidir

25 kg kraft torba

25 kg kraft torba

gri

gri

Fix Seramik ve Fayans Yap›ﬂt›rma Harc›

CU 25 Kullan›ma Haz›r Fayans Yap›ﬂt›r›c›s›

* Seramik, fayans, çini ve mozaik kaplamalar›n yatay ve düﬂeyde mineral esasl›
yüzeylere yap›ﬂt›r›lmas›nda kullan›l›r
* Ekonomiktir
* Yüksek stabiliteye sahiptir
* 2-10 mm aras› yap›ﬂma kal›nl›¤› sa¤lar

* Fayans, mozaik, seramik, dekor plakalar›,
›s› ve ses yal›t›m plakalar› yap›ﬂt›r›lmas›nda
kullan›l›r. Tüm iç mekan duvar ve tavanlarda,
banyo, mutfak gibi ›slak hacimlerde, eski
kaplamalar üzerinde uygulan›r.
* Beton, eternit, alç› ve alç› levha,

25 kg kraft torba

kartonpiyer, sandviç paneller, ahﬂap
ve boyal› yüzeyler üzerinde uygulanabilir
* Yüksek yap›ﬂma özelli¤ine sahiptir
* Elastiktir
* Neme dayan›kl›d›r
* Kullan›ma haz›rd›r

25 kg ve 5 kg kova

gri

CU 224 H›zl› Super Elastik, Granit ve Do¤al Taﬂ Yap›ﬂt›r›c›s›

beyaz

CM 16 Kolay Uygulanabilen, Elastik, Porselen Seramik ve
Do¤altaﬂ Yap›ﬂt›rma Harc›

* Fayans, seramik, mermer, granit, suni ve do¤al taﬂ kaplamalar›n, iç ve d›ﬂ mekanlarda,
yatay ve dikey olarak yap›ﬂt›r›lmas›nda kullan›l›r
* H›zl› kürleﬂme özelli¤i sayesinde geçici olarak kapatmaya olanak olmayan
mekanlar›n (hastane, al›ﬂveriﬂ merkezi vs.) montaj, yenileme, tamirat
çal›ﬂmalar›nda tercih edilir
* Su ve dona dayan›kl›d›r, yerden ›s›tmal› sistemlere uygundur

* Kolay uygulanabilen bir k›vama
sahiptir
* Yüksek yap›ﬂma mukavemeti sa¤lar
* Yüksek ilk tutunma sa¤lar
* Su ve dona dayan›kl›d›r

* Geniﬂ ebatl› fayans, seramik, mozaik,
porselen seramik ve do¤altaﬂ
kaplamalar›n mineral esasl› yüzeylere
yap›ﬂt›r›lmas›nda, iç ve d›ﬂ
mekanlarda; yatay ve düﬂeyde
kullan›labilir

A komponent 25 kg kraft torba
B komponent 5,5 lt plastik kova

25 kg kraft torba

gri

beyaz

Derz Dolgular›

CE 144 Epoksi Derz Dolgusu

CE 33 Çimento Esasl› Elastik Renkli Seramik & Fayans Derz Dolgusu

* ‹ç ve d›ﬂ mekanlarda kullan›l›r
* Kimyevi maddelerin kullan›ld›klar› alanlar için uygundur
* Seramik, antrasit seramik, mozaik, cam mozaik ve porselen mozaik gibi
malzemelerin 2-12 mm derz aral›klar›n›n doldurulmas› için kullan›l›r
* Su geçirimsizdir
* Kimyasallara ve bakterilere dayan›kl›d›r
* Solvent içermez
* Donmaya karﬂ› dayan›kl›d›r

* Yatay ve dikeyde 0-5 mm
geniﬂlikte seramik
ve fayans derzlerinin
doldurulmas›nda kullan›l›r
* Çatlama ve tozuma yapmaz

5 kg teneke kova

20 kg kraft torba

beyaz

gri

10 kg kraft torba ve
5 kg plastik kova

beyaz

gri

gri

bej

jasmin

karamel manhattan gri

Sista Colorline
renkleri ile uyumlu

natura

rose

mint

kahve

grafit

klinker

krokus

CE 35 Çimento Esasl› Geniﬂ Elastik Derz Dolgusu 3-15 mm

CE 40 Aquastatik Çimento Esasl› 0-5 mm Elastik Derz Dolgusu

* Seramik, fayans, do¤altaﬂ, granit, klinker, dekoratif ve
cam tu¤la kaplamalar›n derzlerinin doldurulmas›nda kullan›l›r.
* Hem iç hem de d›ﬂ mekanlar için uygundur
* Sürekli su ile temas halinde olan ›slak hacimlerde kullan›labilir
* Yüksek mukavemet sa¤lar
* Zeminde h›zl› ve kolay uygulan›r
* Kolay temizlenebilir
* D›ﬂ hava koﬂullar›na ve dona dayan›kl›d›r

* Seramik, cam ve taﬂ (do¤al taﬂ ve
mermer hariç) kaplamalar›n,
derzlerinin yatay ve düﬂeyde
doldurulmas›nda kullan›l›r
* Su itici özelliktedir
* ‹ç ve d›ﬂ mekanda kullan›labilir
* Is›tmal› zeminler, kontrplak ve alç›
levha gibi yüzeylere uygulanm›ﬂ

10 kg kraft torba

beyaz

gri

manhattan gri aç›k kahve
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* Yüksek oranda
doldurma
özelli¤ine sahiptir
* Rahat temizlenir
* Su ve neme dayan›kl›d›r
* Elastiktir

jasmin
fildiﬂi

bej

10 kg plastik kova

fayanslar›n derzlerinin
doldurulmas›nda da tavsiye edilir
* Elastiktir
* Küf ve kire dayan›kl›d›r
* Yüksek yap›ﬂma
mukavemetine sahiptir

beyaz

jasmin

bej

aç›k kahve

fildiﬂi

havuz mavi

manhattan gri

Zemin Tekni¤i Ürünleri
Astarlar

R 777 Dispersiyon Primer

R 755 Epoksi Esasl› Nem Önleyici Astar

R 766 Çok Amaçl› Astar

* Beton, ﬂap gibi emici yüzeylerde zemin
emicili¤ini giderir ve tozlanmay› önler
* Yüksek ba¤lama mukavemeti sa¤lar
* ﬁap öncesi aderans› artt›r›r
* Solvent içermez
* Yerden ›s›tmal› sistemlere uygundur

* Mineral esasl› ve emici olmayan
yüzeylerde (mastik asfalt, taﬂ,
seramik, metal vb.)
astar olarak kullan›l›r
* Yüksek yük dayan›m›na sahiptir
* Mükemmel yap›ﬂma sa¤lar
* Uygun koﬂullarda nem bariyeri görevi yapar

* Çimento esasl› ﬂaplar, kalsiyum sülfat
ﬂaplar, mastik asfalt ﬂaplar, tesviye ﬂaplar›, beton
zeminler, taﬂ zeminler, ahﬂap zeminler, alç›pan
zeminler ve seramik yüzeylerde kullan›l›r
* H›zl› kurur
* Yüksek kapat›c›l›¤a ve konsantrasyona sahiptir
* Çok amaçl› kullan›m sa¤lar
* Ahﬂap kaplama alt›nda kullan›m için uygundur

20 kg plastik bidon

7 kg teneke kova

10 kg plastik bidon

Zemin Tesviye ﬁaplar›

DD Haz›r Tesviye ﬁap› 0,5-5 mm
* Kendili¤inden yay›l›r
* ‹stenilen düzgünlükte olmayan
zeminlerin tesviyesinde kullan›l›r
* Her türlü PVC, hal›, seramik ve yüzer parke
uygulamalar›ndan önce dengeleyici ve
tesviye amaçl› kullan›l›r

DX Haz›r Tesviye ﬁap› 0,5-10mm

* Her kal›nl›kta h›zl› kurur
* Yerden ›stmal› sistemlere uygundur
* 0,5 - 5 mm kal›nl›k tek uygulamada
elde edilir
* Tekerlekli sandalye yüküne dayan›r

25 kg kraft torba

* Kendili¤inden yay›l›r
* Düzgün olmayan zeminlerin
tesviyesinde kullan›l›r
* Her türlü PVC, hal›, seramik ve masif
parke uygulamalar›ndan önce dengeleyici
ve tesviye amaçl› kullan›l›r

* Her kal›nl›kta h›zl› kurur
* Mükemmel bas›nç
mukavemeti sa¤lar
* Yerden ›s›tmal› sistemlere uygundur
* 1 -10 mm kal›nl›k tek uygulamada
elde edilir

25 kg kraft torba

DS 40 Kendili¤inden Yay›lan Haz›r Tesviye ﬁap› 3-40 mm
* ﬁap, beton, do¤altaﬂ, fayans ve üzerinde yap›ﬂt›r›c›
kal›nt›s› kalm›ﬂ yüzeylerin tesviye edilmesinde kullan›l›r
* Tek seferde 3 ile 40 mm aras› uygulanabilir
* Özellikle çok pürüzlü yüzeyler için uygundur
* K›sa sürede yaya trafi¤ine aç›labilir

Zemin Tesviye ﬁap›

CN 69 Haz›r Tesviye ﬁap› 3-15 mm
* Kendili¤inden yay›l›r
* ‹stenilen düzgünlükte olmayan zeminlerin
tesviye edilmesinde kullan›l›r
* PVC, hal›, seramik, fayans gibi
kaplamalar›n yap›ﬂt›r›lmas› öncesi dengeli

25 kg kraft torba

ve pürüzsüz bir yüzey oluﬂturur
* Her kal›nl›kta h›zl› kurur
* 3-15 mm kal›nl›k tek uygulamada
elde edilir
* Zemine mükemmel yap›ﬂ›r

25 kg kraft torba
Yap›ﬂt›r›c›lar

R 710 Poliüretan Yap›ﬂt›r›c›
* Endüstriyel kauçuk kaplama, yal›t›m kaplamalar›
(poliçim, regupol vs.), beton, cam, metal,
seramik, strofor, ahﬂap, kontrplak, sunta, kauçuk
karolar›n›n yap›ﬂt›r›lmas›nda kullan›l›r
* Neme ve hava ﬂartlar›na dayan›kl›d›r
* Yerden ›s›tmal› sistemlere uygundur
* ‹ki komponentlidir
5+ 1 kg plastik kova
30 + 6 kg plastik kova

P 625 Poliüretan Bazl› Parke Yap›ﬂt›r›c›s›
* Her çeﬂit parke ve a¤aç kaplamalar için kullan›l›r
* Haz›r parkelerin ve lamine kaplamalar›n
yap›ﬂt›r›lmas›nda da kullan›l›r
* Solvent içermez
* Esnek yap›ﬂma sa¤lar (DIN 218)
* ‹lk ve nihai yap›ﬂmada yüksek performans verir
* Yerden ›s›tmal› sistemlere uygundur
* ‹ki kompenentlidir
6 + 1 kg plastik kova

P 640 Parke Fuga Yap›ﬂt›r›c›
* Yüzer parke uygulamas›nda parkelerin birleﬂme
fugalar›n›n yap›ﬂt›r›lmas›nda kullan›l›r
* K›sa süreli su etkisine dayan›kl›d›r
* H›zl› yerleﬂim sa¤lar

K 172 Çok Amaçl› Neopren Yap›ﬂt›r›c›

K 188 PVC Kaplama Yap›ﬂt›r›c›

K 112 ‹letken PVC Yap›ﬂt›r›c›

* Sert PVC ve ahﬂap süpürgeliklerin
* Kauçuk esasl› zemin kaplamalar›n›n
* Jüt tabanl› duvardan duvara hal›lar›n
yap›ﬂt›r›lmas›nda kullan›l›r
* Rutubete dayan›kl›d›r
* Yerden ›s›tmal› sistemlere uygundur

* Yerden ›s›tmal› sistemlere uygundur
* Tekerlekli sandalye yüküne dayan›r
* PVC, PVC’den mamul kaplama malzemeleri,
PU, lateks s›rtl› tekstil yer döﬂemeleri ve
hal› yap›ﬂt›r›lmas›nda kullan›l›r

15 kg teneke

20 kg ve 5 kg plastik kova

* Tüm iletken yer kaplamalar›na uygundur
* Aç›k rengiyle iletkenlikte DIN 16860, DIN 51953
ve DIN 53276 standartlar›na uygundur
* Mevcut PVC kaplamalar›n›n üzerinde
yap›lacak aplikasyonlar için uygundur
* Yüksek ba¤ dayan›m›na sahiptir
* Mobilya yüklerine dayan›kl›d›r
* Yerden ›s›tmal› sistemlere uygundur
12 kg plastik kova

T 425 Karo Hal› Yap›ﬂt›r›c›s›

K 188 E Yüksek Mukavemetli PVC,
Zemin & Duvar Kaplama Yap›ﬂt›r›c›s›
* Homojen ve heterojen PVC kaplama malzemeleri,
CV kaplama malzemeleri, vinil kaplama
malzemeleri, kauçuk kaplama ve kauçuk karolar,
PVC, PUR s›rtl› tekstil kaplamalar›n emici
yüzeylere yap›ﬂt›r›lmas›nda kullan›l›r
* Çok yüksek yap›ﬂkanl›¤a sahiptir
* Islak ve kontakt yap›ﬂt›rmaya uygundur
* Yatay ve düﬂeyde uygulanabilir
* Ekonomiktir
20 kg plastik kova

* PVC, yün, keçe s›rtl› hal› karolar›n›n
yap›ﬂt›r›lmas›nda kullan›l›r
* Sürekli yap›ﬂkanl›k özelli¤i sayesinde rahatça
sökülüp, tekrar yerleﬂtirilebilme imkan› sa¤lar
* Yüksek yap›ﬂkanl›k özelli¤i vard›r
* Tamamen ç›kart›labilir
* Mevcut kaplama üzerine uygulanabilir
* Çok düﬂük emisyona sahiptir
10kg plastik bidon

0,5 kg plastik ﬂiﬂe

P 685 Flextec Esasl› Elastik Parke Yap›ﬂt›r›c›s›
* Her türlü parke ve
ahﬂap kaplamalar›n
yap›ﬂt›r›lmas›nda
kullan›l›r
* Emici ve emici
olmayan yüzeylerde
kullan›labilir
* Elastik yap›ﬂma sa¤lar
* Ço¤u yüzey için astar

gerektirmez
* Özellikle mineral
esasl› yüzeyler
için çok uygundur
* Elde yap›ﬂt›r›c›
kal›nt›s› b›rakmaz
* Kullan›lan aletler
kolayca temizlenebilir
* Su ve solvent içermez

16 kg plastik kova
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Endüstriyel Zemin Ürünleri
Epoksi Esasl› Endüstriyel Zemin Ürünleri

EP 101 Epoksi Esasl› Tamir Seti
* Yüksek mekanik mukavemete sahiptir
* Deformasyona u¤ram›ﬂ yüzeylerin zemin
kaplamalar› öncesinde tamirinde kullan›l›r
* Kimyasallara karﬂ› yüksek dayan›m sa¤lar
* Su geçirimsizdir

EP 102 Epoksi Esasl›, Ak›ﬂkan ve Büzülme
Yapmayan Tamir Seti
* Köprü yataklar›, vinç raylar›, yüksek süratli
türbinler gibi a¤›r dinamik yüklere maruz kalan
yerlerde, boﬂluklar›n doldurulmas›nda kullan›l›r
* Ak›ﬂkand›r
* Büzülme yapmaz
* Astar gerektirmez
* Yüksek mekanik mukavemete sahiptir

Reçine
2,10 kg teneke kutu
Sertleﬂtirici
0,55 kg teneke kutu
Dolgu Malzemesi 11,35 kg plastik torba

Reçine
9,25 kg teneke kova
Sertleﬂtirici
1,85 kg teneke kova
Dolgu Malzemesi 18,90 kg plastik torba

EP 202 Epoksi Esasl› Multilayer Astar Seti
* Solvent içermez
* Yüksek yap›ﬂma mukavemetine sahiptir
* Aﬂ›nmaya dayan›kl›d›r
* Kimyasal dayan›m sa¤lar
* Tozumadan korunmuﬂ hijyenik ortamlar
yaratmak için idealdir

EP 301 Epoksi Esasl› Multilayer Son Kat
Kaplama Seti
* Aﬂ›nmaya dayan›kl›d›r
* Kayd›rmaz
* Kimyasallara karﬂ› dayan›m sa¤lar
* Renk seçenekleri mevcuttur
* Tozumadan korunmuﬂ hijyenik ortamlar
yaratmak için idealdir

Reçine
14,00 kg teneke kova
Sertleﬂtirici
2,80 kg teneke kova
Dolgu Malzemesi 13,20 kg plastik torba

Reçine
Sertleﬂtirici

EP 303 Epoksi Esasl› Dokulu Kaplama Seti
* Kimyasal dayan›m gerektiren, aﬂ›nmaya
dayan›kl› ve kolay temizlenen bir zemin
oluﬂturmak için kullan›l›r
* Dokulu bir yüzey oluﬂturur
* Hijyenik koﬂullara uygundur
* Renk seçenekleri mevcuttur

Reçine
Sertleﬂtirici

10,87 kg teneke kova
1,63 kg teneke kutu

10,40 kg teneke kova
2,10 kg teneke kova

EP 304 Epoksi Esasl› A¤›r Yüke Dayan›kl›
Kaplama Seti
* Mutfak, g›da fabrikas›, ilaç fabrikas› ve
hastane gibi tozumadan korunmuﬂ
hijyenik ortamlarda kullan›l›r
* Yaya trafi¤ine maruz kalan alanlar
için uygundur
* Kimyasallara karﬂ› yüksek dayan›m sa¤lar
* Kolay temizlenir
* Aﬂ›nmaya dayan›kl›d›r
* Renk seçenekleri mevcuttur
Reçine
4,00 kg teneke kova
Sertleﬂtirici
1,00 kg teneke kutu

EP 201 Epoksi Esasl› ﬁeffaf Astar Seti
* Endüstriyel zemin kaplamas› uygulamalar›
öncesinde aderans› art›r›c›, kolay temizlenen,
tozuma yapmayan, kimyasallara karﬂ› dayan›ml›
bir alt zemin oluﬂturmak için kullan›l›r
* Solvent içermez
* Yap›ﬂma mukavemeti yüksektir
* Hijyenik koﬂullara uygundur
* Aﬂ›nmaya dayan›kl›d›r
* Kimyasallara karﬂ› yüksek dayan›m sa¤lar
Reçine
6,64 kg teneke kova
Sertleﬂtirici
3,36 kg teneke kova
EP 302 Epoks› Esasl› Self-levelling
Kaplama Seti
* Hastane, ilaç fabrikas›, sanayi tesisi gibi hijyen
gerektiren, temizlenmesi kolay, tozuma yapmas›
istenmeyen yerlerde kullan›l›r
* Solvent içermez
* Pürüzsüz bir yüzey oluﬂturur
* Aﬂ›nmaya dayan›kl›d›r
* Kimyasallara karﬂ› yüksek dayan›m sa¤lar
* Renk seçenekleri mevcuttur
Reçine
12,00 kg teneke kova
Sertleﬂtirici
2,90 kg teneke kova
Dolgu Malzemesi 15,10 kg plastik torba
EP 305 Su Bazl› Epoksi Kaplama Seti
* Garaj, depo, üretim tesisi gibi pratik
temizlik gerektiren alanlarda kullan›l›r
* Her türlü beton yüzey üzerinde
kullan›labilir
* Kolay temizlenir
* Kal›c› mat yüzey oluﬂturur
* Kimyasallara karﬂ› dayan›m sa¤lar
* Renk seçenekleri mevcuttur
Reçine
Sertleﬂtirici

20,00 kg teneke kova
20,00 kg teneke kova

PU Esasl› Endüstriyel Zemin Ürünleri

PP 301 PU Esasl› Self-levelling Kaplama Seti

PP 302 PU Esasl› ‹ç Mekan Son Kat Kaplama Seti

* Otopark, depo, ofis, iﬂ merkezi,
hastane, restoran, üretim tesisleri
gibi aﬂ›nma ve çizilme dayan›m›na
sahip esnek bir kaplama istenen
yerlerde kullan›l›r
* Kendili¤inden yay›l›r

* Kimyasal üretim tesisleri, su ar›tma tesisleri,
fabrika, imalathane, garaj, hangar gibi
suya s›kça maruz kalan yerlerde kullan›l›r.
Sürtünme ve darbelere karﬂ› direnci
sayesinde al›ﬂveriﬂ merkezi, iﬂ merkezi,
ofis, ma¤aza gibi yaya trafi¤inin yo¤un
oldu¤u yerler için de uygundur

Sertleﬂtirici
Dolgu Malzemesi

* Solvent içermez
* Elastiktir
* Sürtünme ve darbelere
karﬂ› dirençlidir
* Su geçirimsizdir
* Kolay temizlenir, hijyeniktir

Sertleﬂtirici
Dolgu Malzemesi

4 kg teneke bidon
16 kg teneke kova

PP 303 PU Esasl› D›ﬂ Mekan Son Kat Kaplama Seti
* Poliüretan veya epoksi esasl› self leveling
endüstriyel zemin kaplamalar›nda,
otoparklarda, kimyasal üretim tesislerinde,
depolarda, su ar›tma tesislerinde, aç›k ve kapal›
alan spor zeminlerinde, tenis kortlar› gibi
alanlarda yaﬂlanmaya, hava koﬂullar›na, su
ve deniz suyuna, tuza ve kimyasallara karﬂ›
dayan›kl› yüzeyler haz›rlamak için kullan›l›r
Sertleﬂtirici
Dolgu Malzemesi
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3,60 kg teneke bidon
12 kg teneke kova

* UV dayan›m› sa¤lar.
* Sürtünme ve darbelere
karﬂ› dirençlidir
* D›ﬂ hava koﬂullar›na karﬂ›
dayan›ml›d›r
* Kolay temizlenir, hijyeniktir
* Renk seçenekleri mevcuttur

* Su geçirimsizdir
* Kimyasallara karﬂ›
dayan›m sa¤lar
* Sürtünme ve darbelere
karﬂ› dirençlidir
* Hijyeniktir
* Renk seçenekleri mevcuttur

4,80 kg teneke bidon
12 kg teneke kova

PP 304 PU Esasl› Su Bazl› Son Kat Kaplama Seti
* Astarlanm›ﬂ beton, epoksi ya da
poliüretan esasl› malzemeler ile
kaplanm›ﬂ yüzeyler üzerinde iç ve d›ﬂ
mekânlarda kullan›l›r
* Yüksek yap›ﬂma mukavemetine sahiptir
* Kimyasallara karﬂ› yüksek dayan›m sa¤lar

Sertleﬂtirici
Dolgu Malzemesi

0,80 kg kova
4 kg kova

* Çok yüksek aﬂ›nma ve
UV dayan›m›na sahiptir
* Su geçirimsizdir
* D›ﬂ hava koﬂullar›na karﬂ› dayan›kl›d›r
* Kolay uygulanabilir ve temizlenebilir

Kuvvetli Yap›ﬂt›rma Ürünleri
Kimyasal Dübeller

CF 1000 Saf Epoksi Kimyasal Dübel

CF 900 Epoksi Akrilat Kimyasal Dübel

CF 800 Polyester Kimyasal Dübel

* Su alt› ankraj iﬂlemleri
* Demiryolu raylar› ankraj iﬂlemleri
* Yüzme havuzu merdivenleri montaj›
* Filiz ekme iﬂleri
* Restorasyon ve yap›sal güçlendirme iﬂleri
* Makinalar›n zemine ve duvara montaj›
* Otoyol bariyerleri ve yaya üst geçidi
korkuluk montaj›
* GSM baz istasyonu montaj›
* Alüminyum d›ﬂ cephe montaj›
* Kap›, trabzan, parmakl›k, ›zgara montaj›
* ‹sale tünelleri ankraj iﬂleri
* Boru montaj›
* Su alt› ve ›slak uygulamalar için idealdir
* Beton, kaya, taﬂ vb. üzerinde uygulanabilir
* Stirol içermez
* Kimyasallara karﬂ› yüksek dayan›m gösterir
* Büzülme yapmaz
* Artan s›cakl›klarda daha elastiktir
* 3'ü 1 arada Henkel epoksi tabanca ile kullan›l›r
* Aç›lan ürün tekrar kullan›labilir
385 ml (539 gr) kartuﬂ

* Filiz ekme iﬂleri
* Restorasyon ve yap›sal güçlendirme iﬂleri
* Alüminyum d›ﬂ cephe montaj›
* Makinalar›n zemine ve duvara sabitlenmesi
* Uydu anteni, TV vericisi, GSM baz istasyonu,
otoyol bariyeri, trabzan, parmakl›k ve
›zgara montaj›
* Reklam panolar›n›n, güneﬂ k›r›c›lar›n ve
tentelerin sabitlenmesi
* ‹sale tünelleri ankraj iﬂleri
* Yaya üst geçidi, korkuluk montaj›
için kullan›labilir
* Çok h›zl› kürleﬂir
* Yüksek mukavemetlidir (‹TÜ taraf›ndan onaylanm›ﬂt›r).
* Tiksotropiktir, akmaz
* Yatay ya da düﬂey olarak uygulanabilir
* Stirol içermez, düﬂük kokuludur
* Beton, dolu tu¤la, boﬂluklu tu¤la, briket, do¤al taﬂ,
kaya ve granit üzerinde uygulanabilir
* Aç›lan ürün daha sonra yeni bir uç ile tekrar kullan›labilir

* Panjur, posta kutular› montaj›
* Iﬂ›kland›rma sistemi, lamba
montaj›
* Makinalar›n zemine ve duvara
montaj›
* Klozet ve banyo armatürleri
montaj›
* Uydu anteni, TV vericisi montaj›
* Radyatör, boru montaj›
* GSM baz istasyonu montaj›
* Reklam panolar›n›n as›lmas›
* Tavan ve duvarda kablo
sabitleme
* Kap›, trabzan, parmakl›k,
›zgara montaj›

* Tente, güneﬂ k›r›c›, yol tabelas›
montaj›
* Beton, dolu tu¤la, boﬂluklu
tu¤la, briket, do¤al taﬂ, granit
ve kaya üzerinde uygulanabilir
* H›zl› kürleﬂir
* 80°C'ye kadar ›s›ya
dayan›ml›d›r
* Yatay ya da düﬂey uygulama
yap›labilir
* Kimyasallara karﬂ› s›n›rl›
dayan›m gösterir
* Tiksotropiktir

345 ml (555 gr) kartuﬂ
3’ü Birarada Kartuﬂ Tabancas›
* 300 ml, 380 ml, ve 385 ml kartuﬂlarla kullan›labilir

300 ml (495 gr) kartuﬂ

‹nﬂaat & Montaj Yap›ﬂt›r›c›lar›

PL 600 Montage

PL Premium
* Döﬂeme alt› uygulamalar›nda/döﬂeme aya¤›
yükseltme iﬂlemlerinde, büyük ebatlardaki
dekoratif taﬂlar›n montaj›nda, merdivenlerin
alüminyum, metal k›s›mlar›n›n ve kaplamalar›n›n
yap›ﬂt›r›lmas›nda, dilatasyon uygulamalar›nda,
ahﬂap parçalar›n birbirine veya baﬂka
materyallere sabitlenmesinde, çelik kap› kasas›
montaj›nda, yat ve teknelerde, iç ve d›ﬂ
mekanlarda kullan›labilir

* Neme dayan›kl›d›r
* Is› de¤iﬂimlerine dayan›kl›d›r
(-15°C ve +121°C aras› yap›ﬂma sa¤lar)
* ‹z b›rakmaz
* Sarfiyat› azd›r/ekonomiktir
* Büzülme yapmaz
* Tüm inﬂaat malzemeleriyle uyumlu çal›ﬂ›r
* Boﬂluk doldurmada kullan›labilir
(max. 1 cm'e kadar)

PL 700 Total Fix
yüzeylerde üstün sonuç verir
* Solvent, izosiyanat ve silikon içermez
* Uygulamadan sonraki birkaç dakika içinde
düzeltme imkan› verir

300 ml kartuﬂ

300 ml kartuﬂ
PL 500 Power Fix
* Strofor, ›s› yal›t›m plakalar›,
ahﬂap paneller
* Kap›-pencere kenar pervazlar›,
süpürgelikler
* Lambriler, akustik levhalar, seramik,
fayans gibi çeﬂitli malzemelerin
yap›ﬂt›r›lmas›nda, montaj ve tamir

301 ml kartuﬂ

* Flextec teknolojisi ile üretilmiﬂ çok güçlü
universal yap›ﬂt›r›c›
* Elastik ve güçlü yap›ﬂma sa¤lar
* H›zl› kürleﬂir, geçirimli ve geçirimsiz

* Çok yüksek ilk tutunma özelli¤ine sahiptir. Kayma yapmaz
* Emici olan ve olmayan yüzeylere mükemmel yap›ﬂ›r, h›zl› kurur
* Yüksek boﬂluk doldurma kapasitesi vard›r
* Yatay ve düﬂey uygulamalar için uygundur
* D›ﬂ hava koﬂullar›na, kimyasallara ve suya dayan›kl›

ﬂeffaf

iﬂlerinde, iç ve d›ﬂ mekanlarda kullan›l›r
* An›nda tutunur, kayma yapmaz,
solventsizdir
* Yüksek ilk yap›ﬂma gücü vard›r
* Yaﬂlanmaya ve hava koﬂullar›na
mukavemetlidir

300 ml kartuﬂ

Ahﬂap Yap›ﬂt›r›c›lar›

PU 450 1 K Express
* Ahﬂap pencere, kap›, mobilya, mutfak ve
konstrüksiyon imalat›nda
* Tekne imalat›nda
* Beton, metal, plastik, PU, kauçuk
yap›ﬂt›rma iﬂlerinde
* Boﬂluk doldurmada kullan›l›r
* Su geçirmez (NEN-EN 204 D4)
310 ml kartuﬂ

* Deniz suyu geçirmez
(Uygulamadan 24 saat sonra)
* H›zl› kürleﬂir, pres süresi 12 dakikad›r
* Dikey uygulamalarda 5 dakika sonra yüksek
ilk tutunma kuvvetine sahiptir
* Tek komponentli, solventsiz yap›ﬂt›r›c›d›r
* Is›ya dayan›kl›d›r (-30°C ile +100°C aras›nda)
* Tiksotropiktir

PU Express Deniz Tutkal›
* Tekne imalat› ve tamirat›nda
* Mobilya, ahﬂap kap› ve pencere imalat›nda
* Merdiven, lambri, haz›r mutfak
imalat› ve montaj›
* Akustik panellerin montaj›nda
* Beton, ahﬂap, tu¤la, metal, sunta, lamine,

500 gr plastik ﬂiﬂe

masif, alüminyum, MDF ve plastik
malzemelerin yap›ﬂt›r›lmas›nda kullan›l›r
* Yüksek mukavemete sahiptir
* H›zl› kürleﬂir
* Dolgu amaçl› kullan›labilir
* Pres süresi 20°C oda s›cakl›¤›nda 2 saattir

PU Deniz Tutkal›
* Ahﬂap malzemelerin, akustik plakalar›n,
lambrilerin , merdiven profillerinin, kap› kenar
pervazlar›n›n, formika vb. malzemelerin birbirlerine
ve beton gibi emici yüzeylere, metale
yap›ﬂt›r›lmas›nda

* Tekne imalat› ve tamirat›nda
* Mobilya imalat›nda kullan›l›r
* Hava ﬂartlar›na ve dona dayan›kl›d›r
* Boﬂluklar› doldurur
* Birkaç dakika süre ile düzeltme imkan› sa¤lar

600 gr plastik ﬂiﬂe
PU 600 Premium PU Yap›ﬂt›r›c›
* Ahﬂap, plastik, metal, beton ve
seramiklerin yap›ﬂt›r›lmas›nda ve dolgu
amaçl› kullan›l›r
* Tekne imalat› ve tamirat›, mobilya
imalat›, ahﬂap kap› ve pencere imalat›,
merdiven imalat›, haz›r mutfak imalat›
ve montaj›nda kullan›ma uygundur
* Yüksek yap›ﬂma gücüne sahiptir
* Uygulamadan 24 saat sonra suya ve
deniz suyuna karﬂ› dayan›kl›d›r
* Alkali, asit ve çözelti maddelerine karﬂ› dayan›kl›d›r
600 gr plastik ﬂiﬂe

2 K Profesyonel H›zl› Yap›ﬂt›r›c›
* Ahﬂap profillerin yap›ﬂt›r›lmas›
* MDF, kauçuk, sunta plastik ve
lastik yap›ﬂt›r›lmas›
* Ahﬂap parçalar›n onar›m› ve
sabitlenmesi için kullan›l›r
* Aktivatör, yap›ﬂt›r›c›n›n yüzey
taraf›ndan emilmesini
engelleyerek, yap›ﬂma gücünü
artt›r›r ve yap›ﬂmay› h›zland›r›r
200 ml aerosol tüp+50 ml plastik ﬂiﬂe
400 ml aerosol tüp+100 ml plastik ﬂiﬂe
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Kontakt Yap›ﬂt›r›c›lar

Universal Çok Amaçl› Yap›ﬂt›r›c› (Deri- Kauçuk-Ahﬂap)

ﬁeffaf PU Kontakt Yap›ﬂt›r›c› (Metal-Plastik-Cam)

‹nce Kaplama Yap›ﬂt›r›c›s›

* Ahﬂap ve dekoratif laminant, kauçuk, deri, mantar, keçe,
sert PVC, yumuﬂak sünger, metal kenarlar ve kavisli
yüzeylere kaplama yap›ﬂt›r›lmas›
* Ses ve ›s› yal›t›m karolar›n›n ve panellerinin sabitlenmesi
* Mobilyal› çelik kap›larda kaplama yap›ﬂt›r›lmas›nda
kullan›l›r
* Is›ya, suya, asite, petrole dayan›kl›d›r

* Ahﬂap ve laminat, formika, kauçuk, deri,
mantar, keçe, yumuﬂak sünger, sert PVC,
yumuﬂak PVC, sert ve yumuﬂak plastik
yap›ﬂt›r›lmas›nda
* Kuru ve sabit yüzeylere ses yal›t›m›, akustik
panellerin ve karolar›n yap›ﬂt›r›lmas›nda kullan›l›r
* Strofor ve polietilen için uygun de¤ildir
* Is›ya, suya, petrole ve asite dayan›kl›d›r

* Poliüretan yer döﬂemeleri,
* Hal› kaplamalar›,
* ‹nce ahﬂap kaplama,
* Ahﬂap üzerine laminat kaplama,
* Formika ve mobilya üzerinde,
mobilyal› çelik kap›larda kaplama
yap›ﬂt›r›c›s› olarak kullan›l›r
* Suya, asitlere ve ›s›ya dirençlidir

50 ml tüp / 400 gr, 750 gr teneke kutu / 3 kg galon / 15 kg teneke

50 ml tüp / 3 kg galon

3 kg galon / 15 kg teneke

Hotmelt S›cak Mum Tutkallar ve Tabancas›

"Hot" S›cak Mum Tutkal

"Hot" Mum Tutkal Tabancas›

* Ahﬂap, metal, plastik(PVC vs), kumaﬂ, deri, sentetik
maddeler,
* Karton kaplama
* Mobilya tamirat›

* Kablo sabitleme
* Çerçeve birleﬂtirme
* Gevﬂek hal›lar› sabitleme iﬂlerinde kullan›l›r
* ‹ki dakikadan daha k›sa bir sürede yap›ﬂt›r›r

* Is› yal›t›ml› uca sahiptir
* Otomatik beslemeli bir alettir

200 gr / 1 kg / 25 kg

Epoksi Yap›ﬂt›r›c›lar ve Tamir Macunlar›

Universal Mix Epoxy

Rapid Universal

Rapid Auto

Rapid Metal

* Metal, plastik, mermer,
seramik, cam
* Ahﬂap, deri, taﬂ yap›ﬂt›rmak
için kullan›l›r
* 40°C ve 120°C aras›nda
›s›ya dayan›kl›d›r
* Dozaj donan›m› özelli¤iyle
zaiyat› önler
* Boya ile renklendirilebilir
* Elektri¤i iletmez

* Ahﬂap mobilyalar›n, kap›
çatlaklar›n›n ve cam eﬂyalar›n
onar›lmas›
* Tel, kumaﬂ dokusu ve kartonlar›n
yap›ﬂt›r›lmas›
* Kablolar›n sabitlenmesi
* Delik kapat›lmas›
* Oyuncak ve ayakkab› tamirat›
* Model uçak ve ev yap›m›
* Kristal,cam,ahﬂap, PVC, taﬂ ve seramik
yap›ﬂt›r›lmas›nda uygundur
* 2 dakikada sertleﬂir
* Su, ya¤ ve solventlere karﬂ› dirençlidir

* Motorlu araçlar›n tüm metal
ve plastik aksamlar›n
yap›ﬂt›r›lmas›nda
* K›r›k ve çatlaklar›n onar›lmas›nda
* Dikiz aynas›, kap› kolu,
kap› fitillerinin yap›ﬂt›r›lmas›nda
* Çatlam›ﬂ tamponlar›n ve
farlar›n onar›lmas›nda kullan›l›r
* 2 dakikada kurur
* Su, ya¤ ve solventlere karﬂ› ekstra dirençlidir
* Solvent içermez, kuruma esnas›nda hacim kayb›
olmaz

* Her türlü metalin birbirine
yap›ﬂt›r›lmas›
* Metal yüzeylerdeki çatlaklar›n
onar›lmas›, deliklerin
doldurulmas›
* Metal borular üzerindeki
çatlaklar›n ve su kaçaklar›n›n
onar›lmas›nda kullan›l›r
* Demir, çelik, bak›r, alüminyum ve
pirinç üzerinde güçlü yap›ﬂma sa¤lar
* 4 dakikada sertleﬂir
* Su, ya¤ ve solventlere karﬂ› dirençlidir

27 gr ﬂ›r›nga / blisterli

24 gr (2x11 ml) tüp / blisterli

24 gr (2x11 ml) tüp/ blisterli

31 gr (2x11 ml) tüp / blisterli

Tamir Express
* Ahﬂap, metal, seramik, plastik, kristal,
tu¤la, alç›, mantar, ayna vb. her ﬂeyi
onar›r, tamir eder, yap›ﬂt›r›r, asar, sabitler
‹ç ve d›ﬂ mekanlarda tüm onar›m ve
yap›ﬂt›rma iﬂleri için eﬂsiz bir tamir
macunudur

Tamir Extreme
* 5-7 dk içinde kat›laﬂ›r
* Su alt›nda da sertleﬂir
* Boyanabilir
* Su, ya¤ ve solventlere karﬂ› dirençlidir
* Delinebilir, perdahlanabilir, iﬂlenebilir
* Dozaj problemi yoktur

48 gr blisterli

Mermer Taﬂ Yap›ﬂt›r›c›s›
* Her türlü mermer, taﬂ, granit, karo, fayans
gibi malzemelerin yap›ﬂt›r›lmas›nda
* Delik ve çatlaklar›n onar›m›nda

* Plastik (PVC, ABS, polistren, polistrol)
* Ahﬂap, metal, porselen
* Seramik, deri, kauçuk, mukavva vb.
gözenekli ve gözenekli olmayan
yüzeyleri yap›ﬂt›rmak için kullan›l›r

* Çabuk kurur, saniyede yap›ﬂ›r
* Solvent içermez
* Is› ve kimyasal direnci yüksektir
* ‹z b›rakmaz
* Çok küçük boﬂluklara dahi nüfuz eder

3 gr blisterli tüp ve 10 gr blisterli ﬂiﬂe

Montaj Band›

Çift Tarafl› ﬁerit Yap›ﬂt›r›c›

Double - Montage
* PVC süpürgeliklerin
* Pencere pervazlar›n›n yap›ﬂt›r›lmas›nda
* A¤›r pano montajlar›nda çiviye ve di¤er

H›zl› Yap›ﬂt›r›c›lar

Super Japon
* Kopan parçalar›n tamirinde güvenle
kullan›l›r
* Akma yapmaz, k›r›lmaz, üzeri boyanabilir
* Kurﬂun ve asbest içermez

250 gr kutu + 7 gr sertleﬂtirici
800 gr kutu + 25 gr sertleﬂtirici
1200 gr kutu + 35 gr sertleﬂtirici
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* Çeﬂitli yüzeyleri yap›ﬂt›r›r
* Yüksek dayan›ml›d›r (3N/mm2)
* Vibrasyona dayan›ml›d›r
* Elastiktir
* Solvent içermez
* ‹ç ve d›ﬂ mekanlarda kullan›l›r
* Yaﬂlanmaya ve neme dayan›kl›d›r

8 gr tüp, blisterli ambalaj

Mermer, Taﬂ ve Granit Yap›ﬂt›r›c›lar›

19 mm x 1.5 m

* Ahﬂap, deri, beton, harç, mobilya ve kumaﬂ
gibi emici; metal, cam, polistren köpük,
cilal› yüzeyler, PVC, ayna ve kauçuk gibi
emici olmayan malzemelerin
yap›ﬂt›r›lmas›nda; ayakkab› tamirinde
kullan›l›r. Polietilen ve teflon yüzeyler için
uygun de¤ildir

Super Fix Çift Tarafl› ﬁerit Yap›ﬂt›r›c›
yap›ﬂt›r›c›lara alternatif olarak kullan›l›r
* 50 kg’a kadar yük taﬂ›r
* UV ›ﬂ›nlar›na dayan›kl›d›r

* Objeleri, metal, a¤aç, fayans, taﬂ, plastik
gibi düz yüzeylere yap›ﬂt›rmak için kullan›l›r
* ‹ç ve d›ﬂ mekan uygulamalar› için uygundur
4 cm x 2 cm 10’lu paket

* Bir bant 2 kg’a kadar a¤›rl›k taﬂ›r
* ‹z b›rakmadan sökülebilir

Sert PVC Yap›ﬂt›r›c›s›

Sert PVC Yap›ﬂt›r›c›s›
* ‹çme suyu borular›
* Gaz borular›

* Tar›msal sulama borular›
* At›k su borular›
* Endüstriyel borular

* Kablo nakil borular› gibi sert PVC’den yap›lm›ﬂ bas›nçl›-bas›nçs›z
borular›n ba¤lant› yerlerinin yap›ﬂt›r›lmas›nda kullan›l›r

50 gr ve 125 gr teneke tüp, 250 gr, 500 gr ve 1 kg teneke kutu

Boya Sökücü, Duvar Ka¤›d› - Duvar Kaplamas› ve Strafor Yap›ﬂt›r›c›lar›

Boya & Vernik Sökücü Sprey
uygulamalar için
* Boyay›, verni¤i,
idealdir
lakeyi, poliüretan› ve
* Kullan›ma haz›rd›r
di¤er kaplamalar›
* H›zl›, etkili ve güvenli
söker
bir uygulama sa¤lar
* Ahﬂap, beton, taﬂ,
* Su ile y›kanabilir
beton ve s›va üzeri
400 ml aerosol kutu

Metal Parlat›c›
* Metal yüzeyleri
temizler ve parlat›r
* Zamanla metal yüzeylerde
oluﬂan kararma ve oksitlenmeyi yok eder
80 gr tüp

Boya Sökücü
* Ya¤ bazl›, emaye, emülsiyon ve * Sentetik selülozik ve akrilik oto boyalar›n›
sentetik boyalar
çabuk, emniyetli ve kolay bir ﬂekilde ç›kar›r
* Lak, ﬂeffaf ve plastik kaplamalar * Ahﬂap, metal, s›va, beton ve taﬂ yüzeyler
* F›r›n ve poliüretan boyalar
üzerinde uygulan›r
* Katran ve di¤er kaplamalar
* K›vaml› ve jölemsi formülüyle hem dikey,
hem yatay yüzeylerde uygulanabilir
800 gr ve 5 kg teneke kutu

Strofor Yap›ﬂt›r›c›s›

S›v› Ovalit Duvar Kaplama Yap›ﬂt›r›c›s›

Universal Duvar Ka¤›d› Yap›ﬂt›r›c›s›

* Dahili mekanlarda ›s› ve ses yal›t›m› plakalar› (strofor,
polistren, sert köpük vb.) yap›ﬂmas›nda kullan›l›r
* Tüm duvar ve baﬂüstü uygulamalar›nda mevcut eski
kaplama üzerine uygulan›r
* Beton, eternit, ahﬂap yüzeyler üzerine uygulanabilir
* Neme dayan›kl›d›r

* Normal ve spesiyal duvar
* Tekstil duvar ka¤›tlar›n›n ve
ka¤›d› yap›ﬂt›r›c›lar› ile
kaplamalar›n›n, metal duvar
kar›ﬂt›r›larak da kullan›labilir
ka¤›tlar›n›n, çift yönlü PVC
folyolar›n, fiber duvar ka¤›tlar›n›n * Kullan›ma haz›rd›r,
rutubetten etkilenmez
yap›ﬂt›r›lmas› için kullan›l›r
* ﬁeffaf olarak kurur

* Hafif,normal ve a¤›r ka¤›tlar,
vinil kaplamal› ka¤›tlar için kullan›labilir
* Naturel kürleﬂmeye sahiptir
* De¤iﬂken yap›ﬂma özellikleri vard›r

5 kg plastik kova

5 kg plastik kova

500 gr ve 1 kg karton kutu
Normal Duvar Ka¤›d› Yap›ﬂt›r›c›s›
* Normal, hafif, a¤›r ve defolu ka¤›tlar için
* Yap›ﬂt›rma esnas›nda düzeltme
kullan›l›r
imkan› vard›r
* Yüksek nem direncine sahiptir
* Is› de¤iﬂikliklerine, kalker ve çimentoya
uyum sa¤lar

Spesiyal Duvar Ka¤›d› Yap›ﬂt›r›c›s›
* Yüksek nem direncine sahiptir
* A¤›r, bask›l›, floklu,foto¤raf bask›l›,
* Yap›ﬂt›rma esnas›nda düzeltme
tekstil, defolu, y›rt›labilen ka¤›tlar
imkan› vard›r
* Kabartma ve vinil kapl› ka¤›tlar
* Is› de¤iﬂikliklerine, kalker ve çimentoya
(mantar,ahﬂap,ipek vb.)
uyum sa¤lar
200 gr karton kutu

125 gr karton kutu

Sil-Parlat Mendiller

Sil-Parlat Mendil
Pirinç & Bak›r
* Zaman içerisinde
oksitlenme sonucu
oluﬂan mat görünümü
yok eder ve yüzeye
parlakl›k verir
* Aﬂ›nd›r›c› dolgu
maddeleri içermez
* Çizmeden temizler ve parlat›r
5’li paket

Sil-Parlat Mendil
Gümüﬂ
* Sadece bir mendil ile çok
miktarda gümüﬂ eﬂya
parlat›labilir
* Zaman içerisinde oksitlenme
sonucu oluﬂan tüm karart›lar›
an›nda uzaklaﬂt›r›r
* Aﬂ›nd›r›c› dolgu maddeleri
içermez.Ovalama gerektirmez
5’li paket

Sil-Parlat Mendil
‹noks & Krom & Nikel
* Asansör, korkuluk, çerçeve,davlumbaz gibi
yüzeylerin ve mutfakta g›da ile do¤rudan
temas› olmayan paslanmaz çelik eﬂyan›n
temizlenerek parlat›lmas›n›,el izlerinin yok
edilmesini sa¤lar
* Metalleri aﬂ›nd›rmaz, koruyucu
bir film oluﬂturur
* Klor, flor içermez
5’li paket

Sil-Parlat Mendil Paslanmaz Çelik
* Endüstri, teknoloji,
* Banyo,tuvalet gibi
otomotiv, ev, hastane, otel
ortamlarda kullan›lan
vs.'de kullan›l›r
armatürlerin ve metal
* Su esasl›, portakal ya¤l› ve
lavabolar›n ›slak iken
silikon polimerli güvenli
dahi temizli¤inde,
formülasyonu ile çabuk
parlat›lmas›nda etkilidir
temizler; çabuk kurur.
* Alüminyum gibi benzer
Aﬂ›nd›r›c› dolgu maddeleri
parlak metallerin bak›m›nda
içermez
ideal sonuç verir
5’li paket

Sprey Boyalar

Astar
Gri

Vernikler
Mat, Parlak, ﬁeffaf

400 ml aerosol kutu

400 ml aerosol kutu

Tampon Boyas›
Mat siyah

Universal Akrilik
Boyalar
RAL Renkleri
400 ml aerosol kutu

400 ml aerosol kutu

Metalik Boyalar
Gümüﬂ, Alt›n, Mavi,
Siyah, K›rm›z›
400 ml aerosol kutu

Fosforlu Boyalar
Pembe, Sar›, Turuncu,
Yeﬂil, Mavi
400 ml aerosol kutu

Özel Efekt Boyalar
Krom, Alt›n, Bak›r

Eloksal Boyalar
Gümüﬂ, Bronz, Alt›n

Metalik Jant Boyas›
Metalik Gri

400 ml aerosol kutu

400 ml aerosol kutu

400 ml aerosol kutu

Emaye Boyas›
Beyaz

Radyatör Boyas›
Beyaz

‹nox Boyas›

Yol, Çizgi ve
‹ﬂaretleme Boyas›

400 ml aerosol kutu

400 ml aerosol kutu

400 ml aerosol kutu

600°C Is›ya Dayan›kl›
Sprey Boya
Siyah
400 ml aerosol kutu

600 ml aerosol kutu
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Bantlar

Power Tape
* Evde, bahçede, arabada ve daha
yüzlerce uygulama alan›nda
mükemmel sonuçlar yarat›r
* ‹zolasyon sa¤lar
* Renklendirir
* Elle y›rt›labilir
50 mm x 10 m

Dekoratif Folyolar

Kayd›rmazlar

Orjinal Kayd›rmaz
* Raf üstlerinde, çekmece
içlerinde kullanmak için
idealdir
* Yumuﬂak dokusu yüzeyleri
çizilmelere karﬂ› korur

Koli Band›
* Kutular›,
kolileri
güvenle kapat›r

Dekoratif Folyolar
* Heyecan verici renk, ﬂekil ve desenlerde
iste¤inize göre parlak, mat veya süslü
alternatifleriyle raflar›n›z›, mutfak ve banyo
yüzeylerinizi, masan›z›, defterlerinizi vs.
kaplamak için idealdir
45 cm x 2 m

30 cm x 1,50 m
gri

45 mm x 40 m

ﬂeffaf

kahverengi

Çift Tarafl› Bant

Hal› Band›

* Çok amaçl›d›r
* Kauçuk yap›ﬂt›r›c›l›d›r

* Çift tarafl›
üstün kalite
hal› band›
* Yüksek dayan›ml›d›r
* Beyaz kauçuk yap›ﬂt›r›c›l›d›r
* Yaﬂlanmaya dayan›kl›d›r

* Birçok yüzeye iyi yap›ﬂ›r
* Kolay ç›kart›labilir

12, 19, 25, 38, 50 mm x 25 m

50 mm x 10 m

12, 19, 25, 38, 50 mm x 50 m

Maskeleme Band›

beyaz

bej

siyah

viﬂne kapri mavi sar›

yeﬂil

Çift Tarafl› Montaj Band›

Supreme Kayd›rmaz
* Kal›n astarl›d›r,
çok amaçl› kullan›labilir
Çift Tarafl› Montaj Band›
* Birçok yap›ﬂt›rma ve montaj uygulamalar›
için ideal çift tarafl› köpük bant
* Çiviye, yap›ﬂt›r›c›ya alternatif
50 cm x 1,20 m

beyaz

bej

19 mm x 1,50 m

Koruyucu-Ya¤lay›c› ve Pas Sökücü
1 ﬁiﬂede 5 Ürün Bir Arada - “Problem Çözücünüz”

Nem Atar: WD-40 formülünde bulunan metale karﬂ› yüksek çekim özelli¤i sayesinde,
yüzeyleri nemli koﬂullar alt›nda bile tamamen kaplar. Püskürtülerek, f›rçal› uygulamalarda
veya dald›rma yönteminde dahi metal yüzey ile nem aras›na girerek koruyucu bir tabaka
oluﬂturur. Bu özelli¤i ile WD-40, nemle alakal› k›sa devreleri hemen ortadan kald›rd›¤›ndan,
elektrik konta¤›n›n söz konusu oldu¤u durumlarda çok kullan›ﬂl›d›r.
Pas Çözer: WD-40 metal çekim özelli¤i ile pasl› ve aﬂ›nm›ﬂ yüzeylere nüfuz ederek, metal,
tel, halatlardaki pas› ç›kar›r, s›k›ﬂm›ﬂ somunlar, ba¤lant›lar, kontrol mekanizmalar› ve di¤er
metal parçalardaki aﬂ›nmay› ortadan kald›rarak, parçalar›n serbest bir biçimde çal›ﬂmas›n› sa¤lar.
Pastan Korur: WD-40 metal yüzeylere tamamen yay›larak mikroskobik gözenekleri dahi
kaplar. Oluﬂan bu tabaka ve WD-40’›n nem at›c› formülü sayesinde metal yüzey üzerinde
neme ve di¤er pas oluﬂturucu maddelere karﬂ› koruma sa¤lar. Metal düzenli bir ﬂekilde
kullan›l›yorsa, koruma devam edecektir.
Temizler: WD-40 formülü hiçbir aﬂ›nd›r›c› madde içermeksizin çok kal›n tabakal› gres ya¤›
ve kiri, etiket ve yap›ﬂt›r›c› madde kal›nt›lar›n› yüzeyden tamamen temizler. Ayr›ca oluﬂturdu¤u
film tabaka ile çürüme ve paslanmaya karﬂ› korur.

200 ve 400 ml aerosol kutu,
5 lt plastik galon

Ya¤lar: WD-40 yüksek çekim özelli¤i sayesinde içeri¤inde bulunan ya¤lay›c› maddelerin tüm
yüzeye yay›larak hareketli parçalara mükemmel bir ﬂekilde tutunmas›n› sa¤lar. WD-40 silikon veya
toz ve kir toplay›c› herhangi bir katk› maddesi içermedi¤inden yüzeyde kir tabakas› oluﬂturmaz.

Oto Performans Ürünleri
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Enjektör
Temizleyici

Dizel Enjektör
Temizleyici

250 ml
plastik ﬂiﬂe

250 ml
plastik ﬂiﬂe

Antijel Formüllü
Dizel Enjektör
Temizleyici

Benzin Katk›s›

250 ml
plastik ﬂiﬂe

250 ml
plastik ﬂiﬂe

Oto Bak›m Ürünleri

Süngerli Pasta Cila

Konsantre Cilal›
Oto ﬁampuan›

236ml metal kutu

1 lt plastik ﬂiﬂe

Lastik Temizleme
Köpü¤ü

Çok Amaçl›
Temizleyici Sprey

500 ml aerosol kutu

500 ml plastik ﬂiﬂe

Türk Henkel A.ﬁ.
www.henkel-ua.com
yapistirici.bilgi@tr.henkel.com
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