


1 - HAVUZ YALITIMI
  PROLASTIC - 210      (Syf - 26)
  PROLASTIC PLUS - 220      (Syf - 27)
  PROLASTIC MEGA -230      (Syf - 28)
  PROPOLBITUM - 360     (Syf - 44)
  PROPOOL - 354     (Syf - 37)
  PROTEX MEBRAN-1050      (Syf - 201)

2 - HAVUZ SERAMİK UYGULAMA
  PROCERA W - 410      (Syf - 85)

  PROCERA FLEX - 415      (Syf - 86)

  PROCERA FLEX 2K- 435      (Syf - 88)

  PROEPO MAX - 440      (Syf - 90)

  PROFUGA POOL - 447      (Syf - 94)

3 - TEMEL PERDE SU YALITIMI 
  PROBITUM PR -101     (Syf - 20)

  PROBITUM 1K - 120     (Syf - 21)

  PROBITUM 2K - 140     (Syf - 22) 

  PROBITUM ECO 1K -180     (Syf - 23) 

  PROPOLBITUM 360      (Syf - 44) 

4 - SERAMİK ÜSTÜ SU YALITIMI
  PROPOL TRANS 1K - 370     (Syf - 46)

  PROHIBRIT TRANS - 385      (Syf - 48)

  PROLIQUID - 390          (Syf - 42)

 

8 - ISI YALITIM SİSTEMİ
 PROTHERMAL PLASTER -848       (Syf - 60)
 PROTHERMAL PAINT - 845          (Syf - 61)
 PROTHERMAL METAL - 840         (Syf - 62)
 PROTHERM EPS - 910               (Syf - 63)
 PROTHERM YP - 930               (Syf - 67)
 PROTHERM SV - 940              (Syf - 68)
 PROTHERM 2IN 1 - 950              (Syf - 69)
  PROTHERM - 960              (Syf - 70)
  PROTHERM LINE - 970              (Syf - 71)
  PROTHERM PRIMER - 980           (Syf - 72)
  PROTHERM COLOR - 990            (Syf - 73)

9 - ÇATI YALITIMI
 PROCOOL ROOF - 320              (Syf - 35)

  PROAQUA UV - 310               (Syf - 33)

  PROSUPER POLYMER - 300          (Syf - 34)

10 - ÖZEL SU YALITIM ÜRÜNÜ
  PROSUPER POLYMER - 300         (Syf - 34)

11 - SIVA VE ASTAR
  PROPLASTER - 525             (Syf - 111)

  PROMACHINE PLASTER -1007   (Syf - 132)

  PROGYPS PR - 869              (Syf - 185)

  PROALL PURPOSE -1001             (Syf - 129)                 
  PROALL EXT -1002                         (Syf - 127)

5 - SERAMİK VE GRANİT 
YAPIŞTIRICILARI VE DERZ DOLGU
  PROCERA - 401       (Syf - 84)

  PROCERA FLEX W - 420      (Syf - 87)

  PROCERA TECH - 460      (Syf - 89)

  PROFUGA - 445       (Syf - 91)

  PROFUGA FLEX - 455      (Syf - 92)

  PROFUGA MAX - 456      (Syf - 93)

  PROFUGA ANT - 450      (Syf - 95)

  PROMARBLE - 470      (Syf - 96)

  PROMARBLE W - 475      (Syf - 97)

  PROMARBLE FLEX - 480      (Syf - 98)

  PROMARBLE FLEX W- 485    (Syf - 99)

  PROMARBLE MAX - 490      (Syf - 100)

  PROMARBLE MAX W- 495    (Syf - 101)

6 - ŞEFFAF SU YALITIMI
  PROPOL TRANS 1K - 370       (Syf - 46)

  PROHIBRIT TRANS - 385        (Syf - 48)

   PROLIQUID - 390            (Syf - 42)

7 - ŞAPLAR
  PROLEVEL - 515       (Syf - 105)

  PROŞAP - 1009       (Syf - 134)

  PROLEVEL G - 517      (Syf - 106)
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16 - YEŞİL ÇATI SU YALITIMI
    PROBITUM 2K - 140                 (Syf - 22)

    PROPOLBITUM - 360              (Syf - 44)

17 - SU DEPOSU YALITIMI
    PROPOL 2K - 365          (Syf - 45)

    PROCRYSTA  - 201           (Syf - 50)

    PROCRYSTA  2K - 202           (Syf - 51)

18 - ZEMİN SİSTEMLERİ
    PROEPOXY SELF - 620           (Syf - 155)

    PROEPOXY PAINT - 630          (Syf - 140)

    PROEPOXY PAINT TX- 640      (Syf - 141)

    PROFLOOR X - 825          (Syf - 147)

    PROCOURT - 835          (Syf - 172)

    PROTEC - 885                (Syf - 148)

    PROAGREGA K  - 555          (Syf - 144)

    PROAGREGA S - 550           (Syf - 146)

    PROCURE - 570          (Syf - 118)

    PROCURE P - 575              (Syf - 119)

    PROASPHALT PAINT - 790      (Syf - 137) 
    PROCRETE - 800                       (Syf - 138)

    PROPOLY FLOOR - 770           (Syf - 139) 
    PRONON MMA  - 662              (Syf - 142)

    PROEPO FLOOR  - 661            (Syf - 143)

19 - NEM YALITIMI
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    PROMICRO - 853          (Syf - 54)

    PROMICRO CREAM - 854      (Syf - 55)

    PROMOLD - 805          (Syf - 57)

    PROMOLD SOL - 810            (Syf - 56)

20 - BASKI BETON  SİSTEMİ
    PRODECO - 580          (Syf - 120)

    PRODECO POWDER - 585     (Syf - 121)

    PRODECO POLISH - 590        (Syf - 122)

12 - SİLİKON MASTİK
   PROACRYLIC MASTIC - 1066     (Syf - 191)

   PROSILICON MASTIC - 1067     (Syf - 190)

,  PROSILICON - 1068      (Syf - 189)

13 - SES YALITIMI
   PROANTI-SOUND PLASTER  - 820      (Syf - 80)

   PROANTI-SOUND PAİNT  - 821     (Syf - 821)

14 - SU İTİCİ CEPHE KORUYUCU
   PROSİL  - 850        (Syf - 173)

15 - ISLAK HACİM SU YALITIMI
   PROAQUA -301            (Syf - 36)

    PROSUPER POLYMER - 300      (Syf - 34)

   PROPOL 1K - 350            (Syf - 40)

   PROPOL 1K UV - 355            (Syf - 43)

   PROPOLBITUM - 360            (Syf - 44)

   PROPOL 2K - 365            (Syf - 45)

   PROHİBRİT - 380            (Syf - 47)

   PROLASTIC EASY - 200            (Syf - 25)

   PROLASTIC - 210            (Syf - 26)

   PROLASTIC PLUS - 220            (Syf - 27)

   PROLASTIC MEGA - 230            (Syf - 28)
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DETAYLAR

TEMEL PERDE SU YALITIMI

1 - BETON

2 - PROLASTIC 210

     PROLASTIC PLUS 220

     PROLASTIC MEGA 230  

3 - PROTEX 1045

4 - PROCERA FLEX W 420
     PROCERA W - 410
     PROCERA FLEX - 415  
     PROEPO MAX - 440  

5 - PROBAND AQUA AC 1065

6 - PROBAND 120 1055

7 - PROFUGA POOL 447

     PROEPO MAX - 440  

8 - SERAMİK

1 - TOPRAK

2 - DOLGU

3 - GROBETON

4 - PROBITUM PR 101

     ROBITUM 1K - 120 

     ROBITUM 2K - 140 

     PROBITUM ECO 1K -180 

     PROPOLBITUM 360  

     PROPOL 1K UV - 355  

     PROLASTIC PLUS - 220 

     PROLASTIC MEGA -230 

5 - PE-FOLYO (NAYLON)

6 - KORUMA BETONU

7 - ISI YALITIM LEVHASI

8 - DRENAJ LEVHASI

9 - PROBAND AQUA  AC  1065 

10 - DOLGU

11 - DRENAJ BORUSU
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BARS GEZİLEBİLİR TERAS YALITIMI

1 - BETON

2 - EĞİM BETONU

3 - PROPOL PR 340

      PROPOL PR WT 345

     PROBITUM PR 101

4- PROLASTIC 210

      PROLASTIC PLUS 220

      PROLASTIC MEGA 230 

     PROPOL 1K  350

      PROPOL BITUM 360

5 - PE-FOLYO /NAYLON

6 - ISI YALITIM LEVHASI

7 - GEO TEKSTİL KEÇE

8 - EĞİM BETONU

9 - PROCERA 401

      PROCERA W 410

      PROCERA FLEX 415 

     PROCERA FLEX W 420 

      PROCERA FLEX 2K 435 

10 - PROFUGA  445

       PROFUGA FLEX 455

       PROFUGA MAX 456

11 - SERAMİK

12 - PROREPAIR PLUS 510

13 - ÇAKIL
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DETAYLAR

BARS UV DAYANIMLI GEZİLEBİLİR TERAS

BARS UV DAYANIMLI GEZİLEMEYEN TERAS

1

24
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1 - EĞİM BETONU

2 - PROPOL PR 340

      PROPOL PR WT 345
      PROAQUA UV  310 
    (Astar için 1/1 oranında inceltilir)

      PROSUPER POLYMER 300
    (Astar için 1/1 oranında inceltilir)

      PROCOOL ROOF 320  
    (Astar için 1/1 oranında inceltilir)

3 - PROPOL 1K UV 355

      PROAQUA UV  310 

      PROSUPER POLYMER 300  

      PROCOOL ROOF 320  

4 - PROBAND 120 1055

1 - EĞİM BETONU

2 - PROPOL PR 340

      PROPOL PR WT 345

3 - PROPOL 2K 355

4 - PROBAND 120 1055
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BARS ISLAK HACİM YALITIMI

1 - BETON

2 - PROLASTIC EASY 200

      PROLASTIC 210

      PROLASTIC PLUS 220

      PROLASTIC MEGA 230  

3 - SU YALITIM FİLESİ 1045

4 - PROCERA 401

      PROCERA W 410

      PROCERA FLEX 415 

      PROCERA FLEX W 420 

      PROCERA FLEX 2K 435

      PROEPO MAX 440

 5 - PROEPO MAX 440

      PROFUGA FLEX 445

      PROFUGA FLEX 455

      PROFUGA MAX 456

6 - SERAMİK)
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56

1 - BETON
2 - PROGEN PR 860

3 - PROLEVEL  515

4 - PROAMRBLE 470

     PROMARBLE W 475

     PROAMRBLE FLEX 480 

     PROCERA FLEX W 485
5 - SERAMİK, GRANİT

SELF LEVELİNG
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1 - BETON

2 - PROLASTIC MEGA 230 

     PROCERA FLEX 2K 435

3 - PROTEX MEMBRAN 1050    

4 - PROCERA 401

      PROCERA W 410

     PROCERA FLEX 415 

      PROCERA FLEX W 420 

      PROCERA FLEX 2K 435

      PROEPO MAX 440

5 - PROEPO MAX 440

     PROFUGA FLEX 445

     PROFUGA FLEX 455

     PROFUGA MAX 456

6 - SERAMİK
1
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DETAYLAR

ISLAK HACIM TEKSTIL MEMBRANI

BARS YEŞİL ÇATI

10

9

8

1 - BETON

2 - EĞİM BETONU

3 - PROPOL PR 340

      PROPOL PR WT 345

     PROBITUM PR 101

4 - PROPOL BITUM 360

     PROBITUM 2K 140

      PROPOL 1K  350

      PROHİBRİT  380

5 - PE FOLYO / NAYLON

6 - ISI YALITIM LEVHASI

7 - GEOTEKSTİL KEÇE

8 - DRENAJ LEVHASI

9 - ÇAKIL

10 - TOPRAK, ÇİMEN

11 - PROREPAIR PLUS 510
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3
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2

2

BARS-DERE-OLUK-YALITIMI

BARS KRISTALIZE NEGATIF

1 - BETON

2 - PROREPAIR PLUS 510

3 - PROPOL PR 340

      PROPOL PR WT 345
      PROAQUA UV  310 
    (Astar için 1/1 oranında inceltilir)

      PROSUPER POLYMER 300
    (Astar için 1/1 oranında inceltilir)

      PROCOOL ROOF 320  
    (Astar için 1/1 oranında inceltilir)

4 - PROPOL 1K UV 355

      PROPOL 2K 365

      PROAQUA UV  310 

      PROSUPER POLYMER 300  

      PROCOOL ROOF 320  

1 - EĞİM BETONU

2 - PROCRYSTA 201

      PROCRYSTA  2K 202

3 - PROREPAIR PLUS 510
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34



1-  BETON

2 - PROPACKER 1040

3 - PROPOL INJECTION 615

1 - BETON

2 - PROPOL PR 340

3 - FİTİL

4 - PROPOL MASTIC 2K 695      

     PROPOL MASTIC 1075

5 - PROEPO ANKRAJ 901

6 - PROBAND DLT 1060

DETAYLAR

BARS ENJEKSİYON

BARS DİLİTASYON UYGULAMASI
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3
4

2

3

6
5



1 - BETON

2 - PROSTOP 250

3 - PROSTOP SPEED 260

     

1 - BETON

2 - PROCRYSTA 201

3 - METAL KOLON 

4 - PROGROUT 520

     PROGROUT SPEED 530

BARS SU TIKACI

BARS GROUT
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2

3
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1



1 - BETON

2 - PROREPAIR THIN 505

     PROREPAIR 501

3 - PROREPAIR PLUS 510

4 - PROCOR 1008

1 - BETON

2 - PROEPOXY PR 601 
3 - PROEPOXY PR 602
4 - PROEPOXY SELF 620
3 - PROEPOXY PAINT 630
4 - PROEPOXY PAINT TX 640

DETAYLAR

TAMİR HARÇLARI

EPOKSİ ZEMİN

4

4

1
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2

3

3

1
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BELGELERİMİZ



Hakkımızda

BURSA’dan  dünyaya teknik yapı kimyasalları mottosu ile 
global bir marka oluşturma hedefiyle çıktığımız bu yolda  
2008 yılından bu yana yapı kimyasalları, ısı yalıtımı malze-
meleri,  boya gibi ürünler üreterek elde ettiğimiz tecrübe 
ile dünyanın çeşitli yerlerinden almış  olduğumuz know-
how ve  danışmanlık birikimlerini bir potada eriterek 
BARS markamızı oluşturduk.

Yakın geleceğin teknik yapı kimyasallarını, yeni nesil polimer teknolojilerini kullanarak ülkemize ge-

tirmeye devam ediyoruz. Sektörümüzdeki dünya devlerinin bile ürün gamlarında olmayan  kimyasal 

çözümleri üreten,  bu alanda öncü şirketlerden biri olma idealimize hız kesmeden devam ediyoruz.

Bu başarının altında bizi sürekli destekleyen, yurt genelinde birçok şehirde ve onlarca ülkedeki iş ortak-

larımızın bize olan inancı ve bizimde ülkemize olan sevgimiz yatmaktadır. Bu azimle, ihracat yaptığımız 

ülke sayısını sürekli artırarak global bir marka olma kararlılığımızda yola devam edeceğiz.

Araştırma ve geliştirmeye çok önem veren şirketimiz bu doğrultuda modern ve yenilikçi yapısıyla, ileri 

teknoloji, sürekli kalite, kaliteli iş gücü konularında misyonunu şekillendirmiştir. Müşteri memnuni-

yetini işletmenin temel politikası olarak belirleyen firmamız; çevre sistemine duyarlılık noktasındada 

küresel yaşamın getirdiği sorunlara karşı, duyarlı ve bilinçli davranarak bu konuda üzerine düşen so-

rumluluğu yerine getirmektedir…
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İÇİNDEKİLER

1      Su Yalıtım Ürünleri Bitüm Esaslı             19

        Probitüm PR  101                                           20
        Probitüm 1K    120                          21    
        Probitüm 2K   140                          22
        Probitüm Eco 1K   180                                 23

2      Su Yalıtım Ürünleri Mineral Esaslı       24

        Prolastic  Easy 200                                      25         
        Prolastic    210                          26    
        Prolastic Plus   220                         27
        Prolastic Mega  230                                    28
        Prolastic Mega Uv  240                             29
        Prostop  250                                                   30
        Prostop Speed  260                                     31

4      Nem ve Rutubet Yalıtım Ürünleri         49

        Procrysta  201                                          50      
        Procrysta 2K   202                         51    
        Procrysta Sol   852                         52
        Procap Plaster  851                                      53
        Promicro  853                                                 54
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4      Yangın Yalıtım Ürünleri                 74
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        Proanti-Fire Plus   815                         76 
        Proanti-Fire Paint   817                         77 

4      Ses Yalıtım Ürünleri                   79
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        Proanti-Sound Paint   821                         81 
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Su Yalıtım Ürünleri Bitüm Esaslı 

Ürün Tanımı: PROBITUM PR
bitüm kauçuk emülsiyon esaslı, 
su bazlı kullanıma hazır astardır.

Özellikler:  Su bazlı bitümlü uygulamasından önce astar 
amacıyla kullanılır. Uygulandığı  yüzeyde yapışma artırıcı bir ta-
baka oluşturur.  Membranların yüzeye daha sağlam yapışmasını 
sağlar. Çatlak köprüleme özelliğine sahiptir.

Uygulama Talimatı: Yüzey; kürünü almış  ve sağlam 
olmalıdır. Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, 
tuz kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. 
Yüzeyde bozukluk varsa PROREPAIR THIN veya 
PROREPAIR ; deniz suyu, kanalizasyon gibi yüksek 
sülfata maruz kalan ortamlarda uygulama yapıla-
cak ise PROREPAIR PLUS ile en az 24 saat önceden 
onarılmalı. Yeni sıvanmış alanlar uygulamadan önce 
en az 7 gün kürlenmeye bırakılmalıdır. PROBITUM 
PR kullanıma hazırdır. Fırça, rulo veya havasız sprey  
ile yüzeye tek  kat  uygulanır. Islak zeminde uygula-
ma yapılmamalıdır.  Tam kuruma tamamlandıktan 
sonra  PROBITUM  1K veya PROBITUM  2K uygula-
ması yapılır. Kullanım süresi geçmiş harç bertaraf 
edilmelidir. Uygulama +5 C ve +30 C arasında 
yapılmalı. Sıcak, yağışlı ve rüzgarlı havalarda uygu-
lama yapılmamalıdır . Don tehlikesi olan yüzeylerde 
uygulama yapılmamalıdır. Uygulama esnasında ve 
uygulamadan sonra ilk  24 saat  yağmur, su, don ve 
olumsuz dış etkenlerden korunmalıdır.

Kullanım Alanları: PROBITUM PR bitüm esaslı astar, su bazlı 
bitüm esaslı su yalıtım sistemlerinin uygulama 
öncesinde kullanılır.

BİTÜM KAUÇUK ESASLI ÜRÜNLER ÖNCESİ ASTAR

PROBITUM PR 101

RAF ÖMRÜ      :       1 Yıldır.

DEPOLAMA :     +5°C / +25 °C

RENK            : Kahverengi / Siyah    

GÖRÜNÜM  : Likit   

17.00 kg 

0,4-0,6 kg/m2.

-

8680746483002

17.00 kg 

TOPLAMA
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         Rulo                       El mikseri                  Havasız sprey                  Fırça     
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Su Yalıtım Ürünleri Bitüm Esaslı 

Uygulama Talimatı: Yüzey; kürünü almış  ve sağlam olmalıdır. 
Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, tuz kusması gibi kalıntılardan 
arındırılmalıdır. Yüzeyde bozukluk varsa PROREPAIR THIN veya PRO-
REPAIR ; deniz suyu, kanalizasyon gibi yüksek sülfata maruz kalan or-
tamlarda uygulama yapılacak ise PROREPAIR PLUS ile en az 24 saat 
önceden onarılmalı. Uygulanacak alan yatay zeminde ise öncesinde 
yüzeyin düzgün olması açısından PROLEVEL ile şap uygulaması 
tavsiye edilir. Yeni sıvanmış alanlar uygulamadan önce en az 7 gün 
kürlenmeye bırakılmalıdır. Kullanıma hazırdır. Uygulanacak yüzeyin 
kuru olduğundan emin olduktan sonra  köşe birleşim yerleri PRO-

BAND ile pahlanmalıdır. PROBITUM PR Bitüm Astar   tek kat halinde 
uygulanır. Öncelikle pah bandı çekilen yerlere ince fırça ile  uygulama 
yapılmalıdır.  PROBITUM  1K   , soğuk uygulamalıdır. Karıştırıldık-
tan sonra bitüm fırçası ,mala ya da havasız sprey ile uygulanır. Tam 
kuruma sağlandıktan sonra ikinci kat sürülebilir. Geçici ve sürekli su 
basıncına maruz yüzeylerde ise alkali dayanımlı PROTEX cam elyaf 
file uygulaması birinci ve ikinci kat  uygulaması arasında tüm yüzeye 
yapılmalıdır. Tam kuruma gerçekleşene kadar temel hafriyatı kapa-
tılmamalıdır. Uygun ısı yalıtım ve drenaj levhalarıyla kaplama koru-
maya alındıktan sonra dolgu yapılmalıdır. Toplam uygulama kalınlığı 
uygulamanın yapıldığı alan ve yalıtım katmanının maruz kalacağı su 
basıncına göre belirlenmelidir. Kullanım süresi geçmiş harç bertaraf 
edilmelidir. Optimum kalite elde etmek için lütfen uygulama talimatı-
na sadık kalınız. Uygulama +5 C ve +30 C arasında yapılmalı. Sıcak, 
yağışlı ve rüzgarlı havalarda uygulama yapılmamalıdır . Don tehlikesi 
olan yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır. Uygulama esnasında 
ve uygulamadan sonra ilk  24 saat  yağmur, su, don ve olumsuz dış 
etkenlerden korunmalıdır.

POLİMER MODİFİYELİ BITÜM KAUÇUK ESASLI TEK 
BİLEŞENLİ SU YALITIM ÜRÜNÜ

PROBITUM  1K              120

Ürün Tanımı: PROBITUM 1 K 
tek bileşenli, su bazlı, bitüm 
kauçuk emülsiyon esaslı  su 
yalıtım malzemesidir.

Özellikler:  Uygulandığı alanda barındırdığı  suyun buharlaşması 
ile su geçirmez ve yapışma mukavemetini arttırıcı siyah bir tabaka 
oluşturur. Çatlak köprüleme kabiliyetine sahiptir.

Kullanım Alanları: Yüzey olarak beton, sıva, brüt beton (üzeri astar-
lanmış) ve şap gibi mineral yüzeylerde  balkon  ve teraslarda, banyo, 
tuvalet ve mutfak gibi ıslak hacimlerde fayans altına, su depolarında, 
temellerde, betonarme teras çatılarda, balkonlarda, su kanalları ve 
gizli derelerde, istinad duvarlarında kullanılır.

RAF ÖMRÜ      :       1 Yıldır.

DEPOLAMA :     +5°C / +30 °C

RENK            : Kahverengi / Siyah    

GÖRÜNÜM  : Likit   

20.00 kg 

1-1,5 kg/m2 (1mm)

-

8680746483019

20.00 kg 

TOPLAMA
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   El mikseri                  Havasız sprey                   Fırça                            Rulo   
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Su Yalıtım Ürünleri Bitüm Esaslı 

Ürün Tanımı: Çift  bileşenli, 
bitüm kauçuk ve çimento esaslı, 
su bazlı  sürülebilir, kalın  su 
yalıtım malzemesidir.

Özellikler:  : Elastik  yapısı sayesinde sıcaklık farklarına dayanımı 
yüksektir.  Uygulandığı alanda barındırdığı  suyun buharlaşması 
ile su geçirmez ve yapışma mukavemetini arttırıcı siyah bir tabaka 
oluşturur. 

Uygulama Talimatı: Yüzey; kürünü almış  ve sağlam olmalıdır. Yapış-
mayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, tuz kusması gibi kalıntılardan 
arındırılmalıdır. Yüzeyde bozukluk varsa PROREPAIR THIN veya 
PROREPAIR ; deniz suyu, kanalizasyon gibi yüksek sülfata maruz kalan 
ortamlarda uygulama yapılacak ise PROREPAIR PLUS ile en az 24 saat 
önceden onarılmalı. Uygulanacak alan yatay zeminde ise öncesinde 
yüzeyin düzgün olması açısından PROLEVEL ile şap uygulaması tavsiye 
edilir. Yeni sıvanmış alanlar uygulamadan önce en az 7 gün kürlenmeye 
bırakılmalıdır. 8 kg lık  toz bileşen 22 kg olan likit bileşen içerisine yavaş 
yavaş ilave edilerek düşük devirli mixer ile topak kalmayıncaya kadar 
karıştırılır.Uygulanacak yüzeyin kuru olduğundan emin olduktan sonra  
köşe birleşim yerleri PROBAND ile pahlanmalıdır. PROBITUM PR Bitüm 
Astar   tek kat halinde uygulanır. Öncelikle pah bandı çekilen yerlere ince 
fırça ile  uygulama yapılmalıdır.  PROBITUM  2K   , soğuk uygulamalıdır. 
Karıştırıldıktan sonra bitüm fırçası ,mala ya da havasız sprey ile uygu-
lanır. Tam kuruma sağlandıktan sonra ikinci kat sürülebilir. Gecici ve 
sürekli su basıncına maruz yuzeylerde ise alkali dayanımlı PROTEX cam 
elyaf file uygulaması birinci ve ikinci kat  uygulaması arasında tüm 
yüzeye yapılmalıdır.Tam kuruma gerçekleşene kadar temel hafriyatı 
kapatılmamalıdır. Uygun ısı yalıtım ve drenaj levhalarıyla kaplama 
korumaya alındıktan sonra dolgu yapılmalıdır. Toplam uygulama kalın-
lığı uygulamanın yapıldığı alan ve yalıtım katmanının maruz kalacağı 
su basıncına göre belirlenmelidir. Kullanım süresi geçmiş harç bertaraf 
edilmelidir. Uygulama +5 C ve +30 C arasında yapılmalı. Sıcak, yağışlı 
ve rüzgarlı havalarda uygulama yapılmamalıdır . Don tehlikesi olan 
yüzeylerde, yağış altında kesinlikle  uygulama yapılmamalıdır. Uygulama 
esnasında ve uygulamadan sonra ilk  24 saat  yağmur, su, don ve olum-
suz dış etkenlerden korunmalıdır.

Kullanım Alanları: Yüzey olarak beton, sıva ve şap gibi mineral 
yüzeylerde,  balkon  ve teraslarda, banyo, tuvalet ve mutfak gibi 
ıslak hacimlerde fayans altına,  su depolarında , temellerde, beto-
narme teras çatılarda, balkonlarda, su kanallarında  kullanılır.

POLİMER MODİFİYELİ BITÜM KAUÇUK ESASLI ÇİFT 
BİLEŞENLİ SU YALITIM ÜRÜNÜ

PROBITUM 2K 140

RAF ÖMRÜ      :       1 Yıldır.

DEPOLAMA :     +5°C / +30 °C

RENK            : Kahverengi / Siyah    

GÖRÜNÜM  :  A : Likit  B : TOZ

22.00 kg 

3-6  kg/m2

8.00 kg

8680746483026

30.00 kg 
A
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   El mikseri                  Havasız sprey                   Fırça                            Mala   
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Su Yalıtım Ürünleri Bitüm Esaslı 

Uygulama Talimatı: Yüzey; kürünü almış  ve sağlam olmalıdır. Yapış-
mayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, tuz kusması gibi kalıntılardan arındırıl-
malıdır. Yüzeyde bozukluk varsa PROREPAIR THIN veya PROREPAIR 
; deniz suyu, kanalizasyon gibi yüksek sülfata maruz kalan ortamlarda 
uygulama yapılacak ise PROREPAIR PLUS İLE en az 24 saat önceden 
onarılmalı.  Uygulanacak alan yatay zeminde ise öncesinde yüzeyin 
düzgün olması açısından PROLEVEL  ile şap uygulaması tavsiye edilir. 
Yeni sıvanmış alanlar uygulamadan önce en az 7 gün kürlenmeye bırakıl-
malıdır. Uygulanacak yüzeyin kuru olduğundan emin olduktan sonra  köşe 

birleşim yerleri PROBAND ile pahlanmalıdır. PROBITUM PR Bitüm Astar   
tek kat halinde uygulanır. Öncelikle pah bandı çekilen yerlere ince fırça 
ile  uygulama yapılmalıdır.  PROBITUM  ECO 1K   , soğuk uygulamalıdır. 
Karıştırıldıktan sonra bitüm fırçası ,mala ya da havasız sprey ile uygulanır. 
Tam kuruma sağlandıktan sonra ikinci kat sürülebilir. Geçici ve sürekli su 
basıncına maruz yüzeylerde ise alkali dayanımlı PROTEX cam elyaf file 
uygulaması, birinci ve ikinci kat  uygulaması arasında tüm yüzeye yapıl-
malıdır.Tam kuruma gerçekleşene kadar temel hafriyatı kapatılmamalıdır. 
Uygun ısı yalıtım ve drenaj levhalarıyla kaplama korumaya alındıktan sonra 
dolgu yapılmalıdır. Toplam uygulama kalınlığı, uygulamanın yapıldığı alan 
ve yalıtım katmanının maruz kalacağı su basıncına göre belirlenmelidir. 
Kullanım süresi geçmiş harç bertaraf edilmelidir. Optimum kalite elde 
etmek için lütfen uygulama talimatına sadık kalınız. Uygulama +5 C ve 
+30 C arasında yapılmalı. Sıcak, yağışlı ve rüzgarlı havalarda uygulama 
yapılmamalıdır. Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır. 
Uygulama esnasında ve uygulamadan sonra ilk  24 saat  yağmur, su, don 
ve olumsuz dış etkenlerden korunmalıdır.

POLİMER MODİFİYELİ BITÜM KAUÇUK ESASLI TEK 
BİLEŞENLİ EKONOMİK SU YALITIM ÜRÜNÜ

PROBITUM  ECO  1K          180

Ürün Tanımı: PROBITUM 
ECO 1 K tek bileşenli, su bazlı, 
bitüm kauçuk emülsiyon esaslı 
ekonomik su yalıtım 
malzemesidir.

Özellikler:  Kolay uygulanır. Eksiz kaplama görünümü sağlar. 
Solvent içermez. Su bazlıdır. Düşey ve yatay zeminlerde kullanılabilir. 
Güçlü penetrasyona sahiptir. Yüksek elastikiyete sahiptir. 
Suya ve rutubete karşı yapıları korur. 
Kullanım Alanları: Yüzey olarak beton, sıva ve şap gibi mineral 
yüzeylerde, balkon  ve teraslarda, banyo, tuvalet ve mutfak gibi ıslak 
hacimlerde, fayans altına su depolarında , temellerde, betonarme 
teras çatılarda, balkonlarda, su kanalları ve gizli derelerde, istinad 
duvarlarında kullanılır.

RAF ÖMRÜ      :       1 Yıldır.

DEPOLAMA :     +5°C / +25 °C

RENK            : Kahverengi / Siyah    

GÖRÜNÜM  : Likit   

18.00 kg 

1-1,5  kg/m2

-

8680746483033

18.00 kg 
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5.00 kg 5.00 kg 

   El mikseri                  Havasız sprey                   Fırça                         Rulo                            
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25  -   Prolastic  Easy 200
26  -   Prolastic 210
27  -   Prolastic  Plus 220
28  -   Prolastic  Mega 230
29  -   Prolastic  Mega Uv 240
30  -   Prostop  250
31   -   Prostop Speed  260
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Su Yalıtım Ürünleri-Mineral Esaslı

Uygulama Talimatı: Uygulama yapılacak yüzeyler nemli ol-
malıdır, kuru yüzeyler uygulamadan önce nemlendirilmelidir. 
Yüzey; kürünü almış  ve sağlam olmalıdır. Yapışmayı 
önleyecek yağ, gres, kir, boya, tuz kusması gibi kalıntılardan 
arındırılmalıdır. Yüzeyde bozukluk varsa PROREPAIR THIN 
veya PROREPAIR ; ile en az 24 saat önceden onarılmalı.  Çok 
gözenekli yüzeylere uygulanmadan önce PROGEN PR uygu-
lanması önerilir. Tuz kusmasını önler. Köşeler  ve birleşim 
noktaları PROBAND su yalıtım pah bandı ile dönülmelidir.
Kovadaki ürün kapak kilidi açılmadan önce ters yüz edip çal-
kalanır. PROLASTIC EASY toz miktarın kütlece yaklaşık %25 
i kadar su , karışım yapılacak kaba alınır. Hazırlanan suyun 
üzerine PROLASTIC EASY  yavaşça boşaltarak topak kal-
mayıncaya kadar düşük devirli mixer yardımıyla karıştırılır. 
Harç olgunlaşması için 3-5 dakika dinlendirilir. Uygula-
maya başlamadan tekrar karıştırılır. Eğer mala ile uygula-
ma yapılacaksa su miktarı düşürülebilir. Fırça, rulo,  mala 
yardımıyla veya uygun püskürtme ekipmanı ile uygulanır. 
Yüzeye 2 -3 kat olarak uygulanmalıdır. Her bir katın uygu-
laması bir öncekine dik doğrultuda, kafesleme usulu yapıl-
malıdır. Katlar arasında en az 12 saat beklenmelidir.  Toplam 
katman kalınlığı max. 2-3 mm olmalıdır. Katlar arası yüzeyin 
tozlanması önlenmelidir. Üründen en yüksek düzeyde faydal-
anılabilmesi için en fazla 2-3 saat  içerisinde işlemin tamam-
lanması önerilir.  Trafik yükü olan yerlerde ve açık alanlarda 
üzerine mutlaka şap, seramik gibi koruyucu katman yapıl-
malıdır. Kullanım süresi geçmiş harç bertaraf edilmelidir.

ÇİMENTO ESASLI TEK BİLEŞENLİ    ESNEK  SU 
YALITIM ÜRÜNÜ

PROLASTIC  EASY           200  

Ürün Tanımı: Tek  komponentli, çi-
mento esaslı, hidrofobik aktif bileşen 
modifiyeli, elyaf takviyeli,  flexible toz 
polimer emülsiyon içeren,  hafif yaya 
trafiğine dayanıklı, gri renkli esnek su 
yalıtım harcıdır.

Özellikler:  Esnektir. Çatlak köprüleme özelliği üst seviyededir.  
Aderansı kuvvetlidir. Mineral esaslı yüzeylere mükemmel yapışır. 
Hızlı, kolay, pratiktir.

Kullanım Alanları: Beton sıva, şap gibi mineral yüzeylere uygulanır.
Balkon teras, banyo, tuvalet ve mutfak gibi ıslak hacimlerde fayans 
altına uygulanır. Pasif taraftan su yalıtımında kullanılır.

RAF ÖMRÜ      :       1 Yıldır.

DEPOLAMA :     +5°C / +25 °C

RENK             : Gri

GÖRÜNÜM  : Toz  

3.00 kg 

1-1,5  kg/m2

8680746484382
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   El mikseri                         Rulo                          Fırça                           Mala                               

5.00 kg 
10.00 kg 
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Su Yalıtım Ürünleri-Mineral Esaslı

Ürün Tanımı: Çift  komponentli, 
çimento esaslı, polimer emülsiyon 
içeren, özel kimyasallar içeren, hafif 
yaya trafiğine dayanıklı, gri renkli 
elastik su yalıtım harcıdır.

Özellikler:  Yarı elastiktir.  Aderansı kuvvetlidir. 
Mineral esaslı yüzeylere mükemmel yapışır. 

Uygulama Talimatı: Uygulama yapılacak yüzeyler nemli 
olmalıdır, kuru yüzeyler uygulamadan önce nemlendi-
rilmelidir. Yüzey; kürünü almış  ve sağlam olmalıdır. 
Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, tuz kusması gibi 
kalıntılardan arındırılmalıdır. Yüzeyde bozukluk varsa 
PROREPAIR THIN veya PROREPAIR ; deniz suyu, ka-
nalizasyon gibi yüksek sülfata maruz kalan ortamlarda 
uygulama yapılacak ise PROREPAIR PLUS ile en az 24 
saat önceden onarılmalı. Çok gözenekli yüzeylere uygu-
lanmadan önce PROGEN PR uygulanması önerilir. Tuz 
kusmasını önler. Köşeler  ve birleşim noktaları PROBAND 
su yalıtım pah bandı ile dönülmelidir.20 kg toz bileşen 5 
kg sıvı bileşene  yavaşça boşaltarak topak kalmayıncaya 
kadar düşük devirli mixer yardımıyla karıştırılır. Kesin-
likle su ilavesi yapılmamalıdır. Harç olgunlaşması için 
3-5 dakika dinlendirilir. Uygulamaya başlamadan tekrar 
karıştırılır. Fırça,  mala yardımıyla veya uygun püskürtme 
ekipmanı ile uygulanır. Yüzeye 2 -3 kat olarak uygulanma-
lıdır. Her bir katın uygulaması bir öncekine dik doğrultuda 
kafesleme usulu yapılmalıdır. Katlar arasında en az 12 saat 
beklenmelidir.  Toplam katman kalınlığı 2-3 mm olmalıdır. 
Üründen  en yüksek düzeyde faydalanılabilmesi için en 
fazla 2-3 saat  içerisinde işlemin tamamlanması önerilir.  
Trafik yükü olan yerlerde ve açık alanlarda üzerine mutla-
ka şap, seramik gibi koruyucu katman yapılmalıdır. Kul-
lanım süresi geçmiş harç bertaraf edilmelidir.

Kullanım Alanları: Yüzey olarak beton, sıva, şap gibi mineral 
yüzeylerde, balkon  ve teraslarda, banyo, tuvalet ve mutfak gibi 
ıslak hacimlerde fayans altına, su depolarında yatay ve düşey 
yüzeylerde pozitif taraftan, su yalıtımında, toprak üstünde ka-
lan yapıların su yalıtımında kullanılır. 

ÇİMENTO AKRİLİK ESASLI ÇİFT BİLEŞENLİ ESNEK 
SU YALITIM ÜRÜNÜ

PROLASTIC   210   

RAF ÖMRÜ      :       1 Yıldır.

DEPOLAMA :     +5°C / +25 °C

RENK            :    A : Gri  B : Beyaz

GÖRÜNÜM  :  A : Toz  B : Likit  

20.00 kg 

3,5-4  kg/m2

5.00 kg

8680746483064

25.00 kg 
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   El mikseri                         Rulo                       Çelik Mala                      Fırça       
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Su Yalıtım Ürünleri-Mineral Esaslı

Uygulama Talimatı: Uygulama yapılacak yüzeyler nemli 
olmalıdır, kuru yüzeyler uygulamadan önce nemlendi-
rilmelidir. Yüzey; kürünü almış  ve sağlam olmalıdır. 
Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, tuz kusması gibi 
kalıntılardan arındırılmalıdır. Yüzeyde bozukluk varsa 
PROREPAIR THIN veya PROREPAIR ; deniz suyu, ka-
nalizasyon gibi yüksek sülfata maruz kalan ortamlarda 
uygulama yapılacak ise PROREPAIR PLUS ile en az 24 
saat önceden onarılmalı.  Çok gözenekli yüzeylere uygu-
lanmadan önce PROGEN PR uygulanması önerilir. Tuz 
kusmasını önler. Köşeler  ve birleşim noktaları PROBAND 
su yalıtım pah bandı ile dönülmelidir.20 kg toz bileşen  10 
kg sıvı bileşene  yavaşça boşaltarak topak kalmayıncaya 
kadar düşük devirli mixer yardımıyla karıştırılır. Kesinlikle 
su ilavesi yapılmamalıdır. Harç olgunlaşması için 3-5 daki-
ka dinlendirilir. Uygulamaya başlamadan tekrar karıştırılır. 
Fırça,  mala yardımıyla veya uygun püskürtme ekipmanı 
ile uygulanır. Yüzeye 2 -3 kat olarak uygulanmalıdır. Her 
bir katın uygulaması bir öncekine dik doğrultuda kafesleme 
usulu yapılmalıdır. Katlar arasında en az 12 saat beklen-
melidir.  Toplam katman kalınlığı max. 2-3 mm olmalıdır. 
Katlararası yüzeyin tozlanması önlenmelidir. Üründen en 
yüksek düzeyde faydalanılabilmesi için en fazla 2-3 saat  
içerisinde işlemin tamamlanması önerilir. Trafik yükü olan 
yerlerde ve açık alanlarda üzerine mutlaka şap, seramik gibi 
koruyucu katman yapılmalıdır. Kullanım süresi geçmiş harç 
bertaraf edilmelidir. 

ÇİMENTO AKRİLİK ESASLI ÇİFT BİLEŞENLİ TAM 
ESNEK SU YALITIM ÜRÜNÜ

PROLASTIC  PLUS            220   

Ürün Tanımı: Çift  komponentli, 
çimento esaslı, polimer emülsiyon 
içeren, özel kimyasallar içeren, hafif 
yaya trafiğine dayanıklı, gri renkli 
tam elastik su yalıtım harcıdır.

Özellikler:  Yüksek elastikiyete sahiptir. Çatlak köprüleme özelliği 
üst seviyededir.  Aderansı kuvvetlidir. Mineral esaslı yüzeylere 
mükemmel yapışır. 
Kullanım Alanları: Yüzey olarak beton, sıva, şap gibi mineral 
yüzeylerde, balkon  ve teraslarda, banyo, tuvalet ve mutfak gibi 
ıslak hacimlerde fayans altına, su depolarında, yatay ve düşey 
yüzeylerde pozitif taraftan su yalıtımında toprak üstünde kalan 
yapıların su yalıtımında kullanılır. 

RAF ÖMRÜ      :       1 Yıldır.

DEPOLAMA :     +5°C / +25 °C

RENK            :   A : Gri  B : Beyaz

GÖRÜNÜM  :  A : Toz  B : Likit  

20.00 kg 

3-3,5 kg/m2

10.00 kg

8680746483071

30.00 kg 
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   El mikseri                         Rulo                          Fırça                     Havasız Sprey                               
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Su Yalıtım Ürünleri-Mineral Esaslı

Ürün Tanımı: Çift  komponentli, 
çimento esaslı, polimer emülsiyon 
içeren, özel kimyasallar içeren, hafif 
yaya trafiğine dayanıklı, gri renkli 
tam elastik su yalıtım harcıdır.

Özellikler:  Yüksek elastikiyete sahiptir. Çatlak köprüleme özelliği 
üst seviyededir.  Aderansı kuvvetlidir. Mineral esaslı yüzeylere 
mükemmel yapışır. Donma çözünme döngüsüne dayanıklıdır.

Uygulama Talimatı: Uygulama yapılacak yüzeyler nemli 
olmalıdır, kuru yüzeyler uygulamadan önce nemlendi-
rilmelidir. Yüzey; kürünü almış  ve sağlam olmalıdır. 
Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, tuz kusması gibi 
kalıntılardan arındırılmalıdır. Yüzeyde bozukluk varsa 
PROREPAIR THIN veya PROREPAIR ; deniz suyu, ka-
nalizasyon gibi yüksek sülfata maruz kalan ortamlarda 
uygulama yapılacak ise PROREPAIR PLUS ile en az 24 
saat önceden onarılmalı.  Çok gözenekli yüzeylere uygu-
lanmadan önce PROGEN PR uygulanması önerilir. Tuz 
kusmasını önler. Köşeler  ve birleşim noktaları PROBAND 
su yalıtım pah bandı ile dönülmelidir. 20 kg toz bileşen  
10 kg sıvı bileşene  yavaşça boşaltarak topak kalmayın-
caya kadar düşük devirli mixer yardımıyla karıştırılır. 
Kesinlikle su ilavesi yapılmamalıdır. Harç olgunlaşması 
için 3-5 dakika dinlendirilir. Uygulamaya başlamadan 
tekrar karıştırılır. Fırça,  mala yardımıyla veya uygun 
püskürtme ekipmanı ile uygulanır. Yüzeye 2 -3 kat olarak 
uygulanmalıdır. Her bir katın uygulaması bir öncekine dik 
doğrultuda kafesleme usulu yapılmalıdır. Katlar arasın-
da en az 12 saat beklenmelidir.  Toplam katman kalınlığı 
max. 2-3 mm olmalıdır. Katlararası yüzeyin tozlanması 
önlenmelidir. Ürünün genleşme özelliğinden dolayı en 
yüksek düzeyde faydalanılabilmesi için en fazla 2-3 saat  
içerisinde işlemin tamamlanması önerilir.  Trafik yükü 
olan yerlerde ve açık alanlarda üzerine mutlaka şap, se-
ramik gibi koruyucu katman yapılmalıdır. Kullanım süresi 
geçmiş harç bertaraf edilmelidir.

Kullanım Alanları: Yüzey olarak beton, sıva, şap gibi mineral 
yüzeylerde, balkon  ve teraslarda, banyo, tuvalet ve mutfak gibi 
ıslak hacimlerde fayans altına, su depolarında yatay ve düşey 
yüzeylerde pozitif taraftan su yalıtımında, toprak üstünde kalan 
yapıların su yalıtımında kullanılır. 

ÇİMENTO AKRİLİK ESASLI ÇİFT BİLEŞENLİ SUPER 
ESNEK SU YALITIM ÜRÜNÜ

PROLASTIC MEGA   230   

RAF ÖMRÜ      :       1 Yıldır.

DEPOLAMA :     +5°C / +25 °C

RENK            : A : Gri  B : Beyaz

GÖRÜNÜM  : A : Toz  B : Likit  

20.00 kg 

3-3,5 kg/m2

10.00 kg

8680746483088

30.00 kg 
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          Fırça                    El mikseri                         Rulo                       Çelik Mala                                      
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Su Yalıtım Ürünleri-Mineral Esaslı

Uygulama Talimatı: Uygulama yapılacak yüzeyler nemli 
olmalıdır, kuru yüzeyler uygulamadan önce nemlendi-
rilmelidir. Yüzey; kürünü almış  ve sağlam olmalıdır. 
Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, tuz kusması gibi 
kalıntılardan arındırılmalıdır. Yüzeyde bozukluk varsa 
PROREPAIR THIN veya PROREPAIR ; deniz suyu, ka-
nalizasyon gibi yüksek sülfata maruz kalan ortamlarda 
uygulama yapılacak ise PROREPAIR PLUS ile en az 24 
saat önceden onarılmalı.   Çok gözenekli yüzeylere uygu-
lanmadan önce PROGEN PR uygulanması önerilir. Tuz 
kusmasını önler. Köşeler  ve birleşim noktaları PROBAND 
su yalıtım pah bandı ile dönülmelidir.20 kg toz bileşen 10 
kg sıvı bileşene  yavaşça boşaltarak topak kalmayıncaya 
kadar düşük devirli mixer yardımıyla karıştırılır. Kesin-
likle su ilavesi yapılmamalıdır. Harç olgunlaşması için 
3-5 dakika dinlendirilir. Uygulamaya başlamadan tekrar 
karıştırılır.Fırça, mala yardımıyla veya uygun püskürtme 
ekipmanı ile uygulanır. Yüzeye 2 -3 kat olarak uygulan-
malıdır. Her bir katın uygulaması bir öncekine dik doğrul-
tuda kafesleme usulu yapılmalıdır. Katlar arasında en az 
24 saat beklenmelidir. Toplam  katman kalınlığı en fazla 
2-3 mm olmalıdır. Katlararası yüzeyin tozlanması önlen-
melidir. Üründen en yüksek düzeyde faydalanılabilmesi 
için en fazla 2-3 saat  içerisinde işlemin tamamlanması 
önerilir.  Trafik yükü olan yerlerde uygulanmaz. Kullanım 
süresi geçmiş harç bertaraf edilmelidir.

ÇİMENTO AKRİLİK ESASLI ÇİFT BİLEŞENLİ UV 
DAYANIMLI SÜPER ESNEK SU YALITIM ÜRÜNÜ

PROLASTIC   MEGA   UV          240

Ürün Tanımı: Çift  komponentli, 
çimento esaslı, uv dayanımlı polimer 
emülsiyon içeren, özel kimyasallar 
içeren, hafif yaya trafiğine dayanıklı, 
beyaz  renkli tam elastik su yalıtım 
harcıdır.

Özellikler:  Yüksek elastikiyete sahiptir.UV ışınlarının olumsuz 
etkilerine karşı oldukça dayanıklıdır.Çatlak köprüleme özelliği 
üst seviyededir.  Aderansı kuvvetlidir.Mineral esaslı yüzeylere 
mükemmel yapışır. Sıcaklık farklarına dayanıklıdır.  

Kullanım Alanları: Yüzey olarak beton, sıva, şap gibi mineral 
yüzeylerde, balkon  ve teraslarda, yatay ve düşey yüzeylerde, 
pozitif taraftan su yalıtımında toprak üstünde kalan yapıların su 
yalıtımında kullanılır 

RAF ÖMRÜ      :       1 Yıldır.

DEPOLAMA :     +5°C / +25 °C

RENK            : A : Beyaz  B : Beyaz

GÖRÜNÜM  : A : Toz  B : Likit  

20.00 kg 

3-3,5  kg/m2

10.00 kg

8680746483095

30.00 kg 
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   El mikseri                         Rulo                       Çelik Mala                      Fırça                            
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Su Yalıtım Ürünleri-Mineral Esaslı

Ürün Tanımı: Çimento esaslı,hızlı priz 
alan, mineral dolgulu, su geçirimsiz 
özel kimyasal katkı içeren tek bileşenli 
su tıkaç harcıdır.

Özellikler:  Toz ve harç olarak kullanılabilir.
Rötresiz çok hızlı priz alır.

Uygulama Talimatı: Yüzey; kürünü almış,nemli  ve sağlam 
olmalıdır. Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, boya gibi 
kalıntılardan arındırılmalıdır. Sağlam yüzeye ulaşılmalıdır. 
Öncelikle koruyucu eldiven giyilir. PROSTOP Su Tıkaç Harcı 
bir miktar içme suyu ile karıştırılıp konik haline getirilerek 
hazırlanır. Kullanılan suyun sıcaklığı reaksiyon hızına etki 
eder. Bu nedenle özellikle kış aylarında ılık su ile harcın hazır-
lanması tavsiye edilir. Konik haline getirilen  harç, su gelen 
boşluğa doğru bastırılır, boşluk kalmayacak şekilde yerleşti-
rilir. Suyun tamamen durduğundan emin olana kadar basınç 
uygulanır. Su sızıntısı olan yerlere toz halinde serpilerek 
sızıntı yok olana kadar uygulanabilir.

Kullanım Alanları: Temellerde, bodrumlarda, istinat duvarların-
da, asansör boşluklarında, havuzlarda, su depolarında ve beton 
borulardaki delik veya derin çatlaklardan basınçla veya sızıntı 
halinde gelen suya karşı kullanılır.

ÇİMENTO ESASLI HIZLI PRİZ ALAN  SU TIKAÇ HARCI

PROSTOP    250   

RAF ÖMRÜ      :       6 Ay dır.

DEPOLAMA :     +5°C / +25 °C

RENK            : Gri

GÖRÜNÜM  : Toz   

5.00 kg 

     Değişken

 10.00 kg

8680746483101
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Su Yalıtım Ürünleri-Mineral Esaslı

Uygulama Talimatı: Yüzey; kürünü almış,nemli  ve sağlam 
olmalıdır. Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, boya gibi 
kalıntılardan arındırılmalıdır. Aktif su kaçağının olduğu 
boşluk , su basıncını azaltmak amacıyla sağlam zemine 
kadar maximum 3 cm derinlikte açılmalıdır. Uygulamaya 
başlamadan önce koruyucu eldiven kullanılmalıdır. 
BARS PROSTOP SPEED Su Kesici Şok Toz direkt toz 
halinde kullanılır. Avuç içine tepeleme  toz alınır , iki elle 
avuç içinde sertleştirilir. Tek hamlede  su sızıntısının 
kaynağına doğru bastırılır.  Su akışı durana kadar bastır-
maya devam edilir.  Su kesilip priz aldıktan sonra bırakılır 
ve yüzey fırça ile pürüzlendirilir. Üzerine BARS Mineral 
Esaslı Su Yalıtım Sistemleri ile su yalıtımı yapılır. Pake-
ti açılmış ürün 1 hafta içinde kullanılmalıdır. Aksi halde 
verim alınamaz. Kullanım süresi geçmiş harç bertaraf 
edilmelidir.

ÇİMENTO ESASLI HIZLI PRİZ ALAN  ŞOK SU TIKAÇ 
TOZU

PROSTOP   SPEED           260   

Ürün Tanımı: Çimento esaslı,hızlı priz 
alan, mineral dolgulu, su geçirimsiz 
özel kimyasal katkı içeren tek bileşenli 
su tıkaç tozu

Özellikler:  Aktif su kaçaklarını ve sızıntılarını 5-10 saniyede en-
geller. Su itici özelliğe sahiptir. Hızlı sertleşir. Suyun akış yönünün 
tersine genleşerek akan suyu keser. Su itici bariyer sağlar.
Demir donatının korozyona uğramasını engeller.

Kullanım Alanları: Basınçlı olarak gelen suların hızlı kesilmesinde, 
aktif su sızıntıların ve kaçakların  durdurulmasında, temellerde, 
asansör boşluklarında, beton borulardaki deliklerin onarılmasında 
kullanılır.

RAF ÖMRÜ      :       6 Ay dır.

DEPOLAMA :     +5°C / +25 °C

RENK            : Gri

GÖRÜNÜM  : Toz   

1.00 kg 

      Değişken

   -

8680746483118

       -
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33   -   Proaqua  Uv 310
34   -   Prosuper  300
35   -   Procool  Roof 320
36   -   Proaqua  301
37   -   Propool 354
38   -   Propool Pr  340
39   -   Propool Trans Pr  325
40   -   Propool 1k  350
41    -   Propool Pr Wt  345
43   -   Proliquid  390
42   -   Propool 1k Uv  355
44   -   Propolbitüm  360
45   -   Propol 2k  365
46   -   Propol Trans 1k  370
47   -   Prohibrit  380
48   -   Prohibrit Trans  385
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Su Yalıtım Ürünleri-Reçine Esaslı

Uygulama Talimatı: Yüzey; kürünü almış ,kuru ve sağlam 
olmalıdır. Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, tuz 
kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. Yüzeyde çatlaklık, 
kırıklık varsa PROREPAIR THIN veya PROREPAIR ; deniz 
suyu, kanalizasyon gibi yüksek sülfata maruz kalan ortam-
larda uygulama yapılacak ise PROREPAIR PLUS ile en az 
24 saat önceden onarılmalı.  Göllenmeye sebep olabilecek 
eğrilikler düzeltilmelidir. Uygulama yapılacak  yüzey düz, 
eğimsiz olmalıdır. Yağmurlu ,nemli havada uygulama yapıl-
mamalıdır. Yüzeyin kuruduğundan emin olunup uygulamaya 
başlanmalıdır. Astar katı için PROAQUA UV 1/1 oranında 
sulandırılır. Tek kat olarak yüzey astarlanır. Aksi halde 
kabarma ve aderans zayıflığı ortaya çıkar. Köşe birleşim 
yerlerine su yalıtımı için PROBAND  pah bandı uygulanması 
tavsiye edilir.  Öncelikle pah bandı çekilen yerlere ince fırça 
ile sulandırılmadan uygulama yapılmalıdır.  24 saat sonra 
fırça veya rulo ile sulandırılmadan 1. kat  yatay / 2. kat dikey 
gelecek şekilde kafesleme usulu uygulanır. Gerekli hallerde
3. kat uygulaması da yapılabilir. Toplam kalınlık 1-2 mm 
olmalıdır. Katlar arası 24 saat beklenmelidir.

Performans                       ; (23°C , %50 Bağlı Nem )
Kopma Anında Uzama ; (28 gün)  ≥ %1000
Maximum Esneme         ; (28 gün)  ≥ 1 N/mm2 
Aderans (Beton)             ; (28 gün)  ≥ 1 N/mm2

 AKRİLİK REÇİNE  ESASLI UV DAYANIMLI  
ELASTOMERİK SU YALITIM ÜRÜNÜ                   

PROAQUA  UV           310 

Ürün Tanımı: Elastomerik  reçine 
esaslı,  tek bileşenli ,  sürme esaslı, 
kullanıma hazır, süper elastik su 
yalıtım malzemesi. 

Özellikler:  Elastik  yapısı sayesinde sıcaklık farklarına dayanımı 
yüksektir. Kolay uygulanır. Güçlü penetrasyona sahiptir.Eksiz 
kaplama görünümü sağlar. Yansıtma özelliği ile yaz aylarında 
aşırı ısınmayı engeller.Güneş ışınlarının olumsuz etkilerine karşı 
dayanıklıdır. 

Kullanım Alanları: Uv dayanımı istenen beton,  sıva, şap,çimento 
levha kaplı eğimli çatı ve teraslarda kullanılır.

RAF ÖMRÜ      :       1 Yıldır.

DEPOLAMA :     +5°C / +25 °C

RENK            : Beyaz

GÖRÜNÜM  : Likit   

1.00 kg 

1-1,5 kg/m2

     -

8680746483132
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   El mikseri                         Rulo                          Fırça        

5.00 kg 
1.00 kg 

 20.00 kg 
5.00 kg 
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Su Yalıtım Ürünleri-Reçine Esaslı

Ürün Tanımı: Yeni nesil, ileri teknoloji 
kimyasalları ile formüle edilen  ,su 
bazlı, akrilik emülsiyon esaslı, güçlü 
aderans kabiliyetine sahip , uv dirençli 
, güvenle kullanabileceğiniz , beyaz 
ya da renkli olarak tercih edilebilen su 
yalıtım ürünüdür.

Özellikler:  Su bazlıdır, kokusuzdur. Uv ile çapraz bağlanan 
kimyası sayesinde çok etkin kir tutma dayanımına sahip. Tüm 
çatı malzemeleri üzerinde kullanılır.(Trapez, metal, shingle, beton. 
bitüm) Çatıların sürekli boyanma ve izolasyon ihtiyacını azaltır. 
Su geçirimsiz yapısıyla cephelerde su kaçaklarına, nefes alma 
kabiliyeti ile de iç cephede yaşanan nem ve rutubet oluşumuna 
engel olur.

Uygulama Talimatı: Yüzey; kürünü almış ,kuru ve sağlam olmalıdır. 
Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, tuz kusması gibi kalıntılar-
dan arındırılmalıdır. Yüzey kuru ve temiz olmalıdır. Yüzeyde çatlak-
lık, kırıklık varsa PROREPAIR THIN veya PROREPAIR ; deniz suyu, 
kanalizasyon gibi yüksek sülfata maruz kalan ortamlarda uygulama 
yapılacak ise PROREPAIR PLUS ile en az 24 saat önceden onarıl-
malı.  Göllenmeye sebep olabilecek eğrilikler düzeltilmelidir. Tüm 
çatlaklar, bağlantı yerleri, etekler ve zarar görmüş sızma yerlerinin 
gerekli tamirat işlemleri yapılmalıdır.
Kullanım süresince oluşan hasarların tamiratı çok kolay ve ekono-
miktir. Kullanıma hazırdır.  PROSUPER POLYMER 1/1 oranında su ile 
seyreltilerek yüzeye astar  olarak bir kat uygulanır. Düşey birleşim 
yerlerine ve direkt riskli bölgelere fırça yardımıyla sulandırılmadan 
sürülür.  Köşe birleşim yerlerine su yalıtımı için PROBAND  pah 
bandı uygulanması tavsiye edilir.  Öncelikle pah bandı çekilen yer-
lere ince fırça ile sulandırılmadan uygulama yapılmalıdır.  24 saat 
bekleme süresinden sonra  birinci kat sulandırılmadan yüzeye rulo 
ile uygulanır. 24 saat sonra 2. kat kafesleme usulu  bir önceki yöne 
dikey olarak uygulanır. Kesinlikle sulandırılmamalıdır. Fırça, rulo & 
sprey yardımıyla yüzeye 3 kat (astar + 2 kat ) uygulanmalıdır. Tam 
verim alınması için toplam kalınlık en az 1-1,5 mm olmalıdır. Her kat 
uygulama birbirine dik şekilde uygulama yapılmalıdır.

Kullanım Alanları: Teras çatı, trapez saç, oluklu-oluksuz çatı kaplama 
levhalarında, metal, shingle üzerine sıvalı yüzey, asbest panel, bitümlü 
kaplama, katranlı yüzey vb. çok çeşitli malzemeler üzerine tüm çatı 
izolasyonlarında güvenle kullanılır.

YENİ NESİL ÇOK AMAÇLI KULLANIMA HAZIR  SU 
YALITIM ÜRÜNÜ

PROSUPER POLYMER  300  

RAF ÖMRÜ      :       1 Yıldır.

DEPOLAMA :     +5°C / +25 °C

RENK            :  Beyaz / Renkli 

GÖRÜNÜM  : Likit   

3.00 kg 

1-1,5 kg/m2

8680746484399
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    -        -

   El mikseri                         Rulo                           Fırça 

5.00 kg 
18.00 kg 
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Su Yalıtım Ürünleri-Reçine Esaslı

Ürün Tanımı: Su bazlı, akrilik emülsiyon 
esaslı, uzun Ar-Ge çalışmaları sonucu 
geliştirilen  çevreci formülasyona ve 
yüksek performansa sahip , çatılar için 
geliştirilen özel formülasyonu ile güven-
le kullanabileceğiniz su ve ısı yalıtım 
ürünüdür.

Uygulama Talimatı: Yüzey; kürünü almış ,kuru ve sağlam olmalıdır. Yapış-
mayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, tuz kusması gibi kalıntılardan arındırıl-
malıdır. Yüzey kuru ve temiz olmalıdır. Yüzeyde çatlaklık, kırıklık varsa 
PROREPAIR THIN veya PROREPAIR ; deniz suyu, kanalizasyon gibi yüksek 
sülfata maruz kalan ortamlarda uygulama yapılacak ise PROREPAIR 
PLUS ile en az 24 saat önceden onarılmalı.  Göllenmeye sebep olabilecek 
eğrilikler düzeltilmelidir. Tüm çatlaklar, bağlantı yerleri, etekler ve zarar 
görmüş sızma yerlerinin gerekli tamirat işlemleri yapılmalıdır.
Kullanım süresince oluşan hasarların tamiratı çok kolay ve ekonomiktir. 
Kullanıma hazırdır.  PROCOOL ROOF  1/1 oranında su ile seyreltilerek yüz-
eye astar  olarak bir kat uygulanır. Düşey birleşim yerlerine ve direkt riskli 
bölgelere fırça yardımıyla sulandırılmadan sürülür.  Köşe birleşim yerlerine 
su yalıtımı için PROBAND  pah bandı uygulanması tavsiye edilir.  Öncelikle 
pah bandı çekilen yerlere ince fırça ile sulandırılmadan uygulama yapıl-
malıdır.  24 saat bekleme süresinden sonra  birinci kat sulandırılmadan 
yüzeye rulo ile uygulanır. 24 saat sonra 2. kat kafesleme usulu  bir önceki 
yöne dikey olarak uygulanır. Kesinlikle sulandırılmamalıdır. Fırça, rulo & 
sprey yardımıyla yüzeye 3 kat (astar + 2 kat ) uygulanmalıdır.Tam verim 
alınması için toplam kalınlık en az 1-1,5 mm olmalıdır. Her kat birbirine 
dik şekilde uygulama yapılmalıdır. Çok yüksek sıcaklıkta, güneş ışığına 
direkt olarak maruz kalan, çok rüzgarlı, yağmurlu havalarda uygulama 
yapılmamalıdır. Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır.  
Uygulama yapılan alan aşırı yük trafiğine maruz kalmamalıdır. Uygulama 
+5 C ve +30 C arasında yapılmalı. Kesinlikle 5 C altındaki sıcaklıklarda 
uygulama yapılmamalıdır. Ürün kürünü alana kadar (28 gün)  yağmur, su, 
don ve olumsuz dış etkenlerden korunmalıdır.

ÇATILAR İÇİN YANSITMA & SOGUTMA ÖZELLİKLİ  SERA-
MİK TAKVİYELİ BEYAZ LİKİT SU VE ISI YALITIM ÜRÜNÜ

PROCOOL     ROOF            320 

Özellikler:  Yüksek örtme gücüne sahiptir.   Aderansı  yüksektir.  Mat-
tır. Esnektir. Kolay uygulanır.  Su bazlıdır, kokusuzdur. Çevre dostudur.  
Düşük ısı iletkenlik değeri ile ısıtma soğutma maliyetlerini en aza indirir.
Isı yalıtımı sağlar.  

Kullanım Alanları: Teras çatı, trapez saç, oluklu-oluksuz çatı kaplama 
levhalarında sıvalı yüzey, asbest panel, bitümlü kaplama, katranlı yüzey 
vb. çok çeşitli malzemeler üzerine , tüm çatı izolasyonlarında güvenle 
kullanılır.

RAF ÖMRÜ      :       1 Yıldır.

DEPOLAMA :     +5°C / +25 °C

RENK             : Mat/Beyaz

GÖRÜNÜM  : Likit   

1-1,5 kg/m2

    -

8680746483149
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   El mikseri                         Rulo                           Fırça     

3.00 kg 
5.00 kg 
18.00 kg 
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Su Yalıtım Ürünleri-Reçine Esaslı

Ürün Tanımı: Elastomerik  reçine 
esaslı,  tek bileşenli ,  sürme esaslı, 
kullanıma hazır, süper elastik su 
yalıtım malzemesi.

Özellikler:  Elastik  yapısı sayesinde sıcaklık farklarına dayanımı 
yüksektir. Kolay uygulanır. Eksiz kaplama görünümü sağlar. 
Güçlü penetrasyona sahiptir. Çatlak köprüleme kabiliyetine 
sahiptir.

Uygulama Talimatı: Yüzey; kürünü almış ,kuru ve sağlam 
olmalıdır. Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, tuz 
kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. Yüzeyde çatlaklık, 
kırıklık, bozukluk varsa PROREPAIR THIN veya PROREPAIR 
; deniz suyu, kanalizasyon gibi yüksek sülfata maruz kalan 
ortamlarda uygulama yapılacak ise PROREPAIR PLUS ile en 
az 24 saat önceden onarılmalı.  Göllenmeye sebep olabilecek 
eğrilikler düzeltilmelidir. Yağmurlu ,nemli havada uygulama 
yapılmamalıdır. Yüzeyin kuruduğundan emin olunup uygu-
lamaya başlanmalıdır. Astar katı için PROAQUA 1/1 oranında 
sulandırılır. Aksi halde kabarma ve aderans zayıflığı ortaya 
çıkar. Tek kat olarak yüzey astarlanır. Köşe birleşim yerlerine 
su yalıtımı için PROBAND pah bandı uygulanması tavsiye 
edilir.  Öncelikle pah bandı çekilen yerlere ince fırça ile su-
landırılmadan uygulama yapılmalıdır. Astarlama işleminden   
24 saat sonra fırça veya rulo ile sulandırılmadan 1. kat  yatay 
/ 2. kat dikey gelecek şekilde kafesleme usulu uygulanır. Ger-
ekli hallerde 3. kat uygulaması da yapılabilir. Toplam kalınlık 
1-2 mm olmalıdır. Katlar arası 24 saat beklenmelidir. İstenirse 
son kat uygulamasında yüzey kurumadan kumlanabilir.
Son kat kuruduktan sonra üzeri seramik ile kaplanabilir.

Kullanım Alanları: Beton,  sıva, çimento levha kaplı eğimli çatı 
ve teraslarda, banyo, mutfak, tuvalet, duş kabini gibi alanlarda 
seramik altı su yalıtım uygulamalarında kullanılır.

AKRİLİK REÇİNE  ESASLI ELASTOMERİK 
SU YALITIM ÜRÜNÜ

PROAQUA   301   

RAF ÖMRÜ      :       1 Yıldır.

DEPOLAMA :     +5°C / +25 °C

RENK            : Beyaz

GÖRÜNÜM  : Likit  

5.00 kg 

1-1,5 kg/m2

    - 

8680746483125
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   El mikseri                         Rulo                 

1.00 kg 

20.00 kg 
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Su Yalıtım Ürünleri-Reçine Esaslı

Uygulama Talimatı: Yüzey; kürünü almış ,kuru ve 
sağlam olmalıdır. Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, 
boya, tuz kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. 
Yüzeyde çatlaklık, kırıklık varsa PROREPAIR PLUS, 
PROMORTAR EPO veya PROEPO ANKRAJ ile en 
az 24 saat önceden onarılmalı.  Göllenmeye sebep 
olabilecek eğrilikler düzeltilmelidir. Uygulama yapıla-
cak  yüzey düz, eğimsiz olmalıdır. Haricen herhangi 
bir madde katmayınız ve seyreltmeyiniz. Zemine 
önceden PROPOL PR, PROPOL PR WT  veya uygun 
astar ile astarlanmalıdır. Hazırlanan yüzeye fırça, rulo 
ya da püskürtücü ile uygulanmalıdır. A ve B bileşen 
düşük devirli mixer ile karıştırılır. Astarlanan yüzeye 
tüm yüzey kaplanana kadar iki kat sürülmelidir. İlk kat 
uygulandıktan sonra min. 8, max. 24 saat içinde ikinci 
kat uygulanmalıdır. Katlar arası bekleme 48 saati 
geçmemelidir. Uygulama sonrası kullanılan aletler 2 
saat içerisinde temizlenmelidir.

Ürün Tanımı: PROPOOL  354  çift 
bileşenli,   poliüretan reçine esaslı , 
mavi renkli havuz boyasıdır.

Özellikler:  Sudan ve su basıncından etkilenmez. Uygulandığında, 
ek yeri oluşmasına veya sızıntı ihtimaline yer vermeyen tek parça 
halinde bir  katman oluşturur. Yüzme havuzlarında, süs havuzların-
da güvenle kullanılır.Elastiktir. Havuz kimyasallarında etkilenmez.Uv 
ışınlarından etkilenmez. Klora karşı dayanıklıdır.

Kullanım Alanları: Havuzlarda, su tanklarında, su depolarında,süs 
havuzlarında, göletlerde, barajlarda, su kanallarında, arıtma ve 
denge depolarında, beton, sıva ve şap üzerinde kullanılır.

POLİÜRETAN ESASLI  ÇİFT  BİLEŞENLİ  HAVUZ 
BOYASI

PROPOOL              354

RAF ÖMRÜ      :       1 Yıldır.

DEPOLAMA :     +5°C / +25 °C

RENK            : Mavi 

GÖRÜNÜM  : Likit

4.00 kg 

1-1,5  kg/m2

0.5 kg

8680746484368

4.50 kg 

A
M

BA
LA

J
TÜ

KE
Tİ

M

BA
RK

O
D

A B TOPLAM

   El mikseri                         Rulo                 
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Su Yalıtım Ürünleri-Reçine Esaslı

Ürün Tanımı: Şeffaf, tek bileşenli, 
poliüretan esaslı astar ürünüdür.

Özellikler:  Her türlü yüzeye mükemmel şekilde yapışır. Kolay uygulanır.
Emici yüzeylerle mükemmel aderans sağlar.Kısa sürede kurur. Yüzeyi 
mükemmel şekilde homojen olarak kaplar. Hızlı uygulanır. 4 saat sonra,  
üzerine PROPOL 1K , PROPOL 1K UV, PROPOLBITUM uygulanabilir.
Poliüretan ürünlere astar olarak kullanılabilir.

Uygulama Talimatı: Yüzey; kürünü almış ,kuru 
ve sağlam olmalıdır. Yapışmayı önleyecek yağ, 
gres, kir, boya, tuz kusması gibi kalıntılardan 
arındırılmalıdır. Yüzeyde çatlaklık, kırıklık var-
sa PROREPAIR PLUS, PROMORTAR EPO veya 
PROEPO ANKRAJ ile en az 24 saat önceden 
onarılmalı.  Göllenmeye sebep olabilecek eğrilikler 
düzeltilmelidir. Uygulama yapılacak  yüzey düz, 
eğimsiz olmalıdır. Kullanıma hazırdır. Haricen 
herhangi bir madde katmayınız ve seyreltmeyiniz. 
Ürün orta devirli bir karıştırıcı yardımıyla 400-
600 dev/dak hızla, homojen bir karışım olana 
kadar karışım yapılmalıdır. Hazırlanan yüzeye 
fırça, mala, ya da sprey ile uygulanmalıdır. Büyük 
yüzeylerde, havasız sprey kullanılması önerilir.  
Ortam koşullarına göre 2 - 4 saat sonra poliüretan 
su izolasyon kaplaması uygulanmalıdır. Zemin 
nem oranı %5 ‘i geçmemelidir.

Kullanım Alanları: Beton, sıva, alçı ahşap her türlü emici yüzey de 
poliüretan astarı olarak kullanılabilir.

POLİÜRETAN ESASLI TEK BİLEŞENLİ ASTAR

PROPOL  PR  340 

RAF ÖMRÜ      :       1 Yıldır.

DEPOLAMA :     +5°C / +25 °C

RENK            : Şeffaf

GÖRÜNÜM  :   Likit

4.00 kg 

0,1-0,3 kg/m2

     -

8680746483163

       -
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    Havasız Sprey                 Mala                         Mikser                        Fırça               

20.00 kg 
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Su Yalıtım Ürünleri-Reçine Esaslı

Uygulama Talimatı: Yüzey; kürünü almış ,kuru ve sağlam 
olmalıdır. Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, tuz 
kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. Yüzeyde çatlaklık, 
kırıklık varsa PROREPAIR PLUS, PROMORTAR EPO veya 
PROEPO ANKRAJ ile en az 24 saat önceden onarılmalı.  Göl-
lenmeye sebep olabilecek eğrilikler düzeltilmelidir. Uygulama 
yapılacak  yüzey düz, eğimsiz olmalıdır. Kullanıma hazırdır. 
Haricen herhangi bir madde katmayınız ve seyreltmeyiniz. 
Ürün, spatula ile veya düşük devirli bir karıştırıcı yardımıyla 
400-600 dev/dak hızla, homojen bir karışım olana kadar 
karışım yapılmalıdır. 
PROPOL TRANS PR temiz bir beze dökülerek uygulanma-
lıdır. Zemine bastırarak ve dairesel hareketlerle uygulanma-
lıdır. 10-15 dk. sonra PROPOL PR uygulanmalı yüzeye toz 
birikmesine müsaade edilmemelidir.

POLİÜRETAN ESASLI EMİCİ OLMAYAN  PARLAK 
YÜZEY ASTARI                   

PROPOL  TRANS  PR             325 

Ürün Tanımı: Seramik, cam, cam 
tuğla, metal vb. yüzeylere poliüre-
tan uygulaması öncesi kullanılan tek 
bileşenli astar.

Özellikler:  Kolay uygulanır. İnceltme gerektirmez. Kullanıma 
hazırdır. Seramik, cam, cam tuğla, granit vb. yüzeylere uygulanır. 

Kullanım Alanları: Teras ve balkonlar, seramik yüzeyleri, cam 
yüzeyler, sırlı karo, granit, doğal taş ve betonlarda kullanılabilir.

RAF ÖMRÜ      :       1 Yıldır.

DEPOLAMA :     +5°C / +25 °C

RENK             :   Şeffaf

GÖRÜNÜM  :   Likit 

1.00 kg 

0,05-0,08 Lt/m2

     -

8680746483156
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            Rulo                       Spatula                      Mikser                        Fırça               

     -
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Su Yalıtım Ürünleri-Reçine Esaslı

Ürün Tanımı: Tek bileşenli, poliüretan 
esaslı, su yalıtım ve koruma amaçlı, 
ekonomik elastik likit su yalıtımı 
ürünüdür. Havadaki nem ile kürle-
nerek elastik ve dayanıklı bir film 
oluşturur.

Özellikler:  Düşük maliyetlidir. Kolay uygulanır (fırça, rulo veya havasız 
sprey ile).Uygulandığında, ek yeri oluşmasına veya sızıntı ihtimaline 
yer vermeyen tek parça halinde bir su yalıtım katmanı oluşturur. Saf bir 
poliüretan olduğundan su ile sürekli temas edebilir.

Uygulama Talimatı: Yüzey; kürünü almış ,kuru ve sağlam 
olmalıdır. Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, tuz 
kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. Yüzeyde 
çatlaklık, kırıklık varsa PROREPAIR PLUS, PROMORTAR 
EPO veya PROEPO ANKRAJ ile en az 24 saat önceden 
onarılmalı.  Göllenmeye sebep olabilecek eğrilikler 
düzeltilmelidir. Uygulama yapılacak  yüzey düz, eğim-
siz olmalıdır. Kullanıma hazırdır. Haricen herhangi bir 
madde katmayınız ve seyreltmeyiniz.Zemin önceden 
PROPOL PR, PROPOL PR WT  veya uygun astar ile 
astarlanmalıdır. Hazırlanan yüzeye fırça, rulo, mala, ya 
da sprey ile uygulanmalıdır. Astarlanan yüzeye dökülerek 
veya kovaya daldırılarak tüm yüzey kaplanana kadar 
rulo ya da fırça yardımı ile min. iki kat sürülmelidir. İlk 
kat uygulandıktan sonra min. 12, max. 24 saat içinde 
ikinci kat uygulanmalıdır. Katlar arası bekleme 48 saati 
geçmemelidir. Uygulama sonrası kullanılan aletler 2 saat 
içerisinde temizlenmelidir.

Kullanım Alanları: Beton yüzeyler, alçı ve çimento paneller, iç ve dış 
uygulama alanları, teraslar, üzeri kapatılan çatılar, ıslak hacimler, 
banyolar, kaplama altı alanlar, asfalt su yalıtım katmanlar da kul-
lanılabilir.

POLİÜRETAN ESASLI TEK BİLEŞENLİ
SU YALITIM ÜRÜNÜ

PROPOL 1K   350

RAF ÖMRÜ      :       1 Yıldır.

DEPOLAMA :     +5°C / +25 °C

RENK            : Beyaz/Gri

GÖRÜNÜM  :   Likit

25.00 kg 

Tek Kat : 0,6-0,75 kg/m2

8680746483187
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2 Kat : 1,2-1,5 kg/m2
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Su Yalıtım Ürünleri-Reçine Esaslı

Uygulama Talimatı: Yüzey; kürünü almış ,kuru ve 
sağlam olmalıdır. Yapışmayı önleyecek yağ, gres, 
kir, boya, tuz kusması gibi kalıntılardan arındırıl-
malıdır. Yüzeyde çatlaklık, kırıklık varsa PROREPAIR 
PLUS, PROMORTAR EPO veya PROEPO ANKRAJ 
ile en az 24 saat önceden onarılmalı.  Göllenmeye 
sebep olabilecek eğrilikler düzeltilmelidir. Uygula-
ma yapılacak  yüzey düz, eğimsiz olmalıdır. A ve B 
bileşen düşük devirli karıştırıcı ile karıştırılır. Haricen 
herhangi bir madde katmayınız ve seyreltmeyiniz. 
Ürün orta devirli bir karıştırıcı yardımıyla 400-600 
dev/dak hızla, homojen bir karışım olana kadar 
karışım yapılmalıdır. Hazırlanan yüzeye fırça, mala, 
ya da sprey ile uygulanmalıdır. Büyük yüzeylerde, 
havasız sprey kullanılması önerilir.  Ortam koşul-
larına göre 8-24 saat sonra poliüretan su izolasyon 
kaplaması uygulanmalıdır.

POLİÜRETAN ESASLI ÇİFT BİLEŞENLİ NEM 
TOLERANSLI ASTAR

PROPOL   PR   WT            345

Ürün Tanımı: Poliüretan esaslı nem 
toleranslı, iki bileşenli astar ürünüdür.

Özellikler:  Hafif nemli yüzeylerde kullanılır. Her türlü yüzeye 
mükemmel şekilde yapışır. Kolay uygulanır. Emici yüzeylerle 
mükemmel aderans sağlar.Kısa sürede kurur. Yüzeyi mükemmel 
şekilde homojen olarak kaplar. Hızlı uygulanır.

Kullanım Alanları: Beton, sıva, alçı, ahşap her türlü emici yüzey 
de poliüretan astarı olarak kullanılabilir.

RAF ÖMRÜ      :       1 Yıldır.

DEPOLAMA :     +5°C / +25 °C

RENK            : Şeffaf

GÖRÜNÜM  :    Likit

13,50.kg 

0,1-0,3 kg/m2

4,50.kg 

8680746483170

18.00 kg 
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  Mala                           Fırça                          El Mikseri                         



42

Su Yalıtım Ürünleri-Reçine Esaslı

Ürün Tanımı: Cam, mozaik, fayans, porselen, 
seramik, mermer, granit, doğal tas, ahşap, beton, 
şap, galvaniz saç, alüminyum vb. yüzeyler üzerine 
yapısması mükemmel olan, atmosferik şartlara 
mukavemeti yüksek şeffaf veya transparan renkli 
olarak üretilebilen mükemmel su direncinin yanı 
sıra yüksek kimyasal ve fiziksel dirence sahip su 
yalıtımında ve ayrıca dekoratif amaçlı kullanılan çift 
bileşenli bir üründür.

Özellikler:  UV’den ve dış hava koşullarından etkilenmez. 
Zamanla sararma, solma ya da kalkma yapmaz. Özellikle bal-
kon, teras, banyo,havuz gibi zeminlerde doğan yalıtım prob-
lemlerinin çözümünde mevcut kaplamayı bozmadan ve zarar 
vermeden kolayca uygulanır. Solvent bazlı, iki kompenantlıdır.

RAF ÖMRÜ      :      2 Yıldır.

DEPOLAMA :     +5°C / +25 °C

RENK            :  Renkli Şeffaf

GÖRÜNÜM  :   Likit/Şeffaf

3.5 kg 

Tek kat 0,15-0,20 kg/m2

0.5 kg 

8680746483255

4.00 kg 
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Uygulama Talimatı: İyi bir adezyon için yüzey temizliği çok 
iyi yapılmalıdır. Uygulanacak yüzeylerdeki, sıvı cam ile zemin 
arasında, sıvı camın yüzeye yapışmasını engelleyebilecek her 
türlü yağ, toz, kir, pas ve benzer maddeler tümüyle temizlen-
melidir. Üzerine sıvı cam uygulaması yapılacak eski boyalı 
yüzeylerde boya bozuk ve kabarmış durumdaysa tümüyle 
kazınmalıdır. Zımparalanmış yüzey sıvı cam uygulaması için 
daha iyi mekanik özellik sağlar ve sıvı camın yüzeye daha iyi 
yapışmasına yardımcı olur. Uygulama öncesi iki bileşen 
verilen oranlarda ve ağırlıkça iyice karıştırılmalıdır. İki bileşen 
ancak üniform ve tam bir karışım durumuna geldiğinde 
istenilen reaksiyona girebilir. Katlar arasında bekleme süresi 
24 – 48 saat/20°C olmalıdır, en iyi performans için 2 veya 
3 kat olarak kullanılmalıdır. Optimum kalite elde etmek için 
lütfen uygulama talimatına sadık kalınız. Havanın bağıl nemi 
en çok %50, ortam sıcaklığı 15 - 30°C ve uygulanacak yüzey 
sıcaklığı en az 5°C olmalıdır. Yağmurlu havalarda açıkta uygu-
lanmamalıdır. Sıcak, yağışlı ve rüzgarlı havalarda uygulama 
yapılmamalıdır. . Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama 
yapılmamalıdır. Uygulama esnasında ve uygulamadan sonra 
ilk  24 saat  yağmur, su, don ve olumsuz dış etkenlerden ko-
runmalıdır.

Kullanım Alanları: Cam, cam tuğla, mozaik, karo mozaik-
te,fayans, seramik, mermer, granit, doğal taş, porselen 
yüzeylerde, pres tuğlalarda, ahşap yüzeylerde, balkon, 
teras, banyo, mutfak, taş kaplı dış cephelerde, seramik, cam 
mozaik kaplı süs havuzlarında, emici yüzeylerde tozumayı 
engelleme amaçlı kullanılır.

PROLIQUID                           390  
 SERAMİK ÜZERİ ŞEFFAF CAMSI SU YALITIM 
ÜRÜNÜ

      El Mikseri                       Rulo                          Fırça               
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Su Yalıtım Ürünleri-Reçine Esaslı

Uygulama Talimatı: Yüzey; kürünü almış ,kuru ve 
sağlam olmalıdır. Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, 
boya, tuz kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. 
Yüzeyde çatlaklık, kırıklık varsa PROREPAIR PLUS, 
PROMORTAR EPO veya PROEPO ANKRAJ ile en az 
24 saat önceden onarılmalı. Göllenmeye sebep ola-
bilecek eğrilikler düzeltilmelidir. Uygulama yapılacak  
yüzey düz, eğimsiz olmalıdır. Kullanıma hazırdır. Hari-
cen herhangi bir madde katmayınız ve seyreltmeyiniz.
Zemine önceden PROPOL PR, PROPOL PR WT  veya 
uygun astar ile astarlanmalıdır. Hazırlanan yüzeye 
fırça, mala, ya da sprey ile uygulanmalıdır. Astarlanan 
yüzeye dökülerek veya kovaya daldırılarak tüm yüzey 
kaplanana kadar rulo ya da fırça yardımı ile min. iki kat 
sürülmelidir. İlk kat uygulandıktan sonra min. 12, max. 
24 saat içinde ikinci kat uygulanmalıdır. Katlar arası 
bekleme 48 saati geçmemelidir. Uygulama sonrası kul-
lanılan aletler 2 saat içerisinde temizlenmelidir.

POLİÜRETAN ESASLI UV DAYANIMLI TEK BİLEŞENLİ 
SU YALITIM ÜRÜNÜ

PROPOL  1K  UV             355

Ürün Tanımı: UV dayanımlı, tek 
bileşenli, poliüretan esaslı, düşük 
viskoziteli, su yalıtım ve koruma 
amaçlı, ekonomik elastik likit su 
yalıtımı ürünüdür. Havadaki nem ile 
kürlenerek elastik ve dayanıklı bir film 
oluşturur.

Özellikler:  UV dayanımlıdır. Kolay uygulanır (fırça, rulo veya havasız 
sprey ile). Uygulandığında, ek yeri oluşmasına veya sızıntı ihtimaline 
yer vermeyen tek parça halinde bir su yalıtım katmanı oluşturur.

Kullanım Alanları: Otoparklar, sulama kanalları, beton yüzeyler, 
alçı ve çimento paneller, iç ve dış uygulama alanları, teraslar, 
üzeri açık bırakılan çatılar, ıslak hacimler, banyolar, kaplama altı 
alanlar, asfalt su yalıtım katmanlarında kullanılabilir.

RAF ÖMRÜ      :       1 Yıldır.

DEPOLAMA :     +5°C / +25 °C

RENK            : Beyaz

GÖRÜNÜM  :   Likit

5.00 kg 

Tek Kat : 0,6 kg/m2

8680746483194
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          Rulo                          Fırça                        El Mikseri              Havasız Sprey           

25.00 kg 

2 Kat : 1,2 - 1,5 kg/m2
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Su Yalıtım Ürünleri-Reçine Esaslı

Ürün Tanımı: İki bileşenli, poliüretan 
esaslı ve bitüm ihtiva eden hızlı kür-
lenen, elastik, soğuk uygulanan sıvı 
membrandır. Uygulandığı hemen her 
türlü yüzeye mükemmel yapışarak yük-
sek elastikliğe sahip bir film oluşturur.  
Kimyasal olarak kürlenerek elastik ve 
dayanıklı bir film oluşturur.

Özellikler:  Kolay uygulanır (fırça, rulo veya havasız sprey ile). Uygu-
landığında, ek yeri oluşmasına veya sızıntı ihtimaline yer vermeyen 
tek parça halinde bir su yalıtım katmanı oluşturur. Esnekliği oldukça 
yüksektir. Hızlı kürlenir. Mekanik özellikleri mükemmeldir, uzama, 
gerilme, yırtılma ve aşınma dayanımı yüksektir. Durgun suya ve don-
maya dayanıklıdır. Geniş ısı aralığında ısı direnci performansı -40° C 
ile +80° C arasındadır.

Uygulama Talimatı: Yüzey; kürünü almış ,kuru ve sağlam ol-
malıdır. Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, tuz kusması 
gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. Yüzeyde çatlaklık, kırıklık 
varsa PROREPAIR PLUS, PROMORTAR EPO veya PROEPO 
ANKRAJ ile en az 24 saat önceden onarılmalı.  Göllenmeye 
sebep olabilecek eğrilikler düzeltilmelidir. Uygulama yapıla-
cak  yüzey düz, eğimsiz olmalıdır. A bileşen ile B bileşen orta 
devirli bir karıştırıcı yardımıyla 400-600 dev/dak hızla, 
homojen bir karışım olana kadar karışım yapılmalıdır. Haricen 
herhangi bir madde katmayınız ve seyreltmeyiniz. Zemine 
önceden PROPOL PR, PROPOL PR WT  veya uygun astar 
ile astarlanmalıdır. Hazırlanan yüzeye fırça, mala, spatu-
la ile uygulanmalıdır. Hazırlanan karışım 30 dk. içerisinde 
tüketilmelidir. Jelleşmeye başlayan karışım kullanılmamalıdır. 
Astarlanan yüzeye dökülerek veya kovaya daldırılarak tüm 
yüzey kaplanana kadar rulo ya da fırça yardımı ile min. iki 
kat sürülmelidir.  İlk kat uygulandıktan sonra min. 12, max. 
24 saat içinde ikinci kat uygulanmalıdır. Katlar arası bekleme 
48 saati geçmemelidir. Uygulama sonrası kullanılan aletler 2 
saat içerisinde temizlenmelidir.

Kullanım Alanları: Su tankları (içme suyu depoları hariç), 
zeminler, temeller, köprü platformları, aç-kapa tüneller, banyo, 
teras ve çatılarda fayans altına uygulanır. Beton yapılar, 
istinat duvarları, alçı ve çimento paneller, EPDM membranlar, 
asfalt membranlar, yeşil çatılar ve bitki tarhları, hafif çatılar 
(metal veya lifli çimentodan yapılma) otoparklara uygulanır.

BİTÜM-POLİÜRETAN ESASLI ÇİFT  BİLEŞENLİ 
SU YALITIM ÜRÜNÜ

PROPOLBITUM    360

RAF ÖMRÜ      :       1 Yıldır.

DEPOLAMA :     +5°C / +25 °C

RENK            :  Siyah

GÖRÜNÜM  :   Likit

7.50 kg 

Tek kat 0,79-1,00 kg/m2

 7.50 kg 

8680746483200

15.00 kg 
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20.00 kg 20.00 kg 40.00 kg 

      El Mikseri                      Mala                         Rulo                          Fırça               

2 kat 1,5-2,00 kg/m2
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Su Yalıtım Ürünleri-Reçine Esaslı

Uygulama Talimatı: Yüzey; kürünü almış ,kuru ve sağlam 
olmalıdır. Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, tuz 
kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. Yüzeyde çat-
laklık, kırıklık varsa PROREPAIR PLUS, PROMORTAR EPO 
veya PROEPO ANKRAJ ile en az 24 saat önceden onarıl-
malı.  Göllenmeye sebep olabilecek eğrilikler düzeltilmelidir. 
Uygulama yapılacak  yüzey düz, eğimsiz olmalıdır. Haricen 
herhangi bir madde katmayınız ve seyreltmeyiniz. Zemine 
önceden PROPOL PR, PROPOL PR WT  veya uygun as-
tar ile astarlanmalıdır. Hazırlanan yüzeye fırça, mala, ya 
da sprey ile uygulanmalıdır. A ve B bileşen orta devirlli 
karıştırıcı ile 400-600 dev/dak hızla homojen bir karışım 
olana kadar karıştırılır. Astarlanan yüzeye dökülerek veya 
kovaya daldırılarak tüm yüzey kaplanana kadar rulo ya da 
fırça yardımı ile min. iki kat sürülmelidir. İlk kat uygulandık-
tan sonra min. 8, max. 24 saat içinde ikinci kat uygu-
lanmalıdır. Zemin uygulamalarında 1,40 Kg / m2 olacak 
şekilde tek kat uygulanabilir. Katlar arası bekleme 48 saati 
geçmemelidir. Uygulama sonrası kullanılan aletler 2 saat 
içerisinde temizlenmelidir

 POLİÜRETAN ESASLI ÇİFT  BİLEŞENLİ SU YALITIM 
ÜRÜNÜ İÇME SUYUNA UYGUN

PROPOL   2K      365

Ürün Tanımı: İçme suyu depoları için 
tasarlanmış poliüretan esaslı 
solventsiz, iki bileşenli su yalıtım ve 
koruma amaçlı uygulanan mem-
brandır.

Özellikler:  İçme suyu deposu yalıtımında kullanmaya uygundur.
Solventsizdir. Uygulandığında, ek yeri oluşmasına veya sızıntı 
ihtimaline yer vermeyen tek parça halinde bir su yalıtım katmanı 
oluşturur. Saf bir poliüretan olduğundan su ile sürekli temas ede-
bilir. Geniş ısı aralığında ısı direnci performansı -40° C ile +80° C 
arasındadır.

Kullanım Alanları: İçme suyu depoları, içme suyu 
dağıtım kanalları, sulama kanalları, beton yüzeyler, alçı 
ve çimento paneller, iç ve dış uygulama alanlarında 
kullanılabilir.

RAF ÖMRÜ      :       1 Yıldır.

DEPOLAMA :     +5°C / +25 °C

RENK            :  Mavi-Beyaz-Gri

GÖRÜNÜM  :   Likit

24.00 kg 

Tek kat 0,5-0,75 kg/m2

 4.00 kg 

8680746483217

28.00 kg 
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6.00 kg 1.00 kg 7.00 kg 

          Rulo                          Fırça                        El Mikseri               

2 kat 1,0-1,5 kg/m2
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Su Yalıtım Ürünleri-Reçine Esaslı

Ürün Tanımı: Şeffaf, alifatik poliüre-
tan esaslı, tek bileşenli, su yalıtım 
ve koruma amaçlı uygulanan sıvı 
membrandır.

Özellikler:  Son derece yüksek mekanik dayanımı bulunmaktadır. 
UV dayanımlıdır. Uygulandığında, ek yeri oluşmasına veya sızıntı 
ihtimaline yer vermeyen tek parça halinde bir su yalıtım katmanı 
oluşturur. Kolay uygulanır. Yıllar sonra bile şeffaflığını korur. Saf 
bir poliüretan olduğundan su ile sürekli temas edebilir. Geniş ısı 
aralığında ısı direnci performansı -40° C ile +80° C arasındadır. 

Uygulama Talimatı: Yüzey; kürünü almış ,kuru ve sağlam 
olmalıdır. Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, tuz 
kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. Yüzeyde çat-
laklık, kırıklık varsa PROREPAIR PLUS, PROMORTAR EPO 
veya PROEPO ANKRAJ ile en az 24 saat önceden onarıl-
malı.  Göllenmeye sebep olabilecek eğrilikler düzeltilmelidir. 
Uygulama yapılacak  yüzey düz, eğimsiz olmalıdır. Ürün, 
orta devirli bir karıştırıcı yardımıyla 400-600 dev/dak 
hızla, homojen bir karışım olana kadar karışım yapılmalıdır. 
Seramik, cam, metal gibi yüzeylerde mutlaka zemine 
önceden PROPOL TRANS PR uygulanmalıdır. Hazırlanan 
yüzeye fırça, mala, ya da sprey ile uygulanmalıdır. Astarla-
nan yüzeye dökülerek veya kovaya daldırılarak tüm yüzey 
kaplanana kadar rulo ya da fırça yardımı ile min. iki kat 
sürülmelidir.  İlk kat uygulandıktan sonra min. 8, max. 24 
saat içinde ikinci kat uygulanmalıdır. Katlar arası bekleme 
48 saati geçmemelidir. 

Kullanım Alanları: Teras ve balkonlar, seramik yüzeyler, 
cam yüzeyler, doğal taş ve betonlara uygulanır.

POLİÜRETAN ESASLI TEK   BİLEŞENLİ ŞEFFAF 
ALİFATİK SU YALITIM ÜRÜNÜ

PROPOL TRANS 1K    370

RAF ÖMRÜ      :       1 Yıldır.

DEPOLAMA :     +5°C / +25 °C

RENK            :  Şeffaf

GÖRÜNÜM  :   Likit

20.00 kg 
Tek kat 0,5-0,75 kg/m2

 4.00 kg 

8680746483224
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      El Mikseri              Düz Çelik Mala                  Rulo                          Fırça               

2 kat 1,0-1,5 kg/m2
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Su Yalıtım Ürünleri-Reçine Esaslı

Uygulama Talimatı: Yüzey; kürünü almış ,kuru ve 
sağlam olmalıdır. Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, 
boya, tuz kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. 
Yüzeyde çatlaklık, kırıklık varsa PROREPAIR THIN veya 
PROREPAIR ; deniz suyu, kanalizasyon gibi yüksek 
sülfata maruz kalan ortamlarda uygulama yapılacak ise 
PROREPAIR PLUS ile en az 24 saat önceden onarılmalı.  
Göllenmeye sebep olabilecek eğrilikler düzeltilmelidir. 
Uygulama yapılacak  yüzey düz, eğimsiz olmalıdır. Kul-
lanıma hazırdır. Haricen herhangi bir madde katmayınız 
ve seyreltmeyiniz. Kullanım öncesi çalkalayınız. Özel 
alüminyum ambalajından üst köşesinden üçgen şeklinde 
makasla düzgünce kesilerek doğrudan yüzeye dökülür. 
Fırça veya rulo ile yüzeye sürülür. Yüzeye birbirine dik 
gelecek şekilde en az iki kat uygulanır. İlk kat uygulama-
dan sonra 6 - 18 saat arasında beklenmesi gereklidir. 
Uygulama alanının sınırlarında düzgün bir sonlama is-
teniyorsa belirlenen alan maskeleme bandı ile çevrilebilir. 
Maskeleme bandı uygulamadan en fazla 5 dakika sonra 
sökülmelidir. Uygulama alanının kullanıma açılması 24 - 
48 saattir, nihai kürlenme 7 gün sonra gerçekleşir. 

 HİBRİT POLİMER  ESASLI  SU YALITIM ÜRÜNÜ

PROHIBRIT              380     

Ürün Tanımı: Hibrit polimer esaslı, 
izosiyanat ve solvent içermeyen, silan 
takviyeli , uv absorber ve antioksi-
dan içeren ,kullanıma hazır beyaz  su 
yalıtım ürünüdür.

Özellikler:  Kullanıma hazırdır. Mevcut kaplamaya zarar ver-
meden  ve alt kaplamanın görüntüsünü değiştirmeden su yalıtımı 
yapma imkanı verir. Teras, balkon gibi alanlarda hafif yaya 
trafiğinden dolayı oluşabilecek aşınmaya mukavemetlidir. Nem-
li yüzeylere dahi astarsız mükemmel yapışır, yüksek aderans 
sağlar. UV dayanımlıdır, çatlama ve akma yapmaz. Dış mekan-
larda rahatça kullanılabilir. 

Kullanım Alanları: Betonarme yüzeyler, sıvalar ve şap üze-
rinde, 2 mm’ye kadar çatlakların kapatılmasında, mozaik, 
karo mozaik üzerine, cam, cam tuğla üzerine, demir, çelik, 
alüminyum gibi metaller üzerine, banyo, mutfak gibi ıslak ha-
cimlerde , havuz ve sarnıçlarda, parke, ahşap kapı ve pencere 
kasaları üzerine koruyucu kaplama ve su yalıtım malzemesi 
olarak  kullanılır.

RAF ÖMRÜ      :       1 Yıldır.

DEPOLAMA :     +5°C / +25 °C

RENK            :  Beyaz / Gri

GÖRÜNÜM  :   Likit

1.00 kg 

Tek Kat 0,35-0,50 kg/m2

     -

8680746483231
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          Rulo                          Fırça                      El Mikseri         

5.00 kg 
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Su Yalıtım Ürünleri-Reçine Esaslı

Ürün Tanımı: Hibrit polimer esaslı, 
izosiyanat ve solvent içermeyen, silan 
takviyeli , uv absorber ve antioksi-
dan içeren ,kullanıma hazır şeffaf su 
yalıtım ürünüdür.

Özellikler:  Balkon ve teraslarda seramik ve mermer üzerine şeffaf  
su yalıtımıdır. Kullanıma hazırdır. Mevcut kaplamaya zarar vermeden  
ve alt kaplamanın görüntüsünü değiştirmeden su yalıtımı yapma im-
kanı verir. Teras, balkon gibi alanlarda hafif yaya trafiğinden dolayı 
oluşabilecek aşınmaya mukavemetlidir. Nemli yüzeylere dahi astarsız 
mükemmel yapışır, yüksek aderans sağlar. UV dayanımlıdır, çatlama 
ve akma yapmaz. Dış mekanlarda rahatça kullanılabilir. 

Uygulama Talimatı: Yüzey; kürünü almış ,kuru ve sağlam 
olmalıdır. Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, tuz 
kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. Yüzeyde çat-
laklık, kırıklık varsa PROREPAIR THIN veya PROREPAIR ; 
deniz suyu, kanalizasyon gibi yüksek sülfata maruz kalan 
ortamlarda uygulama yapılacak ise PROREPAIR PLUS 
ile en az 24 saat önceden onarılmalı.  Göllenmeye sebep 
olabilecek eğrilikler düzeltilmelidir. Uygulama yapılacak  
yüzey düz, eğimsiz olmalıdır. Kullanıma hazırdır. Haricen 
herhangi bir madde katmayınız ve seyreltmeyiniz. Kul-
lanım öncesi çalkalayınız. Özel alüminyum ambalajından 
üst köşesinden üçgen şeklinde makasla düzgünce 
kesilerek doğrudan yüzeye dökülür. Fırça veya rulo ile 
yüzeye sürülür. Yüzeye birbirine dik gelecek şekilde en az 
iki kat uygulanır. İlk kat uygulamadan sonra 6 - 18 saat 
arasında beklenmesi gereklidir. Uygulama alanının sınır-
larında düzgün bir sonlama isteniyorsa belirlenen alan 
maskeleme bandı ile çevrilebilir. Maskeleme bandı uygu-
lamadan en fazla 5 dakika sonra sökülmelidir.Uygulama 
alanının kullanıma açılması 24 - 48 saattir, nihai kür-
lenme 7 gün sonra gerçekleşir. 

Kullanım Alanları: Betonarme yüzeyler, sıvalar ve şap üzerinde,
2 mm’ye kadar çatlakların kapatılmasında, mozaik, karo mozaik 
üzerine, cam, cam tuğla üzerine, demir, çelik, alüminyum gibi 
metaller üzerine, banyo, mutfak gibi ıslak hacimlerde , havuz ve 
sarnıçlarda, parke, ahşap kapı ve pencere kasaları üzerine ko-
ruyucu kaplama ve su yalıtım malzemesi olarak  kullanılır.

HİBRİT POLİMER  ESASLI UV DAYANIMLI
ŞEFFAF SU YALITIM ÜRÜNÜ        

PROHİBRİT TRANS     385

RAF ÖMRÜ      :       1 Yıldır.

DEPOLAMA :     +5°C / +25 °C

RENK            :  Şeffaf

GÖRÜNÜM  :   Likit

1.00 kg 

Tek kat 0,3 kg/m2

 5.00 kg 

8680746483248
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2 kat 0,7 kg/m2

3 kat 1 kg/m2

            El Mikseri                   Rulo                           Fırça               
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50   -   Procrysta  201
51    -   Procrysta 2k  202
52   -   Procrysta Sol  852
53   -   Procap Plaster  851
54   -   Promicro  853
55   -   Promicro Cream  854
56   -   Promold Sol  810
57   -   Promold 805
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Nem ve Rutubet Yalıtım Ürünleri

Ürün Tanımı: Çimento esaslı, 
polimer emülsiyon takviyeli, 
kristalize etkisi olan aktif kimya-
sallar içeren, tek bileşenli 
kristalize su yalıtım harcıdır.

Özellikler:  İçme suyu deposu yalıtımında kullanıma uygundur.
Hidrostatik basınca dayanıklıdır. Kristalize etkisi olan aktif 
kimyasal bileşik betondaki kapiler boşlukları doldurur. Negatif 
ve pozitif su basıncına karşı uygulanabilir. Hazırlaması kolay ve 
hızlıdır. Fırça ve püskürtme ekipmanı ile uygulanabilir.

Uygulama Talimatı: Uygulama yapılacak yüzeyler nemli olmalıdır, 
kuru yüzeyler uygulamadan önce nemlendirilmelidir. Yüzey; 
kürünü almış  ve sağlam olmalıdır. Yapışmayı önleyecek yağ, gres, 
kir, boya, tuz kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. Yüzeyde 
bozukluk varsa PROREPAIR THIN veya PROREPAIR ; deniz suyu, 
kanalizasyon gibi yüksek sülfata maruz kalan ortamlarda uygu-
lama yapılacak ise PROREPAIR PLUS ile en az 24 saat önceden 
onarılmalı. Varsa aktif su kaçakları ve oluşan boşluklar PROSTOP 
su tıkacı ile doldurulmalıdır. Uygulamadan 24 saat önce zemin 
suya doyurulmalı, uygulamadan hemen önce ise tekrar nemlendi-
rilmelidir.
Yaklaşık 6 kg su içerisine   25 kg toz bileşene  yavaşça boşal-
tarak topak kalmayıncaya kadar düşük devirli mixer yardımıyla 
karıştırılır. Uygulamaya başlamadan tekrar karıştırılır. 
Fırça  veya uygun püskürtme ekipmanı ile uygulanır. Yüzeye 2 -3 
kat olarak uygulanmalıdır. Her bir katın uygulaması bir öncekine 
dik doğrultuda kafesleme usulu yapılmalıdır. Katlar arasında en az 
12 saat beklenmelidir.  Ürün nihai kurumadan sonra 5 gün boyun-
ca su ile nemlendirilmelidir. Trafik yükü olan yerlerde üzerine ko-
ruyucu katman yapılmalıdır. Kullanım süresi geçmiş harç bertaraf 
edilmelidir.

Kullanım Alanları: Beton yüzeylerin su yalıtımında, asansör ku-
yularının su yalıtımında, yatay ve düşey yüzeylerin su yalıtımında, 
negatif ve pozitif taraftan su yalıtımında, su depolarında, beto-
narme borularda, betonu su, tuz ve karbonatlaşmaya karşı koru-
mada, toprak üstünde ve altında kalan yapıların su yalıtımında  
kullanılır. 

ÇİMENTO ESASLI KRİSTALİZE SU YALITIM ÜRÜNÜ
PROCRYSTA   201   

RAF ÖMRÜ      :       1 Yıldır.

DEPOLAMA :     +5°C / +25°C

RENK            :  Gri

GÖRÜNÜM  :   Toz

25.00 kg 

   2,0 - 4,0  kg/m2

        -

8680746483040

25.00 kg 
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       El mikseri                                Rulo                          Fırça               
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Nem ve Rutubet Yalıtım Ürünleri

Uygulama Talimatı: Uygulama yapılacak yüzeyler nemli ol-
malıdır, kuru yüzeyler uygulamadan önce nemlendirilmelidir. 
Yüzey; kürünü almış  ve sağlam olmalıdır. Yapışmayı önleyecek 
yağ, gres, kir, boya, tuz kusması gibi kalıntılardan arındırıl-
malıdır. Yüzeyde bozukluk varsa PROREPAIR THIN veya PRO-
REPAIR ; deniz suyu, kanalizasyon gibi yüksek sülfata maruz 
kalan ortamlarda uygulama yapılacak ise PROREPAIR PLUS 
ile en az 24 saat önceden onarılmalı. Varsa aktif su kaçakları 
ve oluşan boşluklar PROSTOP su tıkacı ile doldurulmalıdır. 
Uygulamadan 24 saat önce zemin suya doyurulmalı, uygu-
lamadan hemen önce ise tekrar nemlendirilmelidir. Yaklaşık 5 
kg su içerisine 3 kg B bileşeni ilave edilerek sıvı karışım hazır-
lanır. Hazırlanan sıvıya  25 kg toz bileşene  yavaşça boşaltarak 
topak kalmayıncaya kadar düşük devirli mixer yardımıyla 
karıştırılır. Ölçülere bağlı kalınmalıdır. Uygulamaya başlama-
dan tekrar karıştırılır. Fırça  veya uygun püskürtme ekipmanı 
ile uygulanır. Yüzeye 2 -3 kat olarak uygulanmalıdır. Her bir 
katın uygulaması bir öncekine dik doğrultuda kafesleme usulu 
yapılmalıdır. Katlar arasında en az 12 saat beklenmelidir.  Trafik 
yükü olan yerlerde üzerine koruyucu katman yapılmalıdır. 
Üründen en yüksek düzeyde faydalanılabilmesi için en fazla 2-3 
saat  içerisinde işlemin tamamlanması önerilir.  Kullanım süresi 
geçmiş harç bertaraf edilmelidir.

ÇİMENTO AKRİLİK ESASLI ÇİFT BİLEŞENLİ 
KRİSTALİZE SU YALITIM ÜRÜNÜ

PROCRYSTA   2K           202 

Ürün Tanımı: Çimento esaslı, po-
limer emülsiyon takviyeli, kristalize 
etkisi olan aktif kimyasallar içeren, 
çift bileşenli kristalize su yalıtım 
harcıdır.

Özellikler:  Hidrostatik basınca dayanıklıdır. Yer altı sularının 
yapıdan uzaklaşmasını sağlar.Kristalize etkisi olan aktif kimyasal 
bileşik betondaki kapiler boşlukları doldurur. Negatif ve pozitif su 
basıncına karşı uygulanabilir. Hazırlaması kolay ve hızlıdır. Fırça ve 
püskürtme ekipmanı ile uygulanabilir.

Kullanım Alanları: Beton yüzeylerin su yalıtımında, asansör kuyu-
larının su yalıtımında, yatay ve düşey yüzeylerin su yalıtımında, negatif 
ve pozitif taraftan su yalıtımında, su depolarında, betonarme borular-
da, betonu su, tuz ve karbonatlaşmaya karşı korumada kullanılır.

RAF ÖMRÜ      :       1 Yıldır.

DEPOLAMA :     +5°C / +25°C

RENK            :  A : Gri  B : Beyaz

GÖRÜNÜM  :  A : Toz  B : Likit

25.00 kg 

2-4,0 kg/m2

  3.00 kg

8680746483057

28.00 kg 
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       El mikseri                                 Rulo                          Fırça               



52

Nem ve Rutubet Yalıtım Ürünleri

Ürün Tanımı: Silan teknolojisi 
ile geliştirilmiş, rutubetten zarar 
görmüş , nemlenme, çiçeklenme, 
boya kabarması veya yoğuşma 
görülen duvarlarını yalıtımı için özel 
olarak geliştirilmiş , likit astardır.

Özellikler:  Kullanıma hazırdır. Betonun nefes almasına engel ol-
maz. Nem, mantar ve küf oluşumunu engeller. Su ve nem yalıtımı 
sağlar. Su itici özelliktedir.Tuz kusmasının sonucu oluşan kabar-
maların oluşmasını engeller. Suyu uzaklaştırarak demir donatıları 
paslanmasını önler. Uygulama sıcaklığı; 0 °C-30 °C arasında 
olmalıdır.

Uygulama Talimatı: Kabarmış tahribata uğramış eski  
sıva katmanı mekanik yöntemler ile kazınır. Yüzeydeki 
toz, yağ gibi aderans zayıflığına uğratacak engeller 
kaldırılır.  İşlem yapılacak yüzey, aktif bileşenin derin 
peretrasyonunu sağlamak için kuru ve temiz olmalıdır. 
Uygulama sıcaklığı 0°C-30°C arasında olmalıdır. Yüzey 
uygulama sırasında suyla temas etmemelidir. Kuvvetli 
rüzgar ve yağmur varsa uygulanmamalıdır. Kullanıma 
hazırdır. PROCRYST SOL uygun püskürtme ekipmanı ile 
100 – 150 g/m2 sarfiyat olacak şekilde tek kat uygulanır. 
Duvardan yükselen nemin dağılmasını engellemek için 
uygulamaya en alt bölgeden başlanmalıdır. Daha sonra 
yukarıya doğru çıkılır. Ürün oldukça aktif olduğu için fazla 
, gereksiz kullanımdan kaçınılmalıdır. En az 12 saat bekle-
nir. Daha sonra sistem bileşeni olan PROKAPLASTER ve 
PROMOLD uygulaması yapılır.Sistem bileşenleri; 
PROCRYST SOL, PROCAP PLASTER, PROMOLD dır.

Kullanım Alanları : Rutubet görülen duvar ve kolonların nem 
yalıtımında kullanılır. Mineral yüzeylerde kullanıma uygundur.

KRİSTALİZE ÜRÜNLER İÇİN LİKİT ASTAR

PROCRYST  SOL                     852

RAF ÖMRÜ      :       1 Yıldır.

DEPOLAMA :     +5°C / +25°C

RENK            :  Şeffaf

GÖRÜNÜM  :   Likit

  2,50 kg 

100-120 gr/m2

        -

8680746484375

  0,5 kg 
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       Püskürtme Ekipmanı

  5,0 kg 
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Nem ve Rutubet Yalıtım Ürünleri

Uygulama Talimatı: Kabarmış tahribata uğramış eski  
sıva katmanı mekanik yöntemler ile kazınır. Yüzeydeki 
toz, yağ gibi aderans zayıflığına uğratacak engeller 
kaldırılır. PROCRYST SOL uygun püskürtme ekipmanı ile 
100 – 150 g/m2 sarfiyat olacak şekilde tek kat uygulanır. 
En az 12 saat beklenir. Yaklaşık 4-5 kg su içerisine   20 
kg PROCAPPLASTER  toz bileşene  yavaşça boşaltarak 
topak kalmayıncaya kadar düşük devirli mixer yardımıy-
la karıştırılır. Uygulamaya başlamadan tekrar karıştırılır. 
Öncelikle serpme, aderans arttırıcı ince bir katman 
uygulanır. Bu katman kuruduktan sonra,  yaklaşık 24 
saat sonra spatula veya mala ile yaklaşık 1,5 cm kalın-
lıkta 2. kat uygulanır.   2. kat kuruduktan sonra yüzey 
sünger yardımıyla nemlendirilir. Yüzey kürünü aldıktan 
sonra sistem bileşeni olarak  PROMOLD Anti Küf ve Nem 
boyası uygulanır. 

KAPİLER NEM YALITIM SIVASI

PROCAPPLASTER               851 

Ürün Tanımı: Rutubetten zarar 
görmüş , nemlenme, çiçeklenme, 
boya kabarması veya yoğuşma 
görülen duvarların yalıtımı için özel 
olarak geliştirilmiş çimento esaslı 
sıvadır.

Özellikler:  Ekonomiktir. Betonun nefes almasına engel olmaz. Isı 
tasarrufu sağlar. Nem, mantar ve küf oluşumunu engeller. Su itici 
özelliktedir. Tuz kusmasının sonucu oluşan kabarmaların oluşmasını 
engeller.

Kullanım Alanları: Beton duvarda, rutubet ve nem  yalıtımında
 kullanılır.

RAF ÖMRÜ      :       1 Yıldır.

DEPOLAMA :     +5°C / +25°C

RENK            :  

GÖRÜNÜM  :   Toz

20.00 kg 

     5-7 kg/m2

       -

8680746484344

20.00 kg 
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    El Mikseri Düz Çelik Mala                  Spatula               
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Nem ve Rutubet Yalıtım Ürünleri

Ürün Tanımı: Toprak ile temas 
halinde olan zemin ve bodrum kat-
larında yükselen rutubet ve neme 
karşı kullanılan kapiler nem ve ru-
tubet yalıtım solüsyonudur. 

Özellikler:  Su bazlıdır. Rutubet  ve nem yalıtımı sağlar. Betonun 
nefes almasına engel olmaz. Su buharı geçirgenliğini korur. Kılcal 
su alımını durdurur. Nem, mantar ve küf oluşumunu engeller. Tuz 
kusmasının sonucu oluşan kabarmaların oluşmasını engeller.
Suyu uzaklaştırarak, demir donatıların paslanmasını önler. Yatay 
hidrofobasyon  sınırı oluşturarak, nemin kuru olan bölgeye geçişi-
ni engeller.

Uygulama Talimatı: Kabarmış, tahribata uğramış eski  
sıva katmanı mekanik yöntemler ile kazınır. Yüzeydeki 
toz, yağ gibi aderans zayıflığına uğratacak engeller 
kaldırılır. Ürün konsantredir. 1 birim PROMICRO  9 birim 
su ile seyreltilir. Seyreltildikten sonra 24 saat içinde 
tüketilmelidir. Uygulama yapılacak olan yüzeyin ta-
ban seviyesine en yakın yerden yatay olarak 8-12 cm 
aralıklarla yatayda 45 derecelik açı ile sondaj delikleri 
açılır.  Sondaj delikleri  arasındaki mesafe önemlidir. 
Mesafe büyüdükçe etki azalır. Delme işleminden sonra 
delici toz dışarı çıkartılır.  Hazırlanan solusyon enjeksi-
yon kartuşuna aktarılır. Kapak kapatılır. Ters çevrilerek 
kartuş ucu sondaj deliklerine 45 derece açı  yapacak 
şekilde yerleştirilir. İstenirse 2-5 bar basınçlı hava ile de 
enjekte edilebilir. PROMICRO enjeksiyon işlemi tamam-
landıktan 2 gün içerisinde tamamen aktif hale gelir. 
Sonuç olarak hidrofobik sınır  oluşur ve bu seviyenin 
üzerine kılcal su alımı engellenmiştir. Hidrofobik sevi-
yenin üzerindeki nem yavaş yavaş buharlaşır ve kuru-
ması hava şartlarına göre  zaman alabilir.

Kullanım Alanları : Rutubet görülen duvar ve kolonların nem 
yalıtımında kullanılır.

KAPİLER NEM YALITIM SOLÜSYONU 

PROMICRO                     853

RAF ÖMRÜ      :       1 Yıldır.

DEPOLAMA :     +5°C / +25°C

RENK            :  Soluk Kremit

GÖRÜNÜM  :   Likit

5.00 kg 

Değişken

    1.00 kg

8680746484405
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Enjeksiyon Kartuşu           Delici         
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Nem ve Rutubet Yalıtım Ürünleri

Uygulama Talimatı: Kabarmış tahribata uğramış eski  
sıva katmanı mekanik yöntemler ile kazınır. Yüzeydeki 
toz, yağ gibi aderans zayıflığına uğratacak engeller 
kaldırılır. Ürün kullanıma hazırdır. Uygulama yapılacak 
olan yüzeyin taban seviyesine en yakın yerden yatay 
olarak 8-12 cm aralıklarla yatayda sondaj delikleri 
açılır.  Sondaj delikleri  arasındaki mesafe önemlidir. 
Mesafe büyüdükçe etki azalır. Delme işleminden sonra 
delici toz dışarı çıkartılır.  PROMICRO CREAM kullanı-
ma hazırdır. Orijinal ambalajından açılıp, enjeksiyon 
tabancasının kartuşuna aktarılır. Kapak kapatılır. Ters      
çevrilerek kartuş ucu sondaj deliklerine yerleştirilir. 
Mekanik enjekte edilir. Enjeksiyon işleminden sonra 
delikler kapatılır. PROMICRO CREAM enjeksiyon işlemi 
tamamlandıktan 2 gün içerisinde tamamen aktif hale 
gelir.  2 gün sonra sıva işlemine geçilir.

KAPİLER  NEM  YALITIM  KREMİ

PROMICRO   CREAM              854

Ürün Tanımı: Toprak ile temas 
halinde olan zemin ve bodrum kat-
larında yükselen rutubet ve neme 
karşı kullanılan kapiler nem ve ru-
tubet yalıtım kremidir. 

Özellikler: Su bazlıdır. Kullanıma hazırdır. Tiksotropiktir. Kul-
lanımı kolaydır. Rutubet  ve nem yalıtımı sağlar. Betonun nefes 
almasına engel olmaz. Su buharı geçirgenliğini korur. Kılcal su 
alımını durdurur. Nem, mantar ve küf oluşumunu engeller. Tuz 
kusmasının sonucu oluşan kabarmaların oluşmasını engeller.
Yatay hidrofobasyon  sınırı oluşturarak nemin kuru olan bölgeye 
geçişini engeller. Çok ıslak, nemli duvarda bile etkilidir. %95 nem 
seviyesine kadar uygundur.

Kullanım Alanları: Rutubet görülen duvar ve kolonların nem 
yalıtımında kullanılır. Tuğla, kireçtaşı, tüf gibi silikat esaslı 
mineral yüzeyler için uygundur.

RAF ÖMRÜ      :       1 Yıldır.

DEPOLAMA :     +5°C / +25°C

RENK            :  Beyaz

GÖRÜNÜM  :   Krem

1.00 kg 

Değişken

        -

8680746484450

1.00 kg 

A
M

BA
LA

J
TÜ

KE
Tİ

M

BA
RK

O
D

A B TOPLAM

       Delici               Sosis Slikon Tabancası          
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Nem ve Rutubet Yalıtım Ürünleri

Ürün Tanımı: Su bazlı, binaların iç ve 
dış duvarlarında doğal koşullarından 
oluşan nem , küf sorunlarının 
giderilmesi için özel kimyasallar 
içeren küf temizleme solüsyonudur.

Özellikler:  PROMOLD SOL sürüldüğü yüzeyde kuru filminde 
küf oluşumunu engeller.  Yüzeyde oluşan küfleri temizler. Klorlu 
temizleyicilerin aksine duvar rengini açmaz.

Uygulama Talimatı: Öncelikle küflü yüzeyler nemli 
bir bez ile silinerek kaba bir ön temizlik yapılır.
Oluşan organik oluşumlar mekanik olarak derin-
lemesine temizlenir. Duvar kağıdı kaplı ise sökülür. 
Kuru bir bez ile temizlenen alanın tozu alınır. 
PROMOLD SOLD  küflü yüzeylere püskürtülür  ve 
48 saat etkimeye bırakılmalıdır. Süre sonunda 
PROMOLD SOL  Küf Temizleme Solüsyonu aynı 
yüzeylere tekrar püskürtülmeli ve tekrar 24 saat 
etkimeye bırakılmalıdır. Yüzey kuru bezle tekrar 
temizlenir. Süre sonunda yüzey PROMOLD  Anti 
Küf Boyası ile boyamaya hazır hale getirilir. Opti-
mum kalite elde etmek için lütfen uygulama tali-
matına sadık kalınız. Çok yüksek sıcaklıkta, güneş 
ışığına direkt olarak maruz kalan, çok rüzgarlı, 
yağmurlu havalarda uygulama yapılmamalıdır. 
Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama yapıl-
mamalıdır. Uygulama +5 C ve +30 C arasında 
yapılmalı.  Kesinlikle 5 C altındaki sıcaklıklarda 
uygulama yapılmamalıdır. Ürün kürünü alana 
kadar (28 gün)  yağmur, su, don ve olumsuz dış 
etkenlerden korunmalıdır.

Kullanım Alanları : İç ve dış duvarlarda küf görülen  alanlarda 
kullanılır.

KÜF TEMİZLEME SOLÜSYONU

PROMOLD SOL                    810

RAF ÖMRÜ      :       1 Yıldır.

DEPOLAMA :     +5°C / +25°C

RENK            :  Şeffaf

GÖRÜNÜM  :   Likit

500.00 ml 

100-200 gr/m2

        -

8680746484030
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       Püskürtme Ekipmanı              Spatula                           Bez             

1.00 kg 1.00 kg 
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Nem ve Rutubet Yalıtım Ürünleri

Uygulama Talimatı: Yüzey; kürünü almış ,kuru ve 
sağlam olmalıdır. Yapışmayı önleyecek yağ, gres, 
kir, boya, tuz kusması gibi kalıntılardan arındırıl-
malıdır. Tüm çatlaklar, bağlantı yerleri, etekler 
ve zarar görmüş sızma yerlerinin gerekli tamirat 
işlemleri yapılmalıdır. Oluşan küfler mekanik 
olarak temizlenir. PROMOLD SOL uygulaması 
yapılmalıdır. Yüzey tamamen kuruduktan sonra 
PROMOLD uygulamasına geçilir. Yaklaşık %20 
oranında su ilave edilip düşük devirli mikserle 
karıştırılır. Kullanım süresince oluşan hasarların 
tamiratı çok kolay ve ekonomiktir. İki kat uygu-
lanır. Birinci kattan sonra 24 saat kuruması için 
beklenip sonra ikinci kat atılır.

ANTİ KÜF VE NEM BOYASI

PROMOLD                     805

Ürün Tanımı: Su bazlı, akrilik emülsi-
yon esaslı binaların iç ve dış duvar-
larında doğal koşullarından oluşan 
nem , küf sorunlarının giderilmesi 
için özel kimyasallar ve polimerlerle 
modifiye edilerek üretilmiş çok güçlü 
bir yalıtım boyasıdır.

Özellikler: PROMOLD sürüldüğü yüzeyde kuru filminde küf 
oluşumunu engeller. Yüksek örtme gücüne sahiptir.  Aderansı  
yüksektir. Mattır. Kolay uygulanır. Çevre dostudur.

Kullanım Alanları: İç ve dış duvarlarda, binalarının subasman-
larında, bodrumlarda, garaj ya da kilerlerde kuzeye bakan iç 
duvarlarda  bir çok nem ve rutubet görülen  alanlarda kullanılır.

RAF ÖMRÜ      :       1 Yıldır.

DEPOLAMA :     +5°C / +25°C

RENK            :  İrtibata Geçiniz

GÖRÜNÜM  :   Likit

1.00 kg 

300-400 gr/m2

5.00 kg

8680746484023

18.00 kg 

A
M

BA
LA

J
TÜ

KE
Tİ

M

BA
RK

O
D

3.00 kg 

   El mikseri                       Rulo                      Fırça           
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60  -   Prothermal Plaster  848
61   -   Prothermal Paint  845
62  -   Prothermal Metal  840
63  -   Protherm Eps  910
64  -   Protherm Tex  915
65  -   Protherm Sd  920
66  -   Protherm Fk  925
67  -   Protherm Sd  930
68  -  Protherm Sv  940
69  -   Protherm 2 In 1  950
70  -   Protherm  960
71   -   Protherm Line  970
72  -   Protherm Primer  980
73  -   Protherm Color 990
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Isı Yalıtım Ürünleri

Ürün Tanımı: Çimento esaslı, bor ve 
seramik katkılı ,  ısı-ses ve yangın 
yalıtımı sağlayan yalıtım sıvasıdır.

Özellikler:  Kolay  uygulanır, düzgün yüzey oluşturur. Yüksek tu-
tunma gücüne sahiptir. Nefes alabilen bir üründür. Priz alma süresi 
sonunda sıcaklık farklarından ve dondan etkilenmez. 
BARS PROTHERMAL PLASTER  Dış Cephe Isı Yalıtım Sistemi 
içinde sistem bileşeni olarak kullanılmaktadır. 

Uygulama Talimatı: Yüzey; kürünü almış ,kuru ve sağlam 
olmalıdır. Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, tuz 
kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. Yüzey pürüzlü 
olmalıdır. Uygulama yapılacak yüzeyde önemli bozukluklar 
varsa PROREPAIR THIN veya PROREPAIR ; deniz suyu, 
kanalizasyon gibi yüksek sülfata maruz kalan ortamlarda 
uygulama yapılacak ise PROREPAIR PLUS ile en az 24 
saat önceden onarılmalı.5-6 lt su üzerine 15 kg PROTHER-
MAL PLASTER yavaşça boşaltarak topak kalmayıncaya 
kadar düşük devirli mixer yardımıyla karıştırılır. Harç 
olgunlaşması için 5-10 dakika dinlendirilir. Uygulamaya 
başlamadan tekrar karıştırılır. Uygulama  kalınlığı be-
lirleyecek olan çıtalar, uygun aralıklarla monte edilerek, 
anolar oluşturulur. Önceden hazırlanmış olan ürün anolar 
arasına çelik mala ile ya da makine ile püskürtülerek 1 cm 
yi geçmeyecek şekilde uygulama yapılır. Priz alma süreci 
48 saattir. Ürün tamamen priz aldıktan sonra 2. kat uygu-
lama gerçekleştirilir. Daha sonra anolar arasındaki boşluk-
lar, PROTHERMAL PLASTER ile doldurulup, mastarlanır 
ve son kat uygulamalara hazır hale getirilir. Tam kuruma 
süresi beklendikten sonra yüzeyler PROTHERM PRİMER  ile  
astarlanır ve PROTHERM DS-1 veya PROTHERM DS-2 ile 
dekoratif kaplama işlemine geçilir.

Kullanım Alanları: Dış  cephelerde; kolon ve kirişlerde, kaba ve ince 
sıva, tuğla, bims, gazbeton vb. yüzeylere uygulanır .

ÇİMENTO ESASLI BOR & SERAMİK KATKILI
ISI YALITIM  SIVASI

PROTHERMAL PLASTER     848

RAF ÖMRÜ      :       1 Yıldır.

DEPOLAMA :     +5°C / +25°C

RENK             :  Krem Rengi

GÖRÜNÜM  :   Toz

15.00 kg 

    5-7 kg/m2

        -

8680746483262

-
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            Düz Çelik Mala   El mikseri              
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Isı Yalıtım Ürünleri

Uygulama Talimatı: Yüzey; kuru ve sağlam olmalıdır. 
Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir gibi kalıntılardan 
arındırılmalıdır. Uygulama yapılacak  yüzey düz, eğimsiz 
olmalıdır. Kullanıma hazırdır. Astar kat için 1/1 temiz su 
ile sulandırılır. Diğer 2 kat için sulandırılmadan uygulanır. 
Optimum kalite elde etmek için lütfen uygulama talimatı-
na sadık kalınız. Uygulama +5 C ve +30 C arasında yapıl-
malı. Çok yüksek sıcaklıkta, güneş ışığına direkt olarak 
maruz kalan, çok rüzgarlı, yağmurlu havalarda uygulama 
yapılmamalıdır. Don tehlikesi olan yüzeylerde uygula-
ma yapılmamalıdır. Ürün kürünü alana (28 gün) kadar 
yağmur, su, don ve olumsuz dış etkenlerden korunmalıdır. 
PROTHERMAL PAINT doğru kullanıldığı takdirde enerji 
tasarrufu sağlar. Radyan ısının yalıtılmasını sağlayan 
nitelikli bir üründür. Bilindiği üzere yazın iç cepheden dış 
cepheye, kışın dış cepheden iç cepheye doğru ısı transferi 
vardır. Kışın evin içindeki sıcak havanın dışarı çıkmasını 
istemeyiz. Evin içindeki ısıyı ilk olarak duvarlar absorbe 
eder. Buda ısı kaybı ve enerji kaybına yol açar. Duvar ısıyı 
absorbe ederek dış cephedeki ısı yalıtım levhasına iletir. 
Fakat burdan geriye ısı  iç cepheye verilemez. Bu noktada 
iç cepheye uygulanan PROTHERMAL PAINT’in önemi 
ortaya çıkar. PROTHERMAL PAINT ısıyı radyan 
haldeyken duvarın emmesini engelleyip içeri yansıtır. Isı 
kaybı yaşamadan önce devreye girer. İç cepheye uygulan-
manın yanı sıra tavandada uygulanması etkiyi daha da 
arttırır.

İÇ VE DIŞ CEPHE TERMAL  ISI YALITIM BOYASI

PROTHERMAL   PAINT              845

Ürün Tanımı: Su bazlı, akrilik emül-
siyon esaslı. PROTHERMAL PAINT  
,yüksek performanslı, düşük ısı 
iletkenlik değerine sahip, ilk olarak 
NASA tarafından Uzay  programı 
çerçevesinde geliştirilmiş, seramik 
mikro kürecikleri içeren, iç ve dış 
cephede ısı yalıtımı sağlayan özel bir 
boyadır.

Özellikler:  Binalara ısıtma ve soğutma enerjisi masraflarında uygula-
ma kat sayısına bağlı olarak %30-35 oranında enerji tasarrufu sağlar.
Özel vakumlu seramik kürecik katkılı  PROTHERM PAINT,  iç cephe 
duvar ve tavan boyası olarak kullanıldığında içeride oluşan radyan 
ısıyı yine içeriye yansıtmakta, dış cephede kullanıldığında ise güneş 
ışınları ile gelmekte olan radyan ısıyı tekrar dışarıya yansıtmaktadır.

Kullanım Alanları: İç ve dış mekanlarda,  mineral esaslı sıva üzerine 
uygulanabilir.

RAF ÖMRÜ      :       1 Yıldır.

DEPOLAMA :     +5°C / +25°C

RENK             :  İstenilen renk

GÖRÜNÜM  :   Likit

2.50 lt 

    15-20m2/15lt

       -

8680746483279

       -
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              Rulo    El mikseri                     Mala

5.00 lt 
15.00 lt 
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Isı Yalıtım Ürünleri

Ürün Tanımı: Su bazlı, akrilik emülsiyon 
esaslı.,PROTHERMAL METAL ,metal  
yüzeyler için özel olarak geliştirilmiş,  
yüksek performanslı, düşük ısı ilet-
kenlik değerine sahip, ilk olarak NASA 
tarafından uzay  programı çerçevesinde 
geliştirilmiş, seramik mikro kürecikleri 
içeren, iç ve dış cephede ısı yalıtımı 
sağlayan özel bir boyadır.

Özellikler:  PROTHERMAL METAL ,metal borularda yüzeye 
uygulandığında  içeride oluşan radyan ısıyı korur,  güneş ışınları 
ile gelmekte olan radyan ısıyı tekrar dışarıya yansıtmaktadır.

Uygulama Talimatı: Yüzey; kuru ve sağlam ol-
malıdır. Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir gibi 
kalıntılardan arındırılmalıdır. Uygulama yapılacak  
yüzey düz, eğimsiz olmalıdır. Kullanıma hazırdır.
Astar kat için 1/1 temiz su ile sulandırılır. Diğer 2 kat 
için sulandırılmadan uygulanır. Optimum kalite elde 
etmek için lütfen uygulama talimatına sadık kalınız. 
Uygulama +5 C ve +30 C arasında yapılmalı. Çok 
yüksek sıcaklıkta, güneş ışığına direkt olarak maruz 
kalan, çok rüzgarlı, yağmurlu havalarda uygulama 
yapılmamalıdır. Don tehlikesi olan yüzeylerde uygu-
lama yapılmamalıdır. Ürün kürünü alana (28 gün) 
kadar yağmur, su, don ve olumsuz dış etkenlerden 
korunmalıdır.

Kullanım Alanları: Isı kayıplarının yaşanmasını istemediğiniz  
metal yüzeylerde kullanılabilir.

TERMAL ISI YALITIM BOYASI METAL 
YÜZEYLER İÇİN
   

PROTHERMAL  METAL     840

RAF ÖMRÜ      :       1 Yıldır.

DEPOLAMA :     +5°C / +25°C

RENK             :  İstenilen renk

GÖRÜNÜM  :   Likit

2.50 lt 

    15-20 m2/15lt

        -

8680746483286

        -
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      Havasız Sprey                         Rulo    El mikseri              

5.00 lt 
15.00 lt 
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Isı Yalıtım Ürünleri

Uygulama Talimatı: Yüzey; kürünü almış ,kuru ve sağlam 
olmalıdır. Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, tuz 
kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. Yüzey pürüzlü 
olmalıdır. Uygulama yapılacak yüzeyde önemli bozuk-
luklar varsa PROREPAIR THIN veya PROREPAIR ; deniz 
suyu, kanalizasyon gibi yüksek sülfata maruz kalan 
ortamlarda uygulama yapılacak ise PROREPAIR PLUS ile 
en az 24 saat önceden onarılmalı.
PROTHERM YP uygulaması esnasında noktasal veya 
yüzeysel olarak sıfıra sıfır olacak şekilde yüzeye basınç 
uygulayarak yapıştırılır.Yapıştırma işlemi sırasında 
levhaların aynı seviyede olup olmadığı mastar veya su 
terazisi ile kontrol edilir.  Ortam sıcaklığına ve yüzey özel-
liklerine bağlı olarak, PROTHERM SD ile mekanik dübel-
leme işlemi en az 24 saat sonra yapılır. Optimum kalite 
elde etmek için lütfen uygulama talimatına sadık kalınız. 
Uygulama +5 C ve +30 C arasında yapılmalı. Sıcak, 
yağışlı ve rüzgarlı havalarda uygulama yapılmamalıdır 
.Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır.  
Ürün kürünü alana (28 gün) kadar yağmur, su, don ve 
olumsuz dış etkenlerden korunmalıdır.

KARBON TAKVİYELİ ISI YALITIM LEVHASI

PROTHERM   EPS              910

Ürün Tanımı: Isı yalıtımında birçok 
ekstra özellik sağlayan grafitli gen-
leştirilmiş polistren (EPS) ısı yalıtım 
plakasıdır.

Özellikler:  Tamamen grafitlidir. Düşük buhar geçirgenlik direnci 
(20-40) sayesinde binaların nefes almasını sağlar. İç duvarlarda 
nem, rutubet ve boya dökülmelerini önler.İçindeki tutuşma direnci 
sağlayan katkı maddeleri sayesinde alev yürümezliği sağlanmıştır.
Minumum kalınlıklarda, maksimum yalıtım sağlar.

Kullanım Alanları: BARS PROTHERM Isı Yalıtım sisteminde  
sistem bileşeni olarak kullanılır.

RAF ÖMRÜ      :       

DEPOLAMA :     

RENK             :  Gri

GÖRÜNÜM  :   Levha

2-3-4-5-6 cm

    2 Adet/m2

        -

8680746483293
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Isı Yalıtım Ürünleri

Ürün Tanımı: Alkaliye ve kimyasallara 
karşı lif katmanları emprenye cam tülü 
malzemesidir.

Özellikler:  Mantolama sıvasının dağılmasını engeller. Alkali 
dayanımlıdır.Sıcaklık değişikliklerine karşı dayanıklıdır.Kolay 
uygulanır.Büzülme ve potluk yapmaz

Uygulama Talimatı: Uygulamada kullanılacak 
alana göre ürün önceden kesilip hazırlanma-
lıdır. Ek yerleri 10cm birbiri üzerine bindir-
ilmelidir. PROTHERM SV  1. kat uygulandıktan 
sonra kurumadan ara kata PROTHERM TEX 
basınç uygulanılarak harcın içine gömülür. 
Yüzey kuruduktan sonra 2. kat sıva uygulanır. 
Optimum kalite elde etmek için lütfen uygu-
lama talimatına sadık kalınız. Uygulama +5 C 
ve +30 C arasında yapılmalı. Sıcak, yağışlı ve 
rüzgarlı havalarda uygulama yapılmamalıdır .
Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama yapıl-
mamalıdır.  Ürün kürünü alana (28 gün) kadar 
yağmur, su, don ve olumsuz dış etkenlerden 
korunmalıdır.

Kullanım Alanları: BARS PROTHERM Isı Yalıtım sisteminde  
sistem bileşeni olarak kullanılır.

ISI YALITIM DONATI FİLESİ

PROTHERM TEX      915

RAF ÖMRÜ      :       

DEPOLAMA :  +5°C / +25°C

RENK             :  Turuncu

GÖRÜNÜM  :  

1x.50 mt 

    1,10 mt

        -

8680746483309

        -
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Isı Yalıtım Ürünleri

Uygulama Talimatı: PROTHERM YP uygulaması 
sonrasında kullanılır. 

ISI YALITIM SABİTLEME DÜBELİ

PROTHERM    SD              920

Ürün Tanımı: PROTHERM EPS Isı 
Yalıtım Levhalarını, cepheye tespit et-
mek için kullanılan mekanik bağlantı 
elemanıdır.

Özellikler:  Rüzgarın vakum etkisi gibi yüzeye dik gelen kuvvetlere 
karşı ısı yalıtım levhalarının tutunma mukavemetini sağlar .

Kullanım Alanları: BARS PROTHERM Isı Yalıtım Sisteminde  
sistem bileşeni olarak kullanılır. ısı yalıtım levhalarının tutunma 
mukavemetini sağlar .

RAF ÖMRÜ      :       

DEPOLAMA :   +5°C / +25°C  

RENK             :  Mavi

GÖRÜNÜM  :   

1000 adet 

6 Adet/m2

        -

8680746483316

        -

A
M

BA
LA

J
TÜ

KE
Tİ

M

BA
RK

O
D

            Çekiç
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Isı Yalıtım Ürünleri

Ürün Tanımı: Dış etkilerden, darbelerden  
en kolay etkilenen zayıf bölgelerin (kenar, 
köşe vb.) güçlendirilmesinde kullanılan, 
alkali dayanımlı, mantolama uygulama-
ları için fileli köşe profilidir. 

Özellikler:  Mantolama uygulamasında köşelerin daha düzgün 
çıkmasını sağlar.Darbelerden gelecek hasarı minimize eder.
Kolay uygulanır.

Uygulama Talimatı: PROTHERM SV uygulaması 
esnasında donatı filesi ek yerlerinin üst üste bindiği 
köşelere yerleştirilir. 

Kullanım Alanları: BARS PROTHERM Isı Yalıtım Sisteminde  
sistem bileşeni olarak kullanılır. Bina dış cephe köşelerinde, 
bina iç duvar köşelerinde ve  pencere merkezlerinde kullanılır.

FİLELİ KÖŞE PROFİLİ

PROTHERM   FK      925

RAF ÖMRÜ      :       

DEPOLAMA :  +5°C / +25°C    

RENK             :  Turuncu

GÖRÜNÜM  :  

2,5 mt 

    

        -

8680746483323

        -
A

M
BA

LA
J

TÜ
KE

Tİ
M

BA
RK

O
D

A

    0.25 mt/ m2

       Çelik Mala      
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Isı Yalıtım Ürünleri

Uygulama Talimatı: Yüzey; kürünü almış ,kuru ve sağlam ol-
malıdır. Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, tuz kusması 
gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. Yüzey pürüzlü olmalıdır. 
Uygulama yapılacak yüzeyde önemli bozukluklar varsa 
PROREPAIR THIN veya PROREPAIR ; PROREPAIR PLUS ile 
en az 24 saat önceden onarılmalı. 5 - 6 lt su üzerine 25 kg 
PROTHERM YP yavaşça boşaltarak topak kalmayıncaya 
kadar düşük devirli mixer yardımıyla karıştırılır. Harç olgun-
laşması için 5-10 dakika dinlendirilir. Uygulamaya başlama-
dan tekrar karıştırılır. 

Uygulama noktasal olarak yapılacaksa ; Isı yalıtımı levhasının 
çevresine çerçeve şeklinde 5 cm genişliğinde bir şerit halinde 
uygulanır. Daha sonra panelin ortasına  2-3 adet  8-10 cm 
çapında öbek şeklinde noktasal olarak uygulanır. 

Uygulama yüzeysel olarak yapılacaksa ; 8 mm kare dişli 
tarak mala ile yalıtım levhasının tüm yüzeyine harç yayılır.
Bastırarak panel duvara yapıştırılır. Yapıştırma işlemi sırasın-
da levhaların aynı seviyede olup olmadığını mastar veya su 
terazisi ile kontrol edilir. Hazırlanan harç 3 saat içerisinde 
tüketilmeli, kullanım süresi geçmiş harç bertaraf edilmelidir. 
Ortam sıcaklığına ve yüzey özelliklerine bağlı olarak, 
PROTHERM SD mekanik dübelleme işlemi en az 24 saat 
sonra yapılır.

ÇİMENTO ESASLI ISI YALITIM  LEVHA  YAPIŞTIRMA 
HARCI

PROTHERM  YP              930

Ürün Tanımı: Yüksek yapıştırma 
gücüne sahip, uygulama kolaylığı 
sağlayan,  ısı yalıtım levhaları için 
(XPS, EPS, Taş Yünü vb) çimento 
esaslı, toz polimer modifiyeli 
yapıştırma harcıdır.

Özellikler:  Suya, neme ve darbelere dayanıklıdır. Priz alma süresi 
uygunluğu  uygulama kolaylığı sağlar. İç ve dış kullanıma uygun-
dur. Yüksek aderansa sahip ideal bir yapıştırıcıdır. 

Kullanım Alanları: XPS (extruded polistiren),EPS (expanded 
polistiren), poliüretan, taş yünü ve benzeri levhaların dış cephelere, 
duvara , tavana ve zeminlere yapıştırılmasında kullanılır. İç ve dış 
cephelerde; tuğla, çimento bazlı sıva, gaz beton vb mineral yüzey-
lerde rahatlıkla kullanılır.

RAF ÖMRÜ      :    1 Yıl

DEPOLAMA :     +5°C / +25°C

RENK             :  Çimento Gri

GÖRÜNÜM  :  Toz

25.00 kg

    4-6 kg/ m2

        -

8680746483330

25.00 kg
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Isı Yalıtım Ürünleri

Ürün Tanımı: Elyaf katkılı,  ısı yalıtım 
levhaları için (XPS, EPS, Taş Yünü vb)  
mükemmel aderans sağlayan , çimen-
to esaslı, toz polimer modifiyeli genel 
amaçlı yüzey sıva  harcıdır.

Özellikler:  Kolay uygulanır, düzgün yüzey oluşturur. Yüksek tu-
tunma gücüne sahiptir. Nefes alır. BARS PROTHERM dış cephe 
ısı yalıtım içinde sistem bileşeni olarak kullanılır. 

Uygulama Talimatı: Isı Yalıtım levhası sağlam, alttaki 
yüzeye iyi yapışmış, temiz ve kuru olmalıdır. Levhalar 
arasındaki boşluklar, genişliğe göre aynı yalıtım malze-
mesi veya köpük ile doldurulmalıdır. 5,5-6,5 lt su üze-
rine 25 kg PROTHERM SV  yavaşça boşaltarak topak 
kalmayıncaya kadar düşük devirli mixer yardımıyla 
karıştırılır. Harç olgunlaşması için 5-10 dakika din-
lendirilir. Uygulamaya başlamadan tekrar karıştırılır.
PROTHERM YP ile yapıştırılmış ve uygun dübeller ile 
tespit edilmiş ısı yalıtım levhaları PROTHERM SV   ile 
kaplanır. 4x4 mm diş kalınlığında taraklı mala ile ilk kat 
sıva taraklanır. Sıva harcı kurumadan donatı filesi çelik 
mala yardımıyla yüzeye döşenir. Filenin birleşim yer-
lerinde  yaklaşık 10 cm  file bini yapılır.File gömüldükten 
sonra düz mala kullanılarak  ikinci kat sıva uygulaması  
yapılır. Çelik mala ile düzeltme işlemi yapılır. Gerek-
li görülen yerlerde daha yüksek katman kalınlıkları 
seçilebilir. Hazırlanan harç 3 saat içerisinde tüketilmeli, 
kullanım süresi geçmiş harç bertaraf edilmelidir. Tam 
kuruma süresi beklendikten sonra yüzeyler 
PROTHERM PRIMER  ile  astarlanır ve PROTHERM 
DS-1 veya PROTHERM DS-2 ile dekoratif kaplama 
işlemine geçilir.

Kullanım Alanları: XPS (extruded polistiren), EPS (expanded 
polistiren), poliüretan, taş yünü ve benzeri levhaların dış 
cephelere, duvara , tavana ve zeminlere sıvanmasında kullanılır. 
İç ve dış cephelerde; tuğla, çimento bazlı sıva, gaz beton vb 
yüzeylerde rahatlıkla kullanılır.

ÇİMENTO ESASLI ISI YALITIM  LEVHA 
SIVA  HARCI

PROTHERM   SV      940

RAF ÖMRÜ      :  1 Yıldır.

DEPOLAMA :  +5°C / +25°C   

RENK             :  Çimento Gri

GÖRÜNÜM  :  Toz

25.00 kg 

    5-7 kg/  m2

        -

8680746483347

25.00 kg 
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Isı Yalıtım Ürünleri

Uygulama Talimatı: Yapıştırma Amaçlı Kullanımda : Yüzey; kürünü almış 
,kuru ve sağlam olmalıdır. Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, tuz 
kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. Yüzey pürüzlü olmalıdır. Uygulama 
yapılacak yüzeyde önemli bozukluklar varsa PROREPAIR THIN veya 
PROREPAIR ; PROREPAIR PLUS ile en az 24 saat önceden onarılmalı. 
Uygulama noktasal olarak yapılacaksa ; Isı yalıtımı levhasının çevresine 
çerçeve şeklinde 5 cm genişliğinde bir şerit halinde uygulanır. Daha sonra 
panelin ortasına  2-3 adet,  8-10 cm çapında öbek şeklinde noktasal olarak 
uygulanır. 
Uygulama yüzeysel olarak yapılacaksa ; 8 mm kare dişli tarak mala ile yalıtım 
levhasının tüm yüzeyine harç yayılır.Bastırarak panel duvara yapıştırılır. 
Yapıştırma işlemi sırasında levhaların aynı seviyede olup olmadığını mas-
tar veya su terazisi ile kontrol edilir. Ortam sıcaklığına ve yüzey özelliklerine 
bağlı olarak, mekanik dübelleme işlemi en az 24 saat sonra yapılır. Mekanik 
dübelleme işlemi yapıldıktan sonra sıva işlemine geçilir. Bunun için  yine aynı 
şekilde karışım hazırlanır.

Sıva Amaçlı Kullanımda :Isı Yalıtım levhası sağlam, alttaki yüzeye iyi 
yapışmış, temiz ve kuru olmalıdır. Levhalar arasındaki boşluklar, genişliğe 
göre aynı yalıtım malzemesi veya köpük ile doldurulmalıdır. 5 – 6 lt su üzerine 
25 kg PROTHERM 2 si 1 arada  yavaşça boşaltarak topak kalmayıncaya kadar 
düşük devirli mixer yardımıyla karıştırılır. Harç olgunlaşması için 5-10 dakika 
dinlendirilir. Uygulamaya başlamadan tekrar karıştırılır. 4x4 mm diş kalın-
lığında taraklı mala ile ilk kat sıva taraklanır. Sıva harcı kurumadan, donatı 
filesi çelik mala yardımıyla yüzeye döşenir. Filenin birleşim yerlerinde  yak-
laşık 10 cm  file birbirinin üzerine bini yapılır. File gömüldükten sonra düz mala 
kullanılarak  ikinci kat sıva uygulaması  yapılır. Çelik mala ile düzeltme işlemi 
yapılır. Gerekli görülen yerlerde daha yüksek katman kalınlıkları seçilebilir. 
Hazırlanan harç 3 saat içerisinde tüketilmeli,  kullanım süresi geçmiş harç 
bertaraf edilmelidir. Tam kuruma süresi beklendikten sonra yüzeyler astar-
lanır ve dekoratif kaplama işlemi ile devam edilir. 

ÇİMENTO ESASLI ISI YALITIM  LEVHA 
YAPIŞTIRMA & SIVA  HARCI

PROTHERM   2 IN 1                   950

Ürün Tanımı: Elyaf katkılı,  ısı yalıtım 
levhaları için (XPS, EPS, Taş Yünü 
vb)  mükemmel aderans sağlayan , 
çimento esaslı, toz polimer modifi-
yeli genel amaçlı yüzey sıva  harcı ve 
yapıştırma harcıdır.

Özellikler:  Kolay uygulanır, düzgün yüzey oluşturur. Yüksek tu-
tunma gücüne sahiptir. Nefes alır. BARS PROTHERM dış cephe ısı 
yalıtım içinde sistem bileşeni olarak kullanılır. 

Kullanım Alanları: XPS (extruded polistiren),EPS (expanded 
polistiren), poliüretan, taş yünü ve benzeri levhaların dış cep-
helere, duvara , tavana ve zeminlere sıvanmasında ve bu 
ürünlerin yapıştırılmasında her iki amaç için de kullanılır. 

RAF ÖMRÜ      :  1 Yıldır.

DEPOLAMA :  +5°C / +25°C   

RENK             :  Çimento Gri

GÖRÜNÜM  :  Toz

25.00 kg 

Sıva olarak 5-7 kg /  m2

        -

8680746483354

25.00 kg 
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    Yapıştırıcı olarak 4-6 kg /  m2
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Isı Yalıtım Ürünleri

Ürün Tanımı: PROTHERM  Dekoratif 
Sıva Tane Dokulu; beyaz çimento esaslı 
mala ile uygulandığında tane doku 
görünümü verilebilen  (2 mm) dekoratif 
dış cephe kaplamasıdır.

Özellikler:  Tekstürlü yapıya sahiptir. Yüksek su buharı geçirgen-
liğine sahiptir. Çalışma süresini arttırıcı özel kimyasallar içerir.
BARS PROTHERM  Dış Cephe Isı Yalıtım Sistemi içinde sistem 
bileşeni olarak kullanılmaktadır. 

Uygulama Talimatı: Yüzey; kürünü almış ,kuru ve 
sağlam olmalıdır. Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, 
boya, tuz kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. 
Yüzey pürüzlü olmalıdır. Uygulama yapılacak yüzey-
de önemli bozukluklar varsa PROREPAIR THIN veya 
PROREPAIR ; PROREPAIR PLUS ile en az 24 saat 
önceden onarılmalı. Uygulamadan önce PROTHERM 
PRIMER  ile astarlama işlemi yapılarak yüzeyin emi-
ciliği azaltılır. 6-7 lt su üzerine 25 kg PROTHERM DS-1 
yavaşça boşaltarak topak kalmayıncaya kadar düşük 
devirli mixer yardımıyla karıştırılır. Harç olgunlaşması 
için 5-10 dakika dinlendirilir. Uygulamaya başlamadan 
tekrar karıştırılır. Eklerin oluşmaması için uygulama 
işlemi iyi planlanarak kesintisiz yapılmalıdır. Hazırla-
nan karışım 4 saat içerisinde tüketilmelidir.  Ürün çelik 
mala ile uygulanır. İlk suyu çekildikten sonra  dekor 
mala ile dairesel hareketler yapılarak desen kazan-
dırılır, homojen olarak uygulanmaya dikkat edilmelidir. 
Dekoratif sıva işlemi bittikten sonra kuruma şartıyla 
24 saat sonra PROTHERM Primer dış cephe astarı 
ile tek kat astarlama işlemi , daha sonra PROTHERM 
COLOR dış cephe boya ile iki kat uygulama yapılabilir.

Kullanım Alanları: PROTHERM  Dış Cephe Isı Yalıtım Sistemi içinde 
çimento esaslı sıvaların üzerine, tane  dokulu dekoratif kaplama 
olarak  kullanılır. Binaların beton, sıva, tuğla gibi çoğu yeni ve eski 
mineral yüzeylerde kullanılabilir.

ÇİMENTO ESASLI TANE DOKULU 
DEKORATİF SIVA

PROTHERM         960

RAF ÖMRÜ      :  1 Yıldır.

DEPOLAMA :  +5°C / +25°C   

RENK             :  Çimento Beyaz

GÖRÜNÜM  :  Toz

25.00 kg 

    2,5-3 kg/ m2

        -

8680746483361

        -
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Isı Yalıtım Ürünleri

Uygulama Talimatı: Yüzey; kürünü almış ,kuru ve 
sağlam olmalıdır. Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, 
boya, tuz kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. 
Yüzey pürüzlü olmalıdır. Uygulama yapılacak yüzey-
de önemli bozukluklar varsa PROREPAIR THIN veya 
PROREPAIR ; PROREPAIR PLUS ile en az 24 saat 
önceden onarılmalı. Uygulamadan önce PROTHERM 
PRIMER  ile astarlama işlemi yapılarak yüzeyin emi-
ciliği azaltılır. 6-7 lt su üzerine 25 kg PROTHERM LINE 
yavaşça boşaltarak topak kalmayıncaya kadar düşük 
devirli mixer yardımıyla karıştırılır. Harç olgunlaşması 
için 5-10 dakika dinlendirilir. Uygulamaya başlama-
dan tekrar karıştırılır. Eklerin oluşmaması için uygu-
lama işlemi iyi planlanarak kesintisiz yapılmalıdır. 
Hazırlanan karışım 4 saat içerisinde tüketilmelidir.  
Ürün çelik mala ile uygulanır. Beklenmeden dekor  
mala ile yatay ve dikey hareket ettirilerek çizgi  desen 
kazandırılır, homojen olarak uygulanmaya dikkat 
edilmelidir. Dekoratif sıva işlemi bittikten sonra ku-
ruma şartıyla 24 saat sonra PROTHERM PRIMER dış 
cephe astarı ile tek kat astarlama işlemi , daha sonra 
PROTHERM COLOR dış cephe boya ile iki kat uygula-
ma yapılabilir.

ÇİMENTO ESASLI ÇİZGİ DOKULU  DEKORATİF SIVA

PROTHERM  LINE               970

Ürün Tanımı: PROTHERM LINE  
Dekoratif Sıva Çizgi Desen; beyaz çi-
mento esaslı mala ile uygulandığında 
çizgi desen görünümü verilebilen  (3 
mm) dekoratif dış cephe kaplamasıdır. 

Özellikler:  Tekstürlü yapıya sahiptir. Yüksek su buharı geçirgen-
liğine sahiptir. Çalışma süresini arttırıcı özel kimyasallar içerir.
BARS PROTHERM  Dış Cephe Isı Yalıtım Sistemi içinde sistem 
bileşeni olarak kullanılmaktadır. 

Kullanım Alanları: PROTHERM  Dış Cephe Isı Yalıtım Sistemi 
içinde çimento esaslı  sıvalarının üzerine çizgi desen, dekoratif 
kaplama olarak  kullanılır. Binaların beton, sıva, tuğla gibi çoğu 
yeni ve eski  mineral yüzeylerde kullanılabilir.

RAF ÖMRÜ      :  1 Yıldır.

DEPOLAMA :  +5°C / +25°C   

RENK             :  Çimento Beyaz

GÖRÜNÜM  :  Toz

25.00 kg 

    3-3,5 kg/ m2

        -

8680746483378

25.00 kg 
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Isı Yalıtım Ürünleri

Ürün Tanımı: Su bazlı, akrilik emülsi-
yon esaslı dış cephe boya astarıdır.

Özellikler:  Sıva ve beton benzeri yüzeylerde ilk kat astar olarak 
kullanılır. Son kat dış cephe boyasının sarfiyatını azaltır. Sağlıklı 
zemin hazırlar.  Aderansı  yüksektir. Eski boyalı dış cephe yüzey-
lerinde rahatlıkla kullanılır. Kolay uygulanır. Çevre dostudur.

Uygulama Talimatı: Yüzey; kürünü almış ,kuru ve 
sağlam olmalıdır. Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, 
boya, tuz kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. 
Yüzey pürüzlü olmalıdır. Uygulama yapılacak yüzey-
de önemli bozukluklar varsa PROREPAIR THIN veya 
PROREPAIR ; PROREPAIR PLUS ile en az 24 saat 
önceden onarılmalı. PROTHERM PRIMER Dış cephe 
astarı %10 - 15 su ile düşük devirli mixer yardımıyla 
karıştırılır .Yüzey hazırlığı tamamlanmış alana hazır-
lanan karışım temiz rulo ile uygulanır.

Kullanım Alanları: Dış cephelerde; beton, tuğla, çimento bazlı 
sıva, gaz beton vb yüzeylerde boya öncesi  kullanılır.

DIŞ CEPHE ASTARI

PROTHERM   PRIMER      980

RAF ÖMRÜ      :  1 Yıldır.

DEPOLAMA :  +5°C / +25°C   

RENK             :  Beyaz

GÖRÜNÜM  :  Likit

15.00 lt

Tek Kat 10-12  m2/lt

        -

8680746483385

15.00 lt 
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Isı Yalıtım Ürünleri

Uygulama Talimatı: Yüzey; kürünü almış ,kuru ve 
sağlam olmalıdır. Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, 
boya, tuz kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. 
Yüzey pürüzlü olmalıdır. Uygulama yapılacak yüzeyde 
önemli bozukluklar varsa PROREPAIR THIN veya PRO-
REPAIR ; PROREPAIR PLUS ile en az 24 saat önceden 
onarılmalı.PROTHERM COLOR Dış Cephe Boya  %10 
- 15 su ile düşük devirli mixer yardımıyla karıştırılır . 24 
saat öncesinde PROTHERM  Primer  Dış cephe astarı ile 
astarlanmış yüzeye iki kat uygulanır.

DIŞ CEPHE BOYASI

PROTHERM  COLOR           990

Ürün Tanımı: Su bazlı, akrilik emülsi-
yon esaslı, silikon takviyeli son kat dış 
cephe boyadır.

Özellikler:  Yüksek örtme gücüne sahiptir.  Aderansı  yüksektir. 
Yağmura karşı dayanıklıdır. Mattır. Kolay uygulanır. Çevre dos-
tudur.

Kullanım Alanları: Dış cephelerde; PROTHERM PRIMER ile astar-
lanmış çimento bazlı sıva, beton vb yüzeylerde  kullanılır.

RAF ÖMRÜ      :  1 Yıldır.

DEPOLAMA    :  +5°C / +25°C   

RENK             :  İstenilen Renk

GÖRÜNÜM  :  Likit

15.00 lt

 Tek kat 7-9 m2/ lt

        -

8680746483392

-
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75  -   Proanti-Fire Solution  816
76  -   Proanti-Fire Plus  815
77  -   Proanti-Fire Paint  817
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Yangın Yalıtım Ürünleri

Uygulama Talimatı: Yüzey; kürünü almış ,kuru ve 
sağlam olmalıdır. Yapışmayı önleyecek yağ, gres, 
kir, boya, tuz kusması gibi kalıntılardan arındırıl-
malıdır. Kullanıma hazırdır. 
Yüzeye püskürtücü sprey ile uygulanabilir. Ahşap 
ürünün üzerine püskürtülerek emme durumu-
na bakılıp uygulanır. Ürün oluşumunda üretim 
aşamasında da katılabilir. Pilot  deneme yapıl-
ması tavsiye edilir. Boya  uygulamadan önce 
yüzeye püskürtülür. Daha sonra boya uygula-
masına geçilir. Böylece alt katmanın alev alması 
gecikir. Kumaşlarda ıslatma yoluyla uygulanır. 
Optimum kalite elde etmek için lütfen uygulama 
talimatına sadık kalınız. Uygulama +5 C ve +30 C 
arasında yapılmalı. Sıcak, yağışlı ve rüzgarlı ha-
valarda uygulama yapılmamalıdır .Don tehlikesi 
olan yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır.  

ALEV ALMAYI ENGELLEYEN SOLÜSYON

PROANTI-FIRE    SOLUTION        816

Ürün Tanımı: PROANTI-FIRE SOLU-
TION  yanmazlık solüsyonu uygu-
landığı yüzeyi moleküler olarak 
kapsüle eder ve oksijenle temasını en-
gelleyerek ürünün yanmasını engeller.

Özellikler:  İçeriğindeki aktif kimyasal sayesinde  kuvvetli bir ısı 
yalıtımı sağlar. Ortamın yanma reaksiyonunu başlatacak ısıya 
ulaşmasına engel olur. Uygulandığı madde alev almaz. Yangının 
yayılmasını yavaşlatır.

Kullanım Alanları: Ahşap, boya ve sanayi sektöründe kullanılır.

RAF ÖMRÜ      :  1 Yıldır.

DEPOLAMA :  +5°C / +25°C   

RENK             :  

GÖRÜNÜM  :  Likit

0,500 kg 

Yüzeyin emiciliğine 
göre değişir.

        -

8680746483415

       -
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5,00 kg 
10,00 kg 

       Fırça                           Rulo                   Havasız Sprey 
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Yangın Yalıtım Ürünleri

Ürün Tanımı: Yapıların yangından 
120 dakikaya kadar korunması için 
geliştirilmiş, su bazlı ,yangın gecik-
tirici özel kimyasallar içeren çelik, 
ahşap, beton yapılarda  yangına 
dayanıklı  kaplamadır.

Özellikler:  Yüksek örtme gücüne sahiptir. Aderansı  yüksek-
tir. Genleşerek yangın yalıtımı sağlayan yapıdadır.Mükemmel 
alev erteler , yangın anında kimyasal reaksiyona girerek şişer 
ve yüzeydeki sıcaklığın kritik derecelere yükselmesini engeller. 
Ahşap, beton, prefabrik ve çelik yapılarda kullanıma son derece 
elverişlidir.

Uygulama Talimatı: Yüzey; kürünü almış ,kuru ve sağlam ol-
malıdır. Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, tuz kusması 
gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. Yüzeyde çatlaklık, kırıklık 
varsa PROREPAIR THIN veya PROREPAIR ; PROREPAIR PLUS 
ile en az 24 saat önceden onarılmalı. Uygulama yapılacak  
yüzey düz, eğimsiz olmalıdır. Astar kat için 1/1 temiz su ile su-
landırılır. Diğer 2 kat için sulandırılmadan uygulanır.

Performans ; Pasif yoğun koruma yöntemidir. PROANTI-FIRE 
PAINT kuru filmi 200°C’yi hissettiği anda reaksiyon başlar. 
Maximum çalışma sıcaklığı 650 °C’dir. Reaksiyon esnasında 
kuru film kalınlığının  50 katına kadar ürün şişer .Kömürleşmiş 
izolasyon tabakası oluşur. Çelik ,ahşap ve beton yapılarla 
uyumludur. Çelik yangın esnasında yük taşıma kabiliyetini 
kaybeder. PROANTI-FIRE bu kabiliyeti kaybetmesini geciktirir. 
Bu gecikme binanın tahliyesi için zaman kazandırır.

Kullanım Alanları: Tahta, çelik ve beton yüzeylerde, yanmazlık 
istenen tüm mekânlarda rahatlıkla uygulanır. Uçak hangarları, 
arşivler ve silah depolarında yangından korunması gereken alan-
larda kullanılır. 

Avantajları: Diğer yöntemlere göre daha az yer kaplar. Estetik 
kaybına yol açmaz. Montaj esnasında oluşabilecek hasarlar ko-
layca tamir edilebilir. Yapıya extra yükler yüklemez.

ALEV İLE ŞİŞEN YANGIN KORUYUCU 
KAPLAMA

PROANTI-FIRE    PLUS       815

RAF ÖMRÜ      :  1 Yıldır.

DEPOLAMA :  +5°C / +25°C   

RENK             :  Beyaz / Renkli

GÖRÜNÜM  :  Likit

5.00 kg 

    1-1,5 kg/ m2

        -

8680746483408

5.00 kg 
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18.00 kg 18.00 kg 

        Fırça                          Rulo
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Yangın Yalıtım Ürünleri

Uygulama Talimatı: Yüzey; kürünü almış ,kuru ve 
sağlam olmalıdır. Yapışmayı önleyecek yağ, gres, 
kir, boya, tuz kusması gibi kalıntılardan arındırıl-
malıdır. Yüzeyde çatlaklık, kırıklık varsa PRORE-
PAIR THIN veya PROREPAIR ,PROREPAIR PLUS 
ile en az 24 saat önceden onarılmalı. Uygulama 
yapılacak  yüzey düz, eğimsiz olmalıdır. Astar kat 
için 1/1 temiz su ile sulandırılır.Diğer 2 kat için su-
landırılmadan uygulanır.

YANGIN GECİKTİRİCİ ALEV ALMAZ BOYA

PROANTI-FIRE    PAINT           817

Ürün Tanımı: Yapıların korunması için 
geliştirilmiş, su bazlı ,alev geciktirici 
özel kimyasallar içeren çelik, ahşap, 
beton yapılarda  kullanıma uygun 
yangın geciktirici boyadır.

Özellikler:  Yüksek örtme gücüne sahiptir. Aderansı  yüksektir. 
Genleşerek yangın yalıtımı sağlayan yapıdadır. Mükemmel alev 
erteler , yanma anında kimyasal reaksiyona girerek yüzeydeki sı-
caklığın kritik derecelere yükselmesini engeller. Ahşap, beton, pre-
fabrik ve çelik yapılarda kullanıma son derece elverişlidir. Sürülerek 
uygulandığı yüzeyde kuruyarak eksiz bir tabaka oluşturur.

Kullanım Alanları: Tahta, çelik ve beton yüzeylerde yanmazlık 
istenen tüm mekânlarda rahatlıkla uygulanır. 

RAF ÖMRÜ      :  1 Yıldır.

DEPOLAMA :  +5°C / +25°C   

RENK             :  Beyaz

GÖRÜNÜM  :  Likit

    1-1,5 kg/ m2

        -

8680746484733

18.00 kg 
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       Fırça                           Rulo                   Havasız Sprey 
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80  -   Proanti-Sound Plaster  820
81   -    Proanti-Sound Paint  821
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SesYalıtım Ürünleri

Özellikler:  Sesi en iyi şekilde absorbe edecek ve yalıtacak şekilde 
tasarlanmıştır. Yüksek örtme gücüne sahiptir.  Aderansı  yük-
sektir. Mattır. Çevre dostudur. Uygulandığı yüzeylere iyi penetre 
olarak yüzeye çok iyi tutunur, kolay uygulanır. 

Uygulama Talimatı: Yüzey; kuru ve sağlam olmalıdır. 
Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir gibi kalıntılardan 
arındırılmalıdır. Uygulama yapılacak  yüzey düz, eğimsiz 
olmalıdır.Kullanıma hazırdır.Macun kıvamındadır. Mala 
yardımı ile en az 5 mm kalınlıkta klasik sıva metodu şek-
linde uygulanır. 24 saat sonra üzerine sistem bileşeni olan 
PROANTI-SOUND PAINT 2 kat olarak uygulanır.

Teknik veriler ve değerler için iletişime geçiniz.

Kullanım Alanları: İç ve dış mekanlarda,  ses yalıtımı ve gürültü 
istenmeyen tüm mekanlarda ses yalıtım sıvası olarak kullanılır. Komşu 
duvarlar, asansörler, iş yerleri, jenaratör daireleri, atölyeler, ofisler 
arası duvarlar, okullar, oteller, eğitim salonları gibi ses yalıtımı istenen, 
gürültü istenmeyen tüm iç ve dış mekanlarda kullanılır.

SES YALITIM KAPLAMASI

PROANTI-SOUND PLASTER    820

Ürün Tanımı: Su bazlı, akrilik emülsi-
yon esaslı. PROANTI-SOUND  PLAS-
TER  ,yüksek performanslı, düşük ısı 
iletkenlik değerine sahip, ilk olarak 
NASA tarafından Uzay  programı 
çerçevesinde geliştirilmiş seramik 
mikro kürecikleri içeren, iç ve dış 
cephede ses yalıtımı sağlayan 
kaplamadır.

RAF ÖMRÜ      :  1 Yıldır.

DEPOLAMA :  +5°C / +25°C   

RENK             :  İstenilen renk

GÖRÜNÜM  :  Likit

15.00 lt 

  2,5 kg/ m2

        -

8680746483422

-
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               Çelik Mala            Düz Çelik Mala
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SesYalıtım Ürünleri

Uygulama Talimatı: Yüzey; kuru ve sağlam olmalıdır. 
Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir gibi kalıntılardan 
arındırılmalıdır. Uygulama yapılacak  yüzey düz, eğimsiz 
olmalıdır.Proanti plaster uygulanmış duvara uygulanır.
Kullanıma hazırdır. Astar kat için 1/1 temiz su ile su-
landırılır.Diğer kat için sulandırılmadan rulo ile uygulanır. 
Optimum kalite elde etmek için lütfen uygulama talimatı-
na sadık kalınız. Uygulama +5 C ve +30 C arasında yapıl-
malı. Çok yüksek sıcaklıkta, güneş ışığına direkt olarak 
maruz kalan, çok rüzgarlı, yağmurlu havalarda uygulama 
yapılmamalıdır. Don tehlikesi olan yüzeylerde uygula-
ma yapılmamalıdır. Ürün kürünü alana (28 gün) kadar 
yağmur, su, don ve olumsuz dış etkenlerden korunmalıdır.

Teknik veriler ve değerler için iletişime geçiniz.

SES YALITIM BOYASI

PROANTI-SOUND PAINT           821

Özellikler:  Sesi en iyi şekilde absorbe edecek ve yalıtacak şekilde 
tasarlanmıştır. Yüksek örtme gücüne sahiptir.  Aderansı  yüksektir. 
Mattır. Çevre dostudur. Uygulandığı yüzeylere iyi penetre olarak 
yüzeye çok iyi tutunur, kolay uygulanır. 

Kullanım Alanları: İç ve dış mekanlarda  ses yalıtımı ve gürültü 
istenmeyen tüm mekanlarda PROANTI SOUND PLASTER ses 
yalıtım kaplaması üzerine boya olarak kullanılır.

RAF ÖMRÜ      :  1 Yıldır.

DEPOLAMA :  +5°C / +25°C   

RENK             :  İstenilen renk

GÖRÜNÜM  :  Likit

15.00 lt

        15-20 m2/ 15lt

        -

8680746483439

-
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Ürün Tanımı: Su bazlı, akrilik emül-
siyon esaslı. PROANTI-SOUND  
PAINT  ,yüksek performanslı, düşük 
ısı iletkenlik değerine sahip, ilk olarak 
NASA tarafından Uzay  programı 
çerçevesinde geliştirilmiş seramik 
mikro kürecikleri içeren, iç ve dış 
cephede ses yalıtımı sağlayan özel bir 
boyadır.

   Fırça                           Düz Çelik Mala
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83   -    Propoly Mastic  496
84   -    Procera  401
85   -    Procera W  410
86   -    Procera Flex  415
87   -    Procera Filex W  420
88   -    Procera Filex 2k  435
89   -    Procera Tech  460
90   -    Proepo Max  440
91    -    Profuga  445
92   -    Profuga Flex  1-6 mm 455
93   -    Profuga Max  2-20 mm 456
94   -    Profuga Pool 447
95   -    Profuga Ant  450
96   -    Promarble  470
97   -    Promarble W 475
98   -    Promarble Flex  480
99   -    Promarble Flex W  485
100  -   Promarble Max 490
101   -   Promarble  Max W 495
102  -   Profuga   Tech 461
103  -   Promarble  Ultra Max W 497



83

Seramik-Granit Yapıştırıcılar Derz Dolgular

Ürün Tanımı: Polyester reçine esaslı, 
iki bileşenli mermer yapıştırma 
mastiğidir.

Özellikler:  Suya, neme ve darbelere dayanıklıdır.Kolay zımparalanır.
Gözenekleri doldurur.Maksimum performanslıdır.Tiksotropiktir.Yüksek 
yapışma gücüne sahiptir. Aderansı yüksektir. 

Uygulama Talimatı: Yüzey; kürünü almış ,kuru ve 
sağlam olmalıdır. Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, 
boya, tuz kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. 
Yüzey pürüzlü olmalıdır. Propoly Mastic ağırlıkça yak-
laşık %1-3 oranında %50 dibenzoil peroksit pasta  ilave 
edilerek  spatula yardımıyla iyice karıştırılır. Uygulanır 
. 20°C’de 5-8 dakika içerisinde sertleşir. Uygulamadan 
2 saat sonra yapıştırılan yüzeyler kullanıma hazırdır. 
Sertleştiricinin fazla ilavesi kürleşmeyi hızlandırır ancak 
yapışma gücünde azalmaya yol açabilir.  Optimum 
sonuç için küçük deneme yapınız. 

Performans            ; (23°C , %50 Bağlı Nem )
Çekme- Yapışma ; 1,34  ± 0,2 N / mm2 TSEN 196-1
Yoğunluk                ;  1,7 ± 0,2 gr/cm3

Kullanım Alanları: Seramik, karo ,mermer, doğal taş, gibi kaplama 
malzemelerinin yapıştırılmasında , tamir ve dolgu işlemlerinde kul-
lanılır.

POLYESTER ESASLI  MERMER, GRANİT   YAPIŞTIRICI

PROPOLY    MASTIC          496

RAF ÖMRÜ      :  6 Ay’dır.

DEPOLAMA :  +5°C / +25°C   

RENK     :  Cream & Bej & Siyah & Beyaz

GÖRÜNÜM  :  Macun

750 ml

Değişken

        -

8680746483606

-
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        Spatula                       Mala                       Dişli Mala                               
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Seramik-Granit Yapıştırıcılar Derz Dolgular

Ürün Tanımı: Normal sertleşen, kay-
ma özelliği azaltılmış çimento esaslı 
seramik yapıştırma harcıdır.

Özellikler:  Suya, neme ve darbelere dayanıklıdır. Priz alma süre-
si uygunluğu,  uygulama kolaylığı sağlar,  işçilik tasarrufu sağlar. 
Yüksek yapışma gücüne sahiptir. Yukarıdan aşağı  ve yatay 
olarak seramik döşemeye uygundur.  

Uygulama Talimatı: Yüzey; kürünü almış ,kuru ve sağlam 
olmalıdır. Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, tuz 
kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. Yüzey pürüzlü 
olmalıdır. Uygulama yapılacak yüzeyde önemli bozukluklar 
varsa PROREPAIR THIN veya PROREPAIR ; deniz suyu, 
kanalizasyon gibi yüksek sülfata maruz kalan ortamlarda 
uygulama yapılacak ise PROREPAIR PLUS ile en az 24 
saat önceden onarılmalı. 6-7lt su üzerine 25 kg PROCERA 
yavaşça boşaltarak topak kalmayıncaya kadar düşük 
devirli mixer yardımıyla karıştırılır. Harç olgunlaşması için 
5-10 dakika dinlendirilir. Uygulamaya başlamadan tekrar 
karıştırılır. 
PROCERA Seramik Yapıştırıcısı yüzeye mala ile yayılır. 
Dişli  mala ile dairesel hareket ettirilerek  taranır. Tarakla-
nan harç üzerine seramikler bastırılarak yapıştırılır. Derz 
dolgu payının eşit alınması için seramikler arasına derz 
artıları kullanılabilir .Kaptaki kullanım süresi geçmiş veya 
kabuklaşmış harç bertaraf edilmelidir. Yüzeyler nemli bez 
ile temizlenmelidir. 
Yapıştırılan karoların en az 24 saat direkt su ile temasın-
dan ve yaya trafiğinden kaçınılmalıdır.

Kullanım Alanları: Seramik, karo , mozaik, dekoratif tuğla, doğal 
taş  gibi kaplama malzemelerinin yapıştırılmasında ; banyo, 
mutfak gibi ıslak hacimlerde beton, tuğla,sıva  gibi yüzeyler 
üzerine uygulanabilir. 

ÇİMENTO ESASLI YÜKSEK PERFORMANSLI 
SERAMİK YAPIŞTIRMA  HARCI   C1T

PROCERA      401

RAF ÖMRÜ      :  1 Yıldır.

DEPOLAMA :  +5°C / +25°C   

RENK     :  Gri

GÖRÜNÜM  :  Toz

25.00 kg 

   3-5 kg/ m2

       -

8680746483446

25.00 kg 
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   El mikseri                        Mala                   Plastik Çekiç                  Dişli Mala                               
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Seramik-Granit Yapıştırıcılar Derz Dolgular

Uygulama Talimatı: Yüzey; kürünü almış ,kuru ve sağlam 
olmalıdır. Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, tuz 
kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. Yüzey pürüzlü 
olmalıdır. Uygulama yapılacak yüzeyde önemli bozuk-
luklar varsa varsa PROREPAIR THIN veya PROREPAIR ; 
deniz suyu, kanalizasyon gibi yüksek sülfata maruz kalan 
ortamlarda uygulama yapılacak ise PROREPAIR PLUS 
ile en az 24 saat önceden onarılmalı. 6-7lt su üzerine 25 
kg PROCERA W yavaşça boşaltarak topak kalmayın-
caya kadar düşük devirli mixer yardımıyla karıştırılır. 
Harç olgunlaşması için 5-10 dakika dinlendirilir. Uygula-
maya başlamadan tekrar karıştırılır. PROCERA Seramik 
Yapıştırıcısı yüzeye mala ile yayılır. Dişli  mala ile dairesel 
hareket ettirilerek  taranır. Taraklanan harç üzerine se-
ramikler bastırılarak yapıştırılır. Derz dolgu payının eşit 
alınması için seramikler arasına derz artıları kullanılabilir.
Kaptaki kullanım süresi geçmiş veya kabuklaşmış harç 
bertaraf edilmelidir. Yüzeyler nemli bez ile temizlenmelidir. 
Yapıştırılan karoların en az 24 saat direkt su ile temasın-
dan ve yaya trafiğinden  kaçınılmalıdır.
 

ÇİMENTO ESASLI YÜKSEK PERFORMANSLI  BEYAZ 
SERAMİK YAPIŞTIRMA  HARCI   -  C1T

PROCERA     W        410

Ürün Tanımı: Normal sertleşen, kay-
ma özelliği azaltılmış çimento esaslı 
beyaz seramik yapıştırma harcıdır.

Özellikler: Suya, neme ve darbelere dayanıklıdır. Priz alma süresi 
uygunluğu, uygulama kolaylığı sağlar,  işçilik tasarrufu sağlar. 
Yüksek yapışma gücüne sahiptir. Yukarıdan aşağı  ve yatay 
olarak seramik döşemeye uygundur.  Kolay taraklanır.

Kullanım Alanları: Seramik, karo , mozaik, dekoratif tuğla, 
doğal taş gibi kaplama malzemelerinin yapıştırılmasında ; ban-
yo, mutfak gibi ıslak hacimlerde beton, tuğla,sıva  gibi yüzeyler 
üzerine uygulanabilir. 

RAF ÖMRÜ      :  1 Yıldır.

DEPOLAMA :  +5°C / +25°C   

RENK     :   Beyaz

GÖRÜNÜM  :  Toz

25.00 kg 

   3-5 kg/ m2

        -

8680746483453

25.00 kg 
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   El mikseri                        Mala                   Plastik Çekiç                  Dişli Mala                               
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Seramik-Granit Yapıştırıcılar Derz Dolgular

Ürün Tanımı: Normal sertleşen, kay-
ma özelliği azaltılmış çimento esaslı,  
esnek  seramik yapıştırma harcıdır. 

Özellikler:  Suya, neme ve darbelere dayanıklıdır.Esnektir. Yüzey 
gerilimlerine dayanıklıdır. Priz alma süresi uygunluğu,  uygula-
ma kolaylığı sağlar, fazla  işçilik gerektirmez. Yüksek yapışma 
gücüne sahiptir. Aderansı yüksektir. Yukarıdan aşağı ve yatay 
olarak seramik döşemeye uygundur. Kolay taraklanabilir. 

Uygulama Talimatı: Yüzey; kürünü almış ,kuru ve sağlam 
olmalıdır. Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, tuz 
kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. Yüzey pürüzlü 
olmalıdır. Uygulama yapılacak yüzeyde önemli bozukluk-
lar varsa PROREPAIR THIN veya PROREPAIR ; deniz suyu, 
kanalizasyon gibi yüksek sülfata maruz kalan ortamlarda 
uygulama yapılacak ise PROREPAIR PLUS ile en az 24 
saat önceden onarılmalı. 6-7lt su üzerine 25 kg BARS 
PROCERA FLEX yavaşça boşaltarak topak kalmayın-
caya kadar düşük devirli mixer yardımıyla karıştırılır. Harç 
olgunlaşması için 5-10 dakika dinlendirilir. Uygulamaya 
başlamadan tekrar karıştırılır. Hazırlanan harç yüzeye 
mala ile yayılır. Dişli  mala ile dairesel hareket ettirilerek  
taranır. Taraklanan harç üzerine seramikler bastırılarak 
yapıştırılır. Derz dolgu payının eşit alınması için seramikler 
arasına derz artıları kullanılabilir .
Kaptaki kullanım süresi geçmiş veya kabuklaşmış harç 
bertaraf edilmelidir. Yüzey nemli bez ile temizlenmelidir. 
Yapıştırılan karoların en az 24 saat direkt su ile temasın-
dan ve yaya trafiğinden kaçınılmalıdır.

Kullanım Alanları: Seramik, karo , mozaik, dekoratif tuğla, 
doğal taş  gibi kaplama malzemelerinin yapıştırılmasında ; 
banyo, mutfak gibi ıslak hacimlerde beton, tuğla,sıva  gibi 
yüzeyler üzerine uygulanabilir. Mevcut seramik üzeri seramik 
yapıştırma uygulamalarından önce yüzey mutlaka  PROGEL 
PR ile pürüzlendirilmelidir. 

ÇİMENTO ESASLI YÜKSEK PERFORMANSLI BÜYÜK 
EBATLI SERAMİK YAPIŞTIRMA  HARCI   -  C1TE

PROCERA FLEX      415

RAF ÖMRÜ      :  1 Yıldır.

DEPOLAMA :  +5°C / +25°C   

RENK     :  Gri

GÖRÜNÜM  :  Toz

25.00 kg 

   3-5 kg/ m2

        -

8680746483460

25.00 kg 
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Seramik-Granit Yapıştırıcılar Derz Dolgular

Uygulama Talimatı: Yüzey; kürünü almış ,kuru ve sağlam 
olmalıdır. Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, tuz 
kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. Yüzey pürüzlü 
olmalıdır. Uygulama yapılacak yüzeyde önemli bozukluklar 
varsa PROREPAIR THIN veya PROREPAIR ; deniz suyu, 
kanalizasyon gibi yüksek sülfata maruz kalan ortamlar-
da uygulama yapılacak ise PROREPAIR PLUS ile en az 
24 saat önceden onarılmalı. 6-7lt su üzerine 25 kg BARS 
PROCERA FLEX W yavaşça boşaltarak topak kalmayın-
caya kadar düşük devirli mixer yardımıyla karıştırılır. Harç 
olgunlaşması için 5-10 dakika dinlendirilir. Uygulamaya 
başlamadan tekrar karıştırılır. Hazırlanan harç yüzeye mala 
ile yayılır. Dişli  mala ile dairesel hareket ettirilerek  taranır. 
Taraklanan harç üzerine seramikler bastırılarak yapıştırılır. 
Derz dolgu payının eşit alınması için seramikler arasına 
derz artıları kullanılabilir .Kaptaki kullanım süresi geçmiş 
veya kabuklaşmış harç bertaraf edilmelidir. Yüzey nemli 
bez ile temizlenmelidir. Yapıştırılan karoların en az 24 saat 
direkt su ile temasından ve yaya trafiğinden kaçınılmalıdır.

YÜKSEK PERFORMANSLI BÜYÜK EBATLI SERAMİK 
FAYANS YAPIŞTIRMA HARCI   BEYAZ  -  C1TE

PROCERA     FLEX   W               420

Ürün Tanımı: Normal sertleşen, kay-
ma özelliği azaltılmış çimento esaslı,  
beyaz esnek  seramik yapıştırma 
harcıdır. 

Özellikler: Suya, neme ve darbelere dayanıklıdır. Yüzey gerilim-
lerine dayanıklıdır. Priz alma süresi uygunluğu,  uygulama ko-
laylığı sağlar, fazla  işçilik gerektirmez. Yüksek yapışma gücüne 
sahiptir. Aderansı yüksektir. Yukarıdan aşağı ve yatay olarak 
seramik döşemeye uygundur. Kolay taraklanabilir

Kullanım Alanları: Seramik, karo , mozaik, dekoratif tuğla, doğal 
taş gibi kaplama malzemelerinin yapıştırılmasında ; banyo, mut-
fak gibi ıslak hacimlerde, beton, tuğla, sıva  gibi yüzeyler üzerine 
uygulanabilir. Havuz, su deposu gibi ıslak alanlarda, Soğuk hava 
depoları, alttan ısıtmalı sistemler gibi ısı değişimlerinin olduğu 
alanlarda, teraslarda ve balkonda rahatlıkla kullanılabilir. Mevcut 
seramik üzeri seramik yapıştırma uygulamalarından önce yüzey 
mutlaka  PROJEL PR ile pürüzlendirilmelidir. 

RAF ÖMRÜ      :  1 Yıldır.

DEPOLAMA :  +5°C / +25°C   

RENK     :    Beyaz

GÖRÜNÜM  :  Toz

25.00 kg 

   3-5 kg/ m2

        -

8680746483477

25.00 kg 
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Seramik-Granit Yapıştırıcılar Derz Dolgular

Ürün Tanımı: Yüksek performanslı, 
çift komponentli, kayma özelliği 
azaltılmış ,uzun çalışma süresine 
sahip, hızlı kuruyan, şekli bozulabilir 
çimento akrilik  esaslı granit 
yapıştırma harcıdır.

Özellikler:  Polimer bileşeninden ötürü suya, neme ve darbelere 
dayanıklıdır. Ekstra esnek özelliğe sahiptir.B bileşen sayesinde ani 
ısı değişimlerine karşı dirençlidir.Yüzey gerilimlerine dayanıklıdır. 
Priz alma süresi uygunluğu  uygulama kolaylığı sağlar, fazla  işçi-
lik gerektirmez. Yüksek yapışma gücüne sahiptir. Aderansı yük-
sektir. Yukarıdan aşağı ve yatay olarak seramik döşemeye uygun-
dur. Kolay taraklanabilir. 

Uygulama Talimatı: Yüzey; kürünü almış ,kuru ve sağlam ol-
malıdır. Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, tuz kusması gibi 
kalıntılardan arındırılmalıdır. Yüzey pürüzlü olmalıdır. Uygulama 
yapılacak yüzeyde önemli bozukluklar varsa PROREPAIR THIN 
veya PROREPAIR ; deniz suyu, kanalizasyon gibi yüksek sülfata 
maruz kalan ortamlarda uygulama yapılacak ise PROREPAIR 
PLUS ile en az 24 sa önceden onarılmalı. 10 kg B bileşen üzerine 
25 kg BARS PROCERA FLEX 2 K toz bileşen yavaşça boşal-
tarak topak kalmayıncaya kadar düşük devirli mixer yardımıyla 
karıştırılır. Harç olgunlaşması için 5-10 dakika dinlendirilir. Uygu-
lamaya başlamadan tekrar karıştırılır. Hazırlanan harç yüzeye 
mala ile yayılır. Dişli  mala ile dairesel hareket ettirilerek  taranır. 
Taraklanan harç üzerine seramikler bastırılarak yapıştırılır. Derz 
dolgu payının eşit alınması için seramikler arasına derz artıları 
kullanılabilir .Kaptaki kullanım süresi geçmiş veya kabuklaşmış 
harç bertaraf edilmelidir. Yüzey nemli bez ile temizlenmelidir. 
Yapıştırılan karoların en az 24 saat direkt su ile temasından ve 
yaya trafiğinden kaçınılmalıdır.

Kullanım Alanları: Seramik, karo , mozaik, dekoratif tuğla, doğal 
taş gibi kaplama malzemelerinin yapıştırılmasında ; banyo, mutfak 
gibi ıslak hacimlerde, beton, tuğla,sıva  gibi yüzeyler üzerine uygu-
lanabilir. Havuz, su deposu gibi ıslak alanlarda, Soğuk hava depo-
ları, alttan ısıtmalı sistemler gibi ısı değişimlerinin olduğu alanlarda, 
teraslarda ve balkonda rahatlıkla kullanılabilir. Mevcut seramik üzeri 
seramik yapıştırma uygulamalarından önce yüzey mutlaka  PROJEL 
PR  ile pürüzlendirilmelidir. S2 sınıfı yüksek esnekliği sayesinde ani 
ısı değişimlerinin ve alışveriş-iş merkezleri, hastane, okul gibi yoğun 
yaya-yük trafiğinin olduğu mekanlarda kullanılır.

ÇİMENTO ESASLI ÇİFT BİLEŞENLİ YÜKSEK PERFORMANSLI
ULTRA ESNEK SERAMİK GRANİT YAPIŞTIRMA ÜRÜNÜ 
C2FTE S2

PROCERA FLEX 2K      435

RAF ÖMRÜ      :  1 Yıldır.

DEPOLAMA :  +5°C / +25°C   

RENK     :  A : Gri  B : Beyaz

GÖRÜNÜM  :  A : Toz  B : Likit

25.00 kg 

   3-5 kg/ m2

10.00 kg 

8680746483484

35.00 kg 
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Seramik-Granit Yapıştırıcılar Derz Dolgular

Uygulama Talimatı: Yüzey; kürünü almış ,kuru ve sağlam ol-
malıdır. Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, tuz kusması 
gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. Yüzey pürüzlü olmalıdır. 
Su terazisi ile yüzey düzgünlüğüne bakılır. Uygulama yapıla-
cak yüzeyde önemli bozukluklar varsa  PROREPAIR THIN 
PROREPAIR ; PROREPAIR PLUS ile en az 24 saat önceden 
onarılmalı.Kullanıma hazırdır. PROCERA TECH Pasta Tipi 
Yapıştırıcı kova içinde düşük devirde mixer ile karıştırılmalıdır.  
Ürün yüzeye düz çelik  mala ile yayılır. Dişli  mala ile dairesel 
hareket ettirilerek karo ebadına göre  taranır. Taraklanan harç 
üzerine seramikler bastırılarak yapıştırılır. Kuvvetli yapışma 
için lastik çekiç ile kuvvet uygulanır.  Derz dolgu payının eşit 
alınması için seramikler arasına derz artıları kullanılabilir. 
Yüzey nemli bez ile temizlenmelidir. Yapıştırılan karoların 
en az 24 saat direkt su ile temasından kaçınılmalıdır.Kapta-
ki kullanım süresi geçmiş veya kabuklaşmış harç bertaraf 
edilmelidir

KULLANIMA HAZIR PASTA TİPİ SERAMİK YAPIŞTIRICI 
 -  D2TE

PROCERA   TECH            460

Ürün Tanımı: Esnek, küf ve mantar 
oluşumuna dirençli, su itici, kullanıma 
hazır, 1-6 mm derz aralığı için uy-
gun, akrilik esaslı seramik yapıştırıcı 
ürünüdür.

Özellikler: Kullanıma hazırdır.Pratiktir. Esnekliği sayesinde 
titreşim ve deformasyonları tolere edebilir.Kolay uygulanır. Temiz 
çalışma ortamı sağlar. Yapışma gücü yüksektir. Suya, neme karşı 
dayanıklıdır. Taraklanması kolaydır. 

Kullanım Alanları: Seramik, karo , mozaik, dekoratif tuğla, doğal taş 
gibi kaplama malzemelerinin yapıştırılmasında kullanılır. Banyo, 
mutfak gibi ıslak hacimlerde, beton, tuğla, sıva  gibi pürüzlü yüzey-
ler üzerine uygulanabilir. Yatay ve düşey uygulamada çalışılabilir.

RAF ÖMRÜ      :  1 Yıldır.

DEPOLAMA :  +5°C / +25°C   

RENK     :  Beyaz

GÖRÜNÜM  :  Macun

15.00 kg 

Tek taraf 2-3 kg/ m2

        -

8680746483491

15.00 kg 
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Seramik-Granit Yapıştırıcılar Derz Dolgular

Ürün Tanımı: Solventsiz epoksi 
esaslı ,geliştirilmiş, seyreltik 
kimyasallara dayanıklı derz dolgu 
ve seramik yapıştırıcı üründür.

Özellikler:  Pratiktir. Kolay uygulanır. Tiksotropiktir.10 mm e kadar derz aralığına 
uygundur.Temiz çalışma ortamı sağlar. Yapışma gücü yüksektir. Suya neme  
kimyasala karşı dayanıklıdır. Taraklanması kolaydır. İç ve Dış mekânlarda kul-
lanılır. Ağır trafiğe uygundur. Mekanik dayanımı yüksektir. Yüzme havuzlarında 
kullanıma uygundur.Donma-çözünme döngüsüne dayanıklıdır.

Uygulama Talimatı: Yüzey; kürünü almış ,kuru ve sağlam olmalıdır. Yapışmayı 
önleyecek yağ, gres, kir, boya, tuz kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. Yüzey 
pürüzlü olmalıdır. Su terazisi ile yüzey düzgünlüğüne bakılır. Uygulama yapılacak 
yüzeyde önemli bozukluklar varsa PROREPAIR THIN veya PROREPAIR ; deniz suyu, 
kanalizasyon gibi yüksek sülfata maruz kalan ortamlarda uygulama yapılacak ise 
PROREPAIR PLUS ile en az 24 saat önceden onarılmalı.Düşük sıcaklıklarda üründe 
kıvam artışı görülebilir. Bu sebeple A ve B komponent karıştırılmadan  önce oda 
sıcaklığında (23 ± 3°C) 1 gün bekletilmelidir. 
Yapıştırıcı olarak: PROEPO MAX kova A ve B bileşen orta devirli bir karıştırıcı 
yardımıyla 400-600 dev/dak hızla, homojen bir karışım olana kadar karışım yapıl-
malıdır. Yüzeye düz çelik  mala ile yayılır. Dişli  mala ile dairesel hareket ettirilerek 
karo ebadına göre  taranır. Taraklanan harç üzerine seramikler bastırılarak yapıştırılır. 
Kuvvetli yapışma için lastik çekiç ile kuvvet uygulanır.  Derz dolgu payının eşit 
alınması için seramikler arasına derz artıları kullanılabilir . Yaklaşık 20 – 40 dakika 
beklendikten sonra sıcak sabunlu su ve sünger ile fazlalıklar temizlenir ve yüzey son 
haline getirilir. Yapıştırılan karoların en az 24 saat direkt su ile temasından kaçınıl-
malıdır. Kaptaki kullanım süresi geçmiş veya kabuklaşmış harç bertaraf edilmelidir. 
Derz dolgusu olarak:
Seramikler yapıştırılıp kuruduktan sonra hazırlanan harç yüzeye yayılarak kauçuk 
kenarlı dolgu mala ile derz aralıklarına çapraz hareketlerle doldurulmalı ve fazlalıklar 
sıyrılarak yüzeyden alınmalıdır. Seramiğin üzerinde kalan kalıntılar, yaklaşık 6 saat 
sonra yine sıcak sabunlu su ile temizlenir.

Kullanım Alanları: BARS Dilatasyon Bandı’nın yapıştırılmasında, Metal profillerin 
betona yapıştırılmasında, Gıda endüstrisinde (süt, bira, şarap, et entegre tesisleri, 
mezbaha, kafeterya ve restoranlar), tekstil, elektronik sanayi tesisleri, hastane, 
laboratuvar ve ilaç sanayi gibi hijyen istenen tesislerde laboratuvar tezgahları ve 
ticari mutfak çalışma yüzeylerinde, tuz veya termal su içeren yüzme havuzlarında, 
atık su arıtma tesislerinde yer ve duvar derzlerinin doldurulmasında seramik, karo 
, mozaik, dekoratif tuğla, doğal taş gibi kaplama malzemelerinin  yapıştırılmasında 
kullanılır. 

EPOKSİ ESASLI  SERAMİK YAPIŞTIRICI & DERZ DOLGU

PROEPO  MAX        440  

RAF ÖMRÜ      :  1 Yıldır.

DEPOLAMA :  +5°C / +25°C   

RENK     :  Beyaz

GÖRÜNÜM  :  Sıvı

4.5 kg 

Çift taraflı3-4 kg/ m2

0.500 kg 

8680746483507

5.00 kg 
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   El mikseri                    DolguMala                   Plastik Çekiç                Rulo                     Dişli Mala



91
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Uygulama Talimatı: Derz araları ;kuru ve sağlam olmalıdır. 
Fayans yapıştırıcısı tamamen kurumuş olmalıdır. Yapışmayı 
önleyecek yağ, gres, kir, boya, tuz kusması gibi kalıntılardan 
arındırılmalıdır. Sıcak ve kuru ortamda, uygulamadan önce 
derzler su ile nemlendirilmelidir.
4-4,5 lt su üzerine 20 kg PROFUGA yavaşça boşaltarak topak 
kalmayıncaya kadar düşük devirli mixer yardımıyla karıştırılır. 
Suyun belirtilenden fazla veya az konulması çatlamaya, tozu-
maya ve renk kusurlarına neden olabilir. Harç olgunlaşması 
için 5-10 dakika dinlendirilir. Uygulamaya başlamadan tekrar 
karıştırılır. Seramikler yapıştırılıp kuruyana kadar kesinlikle suy-
la temastan kaçınılmalıdır. Hazırlanan harç, yüzeye yayılarak 
kauçuk kenarlı dolgu mala ile derz aralıklarına çapraz hare-
ketlerle doldurulmalı ve fazlalıklar sıyrılarak yüzeyden alın-
malıdır.  Derz dolgu malzemesi kuruduğunda,  nemli sünger ile 
yüzey dairesel hareketlerle temizlenmelidir. Uygulama aletlerini 
su ile temizleyiniz. Kaptaki kullanım süresi geçmiş veya kabuk-
laşmış harç bertaraf edilmelidir. Uygulamadan sonra eller ve 
uygulama aletleri bol su ile yıkanmalıdır.

ÇİMENTO ESASLI SİLİKONLU  DERZ DOLGU  HARCI CG1

PROFUGA                 445

Ürün Tanımı: Çimento esaslı, silikonlu  
1-6 mm derz aralığı için uygun, derz 
dolgu malzemesidir.

Özellikler: Suya, neme ve darbelere dayanıklıdır. Silikon içeriği 
sebebiyle su itici özelliklidir.Yüksek yapışma gücüne sahiptir. 1-6 
mm derz aralığı için uygundur. Aderansı yüksektir. Pürüzsüz yüzey 
sağlar. 

Kullanım Alanları: İç mekanlarda, yer ve duvarda, seramik, 
mermer, doğal taş, cam mozaik gibi kaplama malzemelerinin 1-6 
mm derz boşluklarının doldurulmasında kullanılır. Banyo, mutfak, 
balkon, teras gibi alanlarda güvenle kullanılır.

RAF ÖMRÜ      :  1 Yıldır.

DEPOLAMA :  +5°C / +25°C   

RENK     :  Bars Renk  Kartelası

GÖRÜNÜM  :  Toz

  5.00 kg 

Derz genişliği ve
seramik boyutuna 
bağlı değişir.

        -

8680746483514

   5.00 kg 
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Seramik-Granit Yapıştırıcılar Derz Dolgular

Ürün Tanımı: Çimento esaslı, silikon-
lu , esnek, 1-6 mm derz aralığı için 
uygun, derz dolgu malzemesidir.

Özellikler:  Suya, neme ve darbelere dayanıklıdır. Silikon içeriği 
sebebiyle su itici özelliklidir.1-6 mm derz aralığı için uygun. Yük-
sek yapışma gücüne sahiptir. Aderansı yüksektir. Pürüzsüz yüzey 
sağlar. 

Uygulama Talimatı: Derz araları ;kuru ve sağlam olmalıdır. Fayans 
yapıştırıcısı tamamen kurumuş olmalıdır. Yapışmayı önleyecek 
yağ, gres, kir, boya, tuz kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. 
Sıcak ve kuru ortamda, uygulamadan önce derzler su ile nemlendi-
rilmelidir.4-4,5 lt su üzerine 20 kg PROFUGA FLEX yavaşça boşal-
tarak topak kalmayıncaya kadar düşük devirli mixer yardımıyla 
karıştırılır. Suyun belirtilenden fazla veya az konulması çatlamaya, 
tozumaya ve renk kusurlarına neden olabilir. Harç olgunlaşması 
için 5-10 dakika dinlendirilir. Uygulamaya başlamadan tekrar 
karıştırılır. Seramikler yapıştırılıp kuruyana kadar kesinlikle suyla 
temastan kaçınılmalıdır. Hazırlanan harç, yüzeye yayılarak kauçuk 
kenarlı dolgu mala ile derz aralıklarına çapraz hareketlerle doldu-
rulmalı ve fazlalıklar sıyrılarak yüzeyden alınmalıdır.  Derz dolgu 
malzemesi kuruduğunda,  nemli sünger ile yüzey dairesel hare-
ketlerle temizlenmelidir. Uygulama aletlerini su ile temizleyiniz. 
Kaptaki kullanım süresi geçmiş veya kabuklaşmış harç bertaraf 
edilmelidir. Uygulamadan sonra eller ve uygulama aletleri bol su 
ile yıkanmalıdır. 

Kullanım Alanları: İç mekanlarda, yer ve duvarda, seramik, mer-
mer, doğal taş, cam, mozaik gibi kaplama malzemelerinin 1-6 mm 
derz boşluklarının doldurulmasında kullanılır. Banyo, mutfak, bal-
kon, teras gibi alanlarda güvenle kullanılır.

ÇİMENTO ESASLI FLEX SİLİKONLU
DERZ DOLGU  HARCI CG1

PROFUGA FLEX   1-6 mm        455  

RAF ÖMRÜ      :  1 Yıldır.

DEPOLAMA :  +5°C / +25°C   

RENK     :  Bars Renk  Kartelası

GÖRÜNÜM  :  Toz

20.00 kg 
Derz genişliği ve
seramik boyutuna 
bağlı değişir.

-

8680746483521

-
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  5.00 kg 

   El mikseri                        Mala                      Dolgu Mala                 Sünger Bez                       
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Seramik-Granit Yapıştırıcılar Derz Dolgular

Uygulama Talimatı: Derz araları ;kuru ve sağlam olmalıdır. Fayans 
yapıştırıcısı tamamen kurumuş olmalıdır. Yapışmayı önleyecek 
yağ, gres, kir, boya, tuz kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. 
Sıcak ve kuru ortamda, uygulamadan önce derzler su ile nemlendi-
rilmelidir.4-4,5 lt su üzerine 20 kg PROFUGA MAX yavaşça boşal-
tarak topak kalmayıncaya kadar düşük devirli mixer yardımıyla 
karıştırılır. Suyun belirtilenden fazla veya az konulması çatlamaya, 
tozumaya ve renk kusurlarına neden olabilir. Harç olgunlaşması 
için 5-10 dakika dinlendirilir. Uygulamaya başlamadan tekrar 
karıştırılır. Seramikler yapıştırılıp kuruyana kadar kesinlikle suyla 
temastan kaçınılmalıdır. Hazırlanan harç, yüzeye yayılarak kauçuk 
kenarlı dolgu mala ile derz aralıklarına çapraz hareketlerle doldu-
rulmalı ve fazlalıklar sıyrılarak yüzeyden alınmalıdır.  Derz dolgu 
malzemesi kuruduğunda  nemli sünger ile yüzey dairesel hare-
ketlerle temizlenmelidir. Uygulama aletlerini su ile temizleyiniz. 
Kaptaki kullanım süresi geçmiş veya kabuklaşmış harç bertaraf 
edilmelidir. Uygulamadan sonra eller ve uygulama aletleri bol su ile 
yıkanmalıdır.

ÇİMENTO ESASLI FLEX SİLİKONLU  DERZ DOLGU  
HARCI   CG2

PROFUGA  MAX  2-20mm         456

Ürün Tanımı: Çimento esaslı, silikon-
lu , esnek, 2-20 mm derz aralığı için 
uygun, derz dolgu malzemesidir.

Özellikler: Suya, neme ve darbelere dayanıklıdır. Silikon içeriği 
sebebiyle su itici özelliklidir. 2-20 mm derz aralığı için uygun. Yük-
sek yapışma gücüne sahiptir. Aderansı yüksektir. Pürüzsüz yüzey 
sağlar. 

Kullanım Alanları: İç mekanlarda, yer ve duvarda, seramik, mer-
mer, doğal taş, cam, mozaik gibi kaplama malzemelerinin 2-20 
mm derz boşluklarının doldurulmasında kullanılır. Banyo, mutfak, 
balkon, teras gibi alanlarda güvenle kullanılır.

RAF ÖMRÜ      :  1 Yıldır.

DEPOLAMA :  +5°C / +25°C   

RENK     :  Bars Renk  Kartelası

GÖRÜNÜM  :  Toz

20.00 kg 
Derz genişliği ve
seramik boyutuna 
bağlı değişir.

-

8680746484290

-
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Seramik-Granit Yapıştırıcılar Derz Dolgular

Ürün Tanımı: Havuzlar için gelişti-
rilmiş, çimento esaslı, küf ve mantar 
oluşumuna dirençli, esnek, 1-6 mm 
derz aralığı için uygun, derz dolgu 
malzemesidir.

Özellikler:  Mantar ve küf oluşumuna dirençlidir.  Suya, neme 
ve darbelere dayanıklıdır. Su itici özelliklidir. 1-6 mm derz aralığı 
için uygun. Yüksek yapışma gücüne sahiptir. Aderansı yüksektir. 
Pürüzsüz yüzey sağlar. 

Uygulama Talimatı: Derz araları ;kuru ve sağlam olmalıdır. 
Fayans yapıştırıcısı tamamen kurumuş olmalıdır. Yapışmayı 
önleyecek yağ, gres, kir, boya, tuz kusması gibi kalıntılardan 
arındırılmalıdır. Sıcak ve kuru ortamda, uygulamadan önce 
derzler su ile nemlendirilmelidir. 4-4,5 lt su üzerine 20 kg 
PROFUGA POOL yavaşça boşaltarak topak kalmayıncaya 
kadar düşük devirli mixer yardımıyla karıştırılır. Suyun belir-
tilenden fazla veya az konulması çatlamaya, tozumaya ve renk 
kusurlarına neden olabilir. Harç olgunlaşması için 5-10 dakika 
dinlendirilir. Uygulamaya başlamadan tekrar karıştırılır. Sera-
mikler yapıştırılıp kuruyana kadar kesinlikle suyla temastan 
kaçınılmalıdır. Hazırlanan harç yüzeye yayılarak kauçuk kenarlı 
dolgu mala ile derz aralıklarına çapraz hareketlerle doldurul-
malı ve fazlalıklar sıyrılarak yüzeyden alınmalıdır.  Derz dolgu 
malzemesi kuruduğunda  nemli sünger ile yüzey dairesel hare-
ketlerle temizlenmelidir. Uygulama aletlerini su ile temizleyiniz. 
Kaptaki kullanım süresi geçmiş veya kabuklaşmış harç bertaraf 
edilmelidir. Uygulamadan sonra eller ve uygulama aletleri bol 
su ile yıkanmalıdır.

Kullanım Alanları: İç mekanlarda, yer ve duvarda, seramik, mer-
mer, doğal taş, cam mozaik gibi kaplama malzemelerinin 1-6 mm 
derz boşluklarının doldurulmasında kullanılır. Banyo, mutfak, 
balkon, teras gibi alanlarda güvenle kullanılır. Havuz, su deposu, 
sauna, kaplıca, banyo gibi ıslak hacimli mekanlarda, alttan ısıtmalı 
sistem gibi ani ısı dönüşümlerinin olduğu mekanlarda, yatay ve 
düşey uygulamalarda mükemmel sonuç verir.

ÇİMENTO ESASLI YÜKSEK PERFORMANSLI ESNEK  
DERZ DOLGU  HARCI -  CG2WA

PROFUGA POOL         447

RAF ÖMRÜ      :  1 Yıldır.

DEPOLAMA :  +5°C / +25°C   

RENK     :  Bars Renk  Kartelası

GÖRÜNÜM  :  Toz

5.00 kg 

Derz genişliği ve
seramik boyutuna 
bağlı değişir.

20.00 kg 

8680746484306

5.00 kg 
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Seramik-Granit Yapıştırıcılar Derz Dolgular

Uygulama Talimatı: Derz araları ;kuru ve sağlam olmalıdır. 
Fayans yapıştırıcısı tamamen kurumuş olmalıdır.Yapışmayı 
önleyecek yağ, gres, kir, boya, tuz kusması gibi kalıntılardan 
arındırılmalıdır. Sıcak ve kuru ortamda, uygulamadan önce 
derzler su ile nemlendirilmelidir. 4-4,5lt su üzerine 20 kg 
PROFUGA ANT yavaşça boşaltarak topak kalmayıncaya kadar 
düşük devirli mixer yardımıyla karıştırılır. Suyun belirtilenden 
fazla veya az konulması çatlamaya, tozumaya ve renk kusur-
larına neden olabilir. Harç olgunlaşması için 5-10 dakika din-
lendirilir. Uygulamaya başlamadan tekrar karıştırılır. Seramikler 
yapıştırılıp kuruyana kadar kesinlikle suyla temastan kaçınıl-
malıdır. Hazırlanan harç, yüzeye yayılarak kauçuk kenarlı dolgu 
mala ile derz aralıklarına çapraz hareketlerle doldurulmalı ve 
fazlalıklar sıyrılarak yüzeyden alınmalıdır.  Derz dolgu malzemesi 
kuruduğunda  nemli sünger ile yüzey dairesel hareketlerle 
temizlenmelidir. Kaptaki kullanım süresi geçmiş veya kabuk-
laşmış harç bertaraf edilmelidir. 

ÇİMENTO ESASLI ANTİBAKTERİYEL  DERZ DOLGU  HARCI

PROFUGA  ANT           450

Ürün Tanımı: Çimento esaslı, anti-
bakteriyel,  1-6 mm derz aralığı için 
uygun, derz dolgu malzemesidir.

Özellikler: Suya, neme ve darbelere dayanıklıdır. Yüksek yapışma 
gücüne sahiptir. Aderansı yüksektir. Pürüzsüz yüzey sağlar. Küf 
ve mantar oluşumuna dirençlidir.

Kullanım Alanları: İç mekanlarda, yer ve duvarda, seramik, 
mermer, doğal taş, cam, mozaik gibi kaplama malzemelerinin 1-6 
mm derz boşluklarının doldurulmasında kullanılır. Banyo, mutfak, 
balkon, teras gibi alanlarda güvenle kullanılır.

RAF ÖMRÜ      :  1 Yıldır.

DEPOLAMA :  +5°C / +25°C   

RENK     :  Bars Renk  Kartelası

GÖRÜNÜM  :  Toz

20.00 kg 
Derz genişliği ve
seramik boyutuna 
bağlı değişir.

     5.00 kg 

8680746483538
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Seramik-Granit Yapıştırıcılar Derz Dolgular

Ürün Tanımı: Çimento esaslı ,yüksek 
performanslı, gri renkli  granit ve 
mermer yapıştırma harcıdır. 

Özellikler:  Yüksek performanslıdır.Suya, neme ve darbelere 
dayanıklıdır. Priz alma süresi uygunluğu,  uygulama kolaylığı 
sağlar, fazla  işçilik gerektirmez. Yüksek yapışma gücüne sahip-
tir. Aderansı yüksektir. Yukarıdan aşağı ve yatay olarak seramik 
döşemeye uygundur.  Kolay taraklanabilir. 

Uygulama Talimatı: Yüzey; kürünü almış ,kuru ve sağlam ol-
malıdır. Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, tuz kusması gibi 
kalıntılardan arındırılmalıdır. Yüzey pürüzlü olmalıdır. Uygulama 
yapılacak yüzeyde önemli bozukluklar varsa PROREPAIR THIN 
veya PROREPAIR ; deniz suyu, kanalizasyon gibi yüksek sülfa-
ta maruz kalan ortamlarda uygulama yapılacak ise PROREPAIR 
PLUS ile en az 24 saat önceden onarılmalı. 6-7lt su üzerine 25 
kg PROMARBLE yavaşça boşaltarak topak kalmayıncaya ka-
dar düşük devirli mixer yardımıyla karıştırılır. Harç olgunlaşması 
için 5-10 dakika dinlendirilir. Uygulamaya başlamadan tekrar 
karıştırılır. PROMARBLE yüzeye mala ile yayılır. Dişli  mala ile 
dairesel hareket ettirilerek  taranır. Taraklanan harç üzerine se-
ramikler bastırılarak yapıştırılır. Derz dolgu payının eşit alınması 
için seramikler arasına derz artıları kullanılabilir .Kaptaki kullanım 
süresi geçmiş veya kabuklaşmış harç bertaraf edilmelidir. Yüzeyler 
nemli bez ile temizlenmelidir. Yapıştırılan karoların en az 24 saat 
direkt su ile temasından kaçınılmalıdır.

Kullanım Alanları: Seramik, karo , mermer, granit, doğal granit,mo-
zaik, dekoratif tuğla, doğal taş gibi kaplama malzemelerinin 
yapıştırılmasında ; banyo, mutfak gibi ıslak hacimlerde, beton, tuğla, 
sıva  gibi yüzeyler üzerine uygulanabilir. Mevcut seramik üzeri sera-
mik yapıştırma uygulamalarından önce yüzey mutlaka PROJEL PR 
ile pürüzlendirilmelidir.

ÇİMENTO ESASLI YÜKSEK PERFORMANSLI GRANİT & 
MERMER YAPIŞTIRMA  HARCI C2T

PROMARBLE                470         

RAF ÖMRÜ      :  1 Yıldır.

DEPOLAMA :  +5°C / +25°C   

RENK     :  Gri

GÖRÜNÜM  :  Toz

5.00 kg 

   3-5 kg/ m2

        -

8680746483545

  5.00 kg 
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Seramik-Granit Yapıştırıcılar Derz Dolgular

Uygulama Talimatı: Yüzey; kürünü almış ,kuru ve sağlam ol-
malıdır. Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, tuz kusması 
gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. Yüzey pürüzlü olmalıdır. Uygu-
lama yapılacak yüzeyde önemli bozukluklar varsa PROREPAIR 
THIN veya PROREPAIR ; deniz suyu, kanalizasyon gibi yüksek 
sülfata maruz kalan ortamlarda uygulama yapılacak ise PRORE-
PAIR PLUS ile en az 24 saat önceden onarılmalı.
6-7lt su üzerine 25 kg PROMARBLE yavaşça boşaltarak topak 
kalmayıncaya kadar düşük devirli mixer yardımıyla karıştırılır. 
Harç olgunlaşması için 5-10 dakika dinlendirilir. Uygulamaya 
başlamadan tekrar karıştırılır. PROMARBLE W yüzeye mala ile 
yayılır. Dişli  mala ile dairesel hareket ettirilerek  taranır. Tarak-
lanan harç üzerine seramikler bastırılarak yapıştırılır. Derz 
dolgu payının eşit alınması için seramikler arasına derz artıları 
kullanılabilir .Kaptaki kullanım süresi geçmiş veya kabuklaşmış 
harç bertaraf edilmelidir. Yüzeyler nemli bez ile temizlenmelidir. 
Yapıştırılan karoların en az 24 saat direkt su ile temasından 
kaçınılmalıdır.

ÇİMENTO ESASLI YÜKSEK PERFORMANSLI GRANİT & 
MERMER YAPIŞTIRMA HARCI C2T BEYAZ

PROMARBLE   W                475         

Ürün Tanımı: Çimento esaslı ,yüksek 
performanslı, beyaz renkli  granit ve 
mermer yapıştırma harcıdır.

Özellikler: Yüksek performanslıdır.Suya, neme ve darbelere 
dayanıklıdır. Priz alma süresi uygunluğu, uygulama kolaylığı sağlar, 
fazla  işçilik gerektirmez. Yüksek yapışma gücüne sahiptir. Ade-
ransı yüksektir. Yukarıdan aşağı ve yatay olarak seramik döşemeye 
uygundur.  Kolay taraklanabilir. 

Kullanım Alanları: Seramik, karo , mermer, granit, doğal granit,mo-
zaik, dekoratif tuğla, doğal taş gibi kaplama malzemelerinin 
yapıştırılmasında ; banyo, mutfak gibi ıslak hacimlerde, beton, 
tuğla,sıva  gibi yüzeyler üzerine uygulanabilir. Mevcut seramik üzeri 
seramik yapıştırma uygulamalarından önce yüzey mutlaka PROJEL 
PR ile pürüzlendirilmelidir.

RAF ÖMRÜ      :  1 Yıldır.

DEPOLAMA :  +5°C / +25°C   

RENK     :  Beyaz

GÖRÜNÜM  :  Toz

25.00 kg 

   3-5 kg/ m2

        -

8680746483552

25.00 kg 
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Seramik-Granit Yapıştırıcılar Derz Dolgular

Ürün Tanımı: Çimento esaslı ,yüksek 
performanslı, esnek, gri renkli  granit 
ve mermer yapıştırma harcıdır.

Özellikler:  Suya, neme ve darbelere dayanıklıdır.Priz alma süresi 
uygunluğu ile uygulama kolaylığı sağlar, fazla  işçilik gerektirmez. 
Yüksek yapışma gücüne sahiptir. Aderansı yüksektir. Yukarıdan 
aşağı seramik döşemeye uygundur. Kolay taraklanabilir. 

Uygulama Talimatı: Yüzey; kürünü almış ,kuru ve sağlam 
olmalıdır. Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, tuz 
kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. Yüzey pürüzlü 
olmalıdır. Uygulama yapılacak yüzeyde önemli bozuk-
luklar varsa PROREPAIR THIN veya PROREPAIR ; deniz 
suyu, kanalizasyon gibi yüksek sülfata maruz kalan or-
tamlarda uygulama yapılacak ise PROREPAIR PLUS ile 
en az 24 saat önceden onarılmalı. 6-7lt su üzerine 25 kg 
PROMARBLE FLEX yavaşça boşaltarak topak kalmayın-
caya kadar düşük devirli mixer yardımıyla karıştırılır. Harç 
olgunlaşması için 5-10 dakika dinlendirilir. Uygulamaya 
başlamadan tekrar karıştırılır. PROMARBLE FLEX yüzeye 
mala ile yayılır. Taraklı mala ile dairesel hareket ettirilerek  
taranır. Taraklanan harç üzerine seramikler bastırılarak 
yapıştırılır. Derz dolgu payının eşit alınması için seramikler 
arasına derz artıları kullanılabilir. Kaptaki kullanım süresi 
geçmiş veya kabuklaşmış harç bertaraf edilmelidir. Yüzey-
ler nemli bez ile temizlenmelidir. Yapıştırılan karoların en az 
24 saat direkt su ile temasından kaçınılmalıdır.

Kullanım Alanları: Seramik, karo ,mermer, granit, doğal granit, 
mozaik, dekoratif tuğla, doğal taş gibi kaplama malzemelerinin 
yapıştırılmasında ; banyo, mutfak gibi ıslak hacimlerde, beton, 
tuğla,sıva  gibi yüzeyler üzerine uygulanabilir. Mevcut seramik 
üzeri seramik yapıştırma uygulamalarından önce yüzey mutlaka 
PROJEL  ile pürüzlendirilmelidir. 

ÇİMENTO ESASLI YÜKSEK PERFORMANSLI BÜYÜK EBATLI 
GRANİT & MERMER YAPIŞTIRMA  HARCI C2TE

PROMARBLE  FLEX             480         

RAF ÖMRÜ      :  1 Yıldır.

DEPOLAMA :  +5°C / +25°C   

RENK     :  Gri

GÖRÜNÜM  :  Toz

25.00 kg 

   3-5 kg/ m2

        -

8680746483569

25.00 kg 
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Seramik-Granit Yapıştırıcılar Derz Dolgular

Uygulama Talimatı: Yüzey; kürünü almış ,kuru ve sağlam ol-
malıdır. Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, tuz kusması gibi 
kalıntılardan arındırılmalıdır. Yüzey pürüzlü olmalıdır. Uygulama 
yapılacak yüzeyde önemli bozukluklar varsa PROREPAIR THIN 
veya PROREPAIR ; deniz suyu, kanalizasyon gibi yüksek sülfata 
maruz kalan ortamlarda uygulama yapılacak ise PROREPAIR PLUS 
ile en az 24 saat önceden onarılmalı. 6-7 lt su üzerine 25 kg PRO-
MARBLE FLEX W yavaşça boşaltarak topak kalmayıncaya kadar 
düşük devirli mixer yardımıyla karıştırılır. Harç olgunlaşması için 
5-10 dakika dinlendirilir. Uygulamaya başlamadan tekrar karıştırılır. 
PROMARBLE FLEX yüzeye mala ile yayılır. Taraklı mala ile daire-
sel hareket ettirilerek  taranır. Taraklanan harç üzerine seramikler 
bastırılarak yapıştırılır. Derz dolgu payının eşit alınması için sera-
mikler arasına derz artıları kullanılabilir .Kaptaki kullanım süresi 
geçmiş veya kabuklaşmış harç bertaraf edilmelidir. Yüzeyler nemli 
bez ile temizlenmelidir. Yapıştırılan karoların en az 24 saat direkt su 
ile temasından kaçınılmalıdır.

ÇİMENTO ESASLI YÜKSEK PERFORMANSLI BÜYÜK EBATLI 
GRANİT & MERMER BEYAZ YAPIŞTIRMA  HARCI C2TE

PROMARBLE   FLEX    W          485         

Ürün Tanımı: Çimento esaslı ,yüksek 
performanslı, esnek ,beyaz renkli  
granit ve mermer yapıştırma harcıdır.

Özellikler: Suya, neme ve darbelere dayanıklıdır.Esnektir.Priz alma 
süresi uygunluğu ile uygulama kolaylığı sağlar, fazla  işçilik gerek-
tirmez. Yüksek yapışma gücüne sahiptir. Aderansı yüksektir. Yu-
karıdan aşağı seramik döşemeye uygundur. Kolay taraklanabilir. 

Kullanım Alanları: Seramik, karo ,mermer, granit, doğal granit, 
mozaik, dekoratif tuğla, doğal taş gibi kaplama malzemelerinin 
yapıştırılmasında ; banyo, mutfak gibi ıslak hacimlerde, beton, 
tuğla,sıva  gibi yüzeyler üzerine uygulanabilir. Mevcut seramik 
üzeri seramik yapıştırma uygulamalarından önce yüzey mutlaka 
PROJEL  ile pürüzlendirilmelidir. 

RAF ÖMRÜ      :  1 Yıldır.

DEPOLAMA :  +5°C / +25°C   

RENK     :  Beyaz

GÖRÜNÜM  :  Toz

  5.00 kg 

   3-5 kg/ m2

        -

8680746483576

  5.00 kg 
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   El mikseri                        Mala                      Plastik Çekiç               Dişli Mala                       
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Seramik-Granit Yapıştırıcılar Derz Dolgular

Ürün Tanımı: Çimento esaslı ,yüksek 
performanslı, esnek, kayma özelliği 
azaltılmış, şekli bozulabilir, gri 
renkli  granit ve mermer yapıştırma 
harcıdır.

Özellikler:  Suya, neme ve darbelere dayanıklıdır.Maksimum perfor-
manslıdır.Priz alma süresi uygunluğu ile uygulama kolaylığı sağlar, 
fazla  işçilik gerektirmez. Yüksek yapışma gücüne sahiptir. Aderansı 
yüksektir. Yukarıdan aşağı seramik döşemeye uygundur. Kolay 
taraklanabilir. 

Uygulama Talimatı: Yüzey; kürünü almış ,kuru ve sağlam 
olmalıdır. Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, tuz 
kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. Yüzey pürüzlü 
olmalıdır. Uygulama yapılacak yüzeyde önemli bozukluklar 
varsa PROREPAIR THIN veya PROREPAIR ; deniz suyu, 
kanalizasyon gibi yüksek sülfata maruz kalan ortamlarda 
uygulama yapılacak ise PROREPAIR PLUS ile en az 24 saat 
önceden onarılmalı. 6-7lt su üzerine 25 kg PROMARBLE 
MAX yavaşça boşaltarak topak kalmayıncaya kadar düşük 
devirli mixer yardımıyla karıştırılır. Harç olgunlaşması için 
5-10 dakika dinlendirilir. Uygulamaya başlamadan tekrar 
karıştırılır. PROMARBLE MAX yüzeye mala ile yayılır. 
Taraklı mala ile dairesel hareket ettirilerek  taranır. Tarak-
lanan harç üzerine seramikler bastırılarak yapıştırılır. Derz 
dolgu payının eşit alınması için seramikler arasına derz 
artıları kullanılabilir .Kaptaki kullanım süresi geçmiş veya 
kabuklaşmış harç bertaraf edilmelidir. Yüzeyler nemli bez 
ile temizlenmelidir. Yapıştırılan karoların en az 24 saat 
direkt su ile temasından kaçınılmalıdır.

Kullanım Alanları: Seramik, karo ,mermer, granit, doğal granit, 
mozaik, dekoratif tuğla, doğal taş gibi kaplama malzemelerinin 
yapıştırılmasında ; banyo, mutfak gibi ıslak hacimlerde, beton, 
tuğla,sıva  gibi yüzeyler üzerine uygulanabilir. Mevcut seramik 
üzeri seramik yapıştırma uygulamalarından önce yüzey mutlaka 
PROJEL  ile pürüzlendirilmelidir.

ÇİMENTO ESASLI YÜKSEK PERFORMANSLI ESNEK 
GRANİT & MERMER YAPIŞTIRMA  HARCI   C2TES1

PROMARBLE  MAX             490         

RAF ÖMRÜ      :  1 Yıldır.

DEPOLAMA :  +5°C / +25°C   

RENK     :  Gri

GÖRÜNÜM  :  Toz

25.00 kg 

   3-5 kg/ m2

        -

8680746483583

25.00 kg 
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Seramik-Granit Yapıştırıcılar Derz Dolgular

Uygulama Talimatı: Yüzey; kürünü almış ,kuru ve sağlam ol-
malıdır. Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, tuz kusması gibi 
kalıntılardan arındırılmalıdır. Yüzey pürüzlü olmalıdır. Uygulama 
yapılacak yüzeyde önemli bozukluklar varsa PROREPAIR THIN 
veya PROREPAIR ; deniz suyu, kanalizasyon gibi yüksek sülfata 
maruz kalan ortamlarda uygulama yapılacak ise PROREPAIR 
PLUS ile en az 24 saat önceden onarılmalı. 6-7lt su üzerine 25 kg 
PROMARBLE MAX W yavaşça boşaltarak topak kalmayıncaya 
kadar düşük devirli mixer yardımıyla karıştırılır. Harç olgun-
laşması için 5-10 dakika dinlendirilir. Uygulamaya başlamadan 
tekrar karıştırılır. PROMARBLE MAX W yüzeye mala ile yayılır. 
Taraklı mala ile dairesel hareket ettirilerek  taranır. Taraklanan 
harç üzerine seramikler bastırılarak yapıştırılır. Derz dolgu payının 
eşit alınması için seramikler arasına derz artıları kullanılabilir.
Kaptaki kullanım süresi geçmiş veya kabuklaşmış harç bertaraf 
edilmelidir. Yüzeyler nemli bez ile temizlenmelidir. Yapıştırılan 
karoların en az 24 saat direkt su ile temasından kaçınılmalıdır.

ÇİMENTO ESASLI YÜKSEK PERFORMANSLI ESNEK GRANİT 
& MERMER BEYAZ YAPIŞTIRMA  HARCI  C2TES1

PROMARBLE   MAX    W             495         

Ürün Tanımı: Çimento esaslı ,yüksek 
performanslı, esnek, kayma özelliği 
azaltılmış, şekli bozulabilir, beyaz 
renkli  granit ve mermer yapıştırma 
harcıdır.

Özellikler: Suya, neme ve darbelere dayanıklıdır.Maksimum perfor-
manslıdır.Priz alma süresi uygunluğu ile uygulama kolaylığı sağlar, 
fazla  işçilik gerektirmez. Yüksek yapışma gücüne sahiptir. Aderansı 
yüksektir. Yukarıdan aşağı seramik döşemeye uygundur. Kolay 
taraklanabilir. 

Kullanım Alanları: Seramik, karo ,mermer, granit, doğal granit, 
mozaik, dekoratif tuğla, doğal taş gibi kaplama malzemelerinin 
yapıştırılmasında ; banyo, mutfak gibi ıslak hacimlerde, beton, 
tuğla,sıva  gibi yüzeyler üzerine uygulanabilir. Mevcut seramik 
üzeri seramik yapıştırma uygulamalarından önce yüzey mutlaka 
PROJEL  ile pürüzlendirilmelidir.

RAF ÖMRÜ      :  1 Yıldır.

DEPOLAMA :  +5°C / +25°C   

RENK     :  Beyaz

GÖRÜNÜM  :  Toz

25.00 kg 

   3-5 kg/ m2

        -

8680746483590

25.00 kg 
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Seramik-Granit Yapıştırıcılar Derz Dolgular

Ürün Tanımı: Su bazlı, akrilik emül-
siyon esaslı, esnek, küf ve mantar 
oluşumuna dirençli, su itici, kullanı-
ma hazır, 2-10 mm derz aralığı için 
uygun, derz dolgu üründür.

Özellikler:  Kullanıma hazırdır. Pratiktir.  Esnekliği sayesinde 
titreşim ve deformasyonları tolere edebilir. Kolay uygulanır.  Temiz 
çalışma ortamı sağlar.  Yapışma gücü yüksektir.  Suya neme karşı 
dayanıklıdır. 

Uygulama Talimatı: Yüzey; kürünü almış, kuru ve sağlam 
olmalıdır. Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, 
tuz kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. Seramik 
yapıştırıcı kürlendikten sonra PROFUGA TECH uygula-
masına geçilir. Kullanıma hazırdır. Profuga tech uygulama 
öncesi mikser ile karıştırılmalıdır. Seramikler yapıştırılıp 
kuruyana kadar kesinlikle suyla temastan kaçınılmalıdır. 
Hazırlanan harç yüzeye yayılarak kauçuk kenarlı dolgu 
mala ile derz aralıklarına çapraz hareketlerle doldurulmalı 
ve fazlalıklar sıyrılarak yüzeyden alınmalıdır.  Derz dolgu 
malzemesi kuruduğunda nemli sünger ile yüzey dairesel 
hareketlerle temizlenmelidir. Uygulama aletlerini su ile 
temizleyiniz. Kaptaki kullanım süresi geçmiş veya kabuk-
laşmış harç bertaraf edilmelidir. Uygulamadan sonra eller 
ve uygulama aletleri bol su ile yıkanmalıdır.
Yapıştırılan karoların en az 24 saat direkt su ile temasından 
kaçınılmalıdır. Kaptaki kullanım süresi geçmiş veya kabuk-
laşmış harç bertaraf edilmelidir.

Kullanım Alanları: Seramik, karo, mozaik, dekoratif tuğla, doğal 
taş, gibi kaplama malzemelerinin derz boşluklarının doldurul-
masında kullanılır. 

KULLANIMA HAZIR ULTRA ESNEK DERZ DOLGU

PROFUGA TECH             461        

RAF ÖMRÜ      :  1 Yıldır.

DEPOLAMA :  +5°C / +25°C   

RENK     :  İrtibata Geçiniz

GÖRÜNÜM  :  Sıvı

3.00 kg 

Değişken

        -

8680746484467

3.00 kg 
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   El mikseri                        Mala                                Sünger Bez                     Dolgu Mala                              
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Seramik-Granit Yapıştırıcılar Derz Dolgular

Uygulama Talimatı: Yüzey; kürünü almış, kuru ve sağlam ol-
malıdır. Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, tuz kusması 
gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. Yüzey pürüzlü olmalıdır. 
Uygulama yapılacak yüzeyde önemli bozukluklar varsa PRO-
REPAIR THIN veya PROREPAIR; deniz suyu, kanalizasyon gibi 
yüksek sülfata maruz kalan ortamlarda uygulama yapılacak ise 
PROREPAIR PLUS ile en az 24 saat önceden onarılmalı. 6-7 lt 
su üzerine 25 kg PROMARBLE ULTRA MAX W yavaşça boşal-
tarak topak kalmayıncaya kadar düşük devirli mixer yardımıy-
la karıştırılır. Harç olgunlaşması için 5-10 dakika dinlendirilir. 
Uygulamaya başlamadan tekrar karıştırılır. PROMARBLE MAX 
W yüzeye mala ile yayılır. Taraklı mala ile dairesel hareket ettiril-
erek taranır. Taraklanan harç üzerine seramikler bastırılarak 
yapıştırılır. Derz dolgu payının eşit alınması için seramikler 
arasına derz artıları kullanılabilir. Kaptaki kullanım süresi geçmiş 
veya kabuklaşmış harç bertaraf edilmelidir. Yüzeyler nemli bez 
ile temizlenmelidir. Yapıştırılan karoların en az 24 saat direkt su 
ile temasından kaçınılmalıdır.

SU YALITIMI SAĞLAYAN ULTRA ESNEK GRANİT VE 
MERMER YAPIŞTIRMA HARCI

PROMARBLE ULTRA MAX W        497

Ürün Tanımı: Çimento esaslı, yüksek 
performanslı, ultra esnek, kayma 
özelliği azaltılmış, şekli bozulabil-
ir, beyaz renkli granit ve mermer 
yapıştırma harcıdır.

Özellikler: Ultra esnektir. Suya, neme ve darbelere dayanıklıdır. 
Maksimum performanslıdır. Priz alma süresi uygunluğu ile uygu-
lama kolaylığı sağlar, fazla işçilik gerektirmez.  Yüksek yapışma 
gücüne sahiptir.  Aderansı yüksektir.  Yukarıdan aşağı seramik 
döşemeye uygundur. Kolay taraklanabilir. 

Kullanım Alanları: Seramik, karo, mermer, granit, doğal granit, 
mozaik, dekoratif tuğla, doğal taş gibi kaplama malzemelerinin 
yapıştırılmasında ; banyo, mutfak gibi ıslak hacimlerde, beton, 
tuğla,sıva  gibi yüzeyler üzerine uygulanabilir. Mevcut seramik 
üzeri seramik yapıştırma uygulamalarından önce yüzey mutlaka 
PROJEL ile pürüzlendirilmelidir.

RAF ÖMRÜ      :  1 Yıldır.

DEPOLAMA :  +5°C / +25°C   

RENK     :  Beyaz

GÖRÜNÜM  :  Toz

25.00 kg 

   3-5 kg/ m2

        -

8680746484641

25.00 kg 
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105   -   Prolevel  515
106   -   Prolevel G 517
107   -   Promet Pr 521
108   -   Prorepair Thin 505
109   -   Prorepair 501
110    -   Prorepair Plus  510
111     -   Proplaster  525
112    -   Bars Tekno 3d 1020
113    -   Promet Grout 523
114    -   Progrout  520
115    -   Progrout Speed  530
116    -   Progas  Concrete  535
117    -   Probrick Adhesive 536
118    -    Procure 570
119    -    Procure P  575
120   -   Prodeco  580
121    -    Prodeco Powder  585
122   -    Prodeco Polish 590
123   -   Prohidro  565
124   -   Prohidro Injection  566
125   -   Prohidro Plaster  567
126   -   Prohidro Repair  568
127   -   Proall Ext 1002
128   -   Prokim  595
129   -   Proall Purpose 1001
130   -   Prodec  Plaster 1003
131    -   Prodec  Plaster L 1005
132   -   Promachine  Plaster  1007
133   -   Procor 1008
134   -   Proşap 1009
135   -   Proconcrete  1010
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Teknik Sıvalar ve Harçlar

Uygulama Talimatı: Yüzey; kürünü almış ,kuru ve sağlam ol-
malıdır. Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, tuz kusması gibi 
kalıntılardan arındırılmalıdır.Yüzey pürüzlendirilmeli. Yüzeyde 
kırık ve oyuk bölgeler PROREPAIR THIN veya PROREPAIR ; deniz 
suyu, kanalizasyon gibi yüksek sülfata maruz kalan ortamlar-
da uygulama yapılacak ise PROREPAIR PLUS ile en az 24 saat 
önceden onarılmalı. 6 -7 lt su üzerine 25 kg PROLEVEL  yavaşça 
boşaltarak topak kalmayıncaya kadar düşük devirli mixer 
yardımıyla karıştırılır. Harç olgunlaşması için 3-5 dakika din-
lendirilir. Uygulamaya başlamadan tekrar karıştırılır. Hazırlanan 
harç  bir köşeden başlayarak yüzeye boşaltılır ve kendiliğinden 
yayılır. Kendinden yayılan harcın kalınlığı çelik mala ile ayarlan-
malıdır. Hava kabarcığı oluşumunu engellemek için kirpi rulo ile 
yüzey düzeltilir. Üzerine kaplama işlemi yapılacaksa 24 saat sonra 
yapılabilir. Ürünün genleşme özelliğinden dolayı en yüksek düzey-
de faydalanılabilmesi için en fazla 15-20 dakika içerisinde işlemin 
tamamlanması önerilir.  Kullanım süresi geçmiş harç bertaraf 
edilmelidir.

ÇİMENTO ESASLI KENDİLİĞİNDEN YAYILAN TESVİYE ŞAPI

PROLEVEL                         515

Ürün Tanımı: Çimento esaslı , tek kat-
ta 1-10 mm arasında uygulanabilen, 
kolay uygulamayı sağlayabilen hiper 
akışkanlaştırıcılar içeren, kendiliğin-
den yayılan tesviye şapıdır.

Özellikler: Orta ve yoğun yaya trafiğine maruz kalan zeminler 
için uygundur. Kendiliğinden yayılarak teraziye gelir. Rötre çatlağı 
oluşmadan 1-10 mm kalınlıkta uygulamaya uygundur. Aşınmaya 
dirençlidir. İçeriğindeki özel polimer sayesinde yüksek aderansa  
sahiptir.

Kullanım Alanları: Son kat kaplama öncesi, tüm yapıların orta 
ve yoğun trafiğe maruz zeminlerinde, aşınma ve tozumaya karşı 
sağlam ve düzgün zemin oluşturmak amaçlı kullanılır.PVC, lami-
nat parke, ahşap, halı, seramik kaplama altında, zemin yalıtımın-
dan sonra , çimento esaslı yüzeylerin düzeltilmesinde  kullanılır.

RAF ÖMRÜ      :  1 Yıldır.

DEPOLAMA :  +5°C / +25°C   

RENK     :  Gri

GÖRÜNÜM  :  Toz

25.00 kg 

1,3-1,5 kg/ m2 (1mm)

        -

8680746483644

25.00 kg 
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   El mikseri                    Çekiç Mala                    Kirpi Rulo                 Çekpas
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Teknik Sıvalar ve Harçlar

Ürün Tanımı: Kalsiyum sülfat 
esaslı , tek katta 1,5-50 mm arasında 
uygulanabilen, kolay uygulamayı 
sağlayabilen hiperakışkanlaştırıcılar 
içeren, kendiliğinden yayılan tesviye 
şapıdır.

Özellikler:  PROLEVEL G ile her zaman düz bir yüzey elde edilir. 
Stabildir, büzülmez ve çatlamazlar. Gerilimsizdir. Orta ve yoğun 
yaya trafiğine maruz kalan zeminler için uygundur.  Kendiliğinden 
yayılarak teraziye gelir. Rötre çatlağı oluşmadan 1,5-50 mm kalın-
lıkta uygulamaya uygundur.  Aşınmaya dirençlidir.  İçeriğindeki 
özel polimer sayesinde yüksek aderansa sahiptir.

Uygulama Talimatı: Yüzey; kürünü almış ,kuru ve sağlam olmalıdır. 
Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, tuz kusması gibi kalıntılar-
dan arındırılmalıdır. Yüzey pürüzlendirilmeli. Yüzeyde kırık ve oyuk 
bölgeler PROREPAIR THIN veya PROREPAIR ; deniz suyu, kanali-
zasyon gibi yüksek sülfata maruz kalan ortamlarda uygulama yapıla-
cak ise PROREPAIR PLUS ile en az 24 saat önceden onarılmalı. 5-6 lt 
su üzerine 25 kg PROLEVEL G yavaşça boşaltarak 
topak kalmayıncaya kadar düşük devirli mixer yardımıyla karıştırılır. 
Harç olgunlaşması için 3-5 dakika dinlendirilir. Uygulamaya başlama-
dan tekrar karıştırılır. Hazırlanan harç  bir köşeden başlayarak yüzeye 
boşaltılır ve kendiliğinden yayılır. Kendinden yayılan harcın kalınlığı 
çelik mala ile ayarlanmalıdır. Hava kabarcığı oluşumunu engellemek 
için kirpi rulo ile yüzey düzeltilir. Üzerine kaplama işlemi yapılacaksa 
24 saat sonra yapılabilir. Ürünün genleşme özelliğinden dolayı en yük-
sek düzeyde faydalanılabilmesi için en fazla 15-20 dakika içerisinde 
işlemin tamamlanması önerilir.  Kullanım süresi geçmiş harç bertaraf 
edilmelidir.

Kullanım Alanları: Son kat kaplama öncesi tüm yapıların orta 
ve yoğun trafiğe maruz zeminlerinde, aşınma ve tozumaya karşı 
sağlam ve düzgün zemin oluşturmak amaçlı kullanılır.
PVC, laminat parke, ahşap, halı, seramik kaplama altında, zemin 
yalıtımından sonra, çimento esaslı yüzeylerin düzeltilmesinde  kul-
lanılır. Yerden ısıtmalı sistemlerde zeminde kullanılır.

KALSİYUM SÜLFAT ESASLI KENDİLİĞİNDEN YAYILAN 
TESVİYE ŞAPI

PROLEVEL G      517

RAF ÖMRÜ      :  1 Yıldır.

DEPOLAMA :  +5°C / +25°C   

RENK     :  Gri

GÖRÜNÜM  :  Toz

25.00 kg 

   1,3-1,5 kg/ m2

        -

8680746484658

25.00 kg 
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       El Mikseri                Çelik Mala                   Kirpi Rulo            Çekpas    
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Teknik Sıvalar ve Harçlar

Uygulama Talimatı: Yüzeyler temiz, düzgün, sağlam, her türlü 
toz, yağ, kir, pas, kalıp yağı, deterjan gibi benzeri yapışmayı 
engelleyici maddelerden ve atıklardan arındırılmalıdır. Beton 
zemin de su  birikintisi,  nem ve rutubet olmamalıdır. Kuru bir 
zemin olmalı, beton yüzey  rutubeti %4 ün altında olmalıdır. 
Yüzey Hazırlığı: Yüksek basınçlı su jeti, vakum, pürüzlendirme, 
kumlama, gibi uygun mekanik yüzey hazırlama teknikleri ile 
temizlenerek hazırlanmalıdır. Yapışmayı engelleyici her türlü 
maddeden arındırılmış, temiz bir kap içerisinde veya kendi 
ambalajında düşük devirli bir karıştırıcı ile topaksız homojen bir 
karışım elde edilinceye kadar karıştırılır. Karışım süresi minimum 
5 dk olmalıdır. Hazırlanan karışım hava sıcaklığı ve çevre şart-
larına bağlı olarak, 5 dakika içerisinde fırça, rulo veya püskürtme 
makineleri ile uygulanmalıdır. En az 2 kat uygulanması tavsiye 
edilir. İlk kat yüzeye emprenye olmuş ise yaklaşık 15 dakika (15 
ºC de) sonra diğer katları sürebilirsiniz. Uygulamanın aşağıdan 
yukarıya doğru yapılması tavsiye edilir. Verilen sarfiyat miktarı 
teorik olup, uygulama sıcaklığına, kullanılan taraklı mala tipine, 
seramik çeşidine, yüzeye ve işçiliğe bağlı olarak değişkenlik gös-
terebilir. Sarfiyat kontrolü için numune uygulaması yapılmasını 
tavsiye ederiz.

Kullanım Alanları: Havaalanları (pist, apron), limanlarda ve ter-
sanelerde, her türlü endüstriyel alanlar, imalathane ve depolarda, 
şehir içi ve dışı yollar, köprüler, viyadükler, yaya yolları, alışveriş 
merkezleri ve hastanelerde, tüm tarihi eserlerde (cami, kilise, kale, 
sütun, tapınak, heykel, vb.),  prefabrik binalarda, beton, doğal taş, 
asfalt gibi yüzeylerde, PROMET uygulaması öncesi astar olarak 
kullanılır.

METİL METAKRİLAT ESASLI ÜRÜNLER İÇİN ASTAR

PROMET PR           521

Ürün Tanımı: MMA esaslı, solventsiz, 
hava kurumalı, şeffaf, emprenye, 
yüzey koruma ve astar reçinesidir.

Özellikler: MMA esaslı dır. İç ve dış mekânlarda uygulanabilir. Çok 
uzun ömürlü ve dayanıklıdır. Uygulaması çok kolaydır. Atmosfer 
şartlarına karşı dayanıklıdır. Tek bileşenlidir. Yüzeyin emprenye 
olduğu için tozumayı önler. Uygulandığı yüzeyde aderansı çok yük-
sektir.

RAF ÖMRÜ      :  1 Yıldır.

DEPOLAMA :  +5°C / +25°C   

RENK     :  Berrak Sarı

GÖRÜNÜM  :  Likit

15.00 kg 

  200-300 gr/ m2

        -

8680746484634

15.00 kg 
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Teknik Sıvalar ve Harçlar

Ürün Tanımı: Çimento esaslı, polimer 
modifiyeli, yüksek performansa sa-
hip, ani ısı değişimlere dirençli, ince 
taneli yüzey tamir harcıdır.

Özellikler:  Yüksek aderansa sahiptir. Kolay hazırlanıp uygulanır.  
Düşey yüzeylerde sarkma yapmaz.Büzülme ve rötre çatlağı yap-
maz. 1-5 mm aralığında uygulanır.

Uygulama Talimatı: Yüzey; kuru , sağlam ,tozdan 
arındırılmış olmalıdır. Yapışmayı önleyecek yağ, gres, 
kir, boya, tuz kusması gibi kalıntılardan arındırıl-
malıdır. 5-6  lt su üzerine 25 kg PROREPAIR THIN  
yavaşça boşaltarak topak kalmayıncaya kadar düşük 
devirli mixer yardımıyla karıştırılır. Harç olgunlaşması 
için 5-10 dakika dinlendirilir. Uygulamaya başlama-
dan tekrar karıştırılır. Daha mukavemetli ürün 
elde edilmek isteniyorsa harca PROLATEX ilavesi 
yapılabilir. Harç çelik mala ile basınç uygulayarak 
uygulanmalıdır. Birden fazla  kat uygulanacak ise 
katlar arası en az 4-6 saat beklenmelidir. Yaz ayların-
da bu süre kısaltılabilir. İkinci kata geçilecek ise yüzey 
mutlaka sünger ile nemlendirilmelidir. Hazırlanan harç 
2 saat  içerisinde tüketilmeli, kullanım süresi geçmiş 
harç bertaraf edilmelidir.

Kullanım Alanları: Son kat boya öncesi tamirlerde, seramik ve 
granit  kaplama öncesi , yalıtım öncesinde, beton tamirinde, düzgün 
yüzey sağlama amaçlı  kullanılır.  Donatısız beton tamirinde, gaz 
beton, tuğla  gibi yüzeylerde ince çatlakların doldurulmasında 
kullanılır. 1-5 mm kadar boşlukların doldurulmasında kullanım için 
uygundur.

ÇİMENTO ESASLI YÜZEY ONARIMLARI İÇİN 
İNCE TAMİR HARCI

PROREPAIR THİN      505

RAF ÖMRÜ      :  1 Yıldır.

DEPOLAMA :  +5°C / +25°C   

RENK     :  Çimento Gri

GÖRÜNÜM  :  Toz

25.00 kg 

   1,0-1,5 kg/ m2

1 mm kalınlık

        -

8680746483613

25.00 kg 
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Teknik Sıvalar ve Harçlar

Uygulama Talimatı: Yüzey; kuru , sağlam ,tozdan 
arındırılmış olmalıdır. Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, 
boya, tuz kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. 

5-6  lt su üzerine 25 kg PROREPAIR THIN  yavaşça 
boşaltarak topak kalmayıncaya kadar düşük devirli mixer 
yardımıyla karıştırılır. Harç olgunlaşması için 5-10 dakika 
dinlendirilir. Uygulamaya başlamadan tekrar karıştırılır. 
Daha mukavemetli ürün elde edilmek isteniyorsa harca 
PROLATEX ilavesi yapılabilir. 

Harç çelik mala ile basınç uygulayarak uygulanmalıdır. 
Birden fazla  kat uygulanacak ise katlar arası en az 4-6 
sa beklenmelidir. Yaz aylarında bu süre kısaltılabilir. İkinci 
kata geçilecek ise yüzey mutlaka sünger ile nemlendi-
rilmelidir. Hazırlanan harç 2 saat  içerisinde tüketilmeli, 
kullanım süresi geçmiş harç bertaraf edilmelidir.

Kullanım Alanları: Son kat boya öncesi tamirlerde, seramik ve 
granit  kaplama öncesi , yalıtım öncesinde, beton tamirinde, düzgün 
yüzey sağlama amaçlı  kullanılır.  Donatısız beton tamirinde, gaz 
beton, tuğla  gibi yüzeylerde ince çatlakların doldurulmasında kul-
lanılır. 5-30 mm kadar boşlukların doldurulmasında kullanım için 
uygundur.

ÇİMENTO ESASLI YÜKSEK MUKAVEMETLİ KALIN
 TAMİR HARCI

PROREPAIR                 501

Ürün Tanımı: Çimento esaslı, polimer 
modifiyeli, yüksek performansa sahip, 
ani ısı değişimlere dirençli, ince taneli 
yüzey tamir harcıdır.

Özellikler: Yüksek aderansa sahiptir. Kolay hazırlanıp uygulanır. 
Düşey yüzeylerde sarkma yapmaz. Büzülme ve rötre çatlağı yap-
maz. 5-30 mm aralığında uygulanır.

RAF ÖMRÜ      :  1 Yıldır.

DEPOLAMA :  +5°C / +25°C   

RENK     :  Çimento Gri

GÖRÜNÜM  :  Toz

25.00 kg 

   1,6 - 2,0 kg/ m2

        -

8680746483620

25.00 kg 
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Teknik Sıvalar ve Harçlar

Ürün Tanımı: Çimento esaslı, yüksek 
performans ve mukavemete  sahip, 
ani ısı değişimlere dirençli, kalın ta-
neli yapısal  tamir harcıdır

Özellikler:  Deniz suyu,  kanalizasyon gibi yüksek sülfata maruz 
kalan yerlerde kullanımı uygundur.Yüksek aderansa sahiptir. 
Kolay hazırlanıp uygulanır.  Büzülme ve rötre çatlağı yapmaz.
Donma-çözülme döngüsüne üst düzey dayanım sağlar. 10-50 mm 
kadar boşlukların doldurulmasına uygundur.

Uygulama Talimatı: Yüzey; kuru , sağlam ,tozdan 
arındırılmış olmalıdır. Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, 
boya, tuz kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. 5-6  lt 
su üzerine 25 kg PROREPAIR PLUS  yavaşça boşaltarak 
topak kalmayıncaya kadar düşük devirli mixer yardımıyla 
karıştırılır. Harç olgunlaşması için 5-10 dakika dinlendirilir. 
Uygulamaya başlamadan tekrar karıştırılır. Harç çelik mala 
ile basınç uygulayarak uygulanmalıdır. Birden fazla  kat 
uygulanacak ise katlar arası en az 4-6 saat beklenmelidir. 
Yaz aylarında bu süre kısaltılabilir.. İkinci kata geçilecek ise 
yüzey mutlaka sünger ile nemlendirilmelidir. Hazırlanan 
harç 1-2 saat  içerisinde tüketilmeli, kullanım süresi geçmiş 
harç bertaraf edilmelidir.

Performans            ; (23°C , %50 Bağlı Nem )
Basınç Dayanımı  ; (28 gün)  ≥ 50 N/mm2 TSEN 196-1
Eğilme Dayanımı ;  (28 gün)  ≥ 7 N/mm2 TSEN 196-1

Kullanım Alanları: Son kat boya öncesi tamirlerde, seramik ve 
granit  kaplama öncesi , yalıtım öncesinde, beton tamirinde, do-
natısız beton tamirinde, gaz beton, tuğla  gibi yüzeylerde  çatlak-
ların doldurulmasında, su yalıtım öncesi yüzey hazırlığında,  köşe 
pahların oluşturulmasında kullanılır. 10-50 mm kadar boşlukların 
doldurulmasında kullanım için uygundur.

ÇİMENTO ESASLI YÜKSEK MUKAVEMETLİ YAPISAL 
TAMİR HARCI

PROREPAIR PLUS      510

RAF ÖMRÜ      :  1 Yıldır.

DEPOLAMA :  +5°C / +25°C   

RENK     :  Gri

GÖRÜNÜM  :  Toz

10.00 kg 

   1,5-2 kg/ m2(1mm)

        -

8680746483637

10.00 kg 
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Teknik Sıvalar ve Harçlar

Uygulama Talimatı: Yüzey; kuru , sağlam ,tozdan 
arındırılmış olmalıdır. Yapışmayı önleyecek yağ, gres, 
kir, boya, tuz kusması gibi kalıntılardan arındırıl-
malıdır. 6-7  lt su üzerine 25 kg PROPLASTER  yavaşça 
boşaltarak topak kalmayıncaya kadar düşük devirli 
mixer yardımıyla karıştırılır. Harç olgunlaşması için 
5-10 dakika dinlendirilir. Uygulamaya başlamadan 
tekrar karıştırılır. Hazırlanan harç 1-3 mm kalınlıkta 
yüzeye uygulanmalıdır. Daha kalın uygulamalar için 
iki kat önerilir. Birinci kat tam kuruduktan sonra ikinci 
kat çekilebilir. Zemindeki kopuk, çatlak, kırık bölgeler 
için ise harç çelik mala ile basınç uygulayarak doldu-
rulmalıdır.  24 saat geçtikten sonra sünger ile  belli 
aralıklarla yüzey nemlendirilmelidir. Hazırlanan harç 
30 dak.  içerisinde tüketilmeli, kullanım süresi geçmiş 
harç bertaraf edilmelidir.

ÇİMENTO ESASLI İNCE SATEN SIVA

PROPLASTER              525

Ürün Tanımı: Beyaz çimento ve toz 
polimer takviyeli iç ve dış cephe sıva 
yüzeylerinin pürüzsüz hale getirilme-
sinde kullanılan duvar ve tavan için 
üretilmiş ince  macun sıvadır.

Özellikler: Yüksek aderans ve dayanıklılık sağlar. Kılcal çatlak-
lıkların oluşmasını önler. Son kat boya kaplamanın pürüzsüz , 
sağlam ve düzgün görünmesine katkıda bulunur.

Kullanım Alanları: Çimento esaslı sıva, yüzeylerde son katta 
düzgün bir yüzey elde etmek için boya öncesi kullanılır.Duvar 
kağıtlarının altında düzgün yüzey oluşturmak için  kullanılabilir.
Alçının negatif yönlerinin aksine aşınmaya ve suya dayanıklıdır.  
Dış cephelerde pürüzsüz yüzey istenilen yerlerde kullanılır.  

RAF ÖMRÜ      :  1 Yıldır.

DEPOLAMA :  +5°C / +25°C   

RENK     :  Beyaz

GÖRÜNÜM  :  Toz

25.00 kg 

   1,1 kg/ m2 (1mm)

        -

8680746483668

25.00 kg 
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Teknik Sıvalar ve Harçlar

Ürün Tanımı: Çimento esaslı , 3D 
yazıcılar için geliştirilen, elyaf takvi-
yeli ,ince agregalı, yüksek perfor-
manslı 3d beton yazıcı harcıdır.

Özellikler:  Üst üste katmanlı yapısal bileşenleri oluşturulur. 
Çatlamaz. Elyaf takviyelidir.  Daha az iş yükü sağlar. Tasarımda 
özgürlüğü arttırır. Beton tüketiminde tasarruf sağlar.

Uygulama Talimatı: 4-6 kg su üzerine 25 kg TECHNO 3D  yavaşça 
boşaltarak topak kalmayıncaya kadar düşük devirli mixer yardımıy-
la karıştırılır. Harç olgunlaşması için 3-5 dakika dinlendirilir. Uygu-
lamaya başlamadan tekrar karıştırılır. Sıvı kimyasal Proses’e 
göre basım esnasında verilir. Hazırlanan harç  makinaya alınarak 
başlanır. Kullanım süresi geçmiş harç bertaraf edilmelidir.Optimum 
kalite elde etmek için lütfen uygulama talimatına sadık kalınız. 
Uygulama +5 C ve +30 C arasında yapılmalı. Sıcak, yağışlı ve 
rüzgarlı havalarda uygulama yapılmamalıdır . Don tehlikesi olan 
yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır.  Ürün kürünü alana (28 gün) 
kadar yağmur, su, don ve olumsuz dış etkenlerden korunmalıdır.

Performans            ; (23°C , %50 Bağlı Nem )
Basınç Dayanımı  ; (28 gün)  ≥ 47 N/mm2  TSEN 196-1
Eğilme Dayanımı ;  (28 gün)  ≥ 10 N/mm2 TSEN 196-1

NOT: Teknik konular için irtibata geçiniz.

Kullanım Alanları: Üst üste katmanlı yapısal bileşenleri oluştur-
mak için, bir 3D yazıcılı sistemde kullanılır.

POLİMERİK KOMPOZİT 3D BETON YAZICI HARCI

BARS TECHNO 3D          1020

RAF ÖMRÜ      :  1 Yıldır.

DEPOLAMA :  +5°C / +25°C   

RENK     :  Gri

GÖRÜNÜM  :  Toz

25.00 kg         -

8680746483873

25.00 kg 
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Teknik Sıvalar ve Harçlar

Uygulama Talimatı: Yüzey Kalitesi: Yüzeyler temiz, düzgün, sağlam, 
her türlü toz, yağ, kir, pas, kalıp yağı, deterjan gibi benzeri yapışmayı 
engelleyici maddelerden ve atıklardan arındırılmalıdır. Beton zemin 
de su birikintisi, nem ve rutubet olmamalıdır. Kuru bir zemin olmalı, 
beton yüzey rutubeti %4 ün altında olmalıdır. Yüzey Hazırlığı: Yüksek 
basınçlı su jeti, vakum, pürüzlendirme, kumlama gibi uygun me-
kanik yüzey hazırlama teknikleri ile temizlenerek hazırlanmalıdır. B 
bileşenini A bileşeni içine boşaltınız. Düşük hızlı bir elektrikli karıştırıcı 
ile bulanık görünümdeki karışım tamamen homojen bir görünüme 
ulaşana kadar karıştırınız. Daha sonra karışımı uygun bir kaba 
boşaltınız. Homojen ve akıcı bir harç elde edilene kadar en az 3 dk 
boyunca karıştırmaya devam ediniz. Zeminde oluşan çukur ve çatlak 
tamiratlarında kırık bölgeler temizlenmeli, sağlam yere kadar ulaşıl-
malıdır. Kompresör ile zemin tozdan arındırılmalıdır. 
PROMET PR Astar uygulandıktan sonra PROMET GROUT uygula-
masına geçilmelidir. Akıcılığı hızlandırmak için döküm esnasında, 
tek taraftan uzun bir demir parçasıyla ittirilebilir. Hazırlanan karışım 
hava sıcaklığı ve çevre şartlarına bağlı olarak, 15 dk içerisinde 
yerine dökülerek, yerleştirilmelidir. Dört tarafı çevrili ve üstü kapalı 
olan boşlukların altını doldurmak için PROMET GROUT, tek taraftan 
dökülmelidir.

HIZLI KÜRLENEN METİL METAKRİLAT ESASLI   ÇİFT 
BILEŞENLİ GROUT HARCI

PROMET  GROUT                   523

Ürün Tanımı: Solventsiz, MMA 
esaslı, iki bileşenli (sertleştirici ve özel 
gradasyonlu toz bileşen içinde), zemin 
kaplama, süratli ankraj ve çabuk 
tamirat amacı ile kullanılabilen harç.

Özellikler: MMA esaslı, iki bileşenlidir.Uygulandığı yüzeyde aderansı 
çok yüksektir. Termoplastik esneme özelliği sayesinde yüzey ile 
beraber çalışır. Çabuk kuruma süresine sahiptir. (Uygulama bitimin-
den ortalama 1 saat sonra tam mukavemetli olarak kurur) Esnektir, 
uygulandığı yüzeyin trafik ve atmosfer şartlarından oluşan gen-
leşmesine uyum gösterir. Hava şartlarındaki değişimlere uyumludur. 
Çok uzun ömürlü ve dayanıklıdır. Uygulanması çok kolaydır. 

Kullanım Alanları: Her tür askeri alanlarda, havaalanları (pist, apron) 
ve limanlarda, pist armatür ve elektrik kablolarının zemine ankrajı ve 
dolgusunda, makine ayakları ve demir filizlerin zemine ankrajında, 
her türlü endüstriyel alanlar, imalathane ve depolarda, şehir içi ve 
dışı yollar, köprüler, viyadükler, yaya yolları, çevre düzenlemelerinde, 
otoparklarda, tüm tarihi eserlerde (cami, kilise, kale, sütun, tapınak, 
heykel, vb.),evler, yalılar, apartmanlarda, prefabrik binalarda, sağlık 
tesisleri, hastanelerde, beton, tuğla, mozaik gibi yüzeylerde; yüzey 
sertleştirici olarak kullanılır.

RAF ÖMRÜ      :  1 Yıldır.

DEPOLAMA :  +5°C / +25°C   

RENK     :  Açık Gri

GÖRÜNÜM  :  Likit

15.00 kg 

   10 kg/ m2 (5mm kalınlık)

3.00 kg 

8680746484627

18.00 kg 
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Teknik Sıvalar ve Harçlar

Ürün Tanımı: Çimento esaslı, yüksek 
mukavemetli,  büzülme yapmayan, 
akışkan polimer modifiyeli grout 
harcıdır.

Özellikler:  Akışkan, zaman ve işçilikten tasarruf sağlar. Uygu-
laması  kolay. Büzülme, rötre çatlağı yapmaz. Aşınma  dayanımı 
yüksektir. Çelik  donatıyı korozyona karşı korur.

Uygulama Talimatı: Yüzey; kürünü almış ,kuru ve sağlam olmalıdır. 
Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, tuz kusması gibi kalıntılar-
dan arındırılmalıdır. Yüzey pürüzlendirilmeli. Metal donatıda pas 
varsa giderilmeli. Kalıplar sağlam bir şekilde sabitlenmelidir. Su 
doldurma işlemi ile sızdırmazlık kontrol edilmeli. Eğer uygulama 
eski beton üzerine yapılacaksa, uygulama öncesi yüzey mutlaka 
nemlendirilmelidir. Beton suya doyurulmalıdır. Su birikintilerinden 
kaçınılmalıdır. 3 - 4 lt su üzerine 25 kg PROGROUT  yavaşça boşal-
tarak topak kalmayıncaya kadar düşük devirli mixer yardımıyla 
karıştırılır. Döküm yapılacak yere kalıp yapılır. Kalıp su sızmalarını 
engelleyecek şekilde monte edilmelidir. Kalıp tek tarafından ara 
vermeden doldurulmalıdır , böylece kalıbın içerisinde hava oluşumu  
engellenmiş olur. Oluşabilecek hava kabarcıkları, yüzey temasını 
engeller ve aderansı zayıflatır.  Hızlı priz alması nedeniyle hazırla-
nan harç, bekletilmeden uygulamaya geçilmelidir. Demir çubuk ile 
şişleme yapılarak harcın yerleşmesi sağlanır. Üründen  en yüksek 
düzeyde faydalanılabilmesi için en fazla 3-5 dakika içerisinde işle-
min tamamlanması önerilir.  Kullanım süresi geçmiş harç bertaraf 
edilmelidir.
Performans            ; (23°C , %50 Bağlı Nem )
Basınç Dayanımı  ; (28 gün)  ≥ 56 N/mm2 
Eğilme Dayanımı ;  (28 gün)  ≥ 9 N/mm2

Kullanım Alanları: Çelik kolonların temele sabitlenmesinde, makine 
temellerinin montajında, rögar yataklarının montajında, onarımında 
ve yükseltilmesinde, beton tamirinde, trafiğe maruz beton zeminlerin 
onarımında, RES santrallerinde, türbinlerin sabitlenmesinde,  prefabrik 
beton yapı elemanlarının montajında, kaldırım taşlarının onarımında, 
beton zeminlerdeki kırıkların  tamiratında ve boşlukların doldurul-
masında kullanılır.

ÇİMENTO ESASLI YÜKSEK DAYANIMLI 
GROUT HARCI

PROGROUT        520

RAF ÖMRÜ      :  1 Yıldır.

DEPOLAMA :  +5°C / +25°C   

RENK     :  Gri

GÖRÜNÜM  :  Toz

25.00 kg 

1,5-2 kg/ m2(1mm)

        -

8680746483651

25.00 kg 
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   El mikseri                   Çelik Mala       Demir Çubuk          
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Teknik Sıvalar ve Harçlar

Uygulama Talimatı: Yüzey; kürünü almış ,kuru ve sağlam olmalıdır. 
Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, tuz kusması gibi kalıntılar-
dan arındırılmalıdır. Yüzey pürüzlendirilmeli. Metal donatıda pas 
varsa giderilmeli. Kalıplar sağlam bir şekilde sabitlenmelidir. Su 
doldurma işlemi ile sızdırmazlık kontrol edilmeli. Eğer uygulama 
eski beton üzerine yapılacaksa, uygulama öncesi yüzey mutlaka 
nemlendirilmelidir. Beton suya doyurulmalıdır. Su birikintilerinden 
kaçınılmalıdır. 3 -4 lt su üzerine 25 kg PROGROUT SPEED  yavaşça 
boşaltarak topak kalmayıncaya kadar düşük devirli mixer yardımıy-
la karıştırılır.  Hızlı priz alacağı için hemen uygulamaya geçilmelidir. 
Döküm yapılacak yere kalıp yapılır. Kalıp su sızmalarını engelleyecek 
şekilde monte edilmelidir. Kalıp tek tarafından ara vermeden doldu-
rulmalıdır , böylece kalıbın içerisinde hava oluşumu  engellenmiş olur. 
Oluşabilecek hava kabarcıkları, yüzey temasını engeller ve aderansı 
zayıflatır.  Hızlı priz alması nedeniyle hazırlanan harç, bekletilmeden 
uygulamaya geçilmelidir. Demir çubuk ile şişleme yapılarak harcın 
yerleşmesi sağlanır. Üründen en yüksek düzeyde faydalanılabilmesi 
için en fazla 3-5 dakika içerisinde işlemin tamamlanması önerilir.  
Kullanım süresi geçmiş harç bertaraf edilmelidir.
Performans            ; (23°C , %50 Bağlı Nem )
Basınç Dayanımı  ; (28 gün)  ≥ 55 N/mm2 
Eğilme Dayanımı ;  (28 gün)  ≥ 8 N/mm2

ÇİMENTO ESASLI YÜKSEK DAYANIMLI  HIZLI PRİZ ALAN 
GROUT HARCI

PROGROUT    SPEED                  530

Ürün Tanımı: Çimento esaslı, yüksek 
mukavemetli,  hızlı priz alan, büzülme 
yapmayan, akışkan polimer modifiye-
li grout harcıdır.

Özellikler: Hızlı priz alır.Akışkan, zaman ve işçilikten tasarruf 
sağlar. Uygulaması  kolay. Büzülme, rötre çatlağı yapmaz.
Aşınma  dayanımı yüksektir. Çelik  donatıyı korozyona karşı 
korur.

Kullanım Alanları: Çelik kolonların temele sabitlenmesinde, makine 
temellerinin montajında , Rögar yataklarının montajında, onarımında 
ve yükseltilmesinde, beton tamirinde, RES santrallerinde, türbin-
lerin sabitlenmesinde, trafiğe maruz beton zeminlerin onarımında , 
prefabrik beton yapı elemanlarının montajında, kaldırım taşlarının 
onarımında, beton zeminlerdeki kırıkların  tamiratında ve boşlukların 
doldurulmasında kullanılır.

RAF ÖMRÜ      :  1 Yıldır.

DEPOLAMA :  +5°C / +25°C   

RENK     :  Gri

GÖRÜNÜM  :  Toz

25.00 kg 

   1,5-2 kg/ m2(1 mm)

        -

8680746483675

25.00 kg 
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   El mikseri                   Çelik Mala       Demir Çubuk          
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Teknik Sıvalar ve Harçlar

Ürün Tanımı: Çimento esaslı, kul-
lanımı kolay, yüksek yapışma mu-
kavemetine sahip gaz beton örgü 
harcıdır.

Özellikler:  Çalışma süresi geliştirilmiştir. Kolay uygulanır. 
Zaman ve işçilikten tasarruf sağlar.

Uygulama Talimatı: Yüzey; kuru , sağlam ,tozdan 
arındırılmış olmalıdır. Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, 
boya, tuz kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. Emici 
ve gözenekli yüzeyler, uygulamadan önce su ile nemlendi-
rilmelidir. 6,5-7,5 lt su üzerine 25 kg PROGAS CONCRETE 
yavaşça boşaltarak topak kalmayıncaya kadar düşük devirli 
mixer yardımıyla karıştırılır. Harç olgunlaşması için 5-10 da-
kika dinlendirilir. Uygulamaya başlamadan tekrar karıştırılır. 
İlk sıra gaz beton örülmeden önce harç sürülecek yüzeylerin 
ıslatılması önerilir. Gaz beton  yapıştırılacak  yüzeye mala ile 
2-3 mm kalınlıkta yayılmalı sonra  10x10x10 mm dişli mala  
ile taraklanır. Örgü yapılırken yatay ve düşeyde en fazla 3 
mm genişlikte derz yeterlidir. Derz aralıklarının tamamen 
yapıştırıcı ile dolmasına dikkat edilmelidir. Taraklanan harç 
üzerine 10-15 dakika içinde yapıştırma işlemi yapılmalıdır. 
Gazbeton yüzeye bastırılarak iyi yapışması sağlanmalıdır. 
Örülen bloklara tokmak vurularak sabitleme yapılır. Hazır-
lanan harç 2-3 saat içerisinde tüketilmeli, kullanım süresi 
geçmiş harç bertaraf edilmelidir.

Kullanım Alanları: Su emme oranı yüksek, gaz beton ve tuğla 
gibi yapı elemanlarıyla duvar örülmesinde,  konut, otel, hastane, 
endüstriyel tesisler gibi her türlü projede, iç ve dış alanlarda 
genel amaçlı gaz beton blok yapıştırıcısı olarak kullanılır.

ÇİMENTO ESASLI GAZ BETON ÖRGÜ HARCI

PROGAS CONCRETE            535

RAF ÖMRÜ      :  1 Yıldır.

DEPOLAMA :  +5°C / +25°C   

RENK     :  Çimento Gri

GÖRÜNÜM  :  Toz

25.00 kg 

  4-6 kg/ m2(3mm)

        -

8680746483682

25.00 kg 
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   El mikseri                        Mala                     Plastik Çekiç                Dişli Mala                   
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Teknik Sıvalar ve Harçlar

Uygulama Talimatı: 6-6,5  lt su üzerine 25 kg PROBRICK 
ADHESIVE yavaşça boşaltarak topak kalmayıncaya kadar 
beton yerde, elektrikli karıştırıcıda veya sürekli karıştırıcıda en 
az 3-4 dakika karıştırılır. Harç olgunlaşması için 5-10 dakika 
dinlendirilir. Uygulamaya başlamadan tekrar karıştırılır. Beton 
vb. üreticisinin uygulama talimatları dikkate alınmalıdır. Hazır-
lanan harç, yatay ve/veya düşey yüzeylere mala ile uygulanır. 
Plastik tokmak ile taşlar yerine oturtulur ve düzgünlük sağlanır. 
Uygulama tüm yüzeye ve derzler tam kapatılarak yapılmalıdır. 
Rutubetsiz ve    kuru (+5 °C ile +25 °C arası sıcaklık) ortamlar-
da   orijinal     ambalajında üretim   tarihinden   itibaren   1 yıldır.  
Kullanılmadığı durumlarda    ambalajların    ağzı    sıkıca   kapa-
tılmalıdır.  Nemden uzak tutulmalıdır.

TUĞLA ÖRGÜ HARCI

PROBRICK  ADHESIVE              536

Ürün Tanımı: Çimento esaslı, 
polimer katkılı, su itici, kalın dokulu, 
el ile uygulanabilen, fabrika karışımı 
duvar örgü harcıdır.

Özellikler: Fabrika karışımı bu ürün, su itici katkılar sayesinde 
şantiye karışımı klasik yöntemle hazırlanan harçlara göre suya 
karşı daha dirençlidir. Aynı zamanda, her noktada sahip 
olduğu standart yüksek kalite ile sorunsuz uygulama sağlar.

Kullanım Alanları: Tüm yapılarda, iç ve dış cephelerde kul-
lanılabilir. Tuğla vb. çok emici olmayan duvar örgü eleman-
ları için uygundur. 

RAF ÖMRÜ      :  1 Yıldır.

DEPOLAMA :  +5°C / +25°C   

RENK     :  Gri

GÖRÜNÜM  :  Toz

25.00 kg 

   17 kg/ m2(1 cm)

        -

8680746484665

25.00 kg 
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   El mikseri                       Mala Tokmak
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Teknik Sıvalar ve Harçlar

Ürün Tanımı: PROCURE su bazlı 
akrilik emülsiyon esaslı, beton, şap 
ve çimento esaslı yüzeylerde kul-
lanılan, yüzeyde mekanik direnci 
arttıran tabaka oluşturan beton kür 
malzemesidir.

Özellikler:  Beton kür uygulaması, betonun dayanıklılığı açısından 
son derece önemli bir konudur. Betonda oluşacak rötre çatlak-
larına ve betonun tozumasına engel olur. Yüzeydeki gözeneklere 
teneffüs ederek taze betonu hızlı su kaybına karşı korur. 

Uygulama Talimatı: Yüzey; kuru ve sağlam olmalıdır. 
Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, tuz kusması gibi 
kalıntılardan arındırılmalıdır. Beton serbest yüzey suyunu 
kaybettikten sonra beklemeden uygulanır.PROCURE , kul-
lanım öncesi çalkalanmalıdır. Göllenmeye sebep verilme-
melidir.  Herhangi bir katkı katılmamalıdır.  Tek kat uygu-
lama yapılır. PROCURE kullanıma hazırdır. İçerisine hiçbir 
katkı ilave etmeden direk sürülerek veya püskürtülerek 
uygulanabilir. Beton kür malzemesi, yeni dökülmüş bet-
onun üzerine homojen olacak şekilde püskürtülerek veya 
rulo ile saha, yol ve döşeme betonların mastarlanmış 
yüzeylerine uygulanır. Böylece priz esnasında su bu-
harının yüzeyden kaçmasına engel olur. Ayrıca açık saha 
uygulamalarında minimum 3 gün süreyle ıslak örtülerle 
kür uygulaması da yapılmaktadır. 

Kullanım Alanları: Alçı, beton, sıva, şap, ahşap gibi yüzeylerin 
emiciliğini azaltmak, su kayıplarını önlemek  için çimento esaslı 
PROAGREGA  uygulaması yapılmış yüzeylerde hızlı ve ani kuru-
mayı önleyici olarak taze beton yüzeylerinin su kaybını önlemek 
için  kürünü tamamlamış, taze uygulanmış betondan sonra  şap 
üzerine hava alanlarında, beton kanallarında, saha betonları 
üzerine  kullanılır.

AKRİLİK ESASLI BETON KÜR MALZEMESİ

PROCURE                            570

RAF ÖMRÜ      :  1 Yıldır.

DEPOLAMA :  +5°C / +25°C   

RENK :  Beyaz  KURU FİLMİ : Şeffaf

GÖRÜNÜM  :  Likit

30.00 kg 

   150-250 g/ m2

        -

8680746483743

30.00 kg 
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          Rulo                   Havasız Sprey        
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Teknik Sıvalar ve Harçlar

Uygulama Talimatı: Beton, serbest yüzey suyunu kaybettik-
ten sonra beklemeden uygulanır.Kullanıma hazır. PROCURE 
P, kullanım öncesi çalkalanmalıdır. Ürün zemine rulo, fırça 
ile veya püskürtme ekipmanı ile homojen bir şekilde uygu-
lanmalıdır. Göllenmeye sebep verilmemelidir.  Herhangi bir 
katkı katılmamalıdır.  Tek kat uygulama yapılır. Optimum 
kalite elde etmek için lütfen uygulama talimatına sadık 
kalınız. Uygulama +5 C ve +30 C arasında yapılmalı. Sıcak, 
yağışlı ve rüzgarlı havalarda uygulama yapılmamalıdır . Don 
tehlikesi olan yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır. Ürün 
kürünü alana (28 gün) kadar yağmur, su, don ve olumsuz 
dış etkenlerden korunmalıdır.

PARAFİN  ESASLI  BETON KÜR MALZEMESİ

PROCURE P                             575

Ürün Tanımı: Emülsiye parafin esaslı, 
beton, şap ve çimento esaslı yüzey-
lerde kullanılan, yüzeyde mekanik 
direnci arttırıcı tabaka oluşturan 
beton kür malzemesidir. 

Özellikler: Beton kür uygulaması, betonun dayanıklılığı açısından 
son derece önemli bir konudur. Betonda oluşacak rötre çatlaklarına 
ve betonun tozumasına engel olur. Yüzeydeki gözeneklere teneffüs 
ederek taze betonu su kaybına karşı korur. Betonun  hızlı kuru-
masını ve çatlamasını engeller. Suyun emilimini azaltır. Tozumayı 
önler. 

Kullanım Alanları: Alçı, beton, sıva, şap,  gibi yüzeylerin emiciliğini 
azaltmak, betondaki ani  su kayıplarını önlemek  için kullanılır. Çi-
mento esaslı PROAGREGA Yüzey Sertleştirici uygulaması yapılmış 
yüzeylerde ani ve hızlı kurumayı önleyici olarak kullanılır. Şap 
üzerine, havaalanlarında, beton kanallarında, kürünü tamamlamış 
saha betonları üzerine uygulanır. 

RAF ÖMRÜ      :  1 Yıldır.

DEPOLAMA :  +5°C / +25°C   

RENK     :  Beyaz 

GÖRÜNÜM  :  Likit

30.00 kg 

   150-250 g/ m2

        -

8680746483750

30.00 kg 
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          Rulo                 Havasız Sprey
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Teknik Sıvalar ve Harçlar

Ürün Tanımı: Çimento esaslı, aşınma 
ve tozumaya karşı yüksek dirençli , 
yüzey aşınma direnci yüksek, özel 
kimyasal katkılar içeren, kullanıma 
hazır, toz halde serpilerek uygulanan 
baskı beton yüzey sertleştiricidir.

Özellikler:  Değişik kalıplar ile sınırsız tasarım yapılabilir. Son 
derece dekoratif ve doğal görünüm elde edilir. PRODECO POW-
DER Baskı Beton Dekoratif Kalıp Ayırıcı ile ikincil renk seçenekleri 
arttırılabilir. Doğal dekoratif görünüme sahiptir. Beton yüzeylerden 
çok daha yüksek mukavemete sahiptir. Sertlik derecesi yüksektir. 
Yüzey tozumasını geciktirir.

Uygulama Talimatı: Beton uygulaması öncesinde yüzey; 
kürünü almış ,kuru ve sağlam olmalıdır. Yapışmayı önleyecek 
yağ, gres, kir, boya, tuz kusması gibi kalıntılardan arındırıl-
malıdır. Yüzeyde çatlaklık, kırıklık, bozukluk varsa PRORE-
PAIR THIN veya PROREPAIR ; deniz suyu, kanalizasyon gibi 
yüksek sülfata maruz kalan ortamlarda uygulama yapılacak 
ise PROREPAIR PLUS ile en az 24 saat önceden onarılmalı.  
Uygulama yapılacak  yüzey düz, eğimsiz olmalıdır.Kullanı-
ma hazırdır. Taze beton üzerine serpilerek uygulanır. Zemin 
hazırlığı tamamladıktan  sonra beton dökümü yapılır. Taze  
beton, yüzey suyunu çektikten sonra Baskı Beton uygula-
masına geçilir. PRODECO nun 2/3 lik kısmı beton yüzeye 
serpilir.  Zemin rengi koyulaşmaya başladığında yüzey tahta 
mala ile perdahlanır.  Daha sonra kalan kısmı serpilir.  Sonra 
çelik mala ile perdahlanır. Sistem bileşeni  olan PRODECO 
POWDER Kalıp Ayırıcı ürün yüzeye serpilir. Daha sonra 
kalıplama işlemine geçilir.   Kalıplama işleminin ardından 
tam kuruma gerçekleştiğinde yıkama işlemine geçilir ve son 
aşamada Baskı Beton Sistem tamamlayıcı olan  PRODECO 
POLISH ürünümüz ile cila işlemi yapılır.

Kullanım Alanları: Dekoratif amaçlı baskı beton sistemlerinde, ana 
rengi veren sistem bileşeni olarak kullanılır. İç ve dış tüm beton 
yüzeylerde kullanılabilir.

ÇİMENTO ESASLI BASKI BETON  YÜZEY 
SERTLEŞTİRİCİ

PRODECO                     580

RAF ÖMRÜ      :  1 Yıldır.

DEPOLAMA :  +5°C / +30°C   

RENK     :  İsteğe göre

GÖRÜNÜM  :  Toz

25.00 kg 

   3-3,5 kg/ m2

        -

8680746483767

25.00 kg 
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        El Mikseri               Çelik Mala          
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Teknik Sıvalar ve Harçlar

Uygulama Talimatı: Kalıplar kuru ve temiz olmalıdır. Önce-
ki kullanımlardan kalan kirlilik varsa uygulamadan önce 
temizlenmelidir. Kullanıma hazırdır. Direkt serpilerek uygu-
lanır. Uygulamaya yüzey sertleştirici uygulaması yapılıp  
perdahlama işlemi bitirildikten sonra geçilir. PRODECO  
uygulanmış yüzeyin tam sertleşmediği zaman, yüzeye  kalıp 
ayırıcı ince katman oluşturacak şekilde serpilir ve kalıplar ile 
baskı işlemine geçilir. Baskı işleminden sonra kalıplar yüzey-
den çıkarılıp yıkanır.  Yüzey kuruması olduğunda, 1-2 gün 
içinde yüzey basınçlı su ile istenilen etki elde edilene kadar  
yıkanır. Optimum kalite elde etmek için lütfen uygulama 
talimatına sadık kalınız.  Uygulama +5 C ve +30 C arasında 
yapılmalı. Sıcak, yağışlı ve rüzgarlı havalarda uygulama 
yapılmamalıdır . Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama 
yapılmamalıdır.

BASKI BETON KALIP AYIRICI DEKORATİF TOZ ÜRÜNÜ

PRODECO  POWDER                 585

Ürün Tanımı: Baskı beton sonrası 
uygulanan,  renkli, kullanıma hazır, 
toz kalıp ayırıcı üründür. 

Özellikler: Kalıpların yapışmasını engeller. Hidrofobiktir. Dekoratif 
ikincil rengi oluşturur. Değişik kalıplar ile sınırsız tasarım yapılabi-
lir. Son derece dekoratif ve doğal görünüm elde edilir. İkincil renk 
seçenekleri sağlar. Düzgün ve homojen bir görünüm sağlar.  Kolay 
ve pratik uygulanır. Hazırlanması kolay ve hızlıdır.

Kullanım Alanları: Baskı beton kalıplarının betona yapışmasını 
engellemek ve zemine antik görüntü vermek için kullanılır . Çelik 
kalıplarda, Plastik kalıplarda Ahşap kalıplarda kullanılabilir.

RAF ÖMRÜ      :  1 Yıldır.

DEPOLAMA :  +5°C / +25°C   

RENK     :  İsteğe göre

GÖRÜNÜM  :  Toz

10.00 kg 

200-400gr/ m2

        -

8680746483774

10.00 kg 
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Teknik Sıvalar ve Harçlar

Ürün Tanımı: Akrilik reçine esaslı,  
solvent bazlı, , parlak görünüm 
veren, baskı beton sisteminde de-
koratif görünümü koruyan, şeffaf  
baskı beton cilasıdır.

Özellikler:  Baskı betonu dıştan gelebilecek korozyona karşı korur. 
Tozumayı önler. Parlak görünümdedir. Sistemin kullanım ömrünü 
uzatır.

Uygulama Talimatı: Yüzey; kürünü almış ,kuru ve 
sağlam olmalıdır. Yapışmayı önleyecek yağ, gres, 
kir, toz gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. Kullanı-
ma hazırdır. Ürün karıştırılıp uygulanır.Tozu alınmış 
,kalıp ayırıcı tozdan arındırılmış , yıkanmış kuru temiz 
yüzeye uygulanır. 2 kat önerilir. Optimum kalite elde 
etmek için lütfen uygulama talimatına sadık kalınız. 
Çok yüksek sıcaklıkta, güneş ışığına direkt olarak 
maruz kalan, çok rüzgarlı, yağmurlu havalarda uygu-
lama yapılmamalıdır. Uygulama zamanı don tehlikesi 
olan yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır. Uygula-
ma yapılan alan  en az 24 saat trafiğine maruz kal-
mamalıdır. Uygulama +5 C ve +25 C arasında yapıl-
malı. Kesinlikle 5 C altındaki sıcaklıklarda uygulama 
yapılmamalıdır.

Kullanım Alanları: Baskı beton sisteminde son aşamada  uygulanır.

AKRİLİK ESASLI BETON CİLASI

PRODECO POLISH           590

RAF ÖMRÜ      :  1 Yıldır.

DEPOLAMA :  +5°C / +25°C   

RENK     :  Şeffaf

GÖRÜNÜM  :  Likit

15.00 lt

   300-400g/ m2

        -

8680746483781

15.00 lt
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5.00 lt  5.00 lt
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Teknik Sıvalar ve Harçlar

Uygulama Talimatı: Yüzey; kuru , sağlam ,tozdan arındırılmış 
olmalıdır. Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, tuz kusması 
gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. Uygulama yapılacak duvar 
yüzeyinin harcın yapışma ve priz süresini iyileştirmek için önceden 
nemlendirilmesi gerekmektedir. Eğer yüzeyde su akıntısı varsa 
PROSTOP & PROSTOP SPEED yardımı ile kapatılmalı ve su drene 
edilmelidir. Uygulama yapılacak duvarın önceden nemlendirilmesi 
gerekmektedir. 5,5-6,5 kg su içine 25 kg PROHİDRO yavaş yavaş 
ilave edilerek 400-500 devirli bir karıştırıcı ile yaklaşık 5 dakika 
kadar karıştırılır.Hazırlanan harç kalınlığı 2 - 20 mm olacak şekilde 
mala ile bütün yüzeye aynı kalınlıkta uygulanılır. Uygulama sonrası 
yüzey mastar ile düzeltilir. Sertleşmeye başlayan sıva tam sertleş-
meden mala ile perdahlanarak düzeltilir. Katlar arası uygulamalar-
da en az 24 saat geçmesi beklenmelidir ve ikinci kat uygulamasına 
başlamadan önce bir önceki kat nemlendirilmelidir.

DOĞAL HİDROLİK KİREÇ

PROHIDRO                          565

Ürün Tanımı: Çimento içermeyen, 
tarihi yapılarda kullanım amaçlı 
geliştirilmiş özel sıva harcıdır. 

Özellikler: Nefes almasını sağlar. Su buharı geçirgenliği yüksek, 
uygulaması kolaydır. Çimento içermez. Çiçeklenme direnci yüksek-
tir. Tarihi dokuya uyumlu, farklı özelliklerde harç imalatına imkan 
verir. Düşük sıcaklıklarda geleneksel yöntemlerle pişirilmiştir. Kolay 
hazırlanıp uygulanır.  

Kullanım Alanları: İç ve dış mekânlarda, tarihi yapıların sıva yüzey-
lerinin düzeltilmesinde, duvarların restorasyon amacıyla sıvanmasın-
da, taş ve tuğla duvar örme işlerinde, tarihi kâgir yapıların onarımı ya 
da güçlendirilmesinde, kâgir kubbe ve tonozların çatlaklarının onarım 
işlerinde, derz imalatlarında kullanılacak horasan harcı hazırlanmasın-
da bağlayıcı olarak kullanılır.

RAF ÖMRÜ      :  1 Yıldır.

DEPOLAMA :  +5°C / +25°C   

RENK     :  Gri & Krem

GÖRÜNÜM  :  Toz

25.00 kg 

 1,4-1,6 kg/ m2 (1mm)

        -

8680746483798

25.00 kg 
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        El Mikseri               Çelik Mala                  Spatula
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Teknik Sıvalar ve Harçlar

Ürün Tanımı: PROHİDRO INJECTION 
puzolanik kireç ve mikronize 
karbonatlar içeren, kagir yapı 
bileşenlerinin yapısal onanırımında 
kullanılan enjeksiyon harcıdır

Özellikler:  Sülfat içeren ortamlarda dahi kullanılabilir. Özgün yapı 
malzemeleriyle ya da restorasyon işlemi sırasında ve sonrasında 
kullanılan farklı malzemelerle olumsuz bir kimyasal etkileşime 
girmez. Bağlayıcının üstün hidrolik doğası, enjeksiyon harcının, 
yapının bünyesine yüksek derecede işleyebilmesini sağlar. Orta 
düzeydeki elastisite modülü yardımıyla, özgün malzemedeki aşırı 
nem kaynaklı taşıyıcılık sorunlarında bile, küçük ve büyük boşluk-
ların doldurulmasında idealdir.

Uygulama Talimatı: Yüzey; kuru , sağlam ,tozdan arındırılmış olmalıdır. Yapışmayı önleyecek 
yağ, gres, kir, boya, tuz kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. Uygulama yapılacak duvar 
yüzeyinin harcın yapışma ve priz süresini iyileştirmek için önceden nemlendirilmesi gerekme-
ktedir. Eğer yüzeyde su akıntısı varsa  PROSRTOP & PROSTOP SPEED yardımı ile kapatılmalı 
ve su drene edilmelidir. Uygulama yapılacak duvarın önceden nemlendirilmesi gerekmektedir. 
4,5 kg su içine 16 kg PROHİDRO INJECTION 566 yavaş yavaş ilave edilerek 400-500 devirli 
bir karıştırıcı ile yaklaşık 5 dakika kadar karıştırılır. Hazırlanan harç, uygun enjeksiyon ekip-
manı ve aparatları kullanılarak çatlak içerisine enjekte edilir. 
1-5 mm Çatlaklar için:
Çatlak genişliğine, derinliğine ve ortam koşullarına göre karar verilerek, çatlak düzleminin 
her iki tarafından şaşırtmalı olarak, uygun aralıklar (-30 - 50 cm) ile delikler açılmalıdır. Bu 
delikler, çatlak düzlemini delip, diğer tarafa geçecek derinlikte ve çatlak düzlemi ile yaklaşık 
45o’lik açı yapacak şekilde açılmalıdır. Açılan delikler içerisine hava tutularak toz ve serbest 
parçacıklar uzaklaştırılmalı ve içerisine plastik pakerler çakılıp, sıkılarak sabitlenmelidir. Tüm 
pakerler yerleştirildikten sonra, paker çevreleri ve çatlak üzeri PROHIDRO  565 ile sıvanmalı 
ve çatlağın sızdırmazlığı sağlanmalıdır. Ortam ve hava koşullarına bağlı olarak en az 24 saat 
sonra uygun enjeksiyon pompası kullanılarak PROHIDRO INJECTION ile enjeksiyon işlemine 
başlanmalıdır. Hortum çevreleri ve çatlak üzeri PROHIDRO 565 ile kaplanmalı ve çatlağın 
sızdırmazlığı sağlanmalıdır. Ortam ve hava koşullarına bağlı olarak en az 24 saat sonra 
uygun enjeksiyon pompası kullanılarak PROHIDRO INJECTION 566 ile enjeksiyon işlemine 
başlanır.
5 mm den büyük çatlaklar için:Çatlak genişliği, derinliği ve ortam koşullarına göre karar 
verilerek, çatlak içerisine uygun aralıklar (75-100 cm) ile pnömatik hortumlar 
yerleştirilmelidir. Basınçlı hava ile çatlak içerisindeki serbest parçacıklar uzaklaştırılmalıdır. 
Tüm hortumlar yerleştirildikten sonra, hortum çevreleri ve çatlak üzeri PROHIDRO 565 ile 
kaplanmalı ve çatlağın sızdırmazlığı sağlanmalıdır. Ortam ve hava koşullarına bağlı olarak 
en az 24 saat sonra uygun enjeksiyon pompası kullanılarak PROHIDRO INJECTION 566 ile 
enjeksiyon işlemine başlanır.

Kullanım Alanları: Sülfatlı ortamlarda yer alan duvarlarda, tarihi kargir kubbe ve tonozlar-
da, küçük ve büyük bünyesel boşlukların dolgusunda, çatlakların kapatılmasında, temelle-
rde enjeksiyon malzemesi olarak kullanılır.

DOĞAL HİDROLİK KİREÇ ESASLI ENJEKSİYON HARCI

PROHIDRO INJECTION            566

RAF ÖMRÜ      :  1 Yıldır.

DEPOLAMA :  +5°C / +25°C   

RENK     :  Açık Kahve/Krem

GÖRÜNÜM  :  Toz

16.00 kg

   1,5 kg
(1lt harç elde etmek için)

        -

8680746484672

16.00 kg
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         El Mikseri               Çelik Mala                   Spatula               
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Teknik Sıvalar ve Harçlar

Uygulama Talimatı: Tarihi kâgir yapıların onarılacak ve 
sıvanacak yüzeylerinin sağlam, tozsuz ve temiz olmasına 
dikkat edilmelidir. Yüzey, aderansı zayıflatacak her türlü yağ, 
gres, pas ve parafin gibi maddelerden iyice temizlenmelidir. 
PROHIDRO PLASTER uygulanacak duvar yüzeyinin, harcın 
yapışma ve priz süresini iyileştirmek için önceden nem-
lendirilmesi gerekmektedir. Yüzeyde su akıntısı varsa drene 
edilmeli veya uygun bir tıkaç ile kapatılmalıdır. Yüzeyde 
yapışmayı engelleyecek serbest su bulunmamalıdır.3,8 kg su 
içine 16 kg PROHİDRO PLASTER yavaş yavaş ilave edilerek 
400-500 devirli bir karıştırıcı ile yaklaşık 4 dakika kadar 
karıştırılır. Hazırlanan harç kalınlığı 10- 20 mm olacak şekil-
de mala ile bütün yüzeye aynı kalınlıkta uygulanılır. Harcın 
suyunu çekmesi beklenir ve sıvacı fırçası ile suyunu çekmiş 
harcın üzerine su serpilerek, çelik veya ahşap mala ile yüzey 
istenilen şekilde bitirilir. Birden fazla kat halinde yapılacak 
uygulamalarda, bir önceki katman sertleşmeden önce, her bir 
katman 1-2 cm kalınlığında olacak şekilde uygulama yapıl-
malıdır. Yeni katman uygulanmadan önce bir önceki katman 
nemlendirilmelidir. Atmosfere açık geniş yüzeyler, özellikle 
sıcak, kuru veya rüzgârlı ortamlar, uygulamadan sonra 24-48 
saat süreyle ıslak çuval veya su ile hızlı buharlaşmaya karşı 
korunmalıdır.

DOĞAL HİDROLİK KİREÇ ESASLI SIVA

PROHIDRO  PLASTER                 567

Ürün Tanımı: Çimento içermeyen, 
tarihi yapılarda kullanım amaçlı 
geliştirilmiş, doğal silis agrega ve 
inorganik lifler içeren, çimento içer-
meyen sıva malzemesidir.

Özellikler: Karışım içinde homojen bir şekilde dağılmış özel inorganik 
mineral lifler sayesinde rötresiz bir harç elde edilir. Bu sayede geleneksel 
harçlar ile aynı mekanizmada çalışarak, uygulanan yüzeyde sürekliliği 
sağlayan bir onarım elde edilir. Sürekli kontrollü üretim nedeni ile hazır 
harç kullanılması her projede aynı ürün kalitesi elde edilmesini sağlar. Sa-
hada hazırlanan harçlarda ise karışım homojenliğini sağlamak son derece 
güçtür. Suda çözülür tuzlar içermeyen PROHIDRO PLASTER sıva, tarihi 
yığma yapıların restorasyonu için önerilebilecek en iyi ürünlerden biridir. 
Asbest içermez, çevre dostudur.

Kullanım Alanları: İç ve dış sıva yapılmasında, sıva onarımlarında, 
doğal taş, tuğla duvar derzlerinin onarımında, yüzey onarımlarında 
kullanılır.

RAF ÖMRÜ      :  1 Yıldır.

DEPOLAMA :  +5°C / +25°C   

RENK     :  Gri & Krem

GÖRÜNÜM  :  Toz

16.00 kg 

        17 kg/ m2

        -

8680746484689

16.00 kg 
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Teknik Sıvalar ve Harçlar

Ürün Tanımı: PROHIDRO REPAIR 568 
tarihi yapılar için geliştirilmiş, puzola-
nik kireç esaslı, çimento içermeyen, 
yüksek mukavemetli, tiksotropik 
onarım harcıdır.

Özellikler:  Çimento içermez. Mekanik dayanımları yüksektir. 
Yapışma dayanımı yüksektir. İçerdiği suda çözülebilir tuzlar 
sınırlandırılmıştır. Kolay hazırlanır ve uygulanır. Nefes alabilir, su 
buharı geçirimliliği yüksektir. Kapiler su emme özelliği düşüktür. 
Çiçeklenme direnci yüksektir

Uygulama Talimatı: Tarihi kargir yapıların onarılacak ve sıvanacak 
yüzeylerinin sağlam, tozsuz ve temiz olmasına dikkat edilmelidir. Yüzey, 
aderansı zayıflatacak her türlü yağ, gres, pas vb. maddelerden iyice 
temizlenmelidir. PROHIDRO REPAIR 568 uygulanacak duvar yüzeyinin 
harcın yapışma ve priz süresini iyileştirmek için önceden nemlendirilmesi 
gerekmektedir. Eğer yüzeyde su akıntısı varsa PROSRTOP & PROSTOP 
SPEED yardımı ile kapatılmalı ve su drene edilmelidir. Yüzeyde yapış-
mayı engelleyecek serbest su bulunmamalıdır. 4,4-4,8 kg su içine 16 
kg PROHIDRO REPAIR yavaş yavaş ilave edilerek 400-500 devirli bir 
karıştırıcı ile yaklaşık 4 dakika kadar karıştırılır. Hazırlanan harç kalınlığı 1 
-5 cm arasında olacak şekilde mala ile uygulanır. Harcın suyunu çekmesi 
beklenir ve sıvacı fırçası ile çekmiş harcın üzerine su serpilerek çelik veya 
ahşap mala ile yüzey istenilen şekilde bitirilir. Birden fazla kat halinde 
yapılacak uygulamalarda, bir önceki katman sertleştikten sonra, her 
bir katman en fazla 5 cm kalınlığında olacak şekilde uygulama yapıl-
malıdır. Yeni katman uygulanmadan önce bir önceki katman nemlendir-
ilmelidir. Taze harç içerisine ağırlıkça %30-35 oranında temiz yıkanmış, 
dane boyutu 5-20 mm arasında değişen agrega ilave edilerek şap ve 
beton benzeri kalın uygulamalar için harç hazırlanabilir. Harç hazırlığı 
sırasında istenilen kıvama göre su miktarı (%10-15) bir miktar artırılabilir. 
Atmosfere açık geniş yüzeyler, özellikle sıcak, kuru ve rüzgârlı ortamlar-
da, uygulamadan sonra 24-48 saat süreyle ıslak çuval veya su ile hızlı 
buharlaşmaya karşı korunmalıdır.

Kullanım Alanları: Yığma duvarların mantolanmasında,kemer ve tonozların man-
tolanmasında, duvar ve sıva onarımlarında, duvar derzlerinde karbon çubukların 
yerleştirilmesinde, yığma temellerin onarımı ve güçlendirilmesinde, içine agrega 
ilave edilerek döşeme onarımları veya kalın mantolama uygulamalarında onarım 
harcı olarak kullanılır.

DOĞAL HİDROLİK KİREÇ ESASLI TAMİR HARCI

PROHIDRO REPAIR                      568

RAF ÖMRÜ      :  1 Yıldır.

DEPOLAMA :  +5°C / +25°C   

RENK     :  Gri/Krem

GÖRÜNÜM  :  Toz

16.00 kg

   17 kg/ m2 (10 mm için)

        -

8680746484696

16.00 kg
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Teknik Sıvalar ve Harçlar

Uygulama Talimatı: Yüzey; kürünü almış, kuru ve sağlam 
olmalıdır. Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, tuz 
kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. Kullanıma hazırdır. 
Kendi ambalajında öncelikle düşük devirli mikser yardımıyla 
karıştırılır. Düzgün yüzey elde etmek için iki kat spatula veya 
mala ile uygulanır. İkinci kat uygulaması için birinci katın 
tamamen kuruması beklenmelidir.

KULLLANIMA HAZIR DIŞ CEPHE MACUN SIVA

PROALL  EXT                         1002                      

Ürün Tanımı: Su bazlı, akrilik emülsi-
yon esaslı, kullanıma hazır tamir ve 
dolgu  amaçlı kullanılan  dış cephe 
macun üründür.

Özellikler: Kolay ve hızlı bir uygulama sağlar. Dış şartlara uygun-
dur.Boyaya hazır pürüzsüz yüzey oluşturur.Uygulandığı yüzeylere 
iyi penetre olarak yüzeye çok iyi tutunur, kolay uygulanır, Mattır. 
Çevre dostudur.

Kullanım Alanları: Dış cephelerde, prekast tarzı, pürüzsüz yüzeyler elde 
edebilmek için yada  alçı çimento vb. yüzeyleri boyadan önce düzelt-
mek için kullanılır

RAF ÖMRÜ      :  1 Yıldır.

DEPOLAMA :  +5°C / +25°C   

RENK     :   Krem

GÖRÜNÜM  :  Sıvı

5.00 kg 

   0,65-1,25 m2/ kg

   28.00 kg

8680746484474

        -
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Teknik Sıvalar ve Harçlar

Ürün Tanımı: Çimento esaslı , toz 
polimer takviyeli, çatı mahya kire-
mitlerinin yapıştırılmasında, 
sabitlenmesinde  kullanılan , 
yapıştırma harcıdır.

Özellikler:  Yüksek performansa ve stabiliteye sahip, kolay 
hazırlanıp uygulanır. Yatay ve düşey yüzeylerde sarkma yap-
maz. Kırmızı  renginden dolayı  aynı renkte olan  su oluklarının 
yapıştırılmasında da kullanılır. 

Uygulama Talimatı: Yüzey; kuru , sağlam ,tozdan arındırılmış 
olmalıdır. Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, tuz 
kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. Emici ve gözenekli 
yüzeyler, uygulamadan önce su ile nemlendirilmelidir.5-6  lt 
su üzerine 25 kg PROKİM  yavaşça boşaltarak topak kal-
mayıncaya kadar düşük devirli mixer yardımıyla karıştırılır. 
Harç olgunlaşması için 5-10 dakika dinlendirilir. Uygulamaya 
başlamadan tekrar karıştırılır. Yapıştırma harcı uygulama 
yüzeyinin üzerine yayılır.  Birleşim noktalarına boşluk kal-
mayacak şekilde sürülür. Hazırlanan harç 2 saat  İçerisinde 
tüketilmelidir. Optimum kalite elde etmek için lütfen uygulama 
talimatına sadık kalınız. Uygulama +5 C ve +30 C arasında 
yapılmalı. Sıcak, yağışlı ve rüzgarlı havalarda uygulama yapıl-
mamalıdır . Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama yapıl-
mamalıdır. Ürün kürünü alana (28 gün) kadar yağmur, su, don 
ve olumsuz dış etkenlerden korunmalıdır.

Kullanım Alanları: Çatılarda mahya ve kiremit vb. yüzeylerin 
yapıştırılmasında, montajında  kullanılır.

ÇİMENTO ESASLI KİREMİT VE MAHYA HARCI

PROKIM                  595

RAF ÖMRÜ      :  1 Yıldır.

DEPOLAMA :  +5°C / +25°C   

RENK     :  Kiremit

GÖRÜNÜM  :  Toz

25.00 kg 

 0,6-0,75 kg/ adet

        -

8680746483804

25.00 kg 
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Teknik Sıvalar ve Harçlar

Uygulama Talimatı: Yüzey; kürünü almış ,kuru ve sağlam ol-
malıdır. Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, tuz kusması 
gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. Kullanıma hazırdır. Öncelikle 
ürün bantlama işleminde ince tabaka halinde kullanılır. Alçı  
levhaların derzlerine spatula ile doldurulur,  kuruması için 
beklenilir. Sonraki adımda vida delikleri, köşe birleşim yer-
leri ve çatlak kısımlar doldurulur. Tam kuruma sağlandıktan 
sonra son aşamada tüm yüzeye çelik mala ile yatay ve dikey 
hareketlerle sıyırarak uygulanır. 24 saat  sonra, kurumasından 
emin olunduktan sonra zımpara işlemine geçilir. Optimum kali-
te elde etmek için lütfen uygulama talimatına sadık kalınız. Çok 
yüksek sıcaklıkta, güneş ışığına direkt olarak maruz kalan, çok 
rüzgarlı, yağmurlu havalarda uygulama yapılmamalıdır. Don 
tehlikesi olan yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır. Uygula-
ma +5 C ve +30 C arasında yapılmalı.  Kesinlikle 5 C altındaki 
sıcaklıklarda uygulama yapılmamalıdır. Ürün kürünü alana 
kadar (28 gün)  yağmur, su, don ve olumsuz dış etkenlerden 
korunmalıdır.

KULLLANIMA  HAZIR  İÇ  CEPHE  MACUN  SIVA

PROALL  PURPOSE               1001                              

Ürün Tanımı: Su bazlı,  akrilik emül-
siyon esaslı, kullanıma hazır tamir ve 
dolgu  amaçlı kullanılan  bir üründür.

Özellikler: Kolay  ve hızlı bir uygulama sağlar. Boyaya  hazır, 
pürüzsüz yüzey oluşturur.Uygulandığı yüzeylere iyi penetre olarak 
yüzeye çok iyi tutunur, kolay uygulanır, Mattır. Çevre dostudur.

Kullanım Alanları: İç mekanlarda, alçı levhaların tamirinde ve 
boya öncesi kullanılır.Alçı sıvanın aksine aşınmaya ve suya 
daha dayanıklıdır. Hızlı, temiz, pratiktir.

RAF ÖMRÜ      :  1 Yıldır.

DEPOLAMA :  +5°C / +25°C   

RENK     :  Krem

GÖRÜNÜM  :  Sıvı

5.00 kg -

8680746483811

5.00 kg 
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28.00 kg 28.00 kg 

        El Mikseri             Düz Çelik Mala               Spatula
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Teknik Sıvalar ve Harçlar

Ürün Tanımı: Su bazlı, akrilik emül-
siyon esaslı, özel mineral dolgu ve 
polimer bileşenlerinden oluşan, 
mükemmel su direncine ve güçlü 
aderans kabiliyetine sahip, içte ve 
dışta kullanılabilen, mala ile desen 
verilen, kalın, tane  desenli, dekoratif, 
hazır renkli sıvadır.

Özellikler:  Yüksek örtme gücüne sahiptir.  Aderansı  yüksektir. 
Yağmura, dona  karşı dayanıklıdır. Uygulandığı yüzeylere iyi 
penetre olarak yüzeye çok iyi tutunur, kolay uygulanır.Mattır. 
Çevre dostudur.

Uygulama Talimatı: Yüzey; kürünü almış ,kuru ve sağlam ol-
malıdır. Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, tuz kusması gibi 
kalıntılardan arındırılmalıdır. Zeminin kürlenme süresi mutlaka 
beklenmelidir. Su izolasyon tedbirleri önceden alınmalıdır.Astar 
uygulaması yapılmalıdır. Kullanıma hazırdır. Kullanım öncesi 
düşük devirli mikserle karıştırılır. Uygulamaya  geçilmeden yüzey 
mutlaka astarlanmalıdır. 24 saat bekleme süresinden sonra  
plastik mala ile desen taşı kalınlığında PRODEC PLASTER yüzeye 
düzgünce yayılır. Mala ile desen taşları hareket ettirilerek dekor 
perdahlanır. Oluşabilecek ton farklılıklarından korunmak için aynı 
şarj numaralı ürünlerin kullanılmasına dikkat edilmelidir. Eklerin 
oluşmaması için uygulama işlemi iyi planlanarak kesintisiz yapıl-
malıdır.

Kullanım Alanları: Dış cephede kara sıva, beton, çimento levha 
gibi mineral yüzeylere ve eski boyalı yüzeylere; iç cephede  deko-
ratif görüntü vermek amaçlı uygulanır.

KULLANIMA HAZIR RENKLİ DEKORATİF TANE 
DOKULU SIVA

PRODEC PLASTER          1003

RAF ÖMRÜ      :  1 Yıldır.

DEPOLAMA :  +5°C / +25°C   

RENK     :  İrtibata Geçiniz

GÖRÜNÜM  :  Sıvı

25.00 kg 

 2,5-3 kg/ m2

        -

8680746483828

25.00 kg 
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      Dekor Mala             El Mikseri               Çelik Mala          
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Teknik Sıvalar ve Harçlar

Uygulama Talimatı: Yüzey; kürünü almış ,kuru ve sağlam 
olmalıdır. Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, tuz kusması 
gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. Zeminin kürlenme süresi 
mutlaka beklenmelidir. Su izolasyon tedbirleri önceden alın-
malıdır.Astar uygulaması yapılmalıdır. Kullanıma hazırdır. 
Kullanım öncesi düşük devirli mikserle karıştırılır.Uygulamaya  
geçilmeden yüzey mutlaka astarlanmalıdır. 24 saat bekleme 
süresinden sonra  plastik mala ile desen taşı kalınlığında 
PRODEC PLASTER  L yüzeye düzgünce yayılır. Mala ile desen 
taşları hareket ettirilerek istenilen çizgi desen verilir. Oluşabi-
lecek ton farklılıklarından korunmak için aynı şarj numaralı 
ürünlerin kullanılmasına dikkat edilmelidir. Eklerin oluşmaması 
için uygulama işlemi iyi planlanarak kesintisiz yapılmalıdır.

KULLANIMA HAZIR RENKLİ DEKORATİF ÇİZGİ  
DESENLİ  SIVA

PRODEC PLASTER L                1005

Ürün Tanımı: Su bazlı, akrilik emül-
siyon esaslı, özel mineral dolgu ve 
polimer bileşenlerinden oluşan, 
mükemmel su direncine ve güçlü 
aderans kabiliyetine sahip, içte ve 
dışta kullanılabilen, mala ile desen 
verilen, kalın, çizgi  desenli, dekoratif, 
hazır renkli sıvadır.

Özellikler: Yüksek örtme gücüne sahiptir.  Aderansı  yüksektir. 
Yağmura, dona  karşı dayanıklıdır. Uygulandığı yüzeylere iyi 
penetre olarak yüzeye çok iyi tutunur, kolay uygulanır.Mattır. 
Çevre dostudur.

Kullanım Alanları: Dış cephede kara sıva, beton, çimento levha 
gibi mineral yüzeylere ve eski boyalı yüzeylere; iç cephede  deko-
ratif görüntü vermek amaçlı uygulanır.

RAF ÖMRÜ      :  1 Yıldır.

DEPOLAMA :  +5°C / +25°C   

RENK     :  İrtibata Geçiniz

GÖRÜNÜM  :  Sıvı

25.00 kg 

 3-3,5 kg/ m2

        -

8680746483835

25.00 kg 
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      Dekor Mala             El Mikseri               Çelik Mala          
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Teknik Sıvalar ve Harçlar

Ürün Tanımı: Çimento esaslı, makina 
ile uygulanabilen, iç ve dış cephede 
kullanılan sıvama harcıdır.

Özellikler:  Aderansı   yüksektir,   sıva makinası   ile   rahatlıkla 
kullanılabilir. Kolay ve hızlı uygulanabilen genel amaçlı kaba sıva 
harcıdır. 

Uygulama Talimatı: Yüzey; kürünü almış ,kuru ve sağlam 
olmalıdır. Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, tuz 
kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. Yüzey pürüzlü 
olmalıdır. Uygulama yapılacak yüzeyde önemli bozukluk-
lar, çatlaklar varsa PROREPAIR THIN veya PROREPAIR ; 
deniz suyu, kanalizasyon gibi yüksek sülfata maruz kalan 
ortamlarda uygulama yapılacak ise PROREPAIR PLUS ile 
en az 24 saat önceden onarılmalı. 5-6lt su üzerine 25 kg 
PROMACHINE PLASTER  yavaşça boşaltarak topak kal-
mayıncaya kadar düşük devirli mixer yardımıyla karıştırılır. 
Harç olgunlaşması için 5-10 dakika dinlendirilir. Uygula-
maya başlamadan tekrar karıştırılır. Uygulanacak yüzeye 
3 gün önceden ön serpme sıva uygulaması yapılmalıdır. 3 
gün içinde her gün yüzey nemlendirilmelidir. Ön serpmeden 
3 gün sonra tam kuruma sağlandığından emin olunduğun-
da makine ile uygulamaya geçilebilir.  Uygulama kalınlığı 
tek katta 10 mm ile 25 mm arasında olmalıdır. Uygulama 
kalınlığı 25 mm yi geçecekse ikinci kat için 24 saat beklen-
melidir. Uygulamadan sonraki 1 hafta  içerisinde ortam 
koşullarına bağlı olarak yüzey belli aralıklarla nemli sünger 
ile perdahlama işlemi ile nemlendirilmelidir.  Hazırlanan 
harc 2-3 saat içerisinde tüketilmeli, kullanım süresi geçmiş 
harç bertaraf edilmelidir.

Kullanım Alanları: İç ve dış cephelerde, tavan da; tuğla, gaz beton,
briket duvar vb yüzeylerde kaba sıva amaçlı olarak kullanılır.

ÇİMENTO ESASLI MAKİNE SIVA

PROMACHINE PLASTER      1007

RAF ÖMRÜ      :  1 Yıldır.

DEPOLAMA :  +5°C / +25°C   

RENK     :  Gri

GÖRÜNÜM  :  Toz

25.00 kg 

14-16 kg/ m2(10 mm)

        -

8680746483842

25.00 kg 
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       Püskürtme Ekipmanı        El Mikseri               Çelik Mala          
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Teknik Sıvalar ve Harçlar

Uygulama Talimatı: Yüzey; kuru , sağlam ,tozdan 
arındırılmış olmalıdır. Yapışmayı önleyecek yağ, 
gres, kir, boya, tuz kusması gibi kalıntılardan 
arındırılmalıdır. 5-6  lt su üzerine 25 kg PROCOR  
yavaşça boşaltarak topak kalmayıncaya kadar 
düşük devirli mixer yardımıyla karıştırılır. Harç ol-
gunlaşması için 5-10 dakika dinlendirilir. Uygulama-
ya başlamadan tekrar karıştırılır. Tek katta 1 mm’yi 
aşmayacak şekilde uygulanmalıdır. Birden fazla  kat 
uygulanacak ise katlar arası en az 4-6 saat beklen-
melidir. Yaz aylarında bu süre kısaltılabilir. İkinci 
kata geçilecek ise yüzey mutlaka sünger ile nem-
lendirilmelidir. Hazırlanan harç 1-2 saat  içerisinde 
tüketilmeli, kullanım süresi geçmiş harç bertaraf 
edilmelidir.

KOROZYON ÖNLEYİCİ HARÇ

PROCOR                   1008

Ürün Tanımı: Çimento esaslı, yüksek 
performans ve mukavemete  sahip, 
korozyon önleyici, ani ısı değişimlere 
dirençli harçtır.

Özellikler: Deniz suyu,  kanalizasyon gibi yüksek sülfata maruz 
kalan yerlerde kullanımı uygundur. Yüksek aderansa sahiptir. Kolay 
hazırlanıp uygulanır.  Donatıyı neme karşı korur.Büzülme ve rötre 
çatlağı yapmaz. Donma-çözülme döngüsüne üst düzey dayanım 
sağlar. 10-50 mm kadar boşlukların doldurulmasına uygundur.

Kullanım Alanları: Beton donatılarının korozyondan korun-
ması, son kat boya öncesi tamirlerde, seramik ve granit  
kaplama öncesi , yalıtım öncesinde beton tamirinde, donatısız 
beton tamirinde, gaz beton, tuğla  gibi yüzeylerde  çatlakların 
doldurulmasında, su yalıtım öncesi yüzey hazırlığında,  köşe 
pahların oluşturulmasında kullanılır.

RAF ÖMRÜ      :  1 Yıldır.

DEPOLAMA :  +5°C / +25°C   

RENK     :  Gri

GÖRÜNÜM  :  Toz

25.00 kg 

1,5-2 kg/ m2(1mm)

        -

8680746484283

25.00 kg 
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                  Spatula        El Mikseri                    Mala                          Fırça               
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Teknik Sıvalar ve Harçlar

Ürün Tanımı: Çimento esaslı, kolay 
yayılmayı sağlayan hiperakışkan-
laştırıcı kimyasal katkılar ve perlit  
içeren, binaya yük bindirmeyen, 
basınç dayanımı yüksek, kendiliğin-
den yayılabilen, düşük tüketimli  
hafif şaptır. 

Özellikler:  Orta ve yoğun yaya trafiğine maruz kalan zeminler 
için uygundur. Kendiliğinden yayılarak teraziye gelir. Rötre çatlağı 
oluşmadan 1-10 mm kalınlıkta uygulamaya uygundur. İçeriğinde-
ki özel polimer sayesinde yüksek aderansa  sahiptir. Aşınmaya 
dirençlidir. 

Uygulama Talimatı: Yüzey; kürünü almış ,kuru ve sağlam ol-
malıdır. Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, tuz kusması 
gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. Yüzey pürüzlendirilmeli. 
Yüzeyde kırık ve oyuk bölgeler PROREPAIR THIN veya PRORE-
PAIR ; deniz suyu, kanalizasyon gibi yüksek sülfata maruz kalan 
ortamlarda uygulama yapılacak ise PROREPAIR PLUS ile en az 
24 saat önceden onarılmalı. Emiciliği yüksek olan yerler PRO-
GEN ile mutlaka astarlanmalıdır. Uygulama öncesi son aşamada 
mutlaka tozsuz bir yüzey olmalıdır. Eğer zemin su emici bir ze-
min ise nemlendirilerek uygulama yapılmalıdır. Hazırlanan harç   
bir köşeden başlayarak yüzeye boşaltılır ve kendiliğinden yayılır. 
Kendinden yayılan harcın kalınlığı çelik mala ile ayarlanmalıdır. 
Hava kabarcığı oluşumunu engellemek için kirpi rulo ile yüzey 
düzeltilir. 1-10 mm uygulanabilir. Üzerine kaplama işlemi yapıla-
caksa 24 saat sonra yapılabilir. 15-20 dakika içerisinde işlemin 
tamamlanması önerilir.  Kullanım süresi geçmiş harç bertaraf 
edilmelidir.

Kullanım Alanları: Son kat kaplama öncesi tüm yapıların orta ve 
yoğun trafiğe maruz zeminlerinde, aşınma ve tozumaya karşı sağlam 
ve düzgün zemin oluşturmak amaçlı kullanılır.   PVC, laminat parke, 
ahşap, halı, seramik kaplama altında, zemin yalıtımından sonra ,çi-
mento esaslı yüzeylerin düzeltilmesinde kullanılır.

ÇİMENTO ESASLI  HAFİF ŞAP

PROŞAP                1009

RAF ÖMRÜ      :  1 Yıldır.

DEPOLAMA :  +5°C / +25°C   

RENK     :  Gri

GÖRÜNÜM  :  Toz

25.00 kg 

8 kg/ m2(10mm)

        -

8680746483859

25.00 kg 
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                Kirpi Rulo        El Mikseri               Çelik Mala          
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Teknik Sıvalar ve Harçlar

Uygulama Talimatı: Döküm kalıbınızı önceden temizleyiniz. 
Kalıp temiz, kuru olmalıdır.  Beton harcımızı yapmak için 
dökeceğimiz kalıbın büyüklüğüne göre toz ürün miktarının  
kütlece %30 u kadar su bir kaba alınır. Üzerine 
PROCONCRETE yavaş  yavaş karıştırarak ilave edilir. 
Homojen ve pürüzsüz hale gelene kadar sürekli karıştırılır. 
Akışkan olmasına dikkat edilir.Hazırlanan beton karışım 
sertleşmeden önce 3 dakika içinde kalıba dökülür. 10 dakika 
sonra kuruyacaktır acele edilmeyecek durumlarda en iyi 
sonuç için 2 saat beklenmelidir. Kuruma süresi hava koşul-
larına ve kalıba göre değişebilir. Kalıptan 24 saat’te çıkartıl-
ması tavsiye edilir.

ÇİMENTO ESASLI DEKORATİF DÖKÜM HARCI

PROCONCRETE                      1010

Ürün Tanımı: Çimento esaslı, ken-
diliğinden yayılan, silikon kalıp içi kul-
lanıma uygun hızlı kuruyan dekoratif 
döküm harcıdır.

Özellikler: Pürüzsüz sonuç elde edilir. Mumluklar, şamdanlar, 
saksılar, kaseler, vazo ve daha birçok dekoratif objeler yapılabilir. 
Kuruduktan sonra üzeri boyanabilir.

Kullanım Alanları: Silikon kalıplar için kullanıma uygundur.

RAF ÖMRÜ      :  6 Aydır.

DEPOLAMA :  +5°C / +25°C   

RENK     :  Gri

GÖRÜNÜM  :  Toz

1.00 kg    5.00 kg

8680746483866

10.00 kg 

A
M

BA
LA

J
TÜ

KE
Tİ

M

BA
RK

O
D

3.00 kg 

   El mikseri              
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137   -   Proasphalt Paint  790 
138   -   Procrete 800
139   -   Propoly Floor 770
140   -   Proepoxy Paint  630
141    -   Proepoxy Paint Tx  640
142   -   Pronon Mma  662
143   -   Proepofloor  661
144   -   Proagrega K  555
145   -   Proagrega C  560
146   -    Proagrega S  550
147   -    Profloor X  825
148   -    Protec 885
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Zemin Kaplama Ürünleri

Uygulama Talimatı: Uygulama yapılacak yüzey temiz 
olmalı, kir, yağ, çamur gibi maddelerden arındırılmış ol-
malı. Zeminin kuru olması gereklidir. Eğer eski asfaltlarda 
uygulanacaksa, zemin tazyikli suyla güzelce yıkanmalı ve 
kuruması beklenmelidir. Önceden, varsa tamirat gerektiren 
yerler sıcak asphalt ile tamir edilmelidir. Yeni tamamlanan 
asfaltlarda yaklaşık 80°C de asfalt sıcakken yapılan yüzey 
baskı sonrası asfalt sıcaklıgı 35°C’nin altına düstügü zaman 
uygulanır. Plastik kovanın üst bölmesindeki 6,5 kg’lık renkli 
sıvı komponent (B Komponent) temiz bir kaba alınır ve 
düşük devirde 1-2 dakika karıştırılır. Karışıma 1,5 litre su 
ilave edilir ve karıştırıcı 400-500 devirlik ½ inçlik matkaba 
takılarak karıştırma altında 16,5 kg toz komponent (A Kom-
ponent) yavaş yavaş sıvı karışıma ilave edilir ve karışım 
homojen oluncaya kadar 3-5 dakika iyice karıştırılır. Boya 
110 PSI’lık hava kompresörüne bağlanan çift kademeli pom-
pa ve buna bağlı püskürtücü ile asfaltın yüzeyine tek ya da 
iki kat olarak kapatıcılığına göre püskürtülür. Fırça ile boya 
asfaltın yüzeyine siyah renk kalmayacak şekilde yayılır. 
Uygulamalarda katman kalınlığı tek kat uygulamada 0,5 
mm, iki kat uygulamada 1 mm kalınlığa ulaşır.

ASFALT BOYASI

PROASPHALT     PAINT                790

Ürün Tanımı: PROASPHALT PAINT 
eski ya da yeni dökülen bütün as-
faltlara uygulanabilen dekoratif ve 
koruyucu kaplamadır. 

Özellikler: Dekoratif baskı kalıpları ile asfalta, tuğla, balık sırtı, 
arnavut kaldırımı vb. deseni verilebilir. Özel çimento ile akrilik reçine 
esaslı boya asfalta iyice yapışır ve renkli görünüm yıllarca kalır.
Özel çimentonun içinde bulunan sertleştirici sayesinde, asfalt 
yüzeyi sertleşir, asfaltın aşınma mukavemeti normal asfalta göre üç 
kat artar.

Kullanım Alanları: Eski ve yeni boyanacak asfalt ve beton zemin-
lere uygulanır.

RAF ÖMRÜ      :  1 Yıldır.

DEPOLAMA :  +5°C / +25°C   

RENK     : Kırmızı-Yeşil-Sarı-Mavi-Beyaz

GÖRÜNÜM  :  A : Toz   B : Sıvı

16.5 kg 

1,0-1,5 kg/ m2

   6.5 kg

8680746484603

23.00 kg 
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   El mikseri                        Fırça                    Havasız Sprey                   Rulo
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Zemin Kaplama Ürünleri

Ürün Tanımı: PROCRETE 800 poliüre-
tan esaslı reçinelerin özel katkı ve 
kimyasallar ile modifikasyonu sonucu 
elde edilen, reçinelere özel dolgu ilavesi 
ile oluşturulan, düzgün yüzeyli, mükem-
mel kimyasal ve solvent dayanımı olan, 
4-6 mm kalınlıkta uygulanan anti-statik 
zemin kaplama sistemidir.

Özellikler:  Anti-Statik: DIN 51953, BS 2050 (patlayıcı madde 
üretim alanları) ve BS 5998 standartlarına uygundur.

Uygulama Talimatı: Reçine esaslı sistemlerin çalışma ve reaksiyon süreleri, 
ortam ve zemin sıcaklığından ve havadaki bağıl nemden etkilenir. Düşük 
sıcaklıklarda kimyasal reaksiyon yavaşlar, bu da tava ömrünü, üzerinin 
kaplanabilme süresini ve çalışma zamanını uzatır. Aynı zamanda viskozite 
yükseldiğinden sarfiyat artar. Yüksek sıcaklıklar, kimyasal reaksiyonu 
artırır ve yukarıda belirtilen zamanlar buna bağlı olarak kısalır. Malzemenin 
tamamının kürünü tamamlaması için ortam ve zemin sıcaklığı, izin verilen 
minimum sıcaklığın altına düşmemelidir. Kaplamanın tamamlanmasından 
sonra, kaplama en az 24 saat direkt su temasından korunmalıdır. Eğer bir su 
teması olursa, bu kaplama üzerinde karbonatlaşma ve yumuşama yaratacak 
ve bu da kaplamanın özelliklerini yitirmesine neden olacaktır. Böyle bir du-
rum karşısında kaplamanın tamamı zeminden kaldırılmalı ve yenilenmelidir. 
Kullanıma hazır setler halinde üretilmiştir. Uygulama esnasında karışım 
içerisine solvent vs katılmamalıdır. PROCRETE kaplamalar, yüksek kimyasal, 
ısıl ve mekanik dayanımlar için tasarlanmıştır. Yukarıda belirtilen renkler UV 
altında sararabilir ancak bu durum performansları etkilemez. Bu etki açık 
renklerde daha fazla gözlemlenir. Karıştırma epoksi/poliüretan karıştırma 
ucu takılmış 300-400 devir/dak.’lık mekanik karıştırıcı ve özel harç karıştır-
ma ekipmanları ile yapılmalıdır. Kullanılmış ambalajlar birbirinin içerisine 
geçirilerek yapışması sağlanmalı ve ambalajların tekrar kullanımı engellen-
melidir.Tüm PROCRETE uygulamaları, Uzman Uygulayıcı Bayiler tarafından 
yapılmaktadır. Sistem seçilmeden önce zemin yapısı ve kalitesinin Uzman 
Uygulayıcı Bayileri tarafından incelenmesi gerekmektedir.

Kullanım Alanları: Orta-ağır trafik ve kimyasal yük altındaki, uzun ömürlü 
ve dayanıklı kaplama ihiyacı olan: Gıda, ilaç ve kimya endüstrisinde, toz 
patlayıcı üretim alanlarında, solvent üretimi ve solventli üretim alanlarında, 
laboratuvarlarda, üretim alanları gibi patlama riski olan endüstriyel 
tesislerde, paketleme tesislerinde zemin kaplaması olarak kullanılır.

ULTRA DAYANIKLI ENDÜSTRİYEL  ZEMİN KAPLAMASI
PROCRETE               800

RAF ÖMRÜ      :  6 Aydır.

DEPOLAMA :  +5°C / +25°C   

RENK     :  

GÖRÜNÜM  :  

3.125 kg 

Astar 1-2 kg/ m2

3.875 kg

8680746484535

25.00 kg 
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   El mikseri                 Düz Çelik Mala          

18.00 kg

Kaplama 7-14 kg/ m2
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Zemin Kaplama Ürünleri

Uygulama Talimatı: Uygulama yapılacak yüzeylerin zayıf 
kısımları freze, kum püskürtme veya zımpara ile arındırıl-
malıdır. Yüzey çok parlak ise yine freze veya kum püskürtme 
ile pürüzlendirilip spesifik yüzey artırılmalıdır. Yüzeyde yağ 
varsa yakılmalıdır. Temizlenen yüzeyler PROPOL PR ile 
astarlanmalıdır. Astar uygulamasından en geç 24 saat sonra 
PROPOLY FLOOR uygulaması yapılır. Pürüzsüz bir yüzey 
isteniyorsa mala ile uygulanmalıdır. Daha sonra kirpi rulo ile 
gaz kabarcıkları alınıp bırakılır. B bileşeni A bileşenine eklen-
dikten sonra düşük devirli, elektrikli bir karıştırıcı (en fazla 
400 dev./dak.) ile homojen bir renk elde edene kadar 2-3 da-
kika karıştırınız. Hazırlanan karışım hava sıcaklığı ve çevre 
şartlarına bağlı olarak, 5 dakika içerisinde fırça, rulo veya 
püskürtme makineleri ile uygulanmalıdır. Sürekli, gözeneksiz 
bir katın yüzeyi kapladığına emin olunuz. Gerekirse iki kat 
PROPOL PR astar uygulaması yapınız. PROPOLY FLOOR 
taraklı mala ile uygulanır. Malzemenin sertleşmesini 
tamamlaması için, izin verilen minimum sıcaklığın altında 
kullanmayınız. Düşük sıcaklıklar sertleşmeyi yavaşlatacak, 
yüksek sıcaklıklar ise sertleşmeyi hızlandıracaktır. Pota 
ömrü de sıcaklıklara bağlı olarak değişecektir.

POLİÜRETAN ESASLI ÇİFT BİLEŞENLİ  SELF 
LEVELLING KAPLAMA

PROPOLY    FLOOR                770

Ürün Tanımı: Solvent içermeyen, 
kendiliğinden yayılabilen, elastikiyeti 
ve mekanik mukavemetleri yüksek, 
hijyenik iki bileşenli poliüretan esaslı 
zemin kaplama malzemesidir.

Özellikler: Sürtünmeye ve aşınmaya karşı dirençlidir. Elastik bir 
yapıdadır. Derzsiz yüzey oluşturur, kolay temizlenir, hijyeniktir, 
uzun süre bakım gerektirmez. Uygulaması kolaydır. Solvent içer-
mez.

Kullanım Alanları: Fabrikalar, soğuk hava depoları, depolar, frigof-
rik araba kasaları, alışveriş merkezleri, atölyeler, uçak hangarları, 
okullar, kapalı spor salonlarında EPDM levha üzerinde, hastanelerde, 
ilaç sektöründe, gıda sektöründe, laboratuarlarda, otoparklarda, ağır 
forklift trafiğinin olduğu alanlarda uygulanabilir.

RAF ÖMRÜ      :  1 Yıldır.

DEPOLAMA :  +10°C / +25°C   

RENK     : 

GÖRÜNÜM  :  Sıvı

16.00 kg 

      1,4 kg/ m2 (1mm)

   4.00 kg

8680746484580

20.00 kg 
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Zemin Kaplama Ürünleri

Ürün Tanımı: Epoksi esaslı, solvent 
içermeyen ,iki bileşenli , zemin ve 
duvarlara uygulanabilen üründür.

Özellikler:  Zemine uygulandığında  kendiliğinden yayılır. Hızlı 
kürlenir, uygulama kolaylığı sağlar. Aderansı kuvvetlidir.  Dar-
belere ,aşınmaya karşı koruma sağlar. Suya karşı dayanıklılık 
sağlar. Kolay temizlenir. Tozumayı önler. Seyreltik asit ve 
bazlara , deterjanlara karşı dayanıklıdır Parlaktır.

Uygulama Talimatı: Yüzey; kürünü almış ,kuru ve sağlam 
olmalıdır. Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, tuz kusması 
gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. Yüzeyde çatlaklık, kırıklık 
varsa PROREPAIR THIN veya PROREPAIR ; deniz suyu, kana-
lizasyon gibi yüksek sülfata maruz kalan ortamlarda uygula-
ma yapılacak ise PROREPAIR PLUS ile en az 24 saat önceden 
onarılmalı. Uygulama yapılacak  yüzey düz, eğimsiz olmalıdır. 
Zemin uygulama öncesi PROEPOXY PR  ile astarlanmalıdır. 24-
48 saat sonra uygulamaya başlanmalıdır. Metal yüzeyler için 
de üzerinde kirlilik varsa temizlenip , pürüzlü yüzey oluşturmak 
için kumlanabilir. 20 kg A bileşen öncelikle karıştırılır. Üzerine 4 
kg B bileşen yavaşca ilave edilerek homojen hale gelene kadar 
düşük devirli mikserle karıştırılır. Fırça veya rulo ile hazırlanan 
karışım 2 kat uygulanır. 1. kattan sonra 12-24 saat arasında 
2.kat uygulamasına geçilir. Isıtma işlemi yapılacaksa elektrikli 
sistemler tercih edilmelidir. 24 saat su ile  temas ettirilme-
melidir.

Kullanım Alanları: Endüstriyel bina zeminlerde, dekoratif aşınmaz 
kaplama oluşturmak için kullanılır. Araç trafiğine maruz kalan al-
anlarda, aşınma direnci yüksek zemin oluşturmak amaçlı kullanılır. 
Fabrika, depo, helikopter pistleri, yer altı geçitleri, otopark, okul, 
alışveriş merkezi, metro istasyonları, hastaneler gibi  mineral esaslı 
tüm zemin kaplama alanlarında son kat olarak kullanılır.

ÇİFT BİLEŞENLİ EPOKSİ ESASLI  SOLVENTSİZ 
YÜKSEK DAYANIMLI RENKLİ KAPLAMA

PROEPOXY PAINT             630

RAF ÖMRÜ      :  1 Yıldır.

DEPOLAMA :  +5°C / +25°C   

RENK     :  İrtibata Geçiniz

GÖRÜNÜM  :  Likit

20.00 kg 

200-600 gr/ m2

   4.00 kg

8680746483927

24.00 kg 
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Zemin Kaplama Ürünleri

Uygulama Talimatı: Yüzey; kürünü almış ,kuru ve sağlam 
olmalıdır. Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, tuz 
kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. Yüzeyde çat-
laklık, kırıklık varsa PROREPAIR THIN veya PROREPAIR ; 
deniz suyu, kanalizasyon gibi yüksek sülfata maruz kalan 
ortamlarda uygulama yapılacak ise PROREPAIR PLUS 
ile en az 24 saat önceden onarılmalı. Uygulama yapıla-
cak  yüzey düz, eğimsiz olmalıdır. Zemin uygulama öncesi 
PROEPOXY PR  ile astarlanmalıdır. 24-48 saat sonra 
uygulamaya başlanmalıdır. Metal yüzeyler için de üzerinde 
kirlilik varsa temizlenip , pürüzlü yüzey oluşturmak için 
kumlanabilir. 21 kg A bileşen öncelikle karıştırılır. Üzerine 
3 kg B bileşen yavaşca ilave edilerek homojen hale gelene 
kadar düşük devirli mikserle karıştırılır. Fırça veya rulo ile 
hazırlanan karışım 2 kat uygulanır. 1. kattan sonra 12-24 
saat arasında 2.kat uygulamasına geçilir. Isıtma işlemi 
yapılacaksa elektrikli sistemler tercih edilmelidir. 24 saat 
su ile  temas ettirilmemelidir.

ÇİFT BİLEŞENLİ EPOKSİ ESASLI SOLVENTSİZ  
TEKSTÜRLÜ RENKLİ KAPLAMA

PROEPOXY  PAINT  TX             640

Ürün Tanımı: Epoksi esaslı, solvent 
içermeyen ,iki bileşenli , portakal 
kabuğu desenli zemin ve duvarlara 
uygulanabilen son kat üründür.

Özellikler: Portakal kabuğu görünümündedir. Zemine uygu-
landığında  kendiliğinden yayılır. Hızlı kürlenir, uygulama kolaylığı 
sağlar. Aderansı kuvvetlidir.  Darbelere ,aşınmaya karşı koruma 
sağlar. Suya karşı dayanıklılık sağlar. Kolay temizlenir. Tozumayı 
önler. Seyreltik asit ve bazlara , deterjanlara karşı dayanıklıdır. 
Parlaktır.

Kullanım Alanları: Endüstriyel bina zeminlerde, dekoratif aşınmaz 
kaplama oluşturmak için kullanılır. Araç trafiğine maruz kalan al-
anlarda aşınma direnci yüksek zemin oluşturmak amaçlı kullanılır. 
Fabrika, depo, helikopter pistleri, yer altı geçitleri, otopark, okul, 
alışveriş merkezi, metro istasyonları, hastaneler gibi  mineral esaslı 
tüm zemin kaplama alanlarında son kat olarak kullanılır. Taşıyıcı 
beton ve şapların güçlendirilmesinde kullanılır. Betonun aşınma, 
tozuma, darbe dayanımlarını artırmak amaçlı kullanılır. 

RAF ÖMRÜ      :  1 Yıldır.

DEPOLAMA :  +5°C / +25°C   

RENK     :  İrtibata Geçiniz

GÖRÜNÜM  :  Likit

21.00 kg 

0,6-0,8 kg/ m2

   3.00 kg

8680746483934

24.00 kg 
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Zemin Kaplama Ürünleri

Ürün Tanımı: Metil metakrilat reçine 
esaslı, çift bileşenli, dayanımı yük-
sek, ultraviyole ışınlarına karşı 
koruyucu ve katalizör katılmasıyla 
hazır duruma gelen soğuk uygulama 
zemin kaydırmaz boyasıdır

Özellikler:  Çok uzun ömürlüdür.  Uygulandığı yüzeye maximum 
şekilde tutunur.  Hızlı kurur. Uygulamadan 1-3 saat sonra zemin 
yaya ve/veya araç trafiğine açılabilir. UV ışınlarından ve diğer at-
mosfer şartlarından etkilenmez.  Yaya ve araç trafiğinin oluştura-
cağı darbe ve aşınmalardan etkilenmez.  Forklift,transpalet gibi istif 
makinelerinin yaratacağı aşınmalara karşı dirençlidir. 
Kimyasallardan, egzost ve yağdan etkilenmez.  Alt yüzey ile bera-
ber çalışmasını sağlayan termoplastik esneme kabiliyetine sahiptir.

Uygulama Talimatı: Yüzeyler temiz, düzgün, sağlam, her türlü 
toz, yağ, kir, pas, kalıp yağı, deterjan gibi benzeri yapışmayı 
engelleyici maddelerden ve atıklardan arındırılmalıdır. Beton 
zemin de su  birikintisi,  nem ve rutubet olmamalıdır. Kuru bir 
zemin olmalı, beton yüzey rutubeti %4 ün altında olmalıdır. 
Yüksek basınçlı su jeti, vakum, pürüzlendirme, kumlama, gibi 
uygun mekanik yüzey hazırlama teknikleri ile temizlenerek 
hazırlanmalıdır. Yapışmayı engelleyici her türlü maddeden 
arındırılmış, temiz bir kap içerisinde veya kendi ambalajında 
düşük devirli bir karıştırıcı ile topaksız homojen bir karışım 
elde edilinceye kadar karıştırılır. Karışım süresi minimum 5 dk 
olmalıdır. PRONON MMA Zemin Kaydırmaz Boyası bünyesinde 
barındırdığı agregalar kaydırmazlık için yeterlidir. Daha yoğun 
bir kaymazlık etkisi için, dilerseniz, boya kurumadan (max. 5 
dk içerisinde), yaş boya üzerine agrega serpebilirisiniz. Kuruma 
işlemi tamamlanınca (yaklaşık 1 saat) boyanın üzerindeki fazla 
agrega süpürülerek uzaklaştırılır. Çok soğuk ya da çok sıcak 
havalarda, aşırı güneş altında, aşırı rüzgarlı havalarda tatbikat 
yapılmamalıdır.

Kullanım Alanları: Asfalt, beton, helikopter beton, Seramik, granit, 
yüzey sertleştiricili beton, mozaik, paledyen,epoksi vb. yüzeylerde 
rahatlıkla kullanılır. Akaryakıt ist., alışveriş merkezlerinde, okullar-
da, işyeri, konut ve avm’lerin açık kapalı otoparklarında, sevkiyat ve 
otopark rampalarında, fabrika yürüme yolu, forklift yolu ve malkabul 
rampalarında kullanılır.

MMA  ESASLI KAYDIRMAZ PÜRÜZLÜ
MERDİVEN & ZEMİN BOYASI

PRONON   MMA                                          662

RAF ÖMRÜ      :  1 Yıldır.

DEPOLAMA :  +5°C / +25°C   

RENK     :  İrtibata Geçiniz

GÖRÜNÜM  :  Likit

A : 5.00 kg 

300-400 gr/ m2

B : 45.00 gr 

8680746484498

A : 5.045 kg 
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A : 18.00 kg B : 180.00 gr B : 18.180 kg 
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Zemin Kaplama Ürünleri

Uygulama Talimatı: Yüzey; kürünü almış, kuru ve sağlam 
olmalıdır. Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, tuz 
kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. Yüzeyde çatlak-
lık, kırıklık varsa PROREPAIR THIN veya PROREPAIR; deniz 
suyu, kanalizasyon gibi yüksek sülfata maruz kalan ortam-
larda uygulama yapılacak ise PROREPAIR PLUS ile en az 
24 saat önceden onarılmalı. Uygulama yapılacak yüzey düz, 
eğimsiz olmalıdır. Zemin uygulama öncesi PROEPOXY PR  ile 
astarlanmalıdır. 24-48 saat sonra uygulamaya başlanma-
lıdır. Metal yüzeyler için de üzerinde kirlilik varsa temizlenip, 
pürüzlü yüzey oluşturmak için kumlanabilir. 20 kg A bileşen 
öncelikle karıştırılır. Üzerine 4 kg B bileşen yavaşca ilave 
edilerek homojen hale gelene kadar düşük devirli mikserle 
karıştırılır. Fırça veya rulo ile hazırlanan karışım 2 kat uygu-
lanır. 1. kattan sonra 12-24 saat arasında 2.kat uygulamasına 
geçilir. Zemine değişik efektler vermek için farklı renklerde-
ki ürünü üst üste yada yan yana dökerek spatula, çekpas, 
vb. aletler yardımıyla desenler oluşturulabilir. Isıtma işlemi 
yapılacaksa elektrikli sistemler tercih edilmelidir. 24 saat su 
ile  temas ettirilmemelidir.

METALİK EFEKTLİ DEKORATİF ZEMİN KAPLAMASI
PROEPO FLOOR                               661

Ürün Tanımı: Epoksi esaslı, solvent 
içermeyen, iki bileşenli, metalik efektli 
dekoratif zemin kaplamasıdır.

Özellikler: Zemine uygulandığında kendiliğinden yayılır. Hızlı 
kürlenir, uygulama kolaylığı sağlar. Aderansı kuvvetlidir.  Dar-
belere, aşınmaya karşı koruma sağlar. Suya karşı dayanıklılık 
sağlar. Kolay temizlenir. Tozumayı önler. Seyreltik asit ve bazlara, 
deterjanlara karşı dayanıklıdır.Parlaktır.

Kullanım Alanları: Tüm iç mekanlarda, yaya trafiğine maruz kalan 
alanlarda, dekoratif zemin oluşturulmak istenilen mağaza, market, 
ofis, okul gibi yerlerde mineral zeminlerin üzerine son kat kaplama 
olarak uygulanır.

RAF ÖMRÜ      :  1 Yıldır.

DEPOLAMA :  +5°C / +25°C   

RENK     :  İrtibata Geçiniz

GÖRÜNÜM  :  İrtibata Geçiniz

20.00 kg 

200-600 gr/ m2

   4.00 kg

8680746484481     

24.00 kg 
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Zemin Kaplama Ürünleri

Ürün Tanımı: Çimento esaslı, quartz 
takviyeli, yüzey aşınma direnci yük-
sek, özek kimyasal katkılar içeren, 
kullanıma hazır, toz halde 
serpilerek uygulanan yüzey 
sertleştirme harcıdır.

Özellikler:  Taze beton yüzeylerden çok, yüksek mukavemete 
sahiptir. Sertlik derecesi yüksektir. Yüzey tozumasını geciktirir. 
Düzgün ve homojen bir görünüm sağlar. Geçirgenliği düşüktür. 
Doğal dekoratif görünüme sahiptir.   

Uygulama Talimatı: Yüzey; kürünü almış ,kuru ve sağlam olmalıdır. Yapış-
mayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, tuz kusması gibi kalıntılardan arındırıl-
malıdır. Yüzey pürüzlendirilmeli. Uygulanacak  alanın taşıyıcı betonu en az 
C25, C30  sınıfında olmalıdır. 8-10 cm olmalıdır ve demir donatı içermelidir. 
Uygulama  yapılacak taze betonun yüzeyi tahta mala ile düzeltilmiş ol-
malıdır. Uygulanacak beton zeminde ayak izi kalacak kadar sertleşme  mey-
dana geldiğinde, kullanılacak  miktarda yüzey sertleştirici çalışma alanında 
bulunan anoların kenarına dizilir.
Makina ile yayma yapılacak ise :PROAGREGA K nın tamamı  beton yüzeye 
serpme yöntemi ile serpilir. Makine yardımıyla yayılır.
Manuel  olarak elle yayma:Serpme  işlemi  kademeli olarak yapılır. Önce 2/3 
lik kısım yayılır. Renkte koyulaşma olunca ya makina ile perdahlama işlemi 
yapılır ya da elle spatula yardımıyla betonla bütünleştirilir. Betonla bütün-
leştikten sonra kalan 1/3 lik kısım yayılır. Homojen görüntü olmasına dikkat 
edilir. Yayılan malzeme betonun suyunu alarak renk değiştirdikten sonra 
düşük devirde yapılan kaba perdah işlemine geçilir. Yüzey  sertleştiricinin  
betonla bütünleşmesi sağlanır. Perdahlama işlemine geçmeden önce ano-
ların  kenarlarına dökülen malzeme temizlenmelidir. Aksi takdirde iki ano 
arasında kot farkı olabilir. Kaba perdah işlemi bittikten sonra beton üzerinde 
yürünebilecek kadar kuruluk olduysa yüksek devirde yapılan  ince perdah 
işlemine geçilerek istenilen parlaklıkta  ve düzgünlükte yüzey sağlanınca 
işleme son verilir. Üzerine kullanıma hazır akrilik bazlı PROCURE malzemesi 
dökülür. Böylece yüzeyde oluşabilecek hızlı su kayıpların önüne geçilmiş olur.

Kullanım Alanları: Endüstriyel bina zeminleri için  dekoratif aşınmaz 
kaplama oluşturmak amaçlı , araç trafiğine maruz kalan alanlarda 
aşınma direnci yüksek zemin oluşturma amaçlı kullanılır. Fabrika, 
depo, helikopter pistleri, yer altı geçitleri, otopark, okul, alışveriş 
merkezi, metro istasyonları gibi  mineral esaslı tüm zemin kaplama 
alanlarında kullanıma uygundur. 

ÇİMENTO ESASLI KUVARS  AGREGALİ
YÜZEY SERTLEŞTİRİCİ

PROAGREGA K              555

RAF ÖMRÜ      :  1 Yıldır.

DEPOLAMA :  +5°C / +25°C   

RENK     :  Gri - Kırmızı - Yeşil

GÖRÜNÜM  :  Toz

25.00 kg 

   4-6 kg/ m2

        -

8680746483729

25.00 kg 
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   El mikseri                   Perdah Makinası
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Zemin Kaplama Ürünleri

Uygulama Talimatı: Yüzey; kürünü almış ,kuru ve sağlam olmalıdır. 
Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, tuz kusması gibi kalıntılardan 
arındırılmalıdır. Yüzey pürüzlendirilmeli. Uygulanacak  alanın taşıyıcı 
betonu en az C25, C30  sınıfında olmalıdır. 8-10 cm olmalıdır ve demir do-
natı içermelidir. Uygulama  yapılacak taze betonun yüzeyi tahta mala ile 
düzeltilmiş olmalıdır. Uygulanacak beton zeminde ayak izi kalacak kadar 
sertleşme  meydana geldiğinde, kullanılacak  miktarda yüzey sertleştirici 
çalışma alanında bulunan anoların kenarına dizilir. 
Makina ile yayma yapılacak ise :PROAGREGA C nın tamamı  beton yüz-
eye serpme yöntemi ile serpilir. Makine yardımıyla yayılır. 
Manuel  olarak elle yayma:Serpme  işlemi  kademeli olarak yapılır. Önce 
2/3 lik kısım yayılır. Renkte koyulaşma olunca ya makina ile perdahlama 
işlemiyapılır ya da elle spatula yardımıyla betonla bütünleştirilir. Betonla 
bütünleştikten sonra kalan 1/3 lik kısım yayılır. Homojen görüntü olması-
na dikkat edilir. Yayılan malzeme betonun suyunu alarak renk değiştir-
dikten sonra düşük devirde yapılan kaba perdah işlemine geçilir. Yüzey  
sertleştiricinin  betonla bütünleşmesi sağlanır. Perdahlama işlemine 
geçmeden önce anoların  kenarlarına dökülen malzeme temizlenmelidir. 
Aksi takdirde iki ano arasında kot farkı olabilir. Kaba perdah işlemi bit-
tikten sonra beton üzerinde yürünebilecek kadar kuruluk olduysa yüksek 
devirde yapılan  ince perdah işlemine geçilerek istenilen parlaklıkta  ve 
düzgünlükte yüzey sağlanınca işleme son verilir. Üzerine kullanıma hazır 
akrilik bazlı PROCURE malzemesi dökülür. Böylece yüzeyde oluşabilecek 
hızlı su kayıpların önüne geçilmiş olur.

ÇİMENTO ESASLI KORUNT  AGREGALI   YÜZEY 
SERTLEŞTİRİCİ

PROAGREGA     C                    560

Ürün Tanımı: Çimento esaslı, 
korund  takviyeli, yüzey aşınma 
direnci yüksek, özel kimyasal katkılar 
içeren, kullanıma hazır, toz halde ser-
pilerek uygulanan yüzey sertleştirme 
harcıdır.

Özellikler: Kuartz ve silise göre 2 kat daha fazla aşınma direncine 
sahiptir. Taze beton yüzeylerden çok, yüksek mukavemete sahiptir. 
Sertlik derecesi yüksektir. Yüzey tozumasını geciktirir. Düzgün ve 
homojen bir görünüm sağlar. Geçirgenliği düşüktür. Doğal dekoratif 
görünüme sahiptir.   

Kullanım Alanları: Endüstriyel bina zeminleri için  dekoratif aşınmaz 
kaplama oluşturmak amaçlı, araç trafiğine maruz kalan alanlarda 
aşınma direnci yüksek zemin oluşturma amaçlı kullanılır. Fabrika, 
depo, helikopter pistleri, yer altı geçitleri, otopark, okul, alışveriş 
merkezi, metro istasyonları gibi  mineral esaslı tüm zemin kaplama 
alanlarında kullanıma uygundur. 

RAF ÖMRÜ      :  1 Yıldır.

DEPOLAMA :  +5°C / +25°C   

RENK     :  Gri - Kırmızı - Yeşil

GÖRÜNÜM  :  Toz

25.00 kg 

   5-8 kg/ m2

        -

8680746483736

25.00 kg 
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   El mikseri                   Perdah Makinası
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Zemin Kaplama Ürünleri

Uygulama Talimatı: Yüzey; kürünü almış ,kuru ve sağlam olmalıdır. 
Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, tuz kusması gibi kalıntılardan 
arındırılmalıdır. Yüzey pürüzlendirilmeli. Uygulanacak  alanın taşıyıcı 
betonu en az C25, C30  sınıfında olmalıdır. 8-10 cm olmalıdır ve demir do-
natı içermelidir. Uygulama  yapılacak taze betonun yüzeyi tahta mala ile 
düzeltilmiş olmalıdır. Uygulanacak beton zeminde ayak izi kalacak kadar 
sertleşme  meydana geldiğinde kullanılacak  miktarda yüzey sertleştirici 
çalışma alanında bulunan anoların kenarına dizilir. 

Makina ile yayma yapılacak ise :PROAGREGA S  nin tamamı  beton 

yüzeye serpme yöntemi ile serpilir. Makine yardımıyla yayılır.

 Manuel  olarak elle yayma:Serpme  işlemi  kademeli olarak yapılır. Önce 
2/3 lik kısım yayılır. Renkte koyulaşma olunca ya makina ile perdahlama 
işlemi yapılır ya da elle spatula yardımıyla betonla bütünleştirilir. Betonla 
bütünleştikten sonra kalan 1/3 lik kısım yayılır. Homojen görüntü olması-
na dikkat edilir. Yayılan malzeme, betonun suyunu alarak renk değiştir-
dikten sonra düşük devirde yapılan kaba perdah işlemine geçilir. Yüzey  
sertleştiricinin  betonla bütünleşmesi sağlanır. Perdahlama işlemine 
geçmeden önce anoların  kenarlarına dökülen malzeme temizlenmelidir. 
Aksi takdirde iki ano arasında kot farkı olabilir. Kaba perdah işlemi bit-
tikten sonra beton üzerinde yürünebilecek kadar kuruluk olduysa yüksek 
devirde yapılan  ince perdah işlemine geçilerek istenilen parlaklıkta  ve 
düzgülükte yüzey sağlanınca işleme son verilir.Üzerine kullanıma hazır 
akrilik bazlı PROCURE malzemesi dökülür. Böylece yüzeyde oluşabilecek 
hızlı su kayıpların önüne geçilmiş olur.

ÇİMENTO ESASLI SİLİS AGREGALI
YÜZEY SERTLEŞTİRİCİ

PROAGREGA S                    550

Ürün Tanımı: Çimento esaslı, silis 
takviyeli, yüzey aşınma direnci yüksek, 
özel kimyasal katkılar içeren, kullanı-
ma hazır, toz halde serpilerek uygula-
nan yüzey sertleştirme harcıdır.

Özellikler: Taze beton yüzeylerden çok yüksek mukavemete sahip-
tir. Yüzey  aşınma direnci yüksek .Sertlik derecesi yüksektir. Yüzey 
tozumasını geciktirir. Düzgün ve homojen bir görünüm sağlar. 
Geçirgenliği düşüktür. Doğal dekoratif görünüme sahiptir.   Kolay 
ve pratik uygulanır. Epoksi ürünlerin aksine temizliği kolaydır. Araç 
trafiğine , yüksek oranda yüke dayanıklıdır.

Kullanım Alanları: Endüstriyel bina zeminleri için,  dekoratif aşınmaz 
kaplama oluşturmak amaçlı, araç trafiğine maruz kalan alanlarda aşınma 
direnci yüksek zemin oluşturma amaçlı, fabrika, depo, helikopter pistleri, 
yer altı geçitleri, otopark, okul, alışveriş merkezi, metro istasyonları gibi  
mineral esaslı tüm zemin kaplama alanlarında kullanıma uygundur. 

RAF ÖMRÜ      :  1 Yıldır.

DEPOLAMA :  +5°C / +25°C   

RENK     :  Gri - Kırmızı - Yeşil

GÖRÜNÜM  :  Toz

25.00 kg 

   4-6 kg/ m2

        -

8680746483712

25.00 kg 
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   El mikseri                   Perdah Makinası
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Zemin Kaplama Ürünleri

Uygulama Talimatı: Yüzey; kürünü almış ,kuru ve sağlam 
olmalıdır. Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, toz gibi 
kalıntılardan arındırılmalıdır. Kullanıma hazırdır. Ürün kendi 
içinde homojen kıvama gelinceye kadar 400 d/dk. devirli 
bir karıştırıcı ile homojen hale gelene kadar karıştırılmalıdır. 
Direkt uygulanır. Ürün  rulo veya püskürtme ekipmanı ile 
uygulanabilir Optimum kalite elde etmek için lütfen uygu-
lama talimatına sadık kalınız. Çok yüksek sıcaklıkta, güneş 
ışığına direkt olarak maruz kalan, çok rüzgarlı, yağmurlu 
havalarda uygulama yapılmamalıdır. Uygulama zamanı 
don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır. 
Uygulama +5 C ve +30 C arasında yapılmalı. Kesinlikle 5 
C altındaki sıcaklıklarda uygulama yapılmamalıdır. Uygu-
lamanın ardından 24 saat yağmur, su, don ve olumsuz dış 
etkenlerden korunmalıdır.

MMA REÇİNE ESASLI GENEL ZEMİN BOYASI

PROFLOOR X                     825 

Ürün Tanımı: Mma reçine esaslı,  
solvent bazlı, , parlak görünüm veren, 
zemin boyasıdır.

Özellikler: Yüksek örtme gücüne sahiptir.  Yağmura, suya karşı 
dayanıklıdır. Hızlı ve kolay uygulanır. Yüksek mekanik dayanı-
ma sahiptir. Zamanla sararma, solma yapmaz. Aşınmaya karşı 
dirençlidir. İnsan ve araç trafiğinden etkilenmez. Dikey ve yatay 
yüzeylerde kullanılabilir. Yüzeyi mükemmel şekilde homojen 
olarak kaplar. Hızlı uygulanır. Hızlı kurur. Tozumayı önler.  Parlak 
görünümdedir.

Kullanım Alanları: Beton, şap ve kaldırım taşlarında,iç ve dış 
uygulamalar, depo ve fabrikalar, alışveriş merkezleri, süpermar-
ketler, depo zeminlerde, turistik tesisler, bisiklet yolları, sahil şeridi, 
yürüme yolları, meydanlar, parklar ve bahçelerde kullanılır.

RAF ÖMRÜ      :  1 Yıldır.

DEPOLAMA :  +5°C / +25°C   

RENK     :  İrtibata Geçiniz

GÖRÜNÜM  :  Likit

1.00 kg 

300-500 gr/m2

       -

8680746484047
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   El mikseri                        Rulo                     

5.00 kg 
18.00 kg 
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Zemin Kaplama Ürünleri

Uygulama Talimatı: Yüzey; kürünü almış, sağlam ol-
malıdır, gevşek satıh, harç, beton parçası gibi kalıntılar 
temizlenerek yüzey sağlamlaştırılır. Yapışmayı önleye-
cek yağ, gres, kir, boya, tuz kusması gibi kalıntılardan 
arındırılmalıdır. PROTEC kullanıma hazırdır. Ürün orta 
devirli bir karıştırıcı yardımıyla 400-600 dev/dk. hızla, 
homojen bir karışım olana kadar karıştırılır.   Rulo ile 
uygulanır. 2 kat önerilir. Birinci kat gözenekleri doldu-
rarak zemini güçlendirir. İkinci kat çizilme ve aşınma 
direncini artırır. Zeminde homojen ,parlak bir yüzey 
oluşturur. Optimum kalite elde etmek için lütfen uygu-
lama talimatına sadık kalınız.Uygulama +5 C ve +30 C 
arasında yapılmalı. Sıcak, yağışlı ve rüzgarlı havalarda 
uygulama yapılmamalıdır. Don tehlikesi olan yüzeyle-
rde uygulama yapılmamalıdır. Ürün kürünü alana (28 
gün) kadar yağmur, su, don ve olumsuz dış etkenlerden 
korunmalıdır.

KOMPOZİT ZEMİN CİLASI

PROTEC                                 885

Ürün Tanımı: Alfa-silanla son-
landırılmış polieter esaslı, solventsiz,  
düşük viskoziteli,  mineral esaslı 
yüzeyde gözeneklere derinleme-
sine nüfuz edebilen,  yeni nesil zemin 
cilası.

Özellikler: Tek bileşenli. Sürme esaslıdır. Kullanımı kolaydır. 
Kullanıma hazır. Aderansı  yüksektir. Silinebilir. Kir tutmaz.Parlak 
film oluşturur.

Kullanım Alanları: Çimento esaslı zemin kaplamaları sonrasında 
uygulanır. Ticari ve özel konutlarda çimento kaplı zeminlerde, oto-
parklar, araba tamirhaneleri, tren istasyonları ve lojistik merkezler-
inin zeminlerinde, gösteri salonları, restoranlar, etkinlik ve kongre 
merkezleri veya müzelerin zeminlerinde kullanılır.

RAF ÖMRÜ      :  1 Yıldır.

DEPOLAMA :  +5°C / +25°C   

RENK     :  Şeffafa yakın

GÖRÜNÜM  :  Likit

5.00 kg 

     100 gr/m2

       -

8680746484139

5.00 kg 
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          Rulo                     
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151   -   Proepoxy Pr 601
152   -   Proepoxy Wt Pr  610
153   -   Proepoxy Pr 602
154   -   Promortar Epo  540
155   -   Proepoxy Self  620
156   -   Proepoxy Sand 01-03   650
157   -   Progrout Epo 545
158   -   Proepodeco 670
159   -   Propigment 672
160   -   Proepodeco C  680
161   -   Prokapsil  675
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Epoksi Esaslı Ürünler

Ürün Tanımı: Epoksi esaslı, solvent 
içermeyen, düşük viskoziteli, yüksek 
dayanımlı, iki bileşenli astar malze-
mesidir.

Özellikler:  Solvent içermez. Betondaki kılcal çatlakları emprenye 
olarak doldurarak, geçirimsiz yüzey oluşturur.Hızlı kürlenir, uygu-
lama kolaylığı sağlar. Parlak film oluşturur. Aderansı kuvvetlidir. 
Darbelere karşı koruma sağlar. Suya karşı dayanıklılık sağlar. 
Seyreltik asit ve bazlara karşı dayanıklıdır. Son kat olarak kul-
lanıldığında tozumayı önler.

Uygulama Talimatı: Yüzey; kürünü almış ,kuru ve sağlam 
olmalıdır. Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, tuz 
kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. Yüzeyde çat-
laklık, kırıklık varsa PROREPAIR THIN veya PROREPAIR 
; deniz suyu, kanalizasyon gibi yüksek sülfata maruz 
kalan ortamlarda uygulama yapılacak ise PROREPAIR 
PLUS ile en az 24 saat önceden onarılmalı Uygulama 
yapılacak  yüzey düz, eğimsiz olmalıdır. 12 kg A bileşen 
öncelikle karıştırılır. Üzerine 6  kg B bileşen yavaşca 
ilave edilerek homojen hale gelene kadar düşük devirli 
mikserle karıştırılır. Fırça veya rulo ile tek kat uygulanır. 
Çok emici yüzeylerde birinci kat uygulamasından  2-3 
saat sonra  ikinci kat uygulanabilir. Daha sonra yüzeye 
PROEPOXY 2K Solventsiz Zemin ve Duvar Boyası  uygu-
laması güvenle yapılır.

Kullanım Alanları: Tüm epoksi bazlı sistemlerden önce  , astar 
olarak kullanılır. PROEPOXY PAINT 2K Solventsiz Epoksi Zemin 
ve Duvar Boyası  uygulamalarından önce aderans arttırıcı olarak 
kullanılır. Mekanik direnç arttırıcı olarak kullanılır. Beton, şap gibi 
mineral yüzeylere uygulanır. Beton, şap gibi mineral yüzeylerde  
aşınma ve tozumaya karşı korumak için kullanılır. İç ve dış mekan-
larda kullanılır.

ÇİFT BİLEŞENLİ EPOKSİ ESASLI SOLVENTSİZ 
ŞEFFAF ASTAR         

PROEPOXY    PR                        601        

RAF ÖMRÜ      :  1 Yıldır.

DEPOLAMA :  +5°C / +25°C   

RENK     :  Şeffaf

GÖRÜNÜM  :  Likit

12.00 kg 

200-400 gr/ m2

  6.00 kg

8680746483880

18.00 kg 
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        El Mikseri                    Rulo                   Düz Çelik Mala               Çekpas
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Epoksi Esaslı Ürünler

Ürün Tanımı: Epoksi esaslı, solvent 
içermeyen, düşük viskoziteli, nem 
toleranslı,  iki bileşenli astar 
malzemesidir.

Özellikler:  Neme ve suya karşı bariyer görevindedir. Betonda-
ki kılcal çatlakları emprenye olarak doldurarak geçirimsiz yüzey 
oluşturur. Hızlı kürlenir, uygulama kolaylığı sağlar. Parlak film 
oluşturur. Aderansı kuvvetlidir. Darbelere karşı koruma sağlar. 
Suya karşı dayanıklılık sağlar.Seyreltik asit ve bazlara karşı 
dayanıklıdır. 

Uygulama Talimatı: Yüzey; kürünü almış ,kuru ve sağlam 
olmalıdır. Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, tuz 
kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. Yüzeyde çatlaklık, 
kırıklık varsa PROREPAIR THIN veya PROREPAIR ; deniz 
suyu, kanalizasyon gibi yüksek sülfata maruz kalan ortam-
larda uygulama yapılacak ise PROREPAIR PLUS ile en az 24 
saat önceden onarılmalı. Uygulama yapılacak  yüzey düz, 
eğimsiz olmalıdır.7,5 A bileşen öncelikle karıştırılır. Üzerine 
2,5 B bileşen yavaşca ilave edilerek homojen hale gelene 
kadar düşük devirli mikserle karıştırılır. Fırça veya rulo ile tek 
kat uygulanır. Çok emici yüzeylerde birinci kat uygulamasın-
dan  2-3 saat sonra  ikinci kat uygulanabilir. Daha sonra 
yüzeye PROEPOXY 2K solventsiz zemin ve duvar boyası  
uygulaması güvenle yapılır.

Kullanım Alanları: Tüm epoksi bazlı sistemlerden önce  , astar olarak 
kullanılır. PROEPOXY PAINT 2K solventsiz epoksi zemin ve duvar boyası  
uygulamalarından önce aderans arttırıcı olarak kullanılır. Mekanik direnç 
arttırıcı olarak kullanılır. Beton, şap gibi mineral yüzeylere uygulanır. 
Beton, şap gibi mineral yüzeylerde  aşınma ve tozumaya karşı korumak 
için kullanılır. İç ve dış mekanlarda kullanılır.

ÇİFT BİLEŞENLİ EPOKSİ ESASLI  SOLVENTSİZ NEM 
TOLERANSLI  ASTAR

PROEPOXY  WT  PR          610

RAF ÖMRÜ      :  1 Yıldır.

DEPOLAMA :  +5°C / +25°C   

RENK     :  Şeffaf

GÖRÜNÜM  :  Şeffaf

7,50 kg 

200-400 gr/ m2

2,50 kg

8680746483903

10.00 kg 
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        El Mikseri                    Rulo                          Fırça                   Düz Çelik Mala
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Epoksi Esaslı Ürünler

Uygulama Talimatı: Yüzey; kürünü almış ,kuru ve sağlam 
olmalıdır. Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, tuz 
kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. Yüzeyde çat-
laklık, kırıklık varsa PROREPAIR THIN veya PROREPAIR 
; deniz suyu, kanalizasyon gibi yüksek sülfata maruz 
kalan ortamlarda uygulama yapılacak ise PROREPAIR 
PLUS ile en az 24 saat önceden onarılmalı Uygulama 
yapılacak  yüzey düz, eğimsiz olmalıdır. 17 kg A bileşen 
öncelikle karıştırılır. Üzerine 8  kg B bileşen yavaşca 
ilave edilerek homojen hale gelene kadar düşük devirli 
mikserle karıştırılır.Fırça veya rulo ile tek kat uygulanır. 
Çok emici yüzeylerde birinci kat uygulamasından  2-3 
saat sonra  ikinci kat uygulanabilir. Daha sonra yüzeye 
PROEPOXY 2K Solventsiz Zemin ve Duvar Boyası  uygu-
laması güvenle yapılır.

ÇİFT BİLEŞENLİ EPOKSİ ESASLI SOLVENTSİZ  DOLGULU 
ASTAR

PROEPOXY    PR                   602        

Ürün Tanımı: Epoksi esaslı, solvent 
içermeyen, düşük viskoziteli, dolgulu 
yüksek dayanımlı iki bileşenli astar 
malzemesidir.

Özellikler: Solvent içermez. Betondaki kılcal çatlakları emprenye 
olarak doldurarak geçirimsiz yüzey oluşturur. Hızlı kürlenir, uygula-
ma kolaylığı sağlar. Parlak film oluşturur. Aderansı kuvvetlidir. Dar-
belere karşı koruma sağlar. Suya karşı dayanıklılık sağlar. Seyreltik 
asit ve bazlara karşı dayanıklıdır. Son kat olarak kullanıldığında 
tozumayı önler.

Kullanım Alanları: Tüm epoksi bazlı sistemlerden önce  , astar 
olarak kullanılır. PROEPOXY PAINT 2K solventsiz epoksi zemin 
ve duvar boyası  uygulamalarından önce aderans arttırıcı olarak 
kullanılır. Mekanik direnç arttırıcı olarak kullanılır. Beton, şap gibi 
mineral yüzeylere uygulanır. Beton, şap gibi mineral yüzeylerde  
aşınma ve tozumaya karşı korumak için kullanılır. İç ve dış me-
kanlarda kullanılır.

RAF ÖMRÜ      :  1 Yıldır.

DEPOLAMA :  +5°C / +25°C   

RENK     :  Bulanık

GÖRÜNÜM  :  Likit

17.00 kg 

200-400 gr/ m2

 8.00 kg

8680746483897

25.00 kg 
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        El Mikseri                    Rulo                          Fırça                   Düz Çelik Mala
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Epoksi Esaslı Ürünler

Ürün Tanımı: Epoksi esaslı, 
solventsiz, üç bileşenli kalın taneli 
yüksek mukavemetli tamir harcıdır.

Özellikler:  Aderansı çok yüksektir. Kolay hazırlanıp uygulanır. 
Yüksek darbe ve basınç mukavemetine sahip.  Büzülme ve 
rötre çatlağı yapmaz. Aşınmaya karşı dirençli. Tek katta iste-
nilen performansı verir. Hazırlaması kolay ve hızlıdır. Yapısal 
tamiratta kullanılabilir. Su, tuz çözeltileri, alkaliler, seyreltilmiş 
asitlere dayanımlıdır.

Uygulama Talimatı: Yüzey; kuru , sağlam ,tozdan
arındırılmış olmalıdır. Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, 
boya, tuz kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. Her 
koşul altında yüzey aderansı 1,5 N/mm2 üstünde ve nem 
miktarı % 4‘ün altında olmalıdır. Zemine önceden 
PROEPOXY PR Astar uygulaması yapılacaksa astar 
uygulandıktan sonra ıslak iken tamirat yapılmalıdır. 
Homojen karışım elde edilene kadar A ve B bileşen 
karıştırılır. Daha sonra C toz bileşen yavaş yavaş 
karıştırılarak ilave edilir. Hazırlanan EPO MORTAR mala 
veya spatula ile uygulanabilir. Kalın uygulamalar 2 -3 
kat olarak uygulanabilir. Katlar arasında tam kuruma 
gerçekleşene kadar beklenmelidir. Hazırlanan ürünün 20 
dakika içerisinde kullanılması gerekmektedir.

Kullanım Alanları: Çelik kolonların temele sabitlenmesinde, makine 
temellerinin montajında , rögar yataklarının montajında, onarımında 
ve yükseltilmesinde, beton tamirinde, RES santrallerinde türbinle-
rin sabitlenmesinde  , trafiğe maruz beton zeminlerin onarımında , 
prefabrik beton yapı elemanlarının montajında, kaldırım taşlarının 
onarımında, beton zeminlerdeki kırıkların  tamiratında ve boşlukların 
doldurulmasında kullanılır.

EPOKSİ ESASLI YÜKSEK DAYANIMLI YAPISAL 
TAMİR HARCI

PROMORTAR EPO            540

RAF ÖMRÜ      :  1 Yıldır.

DEPOLAMA :  +5°C / +25°C   

RENK     :  Kum Rengi

GÖRÜNÜM  :  Kum Rengi

2.00 kg 

          2 kg/ m2(1mm)
8680746483699

20.00 kg 
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                 Spatula        El Mikseri                     Mala              Düz Çelik Mala
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Epoksi Esaslı Ürünler

Uygulama Talimatı: Yüzey; kürünü almış ,kuru ve sağlam 
olmalıdır. Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, tuz 
kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. Yüzeyde çat-
laklık, kırıklık varsa PROREPAIR THIN veya PROREPAIR
; deniz suyu, kanalizasyon gibi yüksek sülfata maruz 
kalan ortamlarda uygulama yapılacak ise PROREPAIR 
PLUS ile en az 24 saat önceden onarılmalı Uygulama 
yapılacak  yüzey düz, eğimsiz olmalıdır. 20 kg A bileşen 
öncelikle karıştırılır. Üzerine 4  kg B bileşen yavaşca ilave 
edilerek homojen hale gelene kadar düşük devirli mik-
serle karıştırılır. Hazırlanan harç  bir köşeden başlayarak 
yüzeye boşaltılır ve kendiliğinden yayılır. Kendinden 
yayılan harcın kalınlığı çelik mala ile ayarlanmalıdır. Hava 
kabarcığı oluşumunu engellemek için kirpi rulo ile yüzey 
düzeltilir. Üzerine kaplama işlemi yapılacaksa 24 saat 
sonra yapılabilir. Ürünün genleşme özelliğinden dolayı en 
yüksek düzeyde faydalanılabilmesi için en fazla 15-20 da-
kika içerisinde işlemin tamamlanması önerilir.  Kullanım 
süresi geçmiş harç bertaraf edilmelidir.

ÇİFT BİLEŞENLİ EPOKSİ ESASLI  KENDİLİĞİNDEN 
YAYILAN KAPLAMA

PROEPOXY  SELF                      620

Ürün Tanımı: Epoksi esaslı, solvent 
içermeyen, düşük viskoziteli, yüksek 
dayanımlı iki bileşenli kendiliğinden 
yayılan kaplamadır.

Özellikler: Solvent içermez. Betondaki kılcal çatlakları emprenye 
olarak doldurarak geçirimsiz yüzey oluşturur. Hızlı kürlenir, uygu-
lama kolaylığı sağlar. Parlak film oluşturur. Aderansı kuvvetlidir. 
Darbelere karşı koruma sağlar. Suya karşı dayanıklılık sağlar. 
Seyreltik asit ve bazlara karşı dayanıklıdır.

Kullanım Alanları: Endüstriyel bina zeminlerde  dekoratif aşınmaz 
kaplama oluşturmak için kullanılır.Araç trafiğine maruz kalan alan-
larda aşınma direnci yüksek zemin oluşturmak amaçlı kullanılır. Fab-
rika, depo, helikopter pistleri, yer altı geçitleri, otopark, okul, alışveriş 
merkezi, metro istasyonları, hastaneler gibi  mineral esaslı tüm 
zemin kaplama alanlarında son kat olarak kullanılır.Taşıyıcı beton 
ve şapların güçlendirilmesinde kullanılır. Betonun aşınma, tozuma, 
darbe dayanımlarını artırmak amaçlı kullanılır. 

RAF ÖMRÜ      :  1 Yıldır.

DEPOLAMA :  +5°C / +25°C   

RENK     :  İrtibata Geçiniz

GÖRÜNÜM  :  Likit

20.00 kg 

1,5-2,0 kg/ m2

 4.00 kg

8680746483910

24.00 kg 
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               Kirpi Rulo        El Mikseri               Çelik Mala              Düz Çelik Mala
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Epoksi Esaslı Ürünler

Ürün Tanımı: Proepoxy sistem-
lerinde kullanılmak üzere 100-300 
mikron ve 300-800 mikron  tane 
dağılımına sahip  silis epoksi 
kumudur.

Özellikler: Epoksi kumu yüksek, aşınmaya dayanıklıdır

Uygulama Talimatı: Kullanım amacına uygun olarak uygulanır.

Kullanım Alanları: Epoksi zemin kaplamalarında kullanılır.

EPOKSİ KUMU

PROEPOXY SAND 01-03 /03-08     650

RAF ÖMRÜ      :  1 Yıldır.

DEPOLAMA :  +5°C / +30°C   

RENK     :  Kahve / Siyah

GÖRÜNÜM  :  Toz

25.00 kg 

 Projeye bağlı olarak 
değişkenlik gösterebilir.

   

8680746483941

25.00 kg 
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Epoksi Esaslı Ürünler

Uygulama Talimatı: Yüzey; kuru , sağlam ,tozdan arındırılmış ol-
malıdır. Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, tuz kusması gibi 
kalıntılardan arındırılmalıdır. Yüzey pürüzlendirilmeli. Metal donatı-
da pas varsa giderilmeli. Kalıplar sağlam bir şekilde sabitlenmelidir. 
Su doldurma işlemi ile sızdırmazlık kontrol edilmeli. Eğer uygulama 
eski beton üzerine yapılacaksa, uygulama öncesi yüzey mutlaka 
nemlendirilmelidir. Beton suya doyurulmalıdır. Su birikintilerinden 
kaçınılmalıdır. Homojen karışım elde edilene kadar A ve B bileşen 
karıştırılır. Daha sonra C toz bileşen yavaş yavaş karıştırılarak ilave 
edilir. Döküm yapılacak yere kalıp yapılır. Kalıp su sızmalarını en-
gelleyecek şekilde monte edilmelidir. Hazırlanan karışım dökülerek 
uygulanır. Çelik mala ile desteklenebilir. Kalıp tek tarafından ara 
vermeden doldurulmalıdır , böylece kalıbın içerisinde hava oluşumu  
engellenmiş olur. Oluşabilecek hava kabarcıkları, yüzey temasını 
engeller ve aderansı zayıflatır.  Hızlı priz alması nedeniyle hazır-
lanan harç, bekletilmeden uygulamaya geçilmelidir. Demir çubuk 
ile şişleme yapılarak harcın yerleşmesi sağlanır. Ürünün genleşme 
özelliğinden dolayı en yüksek düzeyde faydalanılabilmesi için en 
fazla 3-5 dakika içerisinde işlemin tamamlanması önerilir.  Kullanım 
süresi geçmiş harç bertaraf edilmelidir. Kürlenene kadar sudan uzak 
tutulmalıdır.

Ürün Tanımı: Epoksi esaslı, solventsiz 
,yüksek mukavemetli, hızlı priz alan, 
büzülme yapmayan, akışkan,  genel 
amaçlı ,üç bileşenli grout harcıdır.

Özellikler: Kendiliğinden yayılır. Yapışma mukavemeti oldukça 
güçlüdür. Zaman ve işçilikten tasarruf sağlar. Uygulaması kolay, 
büzülme  rötre çatlağı yapmaz. Basınç, eğilme mukavemetleri çok 
iyidir. Aşınma dayanımı yüksektir. Çelik donatıyı korozyona karşı 
koruyan bir üründür. Alkali ve seyreltik asit dayanımı yüksektir. 
Tuzlu sudan etkilenmez

Kullanım Alanları: Çelik kolonların temele sabitlenmesinde, makine 
temellerinin montajında kullanılır, rögar yataklarının montajında, 
onarımında ve yükseltilmesinde, beton tamirinde, trafiğe maruz beton 
zeminlerin onarımında , prefabrik beton yapı elemanlarının montajın-
da, kaldırım taşlarının onarımında kullanılır. 

EPOKSİ ESASLI YÜKSEK DAYANIMLI 
GROUT HARCI

PROGROUT EPO                       545

RAF ÖMRÜ      :  1 Yıldır.

DEPOLAMA :  +5°C / +25°C   

RENK     :  Kum Rengi/Gri

GÖRÜNÜM  :  Kum Rengi

3.00 kg 

    2 kg/ m2 (1mm)
8680746483705

20.00 kg 
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            Demir Çubuk        El Mikseri               Çelik Mala          
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Epoksi Esaslı Ürünler

Ürün Tanımı: Epoksi bazlı 3 D 
sistemler için geliştirilmiş, dolgu-
suz, solventsiz, şeffaf  iki bileşenli 
üründür.

Özellikler:  Kalın dökümlere uygun (masa, tezgah, v.s.), çizilme 
direnci ve sertliği çok yüksek olan, şeffaf  sistemdir. İstenilen sertlik 
durumuna göre B komponent  oranı %40-100 arasında kul-
lanılabilir. Sert ürün elde edilmek istenirse A:B = 100:40 oranında 
kullanılmalıdır. Bu oran A: B = 100:100 oranına kadar genişletilerek 
oldukça esnek ürün elde edilebilir. 

Uygulama Talimatı: İşlem yapılacak tüm yüzeyler tozdan,  
yağdan arındırılmış, temizlenmiş ve kuru olmalıdır. Her 
iki bileşenin, reçine ve sertleştiricinin, karıştırma ve uygu-
lama sırasında sıcaklığı kesinlikle 15 ° - 20 ° C’den düşük 
olmamalıdır. Ürünün uygulanacağı kalıpları önceden 35-
40 ° C’de ısıtmak uygulamayı kolaylaştırır. Karışım öncesi , 
reçineyi 45-50 ° C’de 4-6 saatte kürleme işlemi yapılması 
önerilir. Ürünün istenilen  amaca uygun olup olmadığını 
doğrulamak için ön testler yapmanız önerilir. B komponent A 
komponent üzerine yavaşça karıştırılarak ilave edilir. Köpük 
oluşumunu minimum yapmak için yavaş karışım önemlidir.  
Sert ürün elde etmek için önerilen oran;
 A = 100   Daha Esnek ürün için:
B = 40  (AĞIRLIKÇA)  A = 100
    B = 40 -100 (AĞIRLIKÇA)
    Bu oranlara sadık kalınız.
15 ° C’den itibaren karışımda sertleşme gerçekleşmeye 
başlar. Daha düşük sıcaklıklarda ve yüksek nemde ürünün 
polimerizasyonu ideal şekilde gerçekleşmez. B komponent 
oranı arttıkça sertleşme süresi uzar. Ürünü herhangi bir 
çözücü, su veya seyreltici ile seyreltmeyin. Başka bir katkı 
maddesinin eklenmesi, ürün özelliklerini değiştirir, bu neden-
le, homojenleşmemesi halinde kullanılması tavsiye edilmez.

Kullanım Alanları: Dekoratif döküm ve kaplamalar için kullanıma 
uygundur.

ÇİFT BİLEŞENLİ EPOKSİ ESASLI SOLVENTSİZ  ULTRA 
ŞEFFAF  DEKORATİF   DÖKÜM ÜRÜNÜ 

PROEPODECO               670

RAF ÖMRÜ      :  1 Yıldır.

DEPOLAMA :  +5°C / +25°C   

RENK     :  Şeffaf

GÖRÜNÜM  :  Likit

8.00 kg 

8680746483965

28.00 kg 
A

M
BA

LA
J

TÜ
KE

Tİ
M

BA
RK

O
D

A  B TOPLAM

20.00 kg 

   El mikseri              
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Epoksi Esaslı Ürünler

Sedef : Toz Sedef Pigmentler yüksek ısı ve kimyasal direnç özelliğiyle 
su bazlı,yağ bazlı ve solvent bazlı sistemlerin tamamı ile uyumlu bir 
şekilde metalik efekt yaratmak amacıyla kullanılabilmektedir. Epoksi 
karışımınız ile kolayca karışır ve kimyasal reaksiyona girmez. Meta-
lik veya sedef efekti verirler. Köpürme, aşırı ısınma gibi kalıbınızı ve 
sağlığınızı riske atan tepkimelere sebep olmaz. 3d Epoksi Sistemlerde  
bu pigmentler kolay ve kalıntısız karışır. Renk  ve ışık kaynağına bağlı 
olarak değişen yansıtıcı bir etki verirler. Ayrıca yapıları gereği ağır 
metal içermediği için insan sağlığına zararsız ve çevreyle dost ürün-
lerdir. Renkli 3d epoksi sistem için kullanımında A baza ilave edilir. 
İstenen renk koyuluğuna göre miktar ayarlanır. İlave edilen sedef 
pigment ,reçineye ilave edilirken homojen renk elde edilene kadar 
karıştırılır. İstenilen renge ulaşıldığında  A komponentin  kütlece %40 
ı kadar B komponent ilave edilerek döküm yapılır.  Reçinenin perfor-
mansını etkileyebileceği için %20’den fazla kullanılmaması tavsiye 
edilir.

Kullanıma Hazır 3d Epoksi Sistem Pastaları; Epoksi reçineler için 
geliştirilmiş solvent içermeyen renk pastasıdır. Pastalar, solventsiz 
epoksi bağlayıcıları içeren 3d epoksi sistemlerin renklendirilmesi 
amacı ile geliştirilmiş, solventsiz epoxy bağlayıcı ve özenle seçilip 
mükemmel disperse edilmiş pigmentlerden oluşmaktadır. Akışkandır. 
Işık haslık değerleri yüksektir. Hava şartlarına dayanımı yüksek, 
kimyasal maddelere karşı dirençlidir. Renk şiddeti yüksektir. Renkli 
3d epoksi sistem için kullanımında A baza ilave edilir. İstenen renk 
koyuluğuna göre miktar ayarlanır. İlave edilen pasta, reçineye ilave 
edilirken homojen renk elde edilene kadar karıştırılır. İstenilen renge 
ulaşıldığında  A komponent ve ilave edilen pasta miktarının kütlece 
%40 ı kadar B komponent ilave edilerek döküm yapılır.  Reçinenin per-
formansını etkileyebileceği için %20’den fazla kullanılmaması tavsiye 
edilir.

EPOKSİ RENKLENDİRME İÇİN PİGMENT ÇEŞİTLERİ

PROPIGMENT                     672

RAF ÖMRÜ      :  1 Yıldır.

DEPOLAMA :  +5°C / +25°C   

RENK     :  Talebe göre

GÖRÜNÜM  :  Talebe göre

Talebe Göre

          Değişken
8680746484504
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TOPLAM

Epoksi Esaslı Ürünler

Uygulama Talimatı: Yüzey; kürünü almış ,kuru 
ve sağlam olmalıdır. Yapışmayı önleyecek yağ, 
gres, kir, toz gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. 
Kullanıma hazırdır. Ürün karıştırılıp  direkt 
ince tabaka halinde uygulanır. Epoksi üzerine 
gerekli zımpara işlemi yapıldıktan sonra tekrar 
parlaklık kazanması için döner başlık parlatma 
makinesi  ile uygun yumuşaklıklardaki başlıklar 
yardımıyla parlatılır. Optimum kalite elde etmek 
için lütfen uygulama talimatına sadık kalınız. 
Çok yüksek sıcaklıkta, güneş ışığına direkt 
olarak maruz kalan, çok rüzgarlı, yağmurlu ha-
valarda uygulama yapılmamalıdır. Uygulama 
zamanı don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama 
yapılmamalıdır. Uygulama yapılan alan  trafiğe 
maruz kalmamalıdır. Uygulama +5 C ve +25 
C arasında yapılmalı. Kesinlikle 5 C altındaki 
sıcaklıklarda uygulama yapılmamalıdır.

ZIMPARA SONRASI EPOKSİ CİLASI

PROEPODECO   C                680

Ürün Tanımı:  Epoksi dekoratif döküm 
ürünlerinde zımpara sonrası kullanı-
ma uygun epoksi cilasıdır.

Özellikler: Döküm ürününe dıştan gelebilecek korozyona karşı 
korur. Tozumayı önler. Parlak görünümdedir. Ürünün kullanım 
ömrünü uzatır.

Kullanım Alanları: Dekoratif döküm yapılıp, ürün zımparalandıktan 
sonra kullanılır.

RAF ÖMRÜ      :  1 Yıldır.

DEPOLAMA :  +5°C / +25°C   

RENK     :  Şeffaf

GÖRÜNÜM  :  Likit

1.00 kg 

 300-400 gr/m2

8680746483972
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   El mikseri                  Zımpara           Rulo                          Fırça               

5.00 kg 
1.00 kg 
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Epoksi Esaslı Ürünler

Uygulama Talimatı: Kütlece  100 birim silikon,  3 birim  
katalizör (100 silikon: 3 katalizör) uygun bir plastik 
kaba aktarılır. Karıştırılır. Kap genleşmeye uygun 
büyüklükte olmalıdır.  Karıştırma esnasında oluşa-
cak havanın vakum ile alınması önerilir. Karıştırılan 
ürün,  kalıbın bir köşesinden ince şerit halinde dökülür. 
Silikonu modelden çıkarmadan önce 24C’ de 2-4 saat 
kürleşmesine izin veriniz.  Karışım  viskozitesinin art-
ması  vulkanizasyonun başladığını gösterir. En iyi so-
nucun elde edilebilmesi için alınan kalıbı kullanmadan 
önce 24 saat bekletiniz.

DÖKÜM İÇİN KALIP KOPYALAMA MACUNU

PROKAPSIL                        675

Ürün Tanımı: İki bileşenli , oda sıcak-
lığında kürlenen silikon bileşiğidir.

Özellikler: Sertleşmiş ürün hali ,  yüksek mekanik özelliklere sahip-
tir. Raf ömrü stabilitesi iyidir. Olağanüstü esnekliğe sahiptir.  İnce 
ayrıntılı, karmaşık desenli kalıplamada bile sorun oluşturmadan 
kürlenir.  Yırtılma mukavemeti yüksektir.

Kullanım Alanları: Epoksi esaslı ürünlerin döküm işlerinde kul-
lanılan dekoratif kalıpların imalatında kulanılır. 

RAF ÖMRÜ      :  1 Yıldır.

DEPOLAMA :  +5°C / +25°C   

RENK     :  Krem / Pembe

GÖRÜNÜM  :  Likit

1.00 kg 

8680746484351
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   El mikseri              

5.00 kg 
25.00 kg 
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163   -   Provisco 701
164   -   Procrys  720
165    -   Prolatex 710
166   -   Proantifiriz  750
167   -   Pros Mortar 740
168   -   Propowder  730
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Harç Katkıları

Ürün Tanımı: Sülfonat esaslı , 
kullanıma hazır, su geçirimsizlik 
katkısıdır.

Özellikler:  Yüksek mukavemetli beton üretiminde kullanılarak su/
çimento oranında su oranını düşürerek normal işlenebilme ye-
teneği elde edilir. Yağlayıcı etkileri sayesinde betonun iç sürtünme-
si azalır böylece betonun işlenebilme yeteneği artar. Betonun kılcal 
su emme miktarını azaltır. Çatlaksız dayanıklılık sağlar. 

Uygulama Talimatı: Kullanıma hazırdır. Direkt kullanılır. Çi-
mentonun %0,8 - 1,5’si oranında, harç karışım suyuna ilave 
edilir. Uygulama +5 C ve +30 C arasında yapılmalı. Sıcak, 
yağışlı ve rüzgarlı havalarda uygulama yapılmamalıdır . 
Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır. 
Ürün kürünü alana (28 gün) kadar yağmur, su, don ve 
olumsuz dış etkenlerden korunmalıdır.
Performans ; Çimento miktarında ve dayanımında azal-
maya neden olmaksızın, betonu kolat yerleştirmek için 
betonun  işlenebilirliğini arttırır. Reaktifliği oldukça yük-
sektir. Alkali ortamda tamamen iyonize olurlar. PROVISCO, 
çimento tanecikleri ile fiziksel ve kimyasal olarak etkileşime 
girerek taze betonun reolojisini olumlu yönde değiştirir. 
Çimento taneleri yüzeyine absorbe olur.

Kullanım Alanları: Her türlü çimentolu (Alüminler hariç) harçlar-
da su geçirimsizlik katkısı olarak kullanılır. Yeraltına yapılan 
beton temeller , tünellerde, kanallarda, tüm beton döşemeleri, 
harç ve beton yapımında kullanılır.

HARÇ & BETON İÇİN SU GEÇİRİMSİZLİK  KATKISI

PROVİSCO                   701                    

RAF ÖMRÜ      :  1 Yıldır.

DEPOLAMA :  +5°C / +25°C   

RENK     :  Kahverengi

GÖRÜNÜM  :  Likit

5.00 kg 

çimento ağırlının 
% 0,8-1,5

   30.00 kg

8680746483989
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Harç Katkıları

Ürün Tanımı: PROCRYS 720 , çi-
mentolu (Alüminler hariç) beton 
harç yapımında  kullanılan akışkan 
kristalizasyon sıvısıdır. 

Özellikler:  Betonun dayanımını arttırır. Yüzeyi sağlamlaştırır. 
Oldukça akışkandır.  

Uygulama Talimatı: Yüzey; kürünü almış, nemli ve sağlam ol-
malıdır. Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, tuz kusması 
gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. Yüzeyde bozukluk varsa 
PROREPAIR THIN veya PROREPAIR ; deniz suyu, kanali-
zasyon gibi yüksek sülfata maruz kalan ortamlarda uygulama 
yapılacak ise PROREPAIR PLUS ile en az 24 saat önceden 
onarılmalı. Kullanıma hazırdır. Direkt çalkalayıp çimento 
miktarının %1-3 ü kadar karıştırma suyu içerisine ilave edilerek 
kullanılabilir. Tam oran için pilot uygulama yapılması tavsiye 
edilir.

Kullanım Alanları: Her türlü çimentolu (Alüminler hariç) harçlar-
da kristalize katkı olarak kullanılır. Yeraltına yapılan beton 
temeller , tünellerde, kanallarda, tüm beton döşemeleri, harç ve 
beton yapımında kullanılır.

HARÇ & BETON İÇİN  SIVI KRİSTALİZE KATKISI 

PROCRYS                            720

RAF ÖMRÜ      :  1 Yıldır.

DEPOLAMA :  +5°C / +25°C   

RENK     :  Beyaz

GÖRÜNÜM  :  Likit

30.00 kg 

 % 1- 3 
(Çimento miktarının)

-

8680746484009
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Harç Katkıları

Uygulama Talimatı: Yüzeyde su akıntısı varsa drene edilmeli veya 
uygun bir tıkaç ile kapatılmalıdır. Yüzey üzerinde su birikintisi ol-
mamalıdır. Yüzey, uygulama öncesi 12 saat suya doyurulmalıdır. 
Kullanım Oranı : PROLATEX/Su Oranı: 1/3 - 1/4 
   Çimento/Kum Oranı: 1/3 
Kuru harca su ile hazırlanmış  karışım doğrudan eklenir. Optimum 
kalite elde etmek için lütfen uygulama talimatına sadık kalınız.
Uygulama +5 C ve +30 C arasında yapılmalı. Sıcak, yağışlı ve 
rüzgarlı havalarda uygulama yapılmamalıdır .Don tehlikesi olan 
yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır.  Don tehlikesi olan yüzey-
lerde uygulama yapılmamalıdır. Ürün kürünü alana (28 gün) kadar 
yağmur, su, don ve olumsuz dış etkenlerden korunmalıdır.

HARÇ & BETON İÇİN  ADERANS ARTTIRICI KATKI

PROLATEX                        710

Ürün Tanımı: Akrilik emülsiyon esaslı, 
çimentolu harçların içine katılan, çok 
amaçlı, mukavemet arttıran ve çok iyi 
bağlayıcı özelliğine sahip , kullanıma 
hazır, aderans arttırıcı beton  kat-
kısıdır.

Özellikler: İlave edilen harcın eğilme, yapışma, çekme   dayanım-
larını arttırır. Donatıyı korozyona karşı korur. Harç içerisinde 
aderansı arttırarak kılcal çatlakların oluşmasını azaltır.  Şaplarda 
çatlamaların önlenmesinde kullanılır. Ani su kaybını önler ve rötre 
çatlaklarını giderir. 

Kullanım Alanları: Tamir harçlarında, sıvalarda, aşınmaya 
dayanımlı kaplamalarda, şaplarda, seramik yapıştırma harçların-
da, ısı yalıtım harçlarında, yapışma mukavemetinin çok olması 
istenen bütün çimento bazlı harçlarda kullanılır. Yeraltına yapılan 
beton temeller , tünellerde, kanallarda, tüm beton döşemeleri, 
harç ve beton yapılarda, tuğla  gazbeton ve benzeri yapı malze-
melerinin yapışma mukavemetini arttırmak amacıyla kullanılır.

RAF ÖMRÜ      :  1 Yıldır.

DEPOLAMA :  +5°C / +25°C   

RENK     :  Beyaz & Şeffaf

GÖRÜNÜM  :  Likit

5.00 kg 

   Latex / su 1/3-1/4

       -

8680746483996

5.00 kg 

A
M

BA
LA

J
TÜ

KE
Tİ

M

BA
RK

O
D

A  TOPLAM

30.00 kg 30.00 kg 



166

Harç Katkıları

Ürün Tanımı: Düşük sıcaklıktaki 
havalarda prizi hızlandırarak yüksek 
kaliteli beton dökümünü sağlayan, 
güvenilir ve klorür içermeyen sıva, 
şap ve beton katkı maddesidir.

Özellikler:  Taze betonun içinde çimentonun su ile verdiği reaksi-
yonlar sonucu ilk andaki alüminat ve silikat jellerinin oluşumunu 
hızlandırır. Taze betonun hidratasyonunu çabuklaştırıp hızlı 
betonun sertleşme ve mukavemet kazanmasını sağlar. Dolayısı 
ile soğuk hava şartlarında beton dökümüne yardımcı olur. Antifriz 
diğer alkali yapılardaki katkılar gibi çimentonun sertleşme süresini 
kısaltır, betonun ilk saat ve günlerdeki mukavemetini arttırır.

Uygulama Talimatı: Şap, sıva veya beton dökümü yapılacak yerde ortam ısısının en 

yüksek olduğu zaman tercih edilmelidir. Öğlen saatleri bu uygulamayı yapmak için en 

uygun zamandır. Yüzeyin don, yağmur, çiğ ve kırağıdan korunması için önceden ilave 

tedbirler alınması gereklidir. PROANTIFRIZ 750, beton içerisinde ürün karışım suyuna 

ilâve edilerek veya yeni hazırlanmış düşük çökmeli taze betona doğrudan karıştırılarak 

kullanılır. Doğrudan taze betona eklendiğinde homojenliği sağlamak için karışım süresi 

hızlı devirde 3 dakika daha arttırılır. Beton boşaltılmadan önce homojen kıvamda olduğu 

gözle kontrol edilmelidir. Şap veya sıva imalatında, 50 kg çimentoya, yaklaşık 150 kg 

kum gelecek şekilde kuru karışım hazırlanır. 50 kg çimento için, 1 kg PROANTIFRIZ 750 

kullanılması yeterli olacaktır. (Bağlayıcının %2 si kadar) yaklaşık 5 kg kadar su içerisine, 

PROANTIFRIZ 750 ilave edilir ve kuru karışım bu su ile açılır. Şap, istenen işlenebilirlik 

kıvamına ulaşıncaya kadar temiz, berrak su ilave edilir. Ürünün uygulanması esnasında iş 

ve işçi sağlığı kurallarına uygun iş elbiseleri giyilmelidir. Uygun gözlük, eldiven ve maske 

kullanılmalıdır. Kalıp ve donatı, su, kar ve buzlanmaya karşı korunmalı, gerektiğinde 

ön ısıtmayla minimum 0*C’ye getirilmelidir. Mümkünse çelik kalıp yerine ahşap kalıp 

kullanılmalıdır. Katkılı çimento kullanımı yerine klinker oranı yüksek çimentolar tercih 

edilmelidir. Kalıplar sıcaklık kayıplarına karşı izole edilmelidir. Taze beton sıcaklığı, çevre 

sıcaklığı ve beton döküm kalınlığına bağlı olarak en az 5-15 C olmalıdır.  Sıcaklık ve nem 

kaybı betonu, örterek veya izole ederek engellenmeli, beton 4-5 N/mm2 dayanım sınırına 

ulaşıncaya kadar çok sıkı bir şekilde korunmalıdır PROANTIFRIZ 750 varilde donmuş ise 

ortam sıcaklığı yüksek olan bir yerde çözülmeli ve karıştırılmalıdır, doğrudan ateşle temas 

ettirilmemelidir. Çözünme sonunda ürünün özellikleri değişmez. PROANTIFRIZ 750 

kullanımında, yerel malzemeler denenmeli ve uygun beton karışımı dikkate alınmalıdır. 

PROANTIFRIZ 750 kuru çimentoya eklenmemelidir.

Kullanım Alanları: Soğuk hava şartlarında her türlü beton ve harç işlerinde, 
beton ve harcın erken priz alınması istenilen yerlerde, hafif don etkisinin gün 
boyu devam ettiği durumlarda, gece boyunca don beklendiği durumlarda kul-
lanılır.

BETON ANTİFİRİZ  DON ÖNLEYİCİ SIVI KATKI

PROANTIFIRIZ                            750

RAF ÖMRÜ      :  1 Yıldır.

DEPOLAMA :  +5°C / +25°C   

RENK     :  Berrak

GÖRÜNÜM  :  Sıvı

30.00 kg 

 % 1- 3 
(Çimento miktarının)

-

8680746484511
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Harç Katkıları

Uygulama Talimatı: Beton karışım suyuna ilave edilerek veya yeni 
hazırlanmış düşük çökmeli taze betona doğrudan karıştırılarak 
kullanılır. Kuru karışım üzerine direkt ilave edilmemelidir. Betonun 
içerdiği bağlayıcı ağırlığının %0,5–1,5’i oranında kullanılır. Karışıma 
ilave edilecek suyun % 60-70’i ilave edildikten sonra, kalan karışım 
suyla beraber karışıma ilave edilmelidir. Doğrudan taze betona 
ilave edilmesi durumunda, yeterli homojenliği sağlayabilmek için 
karışım süresi hızlı devirde en az 1-2 dakika uzatılmalı veya bu süre 
laboratuvar denemelerinde belirlenmelidir. Belirlenen kullanım 
aralığından daha fazla katkı kullanıldığında, betonun priz süresi 
uzayabilir. Bu gibi durumlarda beton sertleşene kadar nemli tutu-
lup kürlenmesi sağlanmalıdır. Soğuk havalarda beton dökümü için 
dikkat edilmesi gereken durumlar:
Agrega, su ve bağlayıcılar soğuktan etkilenmemesi için uygun 
koşullarda depolanmalıdır, kalıplar ve donatılar kar, su ve buzlan-
maya karşı korunmalı, gerekirse ısıtılarak 0 ºC’ye getirilmelidir, 
kalıpların sıcaklık kaybı önlenmelidir, günün en sıcak saatlerinde 
beton dökülmemelidir, uygun çimento tipleri seçilmeli ve katkı 
dozaj belirlenmelidir, taze beton sıcaklığı; çevre sıcaklığı ve beton 
döküm kalınlığına bağlı olarak en az 5 – 15 ºC olmalıdır.

HARÇ PRIZ HIZLANDIRICI KATKI

PROS MORTAR              740

Ürün Tanımı: Düşük sıcaklık/soğuk 
hava koşullarında betonun prizini 
hızlandırarak, erken dayanımının 
artmasını sağlayan priz hızlandırıcı 
katkıdır.

Özellikler: Soğuk iklim şartlarında betonun dona dayanımını artırır. 
Kış aylarında tek başına veya katkı ilaveli olarak kullanılır. Betonu 
dondan korur. Prizi hızlandırarak başlangıç ve bitiş priz sürelerini 
kısaltır. Dona karşı dayanım için gereken beton dayanım sınırının 
(en az 5 N/mm2) bir an önce almasını sağlar ve bu süreyi azaltır. 
Donatıda korozyona sebep olacak klorür veya başka bileşen içer-
mez. Bu sebeple türlü betonarme yapılarda kullanıma uygundur.

Kullanım Alanları: Betonun don etkisinden korunması ve erken 
yüksek dayanım istenen dökümlerde, don riski bulunan veya 
soğuk havalarda beton dökülebilmesinin zor olduğu durumlarda, 
hazır betonda, prekast ve prefabrik beton dökümlerinde kullanılır. 
Beton prizinin hızlanması gereken yerlerde, erken kalıp alınması 
veya hızlı yükleme yapılması gereken yerlerde kullanılır. Katkılı 
katkısız tüm çimento tipleri ile kullanır. Yüksek oranda bağlayıcı 
malzemenin kullanılması istenen durumlarda uçucu kül, mikro 
silika ve cüruf gibi mineral katkılarla birlikte kullanılır.

RAF ÖMRÜ      :  1 Yıldır.

DEPOLAMA :  +5°C / +25°C   

RENK     :  

GÖRÜNÜM  :  Sıvı

30.00 kg 

Çimentonun %0,5-1,5

         -

8680746484528

        -
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Harç Katkıları

Uygulama Talimatı: Kullanıma hazırdır. Direkt kullanılır.
Kuru harcın %1 - 3’si oranında, harç karışım suyuna ilave edilir 

HARÇ & SIVA  İÇİN  TOZ SU İTİCİ

PROPOWDER              730

Ürün Tanımı: Silikon esaslı  , 
stearat katkılı ,yüksek kalitede su itici 
bir yüzey oluşturan, beyaz renkli ,  toz, 
su itici katkıdır.

Özellikler: Kapiler çatlak ve boşlukların oluşumunu engelleyerek 
su geçirimsizliği sağlar. Yüzeyin  kılcal su emme miktarını azaltır. 
Çatlaksız dayanıklılık sağlar. Katılmış harçların kapilerite ve yüksek 
basınç altında su emmeye karşı mukavemetlerini artırır. 

Kullanım Alanları: Su geçirimsizliği istenen her türlü sıva, şap 
ve beton işlerinde kullanılan, suya ve rutubete maruz kalan her 
türlü mineral esaslı yapı elemanının sıva ve şap işlerinde güvenle 
kullanılır. Banyo, mutfak ve balkon gibi sürekli suyla temas eden 
yüzeylerin, seramik altı şap işlerinde kullanılır.Yağmur veya yıka-
ma sularının oluşturacağı rutubete karşı dış cephe sıvalarında 
kullanılır.

RAF ÖMRÜ      :  1 Yıldır.

DEPOLAMA :  +5°C / +25°C   

RENK     :  Beyaz

GÖRÜNÜM  :  Toz

1.00 kg 

 % 1- 3 
(Kuru harç miktarının)

       -

8680746484412

1.00 kg 
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   El mikseri              

3.00 kg 
10.00 kg 

3.00 kg 
10.00 kg 



169

170   -   Prowall 801
171   -   Prowood Paint 526
172   -   Procourt  835
173   -   Prosil 850
174   -   Promold Oil 855
175   -   Proroad  Paint 836
176   -   Procontact Pr 865
177    -   Progen Pr  860
178   -   Prokap  880
179   -   Projel Pr  870
180   -   Proefect Paint  837
181   -   Proac Filling  838
182   -   Prowe Paint 898
183   -   Promagnet  897
184   -   Proclean   888
185   -   Progyps Pr   869
186   -   Proorganic Plaster  899
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Özel Boya, Kaplama ve Kimyasallar

Ürün Tanımı: Su bazlı, istenilen 
renkte üretilebilen akrilik emülsiyon 
esaslı, özel mineral dolgu ve polimer 
bileşenlerinden oluşan, mükemmel 
su direncine ve güçlü aderans kabili-
yetine sahip esnek yalıtım kapla-
masıdır.

Özellikler:  Yüksek örtme gücüne sahiptir.  Aderansı  yüksektir. 
Yağmura, dona  karşı dayanıklıdır. Elastiktir. Uygulandığı yüzey-
lere iyi penetre olarak çok iyi tutunur, kolay uygulanır, yüksek 
mekanik direnci sayesinde yüzeylerde  uzun süreli kalıcı film 
oluşturur. Mattır. Kolay uygulanır. Çevre dostudur.

Uygulama Talimatı: Yüzey; kürünü almış ,kuru ve 
sağlam olmalıdır. Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, 
boya, tuz kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. 
Astar uygulaması yapılmalıdır. Yaklaşık %20 oranında 
su ilave edilip düşük devirli mikserle karıştırılır. Boya 
uygulamasına geçilmeden yüzey mutlaka astarlan-
malıdır. 24 saat bekleme süresinden sonra  birinci kat 
%20 sulandırılarak yüzeye rulo ile uygulanır. Tekrar 
24 saat sonra 2. kat aynı şekilde uygulanır. Optimum 
kalite elde etmek için lütfen uygulama talimatına 
sadık kalınız.Çok yüksek sıcaklıkta, güneş ışığına di-
rekt olarak maruz kalan, çok rüzgarlı, yağmurlu 
havalarda uygulama yapılmamalıdır. Don tehlikesi 
olan yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır. Uygula-
ma +5 C ve +30 C arasında yapılmalı.  Kesinlikle 5 
C altındaki sıcaklıklarda uygulama yapılmamalıdır.
Ürün kürünü alana kadar (28 gün)  yağmur, su, don ve 
olumsuz dış etkenlerden korunmalıdır.

Kullanım Alanları : Dış cephe de son kat boya olarak uygulanır.

DIŞ CEPHE SU YALITIM BOYASI

PROWALL                               801

RAF ÖMRÜ      :  1 Yıldır.

DEPOLAMA :  +5°C / +25°C   

RENK     :  İstenilen renkte

GÖRÜNÜM  :  Sıvı

3.00 kg 

300-400 gr/m2

       -

8680746484016
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   El mikseri                        Rulo                          Fırça               

18.00 kg 18.00 kg 
5.00 kg 5.00 kg 

3.00 kg 
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Özel Boya, Kaplama ve Kimyasallar

Uygulama Talimatı: Yüzey; kürünü almış ,kuru ve sağlam 
olmalıdır. Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, tuz 
kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. Yüzey pürüzlü 
olmalıdır. Uygulama yapılacak yüzeyde önemli bozukluklar 
varsa PROREPAIR THIN ile en az 24 saat önceden onarıl-
malı. PROPLASTER sıva uygulaması yapılır. 24 saat sonra 
kuruma gerçekleştiğinde PROTHERM PRIMER uygulaması-
na geçilir. PRO WOOD PAİNT  Dış Cephe Boya  %10 - 15 su 
ile inceltilerek , düşük devirli mixer yardımıyla karıştırılır . 
24 saat öncesinde PROTHERM  Primer  Dış cephe astarı ile 
astarlanmış yüzeye iki kat uygulanır.  En az 24 saat sonra, 
tam kuruma gerçekleştiğinde üzerine patina işlemi yapılır. 
Patina işlemi için 2 lt A patina + 2 lt B patina +5 lt su olacak 
şekilde hazırlanır. Boyanmış yüzeye tek kat rulo ile uygu-
lanır. Islakken üzerinden aparat ile geçilerek ahşap deseni 
elde edilir.

AHŞAP GÖRÜNTÜLÜ DIŞ CEPHE BOYASI

PROWOOD PAINT             526

Ürün Tanımı: Su bazlı, akrilik emül-
siyon esaslı, özel olarak geliştirilmiş,  
esnek ve yarı parlak , son kat ahşap 
görüntülü dış cephe  boyasıdır.

Özellikler: Yüksek örtme gücüne sahiptir.  Aderansı  yüksektir. 
Yağmura karşı dayanıklıdır. Mattır. Kolay uygulanır. Çevre dos-
tudur.

Kullanım Alanları:  Dış cephelerde; PROPLASTER 525  uygulan-
mış yüzeylerde  kullanılır.

RAF ÖMRÜ      :  1 Yıldır.

DEPOLAMA :  +5°C / +25°C   

RENK     :  Renkli

GÖRÜNÜM  :  Likit

15.00 lt 

   7-9 m2/lt

-

8680746484276

-
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   El mikseri                        Rulo                 Desen Aparatı             
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Özel Boya, Kaplama ve Kimyasallar

Ürün Tanımı: Akrilik reçine esaslı, 
yüksek yapışma mukavemetli ,Uv 
dayanımı yüksek solma ve sarar-
ma yapmayan dekoratif  tenis kort 
boyasıdır.

Özellikler:  Yüksek örtme gücüne sahiptir.Hızlı ve kolay 
uygulanır. Yüksek mekanik dayanıma sahiptir. Aşınmaya 
dirençlidir. Yaya trafiğine dayanıklıdır. Tozumayı önler. 

Uygulama Talimatı: Uygulanacak yüzey öncelikle kuru, sağlam 
olmalıdır.  Mıcır ve tozdan arındırılmalıdır. Kırık olan yerler 
düzeltilmelidir.  Gevşek zeminler önceden sağlamlaştırılmalıdır. 
PROCOURT  kullanıma hazırdır. Uygulamaya başlanmadan 
önce ürün homojen bir karışım elde edilinceye kadar düşük 
devirli karıştırıcı yardımı ile en az 3-4 dakika karıştırılmalıdır. 
İki kat halinde fırça , rulo ile veya uygun püskürtme ekipmanı ile 
uygulanır. Katlar arasında 24 saat beklenmelidir. Optimum kali-
te elde etmek için lütfen uygulama talimatına sadık kalınız. Çok 
yüksek sıcaklıkta, güneş ışığına direkt olarak maruz kalan, çok 
rüzgarlı, yağmurlu havalarda uygulama yapılmamalıdır. Don 
tehlikesi olan yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır. Uygulama 
yapılan alan aşırı yük trafiğine maruz kalmamalıdır. Uygula-
ma +5 C ve +30 C arasında yapılmalı.  Kesinlikle 5 C altındaki 
sıcaklıklarda uygulama yapılmamalıdır. Ürün kürünü alana 
kadar (28 gün)  yağmur, su, don ve olumsuz dış etkenlerden 
korunmalıdır.

Kullanım Alanları : Tenis kortları,  spor alanları, park alanları, 
okul bahçeleri, yürüme yollarında kullanılır. 

TENİS KORTU SPOR ALANLARI BOYASI

PROCOURT                  835

RAF ÖMRÜ      :  1 Yıldır.

DEPOLAMA :  +5°C / +25°C   

RENK     :  İrtibata Geçiniz

GÖRÜNÜM  :  Likit

18.00 kg 

300-500 gr/m2

       -

8680746484061

  18.00 kg 
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           Düz Çelik Mala          Rulo                          Fırça               
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Özel Boya, Kaplama ve Kimyasallar

Uygulama Talimatı: Yüzey; kürünü almış  ve sağlam ol-
malıdır. Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, tuz kusması gibi 
kalıntılardan arındırılmalıdır. Kullanıma hazırdır. Direkt çal-
kalayıp uygulanabilir. Ürün zeminde emildiği kadar, izleri ve 
damla akıntılarını bırakmadan uygulanır. Yağmurlu hava-
larda uygulama yapılmaz. Ürün kuruyana kadar  yağmur,su 
görmemelidir. Yağmur yağdığı taktirde, uygulamayı tekrar-
lamak gerekir. Ürün  düz olmayan yüzeye veya gözenekli 
yüzeylere uygulandığında, birinci kat uygulanıp  kurumadan 
hemen ikinci kat uygulanmalıdır. Uygulama   talimatına 
sadık kalınmadığı takdirde, kurumuş olan 1. Kat üzeri 2. Kat 
uygulaması yüzeyde beyaz izlerin çıkmasına neden 
olabilir. Uygulama +5°С altında yapılmamalıdır. Kullanım 
süresi geçmiş ürün bertaraf edilmelidir.

SU İTİCİ CEPHE KORUYUCU ŞEFFAF LİKİT

PROSİL                 850

Ürün Tanımı: PROSIL 850  Su bazlı, 
silikonat içerikli , iç ve dış yüzey  için 
su geçirimsizlik ürünüdür.

Özellikler: Silikonat içeriği sayesinde yapılara  çok güçlü su itici 
özellik kazandırır. 25 kata kadar cephenin su emmesini düşürür. 
Tuz  kusması gibi sorunları ortadan kaldırır. Kirlenmeyi azaltır. 
Betonun korunmasını sağlar. Uygulanan yüzeyi  dona, korozyona, 
güneşin zararlı etkilerine   karşi korur. Şeffaf olması nedeniyle 
yapının  doğal görünümü bozmaz. 

Kullanım Alanları: İşlenmiş tuğla, panel, çimento ve beton 
şapları, kireç taşları, gözenekli taş çeşitleri, arduvaz, çatı kiremiti, 
sıva yüzeyleri gibi mineral yüzeylerde kullanılır.

RAF ÖMRÜ      :  1 Yıldır.

DEPOLAMA :  +5°C / +25°C   

RENK     :  Şeffaf

GÖRÜNÜM  :  Likit

1.00 kg 

300-400 gr/m2

       -

8680746484078

       -
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       Püskürtme Ekipmanı          Rulo             

5.00 kg 
30.00 kg 
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Özel Boya, Kaplama ve Kimyasallar

Ürün Tanımı: PROMOLD OİL  mineral 
yağ  bazlı,  baskı beton kalıp ayırıcı 
üründür. 

Özellikler:  Taze beton ile kalıp arasında oluşacak yapışma-
ları engeller. Kullanıma hazır. Baskı beton kalıplarının hızlı  ve 
kolay sökülmesini sağlar.  Kalıpların kullanım ömrünü arttırır. 
Hava kabarcığı oluşmasını engeller.

Uygulama Talimatı: Kalıplar kuru ve temiz olmalıdır. Önce-
ki kullanımlardan kalan kirlilik varsa uygulamadan önce 
temizlenmelidir.  Kullanıma hazırdır. Direkt çalkalayıp 
uygulanabilir.Fırça,  rulo yardımıyla veya uygun püskürtme 
ekipmanı ile ince tabaka halinde uygulanır.  Bazı emici 
kalıplarda 2. kat önerilebilir. Kullanım süresi geçmiş ürün 
bertaraf edilmelidir. Optimum kalite elde etmek için lütfen 
uygulama talimatına sadık kalınız. Çok yüksek sıcaklık-
ta, güneş ışığına direkt olarak maruz kalan, çok rüzgarlı, 
yağmurlu havalarda uygulama yapılmamalıdır. Don teh-
likesi olan yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır. Uygulama 
+5 C ve +30 C arasında yapılmalı.  Kesinlikle 5 C altındaki 
sıcaklıklarda uygulama yapılmamalıdır. Ürün kürünü alana 
kadar (28 gün)  yağmur, su, don ve olumsuz dış etkenlerden 
korunmalıdır.

Kullanım Alanları : Çelik kalıplarda , plastik kalıplarda ve ahşap 
kalıplar da kullanılabilir .

KALIP AYIRICI YAĞ

PROMOLD OİL              855

RAF ÖMRÜ      :  1 Yıldır.

DEPOLAMA :  +5°C / +25°C   

RENK     :  Sarımsı

GÖRÜNÜM  :  Likit

30.00 kg 

40-60 gr/m2

       -

8680746484085

 30.00 kg 
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       Püskürtme Ekipmanı           Rulo                          Fırça               
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Özel Boya, Kaplama ve Kimyasallar

Uygulama Talimatı: PROROAD PAINT uygulamasından 
önce, uygulama yapılacak yüzeyin kuru, tozsuz, yağ ve 
diğer kirlerden arındırılmış olması sağlanmalıdır. Yolun 
yüzey sıcaklığının 5 ºC’nin üzerinde olması gerekmekte-
dir. Yolda mevcut bulunan boyanın temizlenmesi tavsi-
ye edilir. Ancak yüzeydeki eski boya kolay temizlenemi-
yorsa üzerine uygulama yapılabilir. Otomatik uygulama 
ekipmanları ile yol yüzeyine püskürtülerek ve üzerine 
cam kürecikler dökülerek uygulanması tavsiye edilir. 
İhtiyaç halinde fırça veya rulo ile de uygulama yapılır. 
Ürün uygulama viskozitesinde olduğu için inceltmeye 
ihtiyaç yoktur.

METİL METAKRİLAT ESASLI YOL ÇİZGİ BOYASI

PROROAD PAİNT                  836

Ürün Tanımı: iç ve dış mekânlarda 
rahatlıkla kullanılan, Metilmetakrilat 
(MMA) esaslı, tek bileşenli, soğuk 
uygulama yol boyasıdır.

Özellikler: Metilmetakrilat (MMA) esaslıdır. RAL standartlarına 
uygun trafik boya renklerinde üretilir. Çok süratli kurur. (Ortalama 
1 saat içinde) UV ışınları ve diğer atmosfer şartlarına karşı çok 
dayanıklıdır. Kullanımı çok kolaydır. Kir, toz, egzoz, yağdan et-
kilenmez. Alt yüzey ile beraber çalışmasını sağlayan termoplastik 
esneme kabiliyetine sahiptir. Soğuk uygulama boyası olduğu için 
sıcak uygulama boyasında tatbikat esnasında olabilecek teh-
likeler bulunmaz. Gece görünüm özelliğine sahiptir. Yenilenmesi 
gerektiği zaman eski boyanın yüzeyden sökülmesi gerekmez.

Kullanım Alanları: Asfalt, beton, yüzey sertleştirici, mozaik, 
vb. yüzeylerde rahatlıkla kullanılır. Ayrıca kaldırım bordür 
taşlarının boyanması için çok idealdir. Çizgi, ok, yaya geçi-
di, harf ve sayı uygulamaları rahatlıkla yapılabilir. Başlıca 
kullanıldığı alanlar: Her tür askeri alan, havaalanları, limanlar, 
tersaneler, her türlü endüstriyel alanlar, imalathane ve de-
polar, şehir içi ve dışı yolar, köprüler, viyadükler, yaya yolları, 
çevre düzenlemesi, otoparklar, sağlık tesisleri, hastaneler, 
alışveriş merkezleri, işmerkezleri, oteller, tatil köylerinde kul-
lanılır.

RAF ÖMRÜ      :  1 Yıldır.

DEPOLAMA :  +10°C / +25°C   

RENK     :  İrtibata Geçiniz.

GÖRÜNÜM  :  Likit

25.00 kg 

200-300 gr/m2

(100 mikron kalınlık)

        -

8680746484566

        -

A
M

BA
LA

J
TÜ

KE
Tİ

M

BA
RK

O
D

       Püskürtme Ekipmanı          Rulo              
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Özel Boya, Kaplama ve Kimyasallar

Ürün Tanımı: Su bazlı, akrilik emülsi-
yon esaslı, çizilme dayanımı yüksek, 
özel agrega içeren brüt beton yüzey 
astarıdır.

Özellikler:  Pürüzsüz brüt beton zeminler üzerinde, sıva ve 
alçı plaka yapıştırmaları için pürüzlü bir yüzey oluşturarak 
yapışma mukavemetini, yüzey aderansını arttırır. Kullanıma 
hazırdır. Çevre dostudur.

Uygulama Talimatı: Yüzey; kürünü almış ,kuru ve 
sağlam olmalıdır. Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, 
boya, tuz kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. 
Kullanıma hazır. 15 kg  lık PROCONTACT PR , düşük 
devirli mikser yardımıyla iyice karıştırıldıktan sonra fırça 
veya rulo ile uygulanır. Karışımın 500 devir/dakikadan 
az, düşük devirli mikser ile yapılması önerilir. Agrega 
içeriğinden dolayı uygulama süresince kapta bulunan 
malzeme aralıklarla karıştırılmalıdır. Kurumadan üzerine 
uygulama yapılmamalıdır. Uygulama yapılacak yüzeyin 
sıcaklığı  5°C-30°C olmalı ve yüzey yağış almamalıdır. 
Kuruduktan sonra, uygulamaya en az 24 saat sonra 
geçilmelidir. Uygulama +5 C ve +30 C arasında yapıl-
malı. Sıcak, yağışlı ve rüzgarlı havalarda uygulama 
yapılmamalıdır . Don tehlikesi olan yüzeylerde uygula-
ma yapılmamalıdır. Ürün kürünü alana kadar (28 gün)  
yağmur, su, don ve olumsuz dış etkenlerden korunma-
lıdır.

Kullanım Alanları : Duvar , kolon, tavan gibi alanlarda kullanılan 
brüt beton yüzeylerde kullanılır.

BRÜT BETON ASTARI

PROCONTACT PR                   865

RAF ÖMRÜ      :  1 Yıldır.

DEPOLAMA :  +5°C / +25°C   

RENK     :  Kiremit

GÖRÜNÜM  :  Likit

3.00 kg 

Yüzeyin emiciliğine 
göre değişir

       -

8680746484108

3.00 kg 
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   El mikseri                        Rulo                          Fırça               

15.00 kg 15.00 kg 
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Özel Boya, Kaplama ve Kimyasallar

Uygulama Talimatı: PROGEN PR  kullanıma hazırdır. 
İçerisine hiçbir katkı ilave etmeden direkt sürülerek veya 
püskürtülerek uygulanabilir. PROGEN PR , kullanım 
öncesi çalkalanmalıdır. Ürün zemine rulo, fırça ile veya 
püskürtme ekipmanı ile homojen bir şekilde uygulanma-
lıdır. Göllenmeye sebep verilmemelidir.  Herhangi bir katkı 
katılmamalıdır.  Tek kat uygulama yapılır. Emici yüzey-
lere iki kat uygulanabilir. İkinci kat uygulaması 24 saat 
sonra yapılmalıdır. Uygulama +5 C ve +30 C arasında 
yapılmalı. Sıcak, yağışlı ve rüzgarlı havalarda uygulama 
yapılmamalıdır . Don tehlikesi olan yüzeylerde uygula-
ma yapılmamalıdır. Ürün kürünü alana (28 gün) kadar 
yağmur, su, don ve olumsuz dış etkenlerden korunmalıdır.

ÇİMENTOLU ÜRÜNLERE GENEL ASTAR

PROGEN PR                   860

Ürün Tanımı: PROGEN PR  su bazlı 
akrilik emülsiyon esaslı, beton, şap ve 
çimento esaslı yüzeylerde kullanılan 
harç bağlayıcı üründür.

Özellikler: Eski beton ve şap arasında güçlü bir bağ oluşturur. 
Dona karşı dirençlidir. İç ve dış kullanıma uygundur.

Kullanım Alanları: İç ve dış alanlarda, şap dökümü öncesi, tamir 
harcı kullanımı öncesi kullanılır.

RAF ÖMRÜ      :  1 Yıldır.

DEPOLAMA :  +5°C / +25°C   

RENK    :  Beyaz & Şeffaf(kuru filmi)

GÖRÜNÜM  :  Likit

5.00 kg 

150-250 gr/m2

       -

8680746484092

 5.00 kg 
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           Rulo             

30.00 kg 30.00 kg 
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Özel Boya, Kaplama ve Kimyasallar

Ürün Tanımı: Dış tehditlere  
karşı %100 koruma sağlayan 
ve söküldüğü yüzeyi temizleme 
özelliğine sahip, su bazlı soyulabilir 
koruyucu kaplamadır.

Özellikler:  Tek bileşenli. Sürme esaslıdır. Kullanımı kolaydır. 
Kullanıma hazır. Aderansı  yüksektir. Onarım ve tamir
 masraflarını minimize eder.

Uygulama Talimatı: Kullanıma hazırdır.Standart boya 
rulosu  ile veya geniş , ince bir kıl fırça ile yüzeye sürülür. 
Islak film kalınlığının en az 200 mikron olmasına özen 
gösterin. Eğer ağır şartlar için koruma gerekiyor ise 30-
45 dk. sonra bir kat daha uygulayın. Havasız tabanca 
kullanılarak  da uygulanması mümkündür. Uygulama 
yaparken atışı bir el yatay sonra bir el dikey yaparak 
yüzeyde homojenlik sağlayın. Yüzeyde kurumasını bek-
leyin. Kuruduktan sonra köşesinden kaldırılarak soyulur. 
Optimum kalite elde etmek için lütfen uygulama tali-
matına sadık kalınız.Uygulama +5 C ve +30 C arasında 
yapılmalı. Sıcak, yağışlı ve rüzgarlı havalarda uygulama 
yapılmamalıdır . Don tehlikesi olan yüzeylerde uygula-
ma yapılmamalıdır. Ürün kürünü alana (28 gün) kadar 
yağmur, su, don ve olumsuz dış etkenlerden korunma-
lıdır.

Kullanım Alanları : Cam, alüminyum, doğrama, pvc, çelik, granit, sera-
mik, parke gibi emici olmayan yüzeyler.

SOYULABİLİR KORUYUCU KAPLAMA

PROKAP                    880

RAF ÖMRÜ      :  1 Yıldır.

DEPOLAMA :  +5°C / +25°C   

RENK     :  Renkli

GÖRÜNÜM  :  Likit

1.00 kg 

150 -250 gr / m2

(200 mikron kalınlık için)

        -

8680746484122

        -
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          Rulo                          Fırça               

5.00 kg 
15.00 kg 

   El mikseri              
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Özel Boya, Kaplama ve Kimyasallar

Uygulama Talimatı: Yüzey; kürünü almış, sağlam olmalıdır, 
gevşek satıh, harç, beton parçası, gibi kalıntılar temizlenerek 
yüzey sağlamlaştırılır. Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, 
tuz kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. Uygulama yapıla-
cak fayans üzerine zımpara işlemi yapılması önerilir. PROJEL 
PR kullanıma hazırdır. Ürün orta devirli bir karıştırıcı yardımıy-
la 400-600 dev/dk. hızla, homojen bir karışım olana kadar 
karıştırılır.   Rulo, fırça ve uygun püskürtme ekipmanı ile yüzeye 
uygulanmalıdır. Uygulama esnasında ara ara karıştırılmalıdır. 
Uygulama esnasında yüzey sıcaklığı +5 °C ve +30 °C arasında ol-
malıdır. Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır. 
Ayrıca aşırı sıcak, yağışlı veya rüzgârlı havalarda uygulama 
yapılmamalıdır. Uygulamadan sonra 24 saat direkt su temasın-
dan ve dondan korunmalıdır. Fayans üzeri fayans uygulamaları-
na başlanmadan önce en az 24 saat mutlaka astarın kuruması 
beklenmelidir. Aksi takdirde aderans ,tutunma zayıflığı ortaya 
çıkabilir. Uygulama +5 C ve +30 C arasında yapılmalı. Sıcak, 
yağışlı ve rüzgarlı havalarda uygulama yapılmamalıdır. Don 
tehlikesi olan yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır. Ürün kürünü 
alana (28 gün) kadar yağmur, su, don ve olumsuz dış etkenlerden 
korunmalıdır.

SERAMİK GEÇİŞ ASTARI

PROJEL  PR  870

Ürün Tanımı: Su bazlı, akrilik polimer 
esaslı, kullanıma hazır, seramik üzeri 
seramik uygulamalarına uygun ,özel 
agrega içeren geçiş astarıdır.

Özellikler: Tek bileşenli.  Sürme esaslıdır.  Kullanımı kolaydır.  Kul-
lanıma hazır. İçerisindeki özel dolgular sayesinde yüzeyi pürüzlü 
hale getirir. Fayans üzeri fayans uygulamalarında yüzeyi 
pürüzlendirilerek yüzey mukavemetini arttırıcı etki yapar. 
Aderansı  yüksektir. 

Kullanım Alanları: Seramik üzeri seramik yapıştırmalarında , 
seramik yapıştırıcı uygulamasından önce, yüzey aderansını art-
tırmak amacıyla kullanılır. Kullanım öncesi, uygulama yapılacak 
olan seramik yüzeyinin zımparalanması tavsiye edilir.

RAF ÖMRÜ      :  1 Yıldır.

DEPOLAMA :  +5°C / +25°C   

RENK     :  Yeşil

GÖRÜNÜM  :  Likit

3.00 kg 

Yüzeye bağlıdır.

       -

8680746484115

3.00 kg 
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   El mikseri                        Rulo                          Fırça               

15.00 kg 15.00 kg 
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A  

Özel Boya, Kaplama ve Kimyasallar

Ürün Tanımı: Su bazlı, akrilik reçine 
esaslı, iç ve dış cephe metalik efektli 
dekoratif  boyadır.

Özellikler:  Yüksek örtme gücüne sahiptir.  Aderansı  oldukça 
yüksektir.  Tam silinebilir.  Teneffüs  edebilme   özelliği ile du-
vardaki rutubetin dışarı atılmasını sağlar.  İç/dış mekânlarda 
kullanıma uygun.

Uygulama Talimatı: Yüzey; kürünü almış ,kuru ve sağlam 
olmalıdır. Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, gibi 
kalıntılardan arındırılmalıdır. Eski boyalı yüzey üzerine 
yapılacak ise yüzey hafif zımparalanmalıdır.  Uygulama 
yapılacak yüzeyde önemli bozukluklar varsa düzeltme 
işlemi yapılmalıdır. Yeni sıvalı yerler için 28 gün priz süresi 
geçtikten sonra uygulanmalıdır. PROTHERM  PRIMER 
dolgulu astar ile tek kat astarlanmalıdır. Yüzey saten alçı, 
kireç, badana, gaz beton gibi emici ve tozuma karakterli 
yüzey ise PROGYPS PR 1/7 astarı ile tek kat astarlanma-
lıdır. Astarlama işleminden 24 saat sonra boya uygula-
masına geçilir. Yüzeye  arzu edilen renkte fon oluşturmak 
üzere tek kat halinde PROTHERM PAINT boya uygulan-
malıdır. PROEFECT PAINT düşük devirli mixer yardımıyla 
karıştırılır . Desen için inceltilmeden kullanılır. İnce tüylü 
rulo yardımı ile uygulanır. İlk kat boya kuruduktan sonra, 
ikinci kat yüzeye uygulanır ve boya henüz yaş iken özel 
desen rulosu ile desen verilir. + 10°C ile +30°C’ ler arasında 
uygulama yapılmalıdır. Uygulama yöntemlerinden dolayı 
renk tonu farkı oluşabilir.

Kullanım Alanları : Eski boyalı/sıvalı iç ve dış cephe yüzeylerde  kul-
lanılır.

AKRİLİK SU BAZLI METALİK EFEKTLİ DUVAR BOYASI

PROEFECT PAİNT                    837

RAF ÖMRÜ      :  1 Yıldır.

DEPOLAMA :  +10°C / +25°C   

RENK     :  İrtibata Geçiniz

GÖRÜNÜM  :  Likit

10.00 lt 

     8-10 m2/ lt

5.00 lt

8680746484703
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          Rulo                  Desenli Rulo                 El mikseri              

15.00 lt 
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Özel Boya, Kaplama ve Kimyasallar

Uygulama Talimatı: Yüzey; kürünü almış ,kuru ve sağlam 
olmalıdır. Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, tuz 
kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. Kullanıma 
hazırdır.Ambalajı açıldıktan sonra homojen kıvam elde 
edilinceye kadar 2 dk karıştırılır. Eğer dilatasyon veya gen-
leşme derzi yapılıyorsa mutlaka önceden derze PE dolgu 
fitili konulması ve üzerine uygulamanın yapılması önerilir. 
Pah detay uygulamalarında derz filesi ile kullanımı önerilir. 
Kullanıma hazır olan PROAC FILLER bir spatula yardımı 
veya ağızdan dolma mastik pompası vasıtası ile mevcut 
hazırlanan satıha doldurulur. Doldurulduktan sonra yüzey 
ıslak bir sünger ile düzeltilir. PROAC FILLER  5mm’den fazla 
tek seferde uygulanmamalıdır.

AKRİLİK ESASLI TÜM CEPHELER İÇİN  ESNEK DOLGU VE 
TAMİR MACUNU

PROAC FILLING   838

Ürün Tanımı: Su bazlı, akrilik emülsi-
yon esaslı, kullanıma hazır, tamir ve 
dolgu  amaçlı kullanılan,  sızdırmaz iç 
ve dış cephe macun üründür.

Özellikler: Kolay ve hızlı bir uygulama sağlar. Dış şartlara uygun-
dur. Boyaya hazır, pürüzsüz yüzey oluşturur. Uygulandığı yüzey-
lere iyi penetre olarak yüzeye çok iyi tutunur, kolay uygulanır,  
Mattır.  Çevre dostudur.

Kullanım Alanları: Dilatasyon ve genleşme derzlerinde, baca dibi 
süzgeç kenarlarında, fuga ve derzlerde, eternit, alüminyum, cam, 
plastik doğrama ve kenarlarında, taş, seramik, mermer vs. gibi 
kaplamaların ek yerlerinde, süpürgeliklerde, çatlaklarda veya 
deliklerin doldurulması yada onarılmasında, prefabrik oluk ve 
cephelerin ek birleşim yerlerinde kullanılır.

RAF ÖMRÜ      :  1 Yıldır.

DEPOLAMA :  +5°C / +25°C   

RENK     :  Krem

GÖRÜNÜM  :  Sıvı

5.00 kg 

Tek Katta: 0,65-1,25 m2/kg

10.00 kg 

8680746484710

       -
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   El mikseri                     Spatulo                  
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Özel Boya, Kaplama ve Kimyasallar

Ürün Tanımı: Uygulandığı yüzeyleri 
yazı tahtasına dönüştürerek, marker 
tarzı kalemlerle yazı yazma imkanı 
sunan şeffaf , su bazlı dekoratif iç 
cephe boyası.

Özellikler:  Kolay uygulanır. Pürüzsüz yüzey oluşturur.

Uygulama Talimatı: Yüzey; kürünü almış ,kuru ve 
sağlam olmalıdır. Yapışmayı önleyecek yağ, gres, 
kir, boya, tuz kusması gibi kalıntılardan arındırıl-
malıdır. Uygulama öncesi zemin rengi seçilip yüzey 
su bazlı boya ile boyanmalıdır. Tüy bırakmayan kısa 
kıllı rulo kullanınız.Kullanmadan önce düşük devirli 
el mikseri ile karıştırınız. 3-5 dk dinlendirin. Tüy 
bırakmayan kısa kıllı rulo ile tek kat uygulayın. İkinci 
kat gerek duyulursa yapılabilir.  7 gün sonra duvar 
kullanılabilir hale gelir.

Kullanım Alanları : Okulda, işte, evde veya alışveriş merkezlerinde, 
diğer ihtiyaç duyulan iç mekanlarda sıvalı duvarda kullanılır. Taş, 
ahşap, sert plastik ve metal üzerine uygulanabilir.

YAZILABİLİR & SİLİNEBİLİR BOYA

PROWE PAİNT             898

RAF ÖMRÜ      :  1 Yıldır.

DEPOLAMA :  +5°C / +25°C   

RENK     :  Şeffaf

GÖRÜNÜM  :  Sıvı

  300-500 gr / m2

B : 0.4 kg

8680746484443
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  A : 1.00 kg 1.4 kg

A  B TOPLAM
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Özel Boya, Kaplama ve Kimyasallar

Uygulama Talimatı: Yüzey; kürünü almış ,kuru ve sağlam 
olmalıdır. Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, tuz 
kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. Astar uygulaması 
yapılmalıdır. Ürün kullanıma hazırdır. Kullanmadan önce 
düşük devirli el mikseri ile karıştırınız . Yüzey düzgünlüğünü 
sağlayıncaya kadar spatül, esnek çelik mala ile katlar arası 
kurumaya dikkat edecek şeklinde 1mm kalınlığında 
uygulanmalıdır.

MANYETİK BOYA

PROMAGNET                  897

Ürün Tanımı: PROMAGNET 
 sürüldüğü yüzeyi magnet 
yapıştırılabilir hale getiren, yenilikçi,  
su bazlı, dekoratif boyadır.

Özellikler: PROMAGNET ile  tüm duvarı pano olarak kullanabilir-
siniz. Dilediğiniz her şeyi mıknatıs yardımı ile duvara asabilirsiniz. 
Üstüne herhangi bir renkte boya uygulanabilir. Kolay  uygulanır. 
Manyetik alanın kontrol edilmesi maksadıyla da kullanılmak-
tadırlar.

Kullanım Alanları: Okulda, işte, evde veya alışveriş 
merkezlerinde, diğer ihtiyaç duyulan iç mekanlarda sıvalı 
duvarda kullanılır.

RAF ÖMRÜ      :  1 Yıldır.

DEPOLAMA :  +5°C / +25°C   

RENK     :  Siyah

GÖRÜNÜM  :  Likit

1.00 kg 

1-2 kg -/ m2 (2 kat)

       -

8680746484436

   -
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Özel Boya, Kaplama ve Kimyasallar

Ürün Tanımı: Seramik gibi kaplama 
malzemeleri ve derz dolguların  ek 
yerlerinde oluşan leke ve kirlerin 
çıkarılması için kullanılan asit içerikli 
sıvı temizlik malzemesidir. 

Özellikler:  Tek bileşenli. Kullanımı kolaydır. Kullanıma hazır. 
Doğal kirlerde de etkilidir. Doğal içeriği sayesinde derz dolgu 
yüzeyini aşındırmaz. İç ve dış mekanlarda, yatay ve düşey 
yüzeylerde kullanıma uygundur.

Uygulama Talimatı: Yüzey kuru olmalıdır. Kullanıma 
hazır .PROCLEAN yoğun kirli yüzeye bolca püskürtülür.  
Kabarması beklenir. 3-5  dk sonra sünger ile silinir. Son 
kalan kirli yerler hafifçe ovalanarak temizlenmelidir. 
Son olarak, tüm alan suyla yıkanarak kurumaya bırakılır.

Kullanım Alanları : Seramik ve derz dolgular üzerinde kullanılır. 
Mermer, granit ve doğaltaş üzerinde kullanıma uygun değildir. 

DERZ VE ÇİMENTO ARTIĞI  TEMİZLEME KİMYASALI

 PROCLEAN                       888

RAF ÖMRÜ      :  1 Yıldır.

DEPOLAMA :  +5°C / +25°C   

RENK     :  Şeffaf

GÖRÜNÜM  :  Likit

0,500 kg 

Yüzey alanına göre 
değişir   

       -

8680746484429

       -
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Özel Boya, Kaplama ve Kimyasallar

Uygulama Talimatı: Yüzey; kürünü almış ,kuru ve 
sağlam olmalıdır. Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, 
boya, tuz kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. 
Yüzey pürüzlü olmalıdır. Uygulama yapılacak yüzeyde 
önemli bozukluklar varsa PROPLASTER    ile düzeltme 
işlemi yapılmalıdır. 1/7 su ile inceltilerek düşük devirli 
mikser ile karıştırılarak ürün hazırlanır. Yüzey hazırlığı 
tamamlanmış alana, su ile inceltilerek ürün rulo veya 
fırça ile uygulanır.

SATEN ALÇI ASTARI

PROGYPS PR                869

Ürün Tanımı: Su bazlı, akrilik emül-
siyon esaslı, 1/7  konsantre, iç cephe 
saten alçı yüzey için üretilen yüksek 
performanslı  boya  astarıdır.

Özellikler: Saten alçı gibi emici yüzeylerde son kat boyanın 
sarfiyatını azaltır. Yüzeye iyi nüfuz eder.  Sağlıklı zemin hazırlar.  
Aderansı  yüksektir.  Kolay uygulanır. Çevre dostudur. 1/7 su ile 
inceltilmesi nedeniyle ekonomiktir.

Kullanım Alanları: Saten alçılı,  alçıpan yüzeylerde , eski boyalı/
sıvalı emiciliği yüksek iç cephe yüzeylerde  kullanılır.

RAF ÖMRÜ      :  1 Yıldır.

DEPOLAMA :  +5°C / +25°C   

RENK     :  Beyaz / Şeffaf

GÖRÜNÜM  :  Sıvı

10.00 lt 

150 -300 gr / m2

        - 

8680746484337

-
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          Rulo                          Fırça               
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Özel Boya, Kaplama ve Kimyasallar

Ürün Tanımı: Isı yalıtım levhaları ve 
panel levhalar üzerinde kullanılmak 
üzere geliştirilmiş, su bazlı,  akrilik 
emülsiyon esaslı, kullanıma hazır, 
ultra esnek,  tamir ve sıva   amaçlı 
kullanılan  üründür.

Özellikler:  Kolay  ve hızlı bir uygulama sağlar. Ultra esnektir. 
Boyaya  hazır yüzey oluşturur. Dış cephelerde kullanılan, fazlaca 
ek yeri oluşan beton ve alçı esaslı panellerde, ek yerlerinin zaman-
la çatlamasını engeller. Sağlam, uzun ömürlü, esnek bir cephe 
oluşturur. Uygulandığı yüzeylere iyi penetre olarak yüzeye çok iyi 
tutunur. Mattır.  Çevre dostudur.

Uygulama Talimatı: Yüzey; kürünü almış ,kuru ve sağlam 
olmalıdır. Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, tuz 
kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. Kullanıma 
hazırdır.PROTHERM YP ile yapıştırılmış ve uygun dübel-
ler ile tespit edilmiş ısı yalıtım levhaları üzerine 
PROORGANIC PLASTER  çelik mala ile ilk kat sıva 1,5-3 
mm arasında uygulanır. Kurumadan, donatı filesi çelik 
mala yardımıyla yüzeye döşenir. Filenin birleşim yer-
lerinde  yaklaşık 10 cm  file bini yapılır.File gömüldükten 
sonra düz mala kullanılarak  ikinci kat sıva uygulaması  
yapılır. Çelik mala ile düzeltme işlemi yapılır. Tam kuruma 
süresi beklendikten sonra yüzeyler PROTHERM 
PRIMER  ile  astarlanır ve PROTHERM DS-1 veya 
PROTHERM DS-2 ile dekoratif kaplama işlemine geçilir.

Kullanım Alanları : Dış  mekanlarda ısı yalıtım  ve panel 
levhalarının,  beton ve alçı esaslı panellerin üzerine  boya öncesi 
tamir ve sıva amaçlı kullanılır. 

ULTRA ESNEK ORGANİK SIVA

PROORGANİC PLASTER               899

RAF ÖMRÜ      :  1 Yıldır.

DEPOLAMA :  +5°C / +25°C   

RENK     :  Bej

GÖRÜNÜM  :  Macun

5,00 kg 

3 -4 kg / m2

       -

8680746484727

       -
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189    -   Prosilicon  1068
190   -   Prosilicon Mastic 1067
191   -   Proacrylic Mastic  1066
192   -   Propol Mastic  1075
193   -   Propol Mastic 2k 695
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Silikon ve Mastik Ürünleri

Uygulama Talimatı: Yüzeylerin temiz, kuru ve yağdan 
arındırılmış olmasına dikkat edin. Uygulama sıcaklığı +5°C ile 
+40°C arasında olmalıdır. Derzlerdeki deformasyonu 
minimuma indirmek için, derz derinlikleri derz genişliklerin-
den çok daha az olmalı. Minimum boyutlar 5x5 mm ve daha 
geniş derzler için derinlik genişliğin yaklaşık yarısı kadar 
olmalıdır. Derz boyutları bir destek elemanı yardımıyla ayar-
lanabilir. Uygulamadan sonra, profesyonel bir görünüm için 
mastik ilk 5 dakika içerisinde bir spatula yardımı ile hafifçe 
düzeltilebilir. Tavsiye edilen derz genişlikleri >10 mm ile < 
35 mm arasıdır. Derz genişlik ve derinlik oranı yaklaşık 2/1 
olmalıdır.

ŞEFFAF SİLİKON MASTİK

PROSILICON                    1068

Ürün Tanımı: Küf tutmazlık ve 
kimyasal dayanımın bir gereklilik 
olduğu sıhhi alanlarda uygulanmak 
üzere tasarlanmış, yüksek kalite, nem 
ile kürleşen tek komponentli bir nötr 
silikon mastiktir.

Özellikler: Küflenmeye karşı dayanıklıdır, temizlik ajanlarına karşı 
dirençlidir, aşırı sıcaklıklarda bile esnekliğini korur,yüksek elasti-
kiyet, +/-25% hareket kabiliyeti, Uv, su ve hava koşullarından et-
kilenmez, korozif değildir, nötr kürleşir, hızlı kürleşir, düşük koku, 
iç/dış mekânlarda kullanıma uygun, akma yapmaz.

Kullanım Alanları: Küvetler, duşa kabinler ve muslukların 
etrafındaki derzlerin sızdırmazlığında, fayans, seramik, 
sac ve duvarlardaki derzlerin sızdırmazlığında, karo du-
varlardaki genleşme derzlerinin sızdırmazlığında, duvar ve 
yerlerin arasındaki bağlantı derzlerinin sızdırmazlığında, 
cam ve destekleyici yüzeyler arasındaki derzlerin sızdır-
mazlığında kullanılır.

RAF ÖMRÜ      :  1 Yıldır

DEPOLAMA :  +10°C / +25°C   

RENK     :  Şeffaf

GÖRÜNÜM  : Likit

310 ml         -

8680746484573

          -
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Silikon ve Mastik Ürünleri

Ürün Tanımı: Silikon  esaslı , esnek, 
havanın nemi ile kürleşen, akma 
yapmayan,derz dolgu mastiği.

Özellikler:  Nem ile kürlenir. UV dayanımlıdır. Cam,mermer, 
alüminyum, beton, çelik, PVC gibi yapılarda kullanılan birçok 
yüzeye mükemmel yapışma sağlar.  Düşük sıcaklıklarda esnek-
liğini korur.  Uzun ömürlüdür. 

Uygulama Talimatı: Uygulama yapılacak yüzeyin, sağlam, 
kuru, temiz, gevşek parçalardan arındırılmış olması gerekmek-
tedir. Yüzeydeki derin boşluklar PROREPAIR PLUS, PROMOR-
TAR EPO veya PROEPO ANKRAJ ile tamir edilmelidir. Yüzeyler 
PROPOL MASTIC PR ile astarlanmalıdır.
Kartuş ucu, uygulanacak yüzeyin genişliğine uygun şekilde 
45°’lik açı ile kesilmelidir. Kartuş tabancasına yerleştirilerek 
uygulanmalıdır. Yüzey, kabuklaşma başlamadan sabunlu su 
ile düzeltilmelidir. Genişlik/derinlik oranı 2/1 olmalıdır. Uygu-
lamadan sonraki 24 saat boyunca direkt su ile temasından 
kaçınılmalıdır. Optimum kalite elde etmek için lütfen uygulama 
talimatına sadık kalınız. Çok yüksek sıcaklıkta, güneş ışığına 
direkt olarak maruz kalan, çok rüzgarlı, yağmurlu havalarda 
uygulama yapılmamalıdır. Uygulama zamanı don tehlikesi olan 
yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır. Kap ömrünün ve kuruma 
süresinin yüksek sıcaklıklarda kısalacağı, düşük sıcaklıklarda 
uzayacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Uygulama +5 C ve 
+25 C arasında yapılmalı. Kesinlikle 5 C altındaki sıcaklıklarda 
uygulama yapılmamalıdır. Jelleşmeye başlamış olan karışım 
uygulanmamalıdır. Belirtilen karışım oranı dışında karışım 
yapılmamalıdır.

Kullanım Alanları : Lavabo, küvet, klozet, duş kabini birleşim 
yerlerinde kullanılır. Pencere, doğrama, metal, plastik, çalışan yapı 
elemanları ve suya maruz seramiklerin birleşim yerlerinin doldu-
rulmasında ve su yalıtımında kullanıma uygundur.

SİLİKON ESASLI MASTİC

PROSILICON MASTIC               1067

RAF ÖMRÜ      :  1 Yıldır

DEPOLAMA :  +5°C / +25°C   

RENK     :  

GÖRÜNÜM  : 

310 ml

 

   

8680746484320

310 ml
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Silikon ve Mastik Ürünleri

Uygulama Talimatı: Uygulama yapılacak yüzeyin, sağlam, kuru, 
temiz, gevşek parçalardan arındırılmış olması gerekmektedir. 
Yüzeydeki derin boşluklar PROREPAIR PLUS, PROMORTAR 
EPO veya PROEPA ANKRAJ ile tamir edilmelidir.
Yüzeyler PROPOL MASTIC PR ile astarlanmalıdır. Derzler uy-
gun derz fitili ile sınırlandırılmalıdır. 3 yönden yapışma engel-
lenmelidir. Kartuş tabancasına yerleştirilerek uygulanmalıdır. 
En fazla 8 mm genişlikde derzler için uygundur. Derz genişlik ve 
derinlik oranı 2/1 olmalıdır. Maskeleme bantları çıkarılmalıdır. 
Kürlenmemiş PROACRYLIC MASTIC  aletlerde ve yüzeyde, su 
ile temizlenmelidir. Kürlenmiş ürün mekanik yollar ile temizlen-
melidir. Uygulamadan sonraki 24 saat boyunca direkt su ile 
temasından kaçınılmalıdır.

AKRİLİK ESASLI MASTİK

PROACRYLIC MASTIC              1066

Ürün Tanımı: Akrilik esaslı elastik 
derz dolgu mastiği.

Özellikler: Kolay uygulanır. Elastiktir. Üzeri boyanabilir.

Kullanım Alanları: Farklı yüzey geçişlerinde, çatlakların doldurul-
masında, yapı elemanlarının birleşim yerlerinde ve derzlerinde kul-
lanıma uygundur. Alüminyum, ahşap, PVC çerçeve ve pencerelerin 
su ve rüzgara karşı yalıtımında koruma sağlar.

RAF ÖMRÜ      :  1 Yıldır

DEPOLAMA :  +5°C / +25°C   

RENK     :  

GÖRÜNÜM  : 

310 ml    

8680746484313

310 ml

A
M

BA
LA

J
TÜ

KE
Tİ

M

BA
RK

O
D

A  B TOPLAM



192

Silikon ve Mastik Ürünleri

Ürün Tanımı: Poliüretan esaslı nem 
ile kürlenen derz dolgu mastiği.

Özellikler:  Nem ile kürlenir. UV dayanımlıdır. Üzeri boyanabilir. 
Mastik tabancası ile uygulanır.

Uygulama Talimatı: Uygulama yapılacak yüzeyin, sağlam, 
kuru, temiz, gevşek parçalardan arındırılmış olması ger-
ekmektedir. Yüzeydeki derin boşluklar PROREPAIR PLUS, 
PROMORTAR EPO veya PROEPO ANKRAJ ile tamir 
edilmelidir. Yüzeyler PROPOL MASTIC PR ile astarlanma-
lıdır. Derzler uygun derz fitili ile sınırlandırılmalıdır. 3 yönden 
yapışma engellenmelidir. Mastik tabancası ile uygulanır. En 
fazla 3,5 cm genişlikte derzler için uygundur. Derz genişlik 
ve derinlik oranı 2/1 olmalıdır. Optimum kalite elde etmek 
için lütfen uygulama talimatına sadık kalınız. Çok yüksek 
sıcaklıkta, güneş ışığına direkt olarak maruz kalan, çok 
rüzgarlı, yağmurlu havalarda uygulama yapılmamalıdır. 
Uygulama zamanı don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama 
yapılmamalıdır. Kap ömrünün ve kuruma süresinin yüksek 
sıcaklıklarda kısalacağı, düşük sıcaklıklarda uzayacağı göz 
önünde bulundurulmalıdır. Uygulama +5 C ve +25 C arasın-
da yapılmalı. Kesinlikle 5 C altındaki sıcaklıklarda uygulama 
yapılmamalıdır. Jelleşmeye başlamış olan karışım uygu-
lanmamalıdır. Belirtilen karışım oranı dışında karışım yapıl-
mamalıdır.

Kullanım Alanları : Sızdırmazlık çimento esaslı yapı malze-
meleri, tuğla, seramik, cam, ahşap, galvanize sac, boyalı sac 
ve birçok plastik yüzeye mükemmel yapışma özelliğine sa-
hiptir. Alüminyum, PVC ve ahşap doğramaların derzlerinde 
ve montajlarında kullanıma uygundur.

POLİÜRETAN ESASLI SOSİS MASTIC

PROPOL MASTIC                 1075 

RAF ÖMRÜ      :  1 Yıldır

DEPOLAMA :  +5°C / +25°C   

RENK     :  Gri

GÖRÜNÜM  : Macun

600 ml

 1,00 dm3/ dm3

   

8680746484245

600 ml
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Silikon ve Mastik Ürünleri

POLİÜRETAN ESASLI İKİ BİLEŞENLİ DÖKME MASTİC

PROPOL MASTIC 2K              695    

Uygulama Talimatı: Uygulama yapılacak yüzeyin, sağlam, 
kuru, temiz, gevşek parçalardan arındırılmış olması 
gerekmektedir. Yüzeydeki derin boşluklar PROREPAIR 
PLUS, PROMORTAR EPO veya PROEPO ANKRAJ ile tamir 
edilmelidir. Yüzeyler PROPOL MASTIC PR ile astarlanma-
lıdır. A ve B bileşen orta devirli bir karıştırıcı yardımıyla 
400-600 dev/dak hızla, homojen bir karışım olana kadar 
karışım yapılmalıdır. Derzler uygun derz fitili ile sınır-
landırılmalıdır. 3 yönden yapışma engellenmelidir. Dökme 
şeklinde uygulanır. En fazla 10 cm genişlikte derzler için 
uygundur. Derz genişlik ve derinlik oranı 2/1 olmalıdır. 
Optimum kalite elde etmek için lütfen uygulama talimatına 
sadık kalınız. Çok yüksek sıcaklıkta, güneş ışığına direkt 
olarak maruz kalan, çok rüzgarlı, yağmurlu havalarda 
uygulama yapılmamalıdır. Uygulama zamanı don tehlikesi 
olan yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır. Kap ömrünün 
ve kuruma süresinin yüksek sıcaklıklarda kısalacağı, düşük 
sıcaklıklarda uzayacağı göz önünde bulundurulmalıdır. 
Uygulama +5 C ve +25 C arasında yapılmalı. Kesinlikle 5 C 
altındaki sıcaklıklarda uygulama yapılmamalıdır. 
Jelleşmeye başlamış olan karışım uygulanmamalıdır. 
Belirtilen karışım oranı dışında karışım yapılmamalıdır.

Kullanım Alanları : Sızdırmazlık, geniş diletasyonlar,çimento 
esaslı yapı malzemeleri, tuğla, seramik, cam, ahşap, galvanize 
sac, boyalı sac ve birçok plastik yüzeye mükemmel yapışma 
özelliğine sahiptir. Alüminyum, PVC ve ahşap doğramaların 
derzlerinde ve montajlarında kullanıma uygundur.

Ürün Tanımı: İki bileşenli, poliüretan 
esaslı dökme mastik.

Özellikler:  Solventsizdir. UV dayanımlıdır. Üzeri boyanabilir. 
Geniş derzlere dökerek uygulanır.

RAF ÖMRÜ      :  1 Yıldır

DEPOLAMA :  +5°C / +25°C   

RENK     :  Gri

GÖRÜNÜM  : Macun

    8,00 kg

 1,40 kg/dm3

   4,00 kg

8680746484269

    12,00 kg
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195   -   Proepo Ankraj 901
196   -   Proepopoly Ankraj 1032
197   -   Proepo Ankraj T  1030
198   -   Propol Injection  615
199   -   Propacker 1040
200   -   Protex 1045
201   -   Protex Mebran  1050
202   -   Proband 120  1055
203   -   Proband Dlt  1060
204   -   Proband Aqua Ac  1065
205   -   Proband Aqua Bent  1070
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Ankraj & Enjeksiyon & Yardımcı Ürünler

Ürün Tanımı: Epoksi esaslı, 
solventsiz, iki bileşenli kimyasal 
ankraj tamir ve montaj  ürünüdür.

Özellikler:  Solvent içermez. Ekonomiktir. Tiksotropiktir, sarkma 
yapmaz. Uygulaması kolay ve hızlıdır. Metal  ve beton yüzeylere 
mükemmel yapışır. Hızlı sonuç verir. Su, tuz çözeltileri, bazlar, 
seyreltilmiş asitler ve mineral yağlarına dayanımlıdır.

Uygulama Talimatı: Deliklerde toz, yağ yabancı madde kalmayacak 
şekilde, fırça veya basınçlı hava ile temizlenmelidir. 3,75  kg A bileşen 
öncelikle karıştırılır. Üzerine 1,25  kg B bileşen ilave edilerek homojen 
hale gelene kadar düşük devirli mikserle karıştırılır. Karışımın çok iyi 
yapılması gereklidir.
Ankraj Amaçlı : Tam karışım sağlandıktan sonra deliğin 2/3 ü doldu-
rulur. Ankrajı yapılacak demir vb. döndürülerek deliğe sokulur. Ürünün 
kenarlardan taşması gerekmektedir. Taşmamışsa ilave edilerek işlem 
tekrarlanır. 
Yapıştırma Amaçlı : Tam karışım sağlandıktan sonra yapıştırılacak 
yüzeye uygulanarak yapıştırma işlemi yapılır. Tam kürünü alana ka-
dar hareket ettirilmemelidir. 
Enjeksiyon Öncesi Çatlak Sızdırmazlığı:
Tam karışım sağlandıktan sonra çatlak yüzey tamamen kapanacak 
ve maksimum mukavemete ulaşacak şekilde uygulanır. Tam kürünü 
aldıktan sonra enjeksiyon işlemine geçilir. Çok yüksek sıcaklıkta, 
güneş ışığına direkt olarak maruz kalan, çok rüzgarlı, yağmurlu ha-
valarda uygulama yapılmamalıdır. Uygulama zamanı don tehlikesi 
olan yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır. Kap ömrünün ve kuru-
ma süresinin yüksek sıcaklıklarda kısalacağı, düşük sıcaklıklarda 
uzayacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Uygulama +8 C ve +25 C 
arasında yapılmalı. Kesinlikle 8 C altındaki sıcaklıklarda uygulama 
yapılmamalıdır. Jelleşmeye başlamış olan karışım uygulanmamalıdır. 
Belirtilen karışım oranı dışında karışım yapılmamalıdır.

Kullanım Alanları : Filiz ekimi ve cıvataların sabitlenmesinde, metal 
ve çelik aksamların beton yüzeylere yapıştırılmasında, taş ve mermer 
sabitlenmesinde, civataların ankrajlanmasında, alüminyum doğrama ve 
korkulukların sabitlenmesinde, enjeksiyon öncesi çatlakların sızdır-
mazlığının sağlanmasında kullanılır.

ÇİFT BİLEŞENLİ EPOKSİ ESASLI ANKRAJ VE 
YAPIŞTIRMA ÜRÜNÜ

PROEPO ANKRAJ               901      

RAF ÖMRÜ      :  1 Yıldır.

DEPOLAMA :  +5°C / +25°C   

RENK     :  A :Krem  B :Siyah

GÖRÜNÜM  :  Macun

3.75 kg 

Değişken

1.25 kg 

8680746484146

5.00 kg 
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Ankraj & Enjeksiyon & Yardımcı Ürünler

Ürün Tanımı: Polyester esaslı, çift 
bileşenli , tiksotropik, kartuşlu ,hızlı 
kürlenen ankraj epoksisi.

Özellikler:  Çok çabuk sertleşir . Mekanik mukavemetini çok 
çabuk kazanır. Uygulaması kolaydır. Zamandan tasarruf sağlar. 
Macun kıvamındadır. Sarkma yapmaz. Baş üstü uygulamalar-
da rahatlıkla kullanılır. Donatıları korozyona karşı korur. 
Kimyasal direnci yüksektir.

Uygulama Talimatı: Deliklerde toz, yağ yabancı madde kalmayacak 
şekilde, fırça veya basınçlı hava ile temizlenmelidir. Kapağı çevire-
rek açın, çıkartınız. Statik karıştırıcı ucu takınız. Kartuş tabancasına 
yerleştirip uygulamaya başlayınız. Uygulamaya ara verildiğinde 
, tabancadaki basınç boşaldıktan sonra statik karıştırıcı uç kar-
tuş üzerinde bırakılabilir. Reçine statik karıştırıcıda sertleşmiş ise 
çalışmaya başlamadan önce yeni bir uç takılmalıdır. Kartuş ağzını 
temiz ve kuru bir bez ile temizleyerek kapağı kapatınız. Gereken çap 
ve derinlikteki deliği darbeli matkapla delin, delik çapı ve derinliği 
kullanılacak ankraj elemanının boyutuna göre olmalıdır. Açılan delik 
yuvarlak tel fırça ve basınçlı hava ile dip kısmından başlayarak 
temizlenmelidir. Deliklerde toz, kir , kalıntı kalmamalıdır. Kartuş 
içindeki iki ayrı bileşen, statik karıştırıcı ucundan karışmış halde 
çıkana kadar tetiğe basın. Deliğin dibinden başlayarak reçineyi içeri 
sıkarken kartuşu yavaşça dışarı çekin.  İçerde hava boşluğu kal-
mamasına dikkat edin. Derin deliklerde uzatma ucu kullanılabilir. 
Ankraj elemanını döndürerek içeri sokun. Bir miktar reçine dışarı 
çıktıktan sonra ankraj elemanı reçinenin jelleşme süresi içinde deliğe 
yerleştirilmelidir. Sertleşme süresinde ankraj elemanı kesinlikle 
oynatılmamalıdır veya yüklenmemelidir.

Kullanım Alanları : Donatıların ve bağlantı rotalarının; beto-
na,boşluklu veya dolu tuğla vb. yerlerin ankrajında ve tamirinde, 
metal filiz ekiminde, prefabrik eleman ankrajında, enjeksiyon 
pakerlerinin ve aparatlarının sabitlenmesinde , civataların ve pim-
lerin ankrajında, merkezi ısıtma ve havalandırma vb. boruların ve 
tesisatın montajonda, her türlü yapı malzemelerin yapıştırılmasında 
kullanılır.

POLYESTER ESASLI ANKRAJ

PROEPOPOLY ANKRAJ               1032

RAF ÖMRÜ      :  1 Yıldır.

DEPOLAMA :  +5°C / +25°C   

RENK     :  Hafif Sarı

GÖRÜNÜM  :  Likit

   345 ml

          -

        - 

8680746484580

        - 
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Ankraj & Enjeksiyon & Yardımcı Ürünler

Uygulama Talimatı: Deliklerde toz, yağ, yabancı madde kal-
mayacak şekilde, fırça veya basınçlı hava ile temizlenmelidir. 
Kullanıma hazırdır.
Ankraj amaçlı:
Karıştırıcı uç kartuşun ağzına takılır. Ürün uygun bir yerde 
sıkılarak karışmamış olan ürün boşa akıtılmalıdır. Tam karışım 
sağlandıktan sonra deliğin 2/3 ü doldurulur. Ankrajı yapıla-
cak demir vb. döndürülerek deliğe sokulur. Ürünün kenarlar-
dan taşması gerekmektedir. Taşmamışsa ilave edilerek işlem 
tekrarlanır.
Yapıştırma amaçlı:
Karıştırıcı uç kartuşun ağzına takılır. Ürün uygun bir yerde 
sıkılarak karışmamış olan ürün boşa akıtılmalıdır. Tam karışım 
sağlandıktan sonra yapıştırılacak yüzeye uygulanarak yapıştır-
ma işlemi yapılır. Tam kürünü alana kadar hareket ettirilme-
melidir. 
Enjeksiyon Öncesi Çatlak Sızdırmazlığı:
Karıştırıcı uç kartuşun ağzına takılır. Ürün  uygun bir yerde 
sıkılarak karışmamış olan ürün boşa akıtılmalıdır. Tam karışım 
sağlandıktan sonra çatlak yüzey tamamen kapanacak ve mak-
simum mukavemete ulaşacak şekilde uygulanır. Tam kürünü 
aldıktan sonra enjeksiyon işlemine geçilir.

EPOKSİ ESASLI ANKRAJ ÜRÜNÜ

PROEPO ANKRAJ T               1030

Ürün Tanımı: Epoksi esaslı, 
solventsiz, iki bileşenli kimyasal ank-
raj tamir ve montaj  ürünüdür.

Özellikler: Solvent içermez. Tabanca ile uygulanır. Ekonomiktir. 
Tiksotropiktir, sarkma yapmaz. Uygulaması kolay ve hızlıdır. 
Metal  ve beton yüzeylere mükemmel yapışır. Hızlı sonuç verir. 
Su, tuz çözeltileri, bazlar, seyreltilmiş asitler ve mineral yağlarına 
dayanımlıdır.

Kullanım Alanları: Filiz ekimi ve cıvataların sabitlenmesinde, metal 
ve çelik aksamların beton yüzeylere yapıştırılmasında, taş ve mermer 
sabitlenmesinde, civataların ankrajlanmasında, alüminyum doğrama 
ve korkulukların sabitlenmesinde, enjeksiyon öncesi çatlakların sızdır-
mazlığının sağlanmasında kullanılır.

RAF ÖMRÜ      :  1 Yıldır.

DEPOLAMA :  +5°C / +25°C   

RENK     :  Beyaz

GÖRÜNÜM  :  Likit

280.00 ml        -

8680746484153

280.00 ml
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Ankraj & Enjeksiyon & Yardımcı Ürünler

Ürün Tanımı: İki bileşenli,düşük vis-
koziteli ve kapalı hücreli olup suyla 
reaksiyona giren enjeksiyon reçine-
sidir.

Özellikler:  Su ile reaksiyona girerek suyu keser. Solvent içer-
mez. Kolay uygulanır. Zayıf asitlere, mikro organizmalara, 
alkaliye ve suya dayanıklıdır.

Uygulama Talimatı: Yüzey; kürünü almış, kuru ve sağlam 
olmalıdır, gevşek satıh, harç, beton parçası, gibi kalıntılar 
temizlenmeli sağlam yüzeye ulaşılmalıdır. Enjeksiyon yapıla-
cak bölgedeki çatlaklar ve derzlerde bulunan tüm serbest 
parçacıklar temizlenmelidir. 3mm den büyük çatlaklar uygun 
tamir malzemeleri ile kapatılmalıdır. Sızıntının geldiği böl-
geye ve duruma göre pakerlerin yerleri belirlenir.  Pakerler 
(enjektörler) 45 derece açı ile yerleştirilir. Pakerler betonarme 
kalınlığının yarısı kadar mesafeye çakılmalıdır. Pakerler arası 
mesafe 15 cm ile 90 cm arası olabilir.  Delik içleri tozdan 
arındırılmalıdır. A ve B bileşenler uygulamaya başlamadan 
önce ambalajlar kendi içinde homojen kıvama gelinceye ka-
dar 400 d/dk. devirli bir karıştırıcı ile karıştırılmalıdır. Hazır-
lanan pakerlere enjeksiyon pompası ile uygulanır. Uygulama 
basıncı 14 ile 200 bar arasında değişkenlik gösterir. Uygula-
maya ilk pakerden başlanmalıdır. Düşük basınçla başlayıp 
reçine taşmaya başlayana kadar basınç arttırılır. Reçine 
taşmasından sonra diğer pakere geçilmelidir. Enjeksiyon 
uygulamasında tüm pakerlerden enjekte edilen reçine beto-
narmede sızıntı yapan çatlaklardan saf reçine taşacaktır. Bu 
işlem den sonra uygulama sonlandırılır.

Kullanım Alanları : Temeller, perdeler, istinat duvarları, barajlar, 
atık su tesisleri, çatlak duvarlarda kullanılır.

POLİÜRETAN ESASLI DÜŞÜK VİSKOZİTELİ
ENJEKSİYON ÜRÜNÜ

PROPOL İNJECTION                  615

RAF ÖMRÜ      :  1 Yıldır.

DEPOLAMA :  +5°C / +25°C   

RENK     :  Hafif Sarı

GÖRÜNÜM  :  Likit

10.00 kg 

   100 gr  - (1 lt için)

   5.00 kg 

8680746484160

15.00 kg 
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Ankraj & Enjeksiyon & Yardımcı Ürünler

Uygulama Talimatı: Yüzey; kürünü almış, kuru ve sağlam 
olmalıdır, gevşek satıh, harç, beton parçası, gibi kalıntılar 
temizlenmeli sağlam yüzeye ulaşılmalıdır. Enjeksiyon 
yapılacak bölgedeki çatlaklar ve derzlerde bulunan tüm 
serbest parçacıklar temizlenmelidir. 3mm den büyük çat-
laklar uygun tamir malzemeleri ile kapatılmalıdır. Sızıntının 
geldiği bölgeye ve duruma göre pakerlerin yerleri belirlenir. 
Pakerler (enjektörler) 45 derece açı ile yerleştirilir. Pakerler 
betonarme kalınlığının yarısı kadar mesafeye çakılmalıdır. 
Pakerler arası mesafe 15 cm ile 90 cm arası olabilir.  De-
lik içleri tozdan arındırılmalıdır. Kullanılacak ürün uygun 
şekilde hazırlanır.Hazırlanan pakerlere enjeksiyon pompası 
ile uygulanır. Uygulama basıncı 14 ile 200 bar arasında 
değişkenlik gösterir. Uygulamaya ilk pakerden başlanma-
lıdır. Düşük basınçla başlayıp reçine taşmaya başlayana 
kadar basınç arttırılır. Reçine taşmasından sonra diğer 
pakere geçilmelidir. Enjeksiyon uygulamasında tüm 
pakerlerden enjekte edilen reçine betonarmede sızıntı ya-
pan çatlaklardan saf reçine taşacaktır. Bu işlem den sonra 
uygulama sonlandırılır. 

ENJEKSİYON DÜBELİ

PROPACKER                 1040

Ürün Tanımı: Poliüretan ve epoksi 
enjeksiyon reçineleri için enjeksiyon 
dübeli.

Özellikler: Ekonomiktir. Kolay uygulanır 

Kullanım Alanları: Poliuretan ve epoksi reçinelerin uygulan-
masında kullanılır.

RAF ÖMRÜ      :  1 Yıldır.

DEPOLAMA :  +5°C / +25°C   

RENK     :  

GÖRÜNÜM  :  

     Çap : 14 mm

            -
8680746484177

    Kutu
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Ürün Tanımı: Alkali dayanımlı, 
su yalıtımı uygulamaları için
 geliştirilmiş donatı filesi.

Özellikler:  Yalıtım ürünü sarfiyatını dengeler. Alkali dayanım-
lıdır. Sıcaklık değişikliklerine karşı dayanıklıdır. Kolay uygulanır. 
Büzülme ve potluk yapmaz.

Uygulama Talimatı: Yüzey; kürünü almış, sağlam olmalıdır, 
gevşek satıh, harç, beton parçası, gibi kalıntılar temizlenmeli 
sağlam yüzeye ulaşılmalıdır. Gerektiği koşullarda yüzey me-
kanik olarak temizlenmelidir. Yapışmayı önleyecek yağ, gres, 
kir, boya, tuz kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır.  Uygu-
lamada kullanılacak alana göre ürün önceden kesilip hazırlan-
malıdır.Ek yerleri 10 cm birbiri üzerine bindirilmelidir. Uygun 
su yalıtım ürünü 1 kat uygulandıktan sonra, ürün yaş iken,  
PROTEX serilir ve yüzeyde bulunan su yalıtım ürününün içine 
gömülür. İkinci veya gerekirse üçüncü kat su yalıtımı uygulanır.
sonlandırılır. 

Kullanım Alanları : BARS Su Yalıtım Sistemlerinde kullanılır. 

SU YALITIM FİLESİ

PROTEX                               1045

RAF ÖMRÜ      : 

DEPOLAMA :  +5°C / +25°C   

RENK     :  

GÖRÜNÜM  :  

50.00 mt 

    1,100 m2/ m2

   -

8680746484184

50.00 mt 
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Uygulama Talimatı: Yüzey; kürünü almış  ve sağlam 
olmalıdır. Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, tuz 
kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. Yüzeyde bo-
zukluk varsa PROREPAIR THIN veya PROREPAIR ; deniz 
suyu, kanalizasyon gibi yüksek sülfata maruz kalan ortam-
larda uygulama yapılacak ise PROREPAIR PLUS İLE en 
az 24 saat önceden onarılmalı. PROLASTIC MEGA, PRO-
LASTIC PLUS, PROCERA sistemleri ile uygulanır. Sistem  
uygulandıktan sonra PROTEX yukarıdan aşağıya doğru 
yapıştırılır. Altında hava kabarcığı kalmayacak şekilde 
yüzeye yapıştırılır. Ek yerleri işaretli yerlerden birbiri 
üzerine bindirilir.

SERAMİK ALTINA TEKSTİL MEMBRAN

PROTEX MEMBRAN          1050

Ürün Tanımı: Seramik altı su yalıtımı 
için üretilmiş textil membran.

Özellikler: Kolay uygulanır. Çatlak köprüleyebilir. Alkali dayanım-
lıdır. Kimyasallara karşı dirençlidir.

Kullanım Alanları: Seramik altı tüm yüzeylerde, alçı ve çimen-
to paneller, iç ve dış uygulama alanları, teraslar, ıslak hacimler, 
banyolarda kullanılır.

RAF ÖMRÜ      :  2 Yıldır.

DEPOLAMA :  +5°C / +25°C   

RENK     :  İrtibata Geçiniz.

GÖRÜNÜM  : 

30.00 m2 

    1,10 m2/ m2

        -

8680746484191

30.00 m2
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Ürün Tanımı: Kenarları fileli, orta 
kısmı elastomerik üründen yapılmış, 
pah bandı.

Özellikler:  Ekonomiktir. Hızlıdır. Kolay uygulanır . Çatlak 
köprüleyebilir. Kimyasallara karşı dirençlidir.

Uygulama Talimatı: Yüzey; kürünü almış  ve sağlam 
olmalıdır. Yapışmayı önleyecek yağ, gres, kir, boya, tuz 
kusması gibi kalıntılardan arındırılmalıdır. Yüzeyde 
bozukluk varsa PROREPAIR THIN veya PROREPAIR 
; deniz suyu, kanalizasyon gibi yüksek sülfata maruz 
kalan ortamlarda uygulama yapılacak ise PROREPAIR 
PLUS İLE en az 24 saat önceden onarılmalı. PROLAS-
TIC MEGA, PROLASTIC PLUS, PROCERA sistemleri ile 
uygulanır. Sistem  uygulandıktan sonra zemin hazırlığı 
yapılmış yüzeye uygun şekilde hazırlanıp ürün çimento 
esaslı veya epoksi yapıştırıcı ile sabitlenmelidir. Ürün 
uygulandıktan sonra PROBAND 120 yapıştırılır. Ürün 
uygulanırken tam yapışmasına, hava kabarcığı, boşluk, 
yapışmamış alan kalmamasına dikkat edilmelidir. Ek 
yerleri 5-10 cm bini yapılarak yapıştırılmalıdır.

Kullanım Alanları : Tüm sürme su yalıtımı ürünleri ile birlikte 
kullanılabilir.

SU YALITIM PAH BANDI

PROBAND  120                        1055

RAF ÖMRÜ      :  2 Yıldır

DEPOLAMA :  +5°C / +25°C   

RENK     :  

GÖRÜNÜM  : 

50.00 mt

    1,00 mt/ mt

   -

8680746484207

50.00 mt

A
M

BA
LA

J
TÜ

KE
Tİ

M

BA
RK

O
D

A  TOPLAM



203

Ankraj & Enjeksiyon & Yardımcı Ürünler

Uygulama Talimatı: Uygulama yapılacak yüzeyin, sağlam, 
kuru, temiz, gevşek parçalardan arındırılmış olması gerek-
mektedir.

Ürün PROMORTAR EPO  veya PROANKRAJ ile montajlan-
malıdır. Ek yerleri mutlaka sıcak hava kaynağı yapılarak 
10 - 20 cm bini yapılarak yapıştırılmalıdır.

DİLİTASYON BANDI    20-25-30-40

PROBAND DLT                    1060

Ürün Tanımı: FPO dan üretilmiş iç ve 
dış mekanlarda, yapı derzlerinin ve 
dilatasyon boşluklarının yalıtımında 
kullanılan diletasyon bandı.

Özellikler: Dilatasyonlarda kalıcı su yalıtımı sağlar. Kolay uygu-
lanır. Çatlak köprüleyebilir.

Kullanım Alanları: Tüm sürme su yalıtımı ürünleri ile birlikte 
kullanılabilir.

RAF ÖMRÜ      : 2 Yıldır

DEPOLAMA :  +5°C / +25°C   

RENK     :  

GÖRÜNÜM  :  

20.00 mt

    1,00 mt/ mt

   

8680746484214

20.00 mt
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Ürün Tanımı: Akrilik esaslı su ile 
temas halinde kendiliğinden şişerek 
çatlak ve boşlukları tıkayarak su 
kanallarını tıkayan şişen bandtır.

Özellikler:  Uzun ömürlü koruma sağlar.

Uygulama Talimatı: Uygulama yapılacak yüzeyin, sağlam, kuru, 
temiz, gevşek parçalardan arındırılmış olması gerekmektedir. 
Ürün 20 cm ara ile çakılarak uygulanır.

Kullanım Alanları : İç mekan yapı derzlerinin su yalıtımlarında 
tünel, metro, kanalizasyon, su arıtma tesislerinde, su depoları ve 
havuzlar; temel ve perde beton birleşimlerinde (soğuk derz) kul-
lanıma uygundur.

AKRİLİK ESASLI ŞİŞEN BAND

PROBAND AQUA    AC            1065

RAF ÖMRÜ      :  2 Yıldır

DEPOLAMA :  +5°C / +25°C   

RENK     :  

GÖRÜNÜM  : 

10x20 = 5 mt

    1,00 mt/ mt

5x20 = 15 mt 

8680746484221

-
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Uygulama Talimatı: Uygulama yapılacak yüzeyin, sağlam, 
kuru, temiz, gevşek parçalardan arındırılmış olması gerekmek-
tedir. Uygulama yüzeyine yetecek miktarda ürün rulodan kesilir. 
PROBAND AQUA bent uygulama yapılacak kesitin ortasına 
PROEPO ANKRAJ ile yapıştırılarak sabitlenmelidir. 15 -20 sn 
bastırılır. Ek yerleri yan yana veya uç uca getirilmeli, üst üste 
bindirilmemelidir. Düzgün şekilli olmayan yüzeyde olan 
betonarme yüzeylerde bandın her noktaya temas ettiğine 
dikkat edilmelidir. Silikon kağıt sıyrılır. Üzeri kaplanacak ise çi-
mento esaslı ürünler tercih edilmemelidir. Epoksi esaslı ürünler 
tavsiye edilir. Aksi halde band şişmelerinde  yüzeyde çatlama-
lar olur.

BENTONİT İLE  ŞİŞEN BAND

PROBAND AQUA   BENT               1070

Ürün Tanımı: Sodyum bentonit ve 
bütil kauçuk esaslı su tutucu derz 
bandıdır. 

Özellikler: Su ile temasta şişerek beton derzlerini su geçirmez 
hale getirir. Kullanımı kolaydır. Diğer su tutucu bantlarda oluşabi-
lecek işçilik hatalarını en aza indirger.

Kullanım Alanları: İç ve dış mekanlarda,  havuzlarda, su depoların-
da, arıtma tesislerinde, temel-perde birleşimlerinde, rögarlarda, 
boru giriş-çıkışlarında,  kablo kanallarındaki inşaat derzlerinde, 
tünel segmentlerinde, eski ve yeni betonların birleşim yerlerinde,  
inşaat derzlerinde kullanılır.

RAF ÖMRÜ      :  1 Yıldır

DEPOLAMA :  +5°C / +25°C   

RENK     :  

GÖRÜNÜM  : 

  10x20 mt

 
8680746484238

  20 mt
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