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CEMFLEX 1K
ÇİMENTO ESASLI SU YALITIMI

Su depoları, su tankları, havuzlar, su arıtma
Temeller, bodrumların �ç ve dış duvarlarında
Teras ve balkonlarda, banyo, mutfak ve tuvalet g�b�
ıslak hac�mlerde kullanılab�l�r.

CEMFLEX 1K, tek  b�leşenl� beton ve b�r�ket yapılarda,
perde ve sıvalar üzer�ne su yalıtımı �ç�n kullanılan su
�zolasyon malzemes�d�r. Yüksek su �tme özell�ğ�nde
mod�f�ye ed�lm�ş toz komponent,  h�drol�k bağlayıcı, katkı
ve dolgu maddeler�nden �mal ed�lm�şt�r. Beyaz renkte
hazırlanır. Uv dayanımı sağlayan dolgu ve katkılar �çer�r.
Beyaz renkl�d�r; gneş ışığını yansıtıcı özell�� vardır.

Kullanım Alanları

Ambalaj: 25 kg kraft torbalarda ambalajlanmıştır.
Tüket�m :   1 kg /m²  beher kat, en az 2 kat öner�l�r.

CEMFLEX 2K
İKİ BİLEŞENLİ SU YALITIMI

Su depoları, su tankları, havuzlar, su arıtma
Temeller, bodrumların �ç ve dış duvarlarında
Teras ve balkonlarda, banyo, mutfak ve tuvalet g�b� ıslak
hac�mlerde kullanılab�l�r.

CEMFLEX 2K, �k� b�leşenl� beton ve b�r�ket yapılarda su
yalıtımı �ç�n kullanılan su �zolasyon malzemes�d�r. Sıvı
b�leşen yüksek su �tme özell�ğ�nde mod�f�ye ed�lm�ş sıvı
akr�l�k reç�ne emüls�yonu, toz b�leşen �se h�drol�k bağlayıcı,
katkı ve dolgu maddeler�nden oluşmaktadır.

Kullanım Alanları

Ambalaj
20 kg+5 L setlerde yarı elast�k gr� 
20 kg+10 L setlerde tam elast�k gr�
10 kg+10 L setlerde kauçuk dolgulu  renkl� (SBR)

CEMFLEX 2K UV
İKİ BİLEŞENLİ UV KATKILI SU YALITIMI

Su depoları, su tankları, havuzlar, su arıtma
Temeller, bodrumların �ç ve dış duvarlarında
Teras ve balkonlarda, banyo, mutfak ve tuvalet g�b�
ıslak hac�mlerde kullanılab�l�r.

CEMFLEX 2K UV, �k� b�leşenl�, beton teraslarda güneş�n
etk�s�nden kaynaklı deformasyonları  ve  güneş�n zararlı
UV ışınlarını yansıtmak amacı �le yüksek su �tme
özell�ğ�nde mod�f�ye sıvı akr�l�k reç�ne emüls�yonu ve
beyaz ç�mento, özel d�zayn ed�lm�ş dolgu ve katkılardan
oluşan esnek su yalıtım kaplamasıdır. Beyaz renkl�d�r.

Kullanım Alanları

Ambalaj: 20 kg+10 L setlerde  
Sarf�yat : 1 kg/m² beher kat . en az �k� kat öner�l�r.



CRYSTACEM
KRİSTALİZE SU YALITIMI

CRYSTACEM, ç�mento esaslı su yalıtımı ürünü olup, esk� ve
yen� ç�mento esaslı yüzeylerde, uygulandığı yapı �le
bütünleşerek beton ve br�ket yapılarda aşınmayan,
del�nmeyen, kalıcı su yalıtımı sağlar. CRYSTACEM
bünyes�ndek� k�myasallar, esk� veya yen� beton yapılarda, su
taşıyan kılcal çatlak ve kap�ler boşluklarda reaks�yon sonucu
oluşturduğu çözülmeyen kr�staller yardımıyla su geç�ş�n�
engeller ve yapının kalıcı b�r parçası olarak kes�n su yalıtımı
sağlar.

Kullanım Alanları
Su depoları, yüzme havuzları,ıslak hac�mlerde fayans ve
seram�k altına, yeraltı otoparkları ve kat
otoparkları temeller �st�nat duvarları, bodrum kat
duvarlarının �çten yalıtımı,su arıtma tes�sler�, tahıl s�loları,
barajlar, kanallar, l�manlar, rögarlar, kanal�zasyon boruları,
beton borular, �nşaat derzler�, çatılar g�b� tüm beton ve
br�ket yapılarda yatay ve düşey uygulamalarda rahatlıkla
uygulanır.

Ambalaj: 25 kg kraft torbalarda ambalajlanmıştır.
Sarf�yat : 1 kg/m² beher kat (en az 2-3 kat öner�l�r)

CEMCRACK AB
ÇATLAK KÖPRÜLEME SETİ

Su depoları, su tankları, havuzlar, su arıtma tes�sler� 
Gen�ş beton alanlarda çatlakların doldurulması ve ek
yerler�n�n yalıtımı �şler�nde
Temeller,  bodrumların �ç ve dış duvarlarında
Teras ve balkonlarda,banyo, mutfak ve tuvalet g�b�
ıslak hac�mlerde kullanılab�l�r.

CEMCRACK AB, ç�mento ve sentet�k mod�f�ye pol�mer
esaslı yapılarda su yalıtımında çatlak köprüleme �ç�n
kullanılan �k� b�leşenl� sett�r. CEMCRACK AB yapılacak
�zolasyon �ş�n�n s�gortasıdır. Sıvı b�leşen yüksek su �tme
özell�ğ�nde mod�f�ye ed�lm�ş sıvı akr�l�k reç�ne
emüls�yonu, toz b�leşen �se h�drol�k bağlayıcı, katkı ve
dolgu maddeler�nden oluşmaktadır.Elyaflı ve düşük
sıcaklıklarda b�le esnekl�k özell�ğ�n� korur.

Kullanım Alanları

Ambalaj: 2,5 kg  plast�k kovalardır.
Sarf�yat : Değ�şken

CEMPLUG
TIKAÇ HARCI

Yüksek mukavemet gereken tüm beton yapılarda ve
beton yapı elemanlarında su sızıntılarının
durdurulması �ç�n kullanılır.
Temeller 
Bodrumlar
Asansör çukurları
İst�nat duvarları
Tüneller

CEMPLUG,hızlı pr�z alan tek b�leşenl�, h�drol�k bağlayıcı,  
 özel olarak formül�ze ed�lm�ş katkı maddeler�nden
oluşmuş b�r karışımdır. Hızlı pr�z alan, betondak� çatlak ve
del�klerden gelen suyun durdurulmasında kullanılır.
Yüksek yapışma mukavemet� sayes�nde yüzeye çok �y�
tutunur.

Kullanım Alanları

Ambalaj: 5 kg plast�k kovalarda
Sarf�yat : Değ�şken 



CRYSTASEAL
SIVI KRİSTALİZE SU YALITIMI

Betonda suyun yol açtığı en c�dd� problem, ıslak
alkal�lerde çözünen beton alkal�ler�n�n, donma çözünme
döngüler� ve klorür �yonu penetrasyonu sonucu meydana
gel�r. Klorür �yonu penetrasyonu beton �ç�ndek� donatı �ç�n
güçlü b�r korozyon etk�s� yaratarak donatıya zarar ver�r.
Islak ve suya doymuş beton hasara karşı hassastır. Sıcaklık
donma noktası altına düştüğünde beton gözeneklerde buz
oluşur. Su donma sırasında hacm�n� % 9 artırdığı �ç�n beton
gözeneklerde donma ve çözünmeden kaynaklı yorulmalar
net�ces�nde betonun bozulmasına sebep olacaktır. İşte bu
noktada CRYSTASEAL, kullanıma hazır, sıvı su sızdırmazlık
maddes� ve su �t�c� olarak  beton yüzey�ne nüfuz ederek ve
betonun ayrılmaz parçası olur.

Kullanım Alanları
Depo ve bodrum katları, Köprüler v�yadükler, Yüzme
havuzları ,beton yollar ve kaldırımlar metro tüneller�
toprak altı beton kanallar ve  büzler asansör boşlukları
temel duvarları otopark  zem�n ve duvarları, zem�n suyu
yükselmes� problemler� önlenmes�nde

Ambalaj: 10 - 20  L plast�k b�donlarda ambalajlanmıştır.
Sarf�yat :  0,150 -0,300 L/m²

CEMREPAIR
TAMİR HARCI

Tüm beton yüzeyler�n tam�ratında ve sıvanmasında,
İzolasyon yapılacak olan beton ve br�ket yapılarda
bozuk satıhların düzelt�lmes�nde ve köşe pahlarının
yapılmasında,
Seram�k ve fayans döşenmes�nden önce, yatay ve
düşeyde, yüzey düzgünlüğü sağlamasında,İç ve dış
cephelerde, boya ve duvar kağıdı tatb�katına uygun sert
pürüzsüz b�r yüzey oluşturmada kullanılır.

REPAIRCEM ç�mento esaslı, pol�mer takv�yel�, elyaf katkılı,
beton, brüt beton, br�ket, tuğla ve prefabr�k beton
elemanlarının onarımında ve sıvanmasında kullanılan,
kolay hazırlanan ve uygulanan büzülme yapmayan yüksek
mukavemetl� kullanıma hazır yapısal olmayan tam�r
harcıdır.

Kullanım Alanları

Ambalaj: 25 kg kraft torbada 
Sarf�yat : Değ�şken ( pah uygulamasında 3 kg / mtl)

CEMPRIME AS
ŞEFFAF BETON ASTARI

Su yalıtımı yapılacak beton yüzeyler�n tozdan
arındırılması ve  tutunma yüzey� oluşturulması,
Tozumayı engellemek amaçlı tüm beton yüzeylere,
Su geç�rmez özell�g� yüksek olup, beton teraslarda ac�l
su yalıtım yardımcısı,

CEMPRIME AS, yüksek dayanımı sayes�nde yoğun traf�k
altında yapışma gücünü ve f�lm kalınlığını uzun süre
muhafaza eder. K�myasal dayanımı yüksekt�r. Çabuk kurur. 

Kullanım Alanları

Ambalaj: 20 L teneke ambalajda
Sarf�yat :   0,150-0,200 ml/m²



ELASTOCEM
ELASTOMERİK REÇİNE ESASLI SU YALITIMI

Tüm ç�mento esaslı yapılarda yüzey yalıtım kaplaması
olarak 
B�naların dış cepheler�nde düşey ve yatay
uygulamalarda
Teras ve balkonlarda, banyo, mutfak ve tuvalet g�b�
ıslak hac�mlerde kullanılab�l�r.

ELASTOCEM tek b�leşenl�, elastomer�k reç�ne esaslı su
bazlı elast�k b�r yalıtım kaplamasıdır. Ç�mento esaslı
yüzeylerde, eğ�ml� çatılarda, teras ve balkonların su
yalıtımında kullanılan elast�k b�r kaplamadır. Gr�, kırmızı
eya beyaz renkl�d�r ve �sten�len d�ğer renklerde de üret�l�r.

Kullanım Alanları

Ambalaj: 18 kg  plast�k kovalardır.
Sarf�yat : 0,5-1,0 kg/m² öner�l�r.

CEMSILANE
SİLAN ESASLI SU İTİCİ

Dış cephe kaplamalarında
Doğal veya sun� taş, tuğla, k�rem�t g�b� kaplamaların
yalıtımında
Tar�h� yapıların restorasyonunda

S�lan s�loksan esaslı olup yüksek penetrasyon özell�ğ�ne
sah�pt�r.
Uygulandığı yüzeyde b�r kaplama oluşturmaz ve yüzey�n
görüntüsünü değ�şt�rmez.
Alkal�lere ve tuzlara karşı yüksek d�rençl�d�r.

CEMSILANE s�lan esaslı su bazlı yüksek su �t�c�l�ğ� olan
kullanıma hazır emprenye özell�ğ� olan b�r karışımdır.

Kullanım Alanları

Özel N�tel�kler

Ambalaj: CEMSILANE 10 - 20 L plast�k b�donlarda 
Sarf�yat : 0,250-0,500 zem�c�l�ğe bağlı olarak

CEMLATEX
LATEX ADERANS ARTIRICI SIVI

Tüm beton yüzeyler�n tam�ratında,
İzolasyon yapılacak olan beton ve br�ket yapılarda
bozuk satıhların düzelt�lmes�nde ve köşe pahlarının
yapılmasında,
Tesv�ye şapı uygulamalarında aderans salayıcı olarak

CEMLATEX, kuru sertleşen harçları, derz dolguları ve alt
yüzeylere  yapışması �ç�n özel olarak formüle ed�lm�ş
lateks (SBR - st�ren bütad�en kauçuk) emüls�yonları ve
özel k�myasal b�r karışımdır . Bu karışımı, su yer�ne
kullanıldığında , harç s�stemler�n�n bağlanma
mukavemet�n� ve esnekl�ğ�n� öneml� ölçüde  artıracaktır.  

Kullanım Alanları

Ambalaj: 10 L olarak plast�k b�donlardır.
Sarf�yat : 0,250 -0,500 kg/torba



THERMOCEM
CAM KÜRECİK KATKILI YALITIM KAPLAMASI

Teraslarda, parapetlerde ve dış cephede yalıtım amacıyla
kullanılab�l�r.
Isıyı �letmeyen dolgularla sayes�nde ısı kaybını azaltır. 

THERMOCEM, akr�l�k reç�ne esaslı su geç�rmez özell�kl�,
termal �letkenl�ğ� azaltılmış kaplama malzemes�d�r. İçerd�ğ�
cam kürec�k, seram�k kürec�k, kauçuk ve özel dolgu ve
katkılar sayes�nde, donma çözünme çevr�m�ne dayanıklı,
esnek, ısı �let�m� düşük b�r yalıtım tabakası oluşturur. K�rl�
beyaz renkl�d�r. İçer�s�ne konulan dolgulardan kaynaklı özel
b�r reng� yoktur.
 
 Kullanım Alanları

Ambalaj: 18 kg  plast�k kovalardır.
Sarf�yat : 1-2 kg / m² öner�l�r.

CEMACRYCOAT
ISLAK HACİM SU YALITIM KAPLAMASI

Banyo, wc, balkon, mutfak, teras g�b� ıslak hac�mlere
döşenecek karo vb malzemeler�n altına su yalıtımı
sağlar.
Su depolarında ve su göllenmes� olan teraslarda
kullanılması uygun değ�ld�r.

CEMACRYCOAT, akr�l�k reç�ne esaslı renkl� su yalıtım
malzemes�d�r. İçerd�ğ� özel dolgular sayes�nde, üzer�ne
yapıştırılacak karo vb malzemeler�n altında su yalıtımlı b�r
tabaka ve yüzeylere uygulanacak harca tutunma yüzey�
oluşturur. Aynı zamanda seram�k üstü seram�k
uygulamalarında da rahatlıkla kullanılab�l�r.

Kırmızı ve gr� renklerde üret�l�r.
 
 Kullanım Alanları

Ambalaj: 18 kg  plast�k kovalardır.
Sarf�yat :  1-2 kg / m² 

RUBBERCEM
KAUÇUK KATKILI  SU YALITIM KAPLAMASI

Teraslarda, parapetlerde ve dış cephede su yalıtımı
amacıyla
Esnekl�ğ�nden dolayı yürüyüş yollarında ve çocuk spor
oyun alanlarında, ten�s kortlarında 

RUBBERCEM, akr�l�k/ sbr  reç�ne esaslı, renkl�, kauçuk
dolgulu su geç�rmez kaplama malzemes�d�r. İçerd�ğ� özel
dolgular sayes�nde, donma çözünme çevr�m�ne dayanıklı
ve esnek b�r yalıtım tabakası oluşturur. Kırmızı, gr�, ve
yeş�l renklerde üret�l�r. 

Tozlu ve gevşek yüzeylerde tozu yok etmek ve aderansı
artırmak amacıyla beton yüzeylerde kr�stal�ze ve
emprenye özell�kl� CRYSTASEAL veya solvent bazlı,
akr�l�k reç�ne esaslı , CEMPRIME AS �le astarlanmalıdır.

Fırça, mala veya çek pasla uygulanab�l�r. Kullanılan
uygulama ek�pmanına  balı olarak düz yada tekstürlü
yüzey elde ed�l�r.
 
 Kullanım Alanları

Ambalaj: 18 kg  plast�k kovalardır.
Sarf�yat : 1,5-2,0 kg / m² öner�l�r.



BITUCEM PU
BİTÜM POLİÜRETAN ESASLI SU YALITIMI

Beton ve alçı levha yüzeyler�ne,
Temel ve perde betonları, köprü platformları, tüneller ve
�st�nat duvarı yalıtımda 
Fayans altı su yalıtımlarında
Teras ve balkonlarda şap altı su yalıtımında
Toprak altındak� yapılarda,
Esk� b�tümlü ve EPDM membranların üzer�ne,
Prefabr�k yapıların dere �zolasyonunda,

BITUCEM PU,  �k� b�leşenl� pol�üretan-b�tüm esaslı, hızlı
kuruyan, süper elast�k sıvı su yalıtımı malzemes�d�r. Sıcak ve
soğuğa karşı mükemmel dayanımı olan bu ürünler 80°C a
kadar rahatlıkla kullanılab�lmekle b�rl�kte an� ısınmalarda
200°C ye kadar dayanımını korur, aynı zamanda -40°C
soğuğa kadar esnekl�ğ�n� koruma özell�ğ�ne sah�pt�r.
 
 Kullanım Alanları

Ambalaj :  A:20 + B:20 kg  teneke kovalardır.
Sarf�yat  :  1,5 - 2,0 kg/m²

BITUCEM PR
BİTÜM EMÜLSİYON ESASLI ASTAR

B�tüm emüls�yon esaslı astardır. Koyu kahvereng� sıvı tam
kuruduğunda s�yah olmaktadır.

B�tüm Astar/Su 1/1 – 1/2 oranında karıştırılarak
kullanılır.Yüzey sıcaklığı En az +5°C / En fazla +35°C
aralığında olmalıdır.Uygulama önces�nde malzeme yeterl�
derecede karıştırılmalıdır. Fırça veya rulo kullanarak, eş�t
m�ktarda tek yönde uygulayınız, göllenme olmamasına
d�kkat ed�n�z.BITUCEM PR ürününü ıslak havalarda veya
yağış beklenen hava koşullarında uygulamayınız. Yüzeye,
fırça veya rulo �le uygulanmalıdır. Astar kurumadan,
üzer�ne uygulama yapılmamalıdır
 
Kullanım Alanları
B�tümlü l�k�t ve örtü membranların yüzeye yapışma
gücünün artırılmasında kullanılır.

Ambalaj: 15 kg plast�k kovadadır.
Sarf�yat :  0,300- 0,500 kg /m² olarak tasarlanmalıdır.

FLEXYCEM
DIŞ CEPHE SU YALITIM KAPLAMASI

Beton yüzeylere
Sıvalı yüzeylere
Metal yüzeylere
Ahşap yüzeylere

FLEXYCEM, tek b�leşenl�, sentet�k reç�ne esaslı, su bazlı
cephe yalıtım kaplamasıdır. Uygulandığı yüzeyde
geç�r�ms�z, tem�zleneb�l�r renkl� yüzey oluşturur. Su
�t�c�l�ğ� ve çatlakları kapatıcı, esnek ve elast�k b�r kaplama 
 oluşturur. 

Kullanım Alanları

Ambalaj : 18 kg plast�k kovalarda
Sarf�yat  :  0,250 - 0,300 kg/m² her katta



BITUCEM 1K
TEK BİLEŞENLİ BİTÜM KAUÇUK ESASLI SU YALITIMI

Temel ve perde betonlara,
Köprü platformlarına,
Tüneller ve �st�nat duvarlarına
Islak hac�mlerde,
Teras ve balkonlarda eğ�m ve şap betonu altı su
yalıtımlarında,
Bodrum ve otopark üstü yalıtım kaplamalarında

BITUCEM 1K, pol�mer mod�f�yel� b�tüm kauçuk esaslı, tek
b�leşenl�, elast�k su yalıtım kaplamasıdır. Fırça, mala veya
spray mak�nası �le kolayca uygulanır. Kalıcı esnek b�r
yalıtım tabakası sağlar. UV dayanımlı b�r ürün olmadığı
�ç�n, uygulama sonrası üzer� uygun şek�lde kapatılmalıdır.

Kullanım Alanları

Ambalaj : 15 Kg plast�k kovalarda
Sarf�yat :  2-3 kg/m²

BITUCEM 1K/UV
BİTÜM KAUÇUK ESASLI UV DAYANIMLISU YALITIMI

Temel ve perde betonlara,
Köprü platformlarına,
Tüneller ve �st�nat duvarlarına
Islak hac�mlerde,
Teras ve balkonlarda eğ�m ve şap betonu altı su
yalıtımlarında,
Bodrum ve otopark üstü yalıtım kaplamalarında

BITUCEM 1K/UV, b�tüm kauçuk esaslı, tek b�leşenl�,
solvents�z elast�k su yalıtım ürünüdür. Uygulandığı
yüzeylerde eks�z ve su geç�r�ms�z b�r kaplama oluşturur.
Çatlak köprüleme özell�ğ�ne sah�pt�r. UV ışınlarına ve dış
hava şartlarına dayanıklıdır. Özel dolgular ve katkılar
�ht�va eder.

Kullanım Alanları

Ambalaj : 15 Kg plast�k kovalarda
Sarf�yat :  2-3 kg/m²

BITUCEM 2K
İKİ BİLEŞENLİ BİTÜM KAUÇUK ESASLI SU YALITIMI

Temel ve perde betonlara,
Köprü platformlarına,
Tüneller ve �st�nat duvarlarına
Islak hac�mlerde,
Teras ve balkonlarda eğ�m ve şap betonu altı su
yalıtımlarında,
Bodrum ve otopark üstü yalıtım kaplamalarında

BITUCEM 2K, pol�mer mod�f�yel� b�tüm kauçuk esaslı, �k�
b�leşenl�, elast�k su yalıtım kaplamasıdır. Fırça, mala veya
spray mak�nası �le kolayca uygulanır. Kalıcı esnek b�r
yalıtım tabakası sağlar. UV dayanımlı b�r ürün olmadığı
�ç�n, uygulama sonrası üzer� uygun şek�lde kapatılmalıdır.

Kullanım Alanları

Ambalaj : 20 Kg plast�k kovalarda A: 15 + B: 5
Sarf�yat :  2-3 kg/m²



PURCEM 1K
POLİÜRETAN ESASLI SU YALITIMI

Beton ve alçı levha yüzeyler�ne,
Temel ve perde betonları, köprü platformları, tüneller ve
�st�nat duvarı yalıtımda 
Fayans altı su yalıtımlarında
Teras ve balkonlarda şap altı su yalıtımında
Toprak altındak� yapılarda,
Prefabr�k yapıların dere �zolasyonunda,

PURCEM 1K,  tek b�leşenl�, kullanıma hazır, elast�k,
havanın nem� �le kürlenen pol�üretan esaslı dayanımlı su
yalıtımı malzemes�d�r.
 
 Kullanım Alanları

Ambalaj: 25 kg  teneke kovalardır.
Sarf�yat  : 1,5-2,0 kg/m²

PURCEM 1K/UV
POLİÜRETAN ESASLI UV DİRENÇLİ SU YALITIMI

Beton ve alçı levha yüzeyler�ne,
Temel ve perde betonları, köprü platformları,
tüneller ve �st�nat duvarı yalıtımda 
Fayans altı su yalıtımlarında
Teras ve balkonlarda şap altı su yalıtımında
Toprak altındak� yapılarda,
Prefabr�k yapıların dere �zolasyonunda,

PURCEM 1K,  tek b�leşenl�, kullanıma hazır,
elast�k,havanın nem� �le kürlenen pol�üretan esaslı
uv dayanımlı su yalıtımı malzemes�d�r.
 
 Kullanım Alanları

Ambalaj: 25 kg teneke kova
Sarf�yat : 1,5-2,0 kg / m²

CEMPRIMER PU
POLİÜRETAN ESASLI ASTAR

Beton yüzeylere
Sıvalı yüzeylere
Metal yüzeylere
Ahşap yüzeylere

CEMPRIMER PU, havanın nem� �le kürlenen, tek b�leşenl�,
pol�üretan esaslı astar malzemes�d�r. Dolgulu pol�üretan
esaslı kaplamaların zem�ne yapışmasını artırmak ve
gözenekl� yapıların em�c�l�ğ�n� azaltmak amacı �le
kullanılır.

Kullanım Alanları

Ambalaj : 20 L  teneke kovalarda
Sarf�yat :  0,250 - 0,300 kg/m²



CEMMASTIC PS
POLİSÜLFİT MASTİK

Temeller, köprü, v�yadük
Prefabr�k yapı elemanları b�rleş�m yerler�nde, 
Atık su kanal�zasyon s�stemler�,
D�latasyon uygulamalarında,
Petrol �stasyonları derzler�nde,

CEMMASTIC PS, �k� b�leşenl� pol�sülf�t esaslı,
yatayda akışkan t�p ve düşeyde macun  t�p�
kullanılab�len, elast�k, k�myasallara ve jet yakıtına
dayanıklı mast�kt�r. 3-7 cm derz aralığında
kullanılması tavs�ye ed�l�r. Daha gen�ş derz
aralıklarında tekn�k departmanımızla görüşülmes�
öner�l�r.  

 Kullanım Alanları

Ambalaj : 20 kg set kova  A:16 kg + B:4 kg
Sarf�yat  : Değ�şken

CEMMASTIC PU
POLİÜRETAN MASTİK

Endüstr�yel tes�slerdek� zem�nler,
Otoyollar, köprü bağlantıları,
Kaldırımlar, yollar,
Rögar kapak kenarları,
D�latayonlarda,

CEMMASTIC PU, tek b�leşenl�, pol�üretan esaslı, dar,
düşey ve yatay derzler �ç�n gel�şt�r�lm�ş  l�k�t dolgu
malzemes�d�r.
 
 Kullanım Alanları

Ambalaj: 600 ml sos�s /A:16 +B:4  dökme l�k�d
 
Sarf�yat  : Değ�şken

CEMPUR INJ
POLİÜRETAN ENJEKSİYON REÇİNESİ

Temeller,
Asansör boşlukları, 
Atık su kanal�zasyon s�stemler�,
Su depoları ve barajlar,
Soğuk derzler�n yalıtımı,

CEMPUR INJ, pol�üretan esaslı, su �le reaks�yona
g�rerek genleşen ve suyun akışını kesen, katal�zör
katkılı, solvents�z �k� b�leşenl� enjeks�yon
reç�nes�d�r. Yüzeydek� çatlaklardan gelen akt�f
suyun kes�lmes� amaçlı su yalıtımı �ç�n
gel�şt�r�lm�şt�r.
 
 Kullanım Alanları

Ambalaj : 21,3 kg set kova  A:20 kg + B:1,3 kg
Sarf�yat  : Değ�şken



CEMPOLYUREA P
%100 SAF SPREY POLİUREA

Otoparkların yalıtımında ve kaplamaları,
Temel ve perde yalıtımları,  
Trapez ve sandev�ç panel çatılar,
Havuz vb su depoları,
Çatı teras ve bahçeler,
Su kanalları,

CEMPOLYUREA P, aromat�k �zos�yanat prepol�mer
ve am�n reç�ne tepk�mes� �le oluşan esnek %100 saf
sprey pol�ürea kaplama s�stem�d�r. Yaklaşık 150 bar
basınçla 80 derece sıcaklıkta özel mak�nalarla
püskürtülerek uygulanır. 

Kullanım Alanları

Ambalaj: 420 kg set var�l  (200 A + 220 B)
Sarf�yat : 2,0-2,2 kg/m²

CEMPOLYUREA C
COLD POLYUREA

Metal çatılar,
Köprüler ve tüneller, 
Kaplama altı alanlar,
Teras ve balkonlar,
Islak hac�mler,

CEMPOLYUREA C, �k� b�leşenl�, su yalıtımı �ç�n
gel�şt�r�lm�ş, soğuk uygulamalı, mala, rulo veya
sprey �le uygulanan, h�br�d pol�urea kaplama
malzemes�d�r.
 
 Kullanım Alanları

Ambalaj : 12 kg set teneke kova  A:8 kg + B:4 kg
Sarf�yat  : 1,5 - 2 kg/m²

CEMPOLYUREA H
HYBRID SPREY POLİUREA

Çatılar, balkonlar, teraslar, yürüyüş yolları ve
halka açık açık alanlar,
Seram�k, sıva betonu, mermer ve d�ğer zem�nlerde
su yalımında,
Su parkları, oyun alanları,

CEMPOLYUREA H , �k� b�leşenl�, hızlı kürlenen, esnek
özell�kte %100 katı h�br�t pol�ürea kaplama s�stem�d�r.
Yaklaşık 150 bar basınçla 80 derece sıcaklıkta özel
mak�nalarla püskürtülerek uygulanır.
 
 Kullanım Alanları

Ambalaj : 420 kg set var�l  (200 A + 220 B)
Sarf�yat  : 2,0-2,2 kg /m²



CEMBAND DLK
TERMOPLASTİK KEÇELİ DİLATASYON BANDI

B�tk� kökler�ne dayanıklı olduğundan toprak altı
uygulamalarda,
Yatay/d�key d�latasyonların su yalıtımında,
Gen�ş ve düzens�z çatlakların yalıtımında,
Taban–parapet bağlantılarının elast�k su yalıtımında,
 Çel�k konstrüks�yon ve betonarme g�b� farklı yapı
malzemeler�n�n b�rleş�m yerler�nde,
Yüzme havuzu ve atık su ün�teler�nde,
Tünel ve benzer� yer altı yapılarında kullanılır.

En�ne esnek, boyuna r�j�t, her �k� tarafı özel polyester
(PES) keçe �le kaplanmış, orta bölges� yırtılmalara karşı
dayanıklı ve esnek termoplast�k elastormer (TPE)
malzemeden üret�lm�ş b�tüm ve epoks� �le yapışmaya
elver�şl� d�latasyon
bandıdır.
 
 Kullanım Alanları

Ambalaj : 25 m
En             : 150/200/250/300/350/400
kalınlık   : 1,00/1,25/1,50/2,00

CEMBAND DL
TERMOPLASTİK DİLATASYON BANDI

Temeller ve perdeler,
Arıtma tes�sler�, 
Teras ve çatılarda,
D�latasyon uygulamalarında mast�klerle,
Soğuk derzler�n ve hareketl� çatlakların yalıtımı,

CEMBAND TP, termoplast�k elastomer esaslı, duvar
ve zem�n b�rleş�m yerler� �le her türlü yapı ve
genleşme derzler�n�n kapatılması ve yalıtımında
kullanılan d�latasyon bandıdır.
 
 Kullanım Alanları

Ambalaj : 25 m rulo
Bant en� : 150/200/250/300/350/400 mm
Bant kalınlığı : 1,00/1,25/1,50/2,00 mm

EPOXYCEM DL
EPOKSİ ESASLI YAPIŞTIRICI

D�latasyon bantlarının yapıştırılmasında,
Seram�k yapıştırıcılarda, 
Doğal taş yapıştırmalarında,

EPOXYCEM DL, epoks� esaslı, �k� b�leşenl�, yüksek
performanslı, sarkma yapmayan, yatayda ve
düşeyde kullanılab�len, t�ksotrop�k özell�kte
yapıştırma harcıdır. 
 
 Kullanım Alanları

Ambalaj : 5 kg set
Sarf�yat  : Değ�şken



CEMBAND ST
SU TUTUCU BANT

CEMBAND ST, beton yapılarda genleşme ve
daralma derzler�nde, beton döküm �ş�
sürekl� olmadığı �ç�n farklı zamanlarda
dökülen betonlarda oluşan �nşaat
derzler�nde su sızdırmazlığı sağlamak ve
yapının zarar görmes�n� engellemek
amacıyla kullanılır.

Kullanım alanları:
Tüneller, köprüler, kanallar, kanal�zasyon
s�stemler�, su depoları, metrolar, barajlar,
arıtma tes�sler�, havuzlar 

Ambalaj: ürün t�p�ne göre değ�şkenl�k
göster�r.

GEOCEM GTX/PP
POLİPROPİLEN GEOTEKSTİL KEÇE

Temeller ve perdeler,
Arıtma tes�sler�, 
Teras ve çatılarda,

GEOCEM GTX/PP, su yalıtım
uygulamalarından sonra yapılacak beton
döküm �şlem� sırasında, yalıtım katmanının
zarar görmes�n� engellemek amacıyla
kullanılan pol�prop�len  malzemed�r.

 
 Kullanım Alanları

GEOCEM GTX/PLY
POLYESTER GEOTEKSTİL KEÇE

Temeller ve perdeler,
Arıtma tes�sler�, 
Teras ve çatılarda,

CEMBAND GTX/PLY, su yalıtım
uygulamalarından sonra yapılacak beton
döküm �şlem� sırasında, yalıtım katmanının
zarar görmes�n� engellemek amacıyla
kullanılan polyester malzemed�r.
 
 Kullanım Alanları



GEOCEM PE
POLİETİLEN GEOMEMBRAN 

Katı atık depolama alanları
Tıbb� atık toplama alanları
Göletler ( Yapay göletler )
Arıtma ve Sulama havuzları
Kanal ve kanaletler
B�tk� arıtma tes�sler�
Alt geç�tler
Zeh�rl� atık alanları
Tanklar
Atıksu boruları ve Tünel �zolasyonu
Baraj ve su tutma havuzları
B�nalarBalık ve den�z mahsuller� üret�m havuzları
Metro çalışmaları

GEOCEM PE, yoğunlukları farklı pol�et�len
hammaddeler�n ekstruderlerde �şlemden geç�r�lmes�
ve homojen olarak şek�llend�r�lmes� �le oluşan su
yalıtım membranlarıdır.
 
 Kullanım Alanları

En                     :  625 mm
Kalınlık/boy : 1-1,5-2,0/100/// 2,5-3,0/80

GEOCEM PVC  
PVC GEOMEMBRAN

GEOCEM PVC; kullanım kolaylığı, uzun ömürlü
olması, güneş ışınlarına ve b�tk� kökler�ne karşı
dayanımıyla kısa süre �çer�s�nde aranan b�r malzeme
hal�ne gelm�şt�r.Bunun yanı sıra çatlama ve
del�nmelere karşı mukavemet�, UV özell�ğ�
sayes�nde güneş ışınlarına d�renc�yle, ekonom�k
f�yatlı olması ve kolay uygulaması sayes�nde gün
geçt�kçe daha fazla terc�h ed�len b�r ürün hal�ne
gelm�şt�r.
 
Kullanım Alanları
GEOCEM PVC b�na bohçalamaları, terslar, göletler,
HES projeler�, tüneller, havuz �malatları, su
kanalları, su depoları ve DSİ projeler� bunlardan
sadece b�rkaçıdır.

Kalınlık(mm) /boy (m): 
1,2/15 -1,5/15-2/25-2,5/20-3/20
En : 220 mm 

GEOCEM EPDM
EPİDİEM GEOMEMBRAN 

GEOCEM EPDM; yapıların temel ve yan perde
yalıtımında, teras ve kubbe yapılı çatılarda,
g�yd�rme cephelerde, gölet tabanında, tüm peyzaj
ve bahçe göletler�nde ve arıtma tes�sler�nde son
derece etk�l� b�r su yalıtım çözümü sunmaktadır.
Sıcak hava kaynak mak�nes� �le uygulanan ek yerler�
sayes�nde uzun sürel� dayanım ;hızlı ve kolay
uygulama olanağı sağlar.

Ambalaj: 
GEOCEM EPDM; donatılı ve donatısız olmak üzere 
 S�yah renklerde, 1 mm �le 2,5 mm kalınlık aralığında
ve değ�ş�k en ve boylarda bob�nler hal�nde üret�l�p
pazarlanmaktadır.



CEMBAND DRP 
DRENAJ PLAKASI

Teraslar ve çatılarda
İst�nat duvarı yalıtımında,
Temel duvarlarında,
Yeş�l çatı uygulamalarında

CEMBAND DRP, yüksek yoğunluklu pol�et�len
hammaddes�nden (HDPE) üret�len yalıtım koruma ve
drenaj plakasıdır. 

Zem�n ve yapı arasında çıkıntılı yapısı sayes�nde hava
boşlukları oluşturarak, Yapının hava almasını ve yapı
etrafındak� suyun �sten�len yere drenajını sağlar. 

Ger� dolgu sırasında oluşan yük ve darbelere karşı
yüksek dayanımı sayes�nde d�renç göstererek,
koruma sağlar. Kurulumu kolay mal�yet�
düşüktür.Hem yalıtım sağlarken aynı zamanda yalıtım
malzemeler�n� korur.

Kullanım Alanları:

GEOCEM CLY  
GEOSENTETİK KİL ÖRTÜSÜ

Katı ve tehl�kel� atık sahalarında,
Temel yalıtımlarında 
Sulama kanallarında,
Su nak�l hatlarında,

PVC GEOMEMBRAN; sodyum benton�t k�l örtü,
yüksek geç�r�ms�zl�k özell�ğ� �le geosentet�k bar�yer
olarak kullanılmaktadır. Artezyen suların ve atık
suların �stenmeyen etk�ler�n� engelleyerek yapıyı ve
doğayı korumaktadır. Sodyum benton�t k�l örtü
�çer�s�ndek� k�l m�neraller�n�n kr�stal yapısı su �le
temas ett�ğ�nde ş�şerek su moleküller�n� hapseder
ve sızıntıları engeller.
 
 Kullanım Alanları

Kalınlık :  1,2/1,5/1,8/2,0/2,5/3 mm
En / boy  : 215 mm /20 m



ZEMİN
KAPLAMALARI
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-ÇİMENTO ESASLI ZEMİN KAPLAMALARI
-EPOKSİ ESASLI ZEMİN KAPLAMALARI
-POLİÜRETAN ESASLI ZEMİN KAPLAMALARI

Endüstriyel zemin
kaplamaları ürünlerimiz

-QUARZTOP 1OO
-MİXTOP 200
-CORINTOP 300
-CEMRELEASE PRA
-DECOBETON
-CEMCURE SH
-CEMCURE AC
-CEMACRYSEAL
-EPOXYCEM PR
-EPOXYCEM PT
-EPOXYCEM RM
-EPOXYCEM MD
-EPOXYCEM C
-EPOXYCEM SL
 

-EPOXYCEM TX
-EPOXYCEM ML
-EPOXYCEM PR/AST
-EPOXYCEM SL /AST
-CEMPRIMER PU
-PURCEM SL
-PURCEM ALS
-PURCEM TG
-CEMSTONE CARPET
-BETOCEM PU
-CEMSPORT PU
-CEMCUSHION SBR
-CEMACRYLINE



QUARZTOP 100
KUVARS AGREGALI BETON YÜZEY SERTLEŞTİRİCİ

QUARZTOP 100 yüzey sertleşt�r�c� taze beton üzer�ne
uygulanan h�drol�k bağlayıcı, m�neral bazlı sert agregalar,
p�gment ve d�ğer katkı maddeler�nden oluşan, yüzey�n
aşınma ve tozuma d�renc�n� ve darbe dayanımını artıran
kullanıma hazır beton yüzey sertleşt�r�c�s� karışımıdır.
 
Gr�, kırmızı, yeş�l, sarı ve �sten�ld�ğ�nde d�ğer renklerde
üret�lmekted�r. Renkl� QUARZTOP 100 yüzey
sertleşt�r�c�de alkal� ve ışığa dayanıklı p�gmentler
kullanılmaktadır.
 
Kullanım Alanları
İy� aşınma d�renc� gereken tüm beton yüzeyler�n
kaplanmasında kullanılır. Örneğ�n; traf�k yoğunluğu haf�f
fabr�ka, depo, tam�rhane, otopark,fuar alanları,
süpermarketler, uçak hangarları, petrol �stasyonları,
rampa,okul vb.

Ambalaj: 25 kg  kraft torbalardadır.
Sarf�yat : 3-8 kg /m²

MIXTOP 200
KUVARS VE KORUND AGREGALI YÜZEY SERTLEŞTİRİCİ

MIXTOP 200 yüzey sertleşt�r�c� taze beton üzer�ne uygulanan
h�drol�k bağlayıcı, m�neral bazlı sert kuvars – korondum veya
bazalt karışımlı agregalar, p�gment ve d�ğer katkı
maddeler�nden oluşan, yüzey�n aşınma ve tozuma d�renc�n�
ve darbe dayanımını artıran kullanıma hazır beton yüzey
sertleşt�r�c�s� karışımıdır. 

Gr�, kırmızı, yeş�l, sarı ve �sten�ld�ğ�nde d�ğer renklerde
üret�lmekted�r. Renkl� MIXTOP 200 yüzey sertleşt�r�c�de
alkal� ve ışığa dayanıklı p�gmentler kullanılmaktadır.
 
Kullanım Alanları
İy� aşınma d�renc� gereken tüm yerlerde örneğ�n; traf�k
yoğunluğunun orta olduğu fabr�ka, depo, tam�rhane,
otopark, fuar alanları, süpermarketler, uçak hangarları,
petrol �stasyonları, rampa, okul vb.

Ambalaj: 25 kg  kraft torbalardadır.
Sarf�yat : 3-8 kg / m²

CORINTOP 300
KORUND AGREGALI YÜZEY SERTLEŞTİRİCİ

CORINTOP 300 yüzey sertleşt�r�c� taze beton üzer�ne
uygulanan h�drol�k bağlayıcı, m�neral bazlı sert korondum
agrega, p�gment ve d�ğer katkı maddeler�nden oluşan,
yüzey�n aşınma ve tozuma d�renc�n� ve darbe dayanımını
artıran kullanıma hazır beton yüzey sertleşt�r�c�s�
karışımıdır. 
 
Gr�, kırmızı, yeş�l, sarı ve �sten�ld�ğ�nde d�ğer renklerde
üret�lmekted�r. Renkl� CORINTOP 300 yüzey sertleşt�r�c�de
alkal� ve ışığa dayanıklı p�gmentler kullanılmaktadır.
 
Kullanım Alanları
İy� aşınma d�renc� gereken tüm yerlerde örneğ�n; traf�k
yoğunluğunun orta olduğu fabr�ka, depo, tam�rhane,
otopark, fuar alanları, süpermarketler, uçak hangarları,
petrol �stasyonları, rampa, okul vb.

Ambalaj: 25 kg  kraft torbalardadır.
Sarf�yat : 3 -8 kg/m²



CEMCURE SH
BASKI BETON CİLASI / BETON YÜZEY KORUYUCU 

CEMCURE SH kullanıma hazır solvent bazlı akr�l�k reç�ne
esaslı beton koruyucu sıvıdır. Betonda yüzey
gözenekl�l�ğ�n� azaltmak ve kılcal boşlukların
kaplanmasıyla beton yüzey�n�n su alışver�ş�n� engelleyerek 
 nem kontrolü sağlar.
 
Tüm yen� dökülmüş beton yüzeyler�ne ve  beton yüzey
sertleşt�r�c� uygulamalarından hemen sonra betonun
h�dratasyonu �ç�n gerekl� suyun an� buharlaşmasını
engellemek amacıyla rulo, fırça veya püskürtme metodları
�le uygulanır.
 
Esk� beton yüzey�n�n performansını arttırmak, tozumayı
azaltmak �ç�n kullanılab�l�r. Uygulandığı beton yüzey�n de
haf�f k�myasallara ve alkal�lere karşı kısa sürel� d�renç
sağlar. 

Kullanım Alanları
CEMCURE SH tüm zem�n betonu ve beton yüzey
sertleşt�r�c� uygulamalarından sonra kullanılmalıdır.

Ambalaj : 20 L  teneke kovalardadır.
Renk       : Şeffaf 
Sarf�yat  : 0,150 L /m²

CEMRELEASE PRA
BASKI BETON TOZ KALIP AYIRICI

CEMRELEASE PRA  baskı beton yüzey sertleşt�r�c� üzer�ne
uygulanan p�gment ve d�ğer katkı maddeler�nden oluşan
ve betonun kalıplara yapışmasını engellemes� amacıyla
kullanılan b�r toz kalıp ayırıcıdır.
 
Gr� renkl�d�r; uygulandığı yüzeylerde esk�t�lm�ş görünüm
ver�r.
 
Kullanım Alanları
Baskı beton uygulamalarında taze betonun kalıba
yapışmasını engellemek amaçlı; yaya yollarında,
kaldırımlarda , park ve bahçe betonlarında , çevre
düzenlemeler�nde kullanılır.

Ambalaj : 15 kg  kraft torbalardadır.
Sarf�yat :  0,150-300 gr /m²

DECOBETON
BASKI BETON YÜZEY SERTLEŞTİRİCİ

DECOBETON baskı beton yüzey sertleşt�r�c� taze beton
üzer�ne uygulanan h�drol�k bağlayıcı, m�neral bazlı sert
agregalar, p�gment ve d�ğer katkı maddeler�nden oluşan,
yüzey�n aşınma ve tozuma d�renc�n� ve darbe dayanımını
artıran kullanıma hazır beton yüzey sertleşt�r�c�s� karışımıdır.
 
Gr�, kırmızı, yeş�l, sarı ve �sten�ld�ğ�nde d�ğer renklerde
üret�lmekted�r. Renkl� DECOBETON yüzey sertleşt�r�c�de
alkal� ve ışığa dayanıklı p�gmentler kullanılmaktadır. 

Kullanım Alanları
Baskı beton uygulamalarında; yaya yollarında, kaldırımlarda ,
park ve bahçe betonlarında, çevre düzenlemeler�nde
kullanılır.

Ambalaj :25 kg  kraft torbalardadır.
Sarf�yat : 3-4 kg/m²



CEMCURE AC
AKRİLİK REÇİNE ESASLI BETON KORUYUCU KÜR SIVISI

CEMCURE AC kullanıma hazır  su bazlı akr�l�k reç�ne
esaslı beton koruyucu sıvıdır. Betonda yüzey
gözenekl�l�ğ�n� azaltmak ve kılcal boşlukların
kaplanmasıyla beton yüzey�n�n su alışver�ş�n�
engelleyerek  nem kontrolü sağlar.
 
Tüm yen� dökülmüş beton yüzeyler�ne ve  beton
yüzey sertleşt�r�c� uygulamalarından hemen sonra
betonun h�dratasyonu �ç�n gerekl� suyun an�
buharlaşmasını engellemek amacıyla rulo, fırça veya
püskürtme metodları �le uygulanır.
 
Esk� beton yüzey�n�n performansını arttırmak,
tozumayı azaltmak �ç�n kullanılab�l�r. Uygulandığı
beton yüzey�n de haf�f k�myasallara ve alkal�lere
karşı kısa sürel� d�renç sağlar. 

Kullanım Alanları
CEMCURE AC tüm zem�n betonu ve beton yüzey
sertleşt�r�c� uygulamalarından sonra kullanılmalıdır.

Ambalaj : 20 L  plast�k b�donlardadır.
Sarf�yat  : 0,100 L /m²

CEMACRYSEAL
 BETON YÜZEY KORUYUCU RENKLİ KAPLAMA

B�na ve altyapılardak� beton ve d�ğer ç�mentolu
yüzeyler�n korunmasında,
Parlak görünüm �stenen zem�n ve duvarlarda,
Betonun serv�s ömrünün uzatılması amacıyla,
Yüzey sertleşt�r�c� uygulanmış yüzeylerde,
Şap betonlarında,
Yürüyüş ve b�s�klet yollarında,
Otoparklarda zem�n ,duvar ve ç�zg� boyası olarak,

CEMACRYSEAL, solvent bazlı, akr�l�k reç�ne esaslı, yüksek
performanslı, tozumayı önleyen çok amaçlı, su geç�rmez
özell�ğ� olan yer ve duvar kaplamasıdır.

Kullanım alanları

Ambalaj: 20 L teneke kovalarda
Sarf�yat  : 0,150-0,300 L / m²

EPOXYCEM PR
EPOKSİ ESASLI ASTAR

Endüstr�yel ve t�car� alanlar,
Üret�m tes�sler�, fabr�kalar ve atölyeler,
Otoparklar, araç bakım serv�sler�,
Tr�bünler ve spor alanları,

EPOXYCEM PR, solventl� / solvents�z epoks� reç�ne esaslı
�k� b�leşenl�, beton zem�n ve yüzeylere uygulanan astar
malzemes�d�r. Betonun �çer�s�ne nüfuz ederek yüksek
mekan�k d�renç  sağlar. Parlak ve düzgün b�r yüzey ver�r.
Tozumazlık �sten�len veya k�myasal etk�ler�n olduğu,
beton, moza�k, karo seram�k ve sıva üzer�nde, sert ve
camsı  b�r yüzey oluşturur. Solventl� astarın çalışma süres�
ve kap ömrü solvents�z astara  göre çok daha uzun ve
emprenye özell�ğ� daha yüksek olacaktır.

Kullanım Alanları

Ambalaj: 18 kg set A: 12 kg B: 6 kg
Sarf�yat  : 0,3 -0,5 kg



EPOXYCEM MD
EPOKSİ ESASLI ARAKAT KAPLAMA

Endüstr�yel ve t�car� alanlar,
Üret�m tes�sler�, fabr�kalar ve atölyeler,
Otoparklar,
Tr�bünler ve spor alanları,

EPOXYCEM  MD, solvents�z , epoks� reç�ne esaslı �k�
b�leşenl�, beton zem�n ve yüzeylere epoks� astar
uygulamasından sonra yüksek mukavemetl� ara kat
kaplama malzemes�d�r. Düzgün b�r yüzey ver�r.
Kend�s�nden sonra uygulanacak son kat epoks� ve
pol�üretan kaplama veya boyalar �le aynı renkte
olduğundan, sonrasında oluşab�lecek b�r aşınmada alttan
aynı reng�n görünmes�yle dekorat�f b�r bütünlük sağlar.
Son kat kaplama kalınlığının oluşmasında  görev yapar.

Kullanım Alanları

Ambalaj: 24 kg set A: 20 kg + B: 4 kg
Sarf�yat : 0,5-0,7 kg /m²

EPOXYCEM PT
EPOKSİ ESASLI MACUN

Arıtma tes�sler�nde,
Beton boruların tam�r�nde ve ek yerler�nde,
Pahlarda, çatlak ve d�latasyonların dolumunda,
K�myasal dayanım �stenen yatay ve düşey yüzeylerde,

EPOXYCEM  PT  solvents�z epoks� reç�ne esaslı, �k�
b�leşenl�, beton zem�n ve yüzeylere uygulanan  haf�f
macundur. İnce dolgulu, t�ksotrop�k özell�ğ� sayes�nde
yüzey düzeltmeler�nde kullanılır.

Kullanım Alanları

Ambalaj: 10 kg  A: 5 kg + B: 5 kg
Sarf�yat : 1,8 kg / m²

EPOXYCEM RM
EPOKSİ ESASLI ANKRAJ, MONTAJ, TAMİR HARCI 

Kolon , k�r�ş, perde vb betonarme yapılarına f�l�z
ek�m�nde,
Enjeks�yon önces� dış yüzeyler�n kapatılmasında,
Köprü, v�yadük g�b� yapılarda korkuluk ve deprem
sönümley�c�ler�n sab�tlenmes�nde kullanılır.

EPOXYCEM RM, �k� b�leşenl� solvents�z, nem toleranslı,
yüksek mukavemetl� yapıştırıcıdır. T�ksotrop�k özell�kted�r,
duvar ve tavanlarda dah� sarkma yapmadan
kullanılab�l�r.Yüksek erken dayanım sağlar. Pasta
kıvamındadır, yatay ve düşey uygulamalarda rahatlıkla
kullanılır. Su ve gaz geç�r�ms�zd�r. K�myasallara dayanıklıdır.
Solvent �çermez.

Kullanım Alanları

Ambalaj:  5 kg set. A:3,75 kg + B: 1,25 kg
Sarf�yat :  2 kg /m²



EPOXYCEM SL
EPOKSİ ESASLI SELF LEVELLING KAPLAMA

Endüstr�yel ve t�car� alanlar,
Üret�m tes�sler�, fabr�kalar ve atölyeler,
İlaç ve gıda üret�m tes�sler�

EPOXYCEM SL 2-3 mm kalınlık oluşturan endüstr�yel
kullanım amaçlı solvents�z epoks� kaplama s�stem�d�r. Renkl�
ve düzgün b�r yüzey ver�r. Tozumazlık �sten�len veya
k�myasal etk�ler�n olduğu, beton, moza�k, karo seram�k
zem�nler�n üzer�ne, renkl� ve aşınmaz b�r yüzey oluşturur.

Kullanım Alanları

Ambalaj: 20 kg (A) ve   5 kg (B) 
Sarf�yat : 1,2 kg / mm
Uygulama : PR+MD+SL

EPOXYCEM TX
EPOKSİ ESASLI PORTAKAL KABUĞU KAPLAMA

Endüstr�yel ve t�car� alanlar,
Üret�m tes�sler�, fabr�kalar ve atölyeler,
Serv�s alanları ve �ç mekanlarda,

EPOXYCEM TX 1-2 mm kalınlık oluşturan endüstr�yel
kullanım amaçlı solvents�z epoks� kaplama s�stem�d�r.
Renkl� ve tekstürlü , parlak b�r yüzey ver�r. Mekan�k ve
k�myasal etk�ler�n olduğu, beton, moza�k, karo seram�k
zem�nler�n üzer�ne, renkl� , tekstürlü (portakal kabuğu ) ve
parlak b�r yüzey oluşturur. Kaymaz,  bakter� oluşturmaz,
kolay tem�zlen�r.

Kullanım Alanları

Ambalaj :17,5 kg (A) + 2,5 kg (B).
Sarf�yat :    0,6  - 0,8 kg/m²
Uygulama :  PR+ MD +TX

EPOXYCEM C
EPOKSİ ESASLI SON KAT ZEMİN VE DUVAR  BOYASI

Endüstr�yel ve t�car� alanlar,
Üret�m tes�sler�, fabr�kalar ve atölyeler,
Otoparklar,
Tr�bünler ve spor alanları,

EPOXYCEM C epoks� reç�ne esaslı �k� b�leşenl�, reaks�yon
kurumalı, pol�am�d sertleşt�r�c�s� �le kürlenen epoks� son
kat zem�n ve duvar boyasıdır. 

Kullanım Alanları

Ambalaj: 20 kg (A) + 4 kg (B)
Sarf�yat : 0,3-0,5 kg/m²



EPOXYCEM SL/AST
EPOKSİ ESASLI PÜRÜZSÜZ  ANTİSTATİK KAPLAMA

Endüstr�yel ve t�car� alanlar,
Üret�m tes�sler�, fabr�kalar ve atölyeler,
İlaç ve gıda üret�m tes�sler�
Amel�yathanelerde, hastanelerde
Labaratuarlarda.

EPOXYCEM SL/AST 2-3 mm kalınlık oluşturan endüstr�yel
kullanım amaçlı solvents�z epoks� ant�stat�k zem�n
kaplama s�stem�d�r. Renkl� ve düzgün b�r yüzey ver�r.
Mekan�k ve k�myasal etk�ler�n olduğu, beton, moza�k, karo
seram�k zem�nler�n üzer�ne, renkl� ve aşınmaz b�r yüzey
oluşturur.

Kullanım Alanları

Ambalaj     : 25 kg set 20 kg (A) ve   5 kg (B) 
Sarf�yat      : 1,2 kg / mm
Uygulama : PR+MD+BAKIR BARA + PR/AST+SL/AST

EPOXYCEM PR/AST
EPOKSİ ESASLI İLETKEN ASTAR

Endüstr�yel ve t�car� alanlar,
Üret�m tes�sler�, fabr�kalar ve atölyeler,
Otoparklar, araç bakım serv�sler�,
Patlama r�sk� olan alanlar,
Amel�yathane vb elektron�k c�hazların olduğu alanlarda,

EPOXYCEM  PR/AST epoks� reç�ne esaslı �k� b�leşenl�, beton
zem�n ve yüzeylere uygulanan ant�stat�k astar malzemes�d�r.

Kullanım Alanları

Ambalaj : 21 kg set A: 17,5 kg B: 3,5 kg
Sarf�yat  : 0,350-0,450 kg

EPOXYCEM ML
EPOKSİ ESASLI MULTILAYER  KAPLAMA

Endüstr�yel ve t�car� alanlar,
Üret�m tes�sler�, fabr�kalar ve atölyeler,
Serv�s alanları ve �ç mekanlarda,

EPOXYCEM  ML 2-3 mm kalınlık oluşturan endüstr�yel
kullanım amaçlı solvents�z epoks� kaplama s�stem�d�r. 
. 
Mekan�k ve k�myasal etk�ler�n olduğu, beton, moza�k, karo
seram�k zem�nler�n üzer�ne, renkl� ve parlak b�r yüzey
oluşturur. Kaymaz, bakter� oluşturmaz, kolay tem�zlen�r.

Kullanım Alanları

Ambalaj     : 17,5 kg (A) +  2,5 kg (B)
Sarf�yat      :    0,6  - 0,8 kg/m²
Uygulama :  PR+ MD +MD+TX veya SL



PURCEM ALS
POLİÜRETAN ESASLI ALİFATİK SON KAT KAPLAMA

Pol�üretan ve epoks� kaplı yüzeylerde,
Çocuk oyun alanlarında,
UV dayanımı gerekt�ren yüzeylerde,
Hastanelerde
F�ttness salonlarında,

PURCEM ALS ç�z�lme, aşınma ve k�myasal d�renc� yüksek,
bakter� oluşturmayan, tozumaz, uygulandığı yüzey� 
 yağmur ve güneş ışınlarına karşı koruyan, elast�k b�r
kaplamadır.

Kullanım Alanları

Ambalaj: 27 kg (A) ve   3 kg (B) 
Sarf�yat : 0,150 - 0,200 kg /m ²

PURCEM SL
POLİÜRETAN  ESASLI PÜRÜZSÜZ RENKLİ KAPLAMA

Endüstr�yel ve t�car� alanlar,
Üret�m tes�sler�, fabr�kalar ve atölyeler,
Soğuk hava depoları, labaratuvarlar
Otoparklar ve forkl�ft taraf�n�n yoğun olduğu alanlar,

PURCEM SL endüstr�yel kullanım amaçlı �k� b�leşenl�
solvents�z zem�n kaplama s�stem�d�r. Renkl� ve  parlak b�r
yüzey ver�r. Yüksek mekan�k dayanım gerekt�ren alanlar �ç�n,
renkl�, esnek, parlak b�r yüzey oluşturur.

Kullanım Alanları

Ambalaj : 20 kg (A) ve   5 kg (B) 
Sarf�yat  :  1,2 kg / m² / mm

CEMPRIMER PU
POLİÜRETAN ESASLI ASTAR

Beton yüzeylere
Sıvalı yüzeylere
Metal yüzeylere
Ahşap yüzeylere

CEMPRIMER PU, havanın nem� �le kürlenen, tek b�leşenl�,
pol�üretan esaslı astar malzemes�d�r. Dolgulu pol�üretan
esaslı kaplamaların zem�ne yapışmasını artırmak ve
gözenekl� yapıların em�c�l�ğ�n� azaltmak amacı �le
kullanılır.

Kullanım Alanları

Ambalaj : 20 kg  teneke kovalarda
Sarf�yat  :  0,250 - 0,300 kg/m²



CEMSTONE CARPET
TAŞ HALI KAPLAMA

T�car� alanlar,
Yürüyüş yolları,
Park ve bahçeler,
Islak alanlar,
İç ve dış mekanlar,

CEMSTONE CARPET, yüksek dayanıma sah�p 5-10 mm
kalınlıkta, yüzey� doğal taş desenl� dekorat�f kaymaz zem�n
kaplama s�stem�d�r.

Kullanım Alanları

Ambalaj: 25 kg (A) ve   3 kg (B) set
Sarf�yat :  25 kg/m²/10 mm

PURCEM TG
ŞEFFAF SU YALITIMI KAPLAMASI

Mermer, seram�k, doğal taş, porselen  yüzeylere,
Pres tuğlalara,
Balkon , teras, banyo, mutfak , dış cephelerde,
Em�c� yüzeylerde tozumayı engellemeye 

PURCEM  TG, solvent bazlı, tek b�leşenl� seram�k. mermer,
doğal taş ve ahşap beton vb yüzeylere yapışması
mükemmel olan şeffaf ve transparan olarak üret�leb�len,
mükemmel su d�renc�n�n yanında f�z�ksel ve k�myasal
d�rence sah�p, havanın nem� �le kürlenen, dekorat�f şeffaf
b�r kaplamadır. UV den ve dış hava koşullarından
etk�lenmez. Zamanla sararma, solma ya da kalkma
yapmaz.

Kullanım Alanları

Ambalaj:    5 L teneke 
Sarf�yat :   0,150-0,200 kg/m²

BETOCEM PU
POLİÜRETAN BETON 

BETOCEM PU, pürüzsüz, k�myasal korozyona dayanıklı,
yüksek mekan�k mukavemet ve uygulama alanının kısa
sürede kullanılab�lmes� g�b� özell�kler�nden dolayı
dekorat�f döşeme uygulamalarında kullanılan 3 b�leşenl�
b�r zem�n kaplama s�stem�d�r. Zem�n kaplama
s�stemler�nde renk seçenekler�, kaymazlık, tam�r kolaylığı,
h�jyen�kl�k  neden�yle, b�rçok alanda terc�h ed�l�r ve -40 ° C
�le +120 ° C arasında değ�şen sıcaklıklarda kullanılab�l�r. 

Kullanım Alanları
• Yemek tes�sler�
• Kağıt ve kağıt hamuru �şleme tes�sler�
• Y�yecek ve �çecek endüstr�s�
• Et ve süt üret�m tes�sler� ve soğuk hava depoları
• Elyaf ve tekst�l tes�sler�
• K�mya ve �laç endüstr�s�
• Uçak, tren ve motor bakım hangarları
• Endüstr�yel mutfaklar, p�ş�rme alanları
• Otel ve sosyal tes�s mutfakları
• Buhar yıkama alanları
• Tekst�l yıkama tes�sler�

Ambalaj: 20 kg + 5 L + 5 L set olarak.
Sarf�yat : 1,25-1,50 kg / m²



CEMCUSHION SBR
SPOR SAHALARI İÇİN  KAUÇUKLU ZEMİN KAPLAMASI

Akr�l�k ve SBR latex (s�tren butad�en kauçuk)   esaslı özel
zem�n kaplama s�stem�d�r.
�şlem sırası ; 
- Spor saha  s�stem�n�n uygulanacağı beton veya asfalt
zem�n�n gözenekler�n�n doldurulması
- Granül�metr�k kauçuk ve  latex karışımından esnek kat
uygulanır.
- Akr�l�k emüls�yon esaslı son kat kaplama  �şlem� ardından
ç�zg�ler�n ç�z�lmes� �le �şlem b�t�r�l�r.

Ambalaj ve Sarf�yat

1- Akr�l�k / SBR reç�ne esaslı gözenek doldurucu
     Ambalaj: 70 kg  Tüket�m 0,400-,0450 kg/m²

2 - Granul�metr�k kauçuk esnek katman
     Ambalaj : 60 kg Tüket�m : 0,400 kg/m² 

3- Son kat saha kaplaması - 
     Ambalaj : 75 kg Tüket�m : 0,400-0,450 kg / m²

CEMSPORT PU 
KAPALI SPOR SALONU İÇİN SELF LEVELLİNG POLİÜRETAN

Kapalı spor salonlarında EPDM levha üzer�nde,
Hastanelerde,
Laboratuvarlarda,
İlaç sektöründe,
Gıda sektöründe,

CEMSPORT PU, havanın nem� �le kürlenen,  �k� b�leşenl�,
kapalı spor salonları �ç�n gel�şt�r�lm�ş esnek pol�üretan
esaslı self levell�ng kaplamadır. Yüzey� , sürtünme  ve
aşınmaya karşı d�rençl�d�r. Elast�k yapıdadır. Derzs�z yüzey
oluşturur. Kolay tem�zlen�r, h�jyen�kt�r, uzun süre bakım
gerekt�rmez. Uygulaması kolaydır. CEMPRIMER PU astar
uygulamasından sonra CEMSPORT PU kullanılmalıdır.

Kullanım Alanları

Ambalaj : 25 kg  20 kg (A) + 5 kg (B)
Sarf�yat :  1,2 kg/m²

CEMACRYLINE
 SOLVENT BAZLI AKRİLİK REÇİNE ÇİZGİ BOYASI

Otoparklarda,
Kolonlarda,
Yol ç�zg�ler�nde,
Spor sahalarında,

CEMACRYLINE, tek b�leşenl�, akr�l�k reç�ne esaslı solventl�
ç�zg� ve �şaretleme boyasıdır. Tekb�leşenl� olduu �ç�n
kullanımı kolaydır.  20 dk �çer�nde �lk kurumasını
tamamlayarak yaya traf��ne hazır hale gel�r. 

Kullanım Alanları

Ambalaj: 5-20 L teneke kovalarda 
Sarf�yat : 0,250 - 0,300 kg /m ²



ZEMİN DÜZELTME 
 HARÇLARI
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-SELF LEVELLİNG HARÇLAR
-DOLGU ANKRAJ HARÇLARI
-TAMİR HARÇLARI
-KOD YÜKSELTME HARÇLARI
-YAMA HARÇLARI
-TUTKALLAR

Zemin düzeltme
harçları ve tutkallar

-LEVELTOP 10
-GROCEM
-CEMPATCH
-RAPICEM
-CEMRESURFACER
-CEMPLASTER
-FLOORBOND PVC
-FLOORBOND PVC AST
-CEMCARPET



LEVELTOP 10
KENDİLİĞİNDEN YAYILAN TESVİYE ŞAPI

LEVELTOP 10, ç�mento esaslı, tek b�leşenl�, kend�l�ğ�nden
yayılan, pol�mer mod�f�yel� kullanıma hazır tesv�ye
harcıdır. Pürüzlü beton yüzeyler�n tesv�yes�nde, seram�k,
parke, PVC g�b� kaplamaların döşenmes�nden önce
yüzeyler�n düzelt�lmes�nde kullanılır. Uygulama önces�
yüzeye mutlaka CEMLATEX sürülmel�d�r. 

Kullanım Alanları
Okul ve hastanelerde, asker� b�nalarda, alışver�ş
merkezler�nde ve mağazalarda, konutlarda, otellerde ve
bürolarda, pürüzlü beton yüzeyler�n düzelt�lmes�nde
tesv�ye şapı olarak kullanılır.

Ambalaj : 25 kg pol�et�len destekl� kraft torbalarda
Sarf�yat  : 1,5 kg/m² 1 mm kalınlık �ç�n

CEMPATCH
ZEMİN DÜZELTME DOLGU VE TAMİR HARCI

CEMPATCH, ç�mento esaslı, yüksek performanslı, elyaf
takv�yel�, pol�mer mod�f�yel�, yatay uygulamalarda
kullanılan akışkan tam�r harcıdır. 

Erken pr�z alıp kısa sürede çok yüksek mukavemetlere
ulaştığı �ç�n ac�l kullanımı gereken beton zem�n
tam�ratlarında mükemmel çözüm sağlar.

Yüksek mukavemetl�d�r, erken pr�z alır. 5 mm �le 10 cm
arasındak� der�nl�klerde güvenle kullanılab�l�r.

Kullanım Alanları
Yüksek mukavemet gereken fabr�ka zem�nler�, beton
yollar, petrol �stasyonları, depo, hangar, yükleme
alanları,kaldırımlar vb tüm zem�nlerde dolgu ve düzeltme
�ht�yacı olan yüzeyler elde etmek �ç�n kullanılır.

Ambalaj:  25 kg pol�et�len destekl� kraft torbalarda
Sarf�yat  : 1600 kg/m³

GROCEM
GROUT HARCI

Mak�ne temeller� ve taban plakalarında
Mak�neler�n zem�ne sab�tlenmes�nde
Temel soketler�nde,
Prefabr�k yapı elemanlarının montajında
Çel�k kolonların zem�ne sab�tlenmes�nde
Yüksek mukavemet gereken dolgu �ht�yacı olan
boşluklarda

GROCEM, kolay hazırlanan ve uygulanan, genel amaçlı,
ç�mento esaslı, büzülme yapmayan, yüksek mukavemetl�, su
geç�r�ms�z, kullanıma hazır b�r karışımdır. Gr� renkl�d�r.

Kullanım Alanları

Ambalaj:  25 kg pol�et�len destekl� kraft torbalarda
Sarf�yat  : 1600 kg/m³



CEMRESURFACER
ÇİMENTO ESASLI AKIŞKAN KOD YÜKSELTME HARCI

Beton zem�nlerdek� aşırı kod farklılıklarının düzelt�lmes� ve
doldurulmasında  kullanılan b�r karışımdır. Elyaf �çeren ve
çok hızlı kürlenme özell�ğ� olan CEMRESURFACER �le
yapılan, tam�ratlardan sadece 2-3 saat sonra son kat olarak
kullanılacak LEVELTOP 10 uygulamasına geç�leb�l�r. Böylece
aynı gün zem�n tam�ratları tamamlanarak, b�t�rme katmanı
döküleb�l�r.

CEMRESURFACER �le şev yapılarak yanyana gelen farklı
zem�n kaplamalarının aynı kota gelmes� sağlanab�l�r.
Uygulama kalınlığı 5-100 mm’d�r.

Kullanım Alanları
Tesv�ye şapı ve su yalıtımı  uygulamalarından önce aşırı kod
farklılıklarının düzelt�lmes�nde kullanılır .

Ambalaj: 20 kg plast�k kovalardadır.
Sarf�yat  : 0,250-0,300 kg/m²

RAPICEM
MİKRONİZE DÜZELTME DOLGU VE TAMİR HARCI

RAPICEM, ç�mento esaslı,yüksek performanslı, hızlı pr�z
alan tam�r ve düzeltme macunudur. Çok �nce dolgular
�çermes�ne rağmen her kalınlık �ç�n kullanılab�l�r. İç
mekanlarda kullanılmalıdır.

Kullanım Alanları
Pvc veya parke kaplaması önces� gerekl� olan tam�rler�n
yapılması amacıyla zem�n düzeltmeler�nde.
 
Prefabr�k yapıların ve brüt betonların segrege olmuş
boşluklu yüzeyler�n düzelt�lmes� ve doldurulmasında
 
Merd�ven köşe ve kenar tam�ratlarında

Ambalaj: 20 kg pol�et�len destekl� kraft torbalarda
Sarf�yat : 1600 kg/m³

CEMPLASTER
ÇİMENTO ESASLI YALITIM SIVASI

CEMPLASTER, ç�mento esaslı, el ve mak�ne �le
uygulanab�len, yüksek su �t�c� hazır sıva karışımıdır. Her
türlü beton, brüt beton, br�ket, tuğla ve prefabr�k beton
elemanlarının onarımında ve yüzeyler�n sıvanmasında
kullanılan, kolay hazırlanan ve uygulanan büzülme
yapmayan yüksek mukavemetl�, pol�mer mod�f�ye
ç�mento esaslı kullanıma hazır b�r karışımdır. Yapısında
h�drol�k bağlayıcı yapışmayı artırıcı ve esnekl�k sağlayıcı
pol�mer katkılar ve sınıflandırılmış dolgu maddeler�
bulunur.Beyaz ve gr� renkl�d�r ama �sten�ld�ğ�nde d�ğer
renklerde de üret�l�r.

Kullanım Alanları
CEMPLASTER ;  �ç ve dış cephede gaz beton, tuğla,
br�ket ve d�ğer tüm yapı elemanlarının yüzeyler�n�n sıva
 �şlemler�nde kullanılmalıdır.
 
Ambalaj: 25 kg kraft torbalardadır.
Sarf�yat : uygulandığı yüzey�n durumuna göre değ�şken.



FLOORBOND PVC AST
AKRİLİK REÇİNE ESASLI PVC ZEMİN KONDAKTİF TUTKALI

FLOORBOND PVC, su bazlı yapışmayı artırıcı dolgu ve katkı
maddeler� �çeren akr�l�k reç�ne esaslı genel amaçlı pvc, halı
ve l�noleum  yapıştırıcısıdır. Gr� renkl�d�r. 

Ant�stat�k pvc zem�n uygulamalarında kullanılır.Stat�k
elektr�k yükler�n�n olduğu yerlerde FLOORBOND PVC AST 
 kullanılmalıdır. 

Kullanım Alanları
PVC, jüt tabanlı halı ve l�noleum döşemeler�n zem�ne
yapıştırılmasında kullanılır.
-Endüstr�yel ve t�car� alanlar,
-Üret�m tes�sler�, fabr�kalar ve atölyeler,
-İlaç ve gıda üret�m tes�sler�
-Amel�yathanelerde, hastanelerde
-Labaratuarlarda.

Ambalaj: 20 kg plast�k kovalardadır.
Sarf�yat  : 0,250-0,300 kg/m²

CEMCARPET
KARO HALI TUTKALI

CEMCARPET, su bazlı akr�l�k d�spers�yon esaslı, yapışma
özell�ğ�n� zamanla kaybetmeyen ve aynı zamanda �ler�k�
dönemlerde esk�yen karo, pvc, b�tüm ve köpük tabanlı
karo halıların kolayca çıkarılarak, tekrar yapıştırılması
amacıyla kullanılan tek b�leşenl� b�r yer yapıştırıcısıdır.

Kullanım Alanları
PVC, yün, köpük ve keçe sırtlı karo halıların zem�ne
yapıştırılmasında kullanılır.
 
Ambalaj: 10 L plast�k b�donlardadır.
Sarf�yat  : 0,100-0,150 L/m²

FLOORBOND PVC 
AKRİLİK REÇİNE ESASLI PVC ZEMİN TUTKALI

FLOORBOND PVC, su bazlı yapışmayı artırıcı dolgu ve katkı
maddeler� �çeren akr�l�k reç�ne esaslı genel amaçlı pvc, halı
ve l�noleum  yapıştırıcısıdır.Beyaz renkl�d�r.

Stat�k elektr�k yükler�n�n olduğu yerlerde 
FLOORBOND PVC CONDUCTİVE 
çeş�d� kullanılmalıdır. Ürün gr� renkl�d�r.

Kullanım Alanları
PVC, jüt tabanlı halı ve l�noleum döşemeler�n zem�ne
yapıştırılmasında kullanılır.
 
Ambalaj: 20 kg plast�k kovalardadır.
Sarf�yat  : 0,250-0,300 kg/m²
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