CGS Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti, 2008 tarihi itibariyle Türkiyede hizmet vermeye başlamıştır.
Firmamızın kuruluş amacı Türkiye içinde ve dışında kimyasal hammadde, yapı kimyasalları malzemeleri, yapıştırıcı, sızdırmazlık malzemeleri ve mastik ürünleri tedariğidir.
Şirket misyonumuz;
Paydaşlarımıza, yüksek kaliteli mal ve hizmetler, yenilikler ve çözümler yaratmak, çalışanlarımıza, güvenilir iş ortamı ve ilerleme fırsatları
vermek ve yatırımcılara yüksek bir geri dönüş oranı sağlamaktır…
Vizyonumuz,
Kendi faaliyet alanımızda en hızlı, en kaliteli ve en güvenli hizmeti sunmaktır.
Şirketimiz, ürünlerin tedarik ve satışını, uluslararası birçok firmanın ‘ Türkiye tek yetkili distribütörü’ sıfatı ile yapmaktadır.
Kimyasal hammadde satışlarımızda, yapı kimyasalları firmalarının çözüm ortağı olarak hizmet vermekte, özel kimyasallar ile firmaların
üretim kalitelerini yükseltmeyi ve nihai maliyetlerini düşürmeyi hedef almaktayız.
Bu ürünler Avrupa ülkeleri başta olmak üzere, dünyanın her noktasından tedarik edilmekte, lojistik merkezlerimizde stoklanmakta,gümrüklenmekte ve kimya mühendislerinden oluşan satış ekibimizle yapı kimyasalları üreticilerine pazarlama ve satışı yapılmaktadır.
Yapıştırma ve sızdırmazlık ürünlerinde ,dünyanın önde gelen üreticileri ile işbirliği yapmaktayız.
Firmamızın ürün portföyünü oluşturan ana kalemleri, Slovenya’da yerleşik TKK Srpenica d.d. ve İtalyan NPT s.r.l. firmalarından tedarik
edilmekte ve bu ürünler ile Türkiyede hizmet verilmektedir.
TKK, 60 yılı aşkın bir süredir Yapıştırma ve sızdırmazlık ürünlerinde üretim yapan, sektörünün lider firmasıdır. Ürettiği ürünlerin kalitesi
konusunda son derece hassas olan TKK, bu ürünlerin büyük bir kısmını DIN, Rosenheim, Emicode Enac, v.s. belgeleri ile pazara
sunmaktadır.
TKK dan tedarik ettiğimiz başlıca ürünlerimiz, nötral ve asetik silikonlar, duşakabin, ayna, mermer silikonları, Poliüretan köpükler, Polysülfit, Astarlar, MS Polimer, Hibrit yapıştırıcılar ve dolgulardır.
Avrupa’nın, konusunda en modern ve en gelişmiş ürün Araştırma Geliştirme (AR-GE) Laboratuarlarına sahip ve Türkiye’de bir çok firmaya
senelerdir fason olarak çeşitli Poliüretan Mastik ve Hibrit yapıştırma ve derz dolgu malzemesini üretip satan N.P.T., 1993 senesinden beri
İtalya’da ISO, DIN, ASTM ve BS kalite standartlarında üretim yapmaktadır. NPT firmasından tedarik ettiğimiz ürünler Poliüretan mastikler,
Yangına dayanaklı ürünler, özel uygulamalar için yapıştırıcılar, çeşitli astarlar, su izolasyon malzemeleri, ahşap, marin ve otomotiv grubu
ürünleridir.
Bu firmaların yanı sıra, konusunda uzman bir çok Avrupa firmasından da, inşaat sektörü için , su tutucu bant, file ve diğer yalıtım malzemeleri gibi ürün portföyümüzü tamamlayacak yan ürünler getirtilmektedir.
CGS Kimya olarak, Yapı Kimyasalları sektöründeki firmaların yapıştırıcı, sızdırmazlık malzemeleri ve mastik ürünlerindeki fason
ihtiyaçlarını karşılamak için de hizmet vermekteyiz.CGS Kimya, fason çalışma kültürünün etik olması gereken kurallarını çok iyi tanımakta
ve büyük bir özenle uygulamaktadır..
CGS Kimya olarak kaliteli ürünleri, pazar koşullarını göz önünde bulundurarak müşterilerine sunmak zorunluluğunun bilincinde olarak
çalışmaktayız
Yapı Kimyasalları ve Yapıştırıcılar & mastikler sektörlerini çok iyi bilen, uzman, tecrübeli ve güvenilir bir ekibe sahip olmamızı
şirketimizde önemli bir avantaj olarak görmekteyiz.
Ekibimiz , pazardaki inovativ teknolojileri ve ürünleri de yakından takip etmekte, yeni satış-uygulama bayi kanalları oluşturmalarında
müşterilerimize kılavuzluk yapmaktadır.En kaliteli ürünü, en iyi fiyatla iş ortaklarımıza sunmak için Ar-Ge çalışmalarımız sürekli devam
etmektedir.
Ürün portföyümüz, her geçen gün müşteri ihtiyaçlarına göre büyümekte ve yeniden şekillenmektedir.Çok çeşitli ürün portföyümüz ,
yüksek stok imkanlarımız ve lojistik gücümüz ile mevcut sektörlerimizin yanı sıra marin, otomotiv, mobilya vb sektörlerede hizmet vermekteyiz.
CGS Kimya, seçkin ve profesyonel hizmet ağı, güçlü ve dinamik iş ilişkileri, tecrübeli teknik destek kadrosu ve tedarik edeceği ürünler ile
sektörün hergün değişen rekabet ortamında başarılarınızın sürekliliğini sağlamak ve özel kimyasallarla farklılaşmanızı hedeflemektedir.
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SİLİKONLAR

SİLİKONLAR
TEKASIL NEUTRAL PROFI
Yapıda bir çok yüzeye primersiz yapıºma sağlayan UV’ye dayanıklı, Rosenheim belgeli çok
yüksek kalite nötral silikondur. Cam, ahºap, beton, taº, seramik, metal, alüminyum ve bir çok
plastik maddeye iyi yapıºma sağlar. Korozyona sebep olmaz.
Boya gerektirmeyen prekast ve yapı dilatasyın derzleri ile soğutma reyonu ve kabinlerde kullanılır.
%50’ye kadar esneme kabiliyetine sahiptir.

Renk

:

Ambalaj :

Çok geniş bir renk yelpazesine sahiptir.
300 ml kartuş, 20’li kolilerde
600 ml sosis, 20’li kolilerde
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Sertifikalar

IFT ROSENHEIM
DIN EN ISO 11600

TEKASIL WS

Yapılarda, özellikle yüksek katlarda, rüzgar ve negatif hava koºullarına mukavim cephe
uygulamalarında kullanılan UV’ye dayanıklı, DIN EN ISO 11600 belgeli çok yüksek kalite nötral
silikondur.
Cam, ahºap, beton, seramik, metal, alüminyum ve bir çok plastik maddeye iyi yapıºma sağlar.
%50’ye kadar esneme kabiliyetine sahiptir.

Renk

:

Ambalaj :

Çok geniş bir renk yelpazesine sahiptir.
300 ml kartuş, 20’li kolilerde
600 ml sosis, 20’li kolilerde

°C

5°C

UV

Sertifikalar

IFT ROSENHEIM
DIN EN ISO 11600

TEKASIL ALKOKSI
Yapılarda, özellikle yüksek katlarda, rüzgar ve negatif hava koºullarına
mukavim cephe uygulamalarında kullanılan UV’ye dayanıklı, DIN EN
ISO 11600 belgeli çok yüksek kalite nötral silikondur.
Cam, ahºap, beton, seramik, metal, alüminyum ve bir çok plastik
maddeye iyi yapıºma sağlar. %50’ye kadar esneme kabiliyetine
sahiptir.

:

300 ml kartuş, 20’li kolilerde
600 ml sosis, 20’li kolilerd

RC

R
RT/ KA TE/ CAR
HA
TEL
LA

L

Ambalaj :

Çok geniş bir renk yelpazesine sahiptir.

RA

Renk

COL
OU

Renkler

Sertifikalar

IFT ROSENHEIM
DIN EN ISO 11600

°C

5°C

UV
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SİLİKONLAR
S-SIL N
Yapıda cephe uygulamaları baºta olmak üzere bir çok yüzeye yapıºma sağlayan UV’ye dayanıklı,
yüksek kalite nötral silikondur, cam, ahºap, beton, taº, seramik, metal, alüminyum ve plastik
maddelere iyi yapıºma sağlar.
Boya gerektirmeyen prekast ve yapı dilatasyın derzleri ile soğutma reyonu ve kabinlerde kullanılır.
%50’ye kadar esneme kabiliyetine sahiptir.

Renk

:

Ambalaj :

Çok geniş bir renk yelpazesine sahiptir.
300 ml kartuş, 20’li kolilerde
600 ml sosis, 20’li kolilerde
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Renkler
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Sertifikalar

UV

IFT ROSENHEIM
DIN EN ISO 11600

TEKASIL T
Isıcam sektöründe sekonder yapıºtırıcı olarak ayrıca cam yapıºtırmada kullanılan ROSENHEIM kalite sertifkalı özel bir nötral silikondur.
Cam, ahºap, beton, seramik, metal alüminyum, polikarbonat ve
bir çok plastik maddeye iyi yapıºma sağlar. UV ve kimyasallara
dayanıklıdır.

Renk

:

Ambalaj :

Siyah
600 ml kartuş, 20’li kolilerde
200 kg varillerde

°C

Sertifikalar

IFT ROSENHEIM
DIN EN ISO 11600

5°C

UV

IG INSULATING GLASS SİLİKON
Isı cam üretiminde sekonder yapıºtırıcı olarak kullanılır. UV ıºınlarının çok yüksek olduğu yerlerde
önerilir. Her tür cama, plastiğe ve diğer metaryellere mükemmel yapıºma sağlar, Solvent
içermez, ısıcam uygulama ürünleri ile uyumludur. Düºey yüzeylerde akma yapmaz.
Nötral ve kokususdur. Korozyona neden olmaz, yağmur, kar, olağandıºı hava koºullarına
dayanıklıdır.
+5°C ile + 60°C arasında uygulanabilir.
-50°C ile + 180°C arasındaki ısılarda esnek kalır.
A ve B Komponentlerin karıºımı
Uygulama öncesi her iki komponenti homojen bir ºekilde karıºtırınız.
Karıºtırma aºağıdaki oranda yapılmalıdır.
A komponenet: B komponent = 10 : 1 hacımca
A komponenet: B komponent = 10 : 0,77 ağırlıkça
Renk

:

Ambalaj :
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Siyah
A Komponent 190 lt metal varil
B Komponent 19 lt bidon

°C

5°C

UV

Sertifikalar

IFT ROSENHEIM
DIN EN ISO 1279

SİLİKONLAR
TEKAFIKS FOR MIRORS / Ayna Silikonu

Özellikle flotal aynalarının yapıºtırılması için geliºtirilmiºtir. Alüminyum, cam, seramik, beton ve
ağaç yüzeylere yapıºır. Solvent ve asetik asit içermez, Elastikiyetini sürekli korur.

Kesinlikle akma yapmaz. Silikon aynaya aºağıdan yukarı doğru yaklaºık 1 cm geniºilik, 20 cm
uzunluğunda yan yana parçalar halinde sıkılmalımalıdır. Her 1 kg ayna için 20 cm boyunda silikon
sıkılmalıdır.

Renk

:

Standart olarak beyaz ve gri

Ambalaj :

300 ml kartuş, 20’li kolilerde

°C

5°C

UV

TEKAFIKS FOR AQUARIUM / Akvaryum Silikonu

Asetik asit esaslı olup, yüksek kalite ve elastikiyete sahip, akvaryum üretimi ve tamirinde
kullanılan bir silikondur. Ürün yüksek yapıºma ve elastikiyet özelliğinden dolayı cam, seramik,
cilalı yüzey ve alüminyum üzeri uygulamalarda çok baºarılıdır. Yüksek teknil özelliklere sahiptir.
UV’ye ve kimyasallara dayanımlıdır.

Renk

:

Ambalaj :

Şeffaf, Siyah
300 ml kartuş, 20’li kolilerde

°C

5°C

UV

TEKAFIX FOR MARBLE / Mermer Silikonu

Mermer ve doğal taºların yapıºtırılmasında kullanılan, leke bırakmayan ve derz dolgu silikonu
olarak sa kullanılabilen nötral silikondur. Hareket Kabiliyeti yüksek, astarsız yapıºabilen, UV
dayanımı yüksek bir malzemedir.
Korozyona neden olmaz, nemli yüzeylerde küf oluºturmaz.

Renk

:

Ambalaj :

Şeffaf, beyaz diğer renkler isteğe bağlı
300 ml kartuş, 20’li kolilerde
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L

5°C

UV
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SİLİKONLAR
TEKASIL 300°C / Sıvı Conta

Kalıcı olarak 250°C’ye geçici olarak 300°C’ye dayanıklı asetik asit esaslı silikondur, endüstri
alanlarında kullanılır.

Devamlı yüksek sıcaklığa maruz kalan yerlerde patlarlı motorlarda yağ sızmasını önleyici sıvı
conta olarak makina ve motor yağları ile temas eden yerlerde ve motor kapaklarında, sıcak su ve
buharla temas eden yerlerde buhar tesisatlarında flanº contası olarak, elektrik devrelerinin
sıcaklık ve nemden korunmasında izolasyon malzemesi ve yapıºtırıcı olarak sıcak hava
kanallarında ve sac ek yerlerinde sızdırmazlık malzemesi vibrasyon emici olarak kullanılmaktadır.
Renk

:

Ambalaj :

Kırmızı ve bej standart renklerdedir.
300 ml kartuş, 20’li kolilerde

°C

5°C

UV

TEK-SIL SC / Duşakabin Silikonu

Tek-sil SC yüksek kaliteli, elastik, %100 antibakteriyel ve duº kabinlerinde kullanılmak üzere özel
olarak geliºtirlmiº asetik silikondur.

%100 silikon olup kesinlikle solvent içermez UV ıºınlarına dayanıklıdır. Antibakteriyel özelliği
sayesinde bakteri barındırmaz. Kararma yapmaz, çok hızlı kurur ve kürlerdikten sonra elastikiyetini korur.

Renk

:

Ambalaj :

Şeffaf, Beyaz
300 ml kartuş, 20’li kolilerde

°C

5°C

UV

Sertifikalar
DIN EN ISO 846

TEK-SIL AF / Genel Amaçlı Silikon
Yüksek kalite ve yaklaºık 0,98 g/cm yoğunlukta, hava ile kürlenen antibakteriyel, asetik bir
sızdırmazlık ve yapıºtırma malzemesidir.
Ürün antibakteriyel özelliğinden ötürü banyo ile mutfaklarda, buzdolaplarında, kurutma
dolaplarında, soğuk hava deposu izolasyonunda, cam montaj detaylarında, duºakabin imalat ve
montajında, soğuk hava odaları montajında ve kararma yapması istenmeyen yerlerde baºarı ile
kullanılır.

Renk

:

Ambalaj :

Şeffaf, beyaz, gri, vs
280 ml kartuş, 24’lü kolilerde

°C

5°C

UV
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PANEL YAPIªTIRMA
SİSTEMLERİ

YENİLİKLER
ÇÖZÜMLER
• Primer Astar

• Mesafe Bandı

İç ve dıº kaplama panellerinin yapıºtırılmasında, otomotiv, tekne
yapımı ve onarımında, çatılarda, kapalı kasa silolarda, alüminyum
yapılarda, yüksek güneº ıºığına dayanım ve uzun ömür gerektiren
tüm uygulamalarıda CGS Kimya yapıºtırıcı ürünleri, astar malzemeleri ve yapıºtırıcı bantları yüksek stok miktarlarıyla daima

Tekafleks Panel Adhesive / Yapıºtırıcı Ürün

hizmetinizde.

HİBRİTLER VE MS POLİMERLER

HİBRİTLER VE MS POLİMERLER
TEKAFLEX MS 40
Modifiye Silan (MS) esaslı, çok yüksek yapıºma gücünde, dıº ve iç cephe kaplama panellerinin
yapıºtırılmasında, dilatasyon derzlerinde, otomotiv, tekne yapım tamirinde, çatı uygulamalarında
alüminyum yapılarda kullanılan bir yapıºtırıcıdır. Rosenheim Sertifikalıdır.
MS40 çevre dostudur; solvent, izosiyanat ve silikon içermez, kimyasal olarak tamamen nötral
olup, kokusuzdur. Yüksek elastikyet ve fleksibiliteye sahiptir. Küçülme oranı %1’den azdır. Beton
plastik, alüminyum, ahºap, tuğla, kiremit ve muhtelif metallere, v.s.’ye mükemmel yapıºır. UV’ye
dayanıklı olup boyanabilir. Islak ve nemli yüzeylere uygulanabilir.
Panel yapıºtırma sistemindeki diğer tamamlayıcı ürünler çift taraflı band ve black primer’dir.

Renk

:

Ambalaj :

Beyaz, siyah, gri
290 ml kartuş, 20’li kolilerde
600 ml kartuş, 20’li kolilerde

SILICONE
IZOCIANATE

FREE

UV

Kg

5°C

Sertifikalar

LED EMICODE
DIN EN ISO 1600

TEKAFLEX MS 15

MS (Modifiye Silan) esaslı, yüksek yapıºma gücünde, yapı derzlerine uygun esnek derz
dolgusudur. Çevre dostudur. Solvent, izosiyanat ve silikon içermez. Kimyasal olarak tamamen
nötral olup, kokusuzdur. Yüksek elastikiyet ve fleksibiliteye sahiptir. Küçülme oranı %1’den azdır.
Beton, prekast, doğramalarda, dıº cephelerde, yapı dilatasyonlarının çatlak ve derzlerinde,
ahºap, tuğla ve muhtelif metallerin yapıºtırılmasında kullanılır. Plastik, alüminyum, ahºap, tuğla,
kiremit ve muhtelif metallere mükemmel yapıºır. UV’ye dayanıklı olup, ıslak ve nemli yüzeylere
uygulanabilir. Boyanabilir.

Renk

:

Ambalaj :

Beyaz, siyah, gri
290 ml kartuş, 20’li kolilerde
600 ml kartuş, 20’li kolilerde

SILICONE
IZOCIANATE

FREE

UV

Kg

5°C

Sertifikalar

LED EMICODE
DIN EN ISO 1600

SIMP-SEAL 55
Yeni çevre dostu SIMP Polimer teknolojisi ile üretilmiº, mükemmel ve kalıcı bir elastik tutunma
sağlayan yapıºtırıcıdır. Primersiz mükemmel yapıºma sağlar. Ürünün gıda sektöründe kullanım
belgesi vardır. Modifiye edilmiº polimer esaslı yapıºtırıcıdır. Solvent içermez, boyanabilir. Hava
kabarcığı yapmaz, yüksek UV dayanımı vardır. Panel, çelik, alüminyum, ahºap ve plastik
metaryallerin yapıºtırılmasında. Tüm iç ve dıº mekan uygulamalarında, otomotivde, giydirme
cephelerde, havalandırma kanalları, soğuk hava odaları montajı, soğutma kabinleri ve
reyonların üretimi, klima, yağmur olukları ve metal sac birleºimlerinde titreºimi azaltmak için
kullanılır.

Renk

:

Ambalaj :

Beyaz, gri, siyah, kristal
290 ml kartuş, 20’li kolilerde
600 ml kartuş, 20’li kolilerde
EN1186, EN13130
CEN/TS14234

SILICONE
IZOCIANATE

FREE

UV

Kg

5°C
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HİBRİTLER VE MS POLİMERLER
TEKAFIKS HT (HIGH TACK)

Hibrit MS Polimer esaslı, tek komponentli, çok yüksek yapıºma kabiliyeti olan bir üründür.
Mekanik sabitleme özelliği vardır ve çok ağır malzemelerin yapıºtırılmasında kullanılır.
Çok yüksek ve hızlı tutunma sağlar. Nemli yüzeylerde kullanılabilir. Kokusuzdur. Yüksek UV
dayanımı vardır. 10cm² de 250 kg’ın üzerinde ağırlık taºıyabilir.

Renk

:

Ambalaj :

Beyaz
290 ml sosis, 20’li kolilerde
600 ml sosis, 20’li kolilerde

SILICONE
IZOCIANATE

FREE

Kg

Sertifikalar
IFT ROSEMHEIM
DIN EN ISO 1600

TEKAFIKS SUPER MS TRANSPARENT
Tek komponenetli, hibrit MS polimer esaslı, ºeffaf ve %100 saydam renk, hemen hemen her
yüzeye yapıºma sağlayan dolgu yapıºtırma malzemesidir.
Ahºap, metal, alüminyum, çelik, seramik, polikarbonat, polyester, mermer, cam, polistren ve
PVC’ye mükemmel yapıºma sağlar. UV dayanımlıdır.

Renk

:

Ambalaj :

Kristal, şeffaf
290 ml kartuş, 20’li kolilerde
600 ml kartuş, 20’li kolilerde

SILICONE
IZOCIANATE

FREE

UV

Kg

5°C

SIMP COAT 25
Solventsiz, silikon ve bitüm içermeyen, kuruduktan sonra büzüºme ve çökme yapmayan, UV
dayanımlı su yalıtım malzemesidir. Ürün tamamen kürlendikten sonra, malzeme su geçirmezdir.
Mükemmel yapıºma mukavemetine sahiptir. Malzeme maximum 5 mm’ye kadar olan çatlakları
onarmaktadır.

Renk

:

Ambalaj :
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Gri
2x7 kg’lık aluminyum paket

POLİÜRETAN MASTİKLER

POLİÜRETAN MASTİKLER
U-SEAL 907 / Poliüretan Derz Dolgu Mastiği

Düºük modüllü, elastik havanın nemi ile kürlenen, %25 hareket kabiliyeti ve çok yüksek makanik,
kimyasal dayanıma sahip derz dolgu ve yapıºtırma amaçlı poliüretan mastiktir. DIN
18540/F/25LM sertifikalıdır. Özellikle Yüksek gerilim ve streslere maruz kalabilecek yapı derzleri
için özel olarak geliºtirilmiºtir.
Kullanım alanları: Yatay ve düºey ditalasyon ve yapı derzleri, prekast elemanları, dıº cephe duvar
ve kaplama derzleri, tuğla, duvar, ahºap, beton ve metal derzleri, zemin, balkon, iç ve dıº
duvarlar ile kapı pencere boºlukları, çatı v.s.
Renk

:

Ambalaj :

Beyaz, gri, tüm standart ve özel renkler
300 ml kartuş, 12’li kolilerde
600 ml kartuş, 20’li kolilerde

Shore A Sertlik Değeri : 40 - 45

°C
UV

SERTİFİKALAR
ISO 11600 F25LM
DIN 18540 BS6920

U-SEAL 500 / Yapıştırma ve Derz Dolgu Mastiği

Tek komponentli elastik poliüretan yapıºtırma ve dolgu mastiğidir. Zımparalanabilir, boyanabilir
kalıcı elastik ve tiksotropiktir.
Kullanım alanları: Beton, zemin derzleri, prekast, taº yapıºtırma, çelik metal ve alüminyum
profillerde, karoser uygulamalarında, hertürlü doğrama kenarlarında, çatı kanalet ve su borusu
uygulamalarında, klima kanal uygulamalarında kullanılır. Ahºap soğutma reyonları ve kabinleri,
plastik gibi bir çok yüzeyde kullanılır.

Renk

:

Ambalaj :

Beyaz, gri, siyah
300 ml sosis, 12’li kolilerde
600 ml sosis, 20’li kolilerde

Shore A Sertlik Değeri : 40

°C

SERTİFİKALAR
ISO 11600 F25 HM

UV

U-SEAL 816 / Kendi Kendine Yayılan Poliüretan Mastik
Elastik, tek komponentli, Self levelling, (kendi kendine
yayılarak yüzeyin ºeklini alabilen), havanın nemi ile kürlenen
ve yüksek performanslı poliüretan mastiktir. %25 hareket
kabiliyeti ve çok yüksek mekanik, kimyasal dayanımı vardır.
hidro karbonlarla, uçak yakıtı ve diğer yakıtlara dayanıklı, tünel
hava alanı petrol istasyonu ve köprü inºaatlarında kullanıma
uygun poliüretan mastiktir.
DIN 18540 ve BS 5212 sertifikalıdır. Hava kabarcığı yapmaz.

Renk

:

Ambalaj :

Beyaz, gri, siyah
600 ml sosis, 20’li kolilerde
200 lt fıçılarda
SERTİFİKALAR
ISO 11600 F25 HM - DIN 18540
BS 52112

°C
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5°C

UV

POLİÜRETAN MASTİKLER
TEK-FLEX PU 20 /Poliüretan Derz Dolgu Mastiği

Düºük modüllü, elastik havanın nemi ile kürlenen, %25 hareket kabiliyeti ve çok yüksek makanik,
kimyasal dayanıma sahip derz dolgu ve yapıºtırma amaçlı poliüretan mastiktir. DIN
18540/F/25LM sertifikalıdır. Özellikle Yüksek gerilim ve streslere maruz kalabilecek yapı derzleri
için özel olarak geliºtirilmiºtir.
Kullanım alanları: Beton, zemin derzleri, prekast, taº yapıºtırma, çelik metal ve alüminyum profillerde, karoser uygulamalarında, hertürlü doğrama kenarlarında, çatı kanalet ve su borusu
uygulamalarında, klima kanal uygulamalarında kullanılır. Ahºap soğutma reyonları ve kabinleri,
plastik gibi bir çok yüzeyde kullanılır.
Renk

:

Ambalaj :

Beyaz, gri, tüm standart ve özel renkler
300 ml kartuş, 12’li kolilerde
600 ml kartuş, 20’li kolilerde

Shore A Sertlik Değeri : 40 - 45

°C
UV

TEK-FLEX PU 40 / Yapıştırma ve Derz Dolgu Mastiği

Tek komponentli elastik poliüretan yapıºtırma ve dolgu mastiğidir. Zımparalanabilir, boyanabilir
kalıcı elastik ve tiksotropiktir.
Kullanım alanları: Beton, zemin derzleri, prekast, taº yapıºtırma, çelik metal ve alüminyum
profillerde, karoser uygulamalarında, hertürlü doğrama kenarlarında, çatı kanalet ve su borusu
uygulamalarında, klima kanal uygulamalarında kullanılır. Ahºap soğutma reyonları ve kabinleri
plastik gibi bir çok yüzeyde kullanılır.

Renk

:

Ambalaj :

°C

Beyaz, gri, siyah
300 ml sosis, 12’li kolilerde
600 ml sosis, 20’li kolilerde

5°C

UV
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POLİÜRETAN KÖPÜKLER

POLİÜRETAN KÖPÜKLER
TEKAPUR DOLGU KÖPÜĞÜ, MANUEL & TABANCALI
Poliüretan esaslı, tek komponentli, yüksek kapasiteli köpük. Çok yüksek ısı ve ses yalıtımı sağlar.
Ahºap, tuğla, beton, metal, alüminyum gibi bir çok yüzeye mükemmel yapıºma sağlar.
Yapıda ve soğuk hava odalarında dolgu, yalıtım, montaj ve doğrama kenar dolgusu olarak
kullanılır. 750 ml tüpte 40-45 litre serbest köpük hacmi vardır.

Renk

: 750 ml tüplerde, 12’li kolilerde

Sertifikalar

F

E

EN 13501

EN ISO 717-1

DIN 52612

IFT ROSENHEIM
EN ISO 717-1

DIN 4102
del 1

TEKAPUR YAPIŞTIRMA VE MANTOLAMA KÖPÜĞÜ, MANUEL & TABANCA
Poliüretan esaslı, tek komponentli, az genleºen özel tabancalı yapıºtırma köpüğüdür. Yalıtım
Plakaların (mantolamada kullanılan XPS, EPS plakalar/strafor gibi), beton, ahºap, bitümlü
izolasyon malzemelerinin yapıºtırılmasında kullanılan, az ve yavaº genleºen tek komponentli
manuel yada tabancalı köpüktür.
800 ml tüp ile yaklaºık 6-8 m² yalıtım malzemesi monte edilebilir. ısı iletkenliği 0,036 W(mk) 20°C
gibi çok düºüktür.
Ambalaj

E

: 800 ml tüplerde, 12’li kolilerde

B1

Kg

Sertifikalar
EN 13501

DIN EN 13501

Technical approval

Technical approval

IFBT GmbH

ETAG 004, DIN EN 12090, DIN EN 1607

Technical approval

TEKAPUR KÖPÜK TEMİZLEYİCİSİ

Tekapur Köpük Temizleyicisi, poliüretan köpük ve köpük tabancası temizleyicisidir.
Uygulamadan hemen sonra, kurumamıº poliüretan köpüğü temizler. Uygulama tabancasının
içerisinde poliüretan köpüğün kurumasını engeller. PU köpüğü, tabancanın adaptöründen
temizlemek için sprey valf bulunur. Ozon tabakasına zararlı itici gazlar içermez.

Ambalaj

: 500 ml tüplerde, 12’li kolilerde
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YANGIN GECİKTİRİCİ ÜRÜNLER

YANGIN GECİKTİRİCİ ÜRÜNLER
TEKASIL FIRESTOP NEUTRAL / Yangın Geciktirici Nötür Silikon
Aleve karºı mükemmel dayanıklıdır. UV dayanımı vardır. Ürün cam,ahºap, beton, tuğla, kiremit,
taº ve seramik, çelik alüminyum, plastikte yangına karºı yapılan kapı etrafında, kablo ve geçiº
noktalarında, dilatasyon derzlerinde kullanılır.

: Standart ve özel renkler

Ambalaj

: 300 ml kartuş, 20’li kolilerde

Renkler
COL
OU

Renk

RC

R
RT/ KA TE/ CAR
HA
TEL
LA

RA
L

E

Sertifikalar

5°C

UV

DIN EN 13501-1E

TEKADOM FIRESTOP / Yangın Geciktirici Silikonize Mastik

Tek komponentli plastoelastik bir akrilik dispersiyon olup, alevin ve yangının yayılmasını geciktirir.
Pürüzlü ve gözenekli yüzeylere mükemmel yapıºır, nem alabilen yüzeylerde sızdırmazlık amacı ile
de kullanılır, boyanabilir, UV’ye dayanımı yüksektir, solvent içermez.
Bölme iç cephe duvarları ile zemin derzlerinde, doğrama kenarlarında ve muhtelif yapı elemanlarında, otel, konut, iº merkezlerinde, hastanelerde, havaalanlarında, v.s. yerlerde uygulanır.
Sadece iç cephelerde kullanılmalıdır.

Renk

: Beyaz, gri

Ambalaj

: 300 ml kartuş, 20’li kolilerde
600 ml sosis, 20’li kolilerde

SILICONE
IZOCIANATE

FREE

UV

Sertifikalar

UV

DIN 4102-1 B1

TEKAPUR FIRESTOP / Yangın Geciktirici Pu Köpük
Yangını, dumanı ve gaz geçirgenliğini belli sürelerde
engelleyen, B1 gaz içeren, yüksek ısı ve ses izolasyonu
sağlayan poliüretan köpüktür. Uluslararası ENAC ve UKAS
belgelerine sahiptir.
Tahta, beton, metal, aluminyum, kiremite mükemmel
yapıºır. Yanmaz kapı imalat ve montajında, elektrik aksamı
bölümlerinde soğuk hava odaları montajında kullanılır.
Ambalaj

: 750 ml tüplerde, 12’li kolilerde

Sertifikalar

B1

DIN 4102 del 1

C-SI.ПБ05.B.00763

BS 476-20

EN 13501

EN 13501
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TAMAMLAYICI YAPIŞTIRICILAR

TAMAMLAYICI YAPIŞTIRICILAR
U-BOND 309
Tek komponentli hızlı kuruyan, solventsiz, En 204 D4 belgeli poliüretan yapıºtırıcıdır. U-BOND
309, çok hızlı kürlenen, tek komponenetli, solvent içermeyen, havanın nemi ile kuruyan poliüretan esaslı bir yapıºtırıcıdır. Ürün yaºlanmaya, hava koºullarına ve ısı farklarına karºı yüksek
dirence sahiptir. Malzeme DIN En 204 D4 onaylıdır ve WATT 91 normuna gör 80°C’ye dayanıklı
bir üründür. Ahºap, metal ve yapı montaj iç ve dıº cephe uygulamalarında yüksek mekanik
dayanım koºullarına göre üretilmiºtir.
Yüksek mekanik mukavamet gerektiren montaj ve dıº uygulamalarına uygundur. Yapıda
kimyasal ankrajlamada, seramik, PVC, XPS, suni doğaltaº yapıºtırmada, pencere ve cephe
uygulamalarında köºe birleºimlerinde kuvvetli yapıºtırıcı olarak kullanılır.

Renk

: Yarı saydam

Ambalaj

: 310 ml kartuş, 24’lü kolilerde

Sertifikalar
ISO204 D4

TEK-FLEX MEMBRAN YAPIŞTIRICI

Çok yüksek olarak kalite elastik, tek komponenetli yapıºtırıcıdır. Çok kolay uygulanabilir. Kürlendikten sonrada esnekliğini korur, özellikle EPDM Membran yapıºtırma için çok uygundur.
Birçok yapı elemanına da mükemmel yapıºma sağlar. EPDM Membranların birbirine muhtelif
diğer yapı elemanlarına yapıºtırılmasında kullanılır.

Renk

: Siyah

Ambalaj

: 600 ml sosis, 20’li kolilerde

KİMYASAL DÜBEL
Epoxi esaslı, iki bileºenli ankraj ve montaj malzemesidir. Solvent içermez ve mekanik dayanımı
çok yüksektir. Çok hızlı priz alır ve 1 saat sonrasında üzeri kaplanabilir. Kimyasal dayanımı
yüksek bir malzeme olup filiz ekimince kullanılır. Beton, taº, civata, pim, çelik, ağaç, alüminyum
ile yapıºır.

Renk

: Gri

Ambalaj

: 410 ml kartuş
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TAMAMLAYICI YAPIŞTIRICILAR
TEKADOM / Yüksek Kalite Silikonize Mastik
Çok yüksek kalite silikonize mastik olup, SNJF belgelidir. Pencere ve kapı doğrama montajında,
duvar çatlak tamirinde, beton, ahºap, seramik fayans ve gerilimlerin düºük iç ve cephe
uygulamalarında iyi yapıºma sağlar.
Prefabrik yapı elemanları arasındaki genleºme derzlerinde, ahºap PVC demir ve alüminyum
doğramaların montajında her türlü doğramanın sıva denizlik ve diğer yapı malzemelerinin
birleºimlerinde eternit, alüminyum çatı ve cephe plakalarında ve her türlü yapı malzemesinde ve
çatlaklara karºı boya öncesi kullanılır.

Renk

: Beyaz, altınmeşe, antikmeşe

Ambalaj

: 300 ml/570 gr kartuş, 20’li kolilerde

UV

Renkler
5°C

COL
OU

SILICONE
IZOCIANATE

FREE

RC

R
RT/ KA TE/ CAR
HA
TEL
LA

RA
L

TEK-SIL ACRYL / Silikonize Mastik

Yüksek kalite silikonize mastik olup bir çok akrilik mastiğe göre mükemmel esneme ve yapıºma
özelliğine sahiptir.
Prefabrik yapı elemanları arasındaki genleºme derzlerinde, ahºap PVC demir ve alüminyum
doğramaların montajında her türlü doğramanın sıva denizlik ve diğer yapı malzemelerinin
birleºimlerinde eternit, alüminyum çatı ve cephe plakalarında ve her türlü yapı malzemesinde ve
çatlaklara karºı boya öncesi kullanılır.

Renk

: Beyaz ve gri

Ambalaj

: 300 ml kartuş, 24’lü kolilerde

SILICONE
IZOCIANATE

UV

FREE

5°C

TEKADOM BITUMEN / Bitüm Mastik
Bitüm esaslı dolgu ve yapıºtırma malzemesidir. Alüminyum, bakır, pirinç, seramik, bitüm, kiremit,
sıvaya iyi yapıºır. Islak yüzeye. UV’ye dayanıklıdır. Çatılarda, baca kenarlarının kapatılmasında
eskimiº membranların tamirinde, bitüm levhalarda ki çatlaklarda, metal, beton, sıva , duvar,
arasındaki çatlak ve boºluklarda kullanılır.

Renk

: Siyah

Ambalaj

: 300 ml kartuş 20’li kolilerde

SILICONE
IZOCIANATE
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FREE

UV

TAMAMLAYICI YAPIŞTIRICILAR
TIOELAST KOS SELF LEVELING & GUN GRADE / Polisülfit Esaslı Dolgu Mastiği
İki komponenetli polisulfit esaslı, kimyasallara dayanımı yüksek, derz dolgu malzemesidir. Yağ,
petrol ve kimyasallara dayanıklıdır. Beton ve ahºaba mekümmel yapıºır. UV dayanımı yüksektir
ve çok yüksek kimyasal değerlere sahiptir, %25 hareket kabiliyeti vardır. Yapıda dilatasyon
derzlerinde, kimyasal madde sızma riski olan bina inºaatlarında, su toplama havuzlarında, petrol
istasyonu ve havaalanı derzlerinde uygulanır.
Tioelast KOS Self Leveling (kendi kendine yayılan) sadece yatay yüzeylerde kullanılır. Daya iyi
yapıºma için Primer KVZ 12 kullanılması önerilir.

Renk

: Gri

Ambalaj

: 4 kg = 2,5 litre (A+B) set halinde

UV

Sertifikalar
IFT ROSEMHEIM

5°C

DIN EN ISO 11600

TIOELAST TM / Isıcam Macunu (Thiokol)

İki komponentli, polisulfit, esaslı ısıcam yapıºtırıcı ve dolgu
malzemesidir. Cam, plastik ve metale yapıºma sağlar.
Gerilim ve vibrasyonu absorbe eder. Isıcam Üretiminde
sekonder yapıºtırıcıdır. Uygulamayı müteakiben 6 saat
içinde cam kullanılabilir.
203,5 lt su buharı ve gaz geçirgenliği düºük olduğu için
gaz dolgulu ısıcam üretimine uygundur.

Renk

: Siyah

Ambalaj

: 2,5 lt - 4 kg (A+B) set 203,5 lt
(A+B) varilli set

UV

5°C

TEKADOM 1200°C
İnorganik silikat esaslı, asbest içermeyen yapıºtırıcıdır. Dolgu malzemesi olarak kullanılmaz.
Ateºe dayanıklı tuğla, ºömine ocak ve fırın gibi yerlerin imalatı ve onarımında; metal, tuğla,
beton, alüminyum, çelik, demir, cam gibi materyallerin yapıºtırılmasında kullanılır.
1200°C’yekadar dayanımlıdır. Nem ve hava koºullarına dirençlidir. Düºeyde akma yapmaz ve
primer gerektirmez.

Renk

: Siyah

Ambalaj

: 300 ml kartuş 20’li kolilerde

SILICONE
IZOCIANATE

UV

FREE

°C
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ASTARLAR (PRIMERLER)

ASTARLAR (PRIMERLER)
BLACK PRIMER

Yapıºtırıcı ürünün gücünü arttırmak için kullanılan poliüretan esaslı bir astar malzemesidir. (Primer)
Özellikle gözenekli bir çok yüzeyde kullanılır. Temiz yüzeye sürüldükten sonra 30 dakika içinde
kurur. 1 cm derinlikte bir derz için gerekli primer yaklaºık 1 mt için 5 ile 7 gr. kadardır.

Renk

: Siyah

Ambalaj : 1 lt Alüminyum şişelerde

PRIMER PL

Tek komponentli, poliakrilat ve metoksilan esaslı primer

Ambalaj : 200 gr alüminyum kutu

PRIMER PU 10

Yapıºtırıcı ürünün gücünü arttırmak için kullanılan poliüretan esaslı bir astar malzemesidir. (Prımer)
özellikle gözenekli birçok yüzeyde kullanılır.

Renk

: Şeffaf

Ambalaj : 1 lt Alüminyum tenek kutu
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ASTARLAR (PRIMERLER)
PRIMER KVZ 16

Yapıºtırıcı ürünün gücünü arttırmak için kullanılan poliüretan esaslı bir astar malzemesidir. (Primer)
kompakt laminant uygulamaları ile gözenekli birçok yüzeyde kullanılır.

Ambalaj : 1 lt Alüminyum tenek kutu

PREMIER KVZ 12

2 komponentli, epoksi esaslı su sızdırmaz primerdir.

Ambalaj

: A komponent : 130 gr aluminyum kutu
: B komponent : 65 gr aluminyum kutu

Primerler: Uygulanacak ana yapıºtırıcı malzemenin türüne göre çeºitlenmekle birlikte; kullanım amaçları uygulanan yüzeyin gerilimini arttırıp, UV
dayanımı ve yüksek elastikiyet özelliği sayesinde yapıºtırıcı kimyasalların daha iyi tutmasına yardımcı olur.
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BANTLAR

BANTLAR
TEK-BAND SPS ÇİFT BANT

SPS çift taraflı bant, bir yüzünde koruyucu folyo bulunan çift taraflı yapıºkan köpük banttır.
Kaplama panellerinin birleºtirilmesinde kullanılır. Suya, dona ve ağır ºartlara karºı korumalıdır.

Dış kaplama

:

Kırmızı

Bandın Rengi

:

Siyah

Boyut

:

3mm x 12mm x 25mt

Kalınlık x Genişlik :

TEK-BAND SPS TEK TARAFLI KÖR KASA BANDI

Kapı, pencere, cephe, montaj iºlerinde ve kör kasalarda kullanılmak üzere tek yüzeyi yapıºkanlı,
ağ takviyeli, yüksek yapıºma mukavemetine sahip ve yüksek yoğunluklu kapalı hücreli polietilen
banttır.

Dış kaplama

:

Sarı

Bandın Rengi

:

Gri

Boyut

:

Uzunluk : 25 mt (+/-%5)

Kalınlık x Genişlik :

2 mm x 50 mm

Not: Talep doğrultusunda istenilen geniºlikte ve kalınlıkta tedarik edilebilir.

TEK-BAND ALÜMİNYUM FOLYOLU BUTİL BANT
Kıº bahçesi ve giydirme cephelerde baskı profilinin altında, çatlakların ek yerlerinde ve sıva bitiº
yerlerinde; su sızdırmazlığını sağlamak amaçlı kullanılır. Bütil, alüminyum folyo ile lamine edilmiºtir.
Yüksek yapıºma özelliğine sahiptir ve uygulama için primer gerektirmez. UV dağılımlıdır. Su ve
buharı geçirmez.
Dış kaplama

:

Alüminyum

Bandın Rengi

:

Gri

Boyut

:

Uzunluk 10 mt

Kalınlık x Genişlik :

0,7 mm x 50 mm - 1 mm x 50 mm
0,7 mm x 75 mm - 1 mm x 75 mm
0,7 mm x 100 mm - 1 mm x 100 mm

Not: Talep doğrultusunda istenilen geniºlikte ve kalınlıkta tedarik edilebilir.
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BANTLAR
TEK-BAND ÇİFT TARAFLI BUTİL BANT
Çatı kaplama, cephe panelleri, soğutma reyonları ve kabinlerinin üretimi, ısıtma ve havalandırma
sistemleri ile otomotiv sektröründe; hava, su, toz izolasyonunun ve titreºimin engellenmesini
sağlama amaçlı kullanılır.
100% katı madde içeriklidir. Hemen yapıºır ve primer kullanımı gerektirmez.

Dış kaplama

:

Beyaz, Sarı

Bütil Rengi

:

Gri, Siyah

Boyut

:

Uzunluk 14 mt

Kalınlık x Genişlik :

1mm x 10mm
1mm x 15mm
1mm x 20mm

TEK-BAND VHB AKRİLİK ŞEFFAF BANT
Akrilik esaslı olup reaksiyonunu 24 saate tamamlar. ªeffaftır.

Dış kaplama

:

Sarı

Bandın Rengi

:

Gri

Boyut

:

Uzunluk : 25 mt (+/-%5)

Kalınlık x Genişlik :

2 mm x 50 mm

Not: Talep doğrultusunda istenilen geniºlikte ve kalınlıkta tedarik edilebilir.

SU TUTUCU DERZ BANDI
Üç boyutlu polimer zincir yapısı sayesinde su ile temas ettiğinde ºiºen, yeni nesil su tutucu derz
bantıdır. Su ile karºılaºtırıldığında ideal ºiºme yaparak betona zarar vermez. Havuzlarda, su
depolarında, deniz suyuna maruz her türlü yapıda, tünel segmentlerde, perdelerin temelleri ile
birleºtiği soğuk derzlerde su tutucu bant olarak kullanılır. Çelik profil ve boruların beton ile temas
ettiği yerlerde, PVC boru giriº çıkıºlarında su tutucu flanº olarak kullanılır.
Malzemenin Yapısı

: Modifiye edilmiş akrilik polimerler

Renk

: Kırmızı

Su Basıncı Dayanımı : 50 m (5 bar)
Genleşme Oranı

: %170

(Su içinde 7 günde)
Uygulama Sıcaklığı : -30°C+50°C
Ambalaj Şekli

: 20x5mm kesintide, 1 rulo 20m-6x20m=120m’lik kutularda
20x10mm kesintide, 1 rulo 10m-6x20m=60m’lik kutularda

29

OTOMOTİV GRUBU ÜRÜNLER

OTOMOTİV ÜRÜNLERİ
U-SEAL 207 PLUS / Oto Cam ve Genel Strüktürel Elastik Yapıştırıcı

Ürünün yüksek boyut stabilitesi ve ağır camlarda dahil sarkma yapmayan değerleri, ticari araçlarda kullanılmasını sağlar. Tek kompenantlı poliüretan teknolojsi ile üretilmiºtir, solvent içermez,
kokusuzdur. Alüminyum kasalarda korozyonu önler. Soğuk uygulamalara müsait, sarkmaya
karºı dayanım, kısa sürede kesilebilme, yüksek tutunma ve boyut stabilitesine sahiptir.
İºlem bitiº bilgileri: otomobiller için 4-6 saattir.

Renk

: Siyah

Ambalaj

: 310 ml kartuş, 600 ml sosis

U-SEAL 201 FAST / Hızlı KürlenenSoğuk Uygulama Oto Cam Yapıştırıcı
Kolay kullanımı ve bazı performans özelliklerinden dolayı ürün otomotiv sektörü için ideal bir cam
yapıºtırma ürünüdür, hızlı kurur. Tek komponenntli poliüretan teknolojisi ile ürütilmiºtir. Solvent
içermez, kokusuzdur, soğuk uygulamara müsaittir. Hızlı kurur, sarkmaya karºı dayanıklıdır.
İºlem bitiº bilgileri: 2-4 saattir.

Renk

: Siyah

Ambalaj

: 310 ml kartuş, 600 ml sosis

U-SEAL 205 MC-LC / Yüksek Modüllü Hızlı Kürlenen Cam Yapıştırıcı
Modül özellikleri ve yüksek viskozite kombinasyonu extra bir torsiyonel, direnç sağlar yüksek
ferekans değerlerinin çok iyi oluºu, içinde radyo anteni ve elektrik donanımı olan camlarda
mükemmel netice sağlar.
Tek komponentli poliüretan teknolojisi ile üretilmiºtir. Solvent içermez, kokusuzdur, soğuk ve
sıcak uygulamalarda müsait, oldukça hızlı kurur, sarkmaya karºı yüksek dayanım, yüksek
tutunma ve boyut stabilitesi, geniº ısı aralıklarında kullanılabilir. -5°C ile + 40°C arası.
İºlem bitiº bilgileri: Otomobiller için 1-2 saattir.

Renk

: Siyah

Ambalaj

: 310 mlkartuş, 600 ml sosis

U-CLEANER / Temizleme Maddesi ve Aktivator

Cam ve seramik katkılı camlarda yapıºma arttırıcı ve yüzey ön hazırlığı amacıyla geliºtirilmiº bür
üründür, çok hızlı kuruyan bir solüsyondur.

Renk

: Şeffaf

Ambalaj

: 30 ml, 250 ml, 1000 ml alüminyum şişelerde
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OTOMOTİV ÜRÜNLERİ
U-PRIMER 130 / Tek Komponentli Hızlı Kuruyan Siyah Astar

Cam yapıºtırmada, yapıºtırmayı arttırıcı ve UV’ye karºı koruma olarak kullanılır. Zararlı urtraviole
ıºınlara karºı bir bariyer oluºturarak tam bir koruma sağlar. Cam, alüminyum, çelik ve plastiklerde
genel amaçlı astar malzemesi olarak kullanılır.

Renk

: Siyah

Ambalaj

: 250, 300, 1000 ml alüminyum şişe

U-SEAL 501 / Hızlı Kürlenen Elastik Yapıştırıcı
Araç gövdesi için geliºtirilmiº, havanın nemi ile kürlenen bir yapıºtırıcıdır. Kaynak yerlerinde,
aracın iç gövde çalıºmalarındaki bölgelerde, boyalı yüzeylerde kullanılır. Her türlü bondin
g(yapıºtırma) iºleminde ve kazalı araçlarla gövde imalatında vibrasyon ve ses azaltıcı üzellikleri
vardır.
Tek komponentli poliüretan teknolojisi ile üretilmiºtir, çok hızlı kabuk bağlama ve kuruma süresi,
kısa süre sonra birçok su ve solvent bazlı boya ile boyanabilir, aynı anda hem yapıºtırır hem
izolasyon sağlar, çok yüksek yapıºma özelliğine sahiptir, kalıcı olarak esnektir, vibrasyon ve ses
emicidir.
Renk

: Siyah

Ambalaj

: 300 ml sosis, 20’li kolilerde

SPRAY SIMP / Çok Yönlü Püskürtülebilir, Elastik Yapıştırıcı
Simp polimer teknolojisi ile üretilen, otomotiv sektöründe araç gövdesi, vagon, kamyon kasaları
ve ticari araçlarda ek ve kaynak yerlerinde, muhtelif imalat ve tamir iºlerinde kullanılır.
Tek komponentli hibrit teknolojisi ile üretilmiºtir, izosiyanat, silikon ve solvent içermez, kaba ve
ince uygulama sistemlerine uygun, primer gerekmeden birçok yüzeye uygulanır.

Renk

: Siyah

Ambalaj

: 290 ml PE kartuş, 400 ml sosis

U-SEAL 500 / Çok Yönlü Kullanıma Uygun, Sarkma Yapmayan Yapıştırıcı
U-Seal 500, araç imalatında ve tamirinde, çok güçlü ve çok yönlü bir yapıºtırıcı olup, her türlü
yapıºtırma iºlemi (metal, emaye yada sırlı ahºap, GRP ve muhtelif plastik malzemeler) için uygundur ve de kısa sürede boyanabilir.
Tek komponentli poliüretan teknolojisi, boyanabilir, kolaylıkla boya ve zımparalama imkanı verir,
yüksek dinamik gerilmelere karºı dayanıklıdır.
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Renk

: Siyah

Ambalaj

: 310 ml kartuş, 400, 600 ml

OTOMOTİV ÜRÜNLERİ
SIMP-SEAL 40 / UV Dayanımı Yüksek Çok Yönlü Kullanımlı Yapıştırıcı

Modifiye polimer esaslıdır. Cam, metaller (çinko, alüminyum, çelik v.s.) cilalı ve astarlanmıº
elemanlar, ahºap ve plastiğe mükemmel yapıºma sağlar. Araç gövdelerinden, kasa, imalatında,
iklimlendirme iºlemlerinde (klima), ısıtma ekipmanlarında ve yüksek esneklikle güçlü yapıºma
gerektiren her noktada baºarı ile kullanılabilir.
Tek komponentli modifiye polimer teknolojisi ile üretilmiºtir, izosiyanat, silikon, solvent içermez,
kokusuzdur, değiºken hava koºullarına mukavimdir. Birçok mataryale mükemmel yapıºma
sağlar, astar (primer) gerektirmez, kullanımı kolaydır, boyanabilme özelliği vardır.

Renk

: Siyah, beyaz, gri

Ambalaj

: 290 ml. PE kartuş 600 ml. sosis

SİMP - SEAL 55 / Yüksek Mukavemetli ve Elastik Striktürel Montaj Yapıştırıcısı

Modifiye polimer esaslıdır. Yüksek dinamik gerilmelere maruz kalabilecek striktürel ve elastik
yapıºtırma iºlemleri için uygundur. İlk anlardaki mükemmel tutunma değerleri sayesinde panel
montajların, panellerin yapıºtırılması gibi muhtelif iºlemlerde kullanılır.
Tek komponentli modifiye polimer teknolojisi ile üretilmiºtir, izosiyanat, silikon ve solvent içermez,
kokusuzdur, UV’ye dayanıklıdır. Yaºlanmaya ve değiºken hava koºullarına mukavimdir. Mükemmel ilk tutunma özelliği, hızlı ve güçlü yapıºma, astarsız (primersiz) birçok yüzeye yapıºır. Mükemmel kesilme ve gerilme direncine sahiptir, boyanabilir.

Renk

: Siyah, beyaz, gri

Ambalaj

: 290 ml PE kartuş, 600 ml sosis

SIMP-SEAL 60 HV / Astarsız, Hızlı, Oto Cam ve Montaj Yapıştırıcısı

Modifiye polimer esaslıdır. Özel olarak yüksek yoğunlukta üretilmiº olup, çok mükemmel ilk
tutunma değerlerine sahiptir. Çok yüksek yapıºme değerlerine ve mekanik değerlere sahiptir.
Tek komponentli modifiye polimer teknolojisi ile üretilmiºtir, izosiyanat, silikon ve solvent içermez,
kokusuzdur, UV’ye dayanıklıdır. Yaºlanmaya ve değiºken hava koºullarına mukavimdir. Cam,
metaller ve plastiğe astarsız (primersiz) yapıºır mükemmel ilk mukavemet ve tutunma değerleri en
yüksek gerilme mukavemeti değerlerine sahiptir.

Renk

: Siyah, beyaz, gri

Ambalaj

: 290 ml PE kartuş, 600 ml sosis
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TAMAMLAYICI ÜRÜNLER VE EKİPMANLAR
TABANCALAR VE DÜZELTME SPATULALARI
SOSİS TABANCASI

KARTUŞ TABANCASI

POLİÜRETAN KAPÜK TABANCASI

DÜZELTME SPATULASI

SIVA FİLESİ
Sıva Filesi 160
4x4 mm elek aralıklı 160 gr/žm² ağırlığında alkaline dayanımlı
fiberglass sıva filesi Çin’den ithal edilmektedir. Protego 160 sıva
filelerinin CE sertifikaları mevcuttur.
Sıva Filesi Plus 160
4x4 mm elek aralıklı, 160 gr/žm² ağırlığında
yüksek alkaline dayanımlı fiberglass
dayanımlı sıva filesidir. CE Sertifikalı olarak
Taiwan’dan ithal edilmektedir.
Sıva Filesi Ultra 160
4x4 mm elek aralıklı, 160 gr/žm² ağırlığındayüksek alkaline dayanımlı fiberglass sıva filesi İspanya’dan ithal edilmektedir.
Protego Ultra 160 sıva fileleri Avrupa Birliği mantolama sistemlerinin standardı olan En Iso 13499 ve ETAG 004’e uygun
olduğu kanıtlanmıºtır.
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TKK VE NPT ÜRÜNLERİ İLE İLGİLİ BAZI UYGULAMA İPUÇLARI:

SERTİFİKALAR
Nachweis

Nachweis

der Eignung eines Dichtstoffes nach der
DIN EN ISO 11600 – F 20 LM

der Prüfung eines Dichtstoffes nach
DIN EN ISO 11600 – G – 25 LM

Prüfbericht 504 35001

Auftraggeber

Prüfbericht 504 37848

Grundlagen

TKK SRPENICA d.d.
Srpenica 1

Produkt
LieferBezeichnung
Farbe

Besonderheiten

Auftraggeber

DIN EN ISO 11600 : 2004-04;
Hochbau – Fugendichtstoffe –
Einteilung und Anforderungen
von Dichtungsmassen

5224 Srpenica
Slowenien

Grundlagen

TKK SRPENICA d.d.
Srpenica 1

DIN EN ISO 11600 : 2004-04;
Hochbau – Fugendichtstoffe –
Einteilung und Anforderungen
von Dichtungsmassen

5224 Srpenica
Slowenien

Einkomponentiger Dichtstoff auf Basis silanterminie rten
Polymers
MS SEALANT

Produkt
LieferBezeichnung

Verwendungshinweise
Dieser Prüfbericht dient zum
Nachweis der Festlegung von
Typen und Klassen von Dichtstoffen für Verglasungen

weiß

Farbe



Besonderheiten

Gültigkeit

einkomponentiger Dichtstoff auf Basis von Silikon
(Oxim-System, feuchtigkeitsvernetzend)
TEKASIL Neutral Profi

-/-

Der Dichtstoff

Die genannten Daten und Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den geprüften
und beschriebenen Probekörper.

TEKASIL Neutral Profi, transparent

erfüllt die Anforderungen der
DIN EN ISO 11600 für den
Typ G und die Klasse 25 LM

Der Dichtstoff MS SEALANT, weiß erfüllt
die Anforderungen der DIN EN ISO 11600
für den Typ F und die Klasse 20 LM

Verwendungshinweise
Dieser Prüfbericht dient zum
Nachweis der Festlegung von
Typen und Klassen von Dichtstoffen für Verglasungen

transparent

Gültigkeit
Die genannten Daten und Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den geprüften
und beschriebenen Probekörper.

Veröffentlichungshinweise

Veröffentlichungshinweise

Es gilt das ift-Merkblatt „Bedingungen und Hinweise zur Benutzung von iftPrüfdokumentationen“.

Es gilt das ift-Merkblatt „Hinweise zur Benutzung von iftPrüfberichten“.
Das Deckblatt kann als Kurzfassung verwendet werden.

Das Deckblatt kann als Kurzfassung verwendet werden.
ift Rosenheim
18. Mai 2009

ift Rosenheim
18. Juni 2008

Inhalt
Der Nachweis umfasst insgesamt 8 Seiten

Inhalt
Monika Hutter, Dipl.-Ing. (FH)
Prüfingenieur
ift Zentrum Glas, Baustoffe & Bauphysik

Der Nachweis umfasst insgesamt 7 Seiten

Karin Lieb, Dipl.-Ing. (FH)
Prüfstellenleiter
ift Zentrum Glas, Baustoffe & Bauphysik

1 Gegenstand
2 Durchführung
3 Einzelergebnisse

Monika Hutter, Dipl.-Ing. (FH)
Prüfingenieur
ift Zentrum Glas, Baustoffe & Bauphysik

1 Gegenstand
2 Durchführung
3 Einzelergebnisse

02-07 / 400

Karin Lieb, Dipl.-Ing. (FH)
Prüfstellenleiter
ift Zentrum Glas, Baustoffe & Bauphysik

02-07/400

Licence Number:

4441/20.03.13

For the product

TEKAPUR PU FOAM GUN GRADE

Of company

TKK Srpenica d.d.

Due to application date

May 8, 2013

With reference to the classification in accordance with the directives as
stipulated in § 10 of the GEV trademark constitutio n
on behalf of the GEV for the above mentioned product as per § 5, section 4 of
the GEV trademark constitution is awarded the licence for the use of the GEV
trademark

This product meets with the guidelines for the crit eria of use listed reverse.
The company is ordinary member of the GEV.
GEV membership number

May 8, 2013
valid until May 8, 2018
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RESISTANCE TO FIRE CLASSIFICATION REPORT
CLIENT:

TKK SRPENICA D.D.

APPLICANT:

TKK SRPENICA D.D.

ADDRESS:

SRPENICA 1
5224 SRPENICA (SLOVENIA)

MATERIAL TESTED:

LINEAR JOINTS of different width
REF.:
"TEKAPUR
PU-FOAM
RETARDANT"

PURPOSE OF THE REQUEST:

CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH
UNE-EN 13501-2:2009

DATE OF ISSUE OF REPORT:

FIRE

18.10.2010

The classification provided in this report refers only to the material received and submitted
to testing at this Research Centre on the dates indicated and is not valid without report
no.26319-1.
This report consists of five (5) pages and may not be reproduced without the express
authorisation of CIDEMCO, unless when done so in full.

Raquel Blanco
Fire Safety and Protection
Architecture and construction technology

Izaskun Martínez
Fire Safety and Protection Manager
Architecture and construction technology
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