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Özel Tasarım Zemin Kaplamalar

Custom Desigin Floor Covering

Artık standart uygulamalar sıkıldıysanız bu uygulama 

tam size göre. Kişiye özel zemin kavramının yaratıcısı 

olarak hayal ettiğiniz ve dilediğiniz zeminlerle sizleri 

buluşturuyoruz.

Özel tasarım zemin uygulamamızuzun ömrü, şık görünüme 

sahip iken hem iç mekânda hem de dış mekânda

bulunduğu ortama ayrı bir güzellikve enerji katmaktadır.

UYGULAMA ALANLARI
Zemin kaplama işleminde derz kullanılmadığından ve 

uygulamaların kendine özel desenler içermesinden 

dolayı size ait bir tasarım sunmaktayız. Bu nedenle

özellikle kişisel çalışma alanları, ofisler,showroom

gibi sizi ve firmanızın tarzını gösterecek iç ve dış  

mekanlarda kullanılabilmektedir.

While many chemical materials we use even in our  

homes contain volatile organic compounds (VOC)  that 

can evaporate even at room temperature,

the chemicals that make up the stone carpet floor  

coating application do not contain any volatile  

substances.

With its long life, elegant appearance, easy and  fast 

production, stone carpet adds a different  beauty and 

energy to the environment in which it is  located both 

indoors and outdoors.

SCOPE OFAPPLICATIONS
Since the joint is not used in the floor covering  process, 

it provides integrity in the areas where it  is applied. For

this reason, it can be used outdoors,  such as airports, 

hospitals, shopping malls and  landscaping areas, where 

there are flat and large  areas, as well as in areas such

as offices and lobby.
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EPOKSİ COATING KAPLAMA
Epoksi Coatingkaplama, yeni beton zeminlerde  veya az 

aşınmış, zedelenmiş beton zemin  yüzeylerini parlak, 

yoğun ve pürüzsüz veya  pürüzlü bir hale getiren bir 

zemin kaplama  türüdür.Kimyasal nitelikli bu kaplama

ile zeminler hızlı, dayanıklı bir şekilde  oluşturulabilir. 

Zemin kaplaması yapıldıktan  yaklaşık bir gün sonra 

üzerinde yürüme için  hazır hale gelir. Tam mekanik ve 

kimyasal  dayanım için 7 gün beklenerek ağır yüke maruz  

bırakılmamalıdır.

KULLANIM ALANLARI
Epoksi Coating Kaplama, tüm endüstriyel  

döşemelerde, ilaç fabrikaları, kimyasal  fabrikalar, 

hastaneler, elektrik fabrikaları,  makine fabrikaları, 

gıda üretim tesisleri,  kimyasal fabrikalar, tekstil 

fabrikaları, giyim  atölyeleri, plastik üretim tesisleri, 

otomotiv  sektörü ve tüm depolarda farklı renk tercihleri  

ile kullanılabilmektedir.

EPOXY COATING
It is a type of flooring that makes bright, dense and  

smooth or rough surfaces in new concrete floors  or 

slightly worn, damaged concrete floor surfaces.  Floors 

are made durable with this chemical  coating. 

Approximately one day after the floor  covering is made, it 

is ready for walking. For full  mechanical and chemical 

resistance, 7 days should  not be exposed to heavy load.

USAGE AREAS
Epoxy Coating can be used in all industrial  floorings, 

pharmaceutical factories, chemical  factories, hospitals, 

electrical factories, machinery  factories, food production 

facilities, textile  factories, garment workshops, plastic 

production  facilities, automotive industry and all 

warehouses  with different color preferences.

Epoksi

Epoxy
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EPOKSİ MULTI - LAYER KAPLAMA
Epoksi Multi - Layer kaplama temizlenmesi  kolay ve 

toz tutmayan bir zemin kaplamasıdır.  Genel ağır trafiğe

maruz kalan alanlarda tercih  edilen bir zemin kaplama 

malzemesidir. Kolay  temizlenir orta oranda mekanik

mukavemetive  kimyasal dayanımıvardır.

KULLANIM ALANLARI
Epoksi Multi - Layer Kaplama, tüm endüstriyel  

döşemelerde, ilaç fabrikaları, showroomlarda  kimyasal 

fabrikalar, hastaneler, elektrik  fabrikaları, makine 

fabrikaları, gıda üretim  tesisleri, kimyasal fabrikalar,

tekstil fabrikaları,  giyim atölyeleri, plastik üretim 

tesisleri,  otomotiv sektörü ve tüm depolarda farklı renk  

tercihleri ilekullanılabilmektedir.

EPOXY MULTI - LAYERCOATING
It is an easy to clean and dust-free floor coating.  

Generally, it is a floor covering material preferred  in 

areas exposed to heavy traffic. It is easy toclean  and 

has a medium level of mechanical strength  and 

chemical resistance.

USAGE AREAS
It can be used in all industrial floorings,  pharmaceutical 

factories, showrooms, chemical  factories, hospitals, 

electrical factories, machinery  factories, food production 

facilities, chemical  factories, textile factories, plastic 

production  facilities, automotive industry and all 

warehouses  with different color preferences.

Epoksi

Epoxy
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EPOKSİ SELFLEVELING
Epoksi Self Leveling kaplama temizlenmesi  kolayve

toz tutmayan bir zemin kaplamasıdır.  Kolay temizlenir 

orta oranda mekanik  mukavemetive kimyasal

dayanımı vardır.

KULLANIM ALANLARI
Epoksi Self Leveling Kaplama, tüm  endüstriyel 

döşemelerde, ilaç fabrikaları,  hastaneler, kimyasal 

fabrikalar, hastaneler,  elektrik fabrikaları, makine 

fabrikaları, gıda  üretim tesisleri, kimyasal fabrikalar, 

tekstil  fabrikaları, giyim atölyeleri, plastik üretim  

tesisleri, sergi salonlarında, otomotiv sektörü  ve tüm 

depolarda farklı renk tercihleri ile  

kullanılabilmektedir.

SELF LEVELING EPOXY COATING
It is an easy to clean and dust free floor coating. It  has a 

moderate mechanical strength and chemical  

resistance.

USAGE AREAS
It can be used in all industrial floorings,  pharmaceutical 

factories, hospitals, chemical  factories, hospitals, 

electricity factories, machinery  factories, food production 

facilities, textile  factories, clothing workshops, plastic 

production  facilities, exhibition halls, automotive industry 

and  all warehouses with different color preferences.

Epoksi

Epoxy

Epoksi
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EPOKSİ ANTİ - STATİK KAPLAMA

Epoksi Anti-Statik kaplama temizlenmesi kolay  

ve toz tutmayan bir zemin kaplamasıdır. Kolay  

temizlenir, orta oranda mekanik mukavemeti ve  

kimyasaldayanımı vardır.Anti-statik kaplamada  

statik elektriğin bakır baralar ile mevcut  

ortamdan uzaklaştırılması hedef alınmıştır.

KULLANIM ALANLARI

Epoksi Anti-Statik kaplama Kaplama , tüm  

endüstriyel döşemelerde , hastaneler , elektrik  

fabrikaları, elektronik fabrikaları, otomotiv  

sektörü ve statik elektrikten etkilenmemesi  

istenen tüm yüzeylerde farklı renk tercihleri ile  

kullanılabilmektedir.

EPOXY ANTI - STATICFLOORING

It is an easy to clean and dust-free flooring. It has  

a moderate mechanical strength and chemical  

resistance. In the anti-static coating, it is aimed  

to remove static electricity from the existing  

environment with copper bars.

USAGE AREAS

It can be used with different color preferences in  

all industrial floors, hospitals, electrical factories,  

electronics factories, automotive industry and

all surfaces that should not be affected bystatic  

electricity.

POLİÜRETAN ZEMİNKAPLAMA
Poliüretan kaplama her türlü beton ve çelik  yüzeylerde 

uygulanan, kolay temizlenebilen,  sararmaz, aşınma 

direnci yüksek, etkili ve  koruyucu bir kaplamadır.

Kimyasal ve mekanik  dayanımın kritik olmadığı 

alanlarda ekonomik  çözüm sağlar.Spor salonlarında ve

endüstriyel  zeminlerde kullanılan ve bir tek parça,

derzsiz  ve birleşimsiz uygulanabilen kaplama çeşididir.

TEKSTÜRLÜ EPOKSİ KAPLAMA  

(PORTAKAL KABUĞUDESENLİ)

Epoksi esaslı, iki bileşenli , portakal kabuğu  görüntüsü 

veren, solvent içermeyen zemin  kaplama sistemidir. 

Kristal rulo ile desen  kazandırılarak portakal kabuğu 

görüntülü,  kaymaz desenli ve aşınmaya karşı çok dirençli,  

dekoratif bir yüzey kaplaması oluşur. Yüzeyler  kolaylıkla

temizlenebilir. Kuru ve temiz pek çok  yüzeye mükemmel 

aderansı olan bu sistem  reaksiyonunu tamamladıktan 

sonra su, tuz  çözeltileri, bazlar, seyreltilmiş asitler, benzin

ve  mineral yağlarınadayanımlıdır.

POLYURETHANE FLOORCOATING
It is an effective and protective coating that is  applied on 

all kinds of concrete and steel surfaces,  is easy to 

clean, does not turn yellow, has high  abrasion 

resistance. It provides an economic  solution in areas 

where chemical and mechanical  resistance is not 

important. It is a type of coating  that can be applied in 

one piece and without joints  used in sports halls and 

industrial floors.

TEXTURED EPOXYCOATING  

(ORANGE PEELPATTERN)

It is an epoxy based, two-component,solvent-free  floor 

coating system that looks like an orange  peel. By 

creating a pattern with a crystal roller,  an orange peel 

appearance, a non-slip pattern  and a highly resistant, 

decorative surface coating  is formed. Surfacescan be 

easily cleaned. After

completing application, it has excellent adherence  to 

many dry and clean surfaces and also it is  resistant to 

water, salt solutions, bases, diluted  acids, gasoline and 

mineral oils.
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Evlerimizde dahi kullandığımız birçok kimyasal  

malzeme oda sıcaklığında bile buharlaşabilen  

uçucu organik bileşik (VOC) içerirken, terrazo

zemin kaplama uygulamasını oluşturan  

kimyasallar hiçbir uçucu madde içermez.

Terrazo uzun ömrü, şık görünümü, kolay ve hızlı  

bir imalat şekline sahip iken hem iç mekânda  

hem de dış mekânda bulunduğu ortama ayrı bir  

güzellikve enerji katmaktadır.

UYGULAMA ALANLARI

Zemin kaplama işleminde derz  

kullanılmadığından, uygulandığı alanlarda bir  

bütünlük sağlar. Bu nedenle özellikle düz ve  

geniş alanların arandığı havalimanı, hastane,  

alışveriş merkezleri ve peyzaj alanları gibi dış  

mekanlarda kullanılabildiği gibi; iç mekân ofis,  

lobi vs. alanlarda da kullanılabilmektedir.

While many chemical materials we use even inour  

homes contain volatile organic compounds (VOC)  

that can evaporate even at room temperature,

the chemicals that make up the terrazofloor  

coating application do not contain any volatile  

substances.

With its long life, elegant appearance, easy and  

fast production, terrazo adds a different  beauty 

and energy to the environment in which it is  

located both indoors and outdoors.

SCOPE OFAPPLICATIONS

Since the joint is not used in the floor covering  

process, it provides integrity in the areas where it  

is applied. For this reason, it can be used outdoors,  

such as airports, hospitals, shopping malls and  

landscaping areas, where there are flat and large  

areas, as well as in areas such as offices and lobby.
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Parlatma metodu betonunun yüzeyinde çimento  

pastasını kaldırarak ve alltaki güçlü betonu  

açığa çıkararak; mekanik olarak iyileştirir.

Mevcut beton, güvenilir ve defalarca test  

edilmiş metodla; parkurumuzda bulunan etkili  

makineler ve elmas ekipmanlar ile öğütülür ve  

parlatılır.

Parlatılmış beton işleminin sonucunda,  

tamamen eşit seviyede hem estetik, hem  

fonksiyonel hem de yüksek kalitede parlatılmış  

bir zemin ortaya çıkar.

The polishing method removes cement paste on  

the surface of the concrete and reveals the strong  

concrete below; mechanically improves concrete.  

Concrete is grinded and polished with thediamond  

equipment on our track with our reliable and  

repeatedly tested method.

As a result of the polished concrete process, a  

completely equal level of aesthetic, functional and  

high quality polished floor is created.

Beton Silim Parlatma ve Kimyasalları

Concrete Polishing and Chemicals
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