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B z k m z?
2005 senes nde, BASF Yapı K myasalları ürünler n n Marmara Bölges 'nde satış & pazarlama ve loj st k
faal yetler n yürütmek üzere kurulmuş olan Nanotek İnşaat San. ve Yapı Mlz.T c. A.Ş., Ümran ye'dek
merkez oﬁs , Sultanbeyl 'de bulunan 1800 m² kapalı alan ve 1000 m² açık alana sah p loj st k merkez ,
F ruzköy'de bulunan 2000 m²'l k kapalı alana sah p loj st k merkez , Çorlu’da bulunan 750 m² kapalı ve
500 m² açık alana sah p loj st k merkez , gen ş araç parkuru ve sağlam ﬁnans yapısı le kısa sürede, yapı
sektörünün, sayılı güven l r ﬁrmaları arasındak yer n almıştır.
Nanotek, 40 k ş l k güçlü ek b yle Marmara Bölges 'ndek yüzlerce projeye, stratej k çözüm ortağı
olarak, çalıştığı seçk n bay ağı le h zmet vermekted r.
Nanotek, sattığı ürünlerde ve verd ğ h zmette müşter memnun yet ve mükemmell k lkes ne bağlı
olarak çalışmalarını sürdürmekte ve gel şmeye devam etmekted r.
MBS Yapı K myasalları ürünler n n yanında, yardımcı yapı malzemeler n n tedar ğ konusunda da
Nanotek, gel şt rm ş olduğu ''Nano'' konsept markalı ürünler le tamamlayıcı b r rol üstlenm şt r.
Tecrübel Satış ve Proje Yönet c ler , bölgelere ayrılmış bay ve proje yönet m model , rut n tekn k ve
k ş sel eğ t m programları, sosyal organ zasyonları, görsel ve yazılı basım argümanları le nşaat
sektöründe lokomot f ve bel rley c ﬁrma olma m syonunu sürdürmekted r.
Nanotek, yapı sektörünün ht yacı olan tekn k malzemeler , mevcut çözüm ortaklarının h zmet ne
sunmaya, yurt ç ve yurtdışında yen h zmet kanalları oluşturmaya devam edecekt r.

MİSYONUMUZ
Kurucu ortaklarımızın madd ve manev varlıkları, ş adamlıkları,
yönet c l k, tekn k, t car yetenekler ve b r k mler nden de yararlanarak;
Ülken n m ll ve manev değerler ne katkı sağlayacak ş pol t kaları gel şt ren,
tedar kç ve bay ler m z n ht yaçlarını en üst düzeyde kal te ve h zmet anlayışıyla
karşılayan, çözüm odaklı satış ve tekn k destek sunan, n tel kl ve özver l personel st hdam eden, ulusal
ve uluslar arası b l n rl ğ ve özsermaye yeterl l ğ olan, sektörde saygı duyulan, çalışanlarına,
tedar kç ler ne, bay ler ne ve ortaklarına güven veren, güçlü pazar payına sah p b r ﬁrmayız;
Faal yet bölgem z n kal tel ve ekonom k yapılaşmasına,
tekn k yapı malzemeler pazarının sağlıklı gel şmes ne, haksız rekabetten arındırılmasına,
teknoloj k gel şmelerden yararlandırılmasına katkıda bulunur;
tedar ğ n yaptığımız ler teknoloj ürünlerle global değ ş m ve gel şmelere uygun,
güven l r, kal tel , hızlı, profesyonel h zmet sunarız.
VİZYONUMUZ
Faal yet bölgem z uluslararası ş, ﬁnans ve kültür merkez ne dönüşecek, tüm araz ler
değerlend r lecek, projeler kal tel malzeme kullanan yapılarla nşa ed lecek;
daha yıllarca, NANOTEK' n sunduğu üstün n tel kl yapı malzemeler le mühend sl k
h zmetler ne ht yaç ve talep sürecekt r.
Bu nedenle, NANOTEK, yıllık gel şme planları ve stratej ler oluşturarak
5 yıl ç nde faal yet alanlarında d s pl nl b r şek lde sürdürüleb l r büyüme trend sağlayan,
özsermaye, b l n rl k, kadro yeterl l ğ , satış ve c ro hedeﬂer n gerçekleşt rm ş, sektörde
öncel kl terc h ed len b r ﬁrma olmalıdır.
TEMEL DEĞERLERİMİZ
Tüm şlerde meşru ve mubah yolları kullanmak, haklara, anlaşma ve
sözleşmelere, yasalara mutlak uyum sağlamak.
Haksız rekabete karşı olmak, yapıcı, gel şt r c , ahlâklı rekabet terc h etmek.
İş ortaklarımızın, şb rl ğ yaptığımız tedar k kaynaklarımızın, müşter ler m z n
müşter ler n n ve çalışanlarımızın mahrem yetler n koruyarak nanç, değer ve lkeler ne
saygılı davranmak.
Çözüm ortaklarımız arasında rekabet en aza nd rmek, heps ne eş t yakınlıkta ve ad l davranarak
destek olmak ve ş l şk ler nde performanslarını değerlend rmek.
Sorumluluk b l nc çer s nde çözüm odaklı, katılımcı b r yönet m anlayışı ben msemek.
Yen l ğe ve sürekl gel şmeye açık olmak.
Çalışanların mot vasyonunu sağlamak.

Çözümler m z;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Yapı K myasalları
B tümlü Proof Membranlar (Temel Altı ve Tek Yüz Kalıp)
EPDM ve TPO Membranlar
Pas f Yangın Durdurucu Ürünler
Akıllı Su Yalıtım Membranı
Sodyum Benton t Bazlı Su Yalıtımı Ürünler
PVC Membranlar
XPS Isı Yalıtım Ürünler
EPS Isı Yalıtım Ürünler
Çatı Kaplamaları ve Aksesuarları
Drenaj ve Çatı S stemler
Taşyünü Isı Yalıtım S stemler
Cam Yünü Isı Yalıtım S stemler
M neral Yünü Isı Yalıtım S stemler
Seram k Yünü Isı Yalıtım S stemler
Koruma ve Drenaj Levhaları
Yeş l Çatı S stemler
Boya Grupları
Yoğuşma Yalıtım Paneller
Çapraz Bağlı Pol et len Ş lteler
OSB Plakalar
Doğrama Folyoları
Buhar Dengeley c Örtüler (Nem Bar yer )
Buhar Kes c Örtüler
Pol et len Membran Su Yalıtım S stem
Geotekst l Örgüler
Donatı F les
Tekst l Su Yalıtım Membranı
B tümlü Su Yalıtım Ürünler
İç/Dış Cephe Özel Boyalar
Uygulama Tabancaları
Zem n Koruma Ş ltes
D latasyon Bantları
Pah Bantları
But l Bantlar
Boya Donatıları (Polyester Keçe, Armür, Elast k Örgü)
Mast kler, Pu Köpükler, Yapıştırıcılar

Yapı K myasalları
Master Bu lders Solut ons Hakkında;
Master Bu lders Solut ons le MBCC Group, nşaat ve yapılar ç n, gel şm ş k myasal çözümler konusunda, küresel b r
marka sunmaktadır. Marka, mevcut MBCC Group markaları ve ürünler n n gücü üzer ne nşa ed lm şt r ve nşaat
sektöründek 100 yıldan fazla b r süred r var olan tecrübem z tems l etmekted r.
Master Bu lders Solut ons markası nşaat, bakım, onarım ve yapıların renovasyonu ç n k myasal çözümler üreterek
MBCC Group'un uzmanlığını b r araya get rmekted r. Master Bu lders Solut ons, nşaat endüstr s nde, b r asırdan fazla
b r sürede elde ed len tecrübe üzer ne nşa ed lm şt r.
Master Bu lders Solut ons markası altındak kapsamlı portföy yapıların nşası, bakımı, onarımı ve renovasyonu ç n kalıcı
çözümler kapsamaktadır.
Beton Katkıları
Ç mento Katkıları
Yeraltı Yapıları İç n Çözümler
Performanslı Grout Harçları
Onarım ve Güçlend rme Çözümler
Su Yalıtım Çözümler
Derz Dolguları ve Seram k Çözümler
Performans Zem n Kaplama Çözümler

MBCC Group’dan güven l r çözümler;
Master Bu lders Solut ons'da
Çözümler m z;

·Seram k Yapıştırıcıları ve Derz Dolguları
·Su Yalıtım S stemler ve Mast kler
·Onarım Güçlend rme S stemler
·Zem n Kaplama S stemler
·Beton Katkı S stemler
·Yeraltı Yapı S stemler

Su Yalıtımı ve
Sızdırmazlık İçin Çözümler

Endüstriyel ve Dekoratif
Zemin Kaplama Çözümleri

Seramik Yapıștırıcıları ve
Derz Dolguları

Endüstriyel
Groutlar

Beton Onarımı ve
Güçlendirmesi İçin Çözümler

İmal Edilmiș Beton Ürünleri
İçin Katkı Çözümleri

Harç Katkıları

Tarihi Yapıların
Onarım ve Güçlendirilmesi

Prekast Betonlar
İçin Çözümler

Yüksek Performanslı
Beton İçin Çözümler

B tümlü Proof Membranlar (Temel Altı ve Tek Yüz Kalıp)
B tun l Hakkında;
BITUNIL, 2000 yılında b r grup Mısırlı, Arap ve Avrupalı, köklü profesyonel ve endüstr yel ş tecrübes olan,
uluslararası ş rketler tarafından kurulmuştur. Kurucu grubun kred b l tes , BITUNIL' n Ortadoğu'dak çatı
endüstr s n n öncülüğünde kurduğu rotayı bel rlem şt r.
BITUNIL ürünler , farklı b na t pler ç n, nşaat uygulamalarının çoğunu yer ne get rmek üzere tasarlanmış, çok
çeş tl , şalümo alevl /sıcak hava kaynaklı ve kend nden yapışkanlı Mod ﬁye B tümlü Membranlar çer r. BITUNIL, ürün
yelpazes n , entegre çatı ve su geç rmezl k çözümler le, müşter ler ne daha y h zmet vermek ç n, tamamlayıcı
ürünler çerecek şek lde gen şletmekted r.
BITUNIL üret m tes s , İskender ye şehr nde bulunur ve uluslararası standartlara sıkı b r uyum ç nde, yüksek kal tel
ürünler n üret m ç n, son teknoloj üret m hatları le donatılmıştır. Yılda 25 m lyon metrekare mod ﬁye b tüm
membran üret m kapas tes ne sah pt r.
BITUNIL, Mısır, Orta Doğu ve Dünya’da çatı ve su yalıtımı sektörünün gel ş m nde öncü rol oynama v zyonunu
gerçekleşt rmeye çalışmaktadır.
Çözümler m z;
·NILOSTICK 1500 3 mm SBS Katkılı Kend nden Yapışkanlı B tüm Membran
·NILOFLEX PY 3,5 mm Sand ﬁn sh SBS Katkılı B tüm Membran
·NILOFLEX PY 4 mm Sand ﬁn sh SBS Katkılı B tüm Membran
·NILOFLEX PY 4,5 mm Sand ﬁn sh SBS Katkılı B tüm Membran
·BITUGUM 20 CS 4 - 4,5 mm Ç ft Taşıyıcılı SBS Katkılı B tüm Membran

Kal te Kontrol ve Sert ﬁkasyon
BITUNIL laboratuarları, en son teknoloj ürünü test ek pmanı ve tes sler le donatılmıştır. Üret m süreçler n sürekl
kontrol eden ve y leşt ren uzman b r ek p tarafından yönet lmekted r. Hammaddeler kontrol etmek ve zlemek,
farklı üret m aşamalarında ürünü denetlemek ve n ha ürünü değerlend rmek ç n kal te kontrol önlemler uygulanır.
BITUNIL ürünler CE şaret le onaylanmıştır ve artık Avrupa B rl ğ pazarında d nam k olarak satılmaktadır.
BITUNIL’ n tutarlı ürün kal tes , müşter ler tarafından kabul görmekted r. Bu, ISO 9001 le uyumlu olarak gel şt r len
b r kal te yönet m s stem le b rl kte yılların verd ğ tecrübe ve sürekl y leşt rme ve gel şt rme pol t kasının b r
sonucudur.

EPDM ve TPO Membranlar
F restone Hakkında;
EPDM membranın özell kle teras çatılarda artan kullanımının neden , bu s stem n performansıyla modern b na
standartlarını sağlamakta gösterd ğ başarıdır. F restone RubberGard EPDM membran çatılarda tüm dünyadak
uygulamalarda aranan özell kler n emsals z b r komb nasyonuna sah pt r.
Çabuk ve kolay uygulama;
F restone RubberGard EPDM 15 m gen şl k ve 61 m uzunluğa kadar ulaşan büyük paneller hal nde üret l r ve böylece
şant yede ek sayısını ve montaj süres n m n muma nd r r.
Hava şartlarına üstün d renç ve uzun ömür;
İç ndek maddeler n kompoz syonu sayes nde k esas olarak EPDM pol merler ve karbon s yahından mamuldür,
F restone RubberGard EPDM ozona, UV radyasyonuna ve yaşlanmaya karşı benzers z b r d renç göster r.
F restone RubberGard ™ su yalıtım örtüsü, ana b leşen EPDM olan, ç ne karbon s yahı, yağlar kür ve üret me destek
katkı maddeler eklenm ş “et len-prop len-d en-monomer” tek katlı sentet k kauçuk membrandır.
F restone UltraPly ™ TPO; açık renkl , çevre dostu, UV ışınımlara ve olumsuz hava koşullarına karşı dayanıklı, bağlantı
yerler sağlam olan, aynı zamanda estet k görünüme sah p b r çatı su yalıtım örtüsü stend ğ nde, akıllıca b r seç md r.
Çözümler m z;
·EPDM Çatı Yalıtım S stemler
·TPO Çatı Yalıtım S stemler
·Poly so Isı Yalıtım Levhaları
·Aksesuarlar
Yüksek esnekl k ve uzama;
F restone RubberGard EPDM -45°C’ye ulaşan soğuklarda dah esnek ve % 300'ün üzer nde uzamaya sah pt r ve
dolayısıyla yapısal hareketlerde ve ısı farklarına kolaylıkla uyum göster r.
Düşük serv s ömrü mal yet ;
F restone RubberGard EPDM h ç ya da çok az bakım gerekt r r. Bu özell ğ le mevcut uzun ömrü b rl kte
değerlend r l nce EPDM le kaplanmış b r çatı serv s ömrüne oranla çok düşük b r mal yete sah pt r.

EPDM Çatı Yalıtım Membranları

TPO Çatı Yalıtım Membranları

Aksesuarlar

Poly so Isı Yalıtım Levhaları

Pas f Yangın Durdurucu S stemler;
Yangının mahaller arası lerley ş n bell süre gec kt rmek ç n Pas f Yangın Durdurucu S stemler kullanılmaktadır.
Yangında en az alevler kadar tehl kel olan duman ve zeh rl gazların b na çer s nde yayılmasını h çb r akt f söndürme
s stem engelleyemez. Bu sebeple spr nkler s stem ve gazlı söndürme s stemler ne lave olarak Pas f Yangın Durdurucu
S stemler' n uygulanması zorunludur. Yangınlarda can kayıpları duman ve zeh rl gaz zeh rlenmeler nden veya görüş
mesafes düşüklüğünden tahl ye problemler nden olmaktadır. Madd kayıplarla b rl kte can kayıplarını önlemen n en
etk l yolu Pas f Yangın Durdurucu S stemler' n uygulanmasıdır.
B nalarda yangın çıkma r sk ne göre oluşturulan yangın zonlarının, duvar ve döşemeler yangına dayanıklı
malzemelerden mal ed lmekte ancak buralardan geçen elektr k - mekan k tes satlar le nşa derzler, yangın
yayılımında zayıf noktaları oluşturmaktadır. Nanoﬂame Pas f Yangın Durdurucu S stemler' n bu tes sat geç ş ve
derzlerde uygulanması, b nanın tahl yes ve yangına müdahale etmek ç n gereken süre boyunca yangının lg l mahalle
sınırlı kalmasını sağlamaktadır. Bütün bu sebeplerden ötürü Pas f Yangın Durdurucu S stemler n uygulanması B naların
Yangından Korunması Hakkında Yönetmel k (27.11.2007 – 2007 /12937) uyarınca zorunlu hale gelm şt r.
Çözümler m z;
·Mast kler ve Köpükler
·Kaplamalar
·Harçlar
·Boyalar
·Yastıklar
·Kelepçeler
·Bantlar
·Özel Ürünler
Yapılarda Pas f Yangın Durdurucu S stemler' n uygulanması yangın yayılımını önleyeceğ ç n s gorta ﬁrmaları
tarafından pr m nd r m alınmaktadır. Bu pr m nd r m sayes nde elde ed lecek tasarruf s stem n kend s n amort
etmes n sağlamaktadır.

Akıllı Su Yalıtım Membranı
B tufa Hakkında;
Flexob t H kayes , 1979 yılından t baren AKILLI Su Yalıtımı Çözümler üreten B tufa Waterprooﬁng BV tarafından
Hollanda’da başlamıştır. Wapenv eld’de “H gh-Tech” yüksek teknoloj üret m tes sler nde “her zaman – herkes ç n daha
y s araştırmaları” tam 38 yıldır devam etmekted r. Amacı, yapıları su yalıtımı problemler ne karşı korumak ve
şletmelerde yaşanab lecek zaman ve kaynak kaybını önlemek olan BİTUFA, nsanları hastalık ve yıkım r skler nden
korumak temel hedeﬁ le çalışmaktadır.
48 Ülkede dünyanın dev projeler ne her gün aynı kal tede ürün ve h zmet vermek ç n gen ş b r arge departmanını
bünyes nde barındırmaktadır.
Çözümler m z;
Akıllı Su Yalıtım Membranı
FLEXOWALL
Akıllı Arduvazlı Su Yalıtım Membranı
Flexob t;
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

%1000 Esneyeb len
Kend Kend n Tam r Edeb len
Ek B rleş m Yerler Kaynayan (Yekpareleşen)
5 mm Homojen
Tek Kat le Yalıtım Sağlayan
Tek Malzeme le Çözüm Sunan

akıllı b r su yalıtımı çözümüdür.

Sodyum Bentonit Bazlı Su Yalıtım Ürünleri
CETCO Hakkında;
CETCO®, tamamen b r AMCOL® Uluslararası Ş rketler Grubu şt rak olup, Çevre ve İnşaat Mühend sl ğ
uygulamalarında, en zorlu çevre koşulları ç n tasarlanmış yen l kç ürünler ve prat k çözümler sunan b r ş rkett r.
CETCO, h zmetler n gen ş b r yelpazede sunar:
•Mühend sl k destekl uygulamalar
•Tekn k destek
•Projeye özgü özel çözümler
•Araştırma ve Gel şt rme h zmetler nde l derl k
45 yıldan uzun süred r m marlar, mühend sler ve müteahh tler, CETCO'nun Volclay su yalıtım s stemler ne
güvenm ş, dünyanın her yer nde b nlerce projede CETCO ürünler n n uygulamasını gerçekleşt rm şlerd r. CETCO,
ürünler n n yanı sıra, sert ﬁkalı uygulamacıların ve bağımsız denetç ler n yet şt r lmes le özgün Kal te Güvence
Programı sayes nde sektörde l der konumdadır.
Çözümler m z;
·VOLTEX®
Sodyum benton t esaslı jeokompoz t su yalıtımı
·VOLTEX DS®
Pol et len ﬁlm membran le güçlend r lm ş sodyum benton t esaslı jeokompoz t su yalıtımı
·VOLTEX CRDS®
Pol mer takv yes le güçlend r lm ş sodyum benton t esaslı jeokompoz t su yalıtımı
·SWELLTITE®
Yüksek yoğunluklu pol et len jeomembran le bütünleş k sodyum benton t esaslı but l su yalıtım kompoz t (HDPE)
·ULTRASEAL®
İler teknoloj benton t/pol mer alaşımı
·COREFLEX®
APC teknoloj s le termoplast k su yalıtım membranı (Akt f Pol mer Çek rdeğ )
Volclay su yalıtım s stemler temel olarak, kend l ğ nden yapışma veya kend kend n onarma özell ğ nde olup küçük
boşlukları ve beton yüzey ndek çakıl yuvalarını, kal ﬁye şgücü gerekt rmeden doldurma yeteneğ ne sah pt r.
Jeokompoz t kullanımının başlıca faydaları:
Taze beton le mekan k b rleş m (kabuk aderansı)
Suyun yanal hareket n n önlenmes
Her türlü hava şartında uygulanab lme
Pürüzlü ve bozuk yüzeylerde uygulanab lme, kullanım m ktarında rak pler ne oranla öneml ölçüde tasarruf. Volclay
su yalıtım malzemeler , çevre dostu ürünler olmanın sağladığı lave avantajları da sunmaktadır.

PVC Membranlar
PVC Membran Ned r?
PVC Membran b l nen en y termoplast k su yalıtım malzemes d r. Yeterl sıcaklık ver ld ğ nde katı halden yarı katı hale
geçer ve üst üste b nd r l p beraber kaynatılmasına olanak ver r. Soğuyup sünmes n n ardından katı hale ger dönüp
yekpare b r örtü g b çalışır.
Nanopren PVC membranlar, özel kalıpların şek llend r lmes
kalınlıklarda, 2,20 mt en nde, 20 mt boyunda üret l rler.

le;1,2 mm,1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm ve 3 mm arası

Kullanım Amacı;
Su yalıtımında kullanıldığı g b , yüksek k myasal dayanıklılığı neden yle betonun her türlü gaz, as t ve baz kökenl
k myasallardan korunmasını gerekt ren uygulamalarda da güvenle kullanılır.
Çözümler m z;
·Nanopren 1,2 mm - 1,5 mm - 2,00 mm
·Plast ze PVC Esaslı Homojen Sentet k Membranlar
·Nanopren 1,5 mm - 2,00 mm - 3,00 mm
·Plast ze PVC Esaslı S nyal Tabakalı Donatısız Membranlar
·Nanopren 1,5 mm - 2,00 mm
·PVC reç nes , plast ﬁyan stab l zatör,
·UV katkı ve boyar maddelerle elde ed len PVC Membranlar
·Nanopren İçme Suyuna Uygun Sentet k Membran
·Nanopren Su Tutucu Bant
Kullanım Alanları;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Karayolu Tüneller
Sanay Atık Depolama Tes sler
B na Temel Bohçalaması
Arıtma Tes sler
Petrol Sahaları
Madenc l k
Süs Havuzları
Yapay Göletler
Su Depoları
Köprüler
Otoparklar
B na Teras ve Çatılarında

Havuz Yalıtımı

İçme Suyu Deposu Yalıtımı

Temel Altı Yalıtımı

Betonarme Perde Yalıtımı

Grobeton Üzer Su Yalıtımı

Çatı Yalıtımı

ODE Hakkında;
1985 yılında taahhüt faal yetler yle İstanbul Beş ktaş’tak b r dükkanda t caret hayatına başlayan ODE, 1988 yılında
Türk ye’n n en çok ht yaç duyduğu alanlardan b r ne yönelerek yalıtım sektöründe lerleme kararı aldı. 1990 yılında
yurtdışından yalıtım malzemeler thal ederek Türk ye’de satışını yapan ODE, bu alanda 10 yıla yaklaşan deney m n
1996 yılında üret mle b rleşt rd . Uluslararası kal tedek ürünler pazara sunarak yalıtım sektörüne adım atan ODE,
üret c k ml ğ yle yaptığı tüm yatırımları hayata geç r rken Türk ye’de yapılacak üret m n de en y s olması gerekt ğ
nancını her zaman korudu.
Türk ye’de üret m 1996’da başladı.
İnşaat ve endüstr sektörüne yönel k yaptığı üret m n satışını lk yıllarda ş rket merkez nden d rek gerçekleşt ren ODE,
1992 yılında se bay l k s stem ne geçt . 1996 yılında 2 b n 100 m²’l k alanda ODE Flex markasıyla ekstrüde pol et len
köpük üret m ne başlayan ODE Yalıtım, 2000 yılında se 5 b n m²’l k alanda ODE R-Flex markasıyla elastomer k kauçuk
köpüğü üret m ne geçt . Kauçuk köpüğü üret m nde yıllık 5 b n ton üret m kapas tes ne ulaşan ODE Yalıtım, 2000’l
yılların başında Tek rdağ Çorlu’dak 120.000 m2 açık, 35.000 m2 kapalı alana sah p 4 modern üret m tes s üret m
tes sler yle Türk ye’n n önde gelen yalıtım malzemeler üret c ler arasında yer n aldı.
Çözümler m z;
·B tümlü Su Yalıtım Membranları
·XPS Isı Yalıtım Plakaları
·Cam Yünü Ş lteler
·Kauçuk Levha ve Boru İzolasyonları

B tümlü Su Yalıtım Membranları

Cam Yünü Ş lteler

XPS Isı Yalıtım Plakaları

Kauçuk Levha ve Boru İzolasyonları

BTM Hakkında;
Merkez İzm r’de olan Türk ye’n n öncü yalıtım ş rket BTM'n n temeller , 1975 yılında, Türk ye Ş şe Cam Topluluğu
tarafından, İstanbul’da atılmıştır. 1986 yılından bu yana se, İzm r/Kemalpaşa Organ ze Sanay Bölges ndek üret m
tes sler nde faal yetler n yen ve teknoloj k yatırımları le arttırarak sürdürmekted r. Su yalıtımı, ısı yalıtımı ve çatı
kaplama malzemeler üret len toplam 5 tes s bulunmaktadır. BTM Grup ş rketler nden olan Polpan Kz Kazak stan’da
faal yet gösteren ve yılda 75.000 m³ ısı yalıtım plakası üret m yapılan b r tes st r.
Kuruluşundan bu güne, hızla ürün yelpazes n gen şleten BTM’n n ürünler , çatıdan temele, kullanıcısının her ht yacına
cevap vereb len, zeng n b r yelpazede sunulmaktadır. BTM’n n sah p olduğu teknoloj sayes nde sten ld ğ nde ¹⁸⁰ çeş t
farklı ürün üreteb lme kapas tes ve kab l yet vardır.
Çözümler m z;
·Sh ngle Dekorat f Çatı Kaplamaları
·Corrub t Oluklu B tümlü Çatı Kaplamaları
·Pol roof Taşlı Çatı Kaplama Örtüler
·K rem t Altı Su Yalıtım Örtüler
·Çatı Kaplama Yardımcı Malzemeler
·Su Yalıtımı Örtüler
BTM yalıtım sektöründe;
Pol mer b tümlü su yalıtım ürünler (Pol b t, Plastob t, Elastob t, Levob t)
PVC esaslı sentet k membranları (Polyplan)
Çatı kaplama malzemes (B tüm esaslı sh ngle - BTM sh ngle)
Çatı kaplama malzemes (Oluklu b tüm levha - Corrub t)
B tüm esaslı yapı k myasalları (Emüls yonlar, Solüsyonlar, Derz dolguları, Sürme malzemeler)
Isı yalıtım s stemler (XPS ısı yalıtım levhaları- BTM Plus le çok gen ş b r ürün yelpazes ne sah pt r.
BTM b r lke olarak ben msed ğ yen ve rekabetç çözümler hedeﬂeyen yapısını, müşter memnun yet n önde tutarak,
¹⁹⁹⁷ yılında ISO ⁹⁰⁰¹:²⁰⁰⁰ belges le de tesc llem şt r.

BTM Sh ngle Dekorat f Çatı Kaplamaları

BTM Corrub t Oluklu B tümlü Çatı Kaplamaları

BTM Pol roof Taşlı Çatı Kaplama Örtüler

BTM K rem t Altı Su Yalıtım Örtüsü

Kend nden Yapışkanlı Bantlar

Kend nden Yapışkanlı Su Yalıtım Örtüler

Wallboard Hakkında;
Wallboard b r BZ İnşaat markasıdır. 2005 yılında Gaz antep'de kurulan BZ İnşaat, yalıtım sektöründe faal yet
göstermekted r.
BZ İnşaat'ın 2010 yılında Gaz antep'te açılan 200.000 m² alana kurulu tes sler nde son teknoloj
yapılmaktadır. Wallboard markasını üreten tes s ⁷⁰⁰.⁰⁰⁰ m³/yıl üret m kapas tes ne sah pt r.

le üret m

Dünya standartlarında, yüksek kal tede üret len CE ve TSE belgel Ekstrude Pol stren (XPS) yalıtım levhaları ve
Ekspande Pol stren (EPS) yalıtım levhaları yurt ç ve yurtdışındak tüket c lere yaygın bay ağıyla ulaştırılmaktadır.
BZ İnşaat; yüksek üret m kapas tes yle yurt ç ve yurt dışındak tüket c lere kal tel ürün sunmaya ve Türk ye
ekonom s ne katkı sağlamaya devam edecekt r.
BZ İnşaat TS EN ISO ⁹⁰⁰¹:²⁰⁰⁸ Kal te Güvence S stem ’ne sah pt r.
Çözümler m z;
·EPS (Expanded Polystyren Foam)
Yalıtım Levhaları
·XPS (Extruded Polystyren Foam)
Yalıtım Levhaları
·Mantolama Dübeller

Ravago Hakkında;
Ravago A.Ş. 1961 yılında Belç ka merkezl olarak kurulan, yaklaşık 40 ülkede 350'n n üzer nde faal yet gösteren,
dünyada plast k ve yapı ürünler , üret m-satış-pazarlama faal yetler nde bulunan b r gruptur. Ravago grubunun nşaat
ve yalıtım sektörüne, ürün ve s stem çözümler sunan ş kolu olan Ravago B na Çözümler adı altında h zmet
vermekted r.
Ravago B na Çözümler , nşaat sektörüne sunduğu üstün n tel kl ürün ve çözümler le müşter memnun yet sağlamayı
lke ed nm şt r.
Üret m ve dağıtımını yaptığı b rçok ürün grubu le dünyaca ünlü markaların satış ve pazarlama faal yetler n
sürdürmekted r.
Çözümler m z;
· Isı Yalıtımı
· Yalıtımlı Cephe Çözümler
· Çatı ve Su Yalıtımı
· D zayn ve Dekorasyon
· G yd rme Cepheler
· Mekan k ve Tes sat Yalıtımı

RAVATHERM XPS - ISI YALITIM

RAVATHERM SW - TAŞYÜNÜ

DOWSIL™ 895 STRÜKTÜREL
CEPHE SİLİKONU

BİTÜMLÜ MEMBRANLAR

DOWSIL™ 3363 CAM YALITIM
SİLİKONU

RAVATHERM - SERAMİK YÜNÜ

Taşyünü Isı Yalıtım S stemler
Taşyünü Ned r?
Taşyünü; bazalt, dolom t ve d yabaz g b volkan k kayaçların 1400 -1600 °C’de erg tme şlem le lav hal ne get r l p,
lavın elyafa dönüştürülmes ve elyaf, bağlayıcı le karıştırılarak özel şlemlerden geçmes yle elde ed len doğal b r yalıtım
malzemes d r.
Terrawool Taşyünü, y b r su t c g b davranış göster rken, sah p olduğu düşük d füzyon d renc sayes nde nem n b na
ç nde tutunmasını ve nemden dolayı oluşab lecek olumsuzlukları engeller.
Boyutsal kararlılığı sayes nde, oluşab lecek sıcaklık geç şler nden etk lenmez. Yüksek sıcaklığa dayanıklı Terrawool taş
yünü, tek malzeme le ısı ve ses yalıtımı yapar. Yangın yalıtımı ç n de güvenl b r malzemed r.
Isı kaybını öneml ölçüde azaltarak %50'ye varan enerj tasarrufu sağlar.
Ekonom kt r. 2-3 yıl çer s nde yatırım mal yet n karşılar.
B na cephes nde hem ısı, hem su yalıtımı sağlar.
Isı köprüler oluşmasını engeller, b nanın dış kabuğunu yıpranmalardan korur.
Betonarme elemanların korozyona maruz kalmasını önler.
Çözümler m z;
·Ara Bölme Levhası
·Çatı Ş ltes
·Fırın levhası
·Güneş Kollektörü Levhası
·Kl ma Levhası
·Folyolu Kl ma Levhası
·Dış Cephe Levhası
·Mantolama Levhası
·Panel Levhası
·Yüzer Döşeme Levhası
·Sanay Levhası
·Sanay Ş ltes
·Sanay Ş ltes (Rab tz Tell )
·Teras Çatı Levhası
·İçten, Duvar Isı Yalıtım Panel
·Yangın Kapısı Levhası
·Gem Levhası
·Gem Ş ltes
·Gem Ş ltes (Rab tz Tell )
·Dökme Taş Yünü
Kışın soğuktan, yazın aşırı sıcaktan korur.
B na ç kısımlarındak yoğuşmayı ve rutubet önleyerek ç yüzey boyasını korur.
Bünyes ne su almaz, buhar geç rgenl ğ yüksekt r.
Kullanım ömrü b na ömrüyle eş tt r.

Ara Bölme Levhası

Klima Levhası

Panel Levhası

Sanayi Şiltesi (Rabitz Telli)

Gemi Levhası

Çatı Şiltesi

Fırın Levhası

Folyolu Klima Levhası

Dış Cephe Levhası

Yüzer Döşeme Levhası

Sanayi Levhası

Teras Çatı Levhası

Gemi Şiltesi

İçten, Duvar Isı Yalıtım Paneli

Gemi Şiltesi (Rabitz Telli)

Güneş Kollektörü Levhası

Mantolama Levhası

Sanayi Şiltesi

Yangın Kapısı Levhası

Dökme Taşyünü

Koruma ve Drenaj Levhaları
Nanodra n Ned r?
Nanodra n Koruma ve Drenaj Levhaları, beton levhaların altına zem n olarak, temel duvarının korunmasında veya k
katmanlı yatay ve düşey konstrüks yonlarda sızıntı önley c olarak, neml duvarlarda ç mekan tarafından takv ye
olarak, toprak veya zem n altında kalan temel duvarı ve bodrum perdeler üzer ne, h drostat k basınç, as tl zem n suları
ve b r ken gazlara karşı yalıtım koruması olarak,seram k altı yüzeyler n altına su geç r ms zl l tabakası olarak kullanılan
yüksek yoğunluklu pol et lenden (HDPE) üret lm ş plakalardır.
Nanodra n levhalar, çme suyuna zarar vermez, toprakta çürümez, darbelere dayanıklıdır ve deforme olmaz. Dışa
yönelt lm ş olan kabarcıkları sayes nde, ara bölümde geç rgen b r kanal s stem oluşur ve yapının nefes almasını sağlar.
Yüksek drenaj kapas tes olan ürünler , yeş l çatı uygulamaları ç n deal çözümdür.
Nanodra n Koruma ve Drenaj Levhaları, her tür nşa projeler nde su sorunu ç n güven l r b r çözümdür.
Suya ve çevre faktörlere dayanıklı b r yalıtım sağlar. Yeraltı ve ağır nşaatlarda, yeraltı suları ve çatlak suları ç n
güven l r drenaj oluşturur. Islak mekanlarda seram k ve taş kaplamalar altındak fuga ve çatlakların güvenl b r
şek lde yalıtımına mkan ver r.
Çözümler m z;
·Koruma Levhaları
·Keçel Drenaj Levhaları
·Del kl Drenaj Levhaları
·Pol et len Yalıtım Membranları

Nanodra n Fleece
Keçel Drenaj Levhaları

Nanodra n 400 - 500 - 600
Koruma Levhaları

Nanodra n 20 Perforated
Del kl Drenaj Levhaları

Nanodra n Membrane
Pol et len Yalıtım Membranları

Yeş l Çatı S stemler
NanoGreen Ned r?
NanoGreen, düz yeş l çatılar ç n perforasyonlu HDPE kabarcıklı levha, PP ﬁltrasyon geotekst l tabaka, nem tutucu
geotekst l keçe ve LDPE kök koruma folyosundan oluşan deal b r s stemd r.
NanoGreen, s stem b leşenler , rulo hal nde sunumları sayes nde su yalıtımının üzer ne kolay ve hızlı b r şek lde döşen r.
20 mm yüksekl ğ ndek kabarcıklı Nanodra n drenaj levhası sayes nde 150 kN/m²'l k üstün basınç d renc ve yüksek su
depolama kapas tes sunar.
Nanofabr c SF 32 perforasyon koruma ve ﬁltrasyon amaçlı geotekst l tabakası le, tortu malzemen n drenaj levhasının
kabarcıkları ç ne dolarak kapanmasını engeller.
Nanofabr c 400, Nanodra n drenaj levhası le Nanodra n Ant root kök tutucu folyo arasında nem tutucu tabaka olarak
ser l r. Nanofabr c 400, pürüzlü zem nlerde özell kle koruyucu görev yapar.
Çözümler m z;
·PP ﬁltrasyon geotekst l tabaka (Nanofabr c SF 32)
·D füzyona açık, Perforasyonlu HDPE drenaj levhası (Nanodra n)
·% 100 Polyester nem tutucu ve pürüzlü yüzeylerde özell kle koruyucu keçe (Nanofabr c 400)
·LDPE kök tutucu folyo (Nanodra n Ant root Kök Koruyucu)
NanoGreen yeş l çatı s stem n n en alt katmanını oluşturan ve mevcut su yalıtımı üzer ne ser len Nanodra n Ant root
Kök Koruyucu, çatı strüktürünü ve zem n ndek su yalıtımını b tk kökler nden korur.
Nanodra n drenaj levhası, kurak dönemler ç n 5 lt/m² su depolama kapas tes ne sah pt r.
Nanofabr c SF 32 nefes alan b r s stem olduğundan yeş l ters çatılar ç n de uygundur. Sd değer (buhar geç rgenl k
eşdeğer ): yakl. 0,4 m.'d r.

Nanofabric SF 32 PP Keçe

Su Yalıtımı

Nanodrain 20 Drenaj Levhası

Isı Yalıtım Plakası
Nanofabric 400 Geotekstil Keçe

Nanodrain Aniroot Kök Tutucu

Tekn k Ver ler;
Malzeme
Kabarcık Yüksekl ğ
Basınç Dayanımı
Yatay Drenaj Hızı
Düşey Drenaj Hızı
Su Depolama Kapas tes
Ağırlık
CE İşaret
Rulo Ölçüsü

Perforasyonlu HDPE kabarcıklı levha (Nanodra n)
yakl. 20 mm
yakl. 150 kN/m² (EN ISO 604)
yakl. 2,5 lt/m-s (EN ISO 12958)
yakl. 10 lt/m-s (EN ISO 12958)
yakl. 5 lt/m²
yakl. ¹⁰⁰⁰ gr/m²
DIN EN ¹³²⁵²
²x²⁰ m

Malzeme
Ağırlık
Açılış Gen şl ğ
Su Geç r m Dereces
Rulo Ölçüsü

PP ﬁltrasyon geotekst l tabaka (Nanofabr c SF ³²)
yakl. ¹¹⁰ gr/m²
yakl. 0,15 mm (EN ISO 12956)
yakl. 0,08 m/s (EN ISO 11058)
2,10 m x 150 m

Malzeme
Renk
Ağırlık
Rulo Ölçüsü

%100 Polyester (Nanofabr c 400)
Gr melanj
400 gr/m²
2 m x 50 m

Malzeme
Renk
Kalınlık
Rulo Ölçüsü

LDPE (Nanofabr c Ant root Kök Koruyucu)
S yah
380 m cron
4 m x 25 m

Depron Yalıtım Paneller
Depron Ned r?
Depron yalıtım panel , ısıtmada ortam sıcaklığının daha hızlı artmasını sağlar. Su almaz, soyulmaz.
Su buharının nüfuz etmes n azaltır, duvar ve tavanlar ç n nem koruması sağlar.
Depron yalıtım panel 3 mm / 6 mm
Su buharı dağılım d renç değer : 650 / 450 (DIN 52615)
Su buharı gec kt r c değer s: 2.0 m / 2.7 m
Kullanıma hazır duvar kağıdı astar le: d ğer duvar kağıtları g b , B2 (normalde alev alab l r).
(DIN 4102), (Test MPA NRW), Dortmund.
Test sert ﬁkası no. 230007514
Gürültü yalıtımı Δlw: +16 dB (DIN 52210)
Sıkıştırma %10: 0.1 MPa (DIN 53421)
Çözümler m z;
·Depron G3 Parke Altı Isı Yalıtım Plakası
·Depron G6 İç Mekan Yoğuşma Plakası

Parke malâtçısının uygulama şlem ne sadık kalınmalıdır.
Ç mento, k reç, alçı, tuz, alkal g b su bazlı maddelere dayanıklıdır. (organ k çözücülere mukav m değ ld r).
Kullanıma hazır duvar kâğıdı astarı plâst k, boya ve cam yünü, plâst k plaster, dağıtıcı boya, cam ﬁber malzeme le
döşemelerle alev gec kt r c d r. Hem b r nem koruyucu orta tabaka olarak hem de sunta altında ısı ve gürültü yalıtımını
artırmak ç n kullanılab l r, parke ve lam ne döşemelerde kullanıma hazırdır (d ll ve d şl geçmel s stemlerde).

Malzeme t p : panel şekl nde pol stren sert köpük panel
Kalınlık
Yoğunluk
Ölçüler
Isı letkenl ğ

: 3 mm ve 6 mm
: 40 kg/m³, 33 kg/m³ (DIN 53420)
: 1,25 m x 0,80 m
: 0,030 W/mK (ölçüm DIN 52612)

Isı letkenl k grubuna göre derecelend ğ nde
(hesaplama değer IR = 0.035 W/mK) 6 mm
kalınlığında Depron yalıtım paneller ç n ısı d renc
0.17m² K/W d r.

Depron yalıtım panel 6 mm
Aynı ısı yalıtım değer ne sah pt r:

24 mm
ahşap
100 mm
tuğla duvar
360 mm
normal beton
Depron yalıtım panel 3 mm ç n: Yarı değerler geçerl d r.
Duvarlarda ve tavanlardak çatlak yerler dolgu macunu le
kapatılır ve düzleşt r l r.
• Tavanlara, dış duvarlara, pencere pervazlarına, kepenklere
Depron yalıtım paneller yapıştırılır.
• Yapıştırmak ç n MasterT le FLX 22 seram k yapıştırıcısı
kullanılır.
• Depron yalıtım paneller , kıyı uçlara sıkıca bastırarak
kalkamayacak şek lde yapıştırılır, gerek rse ç ft kat şlem
uygulanab l r.
• B r dağıtma tarağı kullanarak Depron yalıtım levhası üzer ne
spatula le çalışılır.
• İy kal tede duvar kağıdını ve duvar paneller n yapıştırmadan
evvel yapıştırma rulosu hazırlanır. Rulo, duvar kağıdı le b rl kte
sağlam b r yapışma sağlar.

Depron le ısıdan tasarruf ed n

Artan enerj ﬁyatları yüzünden ısınma mal yetler ndek artış,
b rçok ev kullanıcısının enerj faturalarında kend s n
göstermekted r. İk farklı oda arasında ayırma duvarları varsa
(örneğ n 22°C/16°C), c dd b r ısı kaybı oluşur. Enerj kullanımıyla
artan enerj ﬁyatları le bu durum daha da büyük b r sorun hal ne
gel r. Isı kayıplarını azaltmak ç n, her k taraftan 6 mm
kalınlığında Depron yalıtım panel le en y yalıtım sağlanab l r.
Kapalı hücresel yapı nce olması le b rl kte mükemmel yalıtım
sağlar. 10 m² yalıtımsız b r duvardan (4 x 2.5 m) k değer yle = 1.96
(her k tarafı bantlı 11.5 cm sünger taşı) yılda yaklaşık 34 l tre yakıt
akıp g der. Eğer 6 mm Depron yalıtım panel kullanılırsa, 1.18 k
değer yle, aynı duvardan yılda yaklaşık 20 l tre yakıt akıp g der.
Yaklaşık %40 tasarruf sağlanmış olur. Isıtılmamış b r odanın
sıcaklığı 7°C se (örneğ n merd ven), ç ft taraﬂı ısı yalıtımıyla ısı
kaybı azalır ve yılda 35 l tre yakıt tasarrufu sağlanır.
Bu şek lde, toplam ısınma mal yetler %11 le 14.4 arasında
azaltılmış olur. İç duvar yüzey ısısı kışın 5°C artırılab l r. Odanın
ısınma süres azalacaktır.

Kopuzlar Eva Kauçuk Hakkında;
1973 yılından bu yana b rçok sektörde faal yetler n sürdüren Kopuzlar Grup, yen yatırımları doğrultusunda EVA ve
Çapraz Bağlı Pol et len Köpük yalıtım ürünler le zolasyon ve ambalaj sektörler ne ürün ve h zmet tedar k etmeye
başlamıştır.
Kauçuk:
Kauçuk ve EPDM Köpük ürünler kapalı hücrel ve çapraz bağlı hücre yapısına sah pt r.Isı ses yalıtımında mükemmel
sonuç ver r.Yoğuşmaya karşı dayanıklıdır.T treş m em c l ğ ve akust k zolasyonu son derece yüksekt r.Yapı ve endüstr
k myallarından etk lenemez.
XPE:
Enerj kayıplarını en aza nd rmek ve enerj kaynaklarını korumak m syonu le yapılarda her alanda kolaylıkla
uygulanab len ısı,ses ve nem zolasyon çözümler üret yoruz. Foamﬂeks ürünler m z; katlar arası şap altında,ortak
duvarlarda, çatılarda yerden ısıtma s stem-ler nde,parke altında yalıtım h zmet sunmaktadır.
Çözümler m z;
·Foamﬂex XPE Çapraz Bağlı Pol et len Ş lte
·Foamﬂex HPE Ş lte
·Foamﬂeks Kauçuk Ş lte
·EVA Yalıtım Levhaları
EVA:
EVA yalıtım levhaların yapı sektöründe b r çok kullanım alanı bulunmaktadır. Duvar arsında, yüzer döşeme
s stemlerde, parke altı ve yerden ısıtma s stemler nde, alçıpanel levhalarda,çel k konstrüks yon yapılarda, temelden
çatıya ses ve ısı yalıtım levhası olarak kullanılmaktadır.

OSB Ahşap Panel
OSB (Or ented Strand Board) Ned r?
Rutubete ve darbeye dayanıklı, gen ş yongalanmış, fırınlanarak ve k myasal yardımcı maddelerle b rleşt r lerek
üret len, ahşap paneller hal nde kullanıma sunulan yönlend r lm ş yonga levhadır.
Reç ne ve su t c k myasallarla kaplı ahşap (lad n, çam vb.) yongaların, her katmanda farklı yönlü ser l m le maks mum
d renç elde ed l r. Güçlü ve sağlam panel üretmek ç n ser len yongalar, yüksek ısı ve basınç altında sertleşt r lerek
üret l r.
OSB’n n Avantajları;
-Yüksek mekan k dayanım
-Maks mum sertl k, montaj delme ve ç v leme dayanımı
-Kusursuz güç denge ağırlık oranı
-Hassas ve ağır şartlara dayanım gücü
-Kolay şleneb l rl k
-Prat k taşıma ve operasyon alanına sevk avantajı
-M n mum ekoloj k etk ve %100 ger dönüşeb l rl k
Çözümler m z;
·OSB II (İnşaat Uygulama)
·İnşaatlarda, kapalı alanlarda,
·İç cephe detaylarında,
·OSB III (Çatı Kaplama)
·Açık alanlarda çatı kaplamalarında suya, rutubete ve darbeye yüksek mukavemetl
OSB’n n Kullanım Alanları;
-Taşıyıcı zem n uygulamaları
-Duvar ve bölme
-Mob lya üret m
-Çatı kaplamaları
-Ç t alan koruma ve ş güvenl ğ bar yerler
-Asma kat ve ahşap yapılar
-Ambalaj, kasalama, palet ve kuru depolama odaları
-Dekorat f kaplama ve m mar kullanımlar.

Kobau Hakkında;
Tüm güçlend r c konularda 60 yıldan fazla b r uzmanlık KOBAU GmbH&Co. KG'ler n , eklemler ve çatlaklar ç n hem
prat k hem de prat k çözümler çeren ürün ve h zmet paletler nde b rleşt r yor. Deney mler m z ve novasyonumuz,
gelecektek zorlukları aşmamızda yardımcı olacak, çünkü değerl b na kumaşlarını korumak ve almak ç n dokunmamış,
doku ve sızdırmazlık bantları ürett ğ m z gelecek odaklı teknoloj ye güven yoruz. Yapıştırıcılar veya macun takv yeler
g b anlamlı özel ürünler portföyümüzü tamamlıyor. Kısa tesl mat süreler , kend depolama, yoğun satış ağı ve hızlı
kargo. Ek olarak, yetk l tavs yem z ön planda: özel ve yüksek n tel kl b r ek p, müşter n n problem anal z n , materyal
seç m n ve şlenmes n desteklemekted r. Ve çok zorlaştığında, özel çözümler de gel şt rmektey z. Kobau'ya güvenen,
her zaman ver ml çalışab lmel d r.
Çözümler m z;
·Cam Elyaf (Armür)
·Polyester Keçe
·Elast k Örgü
·Çatlak Bandı

KOBAU Arm era VP 130

KOBAU Polyester Keçe K 30

KOBAU Elast c-Gewebe 10/10

KOBAU Opt tape SH

Pol et len Membran Su Yalıtım S stem
ProgressProﬁles Hakkında;
Araştırma, deneme ve yen l k: İlerleme Proﬁller her zaman yen zorluklarla hevesle mücadele etmeye, gel şt rme ç n
yen ﬁk rler keşfetmeye ve heyecan ver c yen s nerj ler oluşturmaya hazır olmuştur. B l nen ufkun ötes ne uzak
görüşlülük ve sezg yle bakmaya kararlıyız. Ek b m z pazarla mükemmel b r uyum ç nded r ve gel şen trendler
öngöreb l r ve en gel şm ş ht yaçları karşılayab l r. Müşter ler m z, ht yaçları, öncel kler ve hayaller tek odak
noktamızdır. Sonuç olarak, 32 yılı aşkın b r süred r dünya çapında başarı elde ett k. Nes ller boyunca, a le ş rket m z
sürekl büyüyen c rosu le küresel b r ş rket hal ne geld .

Çözümler m z;
·Prodeso Eco Pol et len Membran
·Proband 150 Ek Yer Bandı
·Proband Koll AB Ek Yer Bant Yapıştırıcısı

Polyethylene sheet
Non-woven
polypropylene
fabric

Uygulama Adımları;

Geotekst l Örgüler
Nanofabr c Ned r?
Pol prop len veya polyester hammaddes nden yapılan, elyafın ğneleme yöntem yle b rleşt r ld ğ dokunmamış tekst l
ürünüdür.
Örgüsüz geotekst lde atkı ve çözgü yoktur. Nanofabr c geotekst l keçe, zem n kayma, toprakla veya geotekn k
mühend sl ğ le lg l herhang b r malzeme le b rl kte kullanılab len geç r ml tekst l ürünüdür. Homojen b r yapıya
sah pt r.

Zem n n ve yapının ht yacına göre b rkaç t pten oluşmaktadır. Yapılarda ﬁl trasyon, güçlend rme ve koruma amaçlı
kullanılmaktadır. Her yapının ht yacı farklı olduğundan tekn k tabloya bakılarak ht yaç duyulan t pler seç lmekted r.
Çözümler m z;
·Polyester Esaslı Ger Dönüşümlü Geotekst ller
·Polyester Esaslı Orj nal Geotekst ller
·Pol prop len Esaslı Geotekst ller
Kullanım Amaçları:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Koruma
Ayırma
F ltrasyon
Asfalt kaplama

Nanofabr c® SF Geotekst ller ;
Isıl bağlı sürekl l ﬂerle %100 pol prop lenden mal ed len eşs z b r dokunmamış kumaş olan nanofabr c SF, yapı
stat ğ nde güven l r ve uzun ömürlü performans sağlar. Sadece geotekst l sektöründe b le nanofabr c SF, dünya
etrafında b r kez dönecek, üç şer tl 15 metre gen şl ğ ndek karayolunun kapladığı alana denk; yol zem n güçlend rme,
drenaj ve dem ryolu uygulamalarında kullanılmıştır.

Pol prop len Keçe

Polyester Keçe - Kırçıllı

Nanofabr c Geotekst l Keçe Kullanım Alanları
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Su ve ısı zolasyonu tabakalarının b rb r nden ayrılması, zolasyonun korunması, fazla suyun drenajı, drenaj
borularının sarılarak tıkanmasının önlenmes ,
Kara ve dem ryollarında çökmeler n önlenmes ç n,
Drenaj s stemler nde,
Geomembran altında,
Oyulma problemler , donatılı dolgularda, erozyon koruma, neh r, göl, den z g b kıyı koruma alanlarında,
F ltrasyon, zayıf zem n donatısı, asfalt donatılarında,
Kaplamasız yollar, kaplamalı yollar, uçuş p st , yol dolguları altında drenaj ş ltes amaçlı,
Karayolları, tüneller ve yeraltı tes sler nde,
Metro, z raat alanları, bahçe terasları ve spor sahalarında,
Katı atık depolama sahaları, sulama kanallarında kullanılır.

Polyester Keçe - Beyaz

Polyester Keçe - Renkl

Donatı F leler
Donatı F les Ned r?
Sıva ﬁleler sıvalı ya da macunlu yüzeylerde çeş tl nedenlerle oluşmuş çatlakları önlemek amacıyla kullanılır.
Cam pl ğ nden dokunmuştur.
İpl kler dokumadan sonra özel b r kaplama le dış hava koşullarına ve alkal ortama karşı dayanıklı hale get r lm şlerd r.
Sıva ﬁles n n ömrü alkal dayanımına bağlıdır.
Sıva ﬁleler ç mento esaslı sıva ve macunlar ç nde kullanıldığında, alkal ye dayanımları çok öneml d r. Aks takd rde
zaman ç nde l ﬂer zayıﬂar ve kopar.
Sıva ﬁles nde kaplama kalınlığı arttıkça, malzemen n alkal ye dayanımı da artar.
Dış mekanlarda ve mantolama s stemler nde kullanılan ﬁlelerde kaplama ağırlığı, kaplamasız ağırlığın en az %20's
kadar olmalıdır.
Sıva ﬁles n n boyutları stab l olmalı ve fazla esnememel d r. Çünkü sıva da esnek değ ld r, ﬁle esnerse uygulamada
zorluklar yaşanır.
Sıva ﬁleler n n esnekl ğ her k yönde de % 4'den fazla olmamalıdır.
Çözümler m z;
·Nanoheat E Cam Sınıfı
·Alkal Dayanımlı Donatı F les
·Nanoheat Eco C Cam Sınıfı
·Alkal Dayanımlı Donatı F les
·50 mm x 90 m Alçıpan Derz Bandı
Alkal Dayanım Test ;
Sıva ﬁleler kuru haldeyken, kopma dayanımı DIN EN ISO 13934-1'e göre ölçülür. Daha sonra, alkal ortamda ( % 5'l k
NAOH çözelt s ç nde) 28 gün süreyle beklet l r. Deneyden sonra, kopma dayanımları her k yönde yen den ölçülür. Bu
değerler, deney önces değerler n n % 50' s nden aşağı düşmemel d r. Ölçülen bu değerler % 50' n n altındaysa sıva
ﬁles uzun ömürlü olmayacaktır.

Nanoheat E Cam Sınıfı
Alkal Dayanımlı Donatı F les
Cam Sınıﬂarı ve Özell kler
Camın ana maddes kumdur. S O₂ S l syumoks t yanında
b leş m nde alum nyumoks t, kals yumoks t, magnezyumoks t,
sodyumoks t g b farklı elementler de bulunur.
Bu elementler n farklı oranlarda b leş m ne bağlı olarak b rçok
farklı cam t p vardır :
A Cam, C Cam, D Cam, E Cam, R Cam, S Cam,
AR Cam ve Z cam
AR Cam ve Z cam alkal lere dayanıklı özel cam t pler d r.

Nanoheat Eco C Cam Sınıfı
Alkal Dayanımlı Donatı F les
Sıva F leler nde Kullanılan Cam L ﬂer
Cam l ﬂer üret m yöntem ne göre k çeş tt r. “Cam
F lamentler” ve “Cam Yığını L ﬂer”
Cam F lamentler (cam elyaf) “ Hızlı Çek ş Yöntem ” le
üret l rler. Fırında er yen cam karışımı, fırın tabanındak çok sayıda
del kten sürekl olarak yüksek hızla çek l r ve soğutma şlem ne tab
tutulur. E Cam F lamentler bu yöntemle üret ld kler ç n
yüksek dayanım özell ğ ne sah pt r. Tekst l alanında kullanılan cam
elyafın % 90’ı E Cam' dan üret lmekted r.

E Cam Sınıfı
50 mm x 90 m Alçıpan Derz Bandı

E Cam Sınıfının Avantajları
Düşük esnemede yüksek çekme dayanımına sah pt r.
Esnemes tam elast kt r, kopma sev yes ne kadar l neer b r uzama
göster r.
Yoğunluğu çok düşüktür.
Term k özell kler y d r.
Yanmaz, yüksek ısıda buhar ve zararlı madde yaymaz.
Sıvı ve katı yağlara, çözücülere dayanıklıdır.
As tlere vePh değer 3-9 arasında olan bazlara dayanıklıdır.

Tekstil
Su Yalıtım Membranı

Kobauﬂex SD60 Ned r?
Kobauﬂex SD60 yalıtım membranı, ıslak mekanlarda seram k ve taş kaplamalar altındak fuga ve çatlakların güvenl b r
şek lde yalıtımını sağlar. Hem zem nlerde, hem de duvarlarda kullanılır. Özell kle alçı panolarla oluşturulan duvarlar ve
üstündek seram ğ taşıyab lecek bütün düzgün yüzeyler ç n uygundur.
Uygulama:
Uygulama yapılacak yüzey taşıyıcı ve kuru olmalı, üstünde toz ve k r bulunmamalıdır.
Köşelerde kırılmış yerler varsa, önceden tam r ed lmel ve yüzeydek g r nt çıkıntılar düzelt lmel d r. Yüzeyden ayrılmış
sıva ve benzer parçalar kazınmalıdır. Taşıyıcı yüzey üzer ne, 4 mm'l k d şl mala le (yalıtım membranından yaklaşık 10
cm dışarı taşacak şek lde) MBS Mastert le FLX 22 seram k yapıştırıcısı sürülür. Önceden gerekl ölçülerde kes lm ş olan
yalıtım membranı, yaş yapıştırıcı üzer ne yerleşt r l r ve düzeltme malası le yüzey düzlen r. Bu sırada Nanosh eld yalıtım
membranı altında kalan d şl harç eş t oranda ez lmel d r.
B r sonrak membran parçası, uç uca gelecek şek lde veya b nd rme yaparak yapıştırılır. Uç uca ekleme yapılırsa, ek yer
üstüne 10 cm gen şl kte b r bant kes lerek sulu harçla yapıştırılır. B nd rme se en az 4 cm olmalıdır. Ek yerler nde ve köşe
dönüşlerde Mastert le WP 668 (Lastogum) sentet k reç ne esaslı d spers yon yapıştırıcı kullanılması tavs ye ed l r.
Kuruduktan sonra seram k döşeme şlem yapılab l r.

Tekstil
Su Yalıtım Membranı

Uygulama Tabancaları

Nanoﬂame Ned r?
Ergonom k ve Kal tel Kartuş Tabancası
Nanoﬂame® Kartuş tabancaları profesyonel kullanıcıların stekler doğrultusunda 310 ml’l k kartuşları sıkmak ç n
üret lm şt r. Yekpare alüm nyum ana gövdes sayes nde esneme yapmaz. Bu da ürünler n sıkım esnasında çıkması veya
kaymasını engellerken aynı zamanda pol üretan mast k g b yoğun çer ğ olan malzemeler rahatça sıkmasını sağlar.
İtme saftının en ucundak sab t plast k pul, tüpün çer s ndek del ğe tam oturur. Bu da kullanılan kartuşun alt kısmında
bulunan tapanın dönmes n n engeller. Tüm bu özell kler ele aldığınızda sıradan b r kartuş tabancasına göre kullanıcıyı
uygulama esnasında yormaz. Haﬁf ve uzun ömürlüdür.
Sos s Tabancası
Nanoﬂame sos s tabancaları,mast k,s l kon vb. ürünler n ser şek lde yüzeye uygulanması ç n kullanılır. Derze kolay,
tem z ve hızlı b r şek lde uygulama mkânı sunar. Profesyonel t p uygulamalara uygun olarak tasarlanmış, alüm nyum
yapısı le oldukça haﬁf, yüksek kal tel ürünlerd r. Kartuş ve sos s değ ş mler esnasında parçalara ayrılıp kolayca
tem zleneb l r.
Çözümler m z;
·S l kon Tabancaları
·Epoks Tabancaları
·Sos s Tabancalarıabancaları

Uygulama Tabancaları

SİLİKON TABANCALARI

EPOKSİ TABANCALARI

SOSİS TABANCALARI

Zem n Koruma Ş ltes
Koruser Hakkında;
Gel şen teknoloj yle b rl kte Nonwoven sektöründe l der ﬁrmamız tarafından İnşaat alanlarında güvenl b r çalışma
ortamı sağlamak üzere KORUSER zem n koruma halısı tasarlamıştır. Koruser ekstra güç ve dayanıklılığı le Ahşap,
Parke, lam ne yüzeyler, yer karoları, doğal taş, merd ven, halı yüzey ve Dış cephelerde de Kullanıldığı g b çok amaçlı
olarak da uygulanab l n r.
Kaymazlık özell ğ , kolayca ser ld ğ yüzeyde düz ve kırışmadan kalab ld ğ ç n stenmeyen kazaları önceden
engelleyeb l r. Taşınması ve uygulanması kolay, hızlı ve az ﬁrel olduğu ç n hem zaman hem mal yet tasarrufu sağlar.
Sıvı geç rmez özell ğ le, oluşab lecek boya ve sıvı malzemeler n dökülme r sk ne karşı zem n korur. Nefes alab lme
özell ğ bulunan Koruser, yer yüzeyler nde meydana gelen neml ortamdan dolayı meydana geleb lecek zararları da
engeller.
Çözümler m z;
·Koruser Ş lte 0,91x31 m
·Koruser Ş lte 1,00x50 m

Kullanım alanları;
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Zem n Koruma
Boya
Taşınma
Tad lat
Eşya Koruma
Kaygan Zem n
Çocuk Parkları

Güvenl Kullanım
Koruser, ahşap, mermer g b tüm zem n yüzeylere rahatça ser leb len ve kaymaz özell ğ nden dolayı
üzer nde emn yetl çalışma ortamı sağlayan b r üründür.

Kolay Kullanım
Merd ven basamakları, köşeler, çerçeveler, süpürgel kler ve d ğer benzer ser lmes zor olan bölgelere
kolayca uygulanır.

Boya Geç rmez
Koruser, ürünün üst kısmındak ﬁlm kaplamadan dolayı boya ve sıvı geç rmez. Boya veya sıvıları yüzeyde
tutar, kolayca tem zlenerek tekrar kullanım olanağı sağlar.

Nem Önler
Koruser nefes alab lme özell ğ nden dolayı zem n kısımda kalan nemlenmey buharlaştırarak ortadan
kaldırır.

Zaman Kazandırır
Koruser le d ğer ürünlere oranla çok daha hızlı çalışab l r, zaman mal yet nden tasarruf eders n z.

Tekrar Kullanım
Koruser kullanıldıktan sonra üst yüzey tem zlen r. Tekrar kullanım ç n katlanır ve saklanır. Ekonom kt r.

Wab s Hakkında;
Polonya'da, 1999 yılında b r a le ş rket olarak Çatı Malzemeler üret m üzer ne faal yetler ne başlayan Wab s, kısa
zamanda, kend gel şt rd ğ çatı s stemler n üreten büyük b r ﬁrma hal ne gelm şt r. Kal teye ve yen l ğe verd ğ önemle,
yılar ç nde daha da gel ş p tüm çatı gereks n mler n karşılayarak yaklaşık 400 çeş t çatı aksesuarı üretme ve
pazarlama kapas tes ne ulaştılar. Satışını yapmakta olduğu ürünler n yüzde 90'ını kend tes sler nde üret yor olmaları,
farklı bölgelerdek farklı koşullara, farklı gereks n mlere ve farklı tasarımlara uygun çatı aksesuarları üreteb lme
becer s n kazandırmıştır. Bu becer ler sayes nde şu anda dünya çapında 27 ülkede Wab s Çatı s stemler n güvenle
kullanılmaktadır.
Üret m tes sler n oluşturan modern mak neler, her zaman yen l ğe ve ht yaçlara odaklı çalışan ar-ge departmanları,
uzman çalışanları ve sektörel ortakların da deney mler le gel şmeye ve büyümeye devam etmekted rler. Ürünler ,
hammaddelerden, üret m aşamasına ve ﬁnal ürünlere kadar tüm süreçte kend laboratuvarlarında gerekl testlerden
geç r lmekted r ve CE ve BBA kal te belgeler le onaylanmıştır.
Çözümler m z;
·Cl mateq Çatı ve Cephe Örtüler
·İzoteq Nem Bar yer ve Cephe Örtüler
·Kuru Mahya S stem Aksesuarları
·Duvar ve Baca Bantları
·Ma l Dere Alüm nyum Vad Dere
·Saçak Havalandırma Aksesuarları
·Kelepçe ve Kl psler
·Kuş Kondurmaz S stem
·Çatı Yürüme Yolları ve Basamakları
·Kar Tutucu S stemler
·But l Bantlar
·PVC Çatı Çıkış Elemanları

Cl mateq Çatı ve Cephe Örtüler

İzoteq Nem Bar yer
ve Cephe Örtüler

Kuru Mahya S stem Aksesuarları

Ma l Dere Alüm nyum Vad Dere

Saçak Havalandırma Aksesuarları

Kelepçe ve Kl psler

Çatı Yürüme Yolları ve Basamakları

Kar Tutucu S stemler

But l Bantlar

Duvar ve Baca Bantları

Kuş Kondurmaz S stemler

PVC Çatı Çıkış Elemanları

Nanobutyl Ned r?
Çözümler m z;
·
·
·
·

NANOBUTYL EN 448 BUT L BANT
NANOBUTYL EN 448 ALUMİNYUM BUTİL BANT
NANOBUTYL EN 448 BUTİL FİTİL
NANOBUTYL EN 448 KEÇELİ BUTİL BANT

NANOBUTYL EN 448 BUT L BANT
Özell kler ;
But l bantlar, esnek yapıları le uyum sağlayarak, hemen hemen tüm yüzeylere y b r şek lde yapışarak, üstün b r
yalıtım sağlarlar.
Kullanım Alanları;
• İk metal arasında sızdırmazlık sağlamak ç n.
• Metal çatı uygulamaları ve hava kanallarında
• Cephe g yd rme s stemler nde.
• Kapı, pencere, çatı ve her türlü sızdırmazlık
şler nde.
Kalınlık: 1 mm - 10 mm arası
Gen şl k : 9 mm - 1000 mm arası
NANOBUTYL EN 448 ALÜMINYUM BANT
Özell kler ;
Yüksek UV dayanımlı, esnek esnek, kend nden yapışkanlı alum nyum ﬁlm le kaplanmış but l banttır. -30°C + 90°C
aralığından çalışma özell ğ ne sah pt r.
Kullanım Alanları;
• G yd rme cephe paneller n n ek ve b t ş yerler nde.
• Metal cephe ve hava kanallarının suya ve neme karşı yalıtımında.
• Klas k cephe g yd rmelerde ve kış bahçes uygulamalarında.
• Her türlü esk ve yen çatılarda.
Kalınlık: 1 mm - 8 mm arası
Gen şl k: 25 mm - 1000 mm arası.

NANOBUTYL EN 448 BUTİL FİTİL
Kullanıldığı Yerler;
Sızdırmazlık malzemes olarak kullanılır.
Özell kler ;
·
·
·

Kauçuk dolgu macunu özell kler n uzun süre korur. (T treş mle dökülmez)
Doldurulduğu boşluklara, nem ve toz g rmes n önler.
Yaşlanmaya, ortam şartlarına ve UV' ye dayanıklıdır.

Tekn k Ver ler;
Renk: S yah, Gr , Beyaz
Yoğunluk (gr / cm³) 1,6 +- 0,2
Ürün ant bakter yeld r.
Tekn k b lg ler + 20 °C hava sıcaklığına ve 50% rölat f hava nem oranına göre elde ed len yaklaşık ver lerd r.
Uygulama;
Tatb k ed lecek (uygulanacak) yüzeye, el le kolayca uygulanır.
Uygulamanın, -5 °C' n n üzer nde ve +40 °'C' n n altındak sıcaklıklarda yapılması tavs ye ed l r
.
Depolama;
Suya dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır.
Ahşap paletler üzer nde, +10 °C le +25 °C arasındak ser n, kuru ve nemden arındırılmış ortamda muhafaza
ed lmel d r.
Yukarıda bel rt lm ş olan muhafaza koşullarına uyulması koşulu le depolama ömrü maks mum 2 yıldır.
NANOBUTYL EN 448 KEÇELİ BUTİL BANT
Pol proplen nonwoven kumaş kaplı but l banttır. Islak hac m alanlarında üstün performans sağlar. Kend nden
yapışkanlı ve esnekt r.
Kullanım Alanları;

·
·
·

Islak hac m sızdırmazlığında. (Teras, balkon, çatı, banyo vs..)
Zem n duvar b rleş m noktalarında.
Yumuşak yapısı sayes nde g r nt l çıkıntılı yüzeylerde dah kolayca uygulanır.

Ürün ölçüler ;
Gen şl k: 25 mm - 1000 mm arası

Soudal Hakkında;
Soudal, Avrupa'nın en büyük bağımsız mast k, PU Köpük ve yapıştırıcı üret c s d r.
Soudal, dünya genel ndek güçlü b r markadır. İnşaat, perakende kanallar ve endüstr yel kurulum alanlarındak ş
sah pler ne ve dünya çapında 130'dan fazla ülkede n ha kullanıcılara 45 yıllık deney m yle h zmet sunar. 4 kıtaya
yayılmış 11 malat sahası ve dünya çapındak 35 bağlı kuruluşuyla Soudal, en y tekn k ve loj st k desteğ sunuyor.
2011 yılında Işık grubunun tüm mast k, yapıştırıcı ve pol üretan köpük üret m ve satış faal yetler n n devralınması le
başlayan sürec n tamamlanması ve son üç yılda hızla gel ş p büyüyen ş hacm n n karşılanması amacıyla Soudal
Türk ye organ zasyonu, yen üret m tes sler ne taşınmıştır. Tuzla Organ ze Der Sanay Bölges ç nde bulunan
3600’ü kapalı 6000 m² alana sah p yen tes sler günlük 150.000 kartuş dolumu ve 12 metre yüksekl ğe sah p raf
s stemler le 2500 palet stoklama mkanı sunmaktadır. Stoklanan ürünler n deal şartlarda muhafaza ed lmes ne
olanak sağlayan kl mlend rme, olası yangın r skler ne karşı koruyan modern kaz ve söndürme mekan zmaları le
stok hareketler n n b lg sayarlar ve web ağı üzer nden anlık zleneb ld ğ s stemlere sah pt r.
Çözümler m z;
·F x All
·Mast kler
·Pu Köpükler
·Yapıştırıcılar
·Uygulama Ek pmanları

FIX ALL

MASTİKLER

YAPIŞTIRICILAR
YAPIŞTIRICILAR

UYGULAMA EKİPMANLARI

PU KÖPÜKLER

Akﬁx Hakkında;
2001 yılında , yapı k myasalları alanında faal yetler ne başlayan Akﬁx tüket c ler n ht yaçlarına kalıcı çözümler
sunmak amacı le, çevreyle dost, hayata değer katan, k myasal ürünler ve teknoloj ler gel şt rmeye odaklandı.
Çeş tl müşter ht yaçlarına yönel k farklı ürünler gel şt ren Akﬁx;
Pol üretan aerosol köpükler,
Derz dolgu ürünler
Kırtas ye amaçlı yapıştırıcılar
Tekn k ve endüstr yel yapıştırıcılar ve
Tekn k aerosol ürünler başta olmak üzere gen ş b r ürün gamı le müşter ler ne ulaşmaktadır.
Akﬁx pol üretan köpük ve s l kon mast k ürünler kategor s nde gen ş b r b lg b r k m ne ve uluslararası uzmanlığa
sah pt r.
Pol üretan aerosol köpükler ve s l kon mast kler konusunda uzman olan Akﬁx tam b r “Çözüm Ustası”dır.
Profesyonel yapı ve konstrüks yon uygulamacılarının ş süreçler n kolaylaştırıcı ve yapı malzemeler n tamamlayıcı
“Kalıcı Çözümler Üret r”
Çözümler m z;
Yangına dayanıklı ürünler
·Yapıştırıcılar
·S l kon mast kler
·PU köpükler
·Yüzey kaplama s stemler
·Aerosoller
·Otomot v
·Endüstr yel
·Aksesuarlar
Tüm Akﬁx ürünler , İstanbul Hadımköy de 25.000 m² alan üzer ne kurulu, son teknoloj le donatılmış, yüksek
üret m kapas tes ne ve ISO 9001 kal te s stem belges ne sah p tes slerde üret lmekted r.

Merkez Oﬁs

Avrupa Loj st k Merkez

Adres:Nec p Fazıl Mah. Yaver Sokak
ALK Plaza No:1 D:8 Ümran ye/ İSTANBUL
Tel:+90 216 339 12 12 (Pbx)
Faks:+90 216 339 12 17
E-ma l: nfo@nanotekgrup.com
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Faks:+90 212 690 33 29
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Anadolu Loj st k Merkez
Adres:Battalgaz Mah. Güzelbahçe Sokak No:15
PK:34935 Sultanbeyl / İstanbul
Tel:+90 216 540 06 75 (Pbx)
Faks:+90 216 540 06 80
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Adres:Hat p Al Osman Çeleb Bulvarı
Gündüz Sefası V awest Sanay S tes
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