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Tarihçemiz

Haydar Boz Yalıtım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

1953 yılında Uşak ilinin Karahallı ilçesinde, kurucumuz Haydar BOZ tarafından temelleri atılan 

şirketimiz; bir asra yakın tecrübemiz ‘YALITIM’ konusunda faaliyet göstermektedir. Kurulduğu 

günlerde ş i rket imiz in  i lgi  a lanı ,  o  dönemde su yal ı t ımının  en önemli  malzemesi olan ‘Pamuklu 

Kanaviçe’ üretimi olmakla beraber, kurucumuzun yenilikçi ve araştırmacı kişiliği sayesinde ürün 

yelpazemiz  hızla büyümüştür. Piyasa koşullarının zorlaması ve artan talep 1955 yılında Ankara’ya 

yerleşimi beraberinde getirmiştir. 1960’lara gelindiğinde sektördeki teknolojik gelişmelerin 

paralelinde alınan T.P.A.O bayiliği ile su yalıtımının  diğer önemli malzemesi  ‘asfalt ’, Cam Elyaf A.Ş 

ve İzocam bayilikleri ile de ses ve ısı yalıtım malzemelerinin  ticaret ve uygulamasına başlanmıştır.

Kurucumuzdan gelen atılımcı yapımız, bizi piyasanın ihtiyaç duyduğu bazı malzemeleri üretmeye ve 

üretimin ekonomik olmadığı bazı malzemeleri ise ithal etmeye zorlamıştır.

O tarihlerde  çok az firma tarafından üretilebilen EPS polistren köpük, bitümlü kartonlar, cam 

tülleri, hazır mastik asfalt, kauçuk esaslı derz dolgusu  gibi malzemelerin imalatı ve yapılan 

ithalatlar  yoluyla maliyetlerin  düşürülmesi sağlanmıştır. Ülkemizde yeni yeni oluşmaya başlayan  

‘yalıtım bilinci’nin gelişmesi ve tedarik maliyetlerimizin  azalması’  sayesinde YALITIM sektöründe 

önemli bir yer edinmemizin önü açılmıştır. 

67 yıllık tecrübesini 2020’li yıllara taşıyan firmamız, tüm olumsuz piyasa ve haksız rekabet  

koşullarına rağmen , ülkemizin en önemli sorunlarından biri olan  ve her yıl bir ‘nükleer santral’ 

bedelinin sokağa atılmasına neden olan  VERİMSİZ ENERJİ KULLANMA olayına son vermeye yönelik  

çabalardan  oluşan YALITIM sektörüne , maddi ve istihdam katkısı yapmaya gelecek yıllarda da 

devam edecektir.

1982 yılında yönetimi devir alan ikinci kuşak yöneticilerimiz, yurt ekonomisine katkıyı arttırmak ve 

firmamızın her geçen gün modernize olan ticaret ortamında daha sağlıklı, daha güçlü ve daha 

teknolojik olarak yerini korumasını sağlamışlardır ve firmamızı üçüncü kuşağa hazırlamışlardır.

Yeni jenerasyonun, ilkelerimizden ödün vermeden 100.şeref yılımıza kavuşmamızı sağlayacağına 

güvenimiz tamdır.

Geçmişten günümüze taşıdığımız deneyimlerimiz, genç ve dinamik kadromuzla , önümüzdeki 

yıllarda da sektörün lider firmalarından  biri olarak karşınızda kalmayı  bir görev olarak  kabul 

etmekteyiz.
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One�ex Kauçuk Boru

Elastomerik Kauçuk esaslı, kapalı gözenekli düzgün hücre yapısına 

sahip prefabrik boru formunda yalıtım malzemelerdir. Yüksek buhar 

difüzyon değerine sahiptir. Soğuk boru hatlarında tesisat yalıtımı ve 

yoğuşma kontrolü sağlar. 

One�ex Kauçuk Levha 
- Alüminyum folyo kaplı,

kendinden yapışkanlı
 

Elastomerik Kauçuk esaslı, kapalı gözenekli düzgün hücre yapısına sahip 

levha formunda malzemelerdir. Yüksek buhar difüzyon değerine sahiptir. 

Havalandırma kanalları soğuk boru hatlarında tesisat yalıtımı ve 

yoğuşma kontrolü sağlar. Bir yüzü kendinden yapışkanlı bir yüzü 

alüminyum folyo kaplıdır. 

One�ex Kauçuk Levha  

Elastomerik Kauçuk esaslı, kapalı gözenekli düzgün hücre yapısına sahip 

levha formunda malzemelerdir. Yüksek buhar difüzyon değerine sahiptir. 

Havalandırma kanalları soğuk boru hatlarında tesisat yalıtımı ve 

yoğuşma kontrolü sağlar. 

Armacell, ekipman yalıtım pazarı için esnek yalıtım köpükleri üretiminde bir dünya 

lideri olmakla birlikte mühendislik faaliyetleri ile tasarlanmış köpükleri konusunda 

lider bir tedarikçidir. Lider bir marka olan ArmaFlex'in etrafındaki ürünler, mekanik 

ekipmanların enerji kaybını azaltır, etkili ses koruması sağlar ve yalıtım altında 

korozyon riskini en aza indirir.
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One�ex Kauçuk Levha 
- Alüminyum folyo kaplı 

Elastomerik Kauçuk esaslı, kapalı gözenekli düzgün hücre yapısına 

sahip levha formunda malzemelerdir. Yüksek buhar difüzyon değerine 

sahiptir. Havalandırma kanalları soğuk boru hatlarında tesisat yalıtımı 

ve yoğuşma kontrolü sağlar. Bir yüzü alüminyum folyo kaplıdır. 

One�ex Kauçuk Levha 
- Kendinden yapışkanlı

Elastomerik Kauçuk esaslı, kapalı gözenekli düzgün hücre yapısına 

sahip levha formunda malzemelerdir. Yüksek buhar difüzyon 

değerine sahiptir. Havalandırma kanalları soğuk boru hatlarında 

tesisat yalıtımı ve yoğuşma kontrolü sağlar. Bir yüzü kendinden 

yapışkanlıdır.

Armacell, ekipman yalıtım pazarı için esnek yalıtım köpükleri üretiminde bir dünya 

lideri olmakla birlikte mühendislik faaliyetleri ile tasarlanmış köpükleri konusunda 

lider bir tedarikçidir. Lider bir marka olan ArmaFlex'in etrafındaki ürünler, mekanik 

ekipmanların enerji kaybını azaltır, etkili ses koruması sağlar ve yalıtım altında 

korozyon riskini en aza indirir.



İlk olarak 1991 yılında, yarı esnek hava kanalı üretimiyle birlikte Ankara’da ticaret 

hayatına başlayan AFS, 21. yy’a doğru teknolojisini geliştirmeyi sürdürerek farklı 

kategorilerde de üretim aşamasına geçmiş, kısa sürede sektörün lideri olmayı 

başarmıştır.
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ISOAFS-ALU.70 

Düşük ve orta basınçta çalışan havalandırma ve iklimlendirme 

sistemleri için geliştirilmiş, ısı yalıtımlı (izoleli) alüminyum �exible 

hava kanalıdır. Çok katlı laminasyonlu alüminyum ve polyester 

malzemenin yüksek gerilimli helezon çelik tel ile takviyesiyle üretilen 

alüminyum �exible hava kanallarının cam yünü ile izole edilmesiyle 

üretilmiştir. 

AFS PIN

İzolasyon askı pimleri izolasyon malzemelerinin, düzgün yüzeylere, 

herhangi bir ilave ekipman kullanmaksızın, montajı için 

geliştirilmiştir. Basınca duyarlı yapışkan köpük, izolasyon askı pimi ile 

yapışacağı yüzey arasında kalıcı bir bağ kurar.

İzolasyon askı pimlerinin alt sacı galvaniz, çivisi alüminyumdan 

mamuldür. Alt galvaniz sac takviyelendirilmiştir. Böylece yapışma 

mukavemetinin maksimum seviyede kalması sağlanmaktadır.

ALÜMİNYUM FOLYO
BANT

Isıtma, soğutma, havalandırma, iklimlendirme, atık gaz 

sistemlerinde ve izolasyon uygulamalarında bağlantı, sızdırmazlık 

ve re�ekte sağlamak amacıyla özel olarak dizayn edilmiş çok amaçlı 

bir alüminyum folyo banttır. Akrilik yapıştırıcılıdır. Akrilik esaslı 

yapıştırıcılar, kauçuk esaslı yapıştırıcılara kıyasla düşük ve/veya 

yüksek sıcaklıklarda mükemmel bir yapışma performansına sahiptir.



Clever Polimer ve Yapı Kimyasalları A.Ş.; inşaat ve mimari detay çözümlerinde 

uygulanan su yalıtımı, endüstriyel zemin kaplama ve koruyucu boya alanındaki her 

çeşit prepolimer ve nihai ürünlerin tasarımını ve üretimini  gerçekleştirmektedir.
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Clever PU 400 BT – 2K

Clever Cold Polyurea

Clever Bitüm 2K

İki bileşenli, poliüretan esaslı ve bitüm ihtiva eden elastik, soğuk 

uygulanan likit su yalıtım malzemesidir. Uygulandığı hemen her türlü 

yüzeye mükemmel yapışarak yüksek elastikliğe sahip bir film tabakası 

oluşturur.

İki bileşenli, hızlı kürlenen, sürme poliürea su yalıtım malzemesidir. 

Uygulandığı yüzeylerde elastik ve dayanıklı bir film tabakası oluşturur. 

Açık alanlarda kullanılabilmesi için son kat olarak Poliüretan Topcoat 

kullanılmalıdır.

İki bileşenli, polimer modifiyeli, bitüm kauçuk esaslı su yalıtım 

malzemesidir. Sürüldüğü yüzeye mükemmel yapışarak suya ve 

rutubete dayanıklı çatlak örtme özelliğine sahip esnek bir film 

tabakası oluşturur. 



Clever Polimer ve Yapı Kimyasalları A.Ş.; inşaat ve mimari detay çözümlerinde 

uygulanan su yalıtımı, endüstriyel zemin kaplama ve koruyucu boya alanındaki her 

çeşit prepolimer ve nihai ürünlerin tasarımını ve üretimini  gerçekleştirmektedir.
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Clever PU 110

Clever PU 110, tek bileşenli, düşük viskoziteli, poliüretan esaslı, UV 

dirençli likit su yalıtım malzemesidir. Havadaki nem ile kürlenerek 

elastik ve dayanıklı bir film tabakası oluşturur.

Clever PU 120

Clever PU 120, tek bileşenli, poliüretan esaslı, UV dirençli likit su yalıtım 

malzemesidir. Havadaki nem ile kürlenerek elastik ve dayanıklı bir film 

tabakası oluşturur.

Clever PU 100

Clever PU 100, tek bileşenli, hızlı kürlenen, poliüretan esaslı, UV dayanımlı, 

likit su yalıtım malzemesidir. Havadaki nem ile kürlenerek elastik, kalın ve 

dayanıklı bir film oluşturur.



Clever Polimer ve Yapı Kimyasalları A.Ş.; inşaat ve mimari detay çözümlerinde 

uygulanan su yalıtımı, endüstriyel zemin kaplama ve koruyucu boya alanındaki her 

çeşit prepolimer ve nihai ürünlerin tasarımını ve üretimini  gerçekleştirmektedir.
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Clever PU Injection

Tek bileşenli,düşük viskoziteli ve kapalı hücreli olup suyla reaksiyona 

giren enjeksiyon reçinesidir. Beton yüzeylerdeki çatlaklardan sızan 

tazyikli veya tazyiksiz su akıntılarını kesmek için özel tasarlanmış 

poliüretan esaslı su yalıtım malzemesidir.

Clever PU Primer 300 2K

Dolgulu, iki bileşenli, nem toleranslı poliüretan astar malzemesidir.

Cleverseal PU 2K

İki bileşenli, poliüretan esaslı yatay geniş derzler için geliştirilmiş 

yüksek performanslı derz dolgu mastiğidir.



Clever Polimer ve Yapı Kimyasalları A.Ş.; inşaat ve mimari detay çözümlerinde 

uygulanan su yalıtımı, endüstriyel zemin kaplama ve koruyucu boya alanındaki her 

çeşit prepolimer ve nihai ürünlerin tasarımını ve üretimini  gerçekleştirmektedir.
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Tek bileşenli, UV dayanımı yüksek olan alifatik poliüretan son kat 

kaplama malzemesidir. Havadaki nem ile kürlenir, uygulandığı yüzeye 

kesintisiz bir şekilde yapışarak şe�af ve parlak bir film tabakası 

oluşturur.

Clever PU 640 TC-1K

Clever PU Primer 200

Tek bileşenli, poliüretan esaslı, emici yüzeyler için geliştirilmiş astar 

malzemesidir.

Clever Epoxy Repair

İki bileşenli, kimyasal olarak kürlenen, solvent içermeyen, tamir, 

ankraj ve montaj harcıdır.



Dörken Sistem A.Ş., faaliyetlerine Dörken'in “Delta” markası ile ürettiği çatı, cephe ve 
temeller için su yalıtımı ve drenaj sistemlerini Türkiye pazarına sunarak başlamıştır. 
2006 yılı itibariyle Kocaeli İzmit’te bulunan fabrikasında Dörken’in “Delta” markası ile 
“temel duvarları drenaj levhası” üretimine başlanan Dörken Sistem, yapılan 
yatırımlarla üretim ağını geliştirmektedir. 
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Delta MS 400

Delta MS 500

Temel ve perde duvarları gibi yüzeylerde, yalıtım membranları, 

harçları ve ısı yalıtım levhaları üzerinde koruma amaçlı kullanılan 

HDPE Kabarcıklı levha.

Temel ve perde duvarları, iksa sistemler, tüneller gibi yüzeylerde, 

yalıtım  membranları, harçları ve ısı yalıtım levhaları üzerinde koruma 

amaçlı ya da grobeton alternatifi olarak kullanılan HDPE Kabarcıklı 

levha.

Delta MS 600

Temel duvarları, istinat duvarları, perde elemanlar, iksa 

sistemleri, tüneller vb. basınca dayanıklı yüzeyler, yalıtım membranları ve 

harçları önüne, su geçirimsiz beton, ısı izolasyonu, perimetrik izolasyon 

tabakalarının üzerinde

koruma amaçlı kullanılır.



Dörken Sistem A.Ş., faaliyetlerine Dörken'in “Delta” markası ile ürettiği çatı, cephe ve 
temeller için su yalıtımı ve drenaj sistemlerini Türkiye pazarına sunarak başlamıştır. 
2006 yılı itibariyle Kocaeli İzmit’te bulunan fabrikasında Dörken’in “Delta” markası ile 
“temel duvarları drenaj levhası” üretimine başlanan Dörken Sistem, yapılan 
yatırımlarla üretim ağını geliştirmektedir. 
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Delta-NP Drain

Delta Floraxx

Toprak veya zemin altında kalan temel duvarı ve bodrum perdeleri 

üzerine uygulanacak, hidrostatik basınç, asitli 

zemin suları ve biriken gazlara karşı yalıtım koruması ve 

drenaj sistemi.

Yeşil çatılar için geliştirilmiş jeokompozit drenaj levhasıdır.

Delta Terraxx

Yatay ve dikey uygulamalar için basınca dayanıklı, yüksek performanslı 

koruma ve drenaj sistemi.



Dörken Sistem A.Ş., faaliyetlerine Dörken'in “Delta” markası ile ürettiği çatı, cephe ve 
temeller için su yalıtımı ve drenaj sistemlerini Türkiye pazarına sunarak başlamıştır. 
2006 yılı itibariyle Kocaeli İzmit’te bulunan fabrikasında Dörken’in “Delta” markası ile 
“temel duvarları drenaj levhası” üretimine başlanan Dörken Sistem, yapılan 
yatırımlarla üretim ağını geliştirmektedir. 
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Delta Vent N

Delta Re�ex Plus 

Dörken Delta Vent N, havalandırmasız eğimli çatılar için 3 katmanlı 

difüzyona açık çatı örtüsüdür. Buhar geçirgenliği sayesinde içerideki 

nemi sürekli olarak emip güvenli bir şekilde dışarı iletir. Dışarıdan ise, 

ısı yalıtımını kar ve yağmurdan korur.

Dörken Delta Re�ex Plus, kendinden yapışkanlı kenarlara sahip son 

derece esnek ve yırtılmayan, kafes takviyeli, alüminyum kaplamalı, 4 

katlı polyester folyodan üretilmiş enerji tasarru�u bir hava ve buhar 

bariyeridir.

Delta Fassade

Cepheler için, su buharı geçişine açık, yangın sınıfı euroclass B olan 

güvenli su yalıtım örtüsüdür.



Dörken Sistem A.Ş., faaliyetlerine Dörken'in “Delta” markası ile ürettiği çatı, cephe ve 
temeller için su yalıtımı ve drenaj sistemlerini Türkiye pazarına sunarak başlamıştır. 
2006 yılı itibariyle Kocaeli İzmit’te bulunan fabrikasında Dörken’in “Delta” markası ile 
“temel duvarları drenaj levhası” üretimine başlanan Dörken Sistem, yapılan 
yatırımlarla üretim ağını geliştirmektedir. 
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Delta-Fol PVE

Havalandırmalı eğimli çatılar için file takviyeli yalıtım örtüsü.

Delta-Maxx

Tam izolasyonlu, eğimli çatılar için difüzyona açık, yırtılmaya karşı 

dayanıklı çatı örtüsü.

Delta Thene

Kendinden yapışan, soğuk uygulanan, bütün yüzeye yapışma özelliğine 

sahip izolasyon membranıdır.



Duayen Yapı A.Ş. kendi geliştirdiği üretim yöntemleri, üstün tasarım gücü ve 

deneyimli uzman kadrosu ile yapıştırıcı sanayi sektörünün önde gelen firmalarından 

biri durumundadır. Hizmette sunduğu kalite, sürdürdüğü araştırma-geliştirme 

çalışmaları ve sağladığı güven ile sektöründe tasarım ve üretim yönünden liderlik 

konumunu kazanmıştır.
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AD - 12

AD - 28

Yüksek izolasyon ve yapışma özelliğine sahip, tek komponentli, 
elastiki, poliüretan bazlı su yalıtım malzemesidir. Çatı, teras ve temel 
perdelerin izolasyonunda, Islak zemin, banyo ve mutfaklarda, çim 
teras ve çiçeklik su yalıtımında, sandviç panel üzerine, dilatasyon 
noktalarına, su depoları ve havuzların izolasyonunda, gizli dereler ve 
metal derelerde, su yollarında, köprülerde, viyadüklerde, tünellerde, 
metal, beton, suni taş, ahşap, mantar, gibi yüzeylerin izolasyon amaçlı 
koruma uygulamalarında, elektrik yalıtımında kullanılır.

Yüksek izolasyon ve yapışma özelliğine sahip, çift komponentli, 
elastiki, poliürea bazlı yaya trafiğine uygun sürme esaslı su yalıtım 
malzemesidir. çatı, teras ve temel perdelerin izolasyonunda, ıslak 
zemin, banyo ve mutfaklarda, çim teras ve çiçeklik su yalıtımında, 
sandviç panel üzerine, dilatasyon noktalarına, su depoları ve 
havuzların izolasyonunda, gizli dereler ve metal derelerde, su 
yollarında, köprülerde, viyadüklerde, tünellerde, metal, beton, suni 
taş, ahşap, mantar, gibi yüzeylerin izolasyon amaçlı koruma 
uygulamalarında kullanılır.

İki bileşenli poliüretan esaslı ve bitüm ihtiva eden hızlı kürlenen, 
elastik, soğuk uygulanan sıvı membrandır. Uygulandığı hemen her 
türlü yüzeye mükemmel yapışarak yüksek elastikliğe sahip bir film 
oluşturur. Uygulanan alanda hiçbir şekilde su sızıntısı ve bağlantı 
oluşturmaz. Esnekliği oldukça yüksektir. Hızlı kürlenir. Durgun suya ve 
donmaya dayanıklıdır. Su buharını engeller. Çatlak köprüleme 
özelliğine sahiptir. Astarlı ve astarsız her yüzeye etkin şekilde yapışır. 
Geniş ısı aralığında ısı direnci performansı -40°C ila 90°C arasındadır. 
Soğuğa karşı dirençlidir. Film -40°C’a kadar elastikiyetini korur. 
Kimyasallara karşı etkin direnç sağlar. Derz malzemesi olarak da 
kullanılabilir. Mekanik özellikleri mükemmeldir, uzama, gerilme, 
yırtılma ve aşınma dayanımı yüksektir.

BP 2K
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İK - 04

AD - X1

Poliüretan bazlı, solventsiz, çift bileşenli, yüksek izolasyon ve yapışma 

gücüne sahip kaplamadır. Çatı, teras ve temel perdelerin 

izolasyonunda, ıslak zemin, banyo ve mutfaklarda, çim teras ve 

çiçeklik su yalıtımında kaplamalarında, sandviç panel üzerine gizli 

dereler ve metal dereler yapıştırılmasında, iç ve dış mekânlarda, 

gemi- tekne Köprülerde, viyadüklerde, tünellerde kullanılır.

Alifatik poliüretan reçine esaslı, yüksek UV dayanımlı, iki 

komponentli, solventsiz, son kat zemin kaplama malzemesidir. Su 

geçirimsiz, kimyasallara dayanıklı, darbe ve sürtünmeye dirençli, 

kolay temizlenebilen, hijyenik, iç ve dış mekanlarda kullanılan iki 

bileşenli su izolasyon malzemesidir. Şe�a�ık ve parlaklık dayanımının 

yüksek olması istenilen her türlü fabrikalar, atölyeler, garajlar, 

depolar, marketler, okullar, alışveriş merkezleri, showrumlar, üretim 

tesisleri, uçak hangarları, su arıtma tesisleri gibi yerlerde kullanılır. 

Poliüretan ile kaplanmış iç ve dış zemin spor alanlarında kullanılır.

Su kaçaklarını kesmek ve çatlakları doldurmak amacıylakullanılan, 

poliüretan bazlı, su ile reaksiyona giren, tek kompenantlı 10:1 

aktivatörle kullanılan, solvent içermeyen kapalı hücre yapısına sahip, 

yarı esnek enjeksiyon köpüğüdür.

ENJ - 08

Duayen Yapı A.Ş. kendi geliştirdiği üretim yöntemleri, üstün tasarım gücü ve 

deneyimli uzman kadrosu ile yapıştırıcı sanayi sektörünün önde gelen firmalarından 

biri durumundadır. Hizmette sunduğu kalite, sürdürdüğü araştırma-geliştirme 

çalışmaları ve sağladığı güven ile sektöründe tasarım ve üretim yönünden liderlik 

konumunu kazanmıştır.
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MS - 954 

E - 32

İki komponentli, saf poliürea bir sistemdir. %100 solventsiz, %100 katı 

maddedir. Aromatik olan ürün, ek yeri ve derz dolgu oluşmaz 

yumuşak, çok elastiki bir yapı ve antistatik özelliğe sahiptir. DUAYEN 

SPREY MS 954 ESD Sistemi’nin uygulama alanı, üstün 

karakteristiklerinden dolayı, çok geniştir. Uygulanabilen yüzeyler: 

beton, çelik, ahşap, metal, plastik, bitümen(katran), cam, ondulin 

levhalar, kiremit, geotekstil, örülmemiş kumaşlar, poliüretan vb. Ayrıca 

kreatif uyulamalarda da uygulanabilir.

Epoksi esaslı, üç bileşenli, özel gradasyonlu kuvars agrega içeren 

yapısal tamir harcıdır. Betonarme kolonların çelik takviye boşluklarının 

doldurulmasında, epoksi ve poliüretan zemin kaplamaları öncesinde 

yüzey tamiratlarında, deniz yapılarının onarım ve bakımlarında, 

yapılardaki düşey elemanlarda, tavanlarda ve kirişlerde bulunan geniş 

çatlakların onarımında, vinç kiriş ve ayaklarındaki yüksek dayanım 

gerektiren montaj ve onarımlarında kullanılır.

Fırça, rulo veya sprey ile uygulanan ve özellikle yapısal çelik 

elemanlarının yangından korunması için tasarlanmış şişen tipte, ince 

film pasif yangın koruyucu kaplamadır. Yangın boyası, yangın tehlikesi 

bulunan tüm alanlarda, endüstriyel yangın tehlikesi bulunan tüm 

yapılarda, fabrikalarda, evlerde kullanıma uygun bir üründür.

EA - 911

Duayen Yapı A.Ş. kendi geliştirdiği üretim yöntemleri, üstün tasarım gücü ve 

deneyimli uzman kadrosu ile yapıştırıcı sanayi sektörünün önde gelen firmalarından 

biri durumundadır. Hizmette sunduğu kalite, sürdürdüğü araştırma-geliştirme 

çalışmaları ve sağladığı güven ile sektöründe tasarım ve üretim yönünden liderlik 

konumunu kazanmıştır.
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PULAC X1

DC BALLASBOND

Alifatik poliüretan reçine esaslı ana malzeme ve sertleştiriciden oluşan, 
yüksek UV dayanımlı, iki komponentli, solventli, son kat zemin kaplama 
malzemesidir. Su geçirimsiz, deniz suyuna, kimyasallara dayanıklı, darbe ve 
sürtünmeye dirençli, kolay temizlenebilen, hijyenik, iç ve dış mekanlarda 
kullanılan iki bileşenli malzemedir.

Yapıştırma için özel balast reçine, liman deniz kenarı taşları, rayların balast 
taş yapılar, madencilik ve gevşek kaya taşlarını bir arada tutmak için 
kullanılan bağlayıcı. Drenaj kapasitesini bozmadan agregaların yapıştırılarak 
balastın güçlendirilmesi,
demiryolu rayları boyunca yüksek yüklü çakılların konumsal stabilitesini 
iyileştirmek, örneğin şerit geçişlerinde, virajlarda,
dönüşüm çalışmaları sırasında çakıl omuzların korunması ve pist yenileme, 
yük kapasitesini artırmak, bitki büyümesine karşı veya renklendirmek için 
çakıl ve bölünmüş yüzeylerin yapıştırma ve sızdırmazlık sağlamada kullanılır.

MS - 800

%100 solventsiz, %100 içerikli iki komponentli aromatik yapıda 
elastomerik sistemdir. İklime bağlı yaşlanmaya karşı çok dayanıklıdır. 
Renklerine de güneşe bağlı solma görülebilir fakat yapısal olarak zarar 
görmez. Uygulandığı yüzeyde tek parka halinde kusursuz yüzey 
oluşturarak yüzeyin şeklini alır. Uygulama alanları yüksek karakteristik 
özellikleri nedeniyle geniş olup özellikle patlama etkisi düşürmek için 
korunaksız yüzeylerde veya yapılarda etkili olması için tasarlanmıştır. Zırhlı 
araçların kısmi metal kaplamalarında anti-blast bariyerlerde ve patlama 
sonrası ortaya çıkan parçaları azaltmak için uygulanır. Uygulama yüzeyleri 
ağırlıkla beton ve çeliktir. Su geçirimsiz özelliği sayesinde de endüstriyel 
zemin kaplamalarında(Gıda ve Endüstriyel sektörlerde, çiftliklerde, park 
alanlarında, tren vagonlarında ve gemi endüstrisi) kullanılır.

Duayen Yapı A.Ş. kendi geliştirdiği üretim yöntemleri, üstün tasarım gücü ve 

deneyimli uzman kadrosu ile yapıştırıcı sanayi sektörünün önde gelen firmalarından 

biri durumundadır. Hizmette sunduğu kalite, sürdürdüğü araştırma-geliştirme 

çalışmaları ve sağladığı güven ile sektöründe tasarım ve üretim yönünden liderlik 

konumunu kazanmıştır.



Esco Teknik, modern yalıtım sistemlerini ve bilgiyi nitelikli iş gücü ile birleştirerek 

ürettiği yüksek standartlı ve kaliteli ürünlerle ulusal ve uluslararası platformda 

güvenilir ürünler üretmektedir.
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İzolasyon Pimi

Packer (Enjeksiyon)

İzolasyon malzemelerinin düşey uygulamarında yerine tersten 

sabitlenmesi için kullanılan kendinden yapışkanlı pimlerdir.

Enjeksiyon pakerleri poliüretan ve epoksi reçinelerin betonun içine 

enjekte edilmesi için kullanılan aparatlardır.

Geotekstil Keçeler 
(Polyester / Polipropilen)

Milimetreden çok daha ince saf polyester esaslı elya�arın 

iğnelenmesi ve ısıl işlem uygulanması yöntemiyle koyu renkli 

olarak üretilen, örgüsüz tekstil ürünüdür.



Esco Teknik, modern yalıtım sistemlerini ve bilgiyi nitelikli iş gücü ile birleştirerek 

ürettiği yüksek standartlı ve kaliteli ürünlerle ulusal ve uluslararası platformda 

güvenilir ürünler üretmektedir.
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Alkali Dayanımlı File
45gr / 56gr / 75gr / 160gr

Sürme esaslı su yalıtımı uygulamalarında donatı filesi olarak kullanılır.  

Perde yalıtımlarında drenaj levhasının ve bitümlü membranların 

başlangıç ve bitişlerinde, sabitlenmesini sağlayan; ayrıca bitümlü 

membranların başlangıç ve bitişlerinde suyun duvardan 

süzülerek, duvar ile membranın arasından geçmesini 

engellemek amacıyla uygulanan alüminyumdan esaslı tek 

kulaklıklı bir üründür. 

Bitümlü Membran ile
Uyumlu Parapet Süzgeç

Tahliye borusu ile izolasyon örtüsü arasındaki noktada sızdırmazlığı 

sağlayacak süzgeçtir.

Baskı Çıtası



Esco Teknik, modern yalıtım sistemlerini ve bilgiyi nitelikli iş gücü ile birleştirerek 

ürettiği yüksek standartlı ve kaliteli ürünlerle ulusal ve uluslararası platformda 

güvenilir ürünler üretmektedir.
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Su Tutucu Bant

Su tutucu bantlar beton döküldüğünde inşaat ve genleşme 

derzlerinin sızdırmazlığını sağlayan, özel kesitlerde üretilen modifiye 

PVC esaslı esnek su tutuculardır. Kullanım alanlarına bağlı olarak, 

farklı ölçü ve tipte tedarik edilmektedir.

Termoplastik elastomer esaslı, duvar ve zemin birleşim yerleri ile her 

türlü yapı ve genleşme derzlerinin kapatılması ve yalıtımında kullanılan 

dilatasyon bantıdır.

Çift Tara�ı Butil Bant
Tek Tara�ı Alm. Folyo 

Butil kauçuk esaslı, iki tarafı yapışkanlı, pek çok yüzeye mükemmel 

yapışabilen yüksek yapışma ve izolasyon istenen detaylar için butil 

banttır.  

TPE Dilatasyon Bandı



Esco Teknik, modern yalıtım sistemlerini ve bilgiyi nitelikli iş gücü ile birleştirerek 

ürettiği yüksek standartlı ve kaliteli ürünlerle ulusal ve uluslararası platformda 

güvenilir ürünler üretmektedir.
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Akrilik Su ile Şişen Bant

Akrilik ve çeşitli kimyasallarla formüle edilmiş su ile %300 şişen, su 

tutucu derz bantıdır. Su ile temasta şişerek beton derzlerini su 

geçirmez hale getirir.

Sodyum bentonit ve bütil kauçuk esaslı su tutucu derz bantıdır. 

Su ile temasta şişerek beton derzlerini su geçirmez hale getirir.

Polimer Su ile Şişen Bant

Polimer esaslı, %900 şişen, bentonit içermeyen, hidrofilik özellikteki 

yüksek şişme ve minimum deformasyonlu su

ile şişen banttır.

Bentonit Su ile Şişen Bant
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Fixa Yapı Kimyasalları İstanbul, Adana ve Ankara'da, tamamı bilgisayar otomasyonlu 

modern üretim tesislerinde üretim yapmaktadır. Su yalıtım sistemleri, sızdırmazlık 

ürünleri, onarım ve güçlendirme ürünleri, zemin sistemleri, beton ve harç katkıları, 

kalıp ayırıcılar ve kür malzemeleri, çimento esaslı sıvalar ve örgü harçları, seramik 

yapıştırıcıları, seramik derz dolguları ve teknik yapıştırıcılar olmak üzere toplam 11 

ürün grubunda Türk ve bölge inşaat sektörüne yüksek kaliteli ürünler sunmaktadır.
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Aquacement 2K 205

Çimento ve akrilik esaslı, yarı elastik, çift bileşenli bir su yalıtım 

malzemesidir. Yalıtım sağlamak için iki bileşenin birbiri ile 

karıştırılması gereklidir. Pozitif su basıncına dayanıklıdır. İç ve dış 

mekânlarda, yatay ve düşey uygulamalarda, banyo ve mutfak gibi 

ıslak hacimlerde, balkon ve teras çatıların yalıtımında, çiçeklik 

yalıtımında kullanılır.

Aquacement 2K 207

Çimento ve akrilik esaslı, süper elastik, çift bileşenli su yalıtım 

malzemesidir. Yalıtım sağlamak için iki bileşenin birbiri ile 

karıştırılması gereklidir. Pozitif su basıncına dayanıklıdır. İç ve dış 

mekânlarda, yatay ve düşey uygulamalarda, su depoları ve yüzme 

havuzlarında, temel perde yalıtımı, istinat duvarları ve bodrum 

yalıtımında, balkon ve teras çatıların yalıtımında, sarnıçlar, sulama 

kanalları, rögarlar, beton borularda, banyo ve mutfak gibi ıslak 

hacimlerde, kaplıca, hamam gibi tesislerde, çiçeklik yalıtımında, 

seramik, granit ve kaplama malzemelerinin yapıştırılmasında 

kullanılır.

Aquacement 2K 251

Çimento ve akrilik esaslı, süper elastik, çatlak köprüleme özelliği 

olan, çift bileşenli su yalıtım malzemesidir. Yalıtım sağlamak için iki 

bileşenin birbiri ile karıştırılması gereklidir. Pozitif ve negatif su 

basıncına dayanıklıdır. İç ve dış mekânlarda, yatay ve düşey 

uygulamalarda, temel perde yalıtımı, istinat duvarları ve bodrum 

yalıtımı gibi harekete, titreşime ve hafifçe oturmalara maruz kalan 

yerlerde, su depoları ve yüzme havuzlarında, balkon ve teras 

çatıların yalıtımında, asansör çukurlarında, sarnıçlar, sulama 

kanalları, rögarlar, beton borularda, banyo ve mutfak gibi ıslak 

hacimlerde, kaplıca, hamam gibi tesislerde, çiçeklik yalıtımında 

kullanılır.
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Akrilan 600

Akrilik (elastomerik) reçine esaslı, tek bileşenli, UV dayanımlı, çok 

esnek bir su yalıtım malzemesidir. İç ve dış mekânlarda, yatay ve 

düşey yüzeylerde, betonarme, galvaniz, çinko, alüminyum ve sac gibi 

değişik yüzeylerde, banyo, mutfak gibi ıslak hacimlerde, düz ve eğimli 

çatılarda, baca kenarları, gizli dereler, saçak ve oluklarda, teras ve 

balkonlarda kullanılır.

Bitümfix W

Modifiye bitüm ve kauçuk esaslı, tek bileşenli, su bazlı bir su yalıtım 

malzemesidir. Kürlendikten sonra uygulandığı yüzeye kuvvetli bir şekilde 

yapışarak suya ve neme karşı dayanıklı bir tabaka oluşturur. İç ve dış 

mekânlarda, yatay ve düşey yüzeylerde, temel, mahzen, bodrum gibi 

binaların alt katlarında sızıntı sularının izolasyonunda, ısı yalıtım 

levhalarının bitümlü membranlara yapıştırılmasında, teras yalıtımlarında 

kaplama altına kullanılır.

Bitümfix PU 1K

Poliüretan-Bitüm esaslı, tek bileşenli, koruyucu bir su yalıtım 

malzemesidir. Yapısındaki poliüretan sebebiyle yüzeye kuvvetli bir 

şekilde yapışarak suya ve neme karşı daha dayanıklı bir tabaka 

oluşturur. Dış mekânlarda, yatay ve düşey yüzeylerde, beton, taş, 

eternit ve metal gibi malzemelerin yüzeyinde, temel, mahzen, 

bodrum gibi binaların alt katlarında sızıntı sularının izolasyonunda, 

kanal, kanalet ve yağmur derelerinde balkon, teras, çatı ve yeşil çatı 

yalıtımlarında kaplama altına kullanılır.

Fixa Yapı Kimyasalları İstanbul, Adana ve Ankara'da, tamamı bilgisayar otomasyonlu 

modern üretim tesislerinde üretim yapmaktadır. Su yalıtım sistemleri, sızdırmazlık 

ürünleri, onarım ve güçlendirme ürünleri, zemin sistemleri, beton ve harç katkıları, 

kalıp ayırıcılar ve kür malzemeleri, çimento esaslı sıvalar ve örgü harçları, seramik 

yapıştırıcıları, seramik derz dolguları ve teknik yapıştırıcılar olmak üzere toplam 11 

ürün grubunda Türk ve bölge inşaat sektörüne yüksek kaliteli ürünler sunmaktadır.
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Aquastop 

Aktif su kaçaklarının yalıtım ve tamiratında kullanılan, su ile 

reaksiyona girdiğinde 3 - 4 dakika içerisinde sertleşen ve yüksek 

aderans sağlayan, özel tip çimento ve kimyasal katkılar içeren polimer 

takviyeli toz bir yalıtım malzemesidir. İç ve dış mekânlarda, her türlü 

mineral esaslı yüzeyde, aktif su kaçaklarının izolasyonunda, izolasyon 

öncesi mevcut su kaçaklarının tıkanmasında, statik çatlakların 

tamirinde, temellerde, kalıp içi gergi demir boşluklarının 

tıkanmasında, bodrum katlarının iç taraftan yalıtımında, köşelere pah 

yapılmasında kullanılır.

Polan 500

Poliüretan esaslı, tek bileşenli, sıvı halde, kullanıma hazır, UV 

dayanımlı, üzerinde gezilebilen, solvent bazlı bir kaplama ve su 

yalıtım malzemesidir. Dış mekânlarda, beton, taş, oluklu levha, metal 

gibi yüzeylerin üzerine, teras çatılarda, yağmur derelerinde kaplama 

malzemesi olarak, su yalıtımında poliüretan köpük uygulamalarının 

UV ışınlarından korunmasında kullanılır.

Fixa Yapı Kimyasalları İstanbul, Adana ve Ankara'da, tamamı bilgisayar otomasyonlu 

modern üretim tesislerinde üretim yapmaktadır. Su yalıtım sistemleri, sızdırmazlık 

ürünleri, onarım ve güçlendirme ürünleri, zemin sistemleri, beton ve harç katkıları, 

kalıp ayırıcılar ve kür malzemeleri, çimento esaslı sıvalar ve örgü harçları, seramik 

yapıştırıcıları, seramik derz dolguları ve teknik yapıştırıcılar olmak üzere toplam 11 

ürün grubunda Türk ve bölge inşaat sektörüne yüksek kaliteli ürünler sunmaktadır.

www.haydarboz.com.tr



Fosroc; Türkiye’nin yanısıra,  Avrupa, Ortadoğu, Hindistan, Kuzey ve Güney Asya 

genelinde satış ve üretim ağına sahiptir. Dünya genelindeki diğer bölgelerde de 

distribütörler ve lisans ortakları aracılığıyla temsil edilmektedir.

www.haydarboz.com.tr

POLYUERA WPT

NITOPROOF 625

Fosroc Polyurea WPT, püskürtülerek uygulanan, %100 katı içerikli, esnek, 

çift komponentli, hızlı kürlenen saf Poliürea sistemi olup su yalıtım ve 

koruyucu kaplama olarak geliştirilmiştir. Uzun ömürlü yüksek dayanımlara 

sahip eksiz bir kaplama sistemidir.

Çok çeşitli çevre şartlarında beton ve çelik için korozyon dayanımlı, su 

geçirmez ve koruyucu kaplama sistemi olarak kullanılır. 

Soğuk uygulanan, tek komponentli, poliüretan esaslı, UV dayanımlı, 

elastomerik su yalıtım membranıdır.

Yüksek elastikliği, mükemmel aderans ve su geçirimsiz yapısı Nitoproof 

625'i çatı terasları, balkonlar, taraçalar, ters çatılar, ve kaplama altı su 

yalıtımları gibi çok sayıda yerde su/buhar yalıtımı uygulamaları için ideal 

kılar.  

Ayrıca UV dayanıklılığı Nitoproof 625'i özellikle de üzeri kapatılmayacak, 

yürünebilir (hafif trafik yükü) çatılar için uygun kılmaktadır.

Fosroc Polyurea WH150, püskürtülerek uygulanan, %100 katı içerikli, 

elastik, iki komponentli, hızlı kürlenen hibrit Poliürea sistemi olup su 

yalıtım ve koruyucu kaplama olarak geliştirilmiştir. Uzun ömürlü yüksek 

dayanımlara sahip eksiz bir kaplama sistemidir.

Çok çeşitli çevre şartlarında beton ve çelik, diğer yüzeyler için su izolasyon 

ve koruyucu kaplama sistemi olarak kullanılır. 

POLYUERA WH150
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BRUSHBOND FLX

Brushbond FLX, kullanıma hazır setler halinde, çimento ve akrilik 

esaslı, çift komponentli, polimer takviyeli ultra esnek su yalıtım 

sistemidir.

Brushbond FLX, teraslar, balkonlar, ıslak hacimler, su depoları ve 

havuzlar için eksiz, dayanıklı, elastomerik su yalıtım membranıdır.

Nitoproof 725, rulo, fırça, çekçek veya spreyle uygulanabilen, tek 

komponentli su bazlı modifiye poliüretan hibrit teknolojisine dayalı 

elastomerik su yalıtım membranıdır. Su bazlıdır, kullanımı kolay, esnek 

ve UV dayanımlıdır. Özellikle yangın dayanımı ve UV renk kararlılığının 

istendiği açık çatı uygulamaları için uygundur.

Nitoproof 725 hem yeni inşaat hem de yenileme projelerinde, açık çatı 

su yalıtımı uygulamaları için uygundur. 
NITOPROOF 725

Nitocote CM210, çimento ve akrilik polimerlerinin birleşiminden 

oluşan, iki komponentli tam esnek su yalıtım sistemidir. Gri ve beyaz 

renklerde tedarik edilir. 

Nitocote CM210, çatlak köprüleme özelliğine sahip çimento esaslı 

polimer modifiye, elastomerik su yalıtım sistemidir.

NITOCOTE CM210

Fosroc; Türkiye’nin yanısıra,  Avrupa, Ortadoğu, Hindistan, Kuzey ve Güney Asya 

genelinde satış ve üretim ağına sahiptir. Dünya genelindeki diğer bölgelerde de 

distribütörler ve lisans ortakları aracılığıyla temsil edilmektedir.
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NITOPRIME 31

Zemin ve koruyucu kaplama ürünleri için, dolgusuz, solvent içermeyen 

çift komponentli epoksi astartır.

Fosroc epoksi, poliüretan, poliüre ve diğer reçine bazlı zemin ve 

koruyucu kaplamalar, su izolasyon sistemleri, tamir ve onarım 

güçlendirme sistemleri altında, beton ve çimento bazlı yüzeylerde 

kullanılır.

NITOFLOR FC150

Solventsiz, yüksek dayanımlara sahip, epoksi reçine bazlı, iki komponentli 

zemin kaplamasıdır. 

Nito�or FC150, yüksek  kimyasal ve aşınma dayanımlarına sahip zemin 

kaplama sistemidir.  Kimyasallar, yağlar ve grese karşı yüksek seviyede 

dayanım gerektiren aşağıda belirtilen ıslak alanlar için idealdir. 

CONPLAST CRYSTALLINE

Su geçirmez beton üretmek için kristal oluşturan su geçirimsizlik katkısıdır. 

Conplast Crystalline, portland çimentosu ve kimyasal katkıların 

birleşiminden oluşmuş toz formda bir üründür. Kristal oluşumunu sağlayan 

kimyasallar beton içerisindeki su ile rekasiyona girerek ince kapiler 

boşluklarda kristal bir yapı oluşturur. Bu çözünmeyen kristaller tıkaç 

oluşturur.

Fosroc; Türkiye’nin yanısıra,  Avrupa, Ortadoğu, Hindistan, Kuzey ve Güney Asya 

genelinde satış ve üretim ağına sahiptir. Dünya genelindeki diğer bölgelerde de 

distribütörler ve lisans ortakları aracılığıyla temsil edilmektedir.
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FOX CRYSTALISER FS265

FOX MORTAR FC188 T 

Çimento esaslı, kristalize, aktif hidrofobik su yalıtımı malzemesidir.

Yüksek mukavemetli, tiksotropik yapısal tamir harcıdır.

FOX REPMORTAR FC135

Çimento esaslı, kullanıma hazır kalın tamir harcıdır.

2012 yılında Antalya’da kurulan FOX BAU Yapı Kimyasalları kurulduğu günden bu 
yana yapı profesyonellerinin ihtiyaçları doğrultusunda, gelişmiş formülasyon 
teknolojileri kullanarak tüm yapı imalat süreçlerine yönelik yüksek performanslı, 
yenilikçi ürünler ve sistemler geliştirerek, teknik ihtiyaçları karşılayan çözümler 
sunmaktadır.
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FOX MULTIPLUS® FS540 PLUS

FOX MULTISEAL®  FS367

Bitüm-kauçuk esaslı, tek komponentli, çatlak köprüleme özelliğine 

sahip, esnek su yalıtım malzemesidir.

Çimento ve polimer dispersiyon esaslı, iki komponentli, yarı elastik su 

yalıtımı malzemesidir.

FOX MULTISEAL® FS478

Çimento ve polimer dispersiyon esaslı, iki komponentli, her türlü 

betonarme yüzey ve çimento esaslı sıvalar için dizayn edilmiş tam 

elastik su yalıtım malzemesidir.

2012 yılında Antalya’da kurulan FOX BAU Yapı Kimyasalları kurulduğu günden bu 
yana yapı profesyonellerinin ihtiyaçları doğrultusunda, gelişmiş formülasyon 
teknolojileri kullanarak tüm yapı imalat süreçlerine yönelik yüksek performanslı, 
yenilikçi ürünler ve sistemler geliştirerek, teknik ihtiyaçları karşılayan çözümler 
sunmaktadır.
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FOX PURMAX SPRAYTEC® FS560

FOX PURMAX SPRAYTEC® FS561

Saf polyurea esaslı, iki komponentli, elastik, özel sprey makineleri ile 

uygulanan, hızlı kürlenen, su yalıtımı membranıdır.

Hybrid polyurea esaslı, iki komponentli, elastik, özel sprey makineleri 

ile uygulanan, hızlı kürlenen, su yalıtımı membranıdır.

FOX PURMAX SPRAYTEC® FS562

Poliüretan esaslı, iki komponentli, solventsiz, özel sprey makineleri ile 

uygulanan, hızlı kürlenen, su yalıtımı membranıdır.

2012 yılında Antalya’da kurulan FOX BAU Yapı Kimyasalları kurulduğu günden bu 
yana yapı profesyonellerinin ihtiyaçları doğrultusunda, gelişmiş formülasyon 
teknolojileri kullanarak tüm yapı imalat süreçlerine yönelik yüksek performanslı, 
yenilikçi ürünler ve sistemler geliştirerek, teknik ihtiyaçları karşılayan çözümler 
sunmaktadır.
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FOX WATERPROF®  FS100 

FOX WATERPROF® FS105 

Akrilik reçine esaslı, UV dayanımlı, kullanıma hazır, elastik su yalıtımı 

malzemesidir.

Elastomerik reçine esaslı, kullanıma hazır elastik su yalıtımı 

malzemesidir.

FOX PLUG FC340

Çimento esaslı, ani priz alan tıkaç harcıdır.

2012 yılında Antalya’da kurulan FOX BAU Yapı Kimyasalları kurulduğu günden bu 
yana yapı profesyonellerinin ihtiyaçları doğrultusunda, gelişmiş formülasyon 
teknolojileri kullanarak tüm yapı imalat süreçlerine yönelik yüksek performanslı, 
yenilikçi ürünler ve sistemler geliştirerek, teknik ihtiyaçları karşılayan çözümler 
sunmaktadır.



Yalıtım sektörüne yönelik performans gösteren ürünlerin ve binaların her türlü küf ve 
nemden korunmasını sağlayan nem dengeleyici ve nem kesici GEBAUDE BARRIERE 
marka ürünler; yer aldığı tüm projelerde amaca uygun çözümler sunarak, uygun 
maliyetlerle maksimum performans alınmasını sağlamaktadır.
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GEBAUDE FEUER

GEBAUDE BARRIERE - 135

Üç katmanlı nefes alan su geçirimsiz ve yüksek yoğunluklu polietilen 

tabakalı buhar dengeleyici örtüdür. Su geçişine izin vermeyen mikro 

gözenekler sayesinde nefes alabilme özelliği ile yapı sisteminde 

küf-bakteri oluşumunu engeller ve ısı yalıtımı malzemelerinin ömrünü 

uzatır.

Üç katmanlı nefes alan su geçirimsiz ve yüksek yoğunluklu polietilen 

tabakalı buhar dengeleyici örtüdür. Sahip olduğu su geçişine izin 

vermeyen mikro gözenekler sayesinde nefes alabilme özelliği ile yapı 

sisteminde küf-bakteri oluşumunu engeller ve ısı yalıtımı 

malzemelerinin ömrünü uzatır.

GENAUDE ALU

Su geçirimsiz ve alüminyum takviyeli buhar/nem kesici örtüdür. Sahip 

olduğu mikro gözenekli polietilen örtü sayesinde su geçişine izin 

vermeyip, alüminyum katmanı ile de ısı ışınlarını yansıtarak mükemmel 

yalıtım sağlar.



İstanbul Teknik geniş ürün yelpazesi ile Geosentetik, GeoArme Duvar, Asfalt Yol 

Yapımı ve Bakımı, Yeşil Çatı ve Çevre Düzenlemesi, Su Yalıtımı ve Isı Yalıtımı, 

Mermer Tamiri ve Güçlendirme alanlarında hizmet vermektedir. Mühendisleri ve 

konusunda uzman çalışanları ile her müşterisi için benzersiz çözümler sunar. 

Geliştirdiği ürün, çözüm ve uygulamalarla birçok İLK ve EN İYİ'ye imza atmıştır.
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Geo Teknik PP 

GeoTeknik PP Örgüsüz Geotekstiller, polipropilen esaslı elya�arın 

iğnelenmesi ve ısıl işlem uygulanması yöntemiyle beyaz renkli 

olarak üretilen, örgüsüz tekstil ürünüdür.

İzoTeknik Örgüsüz
Geotekstiller 

İzoTeknik Örgüsüz Geotekstiller, milimetreden çok daha ince saf 

polyester esaslı elya�arın iğnelenmesi ve ısıl işlem uygulanması 

yöntemiyle koyu renkli olarak üretilen, örgüsüz tekstil ürünüdür.

TekDrain GDL Drenaj
Levhaları

TekDrain GDL Drenaj Levhaları, yüksek yoğunluklu polietilenden 

üretilmiş (HDPE), bitki köklerine ve çürümeye karşı dayanıklı, perde 

duvarını sudan ve rutubetten koruyarak suyun süzülmesini geotekstil 

yardımıyla sağlayan, koruyucu geotekstilli filtre tabakalı drenaj 

levhasıdır.



TrioTex Nefes Alan Su
Geçirimsiz Cephe Örtüleri

TrioTex Nefes Alan Su Geçirimsiz Cephe Örtüleri, iki polipropilen (PP 

spunbond) örgüsüz tekstil tabakasının arasına mikro ısıl işlemle mikro 

gözenekli film tabakasının bağlanmasıyla üretilen esnek ve nefes alan 

bir membrandır. Bindirme payı kendinden yapışkanlı olan TrioTex 120 

Plus kolay uygulama ve maliyet avantajı sağlar.

TekDrain YKL Drenaj Levhaları

TekDrain YKL Drenaj Levhalari, yüksek yoğunluklu polietilenden 

üretilmiş (HDPE), bitki köklerine ve çürümeye karşı dayanıklı, perde 

duvarını sudan ve rutubetten koruyarak topraktan ayıran koruyucu 

tabakadır.

TekDrain ZMN Drenaj Levhaları

TekDrain ZMN Drenaj Levhaları, bitki köklerine ve çürümeye karşı 

dayanıklı, perde duvarını ve temel betonunu sudan ve rutubetten 

koruyarak topraktan ayıran, yüksek yoğunluklu polietilenden 

üretilmiş (HPDE) koruyucu tabakadır.

İstanbul Teknik geniş ürün yelpazesi ile Geosentetik, GeoArme Duvar, Asfalt Yol 

Yapımı ve Bakımı, Yeşil Çatı ve Çevre Düzenlemesi, Su Yalıtımı ve Isı Yalıtımı, 

Mermer Tamiri ve Güçlendirme alanlarında hizmet vermektedir. Mühendisleri ve 

konusunda uzman çalışanları ile her müşterisi için benzersiz çözümler sunar. 

Geliştirdiği ürün, çözüm ve uygulamalarla birçok İLK ve EN İYİ'ye imza atmıştır.
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İzocam, 1965 senesinden bu yana bina ve sanayi yapılarında teknik yalıtım çözümleri 

sunan öncü bir kuruluştur.
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İzocam Camyünü Şilte

İzocam Camyünü Prefabrik
                 Boru

300, 350 ve 400 olmak üzere üç ayrı özellikte üretilen 

camyünü çatı şiltesi, kullanılmayan çatı aralarında döşeme üzerinde, 

kullanılan çatı aralarında mertek aralarında, üzerine

yük gelmeyen yatay uygulamalarda, metal ve sandviç çatılarda 

kullanılır.

Kaplamasız veya alüminyum folyo kaplı, yüksek birim ağırlıkta cam 

yününden imal edilen borular olup sanayi borularının, kalorifer, 

merkezi ısıtma ve güneş enerjisi tesisatlarının ısı yalıtımında, 

boruların terlemeye veya donmaya karşı yalıtımında ayrıca basınçlı su 

borularında titreşime ve sese karşı kullanılır.

Yüksek ısı yalıtım özelliğine sahip camyünü levha olup, havalandırma 

ve klima kanallarının dıştan ısı yalıtımı, içten ses yalıtımı amacıyla 

kullanılır.

İzocam Camyünü Klima 
            Levhası



İzocam, 1965 senesinden bu yana bina ve sanayi yapılarında teknik yalıtım çözümleri 

sunan öncü bir kuruluştur.

www.haydarboz.com.tr

İzocam Taşyünü Sanayi 
              Şiltesi

İzocam Taşyünü Prefabrik
                Boru

Sanayi tesislerinde, proses ekipmanlarında, büyük çaplı borularda ısı 

yalıtımı ve yangın güvenliği amacıyla kullanılan taşyünü şiltelerdir.

Kaplamasız veya alüminyum kaplı, yüksek birim ağırlıkta 

taşyününden imal edilen borular olup, 250°C’den yüksek 

sıcaklıklardaki sanayi borularının ısı yalıtımında, boruların donmaya 

karşı yalıtımında ayrıca basınçlı su borularında titreşime ve sese karşı 

kullanılır. 

TS EN 13500’e uygun, özel olarak üretilen kaplamasız taşyünü levha 

olup, sıvalı dış cephe yalıtım sistemlerinde ısı, ses yalıtımı ve yangın 

güvenliği amacıyla kullanılır.

İzocam Manto Taşyünü



İzocam, 1965 senesinden bu yana bina ve sanayi yapılarında teknik yalıtım çözümleri 

sunan öncü bir kuruluştur.
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İzocam Foamboard (XPS) 

İzocam�ex Boru

Yüzeyi düz ya da pürüzlü olarak üretilmiş ekstrüde polistiren levha 

olup eğimli çatı, teras, temel, perde ve duvarlarda ısı yalıtımı amacıyla 

kullanılır.

İklimlendirme, ısıtma ve soğutma sistemlerinde kullanılmak üzere 

üretilen, elastomerik kauçuk esaslı, kapalı gözenekli düzgün hücre 

yapısına sahip boru şeklinde ısı yalıtım malzemesidir. Buhar difüzyon 

direnci yüksektir.

İklimlendirme, ısıtma ve soğutma sistemlerinde kullanılmak üzere 

üretilen, elastomerik kauçuk esaslı, kapalı gözenekli düzgün hücre 

yapısına sahip levha şeklinde ısı yalıtım malzemesidir. Buhar difüzyon 

direnci yüksektir.

İzocam�ex Levha



İzocam, 1965 senesinden bu yana bina ve sanayi yapılarında teknik yalıtım çözümleri 

sunan öncü bir kuruluştur.
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İzocam PE�ex Prefabrik 
              Boru

İzocam PE�ex Levha

İzocam PE�ex, iklimlendirme, soğutma, güneş enerjisi sistemlerinde 

ısı yalıtımı ve yoğuşma kontrolü sağlamak üzere üretilen kapalı 

gözenekli hücre yapısına sahip boru şeklinde polietilen köpük 

malzemedir.

İzocam PE�ex, iklimlendirme, soğutma, güneş enerjisi sistemlerinde 

ısı yalıtımı ve yoğuşma kontrolü sağlamak üzere üretilen kapalı 

gözenekli hücre yapısına sahip levha şeklinde polietilen köpük 

malzemedir.

İzocam Gemi Lehvası

Gemi ve deniz inşaatı, koferdam duvarları, yangın bölmeleri, yangın 

kapıları ve gemi iç tesisatında ısı, ses yalıtımı ve yangın güvenliği 

amacıyla kullanılan taşyünü levhalardır.



50 yıldır faaliyet gösteren UKS her zaman en iyi hizmet, kalite, dürüstlük ve müşteri 

memnuniyeti prensibi doğrultusunda üretimine ve çalışmalarına devam etmiş ve 

edecektir.
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TITANIUM
P3000 VE P4000

TITANIUM
P40 KIRMIZI, YEŞİL

DYNAMIC
EP 4000 VE EP 3000

Arduazli kumlu vb isimler ile çatı da kullanılan ürün istenirse katalog 

sunumuna bağlı olarak yeşili de tercih edilebilir.

20 hastanede projeleri özellikle kullanılan ürün. 

10 ve kamu projelerinde en çok tercih edilen ürün. 



50 yıldır faaliyet gösteren UKS her zaman en iyi hizmet, kalite, dürüstlük ve müşteri 

memnuniyeti prensibi doğrultusunda üretimine ve çalışmalarına devam etmiş ve 

edecektir.
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MASSIMO
P 40 KIRMIZI, YEŞİL, GRİ

WINROOF
WP 3000 

PROOF 

Özel projelerde çok ama çok iyi istenilen yerlerde, çatı da kullanılıyor.

Bu ürün Fikirtepe’de teklif verilen özel ürün.

Nihayetinde özel muteahhid projelerinde ucuz segmentte düşünülen 

bir ürün. 



Mapei, İtalya’da (1937) kuruluşundan günümüze dek Dünya çapında inşaat sektörüne 

yönelik kimyasal ürünlerin, dolgu malzemelerinin ve yapıştırıcıların üretiminde öncü 

firmalar arasında yerini almaktadır.
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Mapelastic Smart

Balkon, teras, banyo ve yüzme havuzlarının su yalıtımını sağlamak 

için, yüksek esnekliğe sahip, mala veya rulo ile uygulanabilen iki 

bileşenli çimento esaslı harçtır.

Mapefill E

Nesnelerin yerlerine ankrajlanması için, genleşebilen, akışkan harçtır.

Mapei Kera�ex Maxi S1

Seramik karolar ve taş malzemeler için, düşeyde kayma yapmayan, 

açıkta bekleme süresi uzatılmış, yüksek performanslı, esnek, 

mükemmel işlenebilir, zararlı organik bileşen yayımı çok düşük 

çimento esaslı yapıştırıcıdır.



Mapei, İtalya’da (1937) kuruluşundan günümüze dek Dünya çapında inşaat sektörüne 

yönelik kimyasal ürünlerin, dolgu malzemelerinin ve yapıştırıcıların üretiminde öncü 

firmalar arasında yerini almaktadır.
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Mapei Aqua�ex Roof

Atmosfer koşullarına maruz kalan dış yüzeyler üzerine kesintisiz su 

yalıtım katmanı için elyaf takviyeli, kullanıma hazır esnek likit 

membrandır.

Mapei Idrostop B 25

Yapısal derzlerin geçirimsizliğini sağlamak için su ile genleşen bentonik 

derz malzemesidir.

Mapei Polyurea Purtop 
        400-1000

İki bileşenli, solvent içermeyen, yerinde yüksek basınçlı, çift mikserli 

tip pompayla püskürtülerek uygulanan hibrit poliürea membrandır.



Mapei, İtalya’da (1937) kuruluşundan günümüze dek Dünya çapında inşaat sektörüne 

yönelik kimyasal ürünlerin, dolgu malzemelerinin ve yapıştırıcıların üretiminde öncü 

firmalar arasında yerini almaktadır.
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Mape�oor I 302 LV 

Endüstriyel zeminler için iki bileşenli, çok amaçlı, nötr renkli epoksi 

kaplamadır.

Mape�oor I 302 TX

Portakal kabuğu bitişe sahip kaplama ve / veya multi-layer reçine 

esaslı zeminler yapılmasına uygun iki bileşenli epoksi formüldür.

Mapei Primer SN

İki bileşenli, dolgulu, epoksi astar. Mapecolor Paste ile 

renklendirilebilir.



ODE; Yapı ve HVAC olmak üzere 2 ana kategoride üretim yapmaktadır. ODE bugün 5 

modern üretim tesisinde, 4 binden fazla ürün çeşidi ve uzman personeliyle yalıtım 

sektörünün en büyük üreticileri arasında yer almaktadır.
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ODE Membran Granat

ODE Membran Opal

APP modifiye esaslı Camtülü veya polyester keçe taşıyıcılı -10ºC bitümlü 

membran. 

APP modifiye esaslı Camtülü veya polyester keçe taşıyıcılı -5ºC bitümlü 

membran. 

SBS modifiye esaslı Camtülü veya polyester keçe taşıyıcılı -20ºC bitümlü 

membran. 

ODE Membran Rubin



ODE; Yapı ve HVAC olmak üzere 2 ana kategoride üretim yapmaktadır. ODE bugün 5 

modern üretim tesisinde, 4 binden fazla ürün çeşidi ve uzman personeliyle yalıtım 

sektörünün en büyük üreticileri arasında yer almaktadır.
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ODE Epikon Proof

Temel ve tek yüz kalıp perde su yalıtım uygulamalarında güvenle 

kullanılabilen, taze betona yüksek yapışma mukavemetine sahip, temel 

su yalıtımında, koruma betonu atılmada doğrudan Epikon Proof 

Membran üzerinde, demir donatı işleri yapılabilir.

APP veya SBS modifiye esaslı camtülü veya polyester keçe taşıyıcılı 

-30ºC, -20ºC, -10ºC ve -5ºC bitümlü membran serisidir.

ODE Epikon Serisi

Su ve bitümün, özel yöntemler kullanılarak karıştırılması ile

elde edilen, kullanıma hazır bir su yalıtım malzemesidir. Bünyesindeki 

su buharlaştıkdan sonra, sürüldüğü yüzeyde su geçirmez bir tabaka 

oluşturur.

ODE Bitüm Emülsiyonu 
             (Astar)



Protan, sentetik membran teknolojisinde dünya lideri olan Norveç merkezli bir 

endüstri grubudur. 80 yılı aşan tecrübesi, Türkiye’deki yeni ve modern yatırımı ile 

küresel pazarlara uyarlanmış yenilikçi, her iklim koşuluna uygun çözümleriyle çatı, 

temel ve tünel membranları, çatı sistemleri, tünel ve maden havalandırma sistemleri, 

teknik tekstil ürünleri geliştirmekte ve tedarik etmektedir. Merkezi Drammen’de olan 

Protan 850 çalışanı ile sorunsuz hizmet ve çözüm önerileri sunmaktadır.
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Protan EX

Protan EX, atmosfer koşullarına ve güneş ışınlarına dayanıklı, 

polyester donatılı, geotekstil keçe laminasyonlu, sıcak hava kaynağı ile 

birleştirilen, yumuşak PVC su yalıtım membranıdır.

Protan H&D

Protan H & D, yüksek kaliteli homojen bir termoplastik su yalıtım 

membranıdır. Protan Protan H & D, ürünü yüksek ve düşük 

sıcaklıklara dayanıklı, UV ışınlarına dayanıklı hale getiren 

stabilizatörler içerir.

Protan fpo-tpo

Protan TPO, atmosfer koşullarına ve güneş ışınlarına karşı dayanıklı, 

donatılı, sıcak hava kaynağı ile birleştirilen, termoplastik poliolefin 

esaslı su yalıtım membranıdır. Protan TPO, özellikle zorlu hava 

şartlarına ve güneş ışınlarına maruz kalan tüm çatılarda kullanılmak 

üzere geliştirilmiştir.
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Protan BA

Protan BA-T

Protan BA, her türlü yapının temel bohçalama ve üzeri kapanan su 

yalıtımı detaylarında kullanılabilen, UV dayanımsız, donatısız, sıcak 

hava kaynağı ile birleştirilen, homojen su yalıtım membranıdır.

Protan BA-T, açık renk sinyal tabakalı esnek polivinil klorürden (PVC) 

imal edilmiş sıcak hava kaynağı ile birleştirilen, yumuşak su yalıtım 

membranıdır.

Protan Flexi Ground
T- Protan TG

Protan Flexiground serisi PVC membranlar, dekoratif amaçlı göletler, balık 

göletleri ve bahçe göletlerinin yalıtımında kullanılır. Güneş ışınlarına, 

atmosfer koşullarına, bitki köklerine ve kimyasallara dayanıklı olarak 

donatısız (T serisi) ve polyester donatılı (TG serisi) üretilmektedir.

Protan, sentetik membran teknolojisinde dünya lideri olan Norveç merkezli bir 

endüstri grubudur. 80 yılı aşan tecrübesi, Türkiye’deki yeni ve modern yatırımı ile 

küresel pazarlara uyarlanmış yenilikçi, her iklim koşuluna uygun çözümleriyle çatı, 

temel ve tünel membranları, çatı sistemleri, tünel ve maden havalandırma sistemleri, 

teknik tekstil ürünleri geliştirmekte ve tedarik etmektedir. Merkezi Drammen’de olan 

Protan 850 çalışanı ile sorunsuz hizmet ve çözüm önerileri sunmaktadır.
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Protan Aqua Blue
– Protan Flexi Dura

Protan PVC Membran

Protan Aqua Blue ( mavisu), içme suyu ve kullanma suyu depolarının 

izolasyonunda son kat olarak kullanılan UV dayanımsız su yalıtım 

membranıdır. Bina içinde ve dışında her türlü içme ve kullanma suyu 

depolarında kullanılır. 

Protan, PVC su yalıtım membranları ile inşaat sektörünün en önemli 

ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla; çatıdan temele, kanaletlerden, 

yer altı yapılarından barajlara kadar her tür iklim ve uygulama koşulu 

için güvenilir tek kat uygulama ile çözümler geliştirilmesini sağlar.

Protan, sentetik membran teknolojisinde dünya lideri olan Norveç merkezli bir 

endüstri grubudur. 80 yılı aşan tecrübesi, Türkiye’deki yeni ve modern yatırımı ile 

küresel pazarlara uyarlanmış yenilikçi, her iklim koşuluna uygun çözümleriyle çatı, 

temel ve tünel membranları, çatı sistemleri, tünel ve maden havalandırma sistemleri, 

teknik tekstil ürünleri geliştirmekte ve tedarik etmektedir. Merkezi Drammen’de olan 

Protan 850 çalışanı ile sorunsuz hizmet ve çözüm önerileri sunmaktadır.
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FOK

SİM Fok SBS Katkılı Standart Membranlar; özellikle soğuk iklim 

kuşağının ideal tercihi olan, her iki yüzü de polietilen film kaplı 

elastomerik tip bitümlü su yalıtım örtüleridir.

SİM Fok SBS Katkılı Standart su yalıtım örtülerinde; bitümün 

dayanıklılığını arttırmak için termoplastik reçineli Styrene Butadiene 

Styrene (S.B.S.) kullanılmaktadır. Bitümlü örtünün gerilmelere karşı 

mekanik direncini arttırmak için ise donatı olarak Camtülü (Fiberglass) 

ya da Polyester Keçe taşıyıcılar kullanılmaktadır.

PANDA

SİM Panda serisi membranlar; karasal (sıcak ve soğuk) iklim kuşağının 

tercihi olan, her iki yüzeyi de polietilen film kaplı plastomerik tip bitümlü 

su yalıtım örtüleridir.

SİM Panda serisi su yalıtım örtülerinde; bitümün dayanıklılığını arttırmak 

için termoplastik reçineli Atactic PolyPropylene (A.P.P.) kullanılmaktadır. 

Bitümlü örtünün gerilmelere karşı mekanik direncini arttırmak için ise 

donatı olarak Camtülü (Fiberglass) ya da Polyester Keçe taşıyıcılar 

kullanılmaktadır.

GARDEN

SİM Garden Membran; polyester keçe taşıyıcılı, özel katkılı, her iki yüzeyi 

de polietilen film kaplı, bitki köklerine dayanıklı olarak geliştirilmiş, su 

yalıtım örtüleridir.

SİM Garden su yalıtım örtüleri; Elastomerik (-20) Styrene Butadiene 

Styrene (S.B.S.) ve Plastomerik (-10) Atactic PolyPropylene (A.P.P.) olarak 2 

farklı tipte üretilmektedir.

SİM Standart İzolasyon Materyalleri, kurulduğu 2001 yılı itibariyle farklı iklim 

şartlarına uyum sağlayacak, Penguen, Panda ve Fok marka polimer bitümlü su yalıtım 

örtülerinin üretime başlamıştır. Bugün sektörde bulunan her türlü bitümlü örtünün 

(elastomerik, plastomerik, doğal mineral kaplı, alüminyum folyo kaplı, bitki köklerine 

dayanıklı, deniz suyuna dayanıklı, kendinden yapışkanlı, vb.) üretimini yapmaktadır.
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PANDA TERRACOTTA

SİM Panda Alüminyum Folyolu (Terracotta) Membranlar; karasal (sıcak 

ve soğuk) iklim kuşağının tercihi olan, bir yüzü renkli alüminyum folyo 

(Terracotta), diğer yüzü polietilen film kaplı olan plastomerik tip 

bitümlü su yalıtım örtüleridir.

SİM Panda Alüminyum Folyolu (Terracotta) Membranlarda; bitümün 

dayanıklılığını arttırmak için termoplastik reçineli Atactic 

PolyPropylene (A.P.P.) kullanılmaktadır. Bitümlü örtünün gerilmelere 

karşı mekanik direncini arttırmak için ise donatı olarak Camtülü 

(Fiberglass) ya da Polyester Keçe taşıyıcılar kullanılmaktadır.

PENGUEN SP

SİM Penguen arduazlı yeşil membranlar; sıcak, ılıman ve orta soğuk iklim 

kuşağının ideal tercihi olan, bir yüzü renkli mineral (Arduaz), diğer yüzü 

polietilen film kaplı plastomerik tip bitümlü su yalıtım örtüleridir.SİM 

Penguen Arduazlı su yalıtım örtülerinde; bitümün dayanıklılığını 

arttırmak için termoplastik reçineli Atactic PolyPropylene (A.P.P.) 

kullanılmaktadır. Bitümlü örtünün gerilmelere karşı mekanik direncini 

arttırmak için ise donatı olarak Camtülü (Fiberglass) ya da Polyester Keçe 

taşıyıcılar kullanılmaktadır.

PENGUEN

SİM Penguen arduazlı membranlar; sıcak, ılıman ve orta soğuk iklim 

kuşağının ideal tercihi olan, bir yüzü renkli mineral (Arduaz), diğer yüzü 

polietilen film kaplı plastomerik tip bitümlü su yalıtım örtüleridir.SİM 

Penguen Arduazlı su yalıtım örtülerinde; bitümün dayanıklılığını 

arttırmak için termoplastik reçineli Atactic PolyPropylene (A.P.P.) 

kullanılmaktadır. Bitümlü örtünün gerilmelere karşı mekanik direncini 

arttırmak için ise donatı olarak Camtülü (Fiberglass) ya da Polyester Keçe 

taşıyıcılar kullanılmaktadır.

SİM Standart İzolasyon Materyalleri, kurulduğu 2001 yılı itibariyle farklı iklim 

şartlarına uyum sağlayacak, Penguen, Panda ve Fok marka polimer bitümlü su yalıtım 

örtülerinin üretime başlamıştır. Bugün sektörde bulunan her türlü bitümlü örtünün 

(elastomerik, plastomerik, doğal mineral kaplı, alüminyum folyo kaplı, bitki köklerine 

dayanıklı, deniz suyuna dayanıklı, kendinden yapışkanlı, vb.) üretimini yapmaktadır.
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PENGUEN SP AF

SİM Penguen Alüminyum Folyolu Membranlar; sıcak, ılıman ve orta 

soğuk iklim kuşağının tercihi olan, bir yüzü naturel alüminyum folyo, 

diğer yüzü polietilen film kaplı plastomerik tip bitümlü su yalıtım 

örtüleridir. SİM Penguen Alüminyum Folyolu su yalıtım örtülerinde; 

bitümün dayanıklılığını arttırmak için termoplastik reçineli Atactic 

PolyPropylene (A.P.P.) kullanılmaktadır. Bitümlü örtünün gerilmelere 

karşı mekanik direncini arttırmak için ise donatı olarak Camtülü 

(Fiberglass) ya da Polyester Keçe taşıyıcılar kullanılmaktadır.

SİM Proof Membran

SİM Proof Membran; 3 – 3,5 ve 4,5mm kalınlığında, üzeri özel bir mineral 

tabaka ile kaplı, beton öncesi uygulanan ve üzerine dökülen yapısal 

betonun hidrotasyon ısısı ile betona tamamen ve kalıcı olarak yapışma 

sağlayabilen, Styrene Butadiene Styrene (S.B.S.) esaslı ve polyester keçe 

taşıyıcılı modifiye bitüm teknolojisi ile geliştirilmiş profesyonel su yalıtım 

örtüsüdür. Temel altı yalıtımında kullanılan, beton öncesi uygulanan ve 

üzerine dökülen yapısal betona tamamen ve kalıcı bir yapışma 

sağlayabilen S.B.S. esaslı su yalıtım örtüsüdür.

SİM Quickshingle

SİM Quickshingle ve SİM Self Quickshingle (Kendinden Yapışkanlı) olarak 

2 tipi bulunmaktadır. SİM Quickshingle; renkli mineral kaplı, kendinden 

desenli, polimer bitümden imal edilmiş, gerilmelere karşı mekanik 

direncini artırmak için bünyesinde donatı olarak polyester keçe 

kullanılmış su yalıtım örtüsüdür. SİM Quickshingle ekonomiktir, 

uygulamadaki pratikliği ile işçilik ve zamandan da tasarruf sağlamaktadır. 

SİM Quickshingle çatılarınıza estetik katarken, sızdırmazlık özelliği ile 

çatıların yalıtım problemine de kesin çözüm getirmektedir. SİM 

Quickshingle, 3,5mm kalınlıkta, 1m eninde ve 10m boyunda rulolar 

halinde klasik (yuvarlak), altıgen (petek), alaturka ve dikdörtgen 

desenleri olmak üzere farklı desen ve renklerde üretilmektedir.

SİM Standart İzolasyon Materyalleri, kurulduğu 2001 yılı itibariyle farklı iklim 

şartlarına uyum sağlayacak, Penguen, Panda ve Fok marka polimer bitümlü su yalıtım 

örtülerinin üretime başlamıştır. Bugün sektörde bulunan her türlü bitümlü örtünün 

(elastomerik, plastomerik, doğal mineral kaplı, alüminyum folyo kaplı, bitki köklerine 

dayanıklı, deniz suyuna dayanıklı, kendinden yapışkanlı, vb.) üretimini yapmaktadır.



Technoplan; Çayırova - Kocaeli’nde 20.000 m2 kapalı alan üzerine kurulu, modern ve 

gelişmiş teknolojiye sahip üretim hatları ve günün teknolojik gelişmelerini takip eden 

anlayışı ile ev tekstili, yapı / inşaat, ambalaj, 

otomotiv gibi PVC film çözümlerine ihtiyaç duyan çeşitli sektörlerde 

faaliyet göstermektedir.
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UV Dayanımlı Çatı & Teras 
   TPO Membranı UTCR

Güneş ve diğer atmosferik etkilere dayanıklı, polyester donatılı, keçe 

laminasyonlu membrandır.

Temel & Perde PVC 
    Membranı TTC

Gölet PVC Membranı 
     GUTC - GUTCR

Çok katlı lamine edilmiş, alt kat siyah, üst kat sinyal tabakası sarı PVC 

membranlardır.

Güneş ve diğer atmosferik etkilere açık gölet, su havzaları, kanal, 

kanalet baraj gibi sahalarda kullanıma uygun alt kat siyah, üst kat 

açık mavi çok katlı lamine membranlardır. 
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TEKNOMER 200

TEKNOMER 200 EX

Çimento ve akrilik esaslı, polimer takviyeli, özel katkıların 

birleşmesinden oluşan iki bileşenli, yarı esnek su yalıtım 

malzemesidir. İç ve dış ortamlarda kullanılabilir. Dış ortamlarda 

uygulandığında üstüne zemin kaplaması gereklidir. İçme suyu ile 

temasa uygundur. Büzülme ve çatlama yapmaz. Yatay ve düşey 

uygulamalar için uygundur. Korozif ve zehirli madde içermediğinden 

içme suyu depolarında kullanılabilir.

İki bileşenli, çimento ve akrilik esaslı, polimer takviyeli, özel katkılar 

içeren tam elastik, su yalıtım malzemesidir. Sızıntı ve yüzey sularına 

karşı beton, perde ve çimento esaslı sıvalar üzerine içten ya da 

dıştan uygulanır. Su gerektirmez. El ile veya püskürtme 

uygulanabilir. Çalışma süresi uzundur. Büzülme ve çatlama yapmaz. 

Çatlak köprüleme özelliği sayesinde taze şap ve beton yüzeylere 

uygulanabilir. Betonda karbonatlaşmayı engeller. Korozif ve zehirli 

madde içermediğinden içme suyu depolarında kullanılabilir. 

Kalsiyum ve sodyum klorür gibi buz eritici tuzlara, deniz suyuna ve 

karbondioksit gazına karşı betonu korur. Klor iyonlarına karşı 

yüksek dirence sahiptir.

TEKNOMER 300

Elastomerik akrilik reçine / polimer esaslı, tek bileşenli, elastik, UV 

dayanımlı su yalıtım malzemesidir. Düşük sıcaklıklardaki esnekliği 

yüksek olduğu için, uzun ömürlü çatlamaya karşı direnci yüksektir. 

Dolu etkisine dayanıklıdır. Zor yüzeylerde bile aderansı yüksektir. 

Karbonatlaşmaya karşı çok iyi koruma sağlar. Göllenmiş su geçişine 

karşı çok iyi direnç gösterir. Fırça veya rulo ile direkt uygulanır. Üzeri 

boyanabilir ve seramik ile kaplanabilir.

TEKNO YAPI KİMYASALLARI A.Ş., inşaat sektöründe yapı kimyasalları üretimi 
konusunda, on yılı aşkın süredir faaliyet gösteren; İstanbul, Kayseri, Afyon ve Elazığ 
da son teknolojiyle donatılmış üç modern fabrikasında, yıllık 500.000 ton üretim 
kapasitesi ile tüm Türkiye’ye hizmet veren ürün çeşitliliğiyle, kalitesiyle ve üretim 
kapasitesiyle, alanında lider kuruluşlardandır.
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TEKNOMER 4002K

TEKNOREP 300

İki bileşenli, polimer bitüm-kauçuk esaslı, çatlak örtücü, pozitif 

taraftan uygulanan, su yalıtım malzemesidir. Fırça, mala veya havasız 

sprey tabancası ile uygulanabilir. Düşey yüzeylerde sarkma yapmaz. 

Düşük sıcaklıklarda dahi elastikiyetini korur. Beton, taş, tuğla, briket 

gibi tüm mineral yüzeylerde uygulama yapılabilir. Derzsiz, eksiz ve her 

türlü su ve nem etkisine karşı su yalıtımı sağlar. Solvent içermez, Kuru 

ve hafif nemli yüzeylerde uygulanabilir. Çatlak köprüleme özelliği 

vardır. Radon gazı geçirimsizdir.

Çimento esaslı, tek bileşenli, elyaf takviyeli, polimer katkılı, kalın tamir 

harcıdır. Uygulaması kolaydır. Yapısal tamirlerde kullanılır. Metal 

içermediğinden nemden etkilenmez. Yüksek yapışma gücüne sahiptir. 

Sülfat ve klora karşı dayanıklıdır. Korozyona neden olmaz. Donmaya ve 

çözülmeye dayanıklıdır. Düşey ve baş üstü uygulamaları için uygundur. 

Büzülme yapmaz. Karbonatlaşmaya karşı dirençlidir. Yüksek basınç 

dayanımına sahiptir. Su geçirimsizdir. Klorür içermediği için donatıyla 

temas halinde kullanılabilir.

TEKNOMER 655

Hibrit Polyurea esaslı, iki komponentli, solventsiz, çatlak köprüleme 

özelliğine sahip, hızlı kürlenen,

kimyasal yapısı nedeniyle çok hızlı kürlendiğinden her türlü hava 

koșullarında uygulanabilen, su yalıtım membranıdır. Göllenmiș su 

geçișine karșı yüksek direnç gösterir. Zor yüzeylerde bile mükemmel 

aderans sağlar. Düșük sıcaklıklarda bile yüksek elastikiyetini korur. 

Mükemmel yapıșma gücü, kimyasal dayanım ve mekanik dayanımına 

sahiptir, Makine ile uygulanıp, hızlı kürlendiğinden dakikalar 

içerisinde trafiğe açılabilir. Tek parça uygulandığından ve yüksek 

esneklik kabileyetinden dolayı eksiz bir uygulamaya olanak sağlayıp, 

derzsiz bir kaplama yapılmasına olanak sağlar.

Tuzlar, bazlar, seyreltilmiș asitlere ve seyreltilmiș sülfatlara 

dayanımlıdır. Solventsizdir. Yüksek çatlak köprüsü olușturma 

özelliğine sahiptir.

TEKNO YAPI KİMYASALLARI A.Ş., inşaat sektöründe yapı kimyasalları üretimi 
konusunda, on yılı aşkın süredir faaliyet gösteren; İstanbul, Kayseri, Afyon ve Elazığ 
da son teknolojiyle donatılmış üç modern fabrikasında, yıllık 500.000 ton üretim 
kapasitesi ile tüm Türkiye’ye hizmet veren ürün çeşitliliğiyle, kalitesiyle ve üretim 
kapasitesiyle, alanında lider kuruluşlardandır.
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Ara bölme levhası

Sanayi Şiltesi 

Her türlü yapının ara bölme duvarlarında, merdiven ve asansör 

boşluklarının duvarlarında, üzeri kaplanabilen dış duvarların içten ısı , 

ses ve yangın yalıtımı uygulamalarında kullanılabilir. İhtiyaca göre 

yoğuşma problemi olabilecek yerlerde, akustik amaçlı, üzeri cam tülü 

kaplamalı olarak kullanılır.

Büyük çaplı borularda sanayi tesislerinde ve proses ekipmanlarında 

ısı ve yangın yalıtımı amacıyla kullanılır. Terrawool taşyünü sanayi 

şilteleri, yanmazlık özelliği yüksek olan yerlerde ısı ve yangın 

yalıtımını mümkün kılar. Büyük çaplı boruların üzerine sarılarak ek 

yerleri galvaniz tellerin rabitz teli içinden geçirilir ve dikilir. Geniş 

yüzeylerde mesafe tutucu lamalar içine yerleştirilme şeklinde 

kullanılır. Koruyucu olarak sac kaplama yapılır. 

Dökme Taşyünü

Yüksek sıcaklığa dayanım gerektiren düzgün olmayan yüzeylerde , çift 

cidarlı kapılarda, laboratuvar cihazları ve elektrikli ev aletleri yapı 

elemanlarında, elektrik kablosu ve tesisat geçişlerinde kullanılır. 



Wallboard bir BZ İnşaat markasıdır. 2005 yılında Gaziantep'de kurulan BZ İnşaat, 

yalıtım sektöründe faaliyet göstermektedir. BZ İnşaat'ın 2010 yılında Gaziantep'te 

açılan 200.000 m2 alana kurulu tesislerinde son teknoloji ile üretim yapılmaktadır. 

Wallboard markasını üreten tesis 700.000 m3/yıl üretim kapasitesine sahiptir.
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Wallboard XPS

Mavi renkli levha şeklindedir. Suyu ve nemi bünyesinde barındırmaz. 

Isı yalıtım katsayısı önerilen değerlere uygundur. Mekanik 

mukavemeti idealdir. Yoğunluğu standart değerlere uygundur, 

ezilmez ve ufalanmaz. Yüksek buhar difüzyon direnci nedeniyle 

fazladan buhar kesici malzeme gerektirmez. Kanserojen özelliği 

yoktur; kaşındırmaz ve alerji yapmaz. Çevreye dosttur, ozon 

tabakasına zarar vermez. E- B1 yangın sınıfında yer almaktadır. 


