HAKKIMIZDA...
1989 yılında kurulan Pol n K mya Sanay ve T caret Ltd. Şt ., bünyes ndek uzman ve tecrübel kadrosu le
pol üretan, epoks , h drokarbon ve STPE h br d üret m prosesler n uygulamaktadır. Kurulduğu yıldan ber
ürün çeş tl l ğ n ve üret m kapas tes n arttıran POLİN KİMYA, sektördek yer n kal teden tav z vermeden,
tüket c ler n ht yaç ve beklent ler n de d kkate alarak üret m yapmasına borçludur. POLİN KİMYA; Türkak,
TSE, UKAS akred tasyonu le ISO 9001 ve ISO 14001 standartlarında üret m yapmaktadır. POLİN KİMYA;
parke yapıştırıcıları, kauçuk yapıştırıcıları, sentet k ç m yapıştırıcıları, 30-35 sn’de kürleşen spes f k
yapıştırıcılar, endüstr yel zem n kaplamaları, spor zem n kaplamaları, epoks -pol üretan zem n kaplama
s stemler , kalıp ve dolgu malzemeler , elektr k zolasyon reç neler , su zolasyon s stemler , derz dolguları,
pol üretan ve epoks su bazlı boyalar üretmekted r.
POLİN KİMYA; ARGE departmanının üstün çalışmalarıyla ürünler ne “patent” almıştır. 28 yıllık tecrübem z
le müşter memnun yet n ön planda tutarak dünya çapında müşter portföyümüzü gen şletmektey z.
Azerbaycan, Türkmen stan, Kazak stan, Gürc stan, Özbek stan, Irak, İran, B rleş k Arap Em rl kler , Lübnan,
Sur ye, Suud Arab stan, Rusya, Hollanda, Bulgar stan, Yunan stan, Romanya, İspanya, Hırvat stan,
Makedonya, Kıbrıs, Katar, Kuveyt, Umman, Cezay r, Fas, Tunus, Kenya ve Mısır hracat yaptığımız ülkeler
arasındadır.

1989 dan beri üretiyoruz...

Kalite için...

ÜRÜNLER...

Astarlar

P oli üretan K aplam alar

POLİN PU 5049
Özell ğ

Ambalaj

Pol üretan Şeffaf Pr mer

: Pol üretan esaslı,tek komponentl solventl beton astarıdır.
:
7 kg
metal kutu
:
200 kg
var l

POLİN PU 5005

Pol üretan Dolgulu Zem n Astarı

POLİN EP 9001

Epoks Solventl Beton Astarı

POLİN EP 9011

Epoks Solvents z Beton Astarı

POLİN EP 9050

Epoks Metal Astarı

POLİN EP 9008

Epoks Nem Bar yer

POLİN EP 9115

Epoks Su Bazlı Boya (Duvar) Astarı

POLİN EP 9111

Epoks Su Bazlı Astar

Özell ğ
Ambalaj

Özell ğ
Ambalaj

Özell ğ
Ambalaj

Özell ğ
Ambalaj

Özell ğ
Ambalaj

Özell ğ
Ambalaj

Özell ğ
Ambalaj

P oli üretan K aplam alar

: Pol üretan esaslı,ç ft komponentl solvents z dolgulu beton astarıdır.
: (A+B) 12 kg
metal kutu

: Epoks esaslı,ç ft komponentl ,solventl ve şeffaf beton astarıdır.
metal kova
: (A+B) 16 kg
: Epoks esaslı,ç ft komponentl ,solvents z ve şeffaf beton astarıdır.
metal kova
: (A+B) 16 kg
: Epoks esaslı,ç ft komponentl ,solventl ve renkl metal astarıdır.
metal kova
: (A+B) 24 kg
: Epoks esaslı,ç ft komponentl ,neml yüzey astarıdır.
metal kova
: (A+B) 16 kg
: Epoks su bazlı ,ç ft komponentl duvar astarıdır.
Plast k Kova
: (A+B) 9 kg

: Epoks su bazlı ,ç ft komponentl beton zem n astarıdır.
Plast k Kova
: (A+B) 9 kg

Macunlar

POLİN PU 5006 HV

Pol üretan Macun

POLİN PU 5006 LV

Pol üretan Macun

Özell ğ
Ambalaj

Özell ğ
Ambalaj

: Pol üretan esaslı gözenek kapatıcı macun.Yüksek v sko zte, yoğun kıvamlıdır.Bozuk zem nler ç n uygundur.
: (A+B) 27 kg
metal kova
: Pol üretan esaslı gözenek kapatıcı macun.Ç ft komponentl ve solvents zd r.Düşük v skoz tede, akıcı kıvamdadır.
: (A+B) 27 kg
metal kova

POLİN EP 5006 E
Özell ğ
Ambalaj

POLİN EP 9005
Özell ğ
Ambalaj

Pol üretan Elast k Macun

: Pol üretan esaslı gözenek kapatıcı macun. Ç ft komponentl solvents zd r. .Düşük v skoz tede, akıcı ve elast k yet yüksekt r.
metal kova
: (A+B) 27 kg

Epoks Macun

: Epoks esaslı ,ç ft komponentl solvents z v skoz macun malzemes d r.
metal kova
: (A+B) 10 kg
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Ürünler
P oli üretan K aplam alar

Yapıştırıcılar

POLİN SILEX

H br t Parke Yapıştırıcısı

POLİN PU 6009

TIXO-POL Pol üretan Parke Yapıştırıcısı

POLİN PU 6006

FLEXI-POL Pol üretan Parke Yapıştırıcısı

POLİN PU 6006 P

POWER-POL Pol üretan Parke Yapıştırıcısı

Özell ğ
Ambalaj

Özell ğ
Ambalaj

Özell ğ
Ambalaj

Özell ğ

Ambalaj

: STPE esaslı,tek komponentl ,elast k parke ve deck yapıştırıcısıdır.
:
18 kg
Plast k Kova
: Pol üretan esaslı, ç ft komponentl , solvents z, parke yapıştırıcısıdır.
: (A+B) 10 kg
plast k kova

: Pol üretan esaslı, ç ft komponentl , solvents z, yerden ısıtmalı s stemler ç n uygun parke yapıştırıcısıdır.
: (A+B) 7 kg
plast k kova
: Pol üretan esaslı, ç ft komponentl , solvents z, yerden ısıtmalı s stemler ve merd ven uygulamalarına uygun
parke yapıştırıcısıdır.
: (A+B) 7 kg
plast k kova

POLİN PU 6006 EL
Özell ğ
Ambalaj

POLİN PU 6001
Özell ğ

Ambalaj

Pol üretan Parke Yapıştırıcısı

: Pol üretan esaslı, ç ft komponentl , solvents z, elast k parke yapıştırıcısıdır.
: (A+B) 10 kg
Plast k Kova

Tek Komponentl Pol üretan Parke Yapıştırıcısı

: Pol üretan esaslı, nem le reaks yona g ren, d şl kalan, uzun kullanım sürel , çok amaçlı, solvents z, tek komponentl
yapıştırıcıdır.

: 20 kg

Plast k Kova

POLİN PV WP 1

Ahşap Zem nler ç n Akıcı Kıvamlı Su D spers yonlu Yapıştırıcı

POLİN PV WP 3

Tek Komponentl Lam ne-Lam nat Parke Yapıştırıcısı

POLİN PV D

PVAc Bazlı Parke Yapıştırıcı

POLİN PU 6016

H ssed leb l r Zem n Yapıştırıcısı

Özell ğ
Ambalaj

Özell ğ
Ambalaj

Özell ğ
Ambalaj

Özell ğ

Ambalaj

: Su Bazlı, dolgulu, PVAc (Pol V n l Asetat) esaslı D3 kal tes nde lam ne ve lam nat parke yapıştırıcısıdır.
: 10 kg
Plast k Kova
: Su Bazlı PVAc (Pol V n l Asetat) esaslı D3 kal tes nde lam ne ve lam nat parke yapıştırıcısıdır.
:
700 Gr
Plast k Tüp
: Tek komponentl , solventl , sentet k reç ne (PVAc) esaslı parke yapıştırıcısıdır.
:
10 kg
metal kova

: Pol üretan esaslı, ç ft komponentl , solvents z h ssed leb l r zem n (görme engell ler ç n) ve çok amaçlı
yapıştırıcıdır.
: (A+B) 7 kg
plast k kova

POLİN PU 6005

Manuel Döküm (Yavaş) ç n F ltre Yapıştırıcısı

POLİN PU 6005

Otomat k Döküm (Hızlı) ç n F ltre Yapıştırıcısı

Özell ğ
Ambalaj

Özell ğ
Ambalaj

: Pol üretan esaslı, solvents z, ç ft komponentl , el le döküm ç n kullanım süres uzun endüstr yel yapıştırıcıdır.
: (A+B) 36 kg
metal kova
: Pol üretan esaslı, solvents z, ç ft komponentl , mak na döküm ç n kullanım süres kısa endüstr yel yapıştırıcıdır.
: (A+B) 36 kg
metal kova

POLİN PU 6005 F-T
Özell ğ

Ambalaj

T ksotrop k F ltre Yapıştırıcısı

: Pol üretan esaslı, solvents z, ç ft komponentl , mak na döküm ç n kullanım süres kısa, t ksotrop k özell kl
endüstr yel yapıştırıcıdır.
: (A+B) 36 kg
metal kova

POLİN PU 6006 P

Panel Yapıştırıcısı

POLİN PU 6021

Pol n PU 6021 Beyaz Eşya Tap.

Özell ğ
Ambalaj

Özell ğ
Ambalaj

: Pol üretan esaslı, ç ft komponentl , solvents z otomot v ve çok amaçlı yapıştırıcıdır.
: (A+B) 7 kg
plast k kova
: Poliüretan esaslı, çift komponentli, solventsiz, hızlı ve çok amaçlı yapıştırıcıdır.
metal kova
: (A+B) 30 kg

Kauçuk Yapıştırıcıları...

P oli üretan K aplam alar

POLİN PU RUB-X

6009 Kauçuk Yapıştırıcısı

POLİN PU RUB-X

6007 Kauçuk Yapıştırıcısı

Özell ğ
Ambalaj

Özell ğ
Ambalaj

: Pol üretan esaslı, ç ft komponentl , solvents z kauçuk zem n yapıştırıcısıdır.
:(A+B) 10 kg
plast k kova
: Pol üretan esaslı, ç ft komponentl , solvents z kauçuk zem n yapıştırıcısıdır.
: (A+B) 24 kg
plast k kova / metal kova

Sentetik Çim Yapıştırıcıları...

P oli üretan K aplam alar

POLİN PU RUB-X

6017 Halı Saha Yapıştırıcısı

POLİN PU RUB-X

6015 Halı Saha Yapıştırıcısı

Özell ğ
Ambalaj

Özell ğ
Ambalaj

P oli üretan K aplam alar

: Pol üretan esaslı, ç ft komponentl , solvents z halı saha ve kauçuk zem n yapıştırıcısıdır.
: (A+B) 36 kg,
: (A+B) 24 Kg,
Metal Kova / Plast k Kova
: (A+B) 13 Kg,
: (A+B) 11.5 Kg
: Pol üretan esaslı, ç ft komponentl , solvents z halı saha ve kauçuk zem n yapıştırıcısıdır.
: (A+B) 25 kg,
Metal Kova / Plast k Kova

Kauçuk Bağlayıcılar (binder)...

POLİN PU 1001/1010/1011

Rub-X B nder Karo Kauçuk Bağlayıcısı

POLİN PU 1002

Rub-X B nder Dökme S stem EPDM Bağlayıcısı

POLİN PU 1003

Rub-X B nder Dökme S stem ve SBR Rulo İç n Şeffaf Renkte Bağlayıcı

Özell ğ
Ambalaj

Özell ğ
Ambalaj

Özell ğ

Ambalaj

: Tek komponentl , kauçuk karo üret m nde kullanılan bağlayıcıdır.
:
220 kg
var l

: Tek komponentl , kauçuk granüller n yer nde dökümünde kullanılan şeffaf EPDM bağlayıcıdır.
:
200 kg
var l

: Tek komponentl ,soğuk döküm, sbr rulo ve kauçuk granüller n bağlanmasında kullanılan

bağlayıcıdır.
:
200 kg

elast k şeffaf

var l

POLİN PU 1004 G

Rub-X B nder Dökme S stem Kauçuk Bağlayıcısı

POLİN PU 1004

Rub-X B nder Dökme S stem Kauçuk Bağlayıcısı

POLİN PU 1005

1005 Rub-X B nder Sprey s stem (Renkl ) Kauçuk Bağlayıcısı

Özell ğ
Ambalaj

Özell ğ
Ambalaj

Özell ğ
Ambalaj

: Tek komponentl , kauçuk granüller n yer nde dökümünde kullanılan, sıcak kl mler ç n gel şt r lm ş bağlayıcıdır.
:
200 kg
var l
: Tek komponentl , kauçuk granüller n yer nde dökümünde kullanılan bağlayıcıdır.
:
220 kg
var l

: Tek komponentl , EPDM granüller le sprey uygulamasında kullanılan, renkl bağlayıcıdır.
:
200 kg
var l
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Ürünler
POLİN PU 1082

1082 Rub-X Renkl Dökme S stem Kauçuk Bağlayıcısı

POLİN PU 1083

1083 Rub-X Renkl Pres Kalıp ve Dökme S stem Kauçuk Bağlayıcısı

POLİN PU 5018

Renkl Kauçuk Bağlayıcısı

Özell ğ
Ambalaj

Özell ğ
Ambalaj

Özell ğ

Ambalaj

P oli üretan K aplam alar

: Tek komponentl , , kauçuk granüller n yer nde dökümünde kullanılan renkl bağlayıcıdır.
:
220 kg
var l
: Tek komponentl , , kauçuk karo üret m nde kullanılan renkl bağlayıcıdır.
:
220 kg
var l

: Ç ft komponentl , dökme yer nde uygulamalarda s yah SBR granül taneler n renklend rerek kullanımını sağlar.
25 kg lık çuvallardak toz p gment vasıtasıyla renklend rme tamamlanır.
:
250 kg
var l

Poliüretan Kaplamalar
POLİN PU 5001
Özell ğ
Ambalaj

POLİN PU 5008
Özell ğ

Ambalaj

Ambalaj

ç n uygundur.

: (A+B) 26 kg
: (A+B) 260 kg

Ambalaj

Ambalaj

Ambalaj

: (A+B) 24,5 kg

Ambalaj

Ambalaj

metal kova

Pol üretan Temel Duvar Su Yalıtımı Membranı

Pol üretan Su Yalıtım Membranı

: Pol üretan esaslı kend kend ne yayılan, az solvent çeren, tek b leşenl yalıtım malzemes d r. Bas t veya
karmaşık detaylı çatı yapılar ç n uzun sürel koruma sağlayan, pol üretan çatı kaplama ve su yalıtım
malzemes d r. Hava ve zem ndek nemle kürleş r.
metal kova
: 12 kg, 25 kg
: 200 kg

POLİN PU 5028
Özell ğ

Pol üretan Su Yalıtım Membranı

: Pol üretan esaslı yalıtım malzemes d r. Ç ft komponentl ve solvents zd r. İç-dış duvar cepheler , toprak, beton,
asfalt altı su yalıtımı ç n üret lm şt r.
metal kova
: (A+B) 24,5 kg

POLİN PU 5216 1K
Özell ğ

Pol üretan SL Elast k Zem n Kaplama

: Pol üretan esaslı yalıtım malzemes d r. Ç ft komponentl ve solvents zd r. Çatı, balkon, teras ve verandaların su
yalıtımı, ıslak alanların su yalıtımı (Banyo ve mutfak fayans altı),yaya traf ğ olan zem nler n su yalıtımı, yeş l
çatıların, ç çek tarhların, ç çekl kler n su yalıtımı, esk b tüm keçeler n, asfalt keçeler n, EPDM ve PVC
membranın ve esk akr l k kaplamaların su yalıtımı, pol üretan köpük yalıtımının korunması ç n uygundur.

POLİN PU 5026
Özell ğ

Pol üretan SL Elast k Zem n Kaplama

: Pol üretan esaslı esnek zem n malzemes d r. Ç ft komponentl ve solvents zd r. Otel, mağaza, restaurant, çocuk
oyun alanları ve çok amaçlı spor alanları ç n üret lm şt r.
metal kova
: (A+B) 24,5 kg

POLİN PU 5116
Özell ğ

metal kova
var l

: Pol üretan esaslı esnek zem n malzemes d r. Ç ft komponentl ve solvents zd r. Otel, mağaza, restaurant, çocuk
oyun alanları ve çok amaçlı spor alanları ç n üret lm şt r.
metal kova
: (A+B) 24,5 kg

POLİN PU 5016 P
Özell ğ

Elastomer

: Pol üretan esaslı spor zem n malzemes d r. Ç ft komponentl ve solvents zd r. Atlet zm p stler ve koşu p stler

POLİN PU 5016 S
Özell ğ

Pol üretan SL Yarı-Elast k Kaplama

: Pol üretan esaslı yarı elast k zem n kaplamasıdır. Ç ft komponentl ve solvents zd r. Otopark zem nler , market,
mağaza, üret m tes sler , su arıtma tes sler , of s ve depo alanları ç n uygundur.
: (A+B) 27 kg
metal kova

var l

Elastomer Sandw ch ve Full Pour Systemler İç n

: Pol üretan esaslı spor zem n malzemes d r. Ç ft komponentl ve solvents zd r. Atlet zm p stler ve koşu p stler
ç n uygundur.Ekstra elast k üret lm şt r.
metal kova
: (A+B) 462 kg

Özell ğ
Ambalaj

Epoks Mortar

: Ç ft komponentl , solvents z, epoks bazlı dolgulu astar ve harçtır.
: (A+B) 30 kg

metal kova

POLİN EP 9003

Epoks SL Zem n Kaplama

POLİN EP 9003 3K

Epoks SL Zem n Kaplama

Özell ğ
Ambalaj

Özell ğ
Ambalaj

: Ç ft komponentl , solvents z, epoxy bazlı kend nden yayılab l r kaplama malzemes d r.
: (A+B) 20 kg
metal kova

: Üç komponentl , solvents z, epoxy bazlı kend nden yayılab l r kaplama malzemes d r.
metal kova
: (A+B+C) 30 kg

POLİN EP 9011

Epoks Şeffaf Zem n Kaplama

POLİN EP 9010

Epoks Şeffaf Zem n Kaplama

Özell ğ
Ambalaj

Özell ğ
Ambalaj

P oli üretan K aplam alar

: Ç ft komponentl , solvents z şeffaf kaplama malzemes d r.
metal kova
: (A+B) 16 kg

: Ç ft komponentl , solvents z şeffaf kaplama malzemes d r.
metal kova
: (A+B) 16 kg

Son Kat Boyalar

POLİN PU 5052

Pol üretan UV Dayanımlı Boya

POLİN PU 5052 S

Pol üretan UV Dayanımlı Sprey Boya

POLİN PU 5051

Pol üretan UV Dayanımlı Şeffaf Boya

POLİN EP 9114

Epoks Su Bazlı Boya

POLİN EP 9014

Epoks Boya

POLİN EP 9015

Epoks Tekstür Desenl Boya

Özell ğ
Ambalaj

Özell ğ
Ambalaj

Özell ğ
Ambalaj

Özell ğ
Ambalaj

Özell ğ
Ambalaj

Özell ğ
Ambalaj

: Pol üretan esaslı ,UV dayanımlı, ç ft komponentl , az solventl boyadır.
: (A+B) 10 kg
metal kutu

: Pol üretan esaslı ,UV dayanımlı, sprey uygulamalar ç n uygun elast k boyadır.
: (A+B) 10 kg
metal kutu
: Pol üretan esaslı,ç ft komponentl , UV dayanımlı, az solventl , mat yada parlak şeffaf boyadır.
: (A+B) 10 kg
metal kutu

: Su bazlı, solvents z ve ç ft komponentl d r.
metal kutu
: (A+B) 9 kg

: Epoks esaslı ,ç ft komponentl az solventl boya.
metal kutu
: (A+B) 12 kg
: Epoks esaslı, portakal kabuğu (tekstür) görünümlü, otopark boyasıdır.
metal kutu
: (A+B) 12 kg
metal kutu
: (A+B) 24 kg
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- polinkimya - polinkimya

POLİN EP 9002

- polinkimya

Epoxy Kaplamalar

- polinkimya - polinkimya
polinkimya - polinkimya

P oli üretan K aplam alar

Ürünler
Elektrik İzolasyon Döküm Reçineleri

P oli üretan K aplam alar

POLİN EP 9023

Elektr k Döküm Reç nes

POLİN PU 8021

Elektr k Döküm Reç nes

Özell ğ
Ambalaj

Özell ğ

Ambalaj

: Epoks esaslı, solvent ht va etmeyen, ç ft komponentl dolgu ve elektr k reç nes d r.
: (A+B) 24 kg
metal kova
: Pol üretan esaslı, solvent ht va etmeyen, ç ft komponentl dolgu ve elektr k reç nes d r.
: (A+B) 1 kg
Duble Kutu
: (A+B) 5 kg
metal kutu
: (A+B) 30 kg
metal kova

POLİN PU 8003

Elektr k Döküm Reç nes

POLİN PU 8006

Elektr k Döküm Reç nes

POLİN PU 8007

Elektr k Döküm Reç nes

Özell ğ
Ambalaj

Özell ğ
Ambalaj

Özell ğ

Ambalaj

: Pol üretan esaslı, solvent ht va etmeyen, ç ft komponentl dolgu ve elektr k reç nes d r.
: (A+B) 1 kg
Duble Kutu
: (A+B) 5 kg
metal kutu
: (A+B) 30 kg
metal kova
: Pol üretan esaslı, solvent ht va etmeyen, ç ft komponentl dolgu ve elektr k reç nes d r.
: (A+B) 350 kg
metal kutu
: Pol üretan esaslı, solvent ht va etmeyen, ç ft komponentl dolgu ve elektr k reç nes d r.
: (A+B) 5 kg
metal kutu
: (A+B) 30 kg
metal kova

POLİN PU 8010

Elektr k Döküm Reç nes

POLİN PU 8049

Bob naj Vern ğ

POLİN PLN

H drokarbon Elektr k Reç nes

Özell ğ
Ambalaj

Özell ğ
Ambalaj

Özell ğ
Ambalaj

P oli üretan K aplam alar

: Pol üretan esaslı, solvent ht va etmeyen, ç ft komponentl ek muf ve elektr k reç nes d r.
: (A+B) 1-3-5 kg. metal kutu
: Tek komponentl , pol üretan esaslı, bob naj vern ğ d r.
: 7 kg -200 kg
metal kutu, var l
: H drokarbon esaslı, solvent ve zos yanat ht va etmeyen, ç ft komponentl ek muf ve elektr k reç nes d r.
: (A+B) 1-3-5 kg.
metal kutu

Diğer Ürünler

POLİN PU WP-4

Pol üretan Ahşap Tutkalı (Den z Tutkalı)

POLİN PU 7116 2K

Tekne Macunu

POLİN PU 7005

Enjeks yon Malzemes

POLİN PU 100

Pol n PU 100 Mast k

Özell ğ
Ambalaj

Özell ğ
Ambalaj

Özell ğ
Ambalaj

Özell ğ
Ambalaj

: Pol üretan esaslı, tek komponentl , su ve nem le reaks yon veren solvents z çok amaçlı yapıştırıcıdır.
:
500 gr
plast k kutu
: Pol üretan esaslı, ç ft komponentl , solvents z, dolgulu tekne macunudur.
: (A+B) 7 kg, 5 kg plast k kutu
: Su le reaks yon veren kend kend ne ş şeb len, solvent çermeyen, enjeks yon reç nes d r.
:
25 kg
Metal kova
Pol n akt vatör 0,25 kg
Metal Kutu
: Tek komponentl pol üretan bazlı mast kt r
:
700 ml
Al folyo kartuş (sos s)

YAPIŞTIRICILAR...

YAPIŞTIRICILAR

TÜM PARKE
ÇEŞİTLERİ
ile

ÇOK İYİ
ANLAŞIYORUZ...

POLİN TIXO-POL 6009

PARKE YAPIŞTIRICISI

• Solventsiz
• Çift komponentli poliüretan esaslı
• Her cins parkede kullanılır
• Yaklaşık sarfiyatı 1,70 - 2.0 kg/m² (zemine bağlı)
• 9/1 (ağırlıkça) karışım oranı
• 30-60 dk jelleşme süresi
• 10 kg (A+B) set

POLİN FLEXI-POL 6006 PARKE YAPIŞTIRICISI

• Solventsiz
• Çift komponentli poliüretan esaslı
• Her cins parkede kullanılır
• Yaklaşık sarfiyatı 1,25 - 1,50 kg/m² (zemine bağlı)
• 6/1 (ağırlıkça) karışım oranı
• 30-40 dk jelleşme süresi
• 7 kg (A+B) set

YAPIŞTIRICILAR

POLİN PU 6006 EL

PARKE YAPIŞTIRICISI

• Solventsiz ve elastik
• Çift komponentli poliüretan esaslı
• Her cins parkede kullanılır
• Parke üzerinden 48 saat içinde leke bırakmadan temizlenebilir.
• Yaklaşık sarfiyatı 1.00 - 1,55 kg/m² (zemine bağlı)
• 6/1 (ağırlıkça) karışım oranı
• 60-120 dk jelleşme süresi
• 10 kg (A+B) set

POLİN STP SILEX HYBRID

• Polin STPE Silex esaslı su, izosiyanat, silikon, solvent içermez.
• Tek komponentli ve esnek
• Her cins parkede kullanılır
• Parke üzerinden 48 saat içinde leke bırakmadan temizlenebilir.
• Yaklaşık sarfiyatı 0,80 -1,00 kg (zemine bağlı)
• 60-120 dk jelleşme süresi
• 18 kg. (4,5 kg. 4 adet Alüminyum Folyo)

YAPIŞTIRICI

POLİN POWER-POL 6006

PARKE YAPIŞTIRICISI

• Solventsiz
• Çift komponentli poliüretan esaslı
• Her cins parkede kullanılır
• Sarfiyatı yaklaşık m² de 1,25 - 1,5 kg (zemine bağlı)
• 6/1 (ağırlıkça) karışım oranı
• 30-40 dk jelleşme süresi
• 7 Kg (A+B) set

POLİN PU 6001 PARKE YAPIŞTIRICISI

• Nemlerle aksiyona girdiğinde kendi kendine şişer
• Tek komponentli ve solventsiz
• Suya dayanıklı
• Her cins parkede kullanılır
• Sarfiyatı yaklaşık m² de 1 kg (zemine bağlı)
• 60-120 dk jelleşme süresi
• 20Kg (4 adet 5 kg.lık alüminyum folyoda)
• Raf ömrü 6 ay

YAPIŞTIRICILAR

POLİN RUB-X 6007

KAUÇUK YAPIŞTIRICISI

• Solventsiz
• Çift komponentli poliüretan esaslı
• Kauçuk karoların ve ruloların zemine yapıştırılmasında kullanılır.
• 7/1 (ağırlıkça) karışım oranı
• Genelde krem renkte üretilir.
• Açılmamış orjinal ambalajlarında standart oda şartlarında
12 ay saklanabilir.
• 24 kg, (A+B) Plastik veya Metal ambalajda.

POLİN RUB-X 6009

• Rub-X yapıştırıcısı solvent ihtiva etmeyen poliüretan esaslı kauçuk yapıştırıcısıdır.
• Rutubete, suya ve çoğu kimyasallara karşı dayanıklıdır.
• Tiksotropiktir, akma yapmaz.
• Yapışma özelliği yüksektir.
• Dayanıklılığı yüksektir.
• Solvent içermediğinden yanma özelliği yoktur.
• Isıya, dış hava koşullarına dayanıklıdır.
• Aşınma direnci ve yırtılma mukavemeti yüksektir.
• 9/1 karışım oranı vardır.(Ağırlıkça)
• 10 ve 24 kg.lık (A+B) setler halinde temin edilir.

YAPIŞTIRICILAR

POLİN RUB-X 6017

SENTETİK ÇİM YAPIŞTIRICISI

• Solventsiz
• Çift komponentli poliüretan esaslı
• Sentetik çimlerin ek yerlerinde ve oyun çizgi montajlarıda kullanılır.
• 7/1 (ağırlıkça) karışım oranı
• Genelde yeşil renkte üretilir.
• Açılmamış orjinal ambalajlarında standart oda
şartlarında 12 ay saklanabilir.
• 11,5 kg, 13 kg, 24 kg, 36 kg Plastik veya Metal ambalajda.

POLİN RUB-X 6015

SENTETİK ÇİM YAPIŞTIRICISI

• Solventsiz
• Çift komponentli poliüretan esaslı
• Sentetik çimlerin ek yerlerinde ve oyun çizgi montajlarıda kullanılır.
• 5,25 /1 (ağırlıkça) karışım oranı
• Genelde yeşil renkte üretilir.
• Açılmamış orjinal ambalajlarında standart oda
şartlarında 12 ay saklanabilir.
• 25 kg Plastik veya Metal ambalajda.

YAPIŞTIRICILAR

FİLTRE
YAPIŞTIRICILARI

Metal ile Kağıdı
birbirlerine yapıştırıyoruz...
6005 / 6005 F / 6005 F-T

POLİN PU 6005 F

FİLTRE YAPIŞTIRICISI (MAKİNE ile döküm)
• Çift komponentli, solventsiz poliüretan esaslı.
• Su, rutubet, aşınma, darbe, asit-alkali, deniz suyu ve çoğu kimyasal ve
korozif malzemelere karşı dayanıklı olup sertleşme sonunda sağlam bir
tabaka meydana getirir.
• Uygulandığı yüzeye aderansı yüksek, sıvı sızdırmayan, antibakteriyel
yapıştırıcıdır.
• Çok amaçlı endüstriyel yapıştırıcıdır.
• Filtrelerde filtre kağıdı ile metal separatörün birbirine yapıştırılmasında
kullanılır.
• Ayrıca, endüstriyel kauçuk ve yalıtım kaplamalarında, beton, cam,
metal,kontraplak, sunta ve muşamba karolarının yapıştırılmasında da
kullanılabilir.
• 5/1 (ağırlıkça)
• 5 - 10 dk kullanım süresi
• 36 kg ve 200 kg (A comp.) + 250 kg (B comp) varil ambalaj şekli
bulunmaktadır.
• Açılmamış orjinal ambalajlarda standart orta koşullarda 12 ay saklanabilir.

YAPIŞTIRICILAR

POLİN PU 6005

FİLTRE YAPIŞTIRICISI (EL ile döküm)
• Çift komponentli, solventsiz poliüretan esaslı.
• Su, rutubet, aşınma, darbe, asit-alkali, deniz suyu ve çoğu kimyasal ve
korozif malzemelere karşı dayanıklı olup sertleşme sonunda sağlam bir
tabaka meydana getirir.
• Uygulandığı yüzeye aderansı yüksek, sıvı sızdırmayan, antibakteriyel
yapıştırıcıdır.
• Çok amaçlı endüstriyel yapıştırıcıdır.
• Filtrelerde filtre kağıdı ile metal separatörün birbirine yapıştırılmasında
kullanılır.
• Ayrıca, endüstriyel kauçuk ve yalıtım kaplamalarında, beton, cam,
metal,kontraplak, sunta ve muşamba karolarının yapıştırılmasında da
kullanılabilir.
• 5/1 (ağırlıkça)
• 30 - 40 dk kullanım süresi
• 36 kg.lık ambalaj şekli bulunmaktadır.
• Açılmamış orjinal ambalajlarda standart orta koşullarda 12 ay saklanabilir.

POLİN PU 6005 F-T

TİKSOTROPİK FİLTRE YAPIŞTIRICISI
• Çift komponentli, solventsiz poliüretan esaslı tiksotropik yapıştırıcıdır.
• Su, rutubet, aşınma, darbe, asit-alkali, deniz suyu ve çoğu kimyasal ve
korozif malzemelere karşı dayanıklı,
• Uygulandığı yüzeye aderansı yüksek,
• Kuruduktan sonra hacimsel çekme yapmaz.
• Sıvı sızdırmaz
• Antibakteriyel
• Makine dökümü için uygun akışkanlıktadır.
• İki komponent karıştırıldıktan sonra tiksotropiktir, akmaz.
• Polin PU 6005 F-T dolum ve kalıp malzemesi olarakta kullanılan
çok amaçlı endüstriyel yapıştırıcıdır.
• Filtrelerde filtre kağıdı ile metal yada plastik separatörün bibirine
yapıştırılmasında kullanılır.
• 5/1 (ağırlıkça) karışım oranı
• 5 - 10 dk kullanım süresi
• 36 kg ve 200 kg (A comp.) + 250 kg (B comp) varil ambalaj şekli
bulunmaktadır.
• Açılmamış orjinal ambalajlarda standart orta koşullarda 12 ay saklanabilir.

YAPIŞTIRICILAR

POLİN PU 6016 HİSSEDİLEBİLİR ZEMİN YAPIŞTIRICISI

HİSSEDİLEBİLİR ZEMİN YAPIŞTIRICISI
Polin PU6016 iki komponentli solvent ihtiva etmeyen poliüretan esaslı çok maksatlı
yapıştırıcıdır. Rutubete, suya ve çoğu kimyasallara karşı dayanıklıdır. Tiksotropi özelliği olan
kuvvetli biryapıştırıcıdır. Günışığı ve sudan etkilenmemesinden dolayı yapıştırma özelliği
sonsuza kadarsürer. Polietilen ve benzerleri hariç, beton, taş, ahşap, metal, alüminyum, eternit
gibi her türlü yüzeye tatbik edilir ve bu yüzeylerin birbirlerine yapıştırılmasında dakullanılır.
Yaklaşık olarak m² de 1,00-1,50kg. sarfedilir. (Uygulanan zeminin emiciliğine bağlı olarak
değişebilir.)
Açılmamış orijinal ambalajında standart oda koşullarında 12 ay saklanabilir.
7kg.lık (A+B) setler halinde temin edilir. Belirli miktardaki siparişlerde istenen ambalaja dolum
yapılabilir.
Tatbik edilecek zemin düzgün, kuru ve temiz olmalıdır. Madeniyağ, kir, pas ve çapaklardan
arındırılmalıdır. Kesinlikle yabancı malzeme ilave edilmemelidir. Uygulamada, ortam ve yüzey
sıcaklığımin 5°C 'nin altında yada 30°C 'nin üzerinde ise, uygun sıcaklıklar beklenmelidir.

YAPIŞTIRICILAR

BAĞLAYICILAR
KAUÇUKLARI BAĞLAYAN
POLİN PU1000
SERİSİ

1000 / 1001 / 1002 / 1003 / 1004 / 1004 G /1005 /1010 / 1011 / 1082 / 1083

BAĞLAYICILAR

POLİN PU RUB X BINDER 1001 / 1010 / 1011

PRES/KALIP KAUÇUK BAĞLAYICILARI
BINDER 1001

BINDER 1010

• Tek komponentli
• Tek komponentli
• Aromatik, Kahverengi - Sarı renk • Aromatik, Kahverengi
• Depolama 9 ay raf ömrü
Sarı renk
• Ambalaj 220 kg Varil
• Elastikiyeti yüksek
• Depolama 9 ay raf ömrü
• Ambalaj 220 kg Varil

BINDER 1011
• Tek komponentli
• Aromatik, Kahverengi
Sarı renk
• Elastik binder
• Depolama 9 ay raf ömrü
• Ambalaj 220 kg Varil

POLİN PU RUB X BINDER 1082 /1083

RENKLİ PRES/KALIP VE DÖKME
SİSTEM BAĞLAYICI
BINDER 1083
• Tek komponentli
• Aromatik, renkli
• Elastik binder
• Depolama 9 ay raf ömrü
• Ambalaj 220 kg Varil

RENKLİ DÖKME
SİSTEM BAĞLAYICI
BINDER 1082
• Tek komponentli
• Aromatik, renkli
• Elastikiyeti yüksek
• Depolama 9 ay raf ömrü
• Ambalaj 220 kg Varil

POLİN PU RUB X BINDER 1004 / 1004 G

DÖKME KAUÇUK BAĞLAYICILARI
BINDER 1004
• Tek komponentli
• Aromatik, Kahverengi - Sarı renk
• Depolama 9 ay raf ömrü
• Ambalaj 220 kg Varil

BINDER 1004 G
• Tek komponentli
• Aromatik, Kahverengi - Sarı renk
• Depolama 9 ay raf ömrü
• Ambalaj 200 kg Varil

POLİN PU RUB X BINDER 1005

SPRAY KAUÇUK BAĞLAYICISI
BINDER 1005
• Tek komponentli
• Aromatik, Kırmızı - Yeşil
• Depolama 9 ay raf ömrü
• Ambalaj 200 kg Varil

BAĞLAYICILAR

POLİN PU RUB X BINDER 1002

ŞEFFAF DÖKME EPDM BAĞLAYICISI
BINDER 1002
• Tek komponentli
• Aromatik, Şeffaf
• EPDM için kullanılır
• Depolama 9 ay raf ömrü
• Ambalaj 200 kg Varil

POLİN PU RUB X BINDER 1000

ALİFATİK DÖKME EPDM BAĞLAYICISI
BINDER 1000
• Tek komponentli
• Alifatik, Şeffaf
• EPDM için kullanılır.
• Depolama 9 ay raf ömrü
• Ambalaj 200 kg Varil

BAĞLAYICILAR

POLİN PU RUB X BINDER 1003

SBR RULO VE
DÖKME KAUÇUK BAĞLAYICISI

BINDER 1003
• Tek komponentli
• Aromatik, Şeffaf
• Depolama 9 ay raf ömrü
• Ambalaj 220 kg Varil

EPOKSİ & POLİÜRETAN Zeminler...

POLIN POL SF SEMI FLEXIBLE

ASMA KATLAR - OTEL - OFİS - MAĞAZA - RESTORAN
LABORATUVAR - YEMEKHANE vb.
POLİN POL SF SEMI FLEXIBLE

H jyen, Yarı elast k yet, yüzey sertl ğ , yürüme ses n n en aza nd r lmes g b talep ed len zem nler
ç n en deal çözümdür. D ğer sentet k zem n kaplamalarına göre asma katlarda sorunsuz olarak
kullanılır. Ana kaplama Pol n PU 5016 S veya Pol n PU 5001 grubu kend kend ne yayılma özell ğ
olan PU l k t membran uygulaması le yapılr. Talep ed l rse UV dayanımlı son kat Pol n PU 5052
boyaları; sten len renklerde uygulanab l r.
PU-Art s stem n alt yapısını oluşturur. Ek yer olmayan tek parça zem n kaplamasıdır.

POLIN POL SF SEMI FLEXIBLE

SİSTEMLER

POLİN POL SF SEMI FLEXIBLE

Polin PU 5052
Polin PU 5001
Polin PU 5049

SL Şap
Kaplama kalınlığı ~ 3 mm

Op.
123-

Malzeme
SL Şap
Pol n PU 5049
Pol n PU 5001
Pol n PU 5052

POLİN POL SF SİSTEM ÜRÜNLERİ ve kullanım MİKTARLARI
! Kullanım m ktarı
*0,00 kg/m2
0,15 kg/m2 - 0,25 kg/m2
2,20 kg/m2 - 3,50 kg/m2
**0,20 kg/m2 - 0,30 kg/m2

Malzeme özelll ğ
Self levell ng özell kl zem n düzelt c şap.
PU tek komponent astar.
PU k komponent, self levell ng, yarı elast k l k t membran.
PU İk komponent, pol üretan UV zem n boyası

! Tabloda yer alan miktarlar; uygulama yapılacak zeminin ideal kalitede ve düzlükte olduğu varsayılarak hesaplanmıştır.
Bozuk, hasarlı veya kot farklı alanlarda bu miktarlar değişebilir.
* Kullanım miktarı belirtilmemiştir. Zemindeki hasar ve eğimlere göre belirlenir.
** Polin PU 5052 UV dayanımı istenildiği durumlarda kullanılır..

Tüm RAL renklerinde uygulanabilir.

POLIN EPEX SF

POLİN POL-ART DECORATIVE

PU - PCOUT
MAĞAZALAR - CAFELER - RESTORANLAR - SATIŞ OFİSLERİ
OFİSLER - FUARLAR - TV STÜDYOLARI vb.
POLİN POL-ART DECORATIVE

M mar veya özel tasarım ve projelerde talep ed len özel zem nler olarak adlandırılır. S stem n alt
yapısını genell kle kend kend ne yayılan Pol n PU/EP ürünler oluşturur.
Desen yaratılmasında; öncel kle Pol n PU 5052 UV/ Pol n PU 5051 zem n boyaları, yardımcı
malzemeler olarak res m, c ps, renkl tanec k, renkl kum vb. dekorat f ürünler kullanılır. Değ ş k
yöntemler ve yan malzemeler kullanılarak gerçekleşt r l r.
But k zem nlerd r. Aynı zem n kopyalamak mümkün olmamaktadır. Çok değ ş k alanlar ç n talep
ed len kaplama s stem d r

POLİN POL-ART

SİSTEMLER

POLİN POL-ART DECORATIVE

Polin PU 5052
Polin PU 5001 veya
Polin PU 5016
Polin PU 5049

SLKaplama
Şap kalınlığı ~ 2,5 - 3,0mm
Kaplama kalınlığı ~ 3 mm

POLİN POL-ART SİSTEM ÜRÜNLERİ ve kullanım MİKTARLARI

Malzeme
Op.
SL ŞAP
1Pol n PU 5049
2Pol n PU 5001
3Pol n PU 5052 / 5051

! Kullanım m ktarı
*0,00 kg/m2
0,15 kg/m2 - 0,25 kg/m2
2,20 kg/m2 - 3,50 kg/m2
**0,20 kg/m2 - 0,30 kg/m2

Malzeme özelll ğ
Self levell ng özell kl zem n düzelt c şap.
PU tek komponent astar.
PU k komponent, self levell ng, yarı elast k l k t membran.
PU İk komponent, pol üretan UV zem n boyası

! Tabloda yer alan miktarlar; uygulama yapılacak zeminin ideal kalitede ve düzlükte olduğu varsayılarak hesaplanmıştır.
Bozuk, hasarlı veya kot farklı alanlarda bu miktarlar değişebilir.
* Kullanım miktarı belirtilmemiştir. Zemindeki hasar ve eğimlere göre belirlenir.
** Bu miktar tek renk için belirlenmiştir. Uygulanacak desen ve benzer çalışmalar için proje bazında hesaplanır.
Polin PU 5052 ve Polin PU 5051 farklı renk çalışmaları ve UV dayanımı için kullanılır.

It can be applied with all RAL colours.

POLIN POL-AQUA SU YALITIMI

PU - PCOUT
TERASLAR - TEMEL DUVARLARI - ISLAK ZEMİNLER - HAVUZLAR
KAT BAHÇELERİ - SU KANALLARI vb.
POLIN POL-AQUA SU YALITIMI

Ana malzeme olarak Pol n PU 5116 / Pol n PU 5216 ın kullanıldığı su yalıtım s stem d r. Pol üretan
esaslı, k komponentl , elast k l k t membran le yapılan su zolasyonu günümüzde sorunsuz sonuçları,
onarım kolaylığı, aynı zamanda kullanım yüzey olarak kullanılab lmes ve uzun ömürü le kend n
kabul ett rm ş b r s stemd r. Talep ed ld ğ nde Pol n PU 5052 (tüm ral renkler nde) veya benzer PU
boyalarla sten len renklerde boyanab l r olması su yalıtım özell ğ dışında dekorat f olma özell ğ de
sağlar. Kürleşme süres nde her türlü su kaçağı olab lecek alanları doldurur ve reaks yon sonunda tam
su yalıtımını gerçekleşt r r. Kullanım süres nde; yapılacak montaj, delme g b şlerde, oluşab lecek
hasarların tam r nde, delme şlemler veya ek yapılab lme özell ğ sayes nde çok bas t uygulamalar le
su geç r ms zl ğ n korur.
Uzun yıllar h zmet alınacak b r yalıtım s stem d r.
ÇÖZÜM
250 kg/cm

2

ÇÖZÜM

POLIN POL-AQUA SU YALITIMI

SİSTEMLER

Polin PU 5052
Polin PU 5116
Polin PU 5049

Beton veya Ahşap
Kaplama kalınlığı ~ 1,5 - 2 mm

POLİN POL AQUA SU YALITIMI SİSTEM ÜRÜNLERİ ve kullanım MİKTARLARI

12Op

Malzeme

Pol n PU 5049
Pol n PU 5116 veya Pol n PU 5216
Pol n PU 5052*

! Kullanım m ktarı

0,15 kg/m2 - 0,25 kg/m2
1,50 kg/m2 - 2,50 kg/m2
0,20 kg/m2 - 0,30 kg/m2

Malzeme özelll ğ

PU Tek komponent astar.
PU ,elast k l k t membran.
PU İk komponent, pol üretan UV zem n boyası

! Tabloda yer alan miktarlar; uygulama yapılacak zeminin ideal kalitede ve düzlükte olduğu varsayılarak hesaplanmıştır. Bozuk, hasarlı veya
kot farklı alanlarda bu miktarlar değişebilir.
* Polin PU 5052 tercihen kullanılır.

It can be applied with all RAL colours.

POLIN EPEX AQUA

POLİN EPEX TD TEXTURE DESIGN

KAPALI OTOPARK - MUTFAK - GIDA ÜRETİM ALANI
HAFİF YÜK DEPOSU- HAFİF ÜRETİM ALANI vb.
POLİN EPEX TD TEXTURE DESIGN
Epoxy esaslı, portakal kabuğu (tekstür) desen nde yüzey yaratan, yüksek yoğunluklu ve yüzey
sağlamlığı sağlayan, ana malzeme olarak Pol n-EP 9015 n kullanıldığı haf f h zmet zem n kaplama
s stem d r. Ekonom k oluşu, dekorat f özell ğ ve kolay yen leneb l r olması terc h ed len b r s stem
olmasını sağlamıştır. Tekstür (portakal kabuğu) desen sayes nde kaymazlık özell ğ ne sah pt r.
Bu özell ğ sayes nde özell kle otopark zem nler nde sıkça rastlanan kayma sorunlarını ortadan kaldırır.
Pol n-EP 9015 n sağladığı bu yüzey; zaman ç nde renk değ ş kler veya estet k yen lenme stend ğ nde
RAL renkler nde üret len (Pol n-EP 9014) epoxy boya uygulanarak çok kısa sürede, ve düşük b r
bedelle yen b r zem n elde ed leb l r.
Yüzeye logo, yol ç zg ler, şaretler vb. uygulamalar yapılab l r.
POLİN EPEX TD

HAFİF TRAFİK
ve

HAFİF YÜKLER

SİSTEMLER

POLIN EPEX TD TEXTURE DESIGN

Polin EP 9015
Silis kum
Polin EP 9011
Polin EP 9005

Beton
Kaplama kalınlığı ~ 2,5 mm

1234-

Malzeme

POLİN EPEX TD SİSTEM ÜRÜNLERİ ve kullanım MİKTARLARI

Pol n EP 9005
Pol n EP 9011
S l s kum
Pol n EP 9015

! Mullanım m ktarı

*0,00 kg/m2 - 0,00 kg/m2
0.30 kg/m2 - 0,40 kg/m2
2,00 kg/m2 - 3,00 kg/m2
0,80 kg/m2 - 0,90 kg/m2

Malzeme özell ğ

EP dolgu macun (mast k)
EP solvents z astar.
Maden ürünü yıkanmış elenm ş s l s kumu.
EP tekstür desenl boya.

! Tabloda yer alan miktarlar; uygulama yapılacak zeminin ideal kalitede ve düzlükte olduğu varsayılarak hesaplanmıştır.
Bozuk, hasarlı veya kot farklı alanlarda bu miktarlar değişebilir.
* Kullanım miktarı belirtilmemiştir. Zemindeki hasar ve çatlaklara göre belirlenir.

In RAL colors

POLIN EPEX TD

POLİN EPEX ER

FABRİKA ZEMİNİ - MUTFAK - MAĞAZALAR - GIDA ÜRETİM ALANI
DEPO - SOĞUK HAVA DEPOSU vb.
POLİN EPEX ER

Epoxy veya pol üretan esaslı, parlak ve düz yüzey yaratan, ağır yüklere, yoğun traf ğe dayanıklılığı ve
yüzey sağlamlığını sağlayan, ana malzeme olarak Pol n-EP 9003 grubu epoxy veya Pol n PU 5001
pol üretan kend nden yayılan ürünler n kullanıldığı ağır h zmet zem n kaplama s stem d r. Sağlam,
uzun ömürlü ve dekorat f özell ğ terc h ed len b r s stem olmasını sağlamıştır.

POLİN EPEX ER

LIGHT TRAFFIC
and

LIGHT LOADS

MEDIUM TRAFFIC
and

MEDIUM LOADS

SİSTEMLER

POLİN EPEX ER

Polin EP 9003 SL veya
Polin PU 5001
Quarz kum

Elenmiş yıkanmış
silis kumu

Polin EP 9011
Polin EP 9005
Beton
Kaplama kalınlığı ~ 2,5 - 3,0mm

Malzeme

1234-

Pol n EP 9005
Pol n EP 9011
QUARZ
Pol n EP 9003

1234-

Pol n EP 9005
Pol n EP 9011
QUARZ
Pol n PU 5001

Malzeme

POLİN EPEX ER SİSTEM ÜRÜNLERİ ve kullanım MİKTARLARI
! Kullanım m ktarı

*0,00 kg/m2 - 0,00 kg/m2
0,30 kg/m2 - 0,40 kg/m2
1,80 kg/m2 - 2,00 kg/m2
2,50 kg/m2 - 3,50 kg/m2

! Kullanım m ktarı

*0,00 kg/m2 - 0,00 kg/m2
0,30 kg/m2 - 0,40 kg/m2
1,40 kg/m2 - 1,60 kg/m2
2,50 kg/m2 - 3,50 kg/m2

Malzeme özelll ğ

EP dolgu macun (mast k)
EP solvents z astar.
Maden ürünü yıkanmış elenm ş quarz kumu.
EP self level ng renkl l k t epoks

Malzeme özelll ğ

EP dolgu macun (mast k)
EP solvents z astar.
Maden ürünü yıkanmış elenm ş quarz kumu.
PU self level ng renkl l k t PU

! Tabloda yer alan miktarlar; uygulama yapılacak zeminin ideal kalitede ve düzlükte olduğu varsayılarak hesaplanmıştır.
Bozuk, hasarlı veya kot farklı alanlarda bu miktarlar değişebilir.
* Kullanım miktarı belirtilmemiştir. Zemindeki hasar ve çatlaklara göre belirlenir.

Tüm RAL renklerinde uygulanabilir.

POLIN EPEX ER

POLİN EPEX SES

YÜKLEME ALANLARI - AĞIR ÜRETİM ALANLARI
Zemin bozuklukları fazla olan alanlar vb.
POLİN EPEX SES

Alt yapısında kullanılan epoxy mortar tabaka; çok ağır yüklere dayanab len epoxy s l s karışımından
elde ed len b r sentet k harç olan Pol n EP 9002 Mortar’ın; Şap uygulamasına benzer yöntemlerle
uygulanması le yapılır. Uygulama sonunda kırılganlığa, ağır yüklere ve ağır hava şartlarına son derece
dayanıklı b r zem n yaratır. Son kaplama olarak genell kle self levell ng epoxy uygulansa da taleplere
göre, UV dayanımlı zem n boyaları vb. son kat uygulamalar yapılab lmekted r. Çok uzun ömürlü ve
dayanıklı b r s stemd r. Betonun çare olamadığı ağır yük alanlarında tek çözümdür.

POLİN EPEX SES

LIGHT TRAFFIC
and

LIGHT LOADS

HEAVY TRAFFIC
and
MEDIUM TRAFFIC
HEAVY LOADS
and

MEDIUM LOADS

SİSTEMLER

POLİN EPEX SES

Polin EP 9003 SL
Polin EP 9002 mortar
Polin EP 9001
Polin EP 9005

Beton
*Kaplama kalınlığı ~ 13,0 mm

1234-

Malzeme

POLİN EPEX SES SİSTEM ÜRÜNLERİ ve kullanım MİKTARLARI

Pol n EP 9005
Pol n EP 9001
Pol n EP 9002 MORTAR
Pol n EP 9003 SL

! Kullanım m ktarı

*0,00 kg/m2 - 0,00 kg/m2
0,20 kg/m2 - 0,40 kg/m2
**23,00 kg/m2 - 33,00 kg/m2
2,50 kg/m2 - 3,50 kg/m2

Malzeme özell ğ

EP dolgu macun (mast k)
EP sovlentl nce astar.
EP solvents z, dolgulu hazır harç.
EP Self Levell ng renkl l k t epoks

! Tabloda yer alan miktarlar; uygulama yapılacak zeminin ideal kalitede ve düzlükte olduğu varsayılarak hesaplanmıştır.
Bozuk, hasarlı veya kot farklı alanlarda bu miktarlar değişebilir.
* Kullanım miktarı belirtilmemiştir. Zemindeki hasar ve çatlaklara göre belirlenir.
**Tablodaki miktar; 10mm mortar kalınlığı için belirlenmiştir. Proje hesaplamalarında 1mm kalınlık için 2,20kg olarak hesaplamalıdır.

Tüm RAL renklerinde uygulanabilir.

POLIN EPEX ER

SPOR zeminler...

POLİNFLEX ECO

Fitness vb. Antrenman Salonu - Kapalı Tenis Kortu - Kreş Zeminleri vb.
POLİNFLEX ECO
Amatör amaçlı kullanılan kapalı spor salonları, F tness, çocuk oyun alanları ç n gel şt r lm ş kaplama
s stem d r. Darbe em c özell ğ sayes nde kullanıcıya konfor sağlar. Uzun yıllar lk günkü
özell kler n korur. PVC, parke vb. kaplamalara göre bakımı yok denecek kadar azdır. Kullanımlardan
sonra klas k zem n tem zleme yöntemler le tem zleneb l r. Tek parça olması ve derz yada ek yer
olmaması tem zl k ve sağlamlık konusunda büyük b r avantaj sağlar. İsten ld ğ nde sadece son kat
boya Pol n PU 5052 uygulanarak görünüm değ şt r leb l r; ayrıca, güncel renkler, şek ller, logolar vb.
uygulamalarla yen zem nler de yaratılab l r.

POLİNFLEX ECO

POLİNFLEX ECO

Polin PU 5052
Polin PU 5016 S
Polin PU 5006 E
Polin PU 1004 G + SBR
Polin PU 5049

Kaplama kalınlığı ~ 6 mm

A123456-

B123456-

B-SBR+Polin PU 1004 G karışımı el ile uygulama

SİSTEMLER

POLİNFLEX ECO s stem ürünler ve kullanım m ktarları...

Rulo kauçuk pad le uygulama...
malzeme
Pol n PU 5049
Pol n Rub-x
Pol n SBR Rubber Pad
Pol n PU 5006 E
Pol n PU 5016 S
Pol n PU 5052

Yer nde el le uygulama...
Pol n PU 5049
Pol n SBR
Pol n PU 1004 G
Pol n PU 5006 E
Pol n PU 5016 S
Pol n PU 5052

! kullanım m ktarı
0,15 kg/m2 - 0,25 kg/m2
1,00 kg/m2
1,00 m2/m2
0,80 kg/m2 - 1,00 kg/m2
2,00 kg/m2 - 2,50 kg/m2
0,15 kg/m2 - 0,30 kg/m2
0,15 kg/m2 - 0,25 kg/m2
2,60 kg/m2 - 2,86 kg/m2
0.52 kg/m2 - 0,57 kg/m2
*1,25 kg/m2 - 2,50 kg/m2
2,00 kg/m2 - 2,50 kg/m2
0,15 kg/m2 - 0,30 kg/m2

malzeme özelll ğ
Tek komponent MDI esaslı astar (pr mer).
PU ç ft komponent kauçuk yapıştırıcı.
h: 4.00 mm rulo kauçuk pad.
PU elast k dolgu macunu (f ller).
PU self level ng PU kaplama
UV dayanımlı PU zem n boyası.
Tek komponent MDI esaslı astar (pr mer).
1-3,5 mm tozsuz kauçuk granül.
Tek komponent kauçuk bağlayıcı (B nder)
PU elast k dolgu macunu (f ller).
PU self level ng PU kaplama
UV dayanımlı PU zem n boyası.

5

cardio salonu

ACİL ÇIKIŞ

POLINFLEX eco

POLİNFLEX PRO

Basketbol - Voleybol - Hentbol ve tüm kapalı spor salonu faaliyetleri için
POLİNFLEX PRO
Profesyonel amaçlı kullanılan çok amaçlı spor alanları ç n gel şt r lm ş kaplama s stem d r. Spor
alanları ç n deal zem n özell kler ne sah pt r. Darbe em c özell ğ sayes nde oyuncuya yüksek
düzeyde konfor sağlar. Uzun yıllar lk günkü özell kler n korur. Parke kaplamalara göre bakımı yok
denecek kadar azdır. Kullanımlardan sonra klas k zem n tem zleme yöntemler le tem zleneb l r. Tek
parça olması ve derz yada ek yer olmaması tem zl k ve sağlamlık açısından büyük b r avantaj sağlar.
İsten ld ğ nde sadece son kat boya Pol n PU 5052 uygulanarak görünüm değ şt r leb l r; ayrıca,
güncel renkler, şek ller, logolar vb. uygulamalarla yen zem nler de yaratılab l r.

POLINFLEX PRO

polinkimya - polinkimya -

polinkimya - polinkimya -

polinkimya - polinkimya -

polinkimya - polinkimya -

polin

SİSTEMLER

Polin PU 5052
Polin PU 5016 S
Polin PU 5006 E
SBR Rulo
Polin Rub-X
Polin PU 5049

A- Rulo kauçuk pad ile uygulama.

POLİNFLEX PRO

Kaplama kalınlığı ~ 10 mm

A123456-

B123456-

POLİNFLEX PRO s stem ürünler ve kullanım m ktarları...

Rulo kauçuk pad le uygulama...
malzeme
Pol n PU 5049
Pol n Rub-X
Pol n SBR Rulo
Pol n PU 5006 E
Pol n PU 5016 S
Pol n PU 5052

Yer nde f n şer le uygulama...
Pol n PU 5049
Pol n SBR Rulo
Pol n PU 1004 G
Pol n PU 5006 E
Pol n PU 5016 S
Pol n PU 5052

! KULLANIM m ktarı
0,15 kg/m2 - 0,25 kg/m2
1,00 kg/m2
1,00 m²/m2
0,80 kg/m2 - 1,00 kg/m2
2,00 kg/m2 - 2,50 kg/m2
0,15 kg/m2 - 0,30 kg/m2
0,15 kg/m2 - 0,25 kg/m2
5.20 kg/m2 – 5.72 kg/m2
1,04 kg/m2 - 1,14 kg/m2
*1,25 kg/m2 - 2,50 kg/m2
2,00 kg/m2 - 2,50 kg/m2
0,15 kg/m2 - 0,30 kg/m2

malzeme özelll ğ
Tek komponent astar (pr mer).
PU ç ft komponent kauçuk yapıştırıcı.
h: 8.00 mm rulo kauçuk pad.
PU elast k dolgu macunu (f ller).
PU self levell ng kaplama.
UV dayanımlı PU zem n boyası.
Tek komponent astar (pr mer).
1-3,5 mm tozsuz kauçuk granül.
Tek komponent kauçuk bağlayıcı (B nder)
PU elast k dolgu macunu (f ller).
PU self levell ng kaplama
UV dayanımlı PU zem n boyası.

5

POLINFLEX pro

POLİNFLEX JT JOGGING TRACK system

?
Yürüme yolları - Amatör spor ve oyun alanları vb.
POLİNFLEX JT JOGGING TRACK system
Elast k, tek parça , esnek, renkl koşu p st ve yürüme yolu zem n kaplama s stem d r. Kaplama
kalınlıkları 15 la 20mm arasında değ şmekted r. Elast k yet ve darbe em c özell ğ yüksek
sev yeded r. Tüm RAL renkler nde uygulanab l r. İsten ld ğ nde son kat boya Pol n PU 5052 le
yen leneb l r veya renk değ ş m düşük b r mal yetle yapılab l r.
Kolay yen leneb l r olması POLİNFLEX JOGGING TRACK s stem n terc h ed len b r kaplama s stem
olmasını sağlamıştır. Özell kle yürüme yollarında b r nc terc ht r.

POLİNFLEX
JOGGING TRACK

SİSTEMLER

POLİNFLEX JT JOGGING TRACK system

Polin PU 5052 E
Polin PU 5006 E
Polin PU 1004 veya 1004G
+
EPDM
Polin PU 1004 veya 1004G
+
Polin SBR
Polin PU 5049

Kaplama kalınlığı ~ 18 mm

A1234567-

Asfalt veya Beton

POLİNFLEX JT JOGGING TRACK s stem ürünler ve kullanım m ktarları...

Kauçuk döşeme mak nası le uygulama...
malzeme
Pol n PU 5049
Pol n SBR
Pol n PU 1004 veya Pol n PU 1004 G
EPDM (0,5 – 1,5mm)
Pol n PU 1004 veya Pol n PU 1004 G
Pol n PU 5006 E
Pol n PU 5052

! kullanım m ktarı
0,20 kg/m2 -0,30 kg/m2
8.45 kg/m2 -9.29 kg/m2
1,69 kg/m2 -1,85 kg/m2
5,00 kg/m2 -5,50 kg/m2
1,00 kg/m2 - 1,10 kg/m2
1,20 kg/m2 -1,40 kg/m2
0,25 kg/m2 - 0,35 kg/m2

malzeme özelll ğ
Tek komponent MDI esaslı astar (pr mer).
1-4 mm tozsuz kauçuk granül.
Tek komponent kauçuk bağlayıcı (B nder)
Ethylene Propylene D ene Monomer renkl , elast k kauçuk granül.
Tek komponent kauçuk bağlayıcı (B nder)
PU elast k dolgu macunu (f ller).
UV dayanımlı PU zem n boyası.

! Tabloda yer alan miktarlar; uygulama yapılacak zeminin ideal kalitede ve düzlükte olduğu varsayılarak hesaplanmıştır.
Bozuk, hasarlı veya kod farklı alanlarda bu miktarlar değişebilir.

POLINFLEX JOGGING TRACK

POLİNFLEX C COMBINED system

POLİNFLEX C COMBINED system
Amatör müsabakalarda, antrenmanlarda, spor alanlarında, yürüme yollarında kullanılan kaplama
s stem d r. Darbe em c özell ğ yüksek düzeyded r. SBR ve EPDM granüller, Pol n PU 1004 Rub-X ve
Pol n PU 1002 Rub-X B nder le karıştırılarak; büyük alanlarda asfaltlama mak nes , küçük alanlarda
elle uygulanır. Küçük gözenekl , su geç rgen yüzeye sah pt r. Yüzey sertl ğ n n sporcuya zarar
vermeyecek düzeyde kal tel olmasından dolayı amatör kullanımlarda terc h sebeb d r. Su geç rgen
beton üzer ne uygulandığında, herhang b r eğ me gerek kalmaz.

POLİNFLEX C combined

POLİNFLEX C COMBINED system

Polin PU 1002 veya 1004 G
+ EPDM karşımı
Polin PU 1004 veya 1004 G
+ Polin SBR karşımı
Polin PU 5049

Beton veya 6+4 Asfalt

Kaplama kalınlığı ~ 15 mm

A12345-

B- Finisher ile uygulama.

SİSTEMLER

POLİNFLEX C COMBINED s stem ürünler ve kullanım m ktarları...

Yer nde f n sher le uygulama...

Malzeme
Pol n PU 5049
Pol n SBR
Pol n PU 1004 veya Pol n PU 1004 G
EPDM granül 1-3,5
Pol n PU 1004 veya Pol n PU 1004 G

! Kullanım M ktarı
0,20 kg/m2 -0,30 kg/m2
5,20 kg/m2 -5,72 kg/m2
1,04 kg/m2 -1,14 kg/m2
7,00 kg/m2 -7,70 kg/m2
1,40 kg/m2 -1,54 kg/m2

Malzeme Özelll ğ
Tek komponent astar (pr mer).
Tozsuz 1-3,5 mm kauçuk granül.
Tek komponent kauçuk bağlayıcı (B nder).
Ethylene Propylene D ene Monomer renkl , elast k kauçuk granül.
Tek komponent EPDM kauçuk bağlayıcı (B nder).

! Tabloda yer alan miktarlar; uygulama yapılacak zeminin ideal kalitede ve düzlükte olduğu varsayılarak hesaplanmıştır.
Bozuk, hasarlı veya kod farklı alanlarda bu miktarlar değişebilir.
* Gri ve Mavi EPDM renklerinde, rengi uzun süre korumak için POLİN PU 1002 önerilir.

POLİNFLEX C combined

Amatör atletizm pisti ve alanları - Yürüme yolu
Amatör müsabakalarda ve antrenmanlarda, yürüme yollarında vb. alanlarda kullanılan ekonom k EPDM kaplama
s stem d r. Darbe em c özell ğ yüksek düzeyded r. Darbe em c alt tabaka; Pol n SBR ve Pol n PU 1004 veya
Pol n PU 1004 G karışımı asfaltlama mak nes le uygulanır. Son kat EPDM kaplama; 0,5-1,5 mm kalınlıktak
EPDM granüller , Pol n PU 1005 renkl bağlayıcı veya Pol n PU 5008 le karıştırılarak sprey mak nası le zem ne
uygulanır.
Bu s stem, tekstürlü son yüzeye sah p ekonom k b r çözümdür. IAAF standardında b r s stemd r.

POLİNFLEX SC SPRAY COATING system

Polin PU 1005 veya 5008
+ EPDM karşımı
Polin PU 1004 veya 1004 G
+ Polin SBR karşımı
Polin PU 5049

Beton veya 6+4 Asfalt
Kaplama kalınlığı ~ 13 mm

A123456-

Spray coat ng uygulama...

B- Finisher ve Sprey ile EPDM uygulama

SİSTEMLER

POLİNFLEX SC s stem ürünler ve kullanım m ktarları...

Malzeme
Pol n PU 5049
Pol n PU 1004 veya Pol n PU 1004 G
Pol n SBR
Pol n PU 1005 veya Pol n PU 5008
EPDM granül 0,5-1,5 mm
Pol n PU 5052

! Kullanım M ktarı
0,20 kg/m2 -0,30 kg/m2
1,60 kg/m2 -1,75 kg/m2
8,00 kg/m2 -8,80 kg/m2
1,20 kg/m2 -1,32 kg/m2
0,80 kg/m2 -0,88 kg/m2
*0,25 kg/m2 -*0,30 kg/m2

Malzeme Özelll ğ
Tek komponent PU esaslı astar (pr mer).
Tek komponentl kauçuk bağlayıcı.
1-3,5 mm SBR kauçuk granül.
Tek komponent, renkl kauçuk bağlayıcı.
Ethylene Propylene D ene Monomer renkl , elast k kauçuk granül.
UV dayanımlı PU ç zg boyası.

! Tabloda yer alan miktarlar; uygulama yapılacak zeminin ideal kalitede ve düzlükte olduğu varsayılarak hesaplanmıştır.
Bozuk, hasarlı veya kod farklı alanlarda bu miktarlar değişebilir.
* Gri ve Mavi EPDM renklerinde, rengi uzun süre korumak için son kat boya gereklidir.

It can be applied in colours ABOVE.

POLİNFLEX SC spray coating

POLİNFLEX SW SANDWICH system

Profesyonel Atletizm Pistleri ve alanları....
POLİNFLEX SW SANDWICH system
Pol nFlex SW katlar hal nde uygulanan sentet k açık alan s stem d r. Özel granülometr k ger dönüşüm
kauçuk SBR ve elast k pol üretan b r karışım, uygulama alanında b r f n sher mak nes n n yardımı le
sten len kalınlıkta yayılır. Ve sonra dolgu ve 2 b leşenl Pol n PU 5028 Elastomer uygulanır ve EPDM
granüller üzer ne yayılır. Uluslararası müsabakalarda kullanılan deal koşu p st kaplama s stem d r.
Pol nFlex SW s stem , IAAF Standart test le onaylanmıştır.

POLİNFLEX SW SANDWICH

SİSTEMLER

EPDM GRANÜL
Polin PU 5028
Polin PU 5006 E
Polin PU 1004 G + SBR
Polin PU 5049

B- Finişer dökümü uygulama.

POLİNFLEX SW SANDWICH system

6+4 ASFALT
Kaplama kalınlığı ~ 14 mm

A123456-

POLİNFLEX SW SANDWICH s stem ürünler ve kullanım m ktarları...

POLİNFLEX SW SANDWICH SİSTEM uygulama...
malzeme
Pol n PU 5049
Pol n PU 1004 G
Pol n SBR
Pol n PU 5006 E
Pol n PU 5028
EPDM granül 1-3,5 mm

! kullanım m ktarı
0,20 kg/m2 -0,30 kg/m2
1,30 kg/m2 -1,45 kg/m2
6,50 kg/m2 -7,20 kg/m2
1,50 kg/m2 -1,65 kg/m2
2,20 kg/m2 -2,45 kg/m2
4,00 kg/m2 -4,40 kg/m2

malzeme özelll ğ
Tek komponent astar (pr mer).
Tek komponent kauçuk bağlayıcı (b nder).
Tozsuz 1-3,5 mm kauçuk granül.
PU elast k dolgu macunu (f ller).
PU Epdm yapıştırıcı membran (açık alan).
Ethylene Propylene D ene Monomer renkl , elast k kauçuk granül.

! Tabloda yer alan miktarlar; uygulama yapılacak zeminin ideal kalitede ve düzlükte olduğu varsayılarak hesaplanmıştır.
Bozuk, hasarlı veya kod farklı alanlarda bu miktarlar değişebilir.
* Uygulamada reaksiyon sonrası serbest kalacak EPDM ve SBR miktarı dahil.

It can be applied with all EPDM colours.

POLİNFLEX SW sandwich

POLİNFLEX FP

FULL POUR system

Profesyonel Atletizm Pistleri ve Alanları
POLİNFLEX FP FULLPOUR system
Uluslararası müsabakalarda kullanılan b r nc sınıf atlet zm p st kaplama s stem d r. EPDM
granüller n yüzeye bağımsız d z l şler ve darbe em c yapısı sayes nde son derece konforlu b r zem n
sunar. D ğer EPDM b nder karışımı le yapılan zem nlerden temel farkı;. yüzey n serbest dağılımlı saf
EPDM granüllerden oluşmasıdır. Yüzey sertl ğ n n sporcuya zarar vermeyecek düzeyde kal tel
olmasından dolayı profesyonel kullanımlarda b r nc terc h sebeb d r. SBR ve Pol üretan karışımı le
k kere yayılır ve en son katta da Pol üretan malzeme üstüne EPDM uygulanır. Pol nFlex FP System
çok katmanlı, s vr c s mlere dayanıklı, su geç rmez, elast k, pol üretan atlet k b r yüzeyd r. IAAF
Standardında b r s stemd r.

POLİNFLEX FP FULL POUR

SİSTEMLER

POLİNFLEX FP FULL POUR system

Polin PU 5028
+
EPDM
Polin PU 5028
+
Polin SBR
Polin PU 5049

6+4 ASFALT
Kaplama kalınlığı ~ 15 mm

A12345-

POLİNFLEX FP FULL POUR s stem ürünler ve kullanım m ktarları...

POLİNFLEX FP FULL POUR SİSTEM uygulama...
malzeme
Pol n PU 5049
Pol n PU 5028
Pol n SBR
EPDM granül 1- 3,5 mm
L ne pa nt 5052

kullanım m ktarı
0,20 kg/m2 _ 0.30 kg/m2
8,00 kg/m2 -9,00 kg/m2
*7,30 kg/m2 -8,30 kg/m2
*4,00 kg/m2 - 5,00 kg/m2
0,20 kg/m - 0,30 kg/m

malzeme özelll ğ
Tek komponent astar (pr mer).
Pol üretan Kaplama Malzemes
Tozsuz 1-3,5 mm kauçuk granül.
Ethylene Propylene D ene Monomer renkl , elast k kauçuk granül.
PU ç ft komponentl ç zg boyası.

! Tabloda yer alan miktarlar; uygulama yapılacak zeminin ideal kalitede ve düzlükte olduğu varsayılarak hesaplanmıştır.
Bozuk, hasarlı veya kod farklı alanlarda bu miktarlar değişebilir.
* Uygulamada reaksiyon sonrası serbest kalacak EPDM ve SBR miktarı dahil.

It can be applied with all EPDM colours.

POLINFLEX FP full pour

POLİN AC AKRİLİK SİSTEMLERİ

KOŞU PARKURU-ÇOK AMAÇLI OYUN SAHALARI
BİSİKLET PARKURU- AÇIK ALAN SPOR SAHALARI VB..

Koşu parkuru, b s klet parkurları, basketbol voleybol, ten s sahaları g b çok amaçlı oyun alanları,
akr l k s stemde uygulanan spor tes sler d r. İçer ğ nde herhang b r yan etk s olmayan ve solvent
çermeyen çevre dostu b r s stemd r. D ğer b r yandan ağır hava koşulları ve güneş ışığına karşı
da dayanıklı b r s stemd r. Uygulama alanı olarak hem çer de hem de dışarda uygulanan bu
s stem hem amatörler hem de profesyoneller tarafından kullanılab l r.

SİSTEMLER

POLİN AC ACRYLIC

system

AKRİLİK BOYA
CUSHION ÜST KAT
CUSHION ALT KAT
RESURFACER

BETON veya ASFALT

In RAL colors.

ELEKTRİK İZOLASYON Reçineleri...

POLİN PU 8003

ELEKTRİK DÖKÜM REÇİNESİ

• Solventsiz
• Çift komponentli poliüretan esaslı
• 3/1 (ağırlıkça) karışım oranı

• 30-40 dk. kullanım süresi
• 1,5 ve 30kg.lık ambalaj şekli bulunmaktadır.

Kullanım:
• Elektrik kablo sanayinde kablo başlıkları ve ek mufları dökümünde, uç bağlantıları izolasyonunda,
Dalgıç pompa, akvaryum filtresi, izolatör, trafo ve birçok elektrik elemanının imalinde, her türlü
transformatörlerde, yüksek gerilim cihazlarında,telefon kablo bağlantı ve bobinlerinde, her tip
kondasatörlerde akma ve sızmayı önlemede, balast, regülatör, transformatör gibi cihazlarda rezonans ve
titreşim yoluyla meydana gelebilecek sese mani olmada kullanılır. Kalıp ve döküm işlerinde torna ve
tesviye ile rahatlıkla işlenebilir.

POLİN PU 8007

ELEKTRİK DÖKÜM REÇİNESİ
• Solventsiz
• Çift komponentli poliüretan esaslı
• 7/1 (ağırlıkça) karışım oranı

• 30-40 dk. kullanım süresi
• 1, 5 ve 30 kg’lık ambalaj şekli bulunmaktadır.

Kullanım:
• Elektrik kablo sanayinde kablo başlıkları ve ek mufları dökümünde, uç bağlantıları
izolasyonunda, dalgıç pompa, akvaryum filtresi, izolatör, trafo ve birçok motordaki
elektrik aksamlarını sudan korumada kullanılır. Pompa ve motorlardaki vibrasyona
mani olur. Kalıp ve döküm işlerinde torna ve tesviye ile rahatlıkla işlenebilir.

ELEKTRİK İZOLASYON REÇİNELERİ

YAPIŞTIRICILAR

POLİN PU 8010

ELEKTRİK DÖKÜM REÇİNESİ

• Solventsiz
• Çift komponentli poliüretan esaslı
• 9/1 (ağırlıkça) karışım oranı
• 20-30 dk. kullanım süresi
• 1,3 ve 5 kg.lık ambalaj şekli bulunmaktadır.

Kullanım:
• Elektrik kablo sanayinde kablo başlıkları ve ek mufları dökümünde, uç
bağlantıları izolasyonunda kullanılan döküm reçinesidir.
• Asit-alkali ve çoğu kimyevi ve korozif maddelere karşı dayanıklıdır.
• Düşük sıcaklıklarda da önemli bir hacim değişikliği göstermez, kauçuk kıvamında kürleşir.
• Katalizör ile kuruma zamanı kısaltılabilir.
Yüksek elastikiyetinden dolayı, izole edilen kabloların termal geleşmesine uyum
sağlar. Çatlama, yırtılma, kopmayı engelleyerek suyun geçişini önler. Hidrofobiktir.
• Metal kapsamları korozyona karşı korur. Kesilebilir ve yeniden doldurulabilir.

POLİN PU 8021

ELEKTRİK DÖKÜM REÇİNESİ
• Solventsiz
• Çift komponentli poliüretan esaslı
• 4/1 (ağırlıkça) karışım oranı
• 30-40 dk. kullanım süresi
•1,5 ve 30kg.lık ambalaj şekli bulunmaktadır.
Kullanım:
• Elektrik kablo sanayinde kablo başlıkları ve ek mufları dökümünde, uç
bağlantıları izolasyonunda, dalgıç pompa, akvaryum filtresi, izolatör, trafo ve birçok
motordaki elektrik aksamlarını sudan korumada kullanılır. Pompa ve motorlardaki
vibrasyona mani olur.
Kalıp ve döküm işlerinde torna ve tesviye ile rahatlıkla işlenebilir.

POLİN EP 9023

ELEKTRİK DÖKÜM REÇİNESİ
• İki komponentli, epoxy bazlı solventsiz elektrik izolasyonu sağlayan döküm
kalıp malzemesidir.
• Su, rutubet, aşınma, darbe, asit-alkali, deniz suyu, benzin ve çoğu kimyasal
ve korozif malzemelere karşı dayanıklı olup; sertleşme sonunda sağlam ve
yüksek mekanik dirençli sert bir film meydana getirir.
• 3/1 (ağırlıkça) karışım oranı
• 60 dk kullanım süresi
• 6 kg ve 24kg.lık ambalaj şekli bulunmaktadır.

Kullanım:

• Boşluk oluşturmadan elektrik izolasyonunu; ayrıca uygulandığı kalıplarda
şok ve vibrasyon dayanımı, boyutsal stabiliteyi sağlar.
• Elektronik malzemelere nem toz girmesini ve kısa devreleri engeller.
• Elektronik devrelerin izolasyonu, elektronik devrelerin üstünün kapatılması,
mekanik kimyasal etkilerden korunmasında, izolatör,ölçü trafosu,kondansatör,
akım ve güç trafolarında kullanılır.

ELEKTRİK İZOLASYON REÇİNELERİ

POLİN HK PLN

ELEKTRİK DÖKÜM REÇİNESİ

POLİN PU 8049

BOBİNAJ VERNİĞİ
• Tek komponentli nemle kürlenen, her türlü satha uygulanabilen,
poliüretan esaslı verniktir.
• Tek komponentli poliüretan esaslı bir malzemedir.
Havadaki-OH iyonlarını bünyesinde bulunduran rutubet ile reaksiyona
girer ve 2-3 saat içinde kürleşir.
• 40 -45 dk kullanım süresi
• 1,7kg ve 200kg.lık ambalaj şekli bulunmaktadır.

DİĞER

POLİN PU 7005

ENJEKSİYON

NOTLAR:

NOTLAR:

