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Yapı Kimyasalları

Flex Yapıştırma Harcı
// Flex Adhesive Filler

Rapid Flex Yapıştırma Harcı
// Rapid Adhesive Filler

Özel Flex Derz Dolgusu
// Special Flex Joint Filler

Isı Yalıtım Levha Sıva Harcı 
// Heat Insulation Plate Plaster Filler

Dekoratif Mineral Dış Cephe Kaplama Sıvası
// Decorative Mineral Exterior Facing Coating

Seramik Yapıştırma Harcı
// Ceramic Adhesion Filler

Teknofix Seramik Yapıştırma Harcı
// Teknofix Ceramic Adhesion Filler

Seramik Derz Dolgu Harcı
// Ceramic Derz Filling Filler

Çimento Esaslı Dış Cephe Sıvası (Makinalı)
// Cement Based Exterior Facing (Machine)

Çimento Esaslı İç Cephe Sıvası (Makinalı)
// Cement Based Interior Wall Plaster (machine)

Ekoklinker Kaba ve İnce Hafif İzolasyon Sıva Harcı
// Ecoklinker Rude And Fine Light Insulation Liquid

İzolasyon Sıvası
// Insulation Plaster

Tamir Harcı Kalın
// Repair Mo#ar Thick

Tamir Harcı İnce
// Repair Mo#ar Thick

Yüzey Se#leştirici
// Su$ace Hardner

Gaz Beton Örme Harcı
// Gas Concrete Kni%ed Mo#ar

Granit Yapıştırma Harcı
// Granite Bonding Mo#ar

Çi& Bileşenli Çimento ve Aklirik Esaslı Elastik Su Yalıtım Harcı
// Double Component Cement And Acrylic Based Elastic Water Insulation Mo#ar

Isı Yalıtım Levha Yapıştırma Harcı
// Heat Insulation Plate Sticking Mo#ar

Ekoklinker Yapıştırma Harcı
// Ecoklinker Sticking Mo#ar

Pres Tuğla Örüm Harcı
// Facing Brick Order Mo#ar

Ankraj Harcı
// Anchors Mo#ar

// BUILDING CHEMICALS
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ÜRÜN ADI
// PRODUCT NAME

KAPLAMA TUĞLA
// BRICK SLAB

FLEX YAPIŞTIRMA HARCI
// FLEX ADHESIVE MORTAR

Ağırlık / Weight: 25 kg

Çimento esaslı, polimer katkılı kayma özelliği azaltılmış, yüksek yapışma özelliğine sahip C2 T 
sınıfında yapıştırma harcıdır.

// Cement based, polymer added C2 T class adhesive mo!ar with reduced skidding and high adhesion 
prope!ies.

Uygulama Alanları / Application areas:

Yapıların iç ve dış cephelerindeki yatay ve düşey yüzeylerine, Işıklar İzoklinker Panel 
Sistemi, kaplama tuğla, yer ve duvar karoları, doğal taşlar vb. gibi kaplama malzemelerin 
yapıştırılmasında kullanılır.

// It is used for the adhesion of the coating materials such as Işıklar Izoklinker Panel System, brick slabs, 
paving and facing bricks, natural stones etc. on the horizontal and ve!ical su#aces of the buildings in 
interior and exterior areas.

Renk:
Color:

ÜRÜN ADI
// PRODUCT NAME

KAPLAMA TUĞLA
// BRICK SLAB

FLEX YAPIŞTIRMA HARCI
//  FLEX ADHESIVE MORTAR

Ağırlık / Weight: 25 kg

Çimento esaslı, ilave özelliklerle geliştirilmiş, kayma özelliği azatılmış, hızlı priz alma özelliğine 
ve yüksek pe$ormansa sahip esnek yapıştırıcıdır.

// It is a cement-based, flexible adhesive with added prope!ies and reduced skidding, quick set prope!ies 
and high pe#ormance.

Uygulama Alanları / Application areas:

Yapıların iç ve dış cephelerindeki yatay ve düşey yüzeylerine, Işıklar İzoklinker Panel Sistemi, 
kaplama tuğla, cam mozaik, doğal taş, granit, mermer gibi kaplama malzemelerinin 
yapıştırılmasında kullanılır.

// It is used for the adhesion of the coating materials such as Işıklar Izoklinker Panel System, brick slabs, 
paving and facing bricks, natural stones etc. on the horizontal and ve!ical su#aces of the buildings in 
interior and exterior areas.

ÜRÜN ADI
// PRODUCT NAME

KAPLAMA TUĞLA
// BRICK SLAB

ÖZEL FLEX DERZ DOLGUSU
// SPECIAL FLEX JOINT FILLING

Ağırlık / Weight: 20 kg

Çimento esaslı Polimer Katkılı Azaltılmış su emme ve yüksek aşınma dayanımı, ilave nitelikli 
geliştirilmiş  (CG2 WA SINIFI) flex derz dolgu harcıdır.

// Cement based (CG2 WA CLASS) polymer added joint filler mo!ar with reduced water absorption and high 
abrasion resistance prope!ies .

Uygulama Alanları / Application areas:

Yapıların iç ve dış cephelerindeki yatay ve düşey yüzeylerinde her eba%aki kaplama 
tuğla, yer ve duvar karoları, seramik, döşeme plakları, mermer ve tabi taşların derzlerinin 
doldurulmasında kullanılan geniş (5–15 mm) derz dolgu harcıdır.

// It is a large (5 -15 mm) joint filler mo!ar used for filling the joints of all sizes of brick slabs, paving tiles, 
facing tiles, ceramics, floor slabs, marble and natural stones on the horizontal and ve!ical su#aces of the 
interior and exterior walls of the buildings.

Renk:
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ÜRÜN ADI
// PRODUCT NAME

ISI YALITIM
// HEAT INSULATION

ISI YALITIM LEVHA SIVA HARCI
// THERMAL INSULATION PANEL PLASTER

Ağırlık / Weight: 25 kg

Çimento esaslı, yüksek pe$ormansa sahip, kimyasal  katkılar  ve mineral dolgular içeren ısı 
yalıtım levha sıvası  harcıdır. 

// It is a cement based, high pe#ormance, thermal insulation plate mo!ar containing chemical additives 
and mineral fillings.

Uygulama Alanları / Application areas:

İçten veya dıştan ısı yalıtım levhası ile kaplanmış binaların sıva uygulamalarında kullanılır.

//  It is used in plaster applications of buildings which are covered with heat insulation panels built inside 
or outside.

ÜRÜN ADI
// PRODUCT NAME

ISI YALITIM
// HEAT INSULATION

DEKORATİF MİNERAL DIŞ CEPHE KAPLAMA SIVASI
// DECORATIVE MINERAL EXTERIOR COATING PLASTER

Ağırlık / Weight: 25 kg

Renk:
Color:

Çimento esaslı polimer modifiyeli yüksek pe$ormansa sahip dış cephe dekoratif kaplama sıva 
harcıdır.

// Cement based polymer modified high pe#ormance exterior facade decorative plaster mo!ar.

Uygulama Alanları / Application areas:

Yapıların dış cephelerinde ve dış cephe yalıtım sistemleri üzerinde son kat kaplama malzemesi 
olarak kullanılır.

// It is used as final su#acing material on external walls and exterior insulation systems of buildings.
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ÜRÜN ADI
// PRODUCT NAME

SERAMİK
// CERAMIC

SERAMİK YAPIŞTIRMA HARCI
// CERAMIC ADHESIVE MORTAR

Ağırlık / Weight: 25 kg

Çimento esaslı, normal se&leşen, uzun ömürlü C1 sınıfında yapıştırma harcıdır.

// It is a cement based, normal hardening, long lasting C1 class adhesive mo!ar.

Uygulama Alanları / Application areas:

Yapıların iç ve dış cephelerindeki yatay ve düşey yüzeylerine seramik, fayans vb. malzemelerin 
yapıştırılmasında kullanılır.

// Used for adhesion of ceramic, tile etc. materials to the horizontal and ve!ical su#aces on the interior and 
exterior walls of the buildings.

Renk:
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ÜRÜN ADI
// PRODUCT NAME

SERAMİK
// CERAMIC

SERAMİK DERZ DOLGU HARCI
// CERAMIC JOINT FILLING MORTAR

Ağırlık / Weight: 20 kg

Çimento esaslı Polimer  katkılı  CG1 sınıfı normal derz dolgu harcıdır.

// Cement based polymer added CG1 class normal joint filler mo!ar.

Uygulama Alanları / Application areas:

Yapıların iç ve dış cephelerindeki yatay ve düşey yüzeylerinde her eba%aki seramik, fayans vb. 
kaplama malzemelerinin derz dolgusunda kullanılır.

// Used for adhesion of ceramic, tile etc. materials to the horizontal and ve!ical su#aces on the interior and 
exterior walls of the buildings.

ÜRÜN ADI
// PRODUCT NAME

SIVA
// PLASTER

ÇİMENTO ESASLI DIŞ CEPHE SIVASI (MAKİNALI)
// CEMENT BASED EXTERIOR FACING PLASTER (MECHANICAL)

Ağırlık / Weight: 50 kg

Çimento esaslı, kimyasal katkılı ve yüksek yapışma mukavemetine sahip uzun ömürlü makine 
ile uygulanan dış cephe sıvasıdır.

//It is a cement based, chemical added, long lasting, exterior plaster with high adhesion strength applied 
with machine.

Uygulama Alanları / Application areas:

Dış mekanlarda tuğla, gazbeton, beton, brüt beton, briket, duvar ve tavan yüzeylere makine 
ve el ile uygulanır.

// It is applied to bricks, gas concrete, concrete, gross concrete, brique$e, wall and ceiling su#aces outdoors 
with machine.
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ÜRÜN ADI
// PRODUCT NAME

SERAMİK
// CERAMIC

TEKNOFIX SERAMİK YAPIŞTIRMA HARCI
// TEKNOFIX CERAMIC ADHESIVE MORTAR

Ağırlık / Weight: 25 kg

Çimento esaslı, normal se&leşen, uzun ömürlü C1 sınıfında yapıştırma harcıdır. 

// It is a cement based, normal hardening, long lasting class C1 bonding mo!ar.

Uygulama Alanları / Application areas:

Yapıların iç ve dış cephelerindeki yatay ve düşey yüzeylerine seramik, fayans vb. malzemelerin 
yapıştırılmasında kullanılır.

// Used for adhesion of ceramic, tile etc. materials to the horizontal and ve!ical su#aces on the interior and 
exterior walls of the buildings.

Renk:
Color:
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ÜRÜN ADI
// PRODUCT NAME

SIVA
// PLASTER

İZOLASYON SIVASI
// INSULATION PLASTER

Ağırlık / Weight: 25 kg

Hafif kaba ve ince izolasyon sıva harcı çimento esaslı, kimyasal katkılı ve yüksek yapışma 
mukavemetine sahip uzun ömürlü sıva harcıdır.

// It is a cement based, chemical added, long lasting, coarse and thin plaster with high adhesio strength.

Uygulama Alanları / Application areas:

Gaz beton, bims, tuğla vb. tüm mineral esaslı duvar yüzeylerinin iç ve dış cephesine makine 
veya el ile uygulanır.

// It is applied to the interior and exterior wall su#aces of all mineral based concrete su#aces such as gas 
concrete, pumice, brick etc. by machine or by hand.
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ÜRÜN ADI
// PRODUCT NAME

SIVA
// PLASTER

ÇİMENTO ESASLI İÇ CEPHE SIVASI (MAKİNALI)
// CEMENT BASED INTERIOR PLASTER (MECHANICAL)

Ağırlık / Weight: 25 kg

Çimento esaslı, kimyasal katkılı ve yüksek yapışma mukavemetine sahip uzun ömürlü makine 
ile uygulanan iç cephe sıvadır.

// It is a cement based, chemical added, long lasting, interior plaster with high adhesion strength applied 
with machine.

Uygulama Alanları / Application areas:

İç mekanlarda tuğla, gazbeton, beton, brüt beton, briket, duvar ve tavan yüzeylere makine ve 
el ile uygulanır.

// It is applied to bricks, gas concrete, concrete, gross concrete, brique$e, wall and ceiling su#ace indoors 
with machine and by hand.
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ÜRÜN ADI
// PRODUCT NAME

TUĞLA ÖRÜM HARCI
// BRICK ORDER MORTAR

PRES TUĞLA ÖRÜM HARCI
// FACING BRICK LAY MORTAR

Ağırlık / Weight: 25 kg

Çimento esaslı, işlemeyi kolaylaştırıcı, kimyasal katkı ilaveli pratik ve kolay  uygulanan  üstün 
aderans özelliğe sahip uzun ömürlü örme  harcıdır.

// It is a cement based, easy to work, chemical additive containing, practical and easy to apply, longlasting 
lay mo!ar with superior adherence.

Uygulama Alanları / Application areas:

Bina iç ve dış mekanlarının her türlü yüzeyinde, her eba%a pres tuğla ile duvar örmede 
kullanılır.

// It is used in all kinds of interior and exterior su#aces of the buildings, with all sizes of facing bricks.
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ÜRÜN ADI
// PRODUCT NAME

TAMİR HARCI
// REPAIR MORTAR

TAMİR HARCI İNCE
// THIN REPAIR MORTAR

Ağırlık / Weight: 25 kg

Çimento esaslı, polimer katkılı,yüksek pe$ormansa sahip,pratik ve kolay uygulama imkanı 
sağlayan işlenebilirliği kolay yapısal olmayan  R2 SINIFI ince yüzey tamir harcıdır.

// It is cement based, polymer added, high pe#ormance, practical R2 CLASS, easy to use thin repair mo!ar.

Uygulama Alanları / Application areas:

İç ve dış yüzeylerde sıvadaki derin çatlak ve deliklerin tamirinde, beton , brüt beton yüzeylerde 
tesviye sıvası olarak kullanılır.

// It is used in the repair of deep cracks and holes in the plaster on internal and external su#aces, and as a 
leveling plaster on concrete su#aces.

ÜRÜN ADI
// PRODUCT NAME

YÜZEY SERTLEŞTİRİCİ
// SURFACE HARDENER

YÜZEY SERTLEŞTİRİCİ
// SURFACE HARDENER

Ağırlık / Weight: 25 kg

Çimento esaslı, kimyasal katkılı, bazalt ve silis agregalar içeren toz halde taze beton yüzeylere 
serpilerek uygulanan kullanıma hazır se&leştirme malzemesidir.

// It is a ready-to-use cement based hardening material which is applied by spraying on fresh concrete 
su#aces containing chemical additives, basalt and silica aggregates.

Uygulama Alanları / Application areas:

Atölyelerde, Enerji istasyonlarında, Garajlarda, Otoparklarda, Depolarda, Yükleme rampalarında, 
Fabrikalarda, Uçak hangarlarında, Oto yıkama yerlerinde, Helikopter pistlerinde ağır yükleme 
ve sü&ünmeye maruz kalan iç ve dış zeminlerde aşınma dayanımını ve yüzey tozumasını 
önlemek için taze betona uygulanır.

// It is applied to fresh concrete on the inner and outer su#aces of workshops, energy stations, garages, car 
washes, warehouses, loading ramps, factories, airplane hangars, to prevent abrasion resistance and su#ace 
dusting.

ÜRÜN ADI
// PRODUCT NAME

TAMİR HARCI
// REPAIR MORTAR

TAMİR HARCI KALIN
// THICK REPAIR MORTAR

Ağırlık / Weight: 25 kg

Çimento esaslı, polimer katkılı,yüksek pe$ormansa sahip,pratik ve kolay uygulama imkanı 
sağlayan işlenebilirliği kolay yapısal olmayan  R2 SINIFI kalın yüzey tamir harcıdır.

// It is cement based, polymer added, high pe#ormance, practical R2 CLASS, easy to use thick repair mo!ar .

Uygulama Alanları / Application areas:

İç ve dış yüzeylerde sıvadaki derin çatlak ve deliklerin tamirinde, beton, brüt beton yüzeylerde 
tesviye sıvası olarak kullanılır.

// It is used in the repair of deep cracks and holes in the plaster on internal and external su#aces, and as a 
leveling plaster on concrete su#aces.
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ÜRÜN ADI
// PRODUCT NAME

GRANİT
// GRANITE

GRANİT YAPIŞTIRMA HARCI
// GRANITE ADHESIVE MORTAR

Ağırlık / Weight: 25 kg

Çimento esaslı, yüksek pe$ormansa sahip, kimyasal  katkılar  ve mineral dolgular içeren granit 
yapıştırma  harcıdır.

// It is a cement based, high pe#ormance, granite adhesive mo!ar containing chemical additives and 
mineral fillers.

Uygulama Alanları / Application areas:

Geniş alanlı endüstriyel tesislerde, soğuk hava depolarında seramik, granit seramik, porselen 
seramik, mermer vb. yapı malzemelerinin yüzeylere yapıştırılmasında kullanılır.

// It is used for adhesion of ceramic, granite ceramic, porcelain ceramic, marble etc. building materials to 
the su#aces in industrial facilities and cold storage depots.
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ÜRÜN ADI
// PRODUCT NAME

SU YALITIM
// WATER INSULATION

ÇİFT BİLEŞENLİ ÇİMENTO VE AKRİLİK ESASLI ELASTİK SU YALITIM HARCI
// DOUBLE COMPONENT CEMENT AND ACRYLIC BASED ELASTIC WATER INSULATION MORTAR

Ağırlık / Weight: 20 kg - 9 kg

Çimento ve akrilik esaslı su geçirimsizlik katkılar içeren çi' bileşenli süper elastik su yalıtım 
malzemesidir.

//It is a two component super elastic waterproofing material containing cement and acrylic based 
waterproofing additives.

Uygulama Alanları / Application areas:

İç ve dış mekânlarda düşey ve yatay olarak çimento esaslı yüzeylerde, Islak mekânlar, yüzme 
havuzları, temel yalıtımlarında, teraslarda, balkonlarda (üzerini korumak şa&ı ile) kullanılır. 
Sürekli su ile temas edecek yüzeylerde kullanılır.

// It is ve!ically and horizantally used in cement based su#aces of wet areas, swimming pools, basic 
isolations, terraces, balconies (covering the top) and su#aces that are in contact with water at all times.

ÜRÜN ADI
// PRODUCT NAME

GAZ BETON ÖRME HARCI
// GAS CONCRETE KNITTED MORTAR

GAZ BETON ÖRME HARCI
// GAS CONCRETE LAY MORTAR

Ağırlık / Weight: 25 kg

Çimento esaslı, yüksek pe$ormansa sahip, pratik ve kolay uygulama imkanı  sağlayan, 
işlenebilirliği  a&tırıcı  kimyasal  katkılar  içeren,  gaz beton örgü harcıdır.

// It is cement based, high pe#ormance, practical and easy to use, gas concrete lay mo!ar containing 
chemicals that improve processability.

Uygulama Alanları / Application areas:

Gaz beton ile duvar örme işlemlerinde kullanılır.

// It is used for masonry work with gas concrete.
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ÜRÜN ADI
// PRODUCT NAME

TUĞLA ÖRÜM HARCI
// BRICK ORDER MORTAR

EKOKLİNKER YAPIŞTIRMA HARCI
// ECOKLINKER ADHESIVE MORTAR

Ağırlık / Weight: 25 kg

Renk:
Color:

Çimento esaslı, yüksek pe$ormansa sahip, pratik ve kolay uygulama imkânı sağlayan,  kimyasal 
katkılar içeren,  yapıştırma harcıdır.

// It is a cement based, high pe#ormance, adhesive mo!ar containing chemical additives.

Uygulama Alanları / Application areas:

Ekoklinker tuğla, gaz beton, değişik eba%a seramik, karo vb. duvar yapımında ve yüzeylere 
yapıştırılmasında kullanılır.

// Used for production of Ekoklinker brick, gas concrete, ceramic, tile, etc. of different sizes and for their 
adhesion to su#aces.

ÜRÜN ADI
// PRODUCT NAME

ISI YALITIM
// HEAT INSULATION

ISI YALITIM LEVHA YAPIŞTIRMA HARCI
// HEAT INSULATION PLATE ADHESIVE MORTAR

Ağırlık / Weight: 25 kg

Renk:
Color:

Çimento esaslı, mineral dolgular içeren, polimer katkılı, yüksek yapışma mukavemetine sahip, 
ısı yalıtım levhalarının içten ve dıştan binalara uygulanabilmesi  için geliştirilmiş, pratik ve 
kolay uygulama imkanı sağlayan yapıştırma harcıdır.

// It is a cement based, practical adhesive mo!ar that contain mineral-filler and polymer with a high 
adhesion strength, and it is developed for application of heat insulation plates from inside and outside of 
buildings.

Uygulama Alanları / Application areas:

Binalara içten ve dıştan uygulanan Isı yalıtım levhalarının yapıştırılmasında kullanılır.

// it is used for application of heat insulation plates from inside and outside of buildings.
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ÜRÜN ADI
// PRODUCT NAME

SIVA
// PLASTER

EKOKLİNKER KABA ve İNCE HAFİF İZOLASYON SIVA HARCI
// ECOKLINKER COARSE AND THIN LIGHT INSULATION PLASTER

Ağırlık / Weight: 25 kg

Hafif kaba ve ince izolasyon sıva harcı çimento esaslı, kimyasal katkılı ve yüksek yapışma 
mukavemetine sahip uzun ömürlü sıva harcıdır.

// It is a cement based, chemical added, long lasting, coarse and thin plaster with high adhesion strength.

Uygulama Alanları / Application areas:

Gaz beton, bims, tuğla vb. tüm mineral esaslı duvar yüzeylerinin iç ve dış cephesine makine 
veya el ile uygulanır.

// It is applied to the interior and exterior wall su#aces of all mineral based concrete su#aces such as gas 
concrete, pumice, brick etc. by machine or by hand.
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ÜRÜN ADI
// PRODUCT NAME

ANKRAJ HARCI
// ANCHORS MORTAR

ANKRAJ HARCI
// ANCHOR MORTAR

Çimento esaslı çok güçlü yapışma özelliği olan, ilk ve son basınç dayanımları yüksek, esnek ve 
akışkan, genleşme özelliğine sahip, rötre yapmayan, yüksek düzeydeki akışkanlığı sayesinde 
kendiliğinden yerleşen, yüksek nitelikli granülometrik kum, özel tip çimento ve yüksek nitelikli 
kimyasal katkı maddelerinden oluşan sabitleme harçlarıdır. 

// It is a cement based anchor mo!ar consisting of high quality granulometric sand, special type of cement 
and high quality chemical additives with high adhesion prope!ies, and pressure strength.

Uygulama Alanları / Application Areas:

Prefabrike elemanların birleşim yerlerindeki boşluk ve oyukların doldurulmasında, Endüstriyel 
makinelerin bağlantı elemanlarının temele tespitinde, Bulon, pim gibi, çelik elemanların beton 
elemanlarla birleşim yerlerinde, Yol ve köprü bağlantılarında her tür ankraj, montaj ve beton 
tamiri çalışmasında, Betonarme yapılarda oyukların doldurulmasında, Beton mantolamada 
perde ve kolon başlıklarında kullanılır.

// Used in filling the cavities in the joints of prefabricated elements, in the determination of the connection 
elements of industrial machines, in the joints of steel elements with concrete elements such as bolt, pin, in 
road and bridge connections, in filling cavities of reinforced concrete structures and columns.

Ağırlık / Weight: 25 kg
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