
• Zemin Kaplama Malzemeleri

• Derz Dolgu Malzemeleri

• Beton Kür-Katkı-Tamir Malzemeleri

• Koruyucu Boya ve Kaplamalar

• Polikarboksilatlar 

• Yardımcı Ürünler

• Su ve Ya! "tici Malzemeler

• Su "zolasyon Malzemeleri
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SAH!P OLDUGU 
YEN!L!KÇ! YAKLA"IM,

MÜKEMMEL!YETÇ! GELENEK, 
YÜKSEK ÜRET!M KAPAS!TES! VE 
ÜRÜN ÇE"!TL!L!#! SAYES!NDE; 
STENK!M® 26 AYRI ÜLKEDE 

BÜYÜK VE PREST!JL! PROJELER !Ç!N 
1986’DAN BER! ÇÖZÜMLER 

ÜRETMEKTED!R.



1986 yılında kurulan f!rmamız, yapı k!myasalları 
alanında uzmanla"mı", sektörün öncü f!rmaları arasında 
yer almaktadır. Yüzde yüz yerl! sermayeyle kurulmu" 
olan Stenk!m Yapı K!myasalları, kuruldu#u !lk günden 
bu yana Ar-Ge yatırım ve çalı"malarını ön planda 
tutmu"tur. Ar-Ge çalı"malarımız, yen! ürün tasarımları 
ve kal!te kontrol !"lemler!  600 m2  alanda özel c!hazlar 
!le donatılmı" b!r laboratuvarda yürütülmekted!r. 
Stenk!m Yapı K!myasalları yüksek teknoloj! !le 
donatılmı" tes!sler!nde, heps! konularında uzman 
Türk mühend!sler!n!n Ar-Ge çalı"maları ve tamam!yle 
kend!ne a!t olan Know-How !le gen!" b!r üret!m  

portföyüne sah!pt!r. Ürünler!m!z hammadde g!rd! 
a"amasından n!ha! ürün hal!ne gelene kadar sürekl! 
uzman kadromuzun gözet!m! altında tutulmakta, 
böylece !sten!len kal!tedek! ürünler!n mü"ter!ler!m!ze 
ula"ması garant! altına alınmaktadır. Stenk!m Yapı 
K!myasalları tüm üret!m kalemler!nde dünya devler! 
!le yarı"an kal!tede ürünler üretmekle b!rl!kte b!rçok 
ürünün de Türk!ye’dek! !lk ve tek üret!c!s! konumunda 
bulunmaktadır. Sah!p oldu#u yüksek üret!m kapas!tes! 
ve ürün çe"!tl!l!#! !le Stenk!m Yapı K!myasalları sadece 
yurt !ç!nde de#!l 24 ayrı ülkede büyük ve prest!jl! 
projelerde yer almı" ve almaya devam etmekted!r. 





STENK!M® 
YAPI K$MYASALLARI





F!RMAMIZ 

1986 yılında kurulan firmamız, yapı kimyasalları alanında 
uzmanla!mı!, sektörün öncü firmaları arasında yer almaktadır. 
Yüzde yüz yerli sermayeyle kurulmu! olan Stenkim Yapı 
Kimyasalları, kuruldu"u ilk günden bu yana Ar-Ge yatırım ve 
çalı!malarını ön planda tutmu!tur. Ar-Ge çalı!malarımız, yeni 
ürün tasarımları ve kalite kontrol i!lemleri 600 m2 alanda özel 
cihazlar ile donatılmı! bir laboratuvarda yürütülmektedir. Stenkim 
Yapı Kimyasalları yüksek teknoloji ile donatılmı! tesislerinde, 
hepsi konularında uzman Türk mühendislerinin Ar-Ge çalı!maları 
ve tamamiyle kendine ait olan Know-How ile geni! bir üretim 
portföyüne sahiptir. Ürünlerimiz hammadde girdi a!amasından 
nihai ürün haline gelene kadar sürekli uzman kadromuzun 

gözetimi altında tutulmakta, böylece istenilen kalitedeki 
ürünlerin mü!terilerimize ula!ması garanti altına alınmaktadır. 
Stenkim Yapı Kimyasalları tüm üretim kalemlerinde dünya devleri 
ile yarı!an kalitede ürünler üretmekle birlikte bir çok ürünün de 
Türkiye’deki ilk ve tek üreticisi konumunda bulunmaktadır. Sahip 
oldu"u yüksek üretim kapasitesi ve ürün çe!itlili"i ile Stenkim 
Yapı Kimyasalları sadece yurt içinde de"il 24 ayrı ülkede büyük ve 
prestijli projelerde yer almı! ve almaya devam etmektedir. 

Sahip oldu!u yenilikçi ve 
mükemmeliyetçi gelenek ile 
firmamız ISO 9001 belgeli bir kalite yönetim 
sistemini 2002 yılından beri uygulamaktadır. 



HEDEFLER!M!Z

1986 yılında kurulan firmamız, yapı kimyasalları alanında 
uzmanla!mı!, sektörün öncü firmaları arasında yer almaktadır. 
Yüzde yüz yerli sermayeyle kurulmu! olan Stenkim Yapı 
Kimyasalları, kuruldu"u ilk günden bu yana Ar-Ge yatırım ve 
çalı!malarını ön planda tutmu!tur. Ar-Ge çalı!malarımız, yeni 
ürün tasarımları ve kalite kontrol i!lemleri 600 m2 alanda özel 
cihazlar ile donatılmı! bir laboratuvarda yürütülmektedir. Stenkim 
Yapı Kimyasalları yüksek teknoloji ile donatılmı! tesislerinde, 
hepsi konularında uzman Türk mühendislerinin Ar-Ge çalı!maları 
ve tamamiyle kendine ait olan Know-How ile geni! bir üretim 
portföyüne sahiptir. Ürünlerimiz hammadde girdi a!amasından 
nihai ürün haline gelene kadar sürekli uzman kadromuzun 

gözetimi altında tutulmakta, böylece istenilen kalitedeki 
ürünlerin mü!terilerimize ula!ması garanti altına alınmaktadır. 
Stenkim Yapı Kimyasalları tüm üretim kalemlerinde dünya devleri 
ile yarı!an kalitede ürünler üretmekle birlikte bir çok ürünün de 
Türkiye’deki ilk ve tek üreticisi konumunda bulunmaktadır. Sahip 
oldu"u yüksek üretim kapasitesi ve ürün çe!itlili"i ile Stenkim 
Yapı Kimyasalları sadece yurt içinde de"il 24 ayrı ülkede büyük ve 
prestijli projelerde yer almı! ve almaya devam etmektedir. 

Tüm dünyada aranılan 
marka olmak
Yurt içindeki lider konumumuzu ba!ta Avrupa 
olmak üzere tüm dünyaya yaymak 



ÜRÜNLER!M!Z

Stenkim Yapı Kimyasalları, yapı sektörüne çok geni! bir ürün 
yelpazesi ile hizmet vermektedir. Sahip oldu"umuz yenilikçi 
gelenek ile her geçen gün in!aat sektörünün farklıla!an 
ihtiyaçlarına cevap verebilmek için standart ürünlerimiz dı!ında 
mü!terilerimizin özgün ihtiyaçlarına yönelik özel tasarım ve 
üretimler de yapmaktayız. Uluslararası standartlara uygun olarak 
yapmakta oldu"umuz ürünlerimiz poliüretan ve polisülfit derz 
dolgu macunları,  beton tamir harçları, ankraj malzemeleri, 
asfalt ve beton yüzeyler için bakım onarım malzemeleri, su 
izolasyon malzemeleri, su ve ya" itici emprenye ürünler, epoksi 
ve poliüretan zemin kaplama ve boyaları, spor saha zemin 

kaplama sistemleri, koruyucu kaplama ve boyalar, katran 
emülsiyonları ile beton katkı ve kür malzemeleri ana ba!lıkları 
altında toplanabilir. Sahip oldu"umuz bu geni! ürün portföyü 
dahil oldu"umuz tüm projelerde yakalamı! oldu"umuz ba!arılı 
çizgimizin temelini olu!turmaktadır. Ancak ba!arımız altında 
sadece sundu"umuz yüksek kalite ve standartlara uygun 
ürünlerimiz ile de"il satı! öncesi ve sonrasında her türlü teknik 
deste"in sa"layarak mü!terilerimize sadece bir ürün de"il 
ço"unlukla bir çözüm sunmayı hedefleyen mükemmeliyetçi 
hizmet anlayı!ımız da yatmaktadır. 

DERZ DOLGU MACUNLARI 
Jet yakıtlarına dayanıklı derz dolgu macunları
Çift komponentli derz dolgu macunları
Tek komponentli ve sıcak uygulamalı derz dolgu 
macunları 

BAKIM VE ONARIM MALZEMELER! 
Harç tipi beton tamir ve onarım malzemeleri
Çift komponentli tamir ve onarım malzemeleri

ZEM!N KAPLAMA MALZEMELER!
Endüstriyel zemin kaplama malzemeleri
Vernik ve koruyucu son kat boyalar
Spor saha zemin kaplamaları 

SU YALITIM MALZEMELER!
 
SU VE YA" !T!C! MALZEMELER
 

ÖZEL BOYA VE KORUYUCU KAPLAMALAR
Endüstriyel boya ve kaplamalar
Koruyucu boya ve kaplamalar
Yol çizgi boyaları

BETON KATKI VE KÜR MALZEMELER!
Beton kür malzemeleri
Beton katkı malzemeleri 





YÜZEY KORUYUCULAR, 
ENDÜSTR!YEL BOYALAR VE 
!ZOLASYON MALZEMELER!



YÜZEY KORUYUCULAR, ENDÜSTR!YEL BOYALAR VE !ZOLASYON MALZEMELER! 1986 ‘ dan ber!94



SU VE YA# !T!C! MALZEMELER

StenSilan®

StenSilan® beton, do"al ta! ve mineral 
yüzeylerde, film olu!turmadan, yüzey ve  
görüntüsünü de"i!tirmeden su ve ya" iticilik 
sa"lar.

YÜZEY KORUYUCULAR, ENDÜSTR!YEL BOYALAR VE !ZOLASYON MALZEMELER! 951986 ‘ dan ber!



YÜZEY KORUYUCULAR, ENDÜSTR!YEL BOYALAR VE !ZOLASYON MALZEMELER! 1986 ‘ dan ber!96



StenSilan® YAPILARINIZ YILLARA 
MEYDAN OKUSUN

STENK#M, çeyrek yüzyılı a!an tecrübesi ve bilgi birikimi ile tu"la 
kiremit, sırlanmamı! her türlü seramik yüzey, gaz beton yapı 
elemanları, prefabrike beton panel, karo gibi yüzeyler için silan 
katkılı su ve ya" itici ürünlerin dünya standartlarında üretimini 
yapmaktadır. 

STENK#M, üretimlerini tüm dünyaya pazarlarken de"i!en ve geli!en 
talepleri yerinde incelemekte, bu talepleri yeni ürün ve üretim 
teknolojileri geli!tirerek kar!ılamaktadır.

YÜZEY KORUYUCULAR, ENDÜSTR!YEL BOYALAR VE !ZOLASYON MALZEMELER! 971986 ‘ dan ber!



StenSilan®

NEDEN KULLANILMALI

StenSilan® ürünleri, beton, do"al ta! ve mineral yüzeylerde, film 
tabakası olu!turmadan ve yüzey görüntüsünü de"i!tirmeden, 
suya ve atmosferdeki neme kar!ı maksimum korumayı sa"lar.

Yüksek performanslı StenSilan® su ve ya" itici ürünleri 
uygulandıkları yüzeylerde su, tuz ve çe!itli kirleticilere kar!ı 
çok etkin bir bariyer olu!tururlar. Bu sayede yapıları su kaynaklı 
zararlara, donma çözünme döngüsü hasarlarına kar!ı korurken, 
donatıların korozyona u"ramasına engel olurlar.  

SU VE YA# !T!C! MALZEMELER

YÜZEY KORUYUCULAR, ENDÜSTR!YEL BOYALAR VE !ZOLASYON MALZEMELER! 1986 ‘ dan ber!98



StenSilan®
Beton, do!al ta"lar ve mineral yüzeylerde, film tabakası olu"turmadan ve
yüzey görüntüsünü de!i"tirmeden su ve ya! iticilik kazandırır.

YÜZEY KORUYUCULAR, ENDÜSTR!YEL BOYALAR VE !ZOLASYON MALZEMELER! 991986 ‘ dan ber!



StenSilan®M

Mermer, granit ve traverten gibi yüzeyler için su ve 
ya! itici  emprenye malzemesi  

• Oleofobik ve hidrofobik yüzey     
  olu!turur
• Film tabakası olu!turmaz 
• Yüksek gaz geçirgenli"i 
• Yüzeyin nefes almasını engellemez
• Kolay uygulama
• Uzun kullanım ömrü

Do"al ta! ve mermer yüzeyler için, tek 
bile!enli silan esaslı su ve ya" geçirimsizlik 
malzemesidir. Uygulandı"ı yüzeyin do"al 
görünümünü de"i!tirmeden hidrofobik 
(su itici) ve oleofobik (ya" itici) hale getirir. 
Yüzeyde film olu!turmaz, yapının nefes 
almasını ve gaz geçirgenli"ini etkilemez. 
Mermer, granit, limra ta!ı, kayrak gibi do"al 
ta!lar, mineral veya pi!mi! ta! yüzeylere su 
ve ya" iticilik özelli"i kazandırır. Kahve, çay, 
!arap, gazlı içecekler, limon suyu, zeytin 
ya"ı vb. gibi sıvıların yapıya girmesine engel 
olur; yüzeyde kalan sıvılar silinerek kolaylıkla 
temizlenebilir.

StenSilan®M-PLUS

Mermer, granit ve traverten gibi yüzeyler için 
etkinli!i artırılmı"  su ve ya! itici  emprenye 
malzemesi  

• Oleofobik ve hidrofobik yüzey   
  olu!turur
• Film tabakası olu!turmaz 
• Yüksek gaz geçirgenli"i 
• Yüzeyin nefes almasını engellemez
• Kolay uygulama
• Uzun kullanım ömrü

Do"al ta! ve mermer yüzeyler için, tek 
bile!enli silan esaslı su ve ya" geçirimsizlik 
malzemesidir. Uygulandı"ı yüzeyin do"al 
görünümünü de"i!tirmeden hidrofobik 
(su itici) ve oleofobik (ya" itici) hale getirir. 
Yüzeyde film olu!turmaz, yapının nefes 
almasını ve gaz geçirgenli"ini etkilemez. 
Mermer, granit, limra ta!ı, kayrak gibi do"al 
ta!lar, mineral veya pi!mi! ta! yüzeylere su 
ve ya" iticilik özelli"i kazandırır. Kahve, çay, 
!arap, gazlı içecekler, limon suyu, zeytin 
ya"ı vb. gibi sıvıların yapıya girmesine engel 
olur; yüzeyde kalan sıvılar silinerek kolaylıkla 
temizlenebilir.

StenSilan®T

Tu!la, kiremit ve di!er pi"mi" toprak yüzeyler için, 
su itici emprenye malzemesi  

• Hidrofobik yüzey olu!turur
• Film tabakası olu!turmaz 
• Yüksek gaz geçirgenli"i 
• Yüzeyin nefes almasını engellemez
• Kolay uygulama
• Uzun kullanım ömrü

Tu"la, kiremit, sırlanmamı! her türlü seramik 
yüzey, gaz beton yapı elemanları, prefabrike 
beton panel, karo gibi yüzeyler için tek 
bile!enli, silan esaslı, su geçirimsizlik ve 
emprenye malzemesidir. Mineral yüzeylere 
kimyasal olarak ba"lanarak bu yüzeylerin 
hidrofobik (su itici) özellik kazanmasını 
sa"lar. Çok dü!ük viskoziteli saydam sıvıdır, 
yüzeyi örtme ve malzemeye difüzyon 
özelli"i yüksektir. Uygulandı"ı yüzeyler su 
ile ıslanmaz ve suda çözünebilen kirleri 
tutmaz. Bu sayede yapının bünyesindeki 
tuzun yüzeye çıkarak görüntüyü bozmasına 
da engel olur. Yüzeyden ayrı bir katman 
olu!turmaz, bunun yerine yüzeyin su iticilik 
özelli"i kazanmasını sa"lar. Dolayısıyla 
kaplamanın üst yüzeyi tamamen a!ınana 
dek, su itici özellikler kalır.

YÜZEY KORUYUCULAR, ENDÜSTR!YEL BOYALAR VE !ZOLASYON MALZEMELER! 1986 ‘ dan ber!100



StenSilan®WO

Silan esaslı, su ve ya! itici  emprenye ve 
koruma malzemesi  

• Oleofobik ve hidrofobik yüzey   
  olu!turur
• Film tabakası olu!turmaz 
• Yüksek gaz geçirgenli"i 
• Yüzeyin nefes almasını engellemez
• Kolay uygulama
• Uzun kullanım ömrü

Silan esaslı, tek bile!enli, mineral yüzeylerde 
su ve ya" geçirimsizlik sa"layan, solvent 
bazlı emprenye yüzey koruma malzemesidir. 
Uygulandı"ı yüzeylere kimyasal olarak 
ba"lanarak, yüzeyde film olu!turmadan su 
ve ya" itici özellik kazandırır. Yüzeyi örtme ve 
difüzyon özelli"i yüksek, çok dü!ük viskoziteli 
bir malzemedir. Uygulandı"ı yüzeylerde 
kırılganla!ma, soyulma ve kayganla!ma 
olmaz. Kılcal çatlakları kapatarak sıvıların 
içeriye girmesini engeller. Yüzeyde kalan 
sıvılar silinerek leke bırakmaksızın kolayca 
temizlenir.

StenSilan®WW

Silan esaslı, su bazlı su itici emprenye ve 
koruma malzemesi  

• Hidrofobik yüzey olu!turur
• Film tabakası olu!turmaz 
• Yüksek gaz geçirgenli"i 
• Yüzeyin nefes almasını engellemez
• Kolay uygulama
• Uzun kullanım ömrü

Mineral yüzeyler için, tek bile!enli, silan 
esaslı, ultraviyoleye dayanıklı, su bazlı, 
su geçirimsizlik malzemesidir. Kimyasal 
olarak yüzeye ba"lanır ve yüzeyin su itici 
olmasını sa"lar. Yüzey örtme ve malzemeye 
difüzyon özelli"i yüksektir. Beton, sıva ve 
gazbeton gibi yüzeyleri, yüzeyde bir katman 
olu!turmadan su itici hale getirir. Yapının 
nefes almasını sa"lar ve gaz geçirimini 
engellemeden, su geçirmez özellik 
kazandırır.

Her tür mineral yüzeyi hidrofobik (su itici) hale getirerek kaplama altına su geçmesine engel olur.

Yüzeylerin su birikmelerinden zarar görmesini engeller.

Uygulandı"ı yüzeyin nefes almasına engel olmaz, do"al görünümünü de"i!tirmez.

Yüzeyde kalan sıvılar silinerek kolaylıkla temizlenebilir ve leke bırakmaz.

Uygulanan yüzeyin boyanabilme özelli"i artar.

StenSilan® AVANTAJLAR
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SU !ZOLASYON MALZEMELER!

StenCoat®M

StenCoat®M poliüretan esaslı, 
yüksek esneklikte, dekoratif, kolay 
uygulanan, sürme esaslı su 
izolasyon malzemeleri.

YÜZEY KORUYUCULAR, ENDÜSTR!YEL BOYALAR VE !ZOLASYON MALZEMELER! 1031986 ‘ dan ber!
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StenCoat®M YÜKSEK DAYANIMI !LE 
EN A#IR "ARTLARDA B!LE 
SU GEÇ!RMEZ.

STENK#M, çeyrek yüzyılı a!an tecrübesi ve bilgi birikimi ile yüksek 
teknoloji ürünü poliüretan esaslı likit izolasyon malzemeleri 
üretmektedir.

Sektörün ihtiyaçlarını her zaman göz önünde bulunduran 
Stenkim, su izolasyonu sektöründe ciddi bir eksik olan çatlak 
köprüleme özellikli yüksek elastikiyette izolasyon malzemelerini 
geli!tirerek Türkiye’de üretimini yapmaktadır. Üstün özellikleri ile 
StenCoat®M serisi likit izolasyon malzemeleri yapıları uzun yıllar 
boyunca temelden çatıya korur.
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StenCoat®M

NEDEN KULLANILMALI

#zolasyonu yapılmamı! yapılar çabuk ya!lanır. Su, betonun 
dayanımını azaltır, demir donatıları çürütür, yapınızı içten içe 
ya!landırır. Su alan yapıların kaplamaları dökülür, boyası kalkar, 
nemlenen yerler küflenir ve kokar. #yi izole edilmemi! yapılar 
zamanla dayanımını kaybeder ve telafisi mümkün olmayan 
sonuçlar do"urabilir, hem de görünümü bozdu"u için sürekli 
bakım ve tadilat gerektirerek maliyeti arttırır.

Esnek olmayan izolasyon malzemeleri zamanla i!levini 
kaybeder. Temel ve bina oturmaları, kuvvetli fırtınalar, topraktaki 
oynamalar, ufak sarsıntılar yapıların gözle görünmeyen !ekilde 
hareket etmelerine neden olur. Esnek olmayan izolasyon 
malzemeleri yapının hareketlerini kar!ılayamaz ve yeni binalarda 

bu tür hareketler çok daha fazladır. Özellikle kı! aylarında, 
kırılganla!an bitümlü membranlar ilk hareketle birlikte çatlar ve 
yüzeyden ayrılırlar.

Ek yerleri de zayıftır. Kullanılan malzeme ne kadar iyi olursa 
olsun ek yeri varsa su geçirme ihtimali yüksektir. $ilte izolasyon 
membranları, farklı parçalardan olu!ur ve betonun üzerinde 
ayrı bir katman halinde bulunur. #!çilik hatalarından ötürü 
parçalar arasında bo!luklar kalabilir. Betona tam olarak 
yapı!madıklarından herhangi bir delinme, yırtılma, kenar 
kalkması halinde, yapı!ma yüzeylerine su alır ve hızla yüzeyden 
ayrılırlar. Bu tür hataların tamiri zordur ve genellikle izolasyonun 
kısmen veya tamamen yenilenmesini gerektirir.

POL!ÜRETAN ESASLI SU !ZOLASYON MEMBRANLARI
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StenCoat®M
Esnek yapısı  ile betonla mükemmel uyum sa!lar,
en a!ır "artlarda bile su geçirmez.
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StenCoat®DURPLUS

Poliüretan esaslı, son kat su izolasyonu ve 
kaplama malzemesi 
 
• Solventsiz
• Esnek yapısı ile betona 
  mükemmel uyum
• Dı! ortam ko!ullarına dayanıklı 
• Uzun kullanım ömrü
• Kolay uygulama

Poliüretan esaslı, iki bile!enli,  solventsiz, 
esnek, renkli su geçirimsizlik membranıdır. 
Uygulandı"ı yüzeyi dı! ortam etkilerinden 
koruyan, ultraviyoleye dirençli, a!ınma 
direnci yüksek, uzun ömürlü bir malzemedir. 
Yatay veya hafif e"imli her tür yüzeyi; 
güverte, yürüme yolları, teraslar, çok katlı 
otoparklar, açık garajlar ve benzeri alanları 
su geçirmez hale getirmek için kullanılır. 
Kaplama kolay temizlenir, çabuk kurur ve 
toz tutmaz. Zemin çatlaklarını, hatalarını ve 
ba"lantı noktalarını örter, eksiz ve pürüzsüz 
bir katman sa"lar.

StenCoat®2PUM 210/211

Poliüretan esaslı, likit su izolasyon membranları 

• Elastomerik 
• Çatlak köprüleme özelli"i
• Kolay uygulama
• Esnek yapısı ile betona 
  mükemmel uyum
• Dı! ortam ko!ullarına dayanıklı 
• Uzun kullanım ömrü

Poliüretan esaslı, iki bile!enli, yüksek 
esneklikte, dekoratif, kolay uygulanan, sürme 
esaslı su izolasyon membranıdır. Muhtelif 
renklerde üretilmektedir. Teras, çatı ve duvar 
izolasyonunda kullanılır. Sıvı olarak uygulanır 
ve nefes alan, su geçirimsiz bir kaplama 
olu!turur. Yüksek esnekliktedir ve çatlak 
köprüleme özelli"i vardır. Bu sayede 
zeminde zamanla olu!abilecek  çatlaklardan 
ve hareketlerden  etkilenmez. Dı! ortam 
ko!ullarından ötürü mekanik özelliklerinde 
de"i!me olmaz. Su izolasyon membranı 
standardı ASTM C836 ve EN 1504-2 ’ ye 
uygundur. 

Yatay uygulamalar için 
StenCoat®2PUM210, dikey uygulamalar 
için StenCoat® 2PUM211 kullanılmalıdır.

StenCoat®2PTM 212/213

Modifiye kömür katranlı poliüretan esaslı, likit su 
izolasyon membranları
 
• Elastomerik 
• Çatlak köprüleme özelli"i
• Kolay uygulama
• Esnek yapısı ile betona 
  mükemmel uyum
• Tuzlu su ve kimyasallara dayanım
• Temel ve yer altı uygulamaları için ideal
• Dı! ortam ko!ullarına dayanıklı 
• Uzun kullanım ömrü

Kömür katranı modifiye poliüretan esaslı, 
iki bile!enli, sürme esaslı su izolasyon 
membranıdır. Esnektir ve çatlak köprüleme 
özelli"i vardır. Yapı!ma özelli"i ve a!ınma 
direnci yüksek, tuzlu su ve kimyasallarla 
kirlenmi! sulara dayanıklı, ultraviyoleye 
dirençlidir.  Mikrobiyolojik olu!umlara 
ve bitkisel geli!ime (vejetasyon) izin 
vermez. Atık su, kanalizasyon sistemleri iç 
ve dı! yüzeylerinde, temiz su tesisleri dı! 
yüzeylerinde, her türlü yeraltı kanal, temel, 
boru hattı, baraj, teras, çatı altı, temel ve 
perde duvarları gibi alanların korunmasında 
ve su izolasyonunda kullanılır. Beton, 
asfalt, çelik ya da ah!ap yüzeyler üzerine 
uygulanabilir.  Su izolasyon membranı 
standardı ASTM C836 ve EN 1504-2 ’ ye 
uygundur. 

Yatay uygulamalar için StenCoat® 
2PTM212, dikey uygulamalar için 
StenCoat® 2PTM213 kullanılmalıdır. 

Temelde ve altyapıda kullanılan tipleri suyu ve rutubeti geçirmez, 
binanıza tam koruma sa"lar.

Teras ve duvarlarda kullanılan tipleri suyu geçirmez, su buharını 
geçirir. Bu sayede rutubetlenmeye, küflenmeye engel olur.

Su izolasyonunu sa"layarak, ısı izolasyonuna da katkıda bulunur. 
Binanızın i!letme masraflarını dü!ürür.

So"ukta da esnekli"ini tam olarak korur ve çatlak 
köprülemeye devam eder.

Sıvı olarak uygulandıklarından betona nüfuz eden ve ek yeri 
içermeyen bir izolasyon katmanı olu!turur. 

Bina hareketlerinden ve i!çilik hatalarından çok daha az etkilenir.

Yüzeyden soyulmaz, ayrılmaz. Delik, yırtılma gibi bir hata meydana 
gelse bile sadece sorunlu bölgeyi etkiler, kaplamanın bütününe 
zarar vermez.

Tamiratı kolaydır. E"er uygulama hatası veya membranın 
kar!ılayamayaca"ı büyüklükte bir hareket olursa, sorunlu bölgeye 
yama uygulaması yapmak kolaydır. Önceki kaplamanın sökülmesi 
gerekmez.

StenCoat® M AVANTAJLAR
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StenCoat®PUM210

Poliüretan Esaslı, Tek Bile"enli, Sıvı Su Yalıtım 
Membranı

StenCoat®PUM210 tek bile!enli, poliüretan 
esaslı, çözücü içermeyen, dekoratif, son 
derece elastik bir sıvı su yalıtım membranıdır. 
Katalog renkleri mevcuttur. Karı!tırma ve 
astar gerektirmez, kullanıma hazırdır. Hem 
yatay hem de dikey yüzeylerde, teraslarda, 
balkonlarda, çatılarda ve duvarlarda 
kullanılabilir. #z bırakmayan, havadar ve !u 
geçirmez bir membran olu!turur.  Sıvı olarak 
uygulanır ve  tüm yüzeye mükemmel bir 
!ekilde yapı!ır. Çok elastiktir ve  çatlakları çok 
iyi bir !ekilde örter. Bu yüzden küçük çatlakları 
ve  oynamaları ortadan kaldırabilir. Atmosferik 
ko!ullara ve UV ı!ınlarına dayanıklıdır. EN 
1504-2 ile uyumludur.

StenCoat®PUM202/203

Poliüretan Esaslı, Tek Bile"enli Solventsiz Sıvı 
#zolasyon Membranı

StenCoat®PUM202 tek bile!enli, 
poliüretan esaslı, solvent içermeyen, 
yüksek elastisiteye sahip, kolay kullanımlı, 
dekoratif bir sıvı izolasyon membranıdır. 
Teras, çatı ve duvar izolasyonlarında 
kullanılır. #z bırakmayan,elastic, havadar ve 
!u geçirmez bir membran olu!turan sıvı bir 
malzemedir. Çatlakları kusursuz bir !ekilde 
örten çok elastik bir membrandır. Küçük yapı 
oynamalarını ve yeni olu!an çatlakları ortadan 
kaldırabilir.  Açık ortam !artlarına mekanik 
olarak dirençlidir. StenCoat®PUM202 
ayrı bir a!ınma katmanına sahip olan su 
izolasyon membranları  standartı EN 1504-2 
ile uyumludur. Katalog renkleri mevcuttur. 
(StenCoat® PUM203 - akmaz tip)

StenCoat®2PUM 220/221

Poliüretan esaslı, yüksek UV dayanımlı son kat 
koruyucu membran boyası  

• Çok yüksek UV dayanımı
• Esnek yapısı ile likit 
  membranlara  uyumlu
• Dı! ortam ko!ullarına dayanıklı 
• Kolay uygulama
• Uzun kullanım ömrü

StenCoat®PUM serisi membranların 
UV dayanımlarını arttırmak için son kat 
koruyucu kaplama olarak geli!tirilmi!, 
iki bile!enli, poliüretan esaslı 
malzemedir. Elastik ve a!ınma direnci 
yüksek bir kaplamadır, atmosferik ko!ullara 
dayanıklıdır. UV altında renk de"i!imine 
u"ramaz ve zamanla kırılganla!maz. Yatay 
uygulamalar için StenCoat®2PUM220, dikey 
uygulamalar için StenCoat®2PUM221 
kullanılmalıdır. Katalog renkleri mevcuttur.

StenCoat®ELK

Poliüretan esaslı, solventsiz, LED  panoları yalıtım 
malzemesi  

• Esnek yapılı
• Yalıtkan
• Kolay uygulama
• Uzun kullanım ömrü

Poliüretan esaslı, akıcı, yüksek esneklikte, 
yalıtkan, su sevmez bir kaplama 
malzemesidir. Elektrik ve kontol panolarının, 
özellikle led aydınlatma sistemi panolarının 
iç taraftan su ve nem izolasyonu için 
kullanılır.

StenCoat®PTM101

Katran Katkılı, A!ır Hizmet Tipi, Poliüretan Esaslı 
Su #zolasyon Membranı

• Tek komponentli ve kullanıma   
  hazırdır
• Eksiz, su geçirimsiz ve uzun ömürlü      
  yalıtım sa"lar
• Yüksek esnek yapısı ile çatlak       
  köprüleme özelli"ine sahiptir
• Kolay uygulanır, ek yeri yoktur,   
  !aloma gerektirmez

Kömür katranı modifiye poliüretan esaslı, 
tek bile!enli, yüksek esneklikte, sürme esaslı 
izolasyon membranıdır. Karı!tırma ve astar 
gerektirmez. Trafik ta!ımayan yüzeylerde 
veya tabliye aralarında eksiz ve su geçirimsiz 
bir kaplama için en pratik çözümdür. 
Çatlak köprüleme özelli"i vardır. Bu sayede 
zeminde zamanla olu!abilecek çatlaklardan 
ve hareketlerden etkilenmez. Mikrobiyolojik 
olu!umlara ve bitkisel geli!ime izin vermez. 
Tuzlu su ve kimyasallar ile kirlenmi! sulara 
dayanıklıdır.Belediye altyapıları, su i!leri, 
barajlar, atık su i!leme tesisleri, karayolları 
menfez ve su kanallarında, temiz su 
tesislerinin dı! yüzeylerinde, teras ve çatı 
altları, temel ve perde duvarlarında koruyucu 
kaplama ve izolasyon membranı olarak 
kullanılır. Beton, asfalt, çelik ya da ah!ap 
yüzeylere uygulanabilir.
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KORUYUCU BOYA VE KAPLAMALAR

StenCoat®

StenCoat® Her türlü yüzey için 
dekoratif boyalar ve koruyucu 
 kaplamalar
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StenCoat®
Her türlü yüzeyde örtücü, koruyucu ve dekoratif  boyalar
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StenCoat® YAPILARINIZI KORURKEN
RENKLEND!R!N

STENK#M, çeyrek yüzyılı a!an tecrübesi ve bilgi birikimi ile her türlü 
yüzeyde kullanılabilecek boya ve kaplama malzemelerini kendi 
teknolojisi ile dünya standartlarında üretmektedir.

STENK#M, üretimlerini tüm dünyaya pazarlarken de"i!en ve geli!en 
talepleri yerinde incelemekte, bu talepleri yeni ürün ve üretim 
teknolojileri geli!tirerek kar!ılamaktadır.

STENK#M, StenCare® serisi ürünleri ile en a"ır !artlara dayanıklı, 
en kolay uygulanabilen bakım ve onarım ürünlerini kullanıcıların 
hizmetine sunmaktadır.
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StenCoat®2EP201

 Epoksi esaslı, son kat boya

• Parlak yüzey biti!li
• Beton ve metal yüzeyler için ideal
• Yatay ve dikey yüzeylerde uygulanabilir 
• Kolay uygulama

Epoksi esaslı, çift bile!enli, dekoratif, parlak 
son kat boyadır. Beton ve metal ba!ta olmak 
üzere birçok yüzey ile epoksi alt katlar üzerine 
mükemmel yapı!ır. Antikrozyon - Antikorozif 
kaplamalarının üzerinde veya korozyon 
korumasına ihtiyaç duyulmayan metal 
yüzeylerde, ah!ap, beton, sıva üstü son kat 
olarak kullanılır. Katalog renkleri mevcuttur. 

StenCoat®2EP212

 Epoksi esaslı, son kat boya

• Beton ve metal yüzeyler için ideal
• Yüksek darbe ve çizilime direnci
• Korozyona kar!ı dirençli
• Yatay ve dikey yüzeylerde uygulanabilir 
• Uzun ömürlü

Beton ve çelik yüzeylerde kullanılan, 
epoksi esaslı, iki bile!enli, dü!ük solventli son 
kat boyadır. Uzun ömürlüdür. Yüksek darbe ve 
çizilme direncine sahiptir. Su, solvent buharı gibi 
etkenlere dirençlidir. Beton ve çelik yüzeylere 
çok iyi yapı!ır. StenAst®2EP-Z!NC ile birlikte 
kullanıldı"ında, çelik yapıları korozyondan korur.

StenCoat®2EP212-LV

 Epoksi esaslı, solventsiz son kat boya

• Beton ve metal yüzeyler için ideal
• Yüksek darbe ve çizilime direnci
• Korozyona kar!ı dirençli
• Yatay ve dikey yüzeylerde uygulanabilir 
• Uzun ömürlü

Beton ve çelik yüzeylerde kullanılan, epoksi 
esaslı, iki bile!enli, solventsiz son kat boyadır. 
Uzun ömürlüdür. Yüksek darbe ve çizilme 
direncine sahiptir. Su, yakıt, ya", solvent 
buharı gibi etkenlere dirençlidir. Beton ve 
çelik yüzeylere çok iyi yapı!ır. Solventsiz 
olmasına ra"men, spreyle rahatlıkla atılabilecek 
viskozitededir. Depo, tank içleri gibi kapalı 
ortamlarda güvenle kullanılabilir. 
StenAst®2EP-Z!NC ile birlikte kullanıldı"ında, 
çelik yapıları korozyondan korur.
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StenCoat®2EP-CT

Epoksi esaslı, katran katkılı, solventsiz koruyucu 
kaplama

• Solventsiz
• Çok yüksek kimyasal ve 
  mekanik dayanım
• Korozif etkilere kar!ı dayanıklı 
• Kolay uygulama

Epoksi esaslı, katran katkılı, solventsiz a"ır 
hizmet tipi korozyon önleme ve su izolasyon 
kaplamasıdır. Mekanik ve kimyasal dayanımı çok 
yüksek, kırılgan olmayan su geçirimsiz bir 
koruma katmanı olu!turur. Solvent 
içermedi"inden tek katta kalın uygulama 
yapmaya imkan verir. Deniz suyu korozyonuna 
kar!ı yüzeyi korur, mikrobiyolojik olu!umlara ve 
bitkisel geli!ime izin vermez. Belediye 
altyapıları, atık su kanalizasyon sistemlerinde, 
temiz su tesislerinin dı! yüzeylerinde, 
yeraltı kanal, temel, boru hattı gibi tesislerin 
korunmasında kullanılır. Teras ve çatı altları, 
temel perde duvarları, endüstriyel tesisler, her 
türlü in!aatın toprak altı temel izolasyonunda 
kullanılır. Beton, çelik veya ah!ap yüzeylerde, 
dikey veya yatay uygulama yapılabilir.

StenCoat®2EP-SR

Epoksi esaslı, solventlere ve yakıtlara dayanımlı 
koruyucu boya

• Solvent ve yakıtlara kar!ı dirençli
• #nsan sa"lı"ına zararsız 
• Beton ve çelik yüzeyler için ideal
• Dü!ük viskoziteli
• Yatay ve dikey yüzeylerde uygulanabilir 
• Kolay uygulama

Beton ve çelik yüzeyleri korumak için 
kullanılan, epoksi esaslı, iki bile!enli, solventsiz 
bir  koruyucu boyadır. #nsan sa"lı"ına zararlı 
buharla!an madde içermez. Dü!ük viskozitelidir, 
inceltilmeden spreyle atılabilir. Yatay ve dikey 
yüzeylere uygulanabilir. #çme suyu hariç her 
türlü sıvının depolandı"ı alanlar, ya" – yakıt 
tankları gibi alanların korunması amacıyla 
kullanılır.

StenCoat®2EP-WT

Epoksi esaslı, solventsiz, zararsız su geçirimsiz 
koruyucu boya

• Solventsiz
• #nsan sa"lı"ına zararsız 
• Beton ve çelik su depoları için ideal
• Yatay ve dikey yüzeylerde uygulanabilir 
• Kolay uygulama

Beton ve çelik yüzeyleri korumak için kullanılan, 
epoksi esaslı, iki bile!enli, solventsiz bir 
koruyucu boyadır. Uygulanırken buharla!an 
veya kürünü aldıktan sonra suya karı!abilecek, 
insan sa"lı"ına zararlı madde içermez. Kapalı 
alanlarda kullanıma uygundur. Uygulandı"ı 
yüzeyin ıslanmasını ve su geçirmesini önleyerek 
sürekli suya maruz kalan metal ve beton su 
tankları, sıvı depolama alanları, yüzme havuzları 
vb. yerlerde kapladı"ı zemini olu!abilecek 
korozyona ve su temasının verdi"i di"er 
zararlara kar!ı korur. Yatay ve dikey yüzeylere 
uygulanabilir.

StenCoat®2EP201

Epoksi esaslı, iki bile"enli son kat boya

• Epoksi esaslı, iki bile!enli zemin
• Kaplama boyasıdır.
• Dı! ortam ko!ullarına dirençlidir.
• Uygulandı"ı yüzeyi korur.
• Parlak, düzgün bir yüzey olu!turur.
• Kolay temizlenir.
• Uygulaması kolaydır.
• Tebe!irlenme yapmaz.
• Çe!itli katalog renkleri mevcuttur.

StenCoat® 2EP201 tüm yatay ve dü!ey 
zeminlerde kullanılabilir. Ah!ap, beton veya 
sıvalı yüzeyler üzerine veya korozyon önleyici 
gerektirmeyen metal yüzeyler üzerine veya 
korozyon önleyici boyalar üzerine uygulanabilir. 
Tüm yüzeylerde düzgün ve parlak bir görünüm 
vermek için kullanılır.

StenCoat®ANTI-UV

Poliüretan esaslı Ultraviyole dirençli koruyucu "effaf 
son kat kaplama

• Yüksek UV direnci
• Tüm yüzeylerde mükemmel yapı!ma
• Uzun ömürlü koruma

Poliüretan esaslı, iki bile!enli, yüksek mor ötesi 
absorbansı sayesinde üzerine uygulandı"ı 
yüzeyi zararlı ultraviyole ı!ınlarından koruyan 
!effaf bir kaplamadır. Poliüretan yüzey kaplama 
ve boyaları ba!ta olmak üzere birçok yüzeye 
çok iyi yapı!ır ve alt yüzeyi mor ötesi ı!ınların 
sebep oldu"u renk bozulması, kırılganla!ma, 
yumu!ama gibi etkilerden korur. Eksiz ve 
dayanıklı bir kaplama olu!turarak alt katmanları 
atmosferik etkilerden kısmen izole eder. Dı! 
cephelerde, teraslarda veya UV ı!ınlarına maruz 
kalan iç cephelerde koruyucu son kat olarak 
kullanılır. Güne! ı!ınları, halojen lambalar, kaynak 
arkları gibi UV kaynaklarının zeminlere zarar 
vermesini önler.
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StenCoat®2PU-Y

Poliüretan Esaslı, Solventsiz Yol Çizgi Boyası

• Asfalt, beton, epoksi ve poliüretan gibi   
  zeminlerde i!aretleme ve çizgi boyası olarak    
  kullanılır.
• Solventsizdir.
• Asfalta zarar vermez.
• A!ınmaya dirençlidir.

Poliüretan esaslı, iki bile!enli, solventsiz 
yüksek dayanımlı yol çizgi boyasıdır. Dı! 
ortam ko!ullarına, yakıtlara, egzos gazlarına 
dayanıklıdır. Beton ve asfalt yüzeylerde uzun 
ömürlü yol çizgi ve i!aretleme boyasıolarak 
kullanılır. Çizilme, soyulma ve a!ınma direnci 
yüksektir. Solvent içermedi"inden asfalt 
kaplamaları çözmez, renk de"i!tirmez ve zemini 
yıpratmaz. UV ı!ımasından ötürü sararma 
yapabilir, ancak mekanik özellikleri de"i!mez.

StenCoat®2PU-Y PLUS

Poliüretan Esaslı, Solventsiz Yol Çizgi Boyası

• Asfalt, beton, epoksi ve poliüretan gibi     
  zeminlerde i!aretleme ve çizgi boyası 
  olarak kullanılır.
• Ultraviyole ı!ınlarına kar!ı tamamen   
  dayanıklıdır.
• Solventsizdir.
• Asfalta zarar vermez.
• A!ınmaya dirençlidir.

Poliüretan esaslı, iki bile!enli, solventsiz 
yüksek dayanımlı yol çizgi boyasıdır. Dı! 
ortam ko!ullarına, yakıtlara, egzost gazlarına 
dayanıklıdır. Beton ve asfalt yüzeylerde uzun 
ömürlü yol çizgi ve i!aretleme boyası olarak 
kullanılır. Çizilme, soyulma ve a!ınma direnci 
yüksektir. Solvent içermedi"inden asfalt 
kaplamaları çözmez, renk de"i!tirmez ve zemini 
yıpratmaz. UV ı!ınlarına tamamen dirençlidir.

StenCoat®CR-Y

Alkit Esaslı Yol Çizgi Boyası

• Asfalt ve beton yüzeylerde kullanılabilir.
• Dı! ortam ko!ullarına dirençlidir.
• Hızlı kurur.
• Uygulaması pratiktir.

StenCoat®CR-Y tek bile!enli, alkit esaslı, 
asfalt ve beton yüzeyler için solventli yol çizgi 
boyasıdır. Trafi"e ve dı! ortam ko!ullarına 
dayanıklıdır. Hızlı kurur. Kullanım kolaylı"ı ve 
ekonominin ön plana çıktı"ı yerlerde tercih 
edilir.

StenCoat®MCTE

Asfalt kaplamalar için koruyucu yüzey kaplama 
malzemesi

• Asfalt yüzeylere etkin koruma
• UV ve ozon dayanımı
• Oksidasyona dirençli 
• Kaymaz yüzey yapısı
• Kolay uygulama
• Uzun ömürlü koruma

Asfalt yüzeylerin korunması, iyile!tirilmesi ve 
güzelle!tirilmesi amacıyla, polimerle modifiye 
edilmi! konsantre rafine kömür katran esaslı 
bir emülsiyondur. Yapı!ma gücü ve a!ınma 
direnci yüksektir, kaymazlık sa"lamak için 
özel kumuyla birlikte uygulanır. Asfalt 
yüzeylerin sızdırmazlı"ını arttırır, ultraviyole 
ve ozon dayanımı sa"lar. Oksidasyona direnç 
sa"layarak bozulma ve soyulmaları önler, 
bakım ve onarım ihtiyacını azaltır, asfaltın 
ömrünü uzatır. Hava alanları, kara yolları, park 
yerleri, otoyollar vb. her türlü asfalt yüzeylerin 
korunmasında, onarımında, görünümünün 
güzelle!tirilmesinde kullanılır.

StenCoat®2PT101

Poliüretan esaslı katran katkılı, a!ır hizmet tipi 
tiksotropik boya 

• Dı! ortam ko!ullarından etkilenmez
• Tuzlu su ve kimyasallardan etkilenmez
• Su geçirimsizdir
• Beton, çelik ve ah!ap 
  zeminlere mükemmel yapı!ma
• Kolay uygulama
• Uzun ömür lü koruma

Kömür katranı modifiye poliüretan esaslı, 
tek bile!enli, solventli, tiksotropik boyadır. Su 
geçirimsiz bir katman olu!turarak kapladı"ı 
yüzeyi korur. Tuzlu su ve kimyasallar ile kirlenmi! 
sulara dayanıklıdır, mikrobiyolojik olu!umlara ve 
bitkisel geli!ime izin vermez. Belediye altyapıları, 
su i!leri, barajlar, atık su i!leme tesisleri, 
karayolları menfez ve su kanallarında, temiz su 
tesislerinin dı! yüzeylerinde, teras ve çatı altları, 
temel ve perde duvarlarında koruyucu kaplama 
ve izolasyon membranı olarak kullanılır. Beton, 
çelik ya da ah!ap yüzeylere uygulanabilir.
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