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CVC Yapı Kimyasalları ailesi olarak, müşterilerimizin tüm ihtiyaçları göz önünde tutarak, ürünlerin en kalitelisini ve 
en verimlisini, en uygun şekilde üretmeyi hedefleyerek bir araya geldik. Dünya , Bölge ve Türkiye ekonomisine 
katkıda bulunmak en büyük arzumuzdur.

Misyonumuz
Müşteri ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, profesyonel ürünler üretmek ve güvenilir çözümler bulmak, 
büyüme hızımızı, gelirimizi ve karlılığımızı maksimize ederek hem çalışanlarımıza hem de iş ortaklarımıza 
maksimum katkı ve olanak sağlamaktır. Dünya, ülke ve bölge ekonomisine katkıda bulunmak en büyük 
arzumuzdur.

Vizyonumuz
Yapı sektöründe, Dünyada en güçlü, en karlı, en beğenilen, lider firmaları arasında yer almaktır.

Yapı Kimyasalları

Hakkımızda



İlkelerimiz

MÜŞTERİ ODAKLILIK
Müşterilerimize ve iş ortaklarımıza 
yüksek kaliteli çözümler yaratmayı, 
üretmeyi ve pazara sunmayı 
hedefleyerek hedef kitlemizin 
ihtiyaçlarını etkili ve hızlı bir sürede 
cevaplamayı amaçlarız.

ETİK KURALLARA BAĞLILIK
Etkin bir şekilde, sadece yasal ve etik 
olan alanlarda rekabet eder, haksız 
rekabetten kaçınırız.  

YARATICILIK
Bir işin nasıl yapılamayacağını değil, 
yeni yaklaşımlar geliştirerek nasıl 
yapılabileceğini düşünür ve söyleriz. 

EKİP RUHU
İyi ve doğru sistemlerin ancak en iyi 
ekipler tarafından meydana 
getirileceği bilincine sahibiz. 

YENİLİKÇİLİK
Hedefimiz, daima iyiyi ve yeniyi 
yakalamak, geleceğe dönük bakış 
açımızla her zaman beklentileri 
aşarak yeni standartlar oluşturmaktır. 

KALİTELİ HİZMET
Yaptığımız her işte, ürettiğimiz her 
projede ve sunduğumuz her 
hizmette en üst kalite düzeyini hedef 
alırız. Konusunun en iyisi olmaya dair 
inançlı ve hevesliyizdir.

LİDERLİK
Yaptığımız iş ve ilgilendiğimiz 
konularla ilgili incelikleri, bilimsel 
gelişmeleri, gerçekleri her zaman 
rakiplerimizden önce takip 
eder,yetkinlikleri maksimize ederek 
sektörde öncülük etmeyi hedefleriz.

ŞEFFAFLIK
İç ve dış müşterilerimizi kendilerini 
direkt olarak ilgilendiren konularda 
şeffaf olarak bilgi paylaşımı yapmayı 
ilke olarak benimseriz.

GÜVENİLİRLİK
Tüm ilişkilerimizde dürüst, şeffaf ve 
tutarlı davranır, bu sayede güvene 
dayalı uzun vadeli ilişkiler kurarız.

ÇEVRECİLİK & SAYGI
Çevremizi koruyarak, çevreye 
zararsız ürünlerimizle sosyal 
sorumluluğumuzu yerine getirmeye 
çalışırız.

Başta kendimiz olmak üzere tüm iş 
ortaklarımıza ve müşterilerimize olan 
saygımızı herşeyin üzerinde tutarız. 
Farklı Bakış açılarının toplumu 
geliştireceğine inanırız.
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Yangın Koruma Sistemleri

Tarihi Yapı Onarım ve Güçlendirme
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M7

ürün no ambalaj nakliye şekli sarfiyat raf ömrü renk

101 25 kg’lık kraft torba Palet 4,0–9,0 kg/m2 12 Ay Gri, kırmızı, yeşil ve
istenilen özel renklerde

Kuvars agrega içeren, çimento esaslı, 
kimyasal katkılı, aşınma-darbeye karşı 
direnç ve yüksek mukavemet sağlayan, 
taze beton yüzeye uygulanan, endüstriyel 
kaplama malzemesidir.

ÜRÜN TANIMI

rıhtımlar, tersaneler, 

treni istasyonları,

yeraltı geçitleri,

istasyonları,

atölyeler,

ticari binaların yeni döşemelerinde 
kullanılır.

KULLANIM ALANLARI

Kullanılacak malzemenin 2/3’ü yüzeye 
homojen bir şekilde serpilerek yayılır ve her 
yanı eşit şekilde nemlenmesi beklenir (renk 
değiştiği gözlenmeli). Malzeme, tepsi 
perdah yapılarak betona iyice yedirilir ve 
betonla bütünleşmesi sağlanır. Malze-
menin geri kalan 1/3’lük kısmı aynı şekilde 
homojen olarak zemine serpilir ve her 
yanının eşit şekilde nemlenmesi (renk 
değiştirmesi) beklenir. Daha sonra yüzeye 
yedirilerek perdahlama yapılır. Üzerinde 
yürünebilecek yüzey sertliği sağlandıktan 
sonra, kaliteli bir yüzey elde etmek için 
malzemeye zarar vermeden ince perdahl-
ama yapılır. 
CVC M7 uygulaması sona erdiğinde, erken 
kuruma ve rötre çatlaklarının engellenme-
si, yüzey performansının artması için uygun 
bir CVC CURE malzemesi kullanılması 
önemle tavsiye edilir.

UYGULAMA

Kuvars Esaslı Yüzey Sertleştirici

M8

ürün no ambalaj nakliye şekli sarfiyat raf ömrü renk

102 25 kg’lık kraft torba Palet 4,0–9,0 kg/m2 12 Ay Gri, kırmızı, yeşil ve
istenilen özel renklerde

Korund ve kuvars agrega içeren, çimento 
esaslı, kimyasal katkılı, aşınma-darbeye 
karşı direnç ve çok yüksek mukavemet 
sağlayan, taze beton yüzeye uygulanan, 
endüstriyel kaplama malzemesidir.

ÜRÜN TANIMI

rıhtımlar, tersaneler, 

treni istasyonları,

yeraltı geçitleri,

istasyonları,

atölyeler,

ticari binaların yeni döşemelerinde 
kullanılır.

KULLANIM ALANLARI

Kullanılacak malzemenin 2/3’ü yüzeye 
homojen bir şekilde serpilerek yayılır ve her 
yanı eşit şekilde nemlenmesi beklenir (renk 
değiştiği gözlenmeli). Malzeme, tepsi 
perdah yapılarak betona iyice yedirilir ve 
betonla bütünleşmesi sağlanır. Malze-
menin geri kalan 1/3’lük kısmı aynı şekilde 
homojen olarak zemine serpilir ve her 
yanının eşit şekilde nemlenmesi (renk 
değiştirmesi) beklenir. Daha sonra yüzeye 
yedirilerek perdahlama yapılır.
Üzerinde yürünebilecek yüzey sertliği 
sağlandıktan sonra, kaliteli bir yüzey elde 
etmek için malzemeye zarar vermeden 
ince perdahlama yapılır. 
CVC M8 uygulaması sona erdiğinde, erken 
kuruma ve rötre çatlaklarının engellenme-
si, yüzey performansının artması için uygun 

önemle tavsiye edilir.

UYGULAMA

Rev.02-2017092206

Korund ve Kuvars Agregalı Yüzey Sertleştirici
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CURE AC

ürün no ambalaj nakliye şekli sarfiyat raf ömrü renk

104-1 30 kg’lik plastik 
bidon ve 200 lt’lik 
varillerde

Palet Ortam koşullarına 
bağlı olarak 80–150
gr/m2 

12 Ay Beyaz renkli sıvı 
halde

Yeni dökülmüş beton yüzeylere rulo ya da 
püskürtme yöntemiyle uygulanarak taze 
betonun su kaybını önleyen, su bazlı, akrilik 
esaslı sıvı kür malzemesidir. 

ÜRÜN TANIMI

çatılar,

bütün beton yüzeyleri için elverişlidir.

KULLANIM ALANLARI

Taze dökülmüş beton yüzeydeki parlaklık 
matlaşınca (serbest su kaybolunca) 
uygulamaya başlanır. Kalıplı uygulamalar-
da kalıplar söküldükten hemen sonra 
uygulanmalıdır.
Uygulama fırça, rulo veya püskürtme 
yöntemiyle yapılabilir. Uygulamadan sonra 
CVC CURE AC uygulanmış beton yüzeyi, 
5–10 saat yağmur vb. etkenlerle suya 
maruz kalmaması sağlanmalıdır.

UYGULAMA

Su Bazlı Beton Kür Malzemesi

ürün no ambalaj nakliye şekli sarfiyat raf ömrü renk

104-3 20 kg bidon Palet 0,100–0,150 kg/m2 12 Ay Şeffaf

Yeni dökülmüş beton yüzeylere rulo ya da 
püskürtme yöntemiyle uygulanarak taze 
betonun su kaybını önleyen,  UV ve aşınmaya 
karşı yüksek direnç sağlayan, solma – sararma 
yapmayan, renklere canlılık veren, solvent esaslı, 
sıvı kür ve şeffaf vernik malzemesidir.

ÜRÜN TANIMI

yolları, meydanlar,

geçitleri,
-

ları,

vs. gibi bütün beton yüzeyleri için elverişlidir.

ticari binaların yeni döşemeleri vb. tüm beton 
yüzeylerde rahatlıkla kullanılır.

KULLANIM ALANLARI

Taze dökülmüş beton yüzeydeki parlaklık 
matlaşınca (serbest su kaybolunca) 
uygulamaya başlanır. Kalıplı uygulamalar-
da kalıplar söküldükten hemen sonra 
uygulanmalıdır.
CVC CURE UVS uygulaması püskürtücü 
veya fırça ile yapılır. Rulo kullanılmamalıdır.

UYGULAMA

07

Beton Kür Malzemesi-UV dayanımlı Parlak-Şeffaf Görünümlü

Rev.02-20170922
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CURE UVS



LSH

ürün no ambalaj nakliye şekli sarfiyat raf ömrü renk

105 30 kg,
1000 kg IBC

Palet 200 gr/m2 12 Ay

Lityum esaslı, beton ile kimyasal reaksiyona 
girerek betonu kuvvetlendiren, tozumayı 
önleyen, mükemmel bir aşınma direnci, su 
ve kimyasal maddelere karşı mukavemet 
sağlayan likit beton yüzey sertleştiricisidir.

ÜRÜN TANIMI

zararlı hiçbir malzeme içermediği için 
özellikle her türlü gıda ( et, süt, içecek vs ) 
fabrika zeminleri için idealdir.

binalar.

KULLANIM ALANLARI

CVC LSH düşük basınçlı bir sprey  
(tabanca) ile veya yüzeye dökülerek 
ortalama 4-6 m2/ litre olacak şekilde 
yüzeye uygulanır. Yüzeye dökülmesi 
durumunda yumuşak bir fırça ile veya 
uygun bir yayma aleti ile yüzeye iyice 
yedirilerek yayılır. Bu şekilde yüzey iyice 
ıslatılır, yüzey gerilimi düşürülerek 
malzemenin betona nüfuz etmesi sağlanır.
Yüzey ortalama 30 dakika ıslak olarak 
tutulur, yüzeyin jelleşmesi ve hafif kaygan 
olması beklenir. Soğuk havalarda jelleşme 
süresi uzar, sıcak havalarda kısalır. Sıcak 
havalarda yüzeyin ıslak tutulması için ilave  
CVC LSH uygulanması gerekebilir, emici 
yüzeylerde de kuru alan bırakmamalı,  
yüzey  CVC LSH ilavesi ile ıslatılmalıdır.

UYGULAMA

Lityum Silkat Esaslı Yüzey Sertleştiricisi

PRIMER AC

ürün no ambalaj nakliye şekli sarfiyat raf ömrü renk

630 10 ve 30 kg’lık 
plastik bidonlarda

Palet 80–175 gr/m2 12 Ay Beyaz

için kullanılan, genel amaçlı, su bazlı emülsiyondur. 
Tesviye şapı, fayans ve seramik yapıştırıcıları, tamir 
harcı, grout harcı vb. çimento esaslı uygulamala-
rından önce, yapıştırmayı sağlamak amaçlı 
yüzeye sürülen astar malzemedir.

ÜRÜN TANIMI

CVC PRIMER AC ince sünger rulo veya fırça 
yardımıyla zemine eşit bir şekilde sürülür ve 
kurumaya bırakılır. Kuruma süresi, hava 
şartları ve zemin durumuna bağlı olarak 

dondan korunmalıdır.

UYGULAMA

zemine aderansı arttırmak ve oluşabilecek 
hava kabarcıklarını engellemek amacıyla,

kireçli sıva, sunta gibi emici yüzeylerin nemden 
korunmasında,

kaybetmesinden meydana gelebilecek 
çatlakları önlemek için,

kireçli sıva ve tuğla duvarların astarlanmasın-
da,

-
masından önce yapıştırıcı harcının hızlı su 
kaybetmesini ve kaplamanın zamanla 
dökülmesini önlemek amacıyla,

altlarında tozumazlık sağlamak,

kaymazlık sağlamak, 

önce astar olarak kullanılır.

KULLANIM ALANLARI

Rev.02-2017092208

Genel Amaçlı Astar
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SLC30

ürün no ambalaj nakliye şekli sarfiyat raf ömrü renk

107 25 kg’lık kraft torba Palet ~1,6 kg/m2 12 Ay Gri yada özel

Kendiliğinden yayılan, mineral katkılı, özel 
çimento esaslı, polimer modifiye, çok 
yüksek performanslı tesviye şapı malzeme-
sidir. 

ÜRÜN TANIMI

altında,
-

sinde,

yüzey tesviyesinde,

zeminlerin düzeltilmesinde kullanılır.

KULLANIM ALANLARI

kalınlığa göre yayınız. 5 mm den kalın 
uygulamalarda ağırlıkça %30 ile %50 
oranında 0–4 mm kalınlıkta kuvars kumu 
ilave edilebilir.  Uygulama sıcaklığı +5 ile 
+35ºC sıcaklıkta yapılması önerilir.

UYGULAMA

Self Levelling Tesviye Şapı

ürün no ambalaj nakliye şekli sarfiyat raf ömrü renk

132 20 kg bidon Palet 300–400 g/m2 12 Ay Krem-Beyaz

Kauçuk, homojen ya da heterojen PVC, sert PVC 
yer karoları, vinyl, lâteks, PU ve PVC tabanlı halı 
için kullanılan, su bazlı, mineral katkılı, ağır trafiğe 
uygun, poliakrilat dispersiyon yapıştırıcıdır. Çok 
az miktarda solvent içerir, iç mekânlarda 
kullanılması tavsiye edilir.

ÜRÜN TANIMI

sert PVC yer karoları, vinyl, lâteks, PU ve 
PVC tabanlı halı, linolyum ve kauçuk 
kaplamaların, ağır trafiğe uygun yerlere 
tespitinde kullanılır.

KULLANIM ALANLARI

Karıştırılan malzemeyi uygun bir dişli mala 
ile zemine iyice yayınız. Gerekli tutuculuğu 
sağlaması için bir süre bekleyiniz ( yaklaşık 
10–15 dakika ), kaplamayı tabana seriniz 
ve hava kabarcıklarını alarak iyice 
yapıştırınız. Gerekli görülürse silindir ile 
sıkıştırma yapılabilir. Birleşim kaynağını 
uygulamadan en az 24 saat sonra yapabil-
irsiniz, ideali 48 veya 72 saat sonradır. 

UYGULAMA

09

PVC Zemin Kaplama Yapıştırıcısı – Ağır Trafiğe Uygun

Rev.02-20170922

AC GOLD



Kuvars agrega içeren, çimento esaslı, kimyasal katkılı, aşınma-darbeye karşı direnç ve yüksek 
mukavemet sağlayan, beton yüzey sertleştiricisi.

Korund-Kuvars-Bazalt agrega içeren, çimento esaslı, kimyasal katkılı, aşınma-darbeye karşı direnç ve 
yüksek mukavemet sağlayan, beton yüzey sertleştiricisi.

Korund agrega içeren, çimento esaslı, kimyasal katkılı, aşınma-darbeye karşı direnç ve yüksek 
mukavemet sağlayan, beton yüzey sertleştiricisi.

Özel akrilik esaslı, su bazlı, sıvı, beton kür malzemesi.                                                                                                        
.

.

Hidrokarbon reçine esaslı, solvent bazlı, sıvı, beton kür malzemesi.                                                                                                        
.

Özel mineraller içeren, renksiz, kokusuz, su bazlı , betonu kuvvetlendiren, tozumayı önleyen, su ve 
kimyasal maddelere karşı mukavemet sağlayan sıvı yüzey serttleştiricisi.

Alümina çimento esaslı, kendiliğinden yayılan, mineral katkılı, polimer modifiye tesviye şapı.                                                                                                        
.

Özel çimento esaslı, kendiliğinden yayılan, mineral katkılı, polimer modifiye, çok yüksek performanslı 
tesviye şapı.

Özel çimento esaslı, kendiliğinden yayılan, mineral katkılı, polimer modifiye, çok yüksek performanslı 
tesviye şapı ve su yalıtım malzemesi.

Çimento esaslı, yarı kendiliğinden yayılan, mineral katkılı, polimer modifiye hazır beton malzemesi - 
Beton Sınıfı C30

Çimento esaslı, yarı kendiliğinden yayılan, mineral katkılı, polimer modifiye hazır beton malzemesi - 
Hafif Beton

Çimento esaslı, yarı kendiliğinden yayılan, mineral katkılı, hafif yoğunlukta, polimer modifiye tesviye 
şapı - Hafif Şap

kullanılan, su bazlı, mineral katkılı, ağır trafiğe uygun, poliakrilat dispersiyon yapıştırıcıdır. 

KOD ÜRÜN ADI ÜRÜN TANIMI VERİM AMBALAJ

101

102

103

104-1

104-2

104-3

105

106

107

108

109

110

111

132

CVC M7

CVC M8

CVC M9

CVC CURE AC

CVC CURE RS

CVC CURE UVS

CVC LSH

CVC SLC 10

CVC SLC 30

CVC SLC 40

CVC FC C30 

CVC FC 400 

CVC FC 1200

CVC AC GOLD

~4-8 kg/m2

~4-8 kg/m2

~4-8 kg/m2

~0,08-0,15 kg/m2

~0,10-0,13 lt/m2

~0,10-0,13 lt/m2

~0,200 kg/m2

1,6 kg/m2 x mm (Toz)

1,6 kg/m2 x mm (Toz)

1,5 kg/m2 x mm (Toz)

1,9 kg/m2 x mm (Toz)

1,3 kg/m2 x mm (Toz)

1,3 kg/m2 x mm (Toz)

~0,3-0,4 kg/m2

25 Kg

25 Kg

25 Kg

30 Kg

30 lt

30 lt

125 Kg

25 Kg

25 Kg

25 Kg

50 Kg

50 Kg

25 Kg

20 Kg

10

MOHS SERTLİK DİZİSİNDE YER ALAN MİNERALLER

SERTLİK

1. Talk 2. Jips 3. Kalsit 4. Fluorit 5. Apatit

6. Feldspat 7. Kuvars 8. Topaz 9. Korundum 10. Elmas

Minerallerin çizilmeye karşı gösterdikleri direnç sertlik olarak bilinmektedir. Dolayısıyla sertlik mineralin çizilebilirlik özelliği olarak da adlandırılabilir. 
Minerallerin sertliği doğrudan kristal yapıları ve atomlar arasındaki bağ kuvvetleri ile ilintilidir. Bağ kuvvetleri arttıkça minerallerin sertliği de 
artmaktadır. Sertlik bağıl bir kavram olup, sertlik derecesinin saptanması sertliği bilinen bir mineral veya çakı, iğne vb malzemelerle deneme 
yoluyla yapılır. Bunun için en yaygın olarak kullanılan skala (çizelge) Mohs'un geliştirdiği çizelgedir. Mohs sertlik dizisinde 10 mineralin sertliği en 
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Baskı Beton
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SC SH

ürün no ambalaj nakliye şekli sarfiyat raf ömrü renk

201 25 kg kraft torba Palet 6,0–9,0 kg/m2 12 Ay Gri, kırmızı, yeşil, 
kahverengi, bej 
ve özel

Granülometrik ince agrega içeren, çimento 
esaslı, kimyasal katkılı, aşınma-darbeye karşı 
direnç ve yüksek mukavemet sağlayan, taze 
beton yüzeye kalıplar vasıtası ile uygulanan, 
baskılı beton yüzey sertleştirici malzemesidir.

ÜRÜN TANIMI

yürüme yolları, meydanlar,

yeraltı geçitleri,

istasyonları,
-

ların ve ticari binaların yeni döşemeleri vb. 
gibi çok geniş bir kullanım alanı bulunmak-
tadır.

KULLANIM ALANLARI

Beton üzerine çıkıldığında yüzeyde 3–5 
mm kalınlıkta ayak izi kaldığı durumda 
başlanmalıdır. Yüzeyde fazla su bulun-
mamalıdır. Biriken fazla su yüzeyden 
alınmalı ve yüzey nemli olmalıdır. Mala 
perdahı yapılarak beton yüzey 
açılmalıdır. 
Kullanılacak malzemenin 2/3’ü yüzeye 
homojen bir şekilde serpilerek yayılır ve 
her yanı eşit şekilde nemlenmesi beklenir 
(renk değiştiği gözlenmeli). Malzeme, 
tahta veya magnezyum mala ile perdah 
yapılarak betona iyice yedirilir ve beton-
la bütünleşmesi sağlanır. Malzemenin 
geri kalan 1/3’lük kısmı aynı şekilde 
homojen olarak zemine serpilir ve her 
yanının eşit şekilde nemlenmesi (renk 
değiştirmesi) beklenir. Daha sonra 
yüzeye yedirilerek paslanmaz çelik mala 
ile perdahlama yapılır.

UYGULAMA

Baskılı Beton Yüzey Sertleştiricisi

RA

ürün no ambalaj nakliye şekli sarfiyat raf ömrü renk

203 15 kg kraft torba Palet 0,200–0,300 kg/m2  12 Ay Gri ve özel 

Çimento esaslı baskı beton uygulamala-
rında,  baskı kalıplarının zemine 
yapışmasını engelleyen ve zemine 
eskitilmiş görüntü veren, renkli, kalıp 
ayırıcı tozdur.

ÜRÜN TANIMI

Baskılı beton sertleştiricileri uygulama-
larının tümünde kullanılır. 

KULLANIM ALANLARI

CVC SC uygulamasından hemen sonra ( 
parmak ile basıldığında sertleşmemiş 
olan fakat ıslak olmayan zemine), CVC 
RA (baskı beton kalıp ayırıcı) yüzeye 
serpilir ve kalıplar ile baskı işlemine geçilir. 
Serme işlemi rüzgar yönünde ve zemine 
paralel hareketler ile yapılmalıdır. Serme 
işlemi mümkün olan en ince şekilde 
yapılmalı, tüm zemini kaplamalı fakat 
birikme yaparak kalıp baskısında detay 
kaybına sebep olmamalıdır.

UYGULAMA

Rev.02-2017092212
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Çimento esaslı, kimyasal katkılı, aşınma-darbeye karşı direnç ve yüksek mukavemet sağlayan, taze 
beton yüzeye kalıplarla uygulanan, baskılı beton yüzey sertleştirici malzemesidir. Koyu-Açık renklerde

Çimento esaslı, kimyasal katkılı, yüzeye kalıplar vasıtasıyla uygulanan, baskılı duvar imalatı için dizayn 
edilmiş, kalın uygulanabilen, dikeyde kullanılabilen, hafif harç malzemesidir.

Çimento esaslı baskı beton uygulamalarında, baskı kalıplarının zemine yapışmasını engelleyen ve 
zemineeskimiş görüntü veren, renkli, kalıp ayırıcı toz malzemesidir.

Çimento esaslı baskı beton uygulamalarında, baskı kalıplarının zemine yapışmasını engelleyen, kalıp 
ayırıcı sıvı malzemesidir.

Yüksek düzey reçine ve solvent esaslı, beton yüzeylerde UV ve aşınmaya karşı yüksek direnç sağlayan, 
solma-sararma yapmayan, renklere canlılık veren, şeffaf verniktir.

Yüksek düzey reçine ve solvent esaslı, beton yüzeylerde UV ve aşınmaya karşı yüksek direnç sağlayan, 
solma-sararma yapmayan, renklere canlılık veren, şeffaf verniktir.

Özel reçine esaslı, UV ve hava şartlarına dayanıklı, tek bileşenli, baskı duvar uygulamaları için uygun, 
kullanıma hazır, dekoratif özellikte koruyucu boyadır.  Gri, Kırmızı, Yeşil, Mavi ve istenilen renklerde.

KOD ÜRÜN ADI ÜRÜN TANIMI VERİM AMBALAJ

201

202

203

204

205-1

205-2

211

CVC SC SH

CVC SC WALL

CVC RA (TOZ)

CVC RA (SIVI)

CVC POLISH 70

CVC POLISH 90

CVC PAINT SC

~4-8 kg/m2

1,3 kg/m2 x mm (Toz)

~0,20-0,30 kg/m2

~0,20-0,30 kg/m2

~0,10-0,13 lt/m2

~0,10-0,13 lt/m2

~0,10-0,15 lt/m2

25 Kg

20 Kg

15 Kg

30 Kg

17 lt

17 lt

20/10 Kg

POLISH 90

ürün no ambalaj nakliye şekli sarfiyat raf ömrü renk

205 17 lt teneke Palet 0,150–0,250 kg/m2 12 Ay Şeffaf

Uygulandığı yüzeylerde UV, alkali ve 
aşınmaya karşı yüksek direnç sağlayan, 
solma-sararma yapmayan, renklere 
canlılık veren, solvent esaslı, şeffaf 
verniktir. 

ÜRÜN TANIMI

yürüme yolları, meydanlar,

yeraltı geçitleri,

istasyonları,

ve ticari binaların yeni döşemeleri vb. tüm 
emici yüzeylerde rahatlıkla kullanılır.

membran, shingle vb. yüzeylerde 
uygulandığında,  yüzeyi su geçirimsiz, şeffaf 
parlak yaparak yenilenmiş görüntüsü sağlar.

KULLANIM ALANLARI

püskürtücü veya fırça ile yapılır. Rulo 
kullanılmamalıdır. Gerekli ise; tam 
kuruma gerçekleştikten sonra, ikinci kat 

sonlandırılır. Tam olarak kuruma 
gerçekleştikten sonra (yaklaşık 2 saat) 
yüzey kullanıma açılır.

UYGULAMA

Dış Mekanlar İçin İdeal Şeffalıkta Koruyucu Vernik
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Dekoratif Yüzey Kaplama
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Beton ile kimyasal reaksiyona girerek içine penetre olan, yüzeyde kalıcı olan bir renk bırakan, dekoratif 
amaçlı yapılacak beton yüzeyler için renkli sıvıdır. Sarı, yeşil, mavi, kırmızı, kahverengi, siyah renklerde.

Acid stain ileuygulamasında reaksiyonu durduran sıvı malzemedir.                                                                                                       
.

Özel çimento esaslı, kendiliğinden yayılan, mineral katkılı, polimer modifiye, çok yüksek 
performanslı tesviye şapıdır. Farklı dekoratif renklerdedir.

Su bazlı özel reçine esaslı, aşınma direnci yüksek, iki bileşenli, son kat koruyucu malzemesidir. 
Parlak, mat, yarı mat ve özel renklerde.

Yüksek düzey reçine ve solvent esaslı, beton yüzeylerde UV ve aşınmaya karşı yüksek direnç 
sağlayan, solma-sararma yapmayan, renklere canlılık veren, şeffaf verniktir.

Özel reçine esaslı, aşınma direnci yüksek, UV dayanımlı, iki bileşenli, son kat koruyucu 
malzemesidir.

Özel reçine esaslı, aşınma direnci yüksek, UV dayanımlı, iki bileşenli, son kat koruyucu 
malzemesidir.

KOD ÜRÜN ADI ÜRÜN TANIMI VERİM AMBALAJ

CVC ACID STAIN

CVC NEUTRALIZING

CVC SLC PANDOMO

CVC TOPCOAT PUWA

CVC POLISH 90

CVC TOPCOAT 3D 

CVC TOPCOAT 3D UV

Değişken

~0,20-0,30 kg/m2

1,5 kg/m2xmm

~0,12 kg/m2

~0,20-0,30 kg/m2

~1,08 kg/m2

~1,08 kg/m2

30 Kg

30 Kg

25 Kg

20/10 Kg

30 Kg

10 Kg

10 Kg

300

302

303

1011-1

205-2

1020-1

1020-2

ACID STAIN

ürün no ambalaj nakliye şekli sarfiyat raf ömrü renk

301 30 lt bidon, 200 lt
varil

Palet Değişken 24 Ay Renkli sıvı halde

Beton ile kimyasal reaksiyona girerek, kalıcı 
dekoratif yüzeyler oluşturan renkli sıvıdır.

ÜRÜN TANIMI

Eski ya da yeni beton yüzeylerde (baskılı 
veya düz fark etmez ); beton içerisine nüfus 
ederek, eskitme beton, doğal mermer 
veya istenilen renk ve desenlerde, kalıcı 
olarak dekoratif yüzey kaplama yapılmak 
istenilen tüm yüzeylerde kullanılır.

KULLANIM ALANLARI

Uygulama işi için tercihen eldeki renkler ve 
kullanılacak beton yüzeye etkileri bir gün 
önceden herhangi bir kenarda denenerek 
gözlemlenmesi ve daha sonra uygulama-
ya geçilmesi uygun olur. Acid Stainler 
değişik betonlara ve değişik bekleme 
sürelerinde farklı tonlar yaratır. Bu durum 
ona tek düze boyanmış bir beton 
görüntüsü yerine, homojen olmayan ve 
doğala daha yakın, karmaşık renkler elde 
edilmesini sağlar. Uygulama sonrası yüzey 
CVC Nötralize ile yıkanır. Yüzeyin kuruması-
na takiben; isteğe bağlı olarak (mat ya da 
parlak, düşük veya yüksek kimyasal 
dayanım, fosforlu yüzey vb. ) CVC POLISH 
cila ürünlerinden biri seçilir. Seçimi yapılan 
koruyucu cila ürün uygulama prensiplerine 
uygun olarak yüzeye uygulanır. Lütfen, 
ürün seçimi ve uygulama detayları ile ilgili 
CVC Teknik Servisi ile irtibata geçiniz.

UYGULAMA

Dekoratif Yüzey Oluşturmaya Yarayan Renkli Sıvı

Rev.02-2017092216
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Fayans, Seramik, Granit Yapıştırıcı ve
Derz Dolguları 400
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C1

ürün no ambalaj nakliye şekli sarfiyat raf ömrü renk

401 25 kg kraft torba Palet 4–7 kg/m2 6 Ay Gri ve Beyaz

Çimento esaslı, tek bileşenli, fayans, seramik, 
granit ve mermerin, beton, sıva, şap gibi 
çimento esaslı yüzeyler üzerine 
yapıştırılmasında kullanılan, yüksek stabiliteye 
sahip, kullanımı kolay ve son derece ekonomik 
bir yapıştırıcıdır.

ÜRÜN TANIMI

dekoratif tuğla, cam mozaik, yapay ve 
doğal taşların yapıştırılmasında,

ve dikey uygulamalarında,

malzemeleri,

havuzları, su depoları gibi ıslak hacimli 

KULLANIM ALANLARI

Karışım 3-5 dakika dinlendirildikten sonra 
tekrar karıştırılarak, seramik ebadına 
uygun dişli bir taraklı malayla, tek yönde 
çekilerek yüzeye yayılır. 
Seramikler,  normal sıcaklık ve nem 
koşullarında 20 dakika içerisinde tarakla-
nan harç üzerine yapıştırılır. Açık 
bekletme süresi, normal sıcaklık ve nem 

şartlarına bağlı olarak, üzerine yapıştırıla-
bilme süresi, daha kısa olabilir. 
Yapıştırma esnasında seramikler arasın-
da istenilen derz aralığı bırakılarak, 
yüzeydeki harcın seramiğe tam temasını 
sağlamak için hafifçe bastırılır ve harcın 
içinde yüzmesi sağlanır. 
Derz doldurma işlemi, duvar uygulama-
larında yaklaşık 24 saat, zemin 
uygulamalarında ise yaklaşık 48 saat 
sonra yapılmalıdır. Derzlerde uygun bir 
CVC JF Derz Dolgusu kullanılması tavsiye 
edilir.

UYGULAMA

Fayans Yapıştırıcısı

TA

ürün no ambalaj nakliye şekli sarfiyat raf ömrü renk

403 25 kg kraft torba Palet 2–7 kg/m2 12 Ay Gri ve Beyaz

Çimento esaslı, tek bileşenli, fayans, seramik, 
granit ve mermerin, beton, sıva, şap gibi 
çimento esaslı yüzeyler üzerine 
yapıştırılmasında kullanılan, yüksek 
stabiliteye sahip, kullanımı kolay ve son 
derece ekonomik bir yapıştırıcıdır.

ÜRÜN TANIMI

dekoratif tuğla, cam mozaik, yapay ve 
doğal taşların yapıştırılmasında,

yatay ve dikey uygulamalarında,
-

ma malzemeleri,

havuzları, su depoları gibi ıslak hacimli 

KULLANIM ALANLARI

Karışım 3-5 dakika dinlendirildikten sonra 
tekrar karıştırılarak, seramik ebadına 
uygun dişli bir taraklı malayla, tek yönde 
çekilerek yüzeye yayılır. 
Seramikler,  normal sıcaklık ve nem 
koşullarında 20 dakika içerisinde tarakla-
nan harç üzerine yapıştırılır. Açık 
bekletme süresi, normal sıcaklık ve nem 

şartlarına bağlı olarak, üzerine yapıştırıla-
bilme süresi, daha kısa olabilir. 
Yapıştırma esnasında seramikler arasın-
da istenilen derz aralığı bırakılarak, 
yüzeydeki harcın seramiğe tam temasını 
sağlamak için hafifçe bastırılır ve harcın 
içinde yüzmesi sağlanır. 
Derz doldurma işlemi, duvar uygulama-
larında yaklaşık 24 saat, zemin 
uygulamalarında ise yaklaşık 48 saat 
sonra yapılmalıdır. Derzlerde uygun bir 
CVC JF Derz Dolgusu kullanılması tavsiye 
edilir.

UYGULAMA

Rev.02-2017092218
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C2

ürün no ambalaj nakliye şekli sarfiyat raf ömrü renk

402 25 kg kraft torba Palet 3–5 kg/m2 12 Ay Gri ve Beyaz

Çimento esaslı, tek bileşenli, fayans, seramik, 
granit ve mermerin, beton, sıva, şap gibi 
çimento esaslı yüzeyler üzerine yapıştırılmasın-
da kullanılan, yüksek performanslı, kayma 
özelliği azaltılmış ve uzun çalışma süresine 
sahip yapıştırma harcıdır. 

ÜRÜN TANIMI

tuğla, cam mozaik, yapay ve doğal taşların 
yapıştırılmasında,

dikey uygulamalarında,

kotto, klinker gibi kaplama malzemelerinin yatay 
ve düşeyde beton, sıva, şap gibi yüzeylere 
uygulanmasında,

su depoları gibi ıslak hacimli mekânlarda,

uygulamalarında,

merkezleri, hastane, okul gibi mekanlarda 
kullanılır.

KULLANIM ALANLARI

Karışım 3-5 dakika dinlendirildikten sonra 
tekrar karıştırılarak, seramik ebadına uygun 
dişli bir taraklı malayla, tek yönde çekilerek 
yüzeye yayılır. 

koşullarında 20 dakika içerisinde 
taraklanan harç üzerine yapıştırılır. Açık 
bekletme süresi, normal sıcaklık ve nem 
koşullarında yaklaşık 20 dakikadır. Ortam 
şartlarına bağlı olarak, üzerine 
yapıştırılabilme süresi, daha kısa olabilir. 
Yapıştırma esnasında seramikler arasında 
istenilen derz aralığı bırakılarak, yüzeydeki 
harcın seramiğe tam temasını sağlamak 
için hafifçe bastırılır ve harcın içinde 
yüzmesi sağlanır. 
Derz doldurma işlemi, duvar 
uygulamalarında yaklaşık 24 saat, zemin 
uygulamalarında ise yaklaşık 48 saat sonra 
yapılmalıdır. Derzlerde uygun bir CVC Derz 
Dolgusu kullanılması tavsiye edilir.

UYGULAMA

Yüksek Mukavemetli Yapıştırma Harcı - Tip C2

ürün no ambalaj nakliye şekli sarfiyat raf ömrü renk

404 25 kg kraft torba Palet 4–7 kg/m2 6 Ay Gri ve Beyaz

bileşenli, granit, mermer, doğal taş, fayans, 
seramik, cam mozaiklerin beton, sıva, şap gibi 
çimento esaslı yüzeyler üzerine yapıştırılmasında 
kullanılan, yüksek performansa sahip, esnek 
yapıştırma harcıdır. 

ÜRÜN TANIMI

tuğla, cam mozaik, yapay ve doğal taşların 
kuvvetli yapıştırılmasında,

yapıştırılmasında,

depoları gibi ıslak hacimli mekânlarda, 

levha, prefabrik hafif beton yapı elemanları, 
anhidrit zeminlerde (astar kullanarak), yerden 
ısıtma sistemlerinde, mevcut seramik kaplamalı 
yüzeylerde,

yüzeylerde, 

uygulamalarında kullanılabilir. 

KULLANIM ALANLARI

Karışım 3-5 dakika dinlendirildikten sonra 
tekrar karıştırılarak, seramik ebadına uygun 
dişli bir taraklı malayla, tek yönde çekilerek 
yüzeye yayılır. 

koşullarında 20 dakika içerisinde tarakla-
nan harç üzerine yapıştırılır. Açık bekletme 
süresi, normal sıcaklık ve nem koşullarında 
yaklaşık 20 dakikadır. Ortam şartlarına 
bağlı olarak, üzerine yapıştırılabilme süresi, 
daha kısa olabilir. 
Yapıştırma esnasında seramikler arasında 
istenilen derz aralığı bırakılarak, yüzeydeki 
harcın seramiğe tam temasını sağlamak 
için hafifçe bastırılır ve harcın içinde 
yüzmesi sağlanır. 
Derz doldurma işlemi, duvar uygulama-
larında yaklaşık 12 saat, zemin uygulama-
larında ise yaklaşık 24 saat sonra 
yapılmalıdır. Derzlerde uygun bir CVC DD 
Derz Dolgusu kullanılması tavsiye edilir.

UYGULAMA
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JF

ürün no ambalaj nakliye şekli sarfiyat raf ömrü renk

406 20 kg kraft torba Palet Değişken 6 Ay Değişken

Çimento esaslı, tek bileşenli, fayans, seramik, 
çini, granit, mermer, dekoratif tuğla, cam 
mozaik, yapay ve doğal taşlar için dekoratif, 
su geçirmez, fleks, rötresiz ve titreşimlere 
dayanıklı hazır bir karışımdır.

ÜRÜN TANIMI

dekoratif tuğla, cam mozaik, yapay ve 
doğal taşların yapıştırılmasında,

ve dikey uygulamalarında,

havuzları, su depoları gibi ıslak hacimli 

KULLANIM ALANLARI

CVC JF kauçuk mala yardımı ile 
seramiklerin üzerine yayılıp derz araları 
doldurulur. Fazla malzeme derzlerden 
diyagonal şekilde sıyrılır. 
Derin derzlerde önce malzemenin 
çekmesi beklenmeli daha sonra bu işlem 
tekrarlanmalıdır.
 Malzeme parmak baskısına dayanın-
caya kadar beklenir. Tüm yüzey nemli bir 
sünger ile perdahlanır ve can suyu verilir. 
Bu işlem hidratasyonu dengelemek için 
yapılır, malzeme kalıntıları temizlenir ve 
CVC JF’lerin son sekli verilir. Ertesi gün, 
malzeme kuruduktan sonra seramikler 
kuru ve temiz bir bezle parlatılır.

UYGULAMA

Derz Dolgu Malzemesi

EpoFuga

ürün no ambalaj nakliye şekli sarfiyat raf ömrü renk

403 5 kg (A+B) set Palet Değişken 12 Ay Beyaz, Gri, Krem, Bej
ve özel

mermer, granit, antiasit seramik, cam mozaik ve 
cam tuğla gibi malzemelerin yapıştırılması ve 
derzlerinin doldurulmasında kullanılan, kimyasallara 
ve bakterilere karşı dayanıklı, su ile temizlenebilen, 
yüksek performanslı, yapıştırıcı ve derz dolgu 
malzemesidir.

ÜRÜN TANIMI

istenilen döşeme ve duvar kaplama-
larının derzlerinde,

ile laboratuar, hastane ve market gibi 
yapılarda,

mezbaha, mandıra, hazır yemek tesisi 
ve gıda endüstrisi yapılarında,

termal yüzme havuzları, mineral su/tuz 
tankları, hayvanat bahçesi, endüstriyel 
kimya tesislerinde 

KULLANIM ALANLARI

CVCEPOFUGA mala ile veya ağızdan 
dolma tabanca ile yapılabilir. 

Mala ile uygulama;  
Hazırlanan harcı, uygulanacak yüzeye 
yayıp, plastik ya da sert kauçuk bir mala 
ile iyice sıyırarak derzler doldurulur. Yüzey 
sıcaklığına bağlı olarak 15-30 dakika 
beklenir. 

Harç tabancası ile uygulama;  
Hazırlanan harç, ağızdan dolma taban-
caya doldurduktan sonra uygun bir 
nozul takıp derzlere boşaltılır. Plastik ya 
da sert kauçuk bir mala ile iyice sıyırarak 
derzler doldurulur. Yüzey sıcaklığına bağlı 
olarak 15-30 dakika beklenir.

UYGULAMA

Rev.02-2017092220

Reaksiyon Epoksi Reçine Esaslı, İki Bileşenli, Kimyasallara Ve
Bakterilere Dayanıklı Yapıştırıcı Ve Derz Dolgu Malzemesi
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Çimento esaslı, ekstra katkılar içeren, su geçirimsiz, fayans seramik yapıştırma harcıdır. Gri ve beyaz 
renklerdedir.

Çimento esaslı, ekstra katkılar içeren, su geçirimsiz, özellikle su yalıtım sistemlerinde kullanılan, 
fayans-seramik yapıştırma harcıdır. (C2 Tip yapıştırıcıdır) Gri ve beyaz renklerde. 

Çimento esaslı, ekstra katkılar içeren, su geçirimsiz, fayans seramik yapıştırma harcıdır.  Gri ve beyaz 
renklerdedir.

Çimento esaslı, ekstra katkılar içeren, granit, mermer, taş yapıştırma harcıdır. Yatay yüzeylerde kullanılır. 
Gri ve beyaz renklerdedir.

Çimento esaslı, gaz beton tuğla ve blokların yapıştırılması için kullanılan, suya dayanıklı, gazbeton 
örgü tutkalıdır.

Çimento esaslı; fayans, seramik, çini, granit, mermer, dekoratif tuğla, cam mozaik, yapay ve doğal 
taşlar için titreşimlere dayanıklı derz dolgusudur. Gri, beyaz, açık ve koyu renklerdedir.

Çimento esaslı; fayans, seramik, çini, granit, mermer, dekoratif tuğla, cam mozaik, yapay ve doğal 
taşlar için titreşimlere dayanıklı derz dolgusudur. Gri, beyaz, açık ve koyu renklerdedir.

Çimento esaslı; fayans, seramik, çini, granit, mermer, dekoratif tuğla, cam mozaik, yapay ve doğal 
taşlar için titreşimlere dayanıklı derz dolgusudur.  Kalınlık min. 4mm max. 20mm olmalıdır.

Reaksiyon epoksi reçine esaslı, kimyasallara ve bakterilere karşı dayanıklı, su ile temizlenebilen, iki bileşenli, 
granit, antiasit seramik, cam mozaik ve cam tuğla vb. malzemelerin yapıştırıcı ve derz dolgu malzemesidir.

Hibrit esaslı, yapıştırma arttırıcı nitelikte, film oluşturan dönüşüm astarıdır. (seramik üzerine seramik 
yapıştırmada vb. dönüşüm astarı olarak kullanılabilir.) 

KOD ÜRÜN ADI ÜRÜN TANIMI VERİM AMBALAJ

401

402

403

404

405

406-1

406-2

407

408

430

CVC C1

CVC C2

CVC TA

CVC GA

CVC GCA

CVC JF

CVC JF-Fleks

CVC JF-Full

CVC EpoFuga

CVC PRIMER TG5

~3,5-6,3 kg/m2

~4-7 kg/m2

~3,7-6,3 kg/m2

~3,50-6,15 kg/m2

~3-8 kg/m2

Değişken

Değişken

Değişken

Değişken

~0,10-0,15 kg/m2

25 Kg

25 Kg

25 Kg

25 Kg

25 Kg

20 Kg

20 Kg

20 Kg

5 Kg

5 Kg

PRIMER TG 5

ürün no ambalaj nakliye şekli sarfiyat raf ömrü renk

430 5-20 kg bidon Palet 150–350 gr/m2 12 Ay Açık Pembe Sıvı

Özel polimer içeren, havanın nemi ile 
kürlenen, mineral dolgulu, tek bileşenli, 
aderans arttırıcı, geçirimsiz yüzeylerde kullanı-
labilen, yapışma özelliği çok güçlü astar 
malzemedir. 

ÜRÜN TANIMI

yüzeylerden kullanılabilir.     

KULLANIM ALANLARI

CVC PRIMER TG 5 rulo veya fırça yardımıyla 
yüzeye eşit bir şekilde sürülür ve kurumaya 
bırakılır. Alçı, şap veya beton gibi çok emici 
yüzeylerde 2 kat uygulanmalıdır. Kuruma 
süresi yaklaşık 60 dakikadır. Hava şartları ve 
zemin durumuna bağlı olarak değişkenlik 
gösterebilir. Kurumadan üzerine uygulama 

geçerse, tekrar bir kat atılması tavsiye edilir. 

UYGULAMA

Aderans Arttırıcı Geçirimsiz Yüzey Astarı

21Rev.02-20170922
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İç ve Dış Cephe Kaplama Sistemleri



PA

ürün no ambalaj nakliye şekli sarfiyat raf ömrü renk

501 25 kg kraft torba Palet ~1,40 kg/m2 x mm 6 Ay Gri

Isı ve ses yalıtım levhalarının yapıştırılmasında 
kullanılan yüksek yapıştırma özelliğine sahip, 
polimer modifiye ve çimento esaslı hazır 
harçtır.

ÜRÜN TANIMI

Extrude polistiren (XPS) veya expanded 
polistiren (EPS) levhaların ve taş yünü ısı 
yalıtım levhalarının; bina iç ve dış yüzeyler-
ine; düşeyde, yatayda ve tavanda 
yapıştırılmasında kullanılır.

KULLANIM ALANLARI

panel vb. yüzeylere çok iyi yapıştırma 
sağlar. 

için uygundur.

ÖZELLİKLERİ/AVANTAJLARI

    Isı Yalıtım Levhaları Yapıştırma Harcı

PP

ürün no ambalaj nakliye şekli sarfiyat raf ömrü renk

502 25 kg kraft torba Palet ~1,35 kg/m2 6 Ay Gri

Isı yalıtım levhalarının üzerine sıva yapılması 
için kullanılan, yüksek mukavemet gösteren, 
aderansı yüksek, polimer modifiye, kullanıma 
hazır, çimento esaslı hazır harç.

ÜRÜN TANIMI

Tüm yapılarda, extrude polistiren (XPS), 
expanded polistiren (EPS) levhaların ve 
taş yünü ısı yalıtım levhalarının üzerine 
sıva olarak kullanılır.

KULLANIM ALANLARI

elastik yapıya sahiptir.

için uygundur.

ÖZELLİKLERİ/AVANTAJLARI

Rev.02-2017092224

Isı Yalıtım Levha Sıva Harcı
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DP

ürün no ambalaj nakliye şekli sarfiyat raf ömrü renk

503 25 kg kraft torba Palet 2,5–4 kg/m2 12 Ay

Çimento esaslı, polimer modifiye, su itici özellikte, 
özel dolgu boyutu sayesinde dekoratif bir görüntü 
veren, kuruduktan sonra üzeri boyanabilen, 
buhar geçirgenliği sayesinde nefes alma özelliği 
olan, dış hava şartlarına oldukça dayanımlı 
kullanıma hazır, yüzey kaplama malzemesidir. 

ÜRÜN TANIMI

Mantolama sistemlerinde son kat kaplama 
olarak veya iç - dış cephelerde dekoratif 
kaplama olarak kullanılır

KULLANIM ALANLARI

-
vemete sahiptir.

elastik yapıya sahiptir.

için uygundur.

alma özelliği vardır.

ÖZELLİKLERİ/AVANTAJLARI

Dekoratif  Sıva

ürün no ambalaj nakliye şekli sarfiyat raf ömrü renk

404 35 kg kraft torba Palet ~1,6 kg/m2 x mm 12 Ay Gri

Gri çimento ve perlit esaslı, çevre dostu katkı 
maddeleri ve özel granülometriye sahip agrega-
lar içeren, yüksek performanslı, uzun ömürlü, 
mükemmel su buharı geçirgen özelliği olan, el 
veya sıva makinesi ile uygulanabilen, iç ve dış 
cephe hazır sıvasıdır.

ÜRÜN TANIMI

yüzeylerde,

sistem elemanları üzerine, 

almayan yüzeylerde,

mekanlarda,

sıva olarak kullanılır.

KULLANIM ALANLARI

karşı dayanıklıdır. 

engeller. Uygulandığı yapının değerini 
korur.

yatay ve tavan uygulamaları için uygun-
dur.

olduğundan, yüzeyin rahat nefes almasına 
olanak sağlar. 

için alt sıva olarak kullanılır.

veya son kat sıvası olarak kullanılır.

(mermer) yapıştırıcılar için alt sıva olarak 
kullanılır.

ÖZELLİKLERİ/AVANTAJLARI
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Perlitli Hazır Sıva
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RP



FP

ürün no ambalaj nakliye şekli sarfiyat raf ömrü renk

505 35 kg kraft torba Palet ~1,60 kg/m2 x mm 12 Ay

Çimento esaslı, çevre dostu katkı maddeleri 
ve özel granülometriye sahip agregalar 
içeren, yüksek performanslı, su yalıtımı 
özelliği arttırılmış, elle veya sıva makinesi ile 
uygulanabilen, iç ve dış cephe sıvasıdır.

ÜRÜN TANIMI

yüzeylerde,

sistem elemanları üzerine, 

kat sıvası olarak,

(mermer) yapıştırıcılar için alt sıva olarak,

almayan yüzeylerde,

mekanlarda, 

kağıdı kaplamaya hazır hale getirmek için son 
kat sıvası olarak kullanılır.

KULLANIM ALANLARI

karşı dayanıklıdır. 

derecede engeller. Uygulandığı yapının 
değerini korur.

olduğundan, yüzeyin rahat nefes alması-
na olanak sağlar. 

-
mini azaltır.

için uygundur,

ÖZELLİKLERİ/AVANTAJLARI

Bitirme Sıvası

PRIMER CP

ürün no ambalaj nakliye şekli sarfiyat raf ömrü renk

530 12-15 kg kova Palet 150–250 gr/m2 6 Ay Açık Yeşil

için alçı sıva ve çimento esaslı sıvaların 
yüzeye tutunmasını sağlayan, su bazlı 
astardır.

ÜRÜN TANIMI

arttırmak amaçlı,  

uygulamalarda; alçı, kireç ve çimento 
esaslı sıva harçlarının brüt beton yüzey-
lere aderansını arttırmak için kullanılır.

KULLANIM ALANLARI

ve sıvaların hızlı su kaybını önler.

süresini ve işlenebilirliğini artırır.

için uygundur. 

ÖZELLİKLERİ/AVANTAJLARI

Rev.02-2017092226

Brüt Beton, Çimento ve Alçı Bazlı Yüzeyler İçin Astar Malzemesi

10
0

20
0

30
0

40
0

50
0

60
0

70
0

80
0

90
0

10
00

11
00

12
00

13
00



Çimento esaslı, yapışma mukavemeti yükseki polistiren levha yapıştırma harcıdır.                                        
.

Çimento esaslı, elyaf takviyeli, mekanik mukavemeti yüksek, polistiren levha sıva harcıdır.                                        
.

Çimento esaslı, mekanik mukavemeti yüksek, su itici, dış cephelerde son katta dekoratif dokulu yüzey 
oluşturan, kaplama malzemesidir.

Çimento esaslı, mekanik mukavemeti yüksek, su itici, dış cephelerde son katta dekoratif dokulu yüzey 
oluşturan, kaplama malzemesidir.

Çimento ve perlit esaslı, çevre dostukatkı maddeleri ve özel agregalar içeren, el veya sıva makinesi ile 
uygulanabilen, silikonlu iç ve dış cephe hazır sıvasıdır. Gri (iç-dış) Beyaz (iç)

Çimento ve perlit esaslı, çevre dostukatkı maddeleri ve özel agregalar içeren, el veya sıva makinesi ile 
uygulanabilen, silikonlu iç ve dış cephe ince yalıtım sıvasıdır.

Çimento esaslı, özellikle dış cephe beton ve sıva yüzeylerin boya öncesi düzeltilmesinde kullanılan, 
yüksek performanslı, dış cephe saten dokulu macun malzemesidir. (Min-Kalınlık: 0,4mm Max-Kalınlık: 2mm)

Akrilik esaslı, yüzeyin nefes almasına imkan veren, kullanıma hazır, iç yüzey saten macun malzemesidir. 
.

Silan-siloksan esaslı, su bazlı, yüzeyler için koruyucu, su itici nitelikte, şeffaf, su geçirimsiz emülsiyon 
malzemesidir.

Uygulandığı yüzeylerde UV, alkali ve aşınmaya karşı yüksek direnç sağlayan, solma-sararma 
yapmayan, renklere canlılık veren, solvent esaslı, şeffaf verniktir.

SBR esaslı, brüt beton duvar ve tavanlar için alçı sıva ve çimento esaslı sıvaların yüzeye tutunmasını 
sağlayan, su bazlı astar malzemesidir.

KOD ÜRÜN ADI ÜRÜN TANIMI VERİM AMBALAJ

CVC PA

CVC PP

CVC DP

CVC DPF

CVC RP

CVC FP

CVC PUTTY CEM

CVC PUTTY AC

CVC GUARD S20

CVC POLISH 90

CVC PRIMER CP

501

502

503-1

503-2

504

505

506

507

508

205-2

530

~2-3 kg/m2

~3-4 kg/m2

~2,5-4 kg/m2

~2,5-4 kg/m2

1,6 kg/m2xmm

1,6 kg/m2xmm

1,5 kg/m2xmm

1,4 kg/m2xmm

~0,15 kg/m2

~0,15 kg/m2

~0,2-0,3 kg/m2

25 Kg

25 Kg

25 Kg

25 Kg

35 Kg

35 Kg

20 Kg

20 Kg

30 Kg

4/15 Kg

15/20 Kg
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Su Yalıtım Malzemeleri



1C

ürün no ambalaj nakliye şekli sarfiyat raf ömrü renk

601 25 kg kraft torba Palet ~1,60 kg/m2 x mm 12 Ay

Çimento ve polimer esaslı, tek bileşenli, su 
geçirimsizlik sağlayan, kullanımı kolay, esnek 
su yalıtım malzemesidir.

ÜRÜN TANIMI

temeller, köprüler,

-
da kullanılır.

KULLANIM ALANLARI

düzeltmede çok büyük avantaj sağlar. 

yüzeye gerdirilmesinde çok büyük rahat-
lık sağlar. 

mala ya da püskürtülerek uygulanabilir).

uygulanabilir.
-

bilir.

dayanıklıdır.

ÖZELLİKLERİ/AVANTAJLARI

Esnek Su Yalıtım Harcı

2C

ürün no ambalaj nakliye şekli sarfiyat raf ömrü renk

602 Palet ~1,40 kg/m2 6 Ay

geçirimsizlik sağlayan, kullanımı kolay, elastik 
su yalıtım malzemesidir.

ÜRÜN TANIMI

boruları,

temeller, köprüler,

yüzme ve süs havuzları gibi ıslak hacimli 

KULLANIM ALANLARI

mala ya da püskürtülerek uygulanabilir).

uygulanabilir.

-
bilir.

dayanıklıdır.

ÖZELLİKLERİ/AVANTAJLARI

Rev.02-2017092230

Elastik Su İzolasyon Malzemesi
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2C FLEX

ürün no ambalaj nakliye şekli sarfiyat raf ömrü renk

603 Palet 1,5 kg/m2 12 Ay Gri

Çimento ve akrilik esaslı, iki bileşenli, su 
geçirimsizlik sağlayan, kullanımı kolay, 
elastikiyeti yüksek su yalıtım malzemesidir.

ÜRÜN TANIMI

boruları,

temeller, köprüler,

yüzme ve süs havuzları gibi ıslak hacimli 
mekânlarda kullanılır.

KULLANIM ALANLARI

mala ya da püskürtülerek uygulanabilir).

uygulanabilir.

-
bilir.

dayanıklıdır.

yüksek yapışma ve elastikiyet gösterir.

ÖZELLİKLERİ/AVANTAJLARI

Elastikiyeti Yüksek  Su İzolasyon Malzemesi

ürün no ambalaj nakliye şekli sarfiyat raf ömrü renk

604 10/20 kg teneke Palet 0,1-150 ml/m2 12 Ay
ve özel

Havuz kimyasallarına, Ultraviyole ışınlarına 
ve atmosfer koşullarına dayanıklı; tek 
bileşenli; kullanıma hazır koruyucu havuz 
boyasıdır. Çimento esaslı sistemlerin sistem 
bileşenidir.

ÜRÜN TANIMI

CVC 2C’nın üzerine koruyucu kaplama 
olarak,

kalıcı renk istenen sistemlerde son kat 
olarak,

direncinin yüksek olması nedeni ile deniz 
kenarı ve endüstriyel tesislerde tercih edilir.

KULLANIM ALANLARI

çok yüksektir.

sudan etkilenmez.
-

vemet sağlar.

engeller.

ya da püskürtülerek uygulanabilir).

uygulanabilir.

ÖZELLİKLERİ/AVANTAJLARI

31

Havuz Boyası

Rev.02-20170922

POOL PAINT 20



2B

ürün no ambalaj nakliye şekli sarfiyat raf ömrü renk

611 32 kg set Palet ~1,60 kg/m2 x mm 12 Ay

özel elyaf katkılı, toprağın agresif etkilerine 
oldukça dayanıklı, elastik su yalıtım 
malzemesidir.

ÜRÜN TANIMI

altında kalan kısımlarda, 

temel kazıklarında,

yalıtımların tamiratında,

yüzeye yapıştırılmasında, 

düşeyde kullanılır.

KULLANIM ALANLARI

göre daha az sarfiyat ile aynı kalınlık elde edilebilir.
-

den uygulanabilir.

ve kılcal çatlak oluşumlarında sızdırmazlığını 
muhafaza eder. 

CVC TEKSTIL 
MEMBRAN donatısı kullanarak çok daha yüksek 
mukavemetlere dayanıklı hale getirilebilir.

dayanıklıdır.

çimento levha ve çimento yonga levhalar ve 
benzerleri üzerine uygulanabilir.

zamandan tasarruf sağlar.

püskürtülerek uygulanabilir). 

mükemmel aderans sağlar. 

-
mel dayanımı vardır.

ÖZELLİKLERİ/AVANTAJLARI

Kauçuk Ve Bitüm Esaslı, İki Bileşenli Su Yalıtımı

PRIMER AC

ürün no ambalaj nakliye şekli sarfiyat raf ömrü renk

630 10/30 kg bidon Palet 12 Ay

için kullanılan, genel amaçlı, su bazlı emülsiyondur. 
Tesviye şapı, fayans ve seramik yapıştırıcıları, tamir 
harcı, grout harcı vb. çimento esaslı 
uygulamalarından önce, yapıştırmayı sağlamak 
amaçlı yüzeye sürülen astar malzemedir.

ÜRÜN TANIMI

aderansı arttırmak ve oluşabilecek hava kabarcıklarını 
engellemek amacıyla,

sunta gibi emici yüzeylerin nemden korunmasında,

kaybetmesinden meydana gelebilecek çatlakları 
önlemek için,

önce yapıştırıcı harcının hızlı su kaybetmesini ve 
kaplamanın zamanla dökülmesini önlemek amacıyla,

altlarında tozumazlık sağlamak,

kaymazlık sağlamak, 

olarak kullanılır.

KULLANIM ALANLARI
sağlar.

kullanılabilir.

ÖZELLİKLERİ/AVANTAJLARI

Rev.02-2017092232

Genel Amaçlı Astar
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Çimento esaslı, esnek, tek bileşenli, su ile karıştırılarak hazırlanan, elastik su izolasyon mazemesidir. 
.

Çimento esaslı, esnek, tek bileşenli, su ile karıştırılarak hazırlanan,, kendiliğinden yayılan, elastik su 
izolasyon mazemesidir.

.

Çimento ve akrilik kopolimer esaslı, iki bileşenli, süper elastik su yalıtım malzemesidir. (A:8Kg  

Özel reçine esaslı, havuz kimyasallarına, UV ışınlarına ve hava şartlarına dayanıklı, tek bileşenli, 
kullanıma hazır havuz boyasıdır.

Çimento esaslı, eski-yeni yapılarda, beton yüzeyine negatif/pozitif yönden uygulanabilen 
kristalize su yalıtım malzemesidir.

Çimento esaslı, beton ve duvarlarda aktif su kaçaklarını genleşerek önleyen ve ani priz alan tıkaç 
harcıdır.

.

.

KOD ÜRÜN ADI ÜRÜN TANIMI VERİM AMBALAJ

CVC 1C

CVC 1C SL

CVC 2C

CVC 2C FLEX

CVC POOL PAINT 20

CVC CRYSTAL

CVC PLUG

CVC LP

CVC 2B

CVC PRIMER AC

601-1

601-2

602

603

604

606

607

608

611

630

~1,7-4 kg/m2

~1,7-4 kg/m2

~1,6-3,6 kg/m2

~1,5-3,2 kg/m2

~0,10-0,15 ml/m2

~1,2-2 kg/m2

Değişken

~2-4 kg/m2

~1,2 kg/m2

~0,08-0,15 kg/m2

25 Kg

25 Kg

25 Kg

28 Kg

10/20 Kg

25 Kg

5/15 Kg

10/20 Kg

30 Kg

10/30 Kg
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Grout, Ankraj ve Onarım Ürünleri



GM

ürün no ambalaj nakliye şekli sarfiyat raf ömrü renk

25 kg kraft torba Palet ~1900 kg/m 6 Ay Gri

Çimento esaslı, büzüşme yapmayan, yüksek 
akışkanlıkta olmasına karşın, genleşme 
özelliğiyle rötreyi önleyen, kullanıma hazır, 
yüksek mukavemetli akıcı harçtır.  

ÜRÜN TANIMI

-
inde,

başlıklarında,

doldurulmasında kullanılır.

KULLANIM ALANLARI

mukavemet değerlerine ulaşır.

yoktur, toksik değildir.

ÖZELLİKLERİ/AVANTAJLARI

Rötresiz, Akıcı Grout Dolgu Harcı

RM 5

ürün no ambalaj nakliye şekli sarfiyat raf ömrü renk

25 kg kraft torba Palet ~1,55 kg/m2 x mm 12 Ay Gri

Çimento esaslı,  silis dumanı içeren, tek 
bileşenli, polimer modifiye, yüksek stabiliteye 
sahip,  yüzeylerde düzgün bitiş sağlayan tamir 
harcıdır. 
En az 1,0 mm-en fazla 5 mm kalınlığa kadar 
olan uygulamalar için önerilir.

ÜRÜN TANIMI

sıvanmasında,
-

inde boşlukların doldurulmasında ve 
sıvanmasında,

zemininin tesviyesinde,

sıvanmasında,

KULLANIM ALANLARI

mukavimdir.

aderansı yüksektir.

edilir.

oldukça yüksektir.

ÖZELLİKLERİ/AVANTAJLARI
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RM 40

ürün no ambalaj nakliye şekli sarfiyat raf ömrü renk

706 25 kg kraft torba Palet 1,75 kg/m2 x mm 12 Ay Gri

Özel çimento esaslı, silis dumanı içeren, bazalt elyaf 
takviyeli (alkali ve kimyasal dayanım) elyaf ve PP fiber 
takviyeli, tiksotropik, polimer modifiye yapısal tamir 
harcıdır. 
Özellikle iskele güçlendirme için tasarlanmıştır. 
10 mm’den 40 mm’ye kadar olan uygulamalar için 
önerilir.

ÜRÜN TANIMI

boşlukların doldurulmasında,

boşlukların doldurulmasında,

tümünde,

tesviyesinde,

yatayda, yüksek aderans gücü istenilen tüm 
montaj, tamir, sıva ve binanın yapısal onarım 
işlerinde kullanılır. 

KULLANIM ALANLARI

mala metodu ile uygulanabilir.

mukavimdir.

Aşındırıcı tuzlara karşı dayanımı çok yüksek-
tir.

idealdir. 

-
tir. 

ye kadar çıkabilir.

ÖZELLİKLERİ/AVANTAJLARI

Yapısal Tamir Harcı

ürün no ambalaj nakliye şekli sarfiyat raf ömrü renk

751 Palet 1 kg/elyaf 12 Ay Şeffaf

Solventsiz epoksi esaslı, iki bileşenli epoksi laminasyon 
reçinesidir. Karışım viskozitesi hem yatay hem de düşey 
satıhlarda çok kolay kullanılmasını sağlar. Solvent ve 
aktif madde içermediği için kapalı alanlarda rahatlıkla 

ÜRÜN TANIMI

-
rilmesinde, 

bağlayıcı olarak kullanılır.

KULLANIM ALANLARI

kapalı ortamlarda rahatlıkla kullanılır.

ve kimyasal direncini arttırır.

ÖZELLİKLERİ/AVANTAJLARI

37

Solventsiz Epoksi Esaslı Laminasyon Reçinesi

Rev.02-20170922

LAMINATE EP



Alümina çimento esaslı, polimer modifiye, genleşme özellikli, rötresiz, akışkan, yüksek performanslı 
grout harcı-max 3cm

Alümina çimento esaslı, polimer modifiye, genleşme özellikli, rötresiz, akışkan, yüksek performanslı 

Alümina çimento esaslı, polimer modifiye, genleşme özellikli, rötresiz, akışkan, yüksek performanslı 
grout harcı-max 15cm

Alümina çimento esaslı, tek bileşenli, polimer modifiyeli, korozyon önleyici, eski-yeni beton 
arasında aderans sağlayan kaplama ve astar malzemesi.

Alümina çimento esaslı, akışkan, rötresiz, erken çok yüksek dayanımlı, çok hızlı priz alan, ankraj ve 

Çimento esaslı, tek bileşenli, polimer modifiye, yüksek stabiliteye sahip, brüt beton yüzeylerde 
düzgün bitiş sağlayan tamir harcı (min 1mm - max 5mm kalınlık)

Çimento esaslı,  tek bileşenli, polimer modifiyeli, elyaf takviyeli, yüksek stabiliteye sahip tamir 
harcı (Tek seferde max 30mm kalınlık)

güçlendirmede kullanılan, ankraj ve montaj harcı (Tek seferde max 30mm kalınlık)

Epoksi esaslı, nem töleranslı, iki bileşenli, yatay ve dikeyde kullanılabilen, yüksek performanslı, 
ankraj ve montaj malzemesi 

uygulanabilen,  korozyon önleyici, eski-yeni beton yapıştırma, ankraj, tamir ve tesviye malzemesi

Epoksi esaslı, nem töleranslı, iki bileşenli, yatay ve dikeyde kullanılabilen, zımpara yapılabilen, 

(600ml sosis)

.

hem de düşey satıhlarda çok kolay kullanılmasını sağlar.     

.

CVC GM 10/30

CVC GM 10/70

CVC GM 10/150

CVC RM CA

CVC RM T1

CVC RM 5

CVC RM 30

CVC RM 40

CVC EPOFIX W30

CVC PUTTY EPW

CVC RM EPW 30

CVC EPOGROUT EPW 42

CVC RM EPW LIGHT

CVC MASTIC PU 40

CVC INJECTION EP

CVC LAMINATE EP

CVC SPN U 300 FRP

ESALAM-C14-50

ESALAM-C12-100

KOD ÜRÜN ADI ÜRÜN TANIMI VERİM AMBALAJ

701-1

701-2

701-3

730

703

704

705

706

707

708

709

709

710

711

721

751

755

756-1

756-2

~1900 kg/m

~1900 kg/m

~1900 kg/m

~1,55 kg/lt

~1,55 kg/m2 x mm

~1,55 kg/m2 x mm

~1950 kg/m

25 Kg

25 Kg

25 Kg

25 Kg

25 Kg

25 Kg

25 Kg

25 Kg

5 Kg

5/10 Kg

5/10 Kg

25 Kg

5 Kg

1 Adet

20 Kg

20 Kg

1 m2

70 mm2

120 mm2

SPN U 300 FRP

ürün no ambalaj nakliye şekli sarfiyat raf ömrü renk

50 m rulo Palet 1 m2/m2 12 Ay Gri

SPN U 300 FRP
-

ÜRÜN TANIMI

karşı güçlendirilmesinde,

kullanılır.

KULLANIM ALANLARI

ÖZELLİKLERİ/AVANTAJLARI

Karbon Elyaflı Kumaş

Rev.02-2017092238
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Beton ve Harç Katkıları



S1

ürün no ambalaj nakliye şekli sarfiyat raf ömrü renk

10/30 kg bidon Palet %1-2 kg/çimento 12 Ay Sarı

ile reaksiyona girerek, kılcal boşluk ve 
gözenekleri dolduran, su ve rutubet için 
geçirimsizlik sağlayan katkı maddesidir.

ÜRÜN TANIMI

sızdırmazlık çukurları,
-

ları,

temeller ve köprüler,

KULLANIM ALANLARI

yoğuşmayı önler.

arttırır.

uğramasını engeller.

yapmaz.

alanlarda kesin sonuç elde edilir.

ÖZELLİKLERİ/AVANTAJLARI

Su Geçirimsizlik Katkısı

LATEX

ürün no ambalaj nakliye şekli sarfiyat raf ömrü renk

10/30 kg bidon Palet 12 Ay
emülsiyon

harçlarda yapıştırma amaçlı, su geçirimsizliğin 
artırılmasında ve genel amaçlı kullanılabilen, 
sıvı kauçuk katkı malzemesidir.

ÜRÜN TANIMI

döşeme altlarında tozumazlık amaçlı,

sağlanır.

KULLANIM ALANLARI

sağlar.

alanına sahiptir.

ÖZELLİKLERİ/AVANTAJLARI

40

Genel Amaçlı Bağlayıcı Katkı

Rev.02-20170922
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REDOZ

ürün no ambalaj nakliye şekli sarfiyat raf ömrü renk

830 30 kg bidon,
1000 kg IBC

Palet %0,1-0,5
kg/çimento

12 Ay Kahverengi

Akışkanlaştırıcı ve yüzey aktif maddeler karışımı içeren, 
çimento ve kum ile yapılan duvar harç ve sıvalarının 
işlenebilirliğini ve kohezyonunu iyileştiren, kıvam suyunu 
azaltarak yüksek mukavemet olanağı veren, hava 
sürükleyici ve akışkanlaştırıcı özellikli harç katkı malzemesi-
dir.

ÜRÜN TANIMI

istenilen durumlarda,
-

larında,

elemanları ile ilgili işlerde,
-

da kullanılabilir.

KULLANIM ALANLARI

azaltır.

olanak sağlar.

-
da (basınç ve yapışma dayanımı vb.) 

azalma sağlar ve zayiatı azaltır.

veya başka bir bileşen içermez.

oranını önemli oranda artırabilir, bu da 
çimento tasarrufu sağlayabilir.

ÖZELLİKLERİ/AVANTAJLARI

Normal Priz Alan Hava Sürükleyici-Akışkanlaştırıcı Harç Katkısı

ürün no ambalaj nakliye şekli sarfiyat raf ömrü renk

823 35 kg bidon,
1000 kg IBC

Palet %0,5–2,0
kg/çimento

12 Ay Kahverengi

-
rarak; kısa kür süresince mukavemet arttırıcı 
etki yapan, yüksek kaliteli beton veya harç 
dökümü sağlayan, klorür içermeyen, 
güvenilir sıvı beton katkısıdır.

ÜRÜN TANIMI

durumlarda veya gece boyunca don 
beklendiği durumlarda,

temel, perde, kiriş ve kolonlarda,

üretiminde,

küller içeren her tip beton ve harç için özel 
formüle edilmiştir.

KULLANIM ALANLARI

-
vemet sağlar.

sürelerinde mukavemet arttırıcı olarak 
formüle edilmiştir.

başlangıç ve bitiş priz sürelerini kısaltması 

çimento oranında azalma sonucu özellikle 
başlangıç ve nihai mukavemetlerde artış 
sağlanır.

plastik, daha akışkan ve daha kaliteli 
beton özelliği sağlar.

veya başka bir bileşen içermez. Bu sebeple 
betonarme yapılarda kullanıma uygundur.

ÖZELLİKLERİ/AVANTAJLARI

41

Soğuk Havada Beton Dökümü İçin Katkı Malzemesi

Rev.02-20170922

AFR 25



Su geçirimsizlik sağlayan, çalışılabilirliği arttıran, donma-çözünmeye karşı direnci arttıran katkı 
maddesidir.

Su itici özellikte, su geçirimsizlik sağlayan toz katkı maddesidir.                                                                
.

.

Akrilik esaslı aderans arttırıcı ve su geçirimsizlik sağlayan harç katkı maddesidir.                                                               
.

.

priz hızlandırıcı etkili, organik ve inorganik maddeler karışımı toz beton katkı maddesidir.

Pinomatik ve pompalı yaş sistem püskürtme beton uygulamalarında kullanılabilen sıvı priz 
hızlandırıcı beton katkı maddesidir.

maddesidir.

Priz geciktirici beton katkı maddesidir.                                                                                                                              
.

Çimento ve kum ile yapılan harç ve sıvalarının, işlenebilirliğini ve kohezyonunu iyileştiren, yüksek 
mukavemet veren, akışkanlaştırıcı/hava sürükleyici karç katkı maddesidir.

.

maddesidir.

geliştirilmiş selüloz elyaftır.

elyaftır.

CVC S1

CVC CA

CVC LATEX SBR

CVC LATEX AC

CVC ANTILIME

CVC SIGUNIT AL

CVC R 25

CVC AFR 25

CVC RETARDER

CVC REDOZ

CVC C CYRISTAL

FIBER SL

FIBER SF

FIBER MF

KOD ÜRÜN ADI ÜRÜN TANIMI VERİM AMBALAJ

801

801-2

802-1

802-2

803

820-1

820-2

821

825

830

835

860-1

860-2

870

%1-2 kg/çimento

330gr/50kg

~2,0 kg/m2

1-5 kg/m

%2,5-5 kg/çimento

%2,5-5 kg/çimento

%2,5-5 kg/çimento

%0,2-2 kg/çimento

%0,1-0,5 kg/çimento

%2 kg/çimento

1-3 kg/m

0,6 kg/m

3

3

3

3

30/10 Kg

10/0,33 Kg

30/10 Kg

30/10 Kg

1 Kg

25 Kg

25 Kg

125/30 Kg

125/30 Kg

125/30 Kg

125/30 Kg

1 Kg

0,6 Kg

25 Kg

ürün no ambalaj nakliye şekli sarfiyat raf ömrü renk

Palet 0,4-0,6 kg/m3 12 Ay

çatlaklarını büyük ölçüde azaltan, 
donma-çözünme, yangın, darbe ve aşınma 
dayanımı gibi özelliklerini iyileştiren, yüksek 

homojen dağılarak üç boyutlu mikro donatı sistemi 
oluşturur.

ÜRÜN TANIMI

elemanlarda,
-

da, şap betonlarında,

döşeme ve kaset kalıp sistemlerde, 

amaçlı çimento esaslı harçlarda,

depoları, yüzme havuzları ve sahil 
yapılarında,

-
larda.

KULLANIM ALANLARI

çatlaklarını büyük ölçüde azaltır. (~%90)

bazlara dayanıklıdır.

betonun su geçirgenliğini azaltır.

harcı için mikro donatı olur.

sağlar ve çekme dayanımını arttırır.

depremde hasarı ve çökme riskini azaltır.

ortadan kaldırır. 

kullanılarak maliyetleri azaltır.

kırılma dayanımını arttırır.

arttırır.

ÖZELLİKLERİ/AVANTAJLARI
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FIBER MF Mineral Elyaf
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Yalıtım Aksesuarları



ürün no ambalaj nakliye şekli sarfiyat raf ömrü renk

901 50 m rulo Palet 1/1 m - Mavi ve Gri

Elastik, termoplastik elastomer (TPE) esaslı, 
polyester file taşıyıcılı, yapı ve genleşme 
derzlerinin yalıtımında kullanılan elastik derz 
yalıtım bandıdır incedir ve yırtılmaz. 

ÜRÜN TANIMI

altında

birlikte 

KULLANIM ALANLARI

Derz Yalıtım Bandı-TPE

ürün no ambalaj nakliye şekli sarfiyat raf ömrü renk

903 25 m rulo Palet 1/1 m - Gri

Enlemesine esnek, uzunluğuna sağlam 
EPDM esaslı dilatasyon bandıdır.

ÜRÜN TANIMI

Dış mekanlarda, yapı ayrımlarında ve 
konstrüksiyon derzlerinin izolasyonunda 
uygulanır.
Uygun yapıştırıcı veya sızdırmazlık 
maddesiyle üstü kaplanmış bölgelerin 
altına uygulanmaktadır. UV ışınlarına 
sürekli maruz kalmayan kısımlarda 
uygulanır.

KULLANIM ALANLARI

Rev.02-2017092244

Dilatasyon Bandı-EPDM

Elastik, termoplastik elastomer (TPE) esaslı, polyester file taşıyıcılı, yapı ve genleşme derzlerinin 
yalıtımında kullanılan, ince, yırtılmaz elastik derz yalıtım bandıdır. 625x625 mm 

poliüretan (PU) polyester kumaş kaplamalı tekstil membrandır. 1,5x50 m (220g/m2)

Enlemesine esnek, uzunluğuna sağlam termoplastik elastomer (TPE) ile kaplı, kuvvetli ve yırtılmaya 

Akrilik esaslı, suyla temas halinde şişerek sürekli bir izolasyon sağlayan esnek, soğuk derz yalıtım 
bandıdır.

.

Universal akrilik mastik.                                                                                                                                    
.

Poliüretan esaslı mastik.                                                                                                                                    
.

Akrilik-poliüretan esaslı, tek bileşenli, soğuk uygulamalı, fiziksel ve kimyasal olarak sertleşen, yatay ve 
dikey kullanılabilen, esnekliği yüksek, dinamik hareketlere dayanıklı, su bazlı kontak yapıştırıcıdır.

Poliüretan köpük.

CVC Derz Yalıtım Bandı-TPE

CVC Tekstil Membran-PU

CVC Dilatasyon Bandı-TPE

CVC BAND EWS

CVC Silikonize Mastik

CVC Akrilik Mastik

CVC 2K Hızlı Yapıştırıcı

CVC MASTIC PU 40

CVC PUAC CONTACT

CVC Poliüretan Köpük

KOD ÜRÜN ADI ÜRÜN TANIMI VERİM AMBALAJ

901

902

903

904

905

906

907

908

909

910

1/1 m

1/1 m2

1/1 m

1/1 m

Değişken

Değişken

Değişken

Değişken

Değişken

Değişken

50 m

75 m2

25 m

20 m

310 ml

310 ml

200 ml

600 ml

5 Kg (Set)

750 ml
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Endüstriyel Yüzey Kaplama



PRIMER EP 5

ürün no ambalaj nakliye şekli sarfiyat raf ömrü renk

1009 Palet 0,15-0,25 kg/m2 12 Ay Şeffaf

kapiler boşluklarını doldurur, uygulandığı yüzeyin 
darbe mukavemetini ve kimyasal direncini arttırır. 

ÜRÜN TANIMI

CVC Epoksi ve Poliüretan (PU) Zemin 
Kaplamaları 

bağlayıcı olarak, 

dayanıklılığa sahip ve zemin son kat 
kaplamasına dayanıklılığı gerektiren 
alanların kararlı yüzeylerinde kullanılır

KULLANIM ALANLARI

olarak kullanılabilir.

penetre olma özelliğine sahiptir.

yüzeyin yalıtımını sağlar.

ÖZELLİKLERİ/AVANTAJLARI

Solventsiz, Epoksi Emprenye Astar

COATING EP

ürün no ambalaj nakliye şekli sarfiyat raf ömrü renk

1004 Palet 0,25-0,35 kg/m2 12 Ay Parlak, Mat ve
RAL Renkleri

tatbik edilir.

ÜRÜN TANIMI

ev zeminleri, 

otoparkları, garajlar, yükleme rampaları,

sanayi, soyunma odaları, arıtma tesisleri, 

gıda endüstrisi,

normal-orta-ağır yüke maruz beton ve 

tozumayan, kimyasal dayanıklılığa sahip ve 
zemin son kat kaplamasına dayanıklılığı 
gerektiren alanların kararlı yüzeylerinde 
kullanılır.

KULLANIM ALANLARI

sağlar.

alanlarda rahatlıkla kullanılır.

uygundur.

yalıtımı sağlar.

ÖZELLİKLERİ/AVANTAJLARI

Rev.02-2017092246

İki Bileşenli, Solventsiz, Epoksi Boya

10
0

20
0

30
0

40
0

50
0

60
0

70
0

80
0

90
0

10
00

11
00

12
00

13
00



KOD ÜRÜN ADI ÜRÜN TANIMI VERİM AMBALAJ

CVC PRIMER EW

CVC COATING EW

CVC PRIMER EP 5

CVC PRIMER EP 15

CVC PRIMER EP 60

CVC COATING EP

CVC COATING EPO

CVC COATING EPOCEM

CVC SL EP 2K

CVC SL EP 3K

CVC TOPCOAT PUWA

CVC TOPCOAT PUWA AB

CVC TOPCOAT PUSO

CVC TOPCOAT PUSO MAT

CVC COURT PAINT

CVC GARAGE PAINT

CVC ANTICOROSIVE SFZ 

CVC COALTAR EP 

CVC PRIMER EPX 75

CVC COATING EPX 75

CVC PUTTY EPW

CVC F 1 - F 6

CVC F 7

CVC F 8

1001

1002-1

1003-1

1003-2

1003-3

1004-1

1004-2

1005

1006-1

1006-2

1011-1

1011-2

1012-1

1012-2

1014

1015

1017

1018

1019-1

1019-2

708

1022

1022-7

1022-8

~0,08-0,15 kg/m2

min ~0,2-0,25 kg/m2

~0,08-0,15 kg/m2

~0,15-0,25 kg/m2

~0,15-0,35 kg/m2

~0,3-0,5 kg/m2

~0,3-0,5 kg/m2

~1,6 kg/m2 x mm

~1,4 kg/m2 x mm

~1,9 kg/m2 x mm

~0,12 kg/m2

~0,12 kg/m2

~0,15 kg/m2

~0,15 kg/m2

~0,10-0,15 ml/m2

~0,10-0,15 ml/m2

~0,10-0,15 ml/m2

~0,29 kg/m2

~0,09-0,12 ml/m2

~0,10-0,15 ml/m2

10/20 Kg

10/20 Kg

12,5/25 Kg

12,5/25 Kg

12,5/25 Kg

10 Kg

10 Kg

10 Kg

12,5/25 Kg

12,5/25 Kg

10/20 Kg

10/20 Kg

10 Kg

10 Kg

10/20 Kg

10/20 Kg

10/20 Kg

10/20 Kg

20/24 Kg

20/24 Kg

5/10 Kg

50 Kg

50 Kg

50 Kg

.

.

.

.

Reaktif epoksi reçine esaslı, geçirimsiz yüzey için, epoksi astar reçine malzemesidir.                                                                                
.

malzemesidir. Portakal yüzey için kullanılır.

.

.

malzemesidir. Parlak, mat, yarı mat ve renk seçenekleri vardır.

katkılar (nano gümüş) ile hazırlanmıştır. çok hassas uygulamalar için bile güvenilirdir.

koruyucu malzemesidir. Parlak, mat, yarı mat ve renkli seçenekleri vardır.

koruyucu malzemesidir. Parlak, mat, yarı mat ve renkli seçenekleri vardır.

sahaları için uygun, kullanıma hazır koruyucu boya malzemesidir.

Özel reçine esaslı, lastikli araç trafiğine, egzoz ve kimyasallara dayanıklı, tek bileşenli, 
otoparklar için oldukça uygun, kullanıma hazır koruyucu boya malzemesidir.

kullanılabilen, antikorozif koruyucu kaplama ve astar malzemesidir.

son kat ağır sanayi boyasıdır.

kullanılabilen; koruyucu astar malzemesidir.

alüminyum katkılı; koruyucu boya malzemesidir.

-
bilen,  korozyon önleyici, eski-yeni beton yapıştırma, ankraj, tamir ve tesviye malzemesidir.

Kaplama için kuvars dolgu malzemesidir.                                                                                                              
F1: 0,1-0,3mm F2: 0,2-0,5mm F3: 0,2-0,7mm F4: 0,5-1,2mm F5: 1,2-2,5mm F6: 2,5-4mm

Kaplama için silisyum karbür dolgu malzemesidir.                                                                                                              
.

Kaplama için korundum dolgu malzemesidir.

SL EP

ürün no ambalaj nakliye şekli sarfiyat raf ömrü renk

1006-1 12,5-25 kg A+B set Palet 1,4 kg/m2 x mm 12 Ay Parlak, Mat ve 
Ral Renkleri

reçine esaslı kendiliğinden yayılabilen son 
kat zemin kaplama sistemidir.

ÜRÜN TANIMI

yükleme rampaları

yerlerde,

-
ta-ağır yüke maruz beton ve çimento harçlı 
yüzeyler için, sıvı geçirmeyen, toz içermeyen, 
kimyasal dayanıklılığa sahip ve zemin son kat 
kaplamasına dayanıklılığı gerektiren alanların 
kararlı yüzeylerinde kullanılır.

KULLANIM ALANLARI

sağlar.

uygundur.

ÖZELLİKLERİ/AVANTAJLARI
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Asfalt Ürünleri



.

Ilık asfalt katkı malzemesi.                                                                                                                                                                                
.

Geri kazanım asfalt katkı malzemesi.                                                                                                                                                                                
.

.

Mineral elyaf 6mm.                                                                                                                                                                                
.

Mineral elyaf BOBİN.                                                                                                                                                                                
.

.

KOD ÜRÜN ADI ÜRÜN TANIMI VERİM AMBALAJ

CVC MSY

CVC MVY

CVC RAP

CVC DOP ASFALT

CVC FIBER MF ASFALT

CVC FIBER MF ASFALT

CVC CE ASFALT

CVC STABICOL

1101

1102

1103

1104

1110-1

1110-2

1110

1120

%10-%20

%5

%7

%0,2-%0,3

Değişken

Değişken

Değişken

Değişken

200/1000 Kg

200/1000 Kg

200/1000 Kg

200/1000 Kg

25 Kg

25 Kg

500 Kg

1000 Kg

STABICOL

ürün no ambalaj nakliye şekli sarfiyat raf ömrü renk

1120
ve Dökme

Palet Değişken 12 Ay

Polimer esaslı,  her türlü toprak, kum yolları ve 

ekolojik bağlayıcı malzemedir.

ÜRÜN TANIMI

rekreasyon alanları. 

KULLANIM ALANLARI

oluşturur.

dokunulmamış gibi görünmesini sağlayarak 
doğallığını korur.

ÖZELLİKLERİ/AVANTAJLARI

Stabilize Yol Katkısı
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Yangın Koruma Sistemleri



uygulandığı maddenin kesinlikle alev almasını engelleyen alev almazlık solüsyonudur.

su bazlı, dekoratif görünümlü, ince film 
oluşturan yangın geciktirici bir boyadır. 

solvent esaslı, dekoratif görünümlü, ince 
film oluşturan yangın geciktirici bir boyadır. 

su bazlı, macun kıvamında, yangın 
geciktirici bir akrilik esaslı mastiktir.

KOD ÜRÜN ADI ÜRÜN TANIMI VERİM AMBALAJ

CVC A2 D12

CVC FR 90W

CVC FR 90S

CVC MASTIC FR AC

1201

1202

1203

1204

Değişken

Değişken

Değişken

Değişken

30 Kg

20 Kg

20 Kg

20 Kg

FR 90W

ürün no ambalaj nakliye şekli sarfiyat raf ömrü renk

1202 Palet Değişken 12 Ay

geciktiren, su bazlı, dekoratif görünümlü, 
ince film oluşturan yangın geciktirici bir 
boyadır.

ÜRÜN TANIMI

Pasif yangın koruması sağlayan boya 
sistemlerinde reaktif ara kat olarak 
uygulanır. Ürün 90 dakikaya kadar olan 

KULLANIM ALANLARI

sağlamaktadır.

sistemdir.

ÖZELLİKLERİ/AVANTAJLARI

Yangın Geciktirici Şişen Boya
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Tarihi Yapı Onarım ve Güçlendirme



RSP 500

ürün no ambalaj nakliye şekli sarfiyat raf ömrü renk

1302-2 25 kg kraft torba Palet 1,4 kg/m2 x mm 12 Ay

ÜRÜN TANIMI

Tarihi bina ve yapıların tüm 

ihtiyaca göre  ince ve kalın sıva, örgü 
harcı, derz  dolgu harcı ve kaplama 
olarak kullanılır.

ve uygulama alternatifleri 
oluşturulabilmektedir

KULLANIM ALANLARI

duyulan uygulama ve kullanım amacına 
uygun tasarım yapılmaktadır.

ÖZELLİKLERİ/AVANTAJLARI

Tarihi Yapılar İçin Tamir Ve Sıva Malzemesi

NHL 3,5 

ürün no ambalaj nakliye şekli sarfiyat raf ömrü renk

1301 25 kg kraft torba Palet Değişken 12 Ay

ÜRÜN TANIMI

strüktür oluşturmada kullanılır. 

uygulamalarında ve sıva yapımında 
kullanılır.

uygulama alternatifleri 
oluşturulabilmektedir. 

KULLANIM ALANLARI

özellikleri sayesinde, tarihi yapı 

ÖZELLİKLERİ/AVANTAJLARI

Doğal Hidrolik Kireç
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KOD ÜRÜN ADI ÜRÜN TANIMI VERİM AMBALAJ

CVC NHL 3,5

CVC RSP 270

CVC RSP 500

CVC RS INCJECTION

CVC BFA

CVC ETİLEN SİLİKAT

CVC GUARD W20

FIBER MF 24mm

FIBER MF 12mm

FIBER MF 6mm

FIBER MF 3mm

1301

1302-1

1302-2

1303

1305

1306

508

870

871

872

873

0,15 kg/m2

0,6 kg/m3

0,6 kg/m3

0,6 kg/m3

0,6 kg/m3

25 Kg

25 Kg

25 Kg

25 Kg

30 Kg

30 Kg

1/30 Kg

25 Kg

25 Kg

25 Kg

25 Kg

.

hazır harçlardır.

hazır harçlardır.

yapısal onarımında kullanılan enjeksiyon harcıdır.

Benzalkoniumchlorid esaslı, mineral yüzeylerin bakteri, mantar, yosun ve çiçeklenmesinin yok 
edilmesini ve korunmasını sağlayan sıvı malzemedir.

malzemedir.

emülsiyonudur.

Beton ve şaplarda sünme ve büzülme çatlaklarını engellemek için geliştirilmiş bazalt elyaf 
malzemesidir.

Beton ve şaplarda sünme ve büzülme çatlaklarını engellemek için geliştirilmiş bazalt elyaf 
malzemesidir.

Beton ve şaplarda sünme ve büzülme çatlaklarını engellemek için geliştirilmiş bazalt elyaf 
malzemesidir.

Beton ve şaplarda sünme ve büzülme çatlaklarını engellemek için geliştirilmiş bazalt elyaf 
malzemesidir.

BFA

ürün no ambalaj nakliye şekli sarfiyat raf ömrü renk

1305 30 lt bidon,
1000 lt IBC

Palet ~0,1 lt/m2 12 Ay
sarımsı

Benzalkoniumchlorid esaslı, mineral yüzey-
lerin bakteri, mantar, yosun ve çiçeklenme-
sinin yok edilmesini ve korunmasını 
sağlayan sıvı malzemedir.

ÜRÜN TANIMI

Mineral yüzeyde ki bakteri, mantar, yosun 
köklerini yok edilmesinde ve tekrar 
gelişmesinin önlenmesinde kullanılır.

KULLANIM ALANLARI

duyulan uygulama ve kullanım amacına 
uygun tasarım yapılmaktadır.

hiçbir şekilde zarar vermez. 

dayanımı çok yüksek özel elyaf içerir. 

ÖZELLİKLERİ/AVANTAJLARI

Yosun, Mantar ve Bakteri İçin Yüzey Onarım Sıvısı
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