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İZOLİKİT AİLESİ 

 

  



 

 

 

 

Solvent Bazlı Islak Zemin  

Üstü Şeffaf Kaplama 

 

YENİ NESİL NANO ŞEFFAF KAPLAMA 

ANINDA KÜRLEŞEN ÇEVRE DOSTU SIVI 

 

 

 



 

ÜRÜN TANITIMI 

 Her türlü yüzeye, ıslak ve nemli yüzeyler hariç (Beton, cam, 
seramik, mermer, metal, plastik gibi) yapışması 
mükemmeldir.  

 En az 20 yıl özelliğinden bir şey kaybetmeden dayanabilir.  
 (-40 °C) ila (+80 °C) derece dayanıklıdır.  
 Deterjan, asit, baz ve birçok kimyasala dayanıklıdır.  
 Zamanla sararma veya renk değiştirme yapmaz.  
 Kaplanan yüzey aşınmaz, paslanmaz ve kirlenmez.  
 Su tutmama özelliği sayesinde ıslanmaz (hidrofobik 

yapısı),kaymaz bir yüzey oluşturur.  
 Esnek bir yapıya sahiptir. %500 uzama esnekliğine sahiptir. 

Esnetilen malzeme serbest bırakıldığında geri toplama 
özelliği vardır.  

 Uygulama yapılan yüzeyde çatlama, kırılma, esneme olsa 
dahi İzolikit/Pro esnek yapısı sayesinde sızdırmazlık 
özelliğini kaybetmez.  

 Yük taşıma özelliği vardır. (8 Mpa)  
 Buhar geçirgenliği özelliği sayesinde terleme yapmaz. 
 Kuruma süresi çok kısadır. Hava şartlarına göre 1 saat ile 3 

saat arası. 
 

 



 

AÇIK TERASLAR 

   İzolikit/Pro;  Beton, fayans, mermer, ahşap ve her türlü 

teras zeminlerin kaplanması ve sızdırmazlığın sağlanması 

için kullanılır. 

  



 

HAVUZLARIN KAPLANMASI 

İzolikit/Pro; Havuz sistemlerinde fayans üzerine uygulandığında 

şeffaf yapısı ile görselliği bozmadan, eksiksiz tam bir kaplama 

imkânı sağlar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BANYO, TUVALET VE ISLAK ZEMİN KAPLAMALARINDA 

  İzolikit/Pro; Tüm ıslak zeminlerin şeffaf kaplanması için 

kullanılabilir. Hem yüzey korunmuş olur hem de su sızdırmazlık 

izolasyonu sağlanır. 

 

  



 

DIŞ CEPHE KAPLAMALARINDA 

İzolikit/Pro; Bina dış cephelerinin ek yerlerinin su sızdırmazlığında 

veya komple korumak amacıyla şeffaf kaplanan yüzeye tam 

sızdırmazlık sağlar. 

 

  



 

KOROZYONA KARŞI KORUNMASI  

GEREKEN ZEMİNLERİN KAPLANMASI 

İzolikit/Pro; Endüstriyel sistemlerde bağlantı noktaları ve diğer 

korunması gereken zeminlerin korunmasında etkin bir rol oynar. 

  



 

TANK, DEPO, REAKTÖR YÜZEYLERİNİN 

KORUNMA VE KAPLAMASI 

İzolikit/Pro; Endüstriyel depolar, havuz sistemleri, tank ve 

reaktörlerin kaplanmasında korunmasında kullanılır. 

Solventler hariç her türlü kimyasal maddeye karşı korumak 

için uygulanır. 

 

  



 

SAVUNMA SANAYİ, GEMİCİLİK SEKTÖRÜ  

VE  

TERSANELERDE KULLANIM 

İzolikit/Pro; Savunma Sanayi, Gemicilik Sektörü ve Tersanelerde 

(gemi, savaş gemisi, denizaltı, balıkçı tekne ve gemileri vb...) açık 

alanların ve ıslak zeminlerin su yalıtımı amaçlı kaplanması, dış 

cephe kaplamalarında, suya ve korozyona karşı korunması 

gereken yüzeylerde kullanılır. 

 

 

  



 

YÜZEYLERDE DEKORATİF GÖRÜNÜM 

 KAZANDIRMAK İÇİN İZOLİKİT 

; Her türlü yüzeye hem koruma, hem sızdırmazlık 

hem de dekoratif görünüm kazandırmak için renkli uygulama 

yapma imkânı sağlar. 

  



 

YARDIMCI MALZEME VE EKİPMANLAR 

İzolikit Pro; Fırça veya rulo ile uygulanabildiği gibi, daha 

büyük yüzeylerin kaplanması için airless pompa ile de 

uygulanabilir.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANINDA KÜRLEŞEN ÇEVRE DOSTU SIVI 

  



 

SU BAZLI ÇEVRE DOSTU 
VE 

GÜVENİLİR YAPISI 
 

İzolikit/Plus; Kauçuğun sıvı hale getirilmesi su ile sağlandığı için 
uygulama yapılan mekânda salınım sadece su buharıdır. Su buharı 
haricinde çevreye hiçbir kimyasal madde salınımı olmadığı için 
İzolikit/Plus güvenli bir üründür. 

 

  



 

TASARRUF SAĞLAR 

İzolikit/Plus; Kaplama yapılacak mevcut yüzeyin üzerinde başka 

eski uygulamalar olsa bile o uygulamalar üzerine direkt uygulama 

yapılabilir. Eski uygulamanın sökülmesine gerek yoktur. Bu özellik 

sayesinde eski yüzeylerin sökülme işçiliği olmayacağı gibi mevcut 

yüzey üzerine daha ince bir uygulama ile işlem başarı ile 

gerçekleştirilmiş olacaktır.  



 

ENERJİ TASARRUFU SAĞLAR 

İzolikit/Plus; açık renk, özellikle beyaz renk uygulandığında 

güneşten gelen radyasyon ışımasını absorbe etmeden tamamını 

yansıttığı için çatının güneşten ısınmasına engel olur. Aynı bina 

içerisinin ısısı, İzolikit/Plus sayesinde bina içinde kalır ve ısı kaybı 

azaltılmış olur.   



 

UYGULAMA KOLAYLIĞI 

İzolikit/Plus; Uygulama yapılacak yüzeyin yapısı, şekli, eğimi ve 

ayrıntıları önemli değildir. Sürme ve püskürtme yöntemi ile 

uygulanabildiği için yüzey yapısı nasıl olursa olsun kolay ve ön 

işlem yapılmaksızın uygulama yapılabilir. Anında sertleşen özelliği 

ile tek seferde istenilen kalınlıkta uygulama yapılabilir. Bu özelliği 

ile dikişsiz ve eksiz kaplama yapma özelliğine sahiptir.  



 

TEKNİK ÖZELLİĞİ 

ESNEKLİĞİ VE DAYANIKLILIĞI 

Kauçuğun esnek ve sağlam yapısı su yalıtımı ile buluştu. Kendi 

boyunun en az iki katına kadar uzar (%300 elastikiyeti vardır), 

serbest bırakıldığında tekrar eski haline geri döner. İzolasyonu 

yapılan yüzey zamanla hareket etse, çatlasa veya kırılsa bile 

kauçuk yapısı ile İzolikit/Plus koruması devam eder. Kopma 

dayanıklılığı; diğer izolasyon sistemlerine göre en az 5 kat daha 

iyidir. 

  



 

UV HAVA ŞARTLARINA DAYANIMI 

Güneş ışığından kaynaklanan UV etkisi dış ortamlarda tüm 

malzemelerde yaşlanmaya ve yıpranmaya neden olur. 

İzolikit/Plus Sıvı Kauçuk ise; modifiye yapısı ile UV ışınlarına en az 

20 yıl mukavemetlidir. 

 

 

  



 

DIŞ HAVA ŞARTLARINA UYUMLULUK 

İzolikit/Plus dört mevsim dış hava şartlarına mukavimdir. 

-40° ile +110° arasında özelliği işlemine devam eder.  

 

 

  



 

KİMYASALLARA DAYANIMI 

 İzolikit/Plus; Kaplaması yapılan yüzey birçok değişik seyreltilmiş 

kimyasallara karşı mukavimdir. Kuvvetli veya zayıf asit ve bazlar, 

tuzlara karşı mukavimdir. Hafif, ağır hidrokarbonlar ve solventlere 

karşı mukavimdir. Kimyasallardan korunması gereken yüzeylerin 

kaplamasında uygundur. Su depoları ve gıda depoları için idealdir. 

İzolikit/Plus kararlı kompozit yapısı ile uzun yıllar boyunca 

kullanıma uygundur. 

  



 

KULLANIM YERLERİ 

SULAMA KANALLARI  

Su kayıpları, sulama kanalları veya sutaşıma için kullanılan 

mekanizmaların çatlaklık oluşması veya ek yerlerindeki 

ayrılmalardan kaynaklanmaktadır. Hatta bu kayıplar % 40' ları 

bulmaktadır. İzolikit/Plus ile kaplanan kanallarda ise; çatlakların 

oluşması veya ek yerlerindeki uygunsuzlukların oluşması kaplama 

ile engellenmiş olur. 

  



 

ATIKSU TAŞIMA VE KAPLAMA BORULARI 

İzolikit/Plus; Özellikle endüstriyel atıksuların toprağa karışmasını 

engellemek için, atıksu beton ve betonarme borularının güvenli 

bir şekilde kaplanmasını sağlar. İzolikit/Plus Sıvı Kauçuk kaplaması 

ile korunmaya alınan  yüksek maliyetli yatırımların uzun süre 

dayanıklılığı ile ekonomik fayda sağlar.  

 

  



 

AÇIK TERASLAR, ÇATILAR 

 İzolikit/Plus; Açık teras, çatı, balkon, saç, ahşap ve her türlü suya 

maruz tavanlarda sızıntılara karşı güvenle kullanılır. Uygulama 

bittiğinde zemindeki her türlü ayrıntı, kırık çatlak kapatılarak tek 

parça bir koruma sağlanır. Hatta gözle görünmeyen ayrıntılar bile 

İzolikit/Plus' ın kapatıcılık ve akıcılık özelliği sayesinde sızdırmaya 

karşı koruma sağlanmış olur.  

 

  



 

HAVUZLAR 

(YÜZME, SULAMA, DEPOLAMA, KİMYASAL HAVUZLAR)  

İzolikit/Plus ile renkli uygulamalar yapılabildiğinden yüzme 

veya süs havuzları kaplamaları yapıldığı zaman; hem 

sızdırmazlık sağlanır hem de görsel bir uygulama elde edilmiş 

olur. Endüstriyel havuzlar (kimyasal tutucu), İzolikit/Plus' ın 

kimyasallara karşı dayanım özelliği ile kaplanır. Kimyasalların 

zararlı etkilerine karşı havuzu korur. 

 

 

  



 

HAVUZLAR 

(YÜZME, SULAMA, DEPOLAMA, KİMYASAL HAVUZLAR) 

İzolikit/Plus; Asit, baz, solvent ve her türlü kimyasal ve su 

tanklarının yekpare, eksiz bir şekilde kaplanması ve korunması 

sağlanır. Uygulaması kolay ve hızlı bir şekilde her türlü depolama 

tankları kaplanmış olur. 

 

 

  



 

 

 

 

 

ANINDA KÜRLEŞEN ÇEVRE DOSTU SIVI 

  



 

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ 

SU BAZLI ÇEVRE DOSTU VE GÜVENİLİR YAPISI 

 Kauçuğun sıvı hale getirilmesi su ile sağlandığı için uygulama 

yapılan mekânda salınım sadece su buharıdır. Su buharı 

haricinde çevreye hiçbir kimyasal madde salınımı olmadığı için 

İzolikit/Flex güvenli bir üründür. 

İzolikit/Flex;  Anında kürleşen (sertleşen, kuruyan) su bazlı 

yapısı ile çevreye dost ve güvenilir bir kaplama malzemesidir. 

Kauçuk yapısı gereği, sağlığa ve çevreye zararı olmaz. 

 

  



 

TASARRUF SAĞLAR 

Kaplama yapılacak mevcut yüzeyin üzerinde başka eski 

uygulamalar olsa bile eski uygulamalar üzerine direkt 

uygulama yapılabilir. Eski uygulamanın sökülmesine gerek 

yoktur. Bu özellik sayesinde eski yüzeylerin sökülme işçiliği 

olmayacağı gibi mevcut yüzey üzerine daha ince bir uygulama 

ile işlem başarı ile gerçekleştirilmiş olacaktır.  

  



 

ENERJİ TASARRUFU SAĞLAR 

İzolikit/Flex; açık renk, özellikle beyaz renk uygulandığında 

güneşten gelen radyasyon ışımasını absorbe etmeden 

tamamını yansıttığı için çatının güneşten ısınmasına engel olur.  

Aynı bina içerisinin ısısı, İzolikit/Flex sayesinde bina içinde 

kalır ve ısı kaybı azaltılmış olur.  

  



 

UYGULAMA KOLAYLIĞI 

Uygulama yapılacak yüzeyin yapısı, şekli, eğimi ve ayrıntıları 

önemli değildir. Sürme ve püskürtme yöntemi ile 

uygulanabildiği için yüzey yapısı nasıl olursa olsun kolay 

uygulanır ve ön işlem yapılmaksızın uygulama yapılabilir. 

Anında sertleşen özelliği ile tek seferde istenilen kalınlıkta 

uygulama yapılabilir. Bu özelliği ile dikişsiz ve eksiz kaplama 

yapma özelliğine sahiptir.  

 

  



 

ESNEKLİĞİ VE DAYANIKLILIĞI 

Kauçuğun esnek ve sağlam yapısı su yalıtımı ile buluştu. Kendi 

boyunun en az iki katına kadar uzar (%300 elastikiyeti vardır), 

serbest bırakıldığında tekrar eski haline geri döner. İzolasyonu 

yapılan yüzey zamanla hareket etse, çatlasa veya kırılsa bile 

kauçuk yapısı ile İzolikit/Flex koruması devam eder. Kopma 

dayanıklılığı; diğer izolasyon sistemlerine göre en az 5 kat daha 

iyidir. 

  



 

 

UV HAVA ŞARTLARINA DAYANIMI 

Güneş ışığından kaynaklanan UV etkisi dış ortamlarda tüm 

malzemelerde yaşlanmaya ve yıpranmaya neden olur. 

İzolikit/Flex Sıvı Kauçuk ise; modifiye yapısı ile UV ışınlarına en az 

20 yıl mukavemetlidir. 

  



 

 

DIŞ HAVA ŞARTLARINA UYUMLULUK 

İzolikit/Flex; dört mevsim dış hava şartlarına mukavimdir. 

-40° ile +110° arasında özelliği işlemine devam eder. 

 

 

  



 

KİMYASALLARA DAYANIMI 

 İzolikit/Flex; Kaplaması yapılan yüzey birçok değişik seyreltilmiş 

kimyasallara karşı mukavimdir. Kuvvetli veya zayıf asit ve bazlar, 

tuzlara karşı mukavimdir. Hafif, ağır hidrokarbonlar ve solventlere 

karşı mukavimdir. Kimyasallardan korunması gereken yüzeylerin 

kaplamasında uygundur. Su depoları ve gıda depoları için idealdir. 

İzolikit/Flex kararlı kompozit yapısı ile uzun yıllar boyunca uygun 

kullanıma uygundur. 

 

  



 

KULLANIM YERLERİ 

SULAMA KANALLARI 

Su kayıpları, sulama kanalları veya sutaşıma için kullanılan 

mekanizmaların çatlaklık oluşması veya ek yerlerindeki 

ayrılmalardan kaynaklanmaktadır. Hatta bu kayıplar % 40'ları 

bulmaktadır. İzolikit/Flex ile kaplanan kanallarda ise; çatlakların 

oluşması veya ek yerlerindeki uygunsuzlukların oluşması kaplama 

ile engellenmiş olur.  

 

  



 

ATIKSU TAŞIMA VE KAPLAMA BORULARI 

İzolikit/Flex; Özellikle endüstriyel atıksuların toprağa karışmasını 

engellemek için, atık su beton ve betonarme borularının güvenli 

bir şekilde kaplanmasını sağlar. İzolikit/ Flex Sıvı Kauçuk 

kaplaması ile korunmaya alınan  yüksek maliyetli yatırımların uzun 

süre dayanıklılığı ile ekonomik fayda sağlar. 

  



 

AÇIK TERASLAR, ÇATILAR 

İzolikit/Flex; Açık teras, çatı, balkon, saç, ahşap ve her türlü suya 

maruz tavanlarda sızıntılara karşı güvenle kullanılır. Uygula 

bittiğinde zemindeki her türlü ayrıntı, kırık çatlak kapatılarak tek 

parça bir koruma sağlanır. Hatta gözle görünmeyen ayrıntılar bile 

İzolikit/Flex’ in kapatıcılık ve akıcılık özelliği sayesinde sızdırmaya 

karşı koruma sağlanmış olur.  

 

  



 

HAVUZLAR 

(YÜZME, SULAMA, DEPOLAMA, KİMYASAL HAVUZLAR) 

İzolikit/Flex; renkli uygulamalar yapılabildiğinden yüzme veya süs 

havuzları kaplamaları yapıldığı zaman; hem sızdırmazlık sağlanır 

hem de görsel bir uygulama elde edilmiş olur. Endüstriyel havuzlar 

(kimyasal tutucu), İzolikit/ Flex’ in kimyasallara karşı dayanım 

özelliği ile kaplanır. Kimyasalların zararlı etkilerine karşı havuzu 

korur. 

  



 

HAVUZLAR 

(YÜZME, SULAMA, DEPOLAMA, KİMYASAL HAVUZLAR) 

İzolikit/Flex; Asit, baz, solvent ve her türlü kimyasal ve su 

tanklarının yekpare, eksiz bir şekilde kaplanması ve korunması 

sağlanır. Uygulaması kolay ve hızlı bir şekilde her türlü depolama 

tankları kaplanmış olur. 

 



 

 

 

 

 

FLY ART AİLESİ 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 
 
 

 
 

(O/Y Gerilim Enerjilerinde) 

ELEKTRİK İZOLASYON 
ve 

TEMİZLİK AEROSOLLERİ 
  



 

ORTA VE YÜKSEK GERİLİMDE, 

İLETKENLİĞİ BOZMADAN, ELEKTRİK 

YALITIMINA ÇÖZÜM 

Elektrik işletim sistemlerinde açıkta kalan bileşenlerin 

spreyleme yöntemi ile tam izoleli olarak yalıtılmasını 

sağlar. Bu sayede olumsuz çalışma şartlarına karşı; 

ELEKTRİK SİSTEMİ korunur ve arıza oluşumu engellenmiş 

olur. Kaplanan bileşenler oluşabilecek olumsuzluklara 

karşı korunduğu için; çalışma ömrü uzar. Kaplanan 

yüzeyler nemden, sudan, tozdan ve kirden korunur. 

 

  



 

 
 
 
 
 
 
 

(O/Y Gerilim Enerjilerinde) 

ELEKTRİKSEL YÜZEY 
TEMİZLEYİCİ 

ve 
HAZIRLAYICI 

  



 

Kirlenen izolatörlerin üzerinde birikmiş kir, havadaki nem ve 

yağmur ile birleşerek iletken bir hale gelir. İletken hale gelen 

izolatörlerin üzerinden elektrik arkı atlama olasılığı çok 

yüksektir. Bu gibi olumsuzluklardan arındırılması için 

kullanılır. FlyArt Elektriksel Yüzey Temizleyici ve Hazırlayıcı 

ürün sayesinde elektriksel işletim sistemlerindeki tüm 

temizlik güvenli bir şekilde yapılır. Özel formülü sayesinde 

elektriksel işletim sistemindeki bileşenlere hiç zarar 

vermeden temizlik sağlar. 

  



 

     
 
 
 
 
 
 

(O/Y Gerilim Enerjilerinde) 

ELEKTRİKSEL YÜZEY 
KORUMA 

ve 
KAPLAMA 

  



 

KULLANIM ALANLARI 

PANO İÇERİSİNDE 

 

  



 

TRAFO SİSTEMLERİ 

  



 

AYIRICILAR VE İZOLATÖRLER 

 

  



 

 

 

 

 

 

ETİKET & FOLYO 

SÖKÜCÜ SPREY 

  



 

ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ 

 FlyArt Etiket Sökücü, kâğıttan ve plastikten 

yapılmış kendinden yapışkanlı etiketlerin ve 

çıkartmaların çok kolay sökülmesini sağlar. 

 FlyArt Etiket Sökücü cam, metal, ahşap ve plastik 

gibi yüzeylerden etiket ve çıkartmaları kolayca 

sökmenizi sağladığı gibi zeminde herhangi bir 

deformasyona sebep olmaz.  

 Otomobil, bisiklet, motosiklet, yat ve diğer tüm 

araçlarda yapışmış ve üzerinden yıllar geçmiş 

olmasına rağmen tüm yapışkan türü etiket, folyo 

ve çıkartmaları kolayca söker.  

 Aracınızın kaportasına veya diğer zeminlerine zarar 

vermez.  

 Özellikle reklam çıkartmaları, araç koruma folyoları 

ve cam filmlerini kolayca sökmenize imkân sağlar. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAM FİLMİ SÖKÜCÜ 
SPREY 

 
  



 

 ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ 

 FlyArt Cam Filmi Sökücü, her türlü filmin çok kolay 

sökülmesini sağlar. 

 Filmlerin eski veya yeni uygulanmış olması fark etmez. 

 FlyArt Cam Filmi Sökücü, sökülen zeminde herhangi bir 

deformasyona sebep olmaz. 

 Arka cama uygulandığı zaman; Cam rezistansına kesinlikle 

zarar vermez. 

 Artık ve iz bırakmadan temizlik yapılmasını sağlar. 

Sökülmesi istenen yüzeye,  özel formüle edilmiş 

FlyArt Cam Filmi Sökücü 20 cm uzaktan uygulanır. En az 2 

dakika beklenir. Bu sürede FlyArt yüzeye nüfuz ederek 

etkisini gösterir. 

 Cam filmi kalitesine göre camda kalabilecek olası yapışkan 

artıklarına FlyArt Cam Filmi Sökücü tekrar uygulanır. 

Lekesiz ve tertemiz yüzey elde edilir. 

 
  



 

 
 

 

ELASTOMERİK 
KORUMA – KAPLAMA 

ÜRÜNLERİ 
 

  



 

 

 

 

 

FLY ART ELASTOMER 

 Kolay bir dokunuşla aracınız yeni olsun, uygulaması kolay, 
aracınız için düşük maliyet ve işçilikle yaratıcı uygulamalar 
yapabilirsiniz.  

 Sınırsız renk seçeneği sunan uygulama, son teknolojik 
gelişmeler ışığında formüle edilmiş bir üründür. 

 Ürünün diğer ürünlere göre en önemli özelliği daha az kat 
uygulama ile kalın sökülebilir uygulamadır. 

 Katı madde içeriği çok yüksek olan ürünümüz sadece 2 kat 
uygulama ile aracınıza mükemmel renk değiştirme imkânı 
sunar.  

 Sökülebilirlik bu miktarda bile mükemmeldir.4 kat 
uygulanan ürün aracınızı çizilmelere, sürtmelere ve taş 
çarpmalarına karşı korur. 

 8 kat uygulama ile 500 mikron kalınlık elde edebilirsiniz. Bu 

kalınlık şiddetli dolu hasarlarına karşı aracınıza yüksek bir 

koruma sağlayacaktır. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

FLY ART REÇİNE VERNİK 
 

 Bu vernik sayesinde aracınız parlak, mat veya yarı mat 
görünümü sağlayacaktır. 

 Vernik uygulaması 2, 4 ve 8 kat uygulamalar üzerine 
yapılabilir. Her tip uygulamada sökülebilirliği 
mükemmeldir. 

 Fly Art Elastomer ve Fly Art Vernik birlikte 
uygulandığında aracınız mükemmel kompozit bir 
ürünle kaplanmış olacaktır. 

 Elastomerin yumuşak yapısı ve verniğin sert ve çizilmez 
yapısı birleştiğinde dış etkilerden korunmuş bir 
kaplama elde edilmiş olur. 

 Aracınız dolu, taş çarpması, çizilme ve sürtünme 
sonucu muhtemel oluşacak hasarlar pasta cila 
uygulaması yapılarak görünümü yenilenebilir. 

 Sert ve çizilmez vernik gelecek hasarı ilk olarak karşılar 
ve altta kalan elastomere sönümlenmiş etkiyi iletir. 
Elastomerik esnek ürünümüz ise etkisi azaltılmış hasarı 
tam olarak sönümleyerek hasara engel olur.  



 

 
 
 
 

 
 

FLY ART SERTLEŞTİRİCİ 
 

 Vernik uygulaması yapılacağı zaman Fly Art Vernik 

için Fly Art Sertleştirici ürününden kullanılması 

gerekir.  

 Vernik ile Ağırlıkça 1 birim Vernik, ağırlıkça 1 birim 

Vernik Sertleştirici ile karıştırılır. 

 Karışım oranına dikkat edilmelidir.  

 Uygulama için hazırlanan karışım 7-8 saat içinde 

kullanılmalıdır.  

 Fly Art Vernik Sertleştirici tek başına değil, Fly Art 

Vernik ile birlikte kullanılmalıdır.  

   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

LASTİK KORUYUCU 

  



 

YÜKSEK KALİTELİ, LASTİK ÖMRÜNÜ 
UZATAN  VE PATLAMALARA ENGEL OLAN 

ÖZEL FORMÜLÜZE EDİLMİŞ SIVI 
 

MEKZIRH kullanılan lastiklerde test edilmiş ve 

görülmüştür ki; lastik basıncı düşmemekte ve lastikte 

ısınma olmamaktadır. Bu durum lastiğin ömrünü %25 ile 

% 40 arttırmaktadır. Lastik basıncının düşmesi lastikte 

deformasyona neden olur, normal ısınması haricinde 

extra ısınma sebebidir. Bu durum lastiğin ekonomik 

ömrünü kısaltır. Ayrıca düşük basınçlı lastik yapısal 

olarak çok daha kolay deforme olmaktadır. MEKZIRH 

sayesinde lastik basıncı sabit kalacağından ve sıvı yapısı 

ile lastiği soğutacağından uzun yıllar boyunca lastiğiniz 

güvenli bir şekilde hizmet edecektir. 

 

  



 

DÜŞÜK HAVA BASINCI ALTINDA 

 KORUMA SAĞLAR 

Lastik üreticileri, laboratuarlar ve uzmanlar tarafından yapılan 

testler ve araştırmalar sonucunda görülmüştür ki; lastiğe olumsuz 

etki edecek durum lastiğin yapısından kaynaklanan çok küçük 

hava kaçakları, yapısı gereği yüzey sapmaları lastiğin basıncını 

düşürecektir. Bu durumda lastiğin fiziksel özelliği bozulacak ve 

lastikte deformasyona sebep olacaktır. MEKZIRH kullanılan 

lastiklerde bu olumsuzlukların hiçbirisi yaşanmamakta ve lastikte 

hava basıncı düşmesi önleneceği için, lastiğin fiziksel özelliğinin 

bozulması, deformasyonu gibi olumsuzluklar ortadan kalkacaktır. 

 

 

 

 



 

PATLAMALARA ENGEL OLUR 

Lastikte patlama olduğu zaman; MEKZIRH anında tepki vererek 

güvenli bir şekilde patlağın oluştuğu bölgeyi tamir eder. Hatta 

oluşan patlağı MEKZIRH tamir ettikten sonra çoğu zaman göz ile 

fark edilemeyecek bir şekilde onarır. Lastik üzerinde patlağı 

oluşturan cisim lastik üzerindeyken bile gerekli onarımı sağlar.  

 



 

YAKIT TASARRUFU SAĞLAR 

MEKZIRH, Lastik basıncını sabit tutacağından ve patlamalara 

engel olduğundan yol ile araç arasındaki sürtünme azalacak ve 

yakıt tasarrufu sağlanacaktır. Lastiklerde her 10 psi basınç 

azalması yüzde 3 fazla yakıt harcamasına yol açacaktır. MEKZIRH 

ile bu basınç azalması olmayacağı için, basınç azalması kaynaklı 

yakıt sarfiyatı artışı olmayacaktır. 

 

  



 

ÜRETİCİ FİRMA LASTİK GARANTİ GÜVENCESİ 

MEKZIRH’ın kimyasal yapısı tamamen lastik ile özdeş olduğundan 

lastiğinize asla zarar vermez. Lastiğinizin garantisini de etkilemez. 

MEKZIRH’ın yapısı gereği çok soğuk veya çok sıcak hava 

ortamlarında kullanımı uygundur. – 40 °C   + 110 °C Sıcaklık 

aralığında kullanılabilir. MEKZIRH, lastiğin iç yüzeyini ince bir 

şekilde kaplayarak extra koruma sağlar. 

  



 

DELİNME ve PATLAMA  

KORUMA YETENEĞİ 

Lastik jant arası kaçaklara, siboptan kaynaklanan sızıntılara ve 

delinme patlama durumlarında MEKZIRH anında tepki verecek ve 

lastiğin basınç kaybı olmadan tamiratını yapacaktır. MEKZIRH 

suya ve hava koşullarına dayanıklıdır. Lastiğin içerisindeki 

MEKZIRH bitene kadar oluşan her hasarı kapatmaya devam 

edecektir. Oluşan hasara göre bu sayı değişiklik gösterir. Lastik 

içerisindeki MEKZIRH bitmiş olsa dahi lastiğin iç çeperine yapışıp 

yüzey oluşturan kısım lastiğinizi güvende tutmaya devam 

edecektir. 

 

  



 

KOROZYONA KARŞI KORUMA 

MEKZIRH, korozyona karşı jantlarınızı korur. İçeriğinde bulunan 

özel malzemeler sayesinde jantlarınızı koruma altına alır, ortamda 

bulunan nem, pislik ve kirliklerden korur. 

 

  



 

KULLANIM ALANLARI 

İŞ MAKİNALARI 

 

  



 

İTFAİYE VE ACİL DURUMLAR 

Lastiklerin yüksek ısıya dayanması MEKZIRH ile sağlanacaktır. 

Yangın durumunda lastiklerin zarar görmesi ilgili aracın olay 

yerindeki hareket kabiliyetini sınırlar. MEKZIRH ile güvene alınan 

lastikler sayesinde araçların bir sonraki olaya intikal etmeleri 

sağlanır. 

Lastik hasarlarından kaynaklı gecikme veya hiç ulaşamama 

durumunu ortadan kaldırmak için bu tür araçların lastiklerinin 

MEKZIRH ile güvene alınması önem arz etmektedir. Lastik 

hasarından kaynaklı gecikmeler can kayıplarına sebep olmasın. 

  



 

KAMYON, TIR, AĞIR VASITA 

Kamyon, tır ve ağır vasıtalar zor kullanım şartlarında 

çalışmaktadırlar. Bu tip araçların hem iş kaybına uğramaması, 

hem sürücü hem yaya güvenliği için çok önem arz etmektedir. 

Lastik hasarından kaynaklı yol alamama durumu ağır vasıtaların 

yolu kapatması gibi durumlara sebebiyet verir. Yolun kapanması 

hem iş kaybı hem de trafikteki araçların güvenliğini bozacaktır.      

MEKZIRH kullanılmış olan bu tip araçlarda, böyle kayıp ve zararlar 

söz konusu olmayacaktır. 

  



 

ARAMA, KURTARMA ARAÇLARI 

Arama kurtarma araçlarının olay yerine ulaşması hayati önem 

taşımaktadır. Lastik patlaması veya düşük lastik basınçlı bir aracın 

en kısa zamanda sorunsuz bir şekilde olay yerine intikal etmesi, 

olay yerinde hareket kabiliyeti için lastiklerin MEKZIRH ile 

korunması mal ve can güvenliği için önem arz etmektedir.     

MEKZIRH ile güvene alınan lastikler sayesinde araçların bir 

sonraki olaya intikal etmeleri sağlanır. 

 

  



 

BİNEK, SERVİSLER 
ve 

YOLCU TAŞIMA ARAÇLARI 
 

Çalışanlar, öğrenciler, tur araçları gibi insan taşıyan araçlar için 
can ve mal güvenliği için lastiklerde MEKZIRH kullanımı çok önem 
arz etmektedir. MEKZIRH ile güvene alınmış araçlar, lastik 
patlamalarından kaynaklanan tüm riskleri en aza indirmiş olur. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KULLANIM ŞEKLİ 
BİREYSEL KULLANIMI 

 

 

 

 

 

BİNEK ARAÇ DIŞI 
PROFOSYENEL KULLANIMI 

 



 

EKONOMİK FAYDALARI 

Lastiklerinizin ömrü %25 ile %40 uzayacaktır. Lastik patlaması, 

basınç düşmesi gibi olumsuzluklardan kaynaklanan iş kaybı 

olmayacaktır. 

 



 

 

MEKNANO HİDROFOBİK  
SU TUTMAYA – BUZLANMAYA 

VE 
  DONMAYA KARŞI YÜZEY 

KAPLAMA 
 

  



 

 

ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ 

 MekNano/Hidrofobik Kaplama; Ahşap, plastik, 

kauçuk, cam, metal, kumaş, seramik, kağıt ve 

birçok  yüzeye uygulandığında, yüzey ıslanmaz 

kirlenmez, paslanmaz ve buzlanmaz.    

 Uygulama yapılan yüzeye toz ve kir birikmesi 

olduğunda çok az bir miktar su ile anında 

temizlenebilir.   

 Molekül yapısı gereği suya ve yağlara karşı süper iticilik 

(Hidrofobik) özelliğine sahiptir. Bu özellik uzun süreli 

kalıcı bir kaplamadır.    

 Islanmayan ve su tutmayan yüzeylerde buzlanma 

olmayacaktır. 

 Evlerde, işyerleri ve dış ortamlarda istenmeyen 

buzlanmalara son verir. Elektrik iletim hatlarındaki 

buzlanmaya engel olur.   

 Yüksek, Orta ve Düşük gerilim hatlarında, Elektrik 

Yalıtım özelliği vardır.  

 Elektrik iletim hatlarındaki buzlanmaya engel olur.   

 Yüksek, Orta ve Düşük gerilim hatlarında, Elektrik 

Yalıtım özelliği vardır.  

 İletişim sağlayan çanak, lnb ve diğer ekipmanların 

ıslanması ve buzlanmasına engel olarak frekans kaybı 

oluşumlarını ortadan kaldırır.  



 

 

 Baz İstasyon çanaklarında buzlanma ve donmayı 

engelleyerek, frekans kaybı ve iletişim bozukluklarını 

yok eder.  

 İletişim ve frekans kaybını engeller.  

 Kaplanan yüzeyler her türlü korozyona karşı dayanıklı 

hale gelir.  

 Uygulandığı yüzeye iyi yapışır, üzerinde ağır araçlar 

haricinde hafif araç ve insan trafiğine uygundur. 

Islanmayan ve buzlanmayan yüzeyler çok daha 

güvenlidir. Kuruma süresi kısadır.  

 Su İtici kabiliyetinin uygulandığı yüzeyde oluşması için; 

en az 4 kat uygulanması gerekir. 

 




