ASKERİ ALANLARDA
ZAMAN KAZANDIRAN ÇÖZÜMLER

Neden Zaman Kazandıran Çözümler?
Bizim müşterilerimiz için “Vakit Nakittir!”. Uygulamadan sadece 1 saat sonra tam mukavemetli olarak
kuruyan ürünlerimiz yapı ve yollardaki trafiği, iş akışını aksatmaz. Böylece uçaklar, gemiler zamanında
hareket eder. Bir fabrikada zemin sorunları nedeni ile üretimde, depolamada veya sevkiyatta gecikme
olmaz. Yollar bakım için saatlerce trafiğe kapatılmaz.
İş ve trafiği aksatmadığı için, bakım onarım dönemlerini beklemeye gerek kalmadığından biz
müşterilerimize daha güvenli, sağlam, kolay uygulanan ve ekonomik zemin çözümleri sunabiliyoruz. En
büyük referansımız müşterilerimizin memnuniyetidir.

Biz Kimiz?
Türkiye’nin tek, dünyanın sayılı, yapı kimyasal sektörüne uygun Metilmetakrilat (MMA) esaslı reçinelerini
ve malzemelerini üretebilen firmasıyız. 1965 yılından beri ürünlerimiz özellikle havaalanları, limanlar ve
sanayi kuruluşlarında, yoğun trafiği aksatmadığı için, kolay uygulanır olması, yüksek kalitede ve çok
uzun ömürlü olması nedeniyle tercih edilmektedir. Sektörümüzde rakip kimyasal ürünleri arsında
uygulandıktan 1 saat sonra tamamen kuruyan başka bir tür yoktur.
ISO 9001, ISO 1400 ve TSE standartlarında çalışmakta olan firmamız, müşterilerinin talepleri
doğrultusunda, ürünlerinin yüksek kalite ve uzun ömrünü gün geçtikçe arttırmaktadır.

Neden Boydur® Ürünleri:
•

Boydur® markalı ürünlerimiz uygulandıktan asgari 1 saat sonra tam mukavemetli olarak

kullanılabilir. Zemini normal trafiğinize sorunsuz açabilirsiniz.
•

Boydur® markalı ürünlerimiz UV. ışınlarından etkilenmez.

•

Atmosfer şartlarından etkilenmez.

•

Uygulandığı alanın hava şartlarına uygun ürün üretim ve uygulama avantajı.

•

Tüm ürünlerimiz iç ve dış mekanlarda sorunsuz kullanabilir.

•

Birçok kimyasal ve mekanik yüklere, ağır trafiğe dayanıklıdır.

•

Uzun ömürlüdür.

•

Uygulanması ve yenilenmesi çok kolaydır.

•

Zemin ile beraber çalışır.

•

55 senelik Boytorun Kimya tecrübesi.

Askeri Alanlarda Zaman Kazandıran Çözümler
Boytorun Kimya Sanayi A.Ş. Türkiye’nin birçok Kara, Deniz, Hava ve Jandarma kuvvetlerinde
önemli askeri kuruluşu ile doğrudan çalışan bir aralıksız görevde olan askerlerimizin normal
kuruluştur. Alan ve faaliyet güvenliğini arttırmak için faaliyetlerini sürdürmesi için çalışmalarını aksatan
tasarlanmış çeşitli hızlı kuruyan yapı kimyasal yapı ve yol problemlerinin oluşmaması ve
malzemeleri üretiyoruz. Zemin çukur ve çatlaklarını oluşanlarında en süratli ve çok uzun ömürlü
vakit kaybetmeden rehabilite etmek için kullanılan olacak şekilde giderilmesi çok önemlidir. Bu
mortar harçlarından, çok uzun ömürlü yol nedenle özellikle her zaman göreve hazır olması
boyalarına, iç ve dış mekanlarda kullanılan gereken bölümlerde sürekli bakım ve onarımda
kimyasal zemin kaplamalarından, derz dolgularına olabilme şansı çok düşüktür. Çözüm, süratli,
kadar Boytorun Kimya Sanayi A.Ş. ’nin, Boydur kesin, uzun ömürlü ve aksaklık çıkarmayacak
markalı ürünleri, trafiği aksatmadan herhangi bir şekilde olmalıdır. Bu sayede her zaman
limanı alanını daha güvenli hale getirir. Teknik olağanüstü bir duruma karşı hazır olurlar.
ekibimiz gerek üretimde, zemin ile alakalı
sorunların çözümünde ve uygulamada bakım ve
onarım ekibinize destek olmak için her zaman
hazırdır.

Yoğun trafikli alanların, sürekli bakım ve onarım da olabilme şansı çok düşüktür. Çözüm; süratli, kesin,
uzun ömürlü ve aksaklık çıkarmayacak şekilde olmalıdır. Zamanlama her şeyden daha önemli olduğu için
bu problemlerin çözümünde trafiği aksatmayacak, gecikmelere sebep olmayacak ve yüksek kalitede çok
uzun ömürlü ürünler ile çözümlere gitmek şarttır.
Uygulandıktan sadece 1 saat sonra tamamen kuruyan ürünlerimiz ile limanlar ve birçok kuruluş ile
senelerdir çalışmaktayız. Zemin yapısı, bulunduğu bölgenin hava şartları dikkate alınarak, özel olarak
üretilen ürünlerimiz, iç ve dış mekanlarda rahatlıkla kullanımı ve rakipsiz kuruma zamanı nedeni ile
tercih edilmektedir.

Hangi Sorunlarınıza Çözüm Sağlarız?

•

Yol boyalarımız çok kısa sürede aşınıyor. Liman içi trafikte ciddi sorun yaşıyoruz.

•

Zemindeki çukur ve çatlakları tamir etmemiz lazım, ama alanı uzun süre trafiğe
kapatamayız.

•

Beton zeminlerimizde özellikle derz kenarlarında ciddi aşınma var. Buradan
geçen araçlar ciddi sallanıyor, hasar görüyor.

•

Kışın zemin çukurları oluşuyor. Tamir için iyi havaları bekliyoruz. Ama bu arada
çukurlar büyüyor. Daha tehlikeli oluyor. Tamiri daha masraflı oluyor.

•

Bazı bölgelerde kaydırmaz zemine ihtiyacımız var.

Boydur® Akrigum
İç ve dış mekânlarda rahatlıkla kullanılan, Metilmetakrilat(MMA) esaslı, düşük
viskozite, iki bileşenli, derz ve tamirat dolgusudur. Çabuk kuruma süresine
sahiptir. (Ortalama 1 saat içinde). Kullanımı çok kolaydır. Solventsizdir. Beton,
yüzey sertleştirici, mozaik, asfalt, vb. yüzeylerde soğuk derzler için dolgu olarak
ve ince çatlakların tamirinde rahatlıkla kullanılabilen bir üründür.

Boydur® P30
Poliüretan esaslı, iki bileşenli, jet yakıtlarına karşı dayanıklı zemin derz
dolgusudur. Yakıt ve kimyasal madde etkisindeki beton ve asfalt zeminlerin
derz ve çatlaklarının izole edilerek doldurulmasında çok idealdir. Esnektir.
Muhtelif hava sıcaklıklarında esnekliğini bozmaz. Saf poliüretandan üretilmiştir.
İçinde katran, vb. zehirli malzeme bulundurmaz. İç ve dış mekanlarda kolaylıkla
uygulanır.

Boydur® M12
İki bileşenli, Metilmetakrilat esaslı, çabuk tamirat ve çabuk ankraj dolgu
mortarıdır. Uygulandıktan 1 saat sonra tam mukavemetli olarak kurur. Kullanımı
kolay, yüksek dayanımlı, uzun ömürlü bir üründür.

İç ve dış mekanlarda

kullanılır. Birçok mekanik ve kimyasal etkilere karşı çok dayanıklıdır. Esnektir.
Trafik ve iş akışınızı aksamadan rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Vialit® Rephalt
Vialit® Rephalt asfalt ve beton yüzeylerdeki kırık ve çukurların çabuk tamirinde
kullanılan, soğuk uygulama bir reaktif tamirat asfalt mortarıdır. Herkes rahatlıkla
uygulamayı yapabilir. Uygulamadan 3 saat sonra üzerinden araç geçebilir,
1 saat sonra alan normal trafiğe açılır. Nemli yüzey üzerinde uygulama
yapılabilir. Asfalttan 80 kat daha sağlam bir malzemedir. Rephalt çevre
dostudur.

Boydur ® Marker 100
Metilmetakrilat esaslı, solventli, tek bileşen, soğuk uygulama, yol çizgi ve
işaretleme boyasıdır. Kolay uygulanır. Uygulama bitiminden 1 saat sonra alan
normal trafiğe açılır. Çok iyi kapatıcı özelliği sahiptir. RAL standartlarında trafik
renklerinde üretilir. Üzerine cam küreciği uygulanabilir. İç ve dış mekanlarda
uygulamaya uygundur. Egzoz, yağ, vb. dan etkilenmez. Fırça, rulo veya Airless
makine ile uygulanır.

Boydur® Marker 564
2 Bileşenli, Metilmetakrilat esaslı, 2-3mm. kalınlığında uygulanan, soğuk
uygulama,serme yol çizgi ve işaretleme boyasıdır. Çok uzun dayanım süresine
sahiptir. Uygulama tecrübe gerektirir. Çok ağır trafiğe dayanıklıdır. Birçok
kimyasal, mekanik etkiye karşı dayanıklıdır. İç ve dış mekanlarda kullanılır. RAL
standartlarında trafik renklerinde üretilir. Egzoz, yağ, vb. dan etkilenmez.
Boydur® 564 ile üretilen Boydur® Marker 564 Almanya BAST ‘den onaylı olarak
test edilmiş ve kalitesi onaylanmıştır.
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