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Zemininizde Ne Sorunlar Var?

• Zemin problemlerimizi işi ve trafiğimizi aksatmadan çözmemiz lazım.

• İç ve dış alanlarımızda sorunlarımız var.

• Ürünlerin kuruma süresini beklemeye vaktimiz yok.

• Bakım zamanını bekliyoruz, zemin problemlerimiz büyüyor, masrafı daha 
pahalı oluyor.

• Zemindeki çukur ve çatlaklarımızı süratli bir şekilde tamir etmemiz lazım.

• Yol Boyası yapıyoruz. 3 ayı geçmiyor.

• Endüstriyel zemin kaplaması yaptırmamız lazım, vaktimiz yok.

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. 
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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.  

Nerelerde Kullanılır?
• Endüstriyel alanlar, imalathane ve depolar
• Havaalanları
• Limanlar
• Rafineri ve Benzin istasyonları
• Askeri alanlar
• Tersaneler
• Şehir içi ve dışı yollar
• Depolar
• Otoparklar
• AVM’ler
• Köprü ve Viyadükler
• Siteler
• Gemi güverteleri
• Tren ve Metrolar
• Tren ve Metro İstasyonları
• Belediye ve Karayolları
• Hastaneler
• Otel ve Tatik Köyleri
• Fuar merkezleri
• TV ve Radyo Stüdyoları
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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.

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.   

YOL ÇİZGİ BOYALARI

Boydur® Marker 564 Endüstriyel
İki bileşenli, Metilmetakrilat esaslı, rulo veya fırça ile kolaylıkla uygulanan yol çizgi ve işaretleme 
boyasıdır. Yaklaşık 1,2 mm. kalınlığında uygulanır.  Fabrikalardan kullanılan standart yol boyalarına 
kıyasla daha dayanıklı ve uzun ömürlüdür. Endüstriyel alanlardaki zemin ok, yaya yolu, yavaş tipi 
markalamalar için geliştirilmiştir. Uygulamadan 1 saat sonra alan normal trafiğe açılır.  Ürün iç ve dış 
mekanlara uygundur. 

Boydur® Marker 663
Metilmetakrilat esaslı, iki bileşenli, soğuk serpme plastik yol çizgi ve işaretleme boyasıdır. İç ve dış 
mekanlarda rahatlıkla uygulanır. Uygulama tecrübe gerektirir. Özel iki bileşenli yol çizgi boyası 
uygulama makineleri ile uygulanır. Çok kısa bir sertleşme süresine sahiptir. Trafik beyazı ve Trafik sarısı 
renklerinde üretilir. Termoplastik esnekliğe sahiptir.  Asfalt, beton yüzeylerde rahatlıkla uygulanır. 
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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® 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.

ZEMİN MORTAR HARÇLARI

Boydur® M12/Akribeton 

Boydur® M12/Akribeton, iç ve dış mekânlarda rahatlıkla kullanılan, iki bileşenli, Metilmetakrilat esaslı, 
süratli kuruyan polimerbeton malzemesidir. Ağır yük trafiğine sahip veya aşırı kimyasal madde 
etkisindeki zeminlerde oluşmuş olan, tehlike ve hasar yaratan çukur ve çatlakların, trafiği aksatmadan 
hızlı sürede tamirinde kullanılır. Ayrıca makinelerin, trafik işaretlerinin yere süratli montajında da 
(Ankraj)çok ideal ve süratli bir çözümdür.   

Boydur® M12/A15 ve Boydur® M12/A125

Boydur® M12/A15 ve ,Boydur® M12/A125 iç ve dış mekanlarda kullanılan, Metilmetakrilat esaslı, esnek 
tamir ve dolgu malzemesidir. Uygulandıktan yaklaşık 1 saat sonra alan normal trafiğe açılabilir. 
Esneklik gerektiren zemin tamiratlarında ve soğuk derzlerin derz kenarındaki çatlamalar ile beraber 
tamir edilip kaplanmasında kullanılabilir. Boydur® M12/A15, Boydur® M12/A125’in kardeş ürünüdür. 
Daha az esnektir. Ama aynı şekilde uygulanır. 

Boydur® M12/A20 Dolgu  

Boydur®  A20 Dolgu, iki bileşenli, Metilmetakrilat esaslı, ince çatlak ve kırıkların tamirinde kullanılan, 
esnek zemin tamirat dolgu malzemesidir. Kolay uygulanır. Uygulandıktan yaklaşık 1 saat sonra alan 
normal trafiğe açılabilir. Özellikle zeminlerdeki küçük kot farklarını gidermek ve mortar uygulaması için 
genişletilmesi gereksiz çok ince çatlakların tamiratlarda süratli çözüm sağlar.   
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ENDÜSTRİYEL ZEMİN KAPLAMALARI

Boydur® CK 100

İç ve dış mekanlarda rahatlıkla kullanılan, MMA esaslı yer kaplama boyasıdır. Zemini özellikle dış 
etkenlerden korumak amacı ile kullanılır.  1 saatte kurur. Uygulaması çok kolaydır. Kolay yenilenir. 
Endüstriyel RAL renklerinde üretilir. Özellikle hafif trafikli alanların ve ekonomik çözüm aranan zemin 
kapama projeleri için ideal bir çözümdür.  

Boydur® CK20

İki bileşenli, minimum 1,5-2,5 mm kalınlığında, Metilmetakrilat(MMA)esaslı, zemin kaplamasıdır. İç ve 
dış alanlarda rahatlıkla uygulanır. Uygulama duvardan duvara derzsiz ve gözeneksizdir.  Kendinden 
rulo veya selfleveling, topcoat finişi bulunur. Tatbikat bitimiden 1 saat sonra alan tam mukavemetli 
olarak trafiğe açılır. Endüstriyel RAL renklerinde uygulanır. Değişik motif ve desenlerde uygulanabilir.  
Hafif ve orta trafikli alanlar için idealdir. 

Boydur® Akrifleks

Minimum 2-3mm. kalınlığında uygulanan, Metilmetakrilat esaslı, kendinden yayılan(self-leveling) zemin 
kaplamasıdır. Uygulama bitiminden 1 saat sonra alan tam mukavemetli olarak kullanıma açılır. RAL 
standartlarında endüstriyel renklerde üretilir ve uygulanır. İç ve dış mekanlarda uygulanır. Sararmaz, 
solmaz. Esnektir. Duvardan duvara derzsiz ve gözeneksiz olarak uygulanır. 

Boydur® M12/Akrimortar  

Minimum 5 mm. kalınlığında, Metilmetakrilat (MMA) esaslı, iki bileşenli, zemin kaplama malzemesidir. 
Uygulamadan 1 saat sonra alan tam mukavemetli olarak trafiğe açılır. Orta ve ağır trafikli alanlar için 
idealdir. Birçok kimyasal ve mekanik yüke karşı çok dayanıklıdır. Çok uzun ömürlüdür. Endüstriyel RAL 
renklerinde üretilir. 

Boydur® 410

MMA Esaslı, İki bileşenli, Dökülüp Çalışılabilen, Elastik, Orta Vizkozite Zemin ve Duvar Kaplamasıdır. 
İç ve dış mekânlarda kullanılır. Uygulamadan yaklaşık 1 saat sonra kullanıma hazırdır. Rulo veya self-
leveling (kendinden yayılan) uygulanabilir. Endüstriyel RAL renklerinde üretilir. Çok uzun ömürlüdür. 
Duvardan duvara derzsiz ve gözeneksiz olarak uygulanır



ENDÜSTRİYEL ZEMİN KAPLAMALARI

Boydur® CK 100

İç ve dış mekanlarda rahatlıkla kullanılan, MMA esaslı yer kaplama boyasıdır. Zemini özellikle dış 
etkenlerden korumak amacı ile kullanılır.  1 saatte kurur. Uygulaması çok kolaydır. Kolay yenilenir. 
Endüstriyel RAL renklerinde üretilir. Özellikle hafif trafikli alanların ve ekonomik çözüm aranan zemin 
kapama projeleri için ideal bir çözümdür.  

Boydur® CK20

İki bileşenli, minimum 1,5-2,5 mm kalınlığında, Metilmetakrilat(MMA)esaslı, zemin kaplamasıdır. İç ve 
dış alanlarda rahatlıkla uygulanır. Uygulama duvardan duvara derzsiz ve gözeneksizdir.  Kendinden 
rulo veya selfleveling, topcoat finişi bulunur. Tatbikat bitimiden 1 saat sonra alan tam mukavemetli 
olarak trafiğe açılır. Endüstriyel RAL renklerinde uygulanır. Değişik motif ve desenlerde uygulanabilir.  
Hafif ve orta trafikli alanlar için idealdir. 

Boydur® Akrifleks

Minimum 2-3mm. kalınlığında uygulanan, Metilmetakrilat esaslı, kendinden yayılan(self-leveling) zemin 
kaplamasıdır. Uygulama bitiminden 1 saat sonra alan tam mukavemetli olarak kullanıma açılır. RAL 
standartlarında endüstriyel renklerde üretilir ve uygulanır. İç ve dış mekanlarda uygulanır. Sararmaz, 
solmaz. Esnektir. Duvardan duvara derzsiz ve gözeneksiz olarak uygulanır. 

Boydur® M12/Akrimortar  

Minimum 5 mm. kalınlığında, Metilmetakrilat (MMA) esaslı, iki bileşenli, zemin kaplama malzemesidir. 
Uygulamadan 1 saat sonra alan tam mukavemetli olarak trafiğe açılır. Orta ve ağır trafikli alanlar için 
idealdir. Birçok kimyasal ve mekanik yüke karşı çok dayanıklıdır. Çok uzun ömürlüdür. Endüstriyel RAL 
renklerinde üretilir. 
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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.   

DERZ DOLGULARI



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.   

DERZ DOLGULARI



YÜZEY KORUMA ÜRÜNLERİ

Boydur® A10

İç ve dış mekânlarda, zemin ve duvar yüzeylerinde uygulanabilen, tek bileşenli, hava kurumalı, 
emprenye etkili, Metilmetakrilat(MMA) esaslı yüzey koruma astar reçinesidir. Çabuk kuruma süresine 
sahiptir. Yüzey içinden oluşacak tozlanmayı keser. Uygulandığı yüzeyin görünüm kalitesini arttırır. 
Uygulandığı yüzeyi özellikle atmosfer şartlarına karşı, erozyonlaşmasını engelleyecek şekilde yüzeye 
nefes aldırarak çok etkili bir şekilde korur. MMA esaslı yapı kimyasal ürünlerinde alt astar olarak da 
kullanılır. 

Boydur® H900

Metilmetakrilat esaslı, iç ve dış mekanlarda, zemin ve duvar yüzeylerinde uygulanabilen, tek bileşenli, 
hava kurumalı, boya öncesi astar ve yüzeyde mikro çatlak, tebeşirlenme, hava koşulları nedeni ile 
deformasyon oluşmasını engelleyici, emprenye etkili yüzey koruma reçinesidir. Eski eserlerin (Cami, 
bina, saray, kilise, vb.) erozyona karşı koruma altına alınmasında rahatlıkla kullanılır.  Kullanıldığı 
yüzeye emprenye etkisi olduğu için bir film tabakası oluşturmaz.

Boydur® Boycolor

Metilmetakrilat (MMA) esaslı, solventli, hava kurumalı, dış etkenlere karşı yüksek dayanıklılığa sahip, 
koruma boyasıdır. Kir tutmama özelliği nedeni ile hijyenik ortam gerektiren iç mekanlarda da 
kullanılmaktadır. Kuzey cephesi sorunlarına karşı çok iyi bir çözümdür. Uygulandığı yüzeyi özellikle 
atmosfer şartlarına karşı yüzeye nefes aldırarak çok etkili bir şekilde korur. Atmosfer şartlarına karşı 
%100 dayanıklıdır. Çabuk kuruma süresine sahiptir. Çok uzun ömürlüdür. Renklerinin canlılığını sürekli 
korur. 
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METİLMETAKRİLAT REÇİNELER

Boydur® 564

İki bileşenli MMA esaslı serme uygulama yol boyası (Örnek Boydur® Marker 564) üretiminde kullanılan 
reçinedir. Firmamız bu konuda Türkiye’nin tek üretici firmasıdır. Uygulanacak alanın hava koşularına 
göre gerekli ayarlamalar reçine üretiminden itibaren yapılabilir. Reçine formülümüz müşterilerimizden 
gelen talepler doğrultusunda artan tecrübemizle seneler boyunca sürekli geliştirilmiştir. 
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YENİ ÜRÜNLER

Vialit® Resist

Vialit®  RESIST 2K, 4. boyutta yakıta dayanıklı asfalt yalıtım malzemesidir. Vialit®RESIST katran veya 

çözelti maddesi içermez. Kapalı alanlarda da rahatlıkla kullanılabilirsiniz. Vialit®RESIST bağlayıcı 

madde özelliklerinden dolayı asfalt yüzeyleriyle optimum şekilde uyum sağlayacak biçimde geliştirilmiş 
bir üründür, o nedenle de yer altı otoparklarında, depolarda, park yerlerinde, hava limanları ve benzin 
istasyonlarında da kullanılması çok uygundur. Vialit® RESIST ayrıca gecikmeli çözülme süresinden 

dolayı mükemmel bir tutunma değerine sahiptir ve yakıta karşı dayanıklılığı garanti eder. Derin oyuklara 
dolgu yapılarak asfalt çok daha kolay temizlenebilir ve bakımlı kalır. 

Vialit® Stradalan

Vialit®  STRADALAN yeni her asfalt gibi bir soğuk uygulanan, boyanarak uygulanabilen bir mastiktir. Bir 

evin ön yolunu, otoparkı, araba yolunu güzelleştirip ömrünü uzatmak için Stradalan çok ideal bir 

çözümdür. Ayrıca, su çıkış alanında asfalt daha iyi sızdırmazlık için Vialit® STRADALAN uygundur. 

Kolay uygulanır. Temiz, kuru ve sağlam zemin yüzeyine Vialit® STRADALAN ürününü  dökün ve lastik 

bir çekçek aparatı ile eşit şekilde yayın. Vialit® STRADALAN böylece su girişine karşı koruma, çatlaklar 

kapanır ve tekrar düzgün bir görüntü asfalt verir.  Vialit® STRADALAN solvent içerir ve bu nedenle tüm 

ekipman su ile kolayca temizlenebilir, sağlık ve çevre için tamamen güvenlidir.

Vialit® Refug

Vialit® REFUG soğuk uygulanan kısa bir süre içinde kuruyan ve tam esnek bir derz dolgu ürünüdür. 

Hem asfalt hem beton yüzeylerin derzlerinde çatlaklarında uygulanması mümkündür.  Duvar ve 

döşeme veya asfalt zemin yüzey birleşme noktalarında da rahatlıkla uygulanabilir.  Uygulaması basit ve 

süratlidir.Vialit® REFUG esnek plastik özelliğini kaybetmez, mevsim şartlarından etkilenmez. Üzeri 

kumlanarak renklendirilebilir.

Vialit® Bahnfix

Vialit® BAHNFIX asfalt körling pistlerinin kaplanmasında kullanılır. Sıkıştırma amacıyla dirençli bir asfalt 

gözeneği dolgusudur ve kaplama olarak değil, asfalt taneleri arasındaki boşlukları doldurmak için 

kullanılır. Asfaltı kırılmaya karşı korur ve asfalt tanelerini sıkıca tutarak asfaltın oldukça iyi olan kayma 

özelliklerini korur. Çözücü madde içermez ve dolayısıyla da çevre uyumu kusursuzdur. Ayrıca rüzgara 

ve olumsuz hava şartlarına karşı dayanıklıdır; çok yüksek sıcaklıklarda bile özelliklerinden dolayı 

yapışmaz. Oldukça iyi olan katman yapışma ve aşınmalara karşı dayanıklılık değerleri vardır. Uzun 

ömrüdür. Rengi koyu gri-siyah arasındadır.



YENİ ÜRÜNLER

Vialit® Resist

Vialit®  RESIST 2K, 4. boyutta yakıta dayanıklı asfalt yalıtım malzemesidir. Vialit®RESIST katran veya 

çözelti maddesi içermez. Kapalı alanlarda da rahatlıkla kullanılabilirsiniz. Vialit®RESIST bağlayıcı 

madde özelliklerinden dolayı asfalt yüzeyleriyle optimum şekilde uyum sağlayacak biçimde geliştirilmiş 
bir üründür, o nedenle de yer altı otoparklarında, depolarda, park yerlerinde, hava limanları ve benzin 
istasyonlarında da kullanılması çok uygundur. Vialit® RESIST ayrıca gecikmeli çözülme süresinden 

dolayı mükemmel bir tutunma değerine sahiptir ve yakıta karşı dayanıklılığı garanti eder. Derin oyuklara 
dolgu yapılarak asfalt çok daha kolay temizlenebilir ve bakımlı kalır. 

Vialit® Stradalan

Vialit®  STRADALAN yeni her asfalt gibi bir soğuk uygulanan, boyanarak uygulanabilen bir mastiktir. Bir 

evin ön yolunu, otoparkı, araba yolunu güzelleştirip ömrünü uzatmak için Stradalan çok ideal bir 

çözümdür. Ayrıca, su çıkış alanında asfalt daha iyi sızdırmazlık için Vialit® STRADALAN uygundur. 

Kolay uygulanır. Temiz, kuru ve sağlam zemin yüzeyine Vialit® STRADALAN ürününü  dökün ve lastik 

bir çekçek aparatı ile eşit şekilde yayın. Vialit® STRADALAN böylece su girişine karşı koruma, çatlaklar 

kapanır ve tekrar düzgün bir görüntü asfalt verir.  Vialit® STRADALAN solvent içerir ve bu nedenle tüm 

ekipman su ile kolayca temizlenebilir, sağlık ve çevre için tamamen güvenlidir.

Vialit® Refug

Vialit® REFUG soğuk uygulanan kısa bir süre içinde kuruyan ve tam esnek bir derz dolgu ürünüdür. 

Hem asfalt hem beton yüzeylerin derzlerinde çatlaklarında uygulanması mümkündür.  Duvar ve 

döşeme veya asfalt zemin yüzey birleşme noktalarında da rahatlıkla uygulanabilir.  Uygulaması basit ve 

süratlidir.Vialit® REFUG esnek plastik özelliğini kaybetmez, mevsim şartlarından etkilenmez. Üzeri 

kumlanarak renklendirilebilir.

Vialit® Bahnfix

Vialit® BAHNFIX asfalt körling pistlerinin kaplanmasında kullanılır. Sıkıştırma amacıyla dirençli bir asfalt 

gözeneği dolgusudur ve kaplama olarak değil, asfalt taneleri arasındaki boşlukları doldurmak için 

kullanılır. Asfaltı kırılmaya karşı korur ve asfalt tanelerini sıkıca tutarak asfaltın oldukça iyi olan kayma 

özelliklerini korur. Çözücü madde içermez ve dolayısıyla da çevre uyumu kusursuzdur. Ayrıca rüzgara 

ve olumsuz hava şartlarına karşı dayanıklıdır; çok yüksek sıcaklıklarda bile özelliklerinden dolayı 

yapışmaz. Oldukça iyi olan katman yapışma ve aşınmalara karşı dayanıklılık değerleri vardır. Uzun 

ömrüdür. Rengi koyu gri-siyah arasındadır.



BOYTORUN KİMYA SANAYİ A.Ş. 
İ.E.T.T. Sitesi,3. Blok,D:1, Emirgan- 34467, İstanbul-TR. 

Tel: 0212 229 18 29-34, Faks: 0212 229 18 59, Whatsapp: +90 542 437 9005
E-Mail: info@boytorun.com, Web: www.boytorun.com 

ISO 9001-ISO 14001,TSE


