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Esnek / Flexible
Heskon® Desenli Baskı Beton Kalıplarımız 
yüksek kalitede poliüretan malzeme ile 
üretilmiştir. Kalıplarımız esnektir. Yüksek 
yırtılmalara karşı mukavemetlidir.

Each tool is crafted from a high-quality
polyurethane material that is flexible, yet 
retains high-tear strength. Sturdy handles 
are carefully placed according to tool-
weight distribution to improve balance and 
maneuverability.

Detaycı / Niggling
Heskon® Desenli Baskı Beton Kalıplarımız 
üretilirken her detaya önem verilir. Baskı 
Beton Kalıplarımız beton yüzeye uyguladıktan 
sonra düz betonlarınızı kullanış ve görünüm 
bakımından size birçok güzellik sunar.

The resilient material used to create each
texture is designed to retain pattern 
“memory.” Consistent, well-defined, uniform 
texture is transferred, in every detail, onto the 
concrete surface imprint after imprint.

Sağlam / Sturdy
Kalıplarımızda bulunan sağlam tutma kolları 
sayesinde ağırlık dağılımına göre dengeyi ve 
manevra kabiliyetini arttırır.

Our company is dedicated to the precise and
unsurpassed consistency of each and every
texturing tool. Strict standards are maintained 
so every tool is tight-fitting, reducing pattern 
lines and unsightly ridges.

Neden Baskı Beton Tercih Etmelisiniz?

Baskı Beton uygulanan zeminler Son derece dayanıklı ve 
araç trafiğine uygun, zaman ve ağır makine trafiğine karşı 
dayanıklıdır. Baskı beton zeminler ile Otopark,  Bisiklet 
şeritlerini, kaldırımları bahçelerinizi ve yaya bölgelerini ideal 
hale gelir.

Why choose a Stamped Concrete floor?

Highly resistant and suitable for vehicle traffic, it is not 
scared of time and heavy machinary traffic. Mold and stain 
proof, because it doesn’t have weak spots where water 
may infiltrate. Its antislip texture makes it ideal car park, for 
squares, bike lanes, sidewalks and pedestrian areas.
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Baskı beton Yabancı otlara ve lekelere karşı dayanıklıdır.
Spend time living life, not worrying about your driveway.

Baskı beton aşınmalara karşı dayanıklıdır.
Come rain or shine, our concrete is built to last.

Baskı beton ile hızlı ve sorunsuz kurulum.
Our process is designed to give absolute minimal disruption.

Baskı Beton size Kalıcı renk ve desen sağlar.
No need to re-paint or worry about a fading texture

Baskı Beton ile cökme yapmayan beton zeminler.
Forget all the problems you’d get with traditional flagging.
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1.  Kalıp ayarı ve çelik takviyelerin yerleştirilir.
2. Zemine Beton dökümü gerçekleştirilir.
3. Şap betonu dökülür ve Beton Malaları yardımı ile pürüzsüs 
zemin elde edilir.
4. Desen uygulanacak zemine kalıp ayırıcı toz serpiştirilir.
5. Heskon® baskı beton kalıbını ve aletlerini kullanarak beton 
yüzeyde desen elde edilir.
6. Beton koruyucu ve cilasını sürerek dayanıklı hale getirilir.

1. Formwork setting and placement of steel reinforcement.
2. Concrete pose with or with and with .
3. Application of colored applications and smoothing of the 
surface.
4. Application of the colored releasing agent .
5. Heskon® Imprinting and finishing using tools and cleansing 
of the floor with detergents and equipments.
6. Application of protective .
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Baskı beton malasını, Beton yüzeyini 
düzleştirmek, şap işlemi sırasında oluşan 
boşlukları doldurmak ve dekoratif beton 
işleri için geniş beton alanlarının baskı beton 
kalıbının kullanımına hazır beton yüzey 
oluşturmak için kullanılır. Baskı beton malası 
yüzey üstünde bulunan kusurları gidermeye 
yardımcı olur ve size daha düz bir yüzey 
oluşturur.

It is used to flatten the concrete surface, 
to fill the gaps formed during the screed 
process and to form the concrete surface 
ready for the use of the press concrete 
form of large concrete areas for decorative 
concrete works. The print concrete trowel 
helps remove defects on the surface and 
creates a smoother surface.

Baskı Beton maLASı
bull float

Baskı Beton Malası / Bull Float 
Alman yay çeliğinen üretilen baskı beton malaları  30x80 
- 30x100 - 30x120 ebatlarında 2 m’lik 6 adet uzatma ile 
toplamda 6 metreye kadar uzayabilir.

Printed concrete works produced from German spring steel. 
Bull Float size 30x80cm - 30x100cm - 30x120 cm . For 
subsequent smoothing, hand Bull Floats with a working 
width of up to 2 metres and guiding rods of up to 6metres 
can be used.

Yuvarlak Uç Mala / Round Tip Trowel
Paslanmaz çelik ve yay çeliğinden imal edilmiştir. Elastomer 
kaplı sapı ile rahat bir kullanım sağlar. Beton zeminlerin 
istenilen yüzey kalitesinde perdahlanmasında kullanılır.

It is manufactured from steinless steel and spring steel.
It is open type aluminum handle writh an ergonomic plastic 
grip covered with elastomer. It is used in finishing the surface 
of the concrete to the required smoothness.

Sivri Uç Mala / Pointed Trowel
Paslanmaz Yay çeliğinden imal edilmiştir. Açık plastik saplı 
modeli mevcuttur. Şap atma ve beton düzeltme işlerinde 
kullanılır.

It is manufactured from spring steel. Open and closed type 
are available. It is used in finishing, works planing concrete 
surfaces.

İç ve Dış Köşe Malası / 
Inner And Outer Corner Trowel
Esnek paslanmaz çelikten üretilmiştir. Mala Köşeleri arasında 90 
derecelik bir açı vardır. İç ve dış köşe malaları kullanılarak Pürüzsüz, 
yuvarlak kenarlar elde edilir.

Made of flexible stainless steel. There is a 90 degree angle between 
Mala Corps. Smooth, rounded edges are obtained by using inner 
and outer corner fittings.
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Baskı Beton Tokmağı, baskı beton 
uygulamalarının zorlu aşamalarını 
kolaylaştırmak için üzere tasarlanmış ve 
geliştirilmiş bir üründür. Yüksek kaliteli 
poliüretan temelli ve çelik saplı damgalama 
aleti son derece kullanışlı ve dayanıklıdır. Baskı 
beton kalıplarına damgalama yapılarak beton 
yüzeyde desenin daha iyi sonuç vermesini 
sağlamaktadır.

It is used to flatten the concrete surface, to fill 
the gaps formed during the screed process 
and to form the concrete surface ready for 
the use of the press concrete form of large 
concrete areas for decorative concrete works. 
The print concrete trowel helps remove 
defects on the surface and creates a smoother 
surface.

Baskı Beton TOKMAĞI
Patterned Concrete Tamper
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Beton cilası beton yüzeye renk kazandırmanın 
ötesinde, yüzeyin aşınmasına ve zorlu kış 
şartlarına karşı daha güçlü ve daha dayanıklı 
olmasını sağlar. Beton cilası kullanıldığında, 
betonun temizlenmesini kolaylaştırmakla 
kalmaz, aynı zamanda rengin arttırılması ve UV 
ışınının solmasını önler ve betonun güzelliğini 
korur ve ömrünü uzatır.

Concrete varnish provides a stronger and 
more durable surface against abrasion and 
difficult winter conditions than coloring the 
concrete surface. When the concrete polish is 
used, it does not only make it easier to clean 
the concrete, it also increases the color and 
prevents the UV ray from fading and protects 
the beauty of the concrete and prolongs its 
life.

BASKI BETON CİLASI
Patterned Concrete Sealer
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Kalıp Ayırıcı Toz, baskı beton uygulamalarında 
kalıbın beton zeminde iyi sonuç vermesini ve 
beton zemine yapışmamasını sağlar. Baskı 
beton kalıbın beton zemine koymadan evvel 
beton yüzeye serpiştirilerek kalıp ile beton 
zeminin birbirinden kolayca ayrılmasını 
sağlayarak size uygulamalarda yaşanılan 
zorlu şartları kolay hel getirir.

Mold Separator Powder ensures good results 
in the concrete slab of the printing concrete 
applications and ensures that it does not stick 
to the concrete slab. By putting the concrete 
on the concrete surface before putting the 
concrete in the concrete floor, the concrete 
and the concrete floor are easily separated 
from each other and it gives you easy helpless 
conditions experienced in applications.

KALIP AYIRICI TOZ
Powder Release Agents
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Belediye logoları ve kurumsal logo baskı 
beton kalıpları, istenilen ebat ve ölçülerde 
tasarlanarak imalatı yapılmaktadır.Beton 
perde duvarlarınızda yada Beton zeminlerde 
kullanabileceğiniz bu ürünler, şık ve 
gösterişli bir alan oluşturmanıza,firma 
tanıtımına ve prestijine olumlu katkı 
sağlayacaktır. Kalıplarımızın tamamı uzun 
ömürlü kullanımlara uygındur. ( 300 - 1000 
kez kullanımlıdır. )

It is used to flatten the concrete surface, 
to fill the gaps formed during the screed 
process and to form the concrete surface 
ready for the use of the press concrete 
form of large concrete areas for decorative 
concrete works. The print concrete trowel 
helps remove defects on the surface and 
creates a smoother surface.

Baskı Logo
Patterned Logo



Baskı Beton
kalıpları

Baskı Beton
kalıpları

Concrete
Stamped Mold

Concrete
Stamped Mold
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Ürün No / Product Code : Hks 002
Boyut / Size : 118 x 60 cm

Ürün No / Product Code : Hks 001
Boyut / Size : 60 x 117 cm
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Ürün No / Product Code : Hks 004
Boyut / Size : 60 x 80 cm

Ürün No / Product Code : Hks 003
Boyut / Size : 58 x 82 cm
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Ürün No / Product Code : Hks 006
Boyut / Size : 30 x 80 cm

Ürün No / Product Code : Hks 005
Boyut / Size : 60 x 70 cm
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Ürün No / Product Code : Hks 008
Boyut / Size : 65x65 cm

Ürün No / Product Code : Hks 007
Boyut / Size : 77x 58 cm
                         86 x 62 cm
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Ürün No / Product Code : Hks 010
Boyut / Size : 65x65 cm

Ürün No / Product Code : Hks 009
Boyut / Size : 61x61 cm
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Ürün No / Product Code : Hks 012
Boyut / Size : 90x 60 cm

Ürün No / Product Code : Hks 011
Boyut / Size : 90 x 60 cm
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Ürün No / Product Code : Hks 014
Boyut / Size : 115x 80 cm

Ürün No / Product Code : Hks 013
Boyut / Size : 81 x 66 cm
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Ürün No / Product Code : Hks 016
Boyut / Size : 93x 50 cm

Ürün No / Product Code : Hks 015
Boyut / Size : 60 x 60 cm
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Ürün No / Product Code : Hks 018
Boyut / Size : 80 x 80 cm

Ürün No / Product Code : Hks 017
Boyut / Size : 70 x 70 cm
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Ürün No / Product Code : Hks 020
Boyut / Size : 50 x 100 cm

Ürün No / Product Code : Hks 019
Boyut / Size : 40 x 80 cm
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Ürün No / Product Code : Hks 022
Boyut / Size : 1mt x 1.20 mt

Ürün No / Product Code : Hks 021
Boyut / Size : 83 x 83 cm
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Ürün No / Product Code : Hks 024
Boyut / Size : 50 x 80 cm

Ürün No / Product Code : Hks 023
Boyut / Size : 40 x 40 cm
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Ürün No / Product Code : Hks 026
Boyut / Size : 51 x 91 cm

Ürün No / Product Code : Hks 025
Boyut / Size : 88 x 57 cm
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Ürün No / Product Code : Hks 028
Boyut / Size : 120 x 30 cm

Ürün No / Product Code : Hks 027
Boyut / Size : 50 x 120 cm
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Ürün No / Product Code : Hks 030
Boyut / Size : 60 x 60 cm

Ürün No / Product Code : Hks 029
Boyut / Size : 83 x 83 cm
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Ürün No / Product Code : Hks 032
Boyut / Size : 50 x 100 cm

Ürün No / Product Code : Hks 031
Boyut / Size : 105 x 60 cm
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Ürün No / Product Code : Hks 034
Boyut / Size : 50 x 100 cm

Ürün No / Product Code : Hks 033
Boyut / Size : 20 x 100 cm
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Ürün No / Product Code : Hks 036
Boyut / Size : 20 x 80 cm

Ürün No / Product Code : Hks 035
Boyut / Size : 15 x 15 cm
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Ürün No / Product Code : Hks 038
Boyut / Size : 30 x 110 cm

Ürün No / Product Code : Hks 037
Boyut / Size : 89 x 89 cm
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Ürün No / Product Code : Hks 040
Boyut / Size : 114 x 76 cm

Ürün No / Product Code : Hks 039
Boyut / Size : 80 x 48 cm
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Ürün No / Product Code : Hks 042
Boyut / Size : 70 x 70 cm

Ürün No / Product Code : Hks 041
Boyut / Size : 73 x 58 cm
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Ürün No / Product Code : Hks 044
Boyut / Size : 73 x 68 cm

Ürün No / Product Code : Hks 043
Boyut / Size : 120 x 30 cm
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Ürün No / Product Code : Hks 046
Boyut / Size : 

Ürün No / Product Code : Hks 045
Boyut / Size : 95 x 60 cm
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Ürün No / Product Code : Hks 048 
Boyut / Size :

Ürün No / Product Code : Hks 047
Boyut / Size : 
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Ürün No / Product Code : Hks 050 
Boyut / Size : 

Ürün No / Product Code : Hks 049
Boyut / Size : 1000 x 1000 cm
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Ürün No / Product Code : Hks 051
Boyut / Size : 



PERDE Beton
kalıpları

Perde Beton
kalıpları

FORM
LİNER

FORM
LİNER
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- BETON CİLASI
- FOSFORLU BOYA
- YOL ÇİZGİ VE İŞARETLEME BOYASI 
- EPOKSİ ÇEŞİTLERİ
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Parlak Beton Cilası. Beton yüzeyin mevcut 
tekstüründe değişikliğe yol açmaz. Kir tutmayı azaltır 
ve betonun rengi yağmur etkisiyle değişmez.Yüzeyin 
aşınma dayanımı artırdığından, tozumayı önler. 
Beton yüzeyi parlak ve kolay temizlenebilir görüntüye 
kavuşur.

It is

Beton CİLASI
Concrete Sealer
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Fosforlu Boyalar karanlık olduğunda biriktirilen bu 
enerji zamanla azalarak geri verilir.Fosforlu Boya 
ile boyanan alanlar özellikle; elektrik kaynağının 
kesilmesiyle karanlıkta kalabilecek ortamlarda, 
personelin binayı terk etmesi gereken acil durumlarda 
(deprem, yangın v.b.) kullanılırlar. Bu sayede Acil 
çıkışlarda, insanların tamamen karanlıkta kalmadan, 
tahliye işlemi emniyetli olarak gerçekleşmektedir.

It is

Fosforlu Boya
phosphor paİnt
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Fosforlu Boyalar karanlık olduğunda biriktirilen bu 
enerji zamanla azalarak geri verilir.Fosforlu Boya 
ile boyanan alanlar özellikle; elektrik kaynağının 
kesilmesiyle karanlıkta kalabilecek ortamlarda, 
personelin binayı terk etmesi gereken acil durumlarda 
(deprem, yangın v.b.) kullanılırlar. Bu sayede Acil 
çıkışlarda, insanların tamamen karanlıkta kalmadan, 
tahliye işlemi emniyetli olarak gerçekleşmektedir.

Road Traffic Paint is a one-pack chlorinated rubber 
based high performance road marking paint with 
excellent durability and obliterating power. It is very 
fast drying and available in both reflective and non-
reflective type. As a road marking paint with fast 
drying time and excellent abrasion resistance, non-slip 
property and resistance to bleed through of bitumen.

yol çİzgİ Boyası
road Traffİc paİnt
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Fosforlu Boyalar karanlık olduğunda biriktirilen bu 
enerji zamanla azalarak geri verilir.Fosforlu Boya 
ile boyanan alanlar özellikle; elektrik kaynağının 
kesilmesiyle karanlıkta kalabilecek ortamlarda, 
personelin binayı terk etmesi gereken acil durumlarda 
(deprem, yangın v.b.) kullanılırlar. Bu sayede Acil 
çıkışlarda, insanların tamamen karanlıkta kalmadan, 
tahliye işlemi emniyetli olarak gerçekleşmektedir.

Road Traffic Paint is a one-pack chlorinated rubber 
based high performance road marking paint with 
excellent durability and obliterating power. It is very 
fast drying and available in both reflective and non-
reflective type. As a road marking paint with fast 
drying time and excellent abrasion resistance, non-slip 
property and resistance to bleed through of bitumen.

Epoksİ 
epoxy

Epoksİ Zemİn kaplama Çeşİtlerİ
epoksi Boya çeşİtlerİ

Epoksi Astar Çeşİtlerİ
Solventlİ epoksİ

Solventsİz epoksİ
Su bazlı epoksİ astar

epoksİ havuz boyası
epoksİ macun

epoksİ sertleştİrİcİ
epoksİ yapıştırıcı

Epoxy Floor Coating Types
Epoxy paint types

Epoxy Primer Types
Solvent epoxy

Solvent free epoxy
Water based epoxy primer

epoxy pool paint
epoxy putty

epoxy hardener
epoxy adhesive



- İnşaat Kalıp Ekİpmanları
- Kalıp Yağları
- İzolasyon Profİl Grubu 
- Plastİk Paspayi Elemanları
- Boru Kelepçelerİ
- Tayrod Somunları ve Kalıp Bağlantı Elemanları
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İnşaat Kalıp Kİlİdİ (çİroz)
 
İnşaat çirozları kolonların karşılıklı demirleri veya demir donatıyı 
birbirine bağlayıp aynı uzaklıkta tutan ve aradaki mesafeyi sabit 
tutmaya yarayan S harfi şeklindeki demir elemana verilen isimdir. 
Perde ve kolon kalıplarını aynı mesafede tutmak için kullanılan 
yardımcı bir kalıp kilidi elemanıdır. Kalıplar arasına geçirilen 
inşaat demirinin iki ucuna takılarak kalıbın açılması engellenmiş 
olur. İsteğe göre ‘’Galvanizli’’ veya ‘’Boyalı’’ olarak imalatı 
yapılmaktadır.

Tuğla / Ankraj Laması 
 
Tuğla / Ankraj Laması, duvar uygulamalarının da depremde 
oluşan yatay güçlere karşı belirli şiddetlere kadar yapıya zarar 
vermeyecek ve taşıyıcı sistemin prensibine aykırı olmadan 
kolonlara Galvanizli Ankraj Laması ile bağlanması, oluşabilecek 
diğer yaralanmalırında önüne geçecektir.

Plywood köşe koruma profİlİ 
 
Plywood (Kontraplak)’ların pek çok avantajı ve gücü vardır ancak 
aynı zamanda bazı zayıf yönleride vardır. İnşaat kullanımlarında 
genellikle köşelerden darbe ve aşınmaya maruz kalırlar.
Plywood (Kontraplak) köşe koruma profili sayesinde 
plakanın köşelerinden açılıp yıpranmasını ve darbelere karşı 
korunmasını sağlar.Köşe koruma profili kullanarak Plywood 
(Kontraplak)’larınızdan daha uzun kullanım ve dayanıklılık elde 
edersiniz.

İskele Duvar Dayama (Tİj Takım) 
 
İskele kullanımlarında iskeleyi bir bölgeye sabitlemeye yarayan 
pimli bir iskele sistemidir. Galvanizli bir malzeme olan iskele 
duvar dayama (tij Takım) iskelelerde emniyet için tasarlanmış 
olan ürün iskele ihtiyaçlarına güçlü ve ekonomik bir çözüm sağlar.

Beton Kovası Hortumu
 
Beton Kovaları inşaat kolon ve kirişlerinin 
aralarına harç dolumunu ve belli bölgelere harç 
beton dökülmesini sağlamaktadır. Hortumlu ve 
hortumsuz seçeneklerimiz mevcuttur.

Dişli Kalınlığı

6 mm

Ağırlık

360 gr. 

Boyut 

104x72 mm

Taban Kalıknlık

4 mm

Dişli Uzunluğu

67 mm

Antİfrİz 
 
Antifriz, çimentolu harçların içine katılan, soğuk havada dona 
karşı direnç kazandıran, priz hızlandırıcı etkili beton katkı 
maddesidir.

Kullanım Alanları
- Soğuk havalarda, don etkisinin gün boyu devam ettiği 
durumlarda,
- Soğuk havalarda erken yüksek dayanım istenen 
uygulamalarda,
- Çimento esaslı iç ve dış sıvaların donmaya karşı korunmasında,
- Sıcaklığın aniden düşme ihtimali olması durumunda,
- Erken kalıp sökülmesi gereken zamanlarda kullanılır.
 
Avantajları
- Dona karşı dayanımı arttırır.
- Beton dayanımını yükseltir.
- Betonun priz başlangıç ve bitiş sürelerini kısaltır. 
- Beton dayanımını arttırır. 
- Klorür içermez, güvenle kullanılır.

Bilmeniz gerekenler
- Uygulama Aletleri: rulo, fırça.
- Ortam sıcaklığı ve taze beton sıcaklığı +5 °C ile +15 °C arası 
olmalıdır.
- Antifriz, çimentonun ihtiyacı olan karışım suyuna ilave 
edilmelidir.
- Arzu edilen performans için kullanımdan önce uygulayıcı 
tarafından yerel malzemelerle, değişik oranlarla uyumluluk 
denemesi yapılmalıdır.
- Kalıplar, kar ve buzlanmaya karşı korunmalı, ısısı artı değerlere 
getirilmelidir.
- Antifriz donmuş ise, sıcaklığı yüksek bir yerde çözülmeli, artı 
değere getirilmeli ve karıştırılmalıdır. 
- Malzeme doğrudan ateşle temas ettirilmemelidir.

Uyarılar
Ambalaj kullanılmadan önce kesinlikle karıştırılmalıdır. Dozaj 
aşımında akma ve çatlama yapar. Hazırlanan harç içerisine 
hiçbir malzeme (kireç, çimento, alçı vb.) ilave edilmemelidir. 
Kullanım süresi geçmiş harçlar, su, kuru harç veya harç katkısı ile 
karıştırılıp tekrar kullanılmamalıdır.

Uzun süre güneşe maruz kalmış çok sıcak veya donmuş 
yüzeylere uygulama yapılmamalıdır. Belirtilen uygulama yüzeyi ve 
kullanma talimatı dışına çıkmayınız. Solumayınız, göze temasında 
bol su ile yıkayınız, gerekirse doktora başvurunuz. Uygulama 
esnasında eldiven kullanılmalıdır.
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Metal Kalıp Yağı 
 
Özel katıklar içeren, suya dayanıklı kalıp yağıdır. 
Beton kalıpların yağlanmasında kullanılır. 

Döküm Kalıp Yağı 
Çelik dökümlerinde kalıp ayırıcı ve kalıp yağlayıcı olarak kullanılır. 
Döküm yapılan metal ile kalıp arasında yağlama yaparak her iki yüzeyide korur. 

Sıcak Şekİl Yağı 
Su ile her oranda karışabilen, grafit ve yağ içermeyen, duman ve koku 
oluşturmayan, özel katıklar ihtiva eden, homojen beyaz bir film tabakası 
oluşturan sıcak dövme ve ekstrüzyon sıvısıdır. 
SICAK ŞEKİL A : Grafit esaslı ince gres kıvamında çok maksatlı bir üründür.
SICAK ŞEKİL SİYAH : Özellikle bakır malzemelerin dökümlerinde kullanılır 
ve kalıptan kolay ayrılma özelliğine sahip bir üründür.

Pİston Kalıp Yağı 
Çelik dökümlerinde kalıp ayırıcı ve kalıp yağlayıcı olarak kullanılır. Döküm yapılan metal 
ile kalıp arasında yağlama yaparak her iki yüzeyide korur. Özel katkıları sayesinde 
yüksek sıcaklıklarda bozulmadan kalıp ayırıcılık ve yağlayıcılık görevini yapar.

Seramİk Kalıp Yağı 
Seramik endüstrisinde ve seramik ürünlerin üretiminde hamura 
karışabilen ve kalıplarda kullanılan özel bir yağdır.

Konsantre Kalıp Yağı  
 
Taze beton ile kalıp arasında oluşacak yapışmaları engelleyerek, kalıbın betondan daha 
kolay ayrılmasını ve düzgün yüzeyli beton elde edilmesini sağlayan, su ile seyreltilerek 
kullanılabilen, madeni yağ ve özel emülgatör karışımı, kalıp ayırıcı yağ konsantresi.

Ahşap Kalıp Yağı
 
Plywood Ahşap Kalıp Yağı Kaliteli madeni yağ ve özel emülgatörlerin karışımıyla 
elde edilen formülasyonun su ile emülsiye edilerek hazırlanan ve metal kalıpların 
dışında, her çeşit beton kalıplarında kullanılan kalıp ayırıcı yağ çeşididir. Her çeşit 
ahşap, plywood ve fiber kalıplarda kalıpların betondan ayrılmasını sağlamak için 
kullanılır. Kalıpların betondan kolay ve hızlı sökülmesini sağlar. 

Plywood Kalıp Yağı 
Plywood kalıpların eğilme mukavemeti yüksek ancak çelik kalıplar kadar 
dayanıklıdır. Kalıp yağı filmli plywooda oranla daha ekonomik olan filmsiz 
plywood ve filmli plywood kalıplarda kullanılır.Her ikisinde de kullanım sayısını 
ve dayanımını arttırır. Yüzey aşınmasını en aza indirger.

Tİk Yağı
Tik Yağı ( Ahşap koruma yağı - Ahşap Bakım Ürünleri ) Ah-
şaptan üretilmiş  dış mekan mobilyaları ve ahşap ürünlerinizin 
maruz kaldığı aşınmaları önlemek ve eşyalarınızın ömürlerini 
uzatmak için geliştirilen Tik Yağı doğal yağların karışımı ve 
özel koruyucu katkı  maddeleri ilavesi ile hazırlanmıştır.

Tik yağı : Park ve bahçe mobilyaları, açık alan ahşap döşe-
meleri, yüzme havuzu kenarlıkları, banklar, Ahşap oturma 
grupları, tekne güverteleri gibi yoğun olarak suya maruz kalan 
ve dış ortamlarda kullanılan eşyaların suya ve güneşe karşı 
korunmaları ve bakımı için geliştirilmiş bir üründür. Özel For-
mülü sayesinde su geçirmezlik sağlayarak ahşabın suya karşı 
korunmasını sağlar ve ömrünü uzatır.

Kullanım Alanları
Hks Tik Yağı’nı suyla yoğun temas içinde olan tüm dış mekan 
mobilyalarında   kullanabilirsiniz. Özellikle yüzme havuzu ke-
narlıkları, merdivenleri, gemi güverteleri ve bahçe mobilyaları 
gibi ahşap ve ahşap türevi malzemelerden yapılan her çeşit 
aksamda  kullanabilirsiniz.

Tik Yağı Nasıl Uygulanır
Hks Tik Yağı kullanıma hazırdır. İnceltilmesine ve farklı mad-
deler ile karıştırılmasına gerek yoktur. Uygulama için  fırça ve 
fazlalıklarını almak ve tik yağının iyice nufus etmesini sağla-
mak için  temiz ve kuru bir bez yeterli olacaktır.Önce ilk kat 
yağ fırça ile yüzeye sürülür. Yaklaşık bir dakika sonra fırça ile 
sürülen yağın üzerinden temiz bez ile tekrar bir geçmekte fay-
da vardır. Bu yolla yağın yüzeye eşit oranda yayılması, dolayı-
sıyla eşit oranda emilme sağlanır. Bu işlem sırasında sürülen 
katın çok kalın olmamasına özen göstermenizde fayda vardır. 
İkinci katı uygulamak için bir gün beklenir.

Bakımı Nasıl Yapılmalı?
Hks Tik Yağı’nın bakımı ahşabın maruz kaldığı şartlara göre 1 
ila 2 yılda bir yapılmalıdır. Bakımı yapılacak yüzeyler, temiz-
lendikten sonra hafifçe zımparalanmalı ve nemli bir bezle 
yüzeyin tozdan iyice temizlenmesi sağlanmalıdır. Bakımlarda 
genelde tek kat Tik Yağı yeterli olacaktır. Ancak zorlu hava 
koşullarına bağlı olarak zamanından önce yıpranmış yüzeylere 
ikinci bir kat sürülmesinde fayda vardır.
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