
ZEMİN KAPLAMA SİSTEMLERİ





İzoforte Yalıtım İnşaat Mühendislik A.Ş. olarak; su yalıtım sistemleri, yapı kimyasalları malzeme 

tedariği, endüstriyel ve dekoratif zemin kaplamaları alanında faaliyet göstermekteyiz.

Hedefimiz; deneyimli idari kadromuz ve bünyemizdeki mesleki yeterlilik belgesine sahip 

teknik saha ekipleri ile dürüstlük, şeffaflık ve çalışkanlık ilkelerine bağlı kalarak projelerinizde 

çözüm ortağı olmak.

Geosentetik su yalıtım sistemleri alanında PVC membran, TPO membran, HDPE membran, 

LLDPE membran, FPO membran, geosentetik kil örtüler, su tutucu bantlar, geotekstil 

keçeler ile poliürea su yalıtım sistemleri, bitümlü membranlar, sürme yalıtımlar, PU 

enjeksiyon ve epoksi zemin kaplamaları alanlarında çözüm odaklı ve ‘’Kendini müşterinin 

yerine koy.’’ çalışma prensiplerini benimseyerek etkin çözümler ile yanınızdayız.



Ürün Tanımı:  5 ila 40 mm arası kalınlıklarda aşınma dayanımlı zemin 

kaplamaları için özel hidrolik bağlayıcı esaslı, ultra-hızlı prizlenen, 

kendiliğinden yayılan harç.

Kullanım Alanları ve Teknik Özellikler:

Bu zemin kaplaması; iç mekânlarda, kamusal ve endüstriyel binalarda 

yeni veya mevcut beton ve seramik alt yüzeylerin tesviye edilmesi ve 

düzeltilmesi; alışveriş merkezlerinin, ofislerin, mağazaların, showroomların 

ve kauçuk tekerlekli araçların kullanımda olduğu alanların, ağır yaya 

trafiğine uygun hale getirilmesi için 5 ila 40 mm kalınlığında kullanılır. 

Yüksek mekanik mukavemeti ve aşınma dayanımı sayesinde ve çok amaçlı 

kullanımı nedeniyle bitirilmiş bir zemin kaplaması olarak bırakılabilir, yapı 

dekorasyonu sektöründe genel kullanım alanında birçok uygulama için 

elverişlidir.

Uygulama Örnekleri:

• Alışveriş merkezleri, süpermarketler, restoranlar, mağazalar ve 

showroomlardaki yeni zeminler.

• Beton, eski terrazzo, seramik karolar ve doğal taşlar üzerine aşınma 

dayanımlı zeminler.

• Kimyasal işlem tesisleri, gıda üretim tesisleri, tekstil imalathaneleri 

ve tabakhanelerde epoksi kaplama ve boya ile korunması gereken 

endüstriyel zeminler.

• Alışveriş merkezleri, showroomlar, mağazalar, restoranlar ve konutlardaki 

yeni, cilalı zeminler.

• Doğal agregalarla birlikte kullanıldığında; evler, ofisler, mağazalar, 

müzeler, tiyatrolar ve sergi salonlarında “Terrazzo alla Veneziana” gibi 

yeni zeminler.

Çimento esaslı dekoratif   
zemin kaplamaları

Z E M İ N  K A P L A M A  S İ S T E M L E R İ



Ürün Tanımı: Tabakalar halinde 2 mm kalınlığa kadar uygulanabilen, alacalı veya mala efektli dekoratif zeminler 

oluşturmak için mala kıvamında çimento esaslı, tek bileşenli macun.

Kullanım Alanları ve Teknik Özellikler: 

Kullanım kolaylığı, aşınma dayanımı ve çok amaçlı olması sayesinde 

mağazalar, restoranlar, konutlar, kafeler, oteller ve showroomlar gibi 

yoğun yaya trafiğine maruz zeminler oluşturmak için idealdir ve yapı 

dekorasyonu sektöründe genel kullanım alanında birçok uygulama için 

elverişlidir.

Ürünün kıvamı, düşük uygulama kalınlığı, birçok renk seçeneğinin 

bulunması ve düşey yüzeylere de uygulanabilir olması; sonsuz 

çeşitlilikte, orijinal ve eşsiz kaplamaların oluşturulmasına imkan tanır.

Uygulama Örnekleri:

• Alışveriş merkezlerinde dekoratif zeminlerin oluşturulması.

• Yaşam alanlarında dekoratif zeminlerin oluşturulması.

• Zemin, duvar ve tavanlarda mala efektine sahip dekoratif kaplamaların 

oluşturulması.

• Kafe ve restoranlarda dekoratif duvar ve zemin kaplamalarının 

oluşturulması.

• Sağlık merkezleri, otel resepsiyonları ve showroomlarda dekoratif 

zeminlerin oluşturulması.

• Yapı sektöründe pürüzsüz ve alacalı etkiye sahip çimento esaslı 

bir yüzeyin istendiği tüm alanlarda duvar ve zemin kaplamalarının 

yapılması.

Çimento Esaslı 
Dekoratif Zemin ve 

Duvar Kaplaması
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Ürün Tanımı:  Gıda sektörü standartlarıyla uyumlu endüstriyel zemin 

yapılması için iki bileşenli, çok amaçlı epoksi formül.

Kullanım Alanları ve Teknik Özellikler:
İki bileşenli epoksi formül; göz alıcı pürüzsüz veya kaymaz bitişe sahip self-

level, multi-layer ve/veya portakal kabuğu görünümlü reçine esaslı zeminler 

yapılmasına uygundur.

Çok amaçlıdır ve çeşitli katlar halinde uygulanabilir.

Çevre için güvenlidir ve nonilfenol içermediğinden özellikle gıda endüstrisi 

için uygundur. Uygulama sonrası, yüzeyler, çok göz alıcı bir bitişe sahip olacak 

şekilde eksiz ve düzdür.

Kimyasallara ve aşınmaya karşı mükemmel dayanımı vardır.  Self-level, multi-

layer ve portakal kabuğu görünümlü sistemlerde kullanılabilir.

İç mekân zemin kaplama malzemelerinin gereksinimlerini tanımlayan TS EN 

13813 “Şap malzemeleri ve zeminlere uygulanan şaplar - Şap malzemeleri - 

Özellikler ve gerekler”de tanımlanan prensiplerle uyumludur.

Uygulama Örnekleri:

• Kimya ve ecza endüstrisi,

• Gıda endüstrisi,

• Laboratuvarlar,

• Steril (aseptik) odalar,

• Mekanize depolar,

• Otopark, mekanik servis alanı, vb. yerler,

• Alışveriş merkezleri için zemin kaplamaları.

Portakal Kabuğu Tekstürü:

• Kaydırmaz bitişli, güvenli,

• Hijyenik ve tozumaz,

• Yaya ve araç trafiğine uygun,

• Aşınma dayanımı yüksek zemin kaplamaları.

Epoksi esaslı dekoratif,
self-level/portakal kabuğu 
tekstürlü zemin kaplaması

Z E M İ N  K A P L A M A  S İ S T E M L E R İ



Ürün Tanımı:  Dekoratif zeminler için renkli granüler bitişe sahip, kendiliğinden yayılan epoksi formül.

Kullanım Alanları ve Teknik Özellikler:

Laboratuvarlar ve dağıtım depoları gibi orta ya da ağır yüklere maruz 

kalanlar da dâhil olmak üzere, yaşam alanları ve endüstri yapılarındaki 

zemin kaplamaları için kullanılır.

Geleneksel self-level sistemlerden daha yüksek aşınma dayanımı 

sayesinde bar, otel, ofis, kafeterya, sınıf, showroom gibi yaşam alanları 

için de uygundur ve etkileyici bir bitişe sahiptir.

Bu epoksi formül ile temizliği ve sterilize edilmesi kolay, eksiz ve 

pürüzsüz zeminler elde edilir.

Uygulama Örnekleri:

• İlaç sanayisindeki üretim alanlarının ve steril alanların zemin 

kaplamaları.

• Klinik, laboratuvar gibi alanların zemin kaplamaları.

• Showroomlar ve dağıtım depolarındaki dekoratif zemin kaplamaları.

Epoksi Esaslı Dekoratif,  
Self-Level,  Basınç Dayanımlı 

Mikro Granüller İçeren 
Dekoratif  Zemin Kaplaması



Ürün Tanımı:  Kimyasal dayanımı yüksek endüstriyel zeminler için poliüretan 

çimento zemin kaplaması.

Kullanım Alanları ve Teknik Özellikler: 
Gıda, tekstil ve su arıtma endüstrilerindeki endüstriyel zeminler için ideal 

poliüretan çimento zemin kaplamasıdır.

Çok amaçlıdır ve 3 ila 6 mm kalınlığında uygulanabilir.

Poliüretan beton çevre için güvenlidir. Özellikle üretim dâhil, gıda 

endüstrisindeki tüm alanlarda kullanmak için uygundur.

Kimyasallara ve aşınmaya karşı çok dayanıklıdır, yüksek mekanik 

mukavemete ve sıcaklığa karşı yüksek dayanıma sahiptir.

Ayrıca çok katmanlı ve kendiliğinden yayılan sistemler oluşturmak için 

kullanılabilir. 

Uygulama Örnekleri:

• Kimyasal imalat ve eczacılık endüstrilerindeki zeminler.

• Gıda üretim endüstrilerindeki zeminler.

• Şeker endüstrisindeki zeminler.

• Mineral su endüstrisindeki zeminler.

Orta veya ağır hizmet
koşullarına dayanıklı
poliüretan beton zemin kaplaması

Z E M İ N  K A P L A M A  S İ S T E M L E R İ



Ürün Tanımı:  Endüstriyel zeminler için, 6 ila 9 mm tabaka kalınlığında, yüksek mekanik dayanıma ve kimyasallara 

karşı yüksek dirence sahip, üç bileşenli, poliüretan çimento esaslı harç.

Kullanım Alanları ve Teknik Özellikler:
Antrepolar, gıda endüstrisindeki üretim tesisleri, kimya ve ecza 

endüstrileri gibi yerlerdeki ağır trafiğe, yüksek kimyasal madde etkilerine 

ve yüksek ısıl şoklara maruz kalan endüstriyel zeminler için poliüretan 

çimento esaslı formül.

Ayrıca yüksek sıcaklıklara karşı mükemmel bir dayanıma sahiptir: 9 

mm kalınlığında uygulandığı zaman, kuru ortamlarda +120°C ve nemli 

ortamlarda +100°C maksimum hizmet dayanımına sahiptir. Hijyeniktir, 

(bakteri gelişimini desteklemez), temizlemesi kolaydır (gıda endüstrisi 

için Avrupa standartları şartlarına uygundur) ve ayrıca etkileyici bir 

görünüme sahiptir.

Uygulama Örnekleri:
• Yoğun forklift geçişlerine ve genel trafiğe maruz endüstriyel 

zeminler.

• Gıda endüstrisinde et ve balık ürünlerinin işlendiği alanlar gibi, 

temizlik işlemlerine sıkça maruz kalan üretim alanları.

• Süt endüstrisi zeminleri.

• Bira, şarap imalathaneleri ve şişeleme fabrikaları.

• Şeker işleme ve paketleme alanlarındaki döşemeler.

• Kimya endüstrisinde üretim ve depolama alanlarındaki zeminler.

Ağır Hizmet 
Koşullarına Dayanıklı 

Poliüretan Beton 
Zemin Kaplaması
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