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Su yalıtımı, zemin kaplama ve yapısal güçlendirme

hizmetleri konusunda yenilikçi anlayışımızla kendimizi 
sürekli yeniliyoruz.

Yılların birikimi ve kazancını genç ve dinamik kadromuzla
harmanladık.

Su yalıtımında rakipsiz duruşuyla müşteriye çözüm sunan polyurea;

sahada profesyonel ekiplerimizce uygulanarak siz müşterilerimize daha.

da güven vermektedir.

Aynı zamanda poliüretan, epoksi, ucrete, enjeksiyon ve astar ürünlerinin de

de ekiplerimizce doğru yöntem ve yenilikçi tekniklerle uygulanması yalıtım pazarında

yerimizi sağlamlaştırmaktadır.

Makine, bilişim ve elektronik sanayinde teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek kendi

makina ve ürünlerimizi üreterek yerli sanayiye ivme kazandırmaya devam ediyoruz.

Gerek makina üretimi gerek ise makina ve ekipmanlarının yedek parçalarını üretmekle sahasında

bulunan mevcut açığı memnuniyetle kapatıyoruz.

Bizler, yılların birikimi ve bilgisi sayesinde dünyada ve ülkemizde üretilen gelişmiş teknoloji su yalıtım 

ürünlerinin uygulama ve çözümlerini yapmaktayız. Verilen hizmet sonrası yapılan testlerle müşteri

bizleri onure etmektedir. Amacımız maddi kazancın ötesinde referansımız olan müşterilerin memnuniyetidir.

Gayemiz sadece üretim odaklı ve gelişmiş teknolojileri tercih ederek kendi alanında kalıcı çözümler sunmaktır.

GENÇ ve araştırmacı iş insanları olarak sektörel ihtiyaçları gözlemleyip yeni fikirler peşinde sağlam adımlarla durmadan

ilerlemeye devam edeceğiz.
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PURYAP

Binaların ve yapıların ömürlerini ve dayanıklılığını arttırmak amacıyla sudan korunmasını sağlamak en önemli 
etkendir. Yapılar genel olarak beton ve demir donatılar üzerine inşa edilmektedir.

Su Yalıtımı, yaşam mahallerini ( Bina, Fabrika, Barınak, Ev) uzun yıllar içerisinde sudan korumak amacıyla 
çatıları, beton yüzeyleri, terasları, ıslak hacimleri, temelleri, bina toprak altı perde duvarları ve bir çok alanının 
izolasyonu sağlanarak atmosferik ve yağmur sularından korunması amacıyla yapılır. Bu anlamda su yalıtımı 
yapıların uzun yıllar korunması ve konforlu bir hayatın sürdürülebilirliği için daha çok önem kazanmıştır.

Günümüzde mühendislik çalışmalarının yanında, tüketicinin de bilinçlenmesi su yalıtımının doğru alanda doğru 
uygulama ile yapıların ömrünü yarı yarıya uzatmaktadır. Alanında doğru ve kaliteli yapılmayan su yapılmayan 
su yalıtımı taşıyıcı kolonları ve donatıları zaman içerisinde mevcut nemin ve suyun etkisiyle korozyona 
uğratarak çürütmektedir. Bunun sonucunda ise su ve nemin başta insan sağlığını etkilediği gibi aynı zamanda 
zararlı küf ve mantar, çiçeklenme kararma gibi zaman içerisinde sağlıklı yapıların bünyesine de zarar 
vermektedir.

Teras ve Çatılar

Yeşil Çatı ve Toprak Altı

 Kullanım Alanları

Bina Temelleri

Bina Perde Duvarları

Havuzlar

Bina Perde Duvarları

Dış Cepheler

Balkonlar

Asansör Kuyuları

Banyo ve Islak Zeminler

Dilatasyon ve Ek Yerler

Su Yalıtımında Kullanılacak Ürünleri 5 Ana Başlığa Ayırabiliriz;
1. Toprak altında kalan bölgeler,
2. UV ( Güneş) ışınlarına maruz kalacak bölgeler,
3. İç mekanlar ve ıslak hacimler,
4. Aşınma dayanımı fazla olan zeminler,
5. Ek yerler ve dilatasyon,

Hangi Ürünü Tercih Etmelisiniz
Bu katalogda bulunan çözümler sayesinde su yalıtımına kesin çözüm sunmaktayız. Ayrıca ayrıca üstte 
saydığımız bölgelerin su yalıtımı yapılırken ürünlerin bu bölgelerin durumuna göre seçilmesi gerekir. 
Uygulanacak olan muadilin bölgesel su yalıtımına göre dayanıklı ve teknik özellikleri olmasına özen 
gösterilmelidir.

Su Yalıtımı
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PURYAPHİZMETLER

Günümüzde endüstriyel gelişmelerin artmasıyla birlikte üretim sahaları, yaşam mahalleri ve her türlü 
mekanların zeminlerinin kaplaması ayrı bir kaplama sektörünün beraberinde getirmiştir.
Zemin kaplama, genel olarak betonarme yapının aşınma dayanımı, tozumazlık ve korozyona uğramasını 
engellemek amacıyla son kat kaplama olarak yapılır.

Bunların başında; lineer, kalebodur, kimyasal reçineler, epoksi, poliüretan, polyurea ve bir kısım boyalar 
gelmektedir. Betonarme yapı ve zeminlerinin yukarıda sıralanan kaplamalar ile aşınma dayanımı, tozumazlık
ve hava muhalefetlerinin meydana getirdiği korozyona uğraması engellenerek koruma kapsamına alınır.

Yapılan araştırmalarda mühendislik çalışmaları zeminlerde yeni teknoloji ürünlerinin tercih edilmesini 
önermektedir. Zeminlerin aşınma dayanımını arttırmak sudan ve kimyasal etkilerden korumak amacıyla 
kalebodur benzeri derzli kaplamalar yerine reçine bazlı likit kaplamaların yapılmasının daha kalıcı ve dayanıklı 
olduğu tespit edilmiştir.

Otopark 

Hastane 

 Uygulama Alanları

Yürüyüş Yolları

Fabrikalar

Mağazalar

Hangarlar

Depolama Alanları

Mutfaklar

Laboratuvar

Spor Salonları

Hayvan Barınakları

Ürün Çeşitleri
1. Epoksi
2. Poliüretan 
3. Polyurea
4. Ucrete
5. Lineer

Hangi Ürünü Tercih Etmelisiniz
Yapılacak kaplama aşınma ve kullanım amaçlarına göre değişik türde zemin kaplamaları yapılmaktadır. Bu 
alanların bölgelerine göre ürünlerin tercih edilmesi gerekmektedir. Firmamızın yetkilileri ile görüşmeniz 
durumunda sizi doğru bilgilendirip doğru ürün seçiminizi sağlayacaktır.

Zemin Kaplama
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PURYAPHİZMETLER

Temel Beton

Soğuk Derzler

 Kullanım Alanları

Dilatasyon

Perde Duvar Çatlakları

Havuzlar

Tüneller

Asansör Kuyuları

Toprak Altı Ters Tavanları

Barajlar

Su Depoları

İstinat Duvarları

Ürün Çeşitleri
1. Flex Poliüretan Enjeksiyon
2. Rijit Poliüretan Enjeksiyon 
3. Dolgu Köpük Enjeksiyonu
4. Epoksi Enjeksiyon
5. Akrilik Enjeksiyon
6. Beton Enjeksiyon

Hangi Ürünü Tercih Etmelisiniz
Yapılacak enjeksiyon kullanım amaçlarına göre değişikenlik gösterebilir. Dilatasyon ve ek yerlerde flex ürünler 
kullanılması gerekirken, çatlak ve beton içerisine rijit ürün kullanılmalıdır. Firmamızın yetkilileri ile görüşmeniz 
durumunda sizi doğru bilgilendirip doğru ürün seçiminizi sağlayacaktır.

Enjeksiyon Güçlendirme

Su ve nemden hasar gören kolon ve kirişler meydana gelen depremlerde yıkılarak ölümcül sonuçlara neden 
olmaktadır. Özellikle İstanbul ve çevresinin birinci derece deprem kuşağında yer alması can ve mal güvenliğini 
tehlikeye sokmaktadır.

Mevcut binaların veya yeni inşa edilen yapıların kolon, temel perde duvarları ve kirişlerde bulunan demirlerin 
su ve nem almasıyla korozyona uğrayarak zaman içerisinde çürüme meydana gelmektedir. Suya ve neme 
maruz kalmış yapıların kolon ve kirişlerin başta su yalıtımı ile korumaya alınmalıdır.
Ayrıca donatılar üzerinde sorun olan negatif yönlü su sızıntı problemlerini çözmek poliüretan enjeksiyon ve 
çeşitli kimyasal enjeksiyonlar uygulanarak mümkündür. Bunların yanında epoksi enjeksiyon ve kauçuk 
enjeksiyon ile de problemeler ortadan kaldırılarak taşıyıcı donatılar sağlamlaştırılabilir. Ancak bu yöntemler 
uygulanırken enjekte edilen ürünün kalitesi ve uygulama yöntemi önem arz eder. Kaliteli malzeme enjekte 
edilmeyen bölgelerde çatlak, boşluk ve dilatasyonlar içerisinde sönme yaparak kısa sürede özelliğini kaybeder.

Firma olarak olarak yapının ihtiyacına doğru çözümler sunarak, kullandığımız kaliteli enjeksiyon malzemeleri ile 
binaları nemden ve sudan koruyarak tüketiciye güvence vermekteyiz.
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TANIMI

İki kompenatlı polimerik izosiyanat ve polyol amin bileşenleriden oluşan %100 katı, 
solvent içermeyen, aromatik özelliklerine sahip su yalıtım malzemesidir. Sprey olarak; 
metal, beton, ahşap ve gerekli görülen diğer yüzeylere uygulanabilir.

UYGULAMA 
Uygulama öncesi zemin ve yüzeylerin toz ve kirden arındırılması gerekmektedir. Yüzeylerin hazırlanması için 
ürün Teknik Şartnamesinde belirtilen uygun astarlama işlemi yapılmalıdır. Polyurea yüksek basınçlı sprey 
püskürtme makineleri ile 70-80 derecede ön ısıtmalar yapılarak iki bileşenin eşit oranda max. 250 bar. 
basınçla, 60 mt uzunluktaki ısıtıcılı hortum vasıtasıyla sprey şeklinde püskürtülerek uygulanır. Uygulama 
sonrası 5-15 sn içerisinde kürlenir ve sonraki dakikalarda kullanılabilir hale gelir.

ÖZELLİKLER
 %400’e varan esneklik,
 Ek yersiz uygulama özelliği,
 Aşınma dayanımı yüksek,
 İstenilen renk uygulama,
 Kimyasallara karşı dirençli,
 Toprak altı dayanımı mükemmel,
 Her türlü yüzeye kaplama yapılır,

PURYAP
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KULLANIM ALANLARI
 Çatı, teras ve teras bahçelerde,  
 Temel ve perde yalıtımlarında,  
 Tünellerde,  
 Atık toplama tanklarında, 
 Otoparkların yalıtımında ve kaplamalarında,  
 Su Kanallarında,  Havuz ve benzeri su depolarında,
 Otopark üzeri su yalıtımlarında, 
 Yeşil çatıların su yalıtımında 
 Metallerin korozyona karşı korunmasında, 
 Trapez ve sandiviç panel çatılarda,

puryap.com

ÜRÜNLER Saf Polyurea

KODU: 2KPUR-480 (Saf Polyurea Su Yalıtım Kaplaması)



TANIMI
Aromatik kimyasal bileşenlerden oluşan çift bileşenli yüzde yüz solventsiz, çok hızlı 
kürleşen, 2 komponentli aromatik özellikli poliüretan katkılı hibrit polyurea sistemdir.

UYGULAMA ŞEKLİ
Uygulama öncesi zemin ve yüzeylerin toz ve kirden arındırılması gerekmektedir. Yüzeylerin hazırlanması için 
ürün Teknik Şartnamesinde belirtilen uygun astarlama işlemi yapılmalıdır. Hibrit Polyurea yüksek basınçlı 
sprey püskürtme makineleri ile 70-80 derecede ön ısıtmalar yapılarak iki bileşenin eşit oranda max. 250 bar. 
basınçla, 60 mt uzunluktaki ısıtıcılı hortum vasıtasıyla sprey şeklinde püskürtülerek uygulanır. Uygulama 
sonrası 5-15 sn içerisinde kürlenir ve sonraki dakikalarda kullanılabilir hale gelir.

.

KODU: 2KPUR-280 (Hibrit Polyurea Su Yalıtım Membranı)

ÖZELLİKLER
 %300’e varan esneklik,
 Ek yersiz uygulama özelliği,
 Aşınma dayanımı yüksek,
 İstenilen renk uygulama,
 Kimyasallara karşı dirençli,
 Toprak altı dayanımı mükemmel,

 Her türlü yüzeye kaplama yapılır,

PURYAP
ÜRÜNLER Hibrit Polyurea
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KULLANIM ALANLARI
 Çatı, teras ve teras bahçelerde,  
 Temel ve perde yalıtımlarında,  
 Tünellerde,  
 Atık toplama tanklarında, 
 Otoparkların yalıtımında ve kaplamalarında,  
 Su Kanallarında,  Havuz ve benzeri su depolarında,
 Otopark üzeri su yalıtımlarında, 
 Yeşil çatıların su yalıtımında 
 Metallerin korozyona karşı korunmasında, 
 Trapez ve sandiviç panel çatılarda,

puryap.com



TANIMI
Self poliüretan zemin kaplaması esnek ve sert olarak üretilebilir. Self levelling
(kendiliğinden yayılan) elastomerik yapıda, solventsizdir, 2 bileşenli, poliüretan esaslı 
sportif, yalıtım ve rekreasyon amaçlı zemin kaplama malzemesidir.

UYGULAMA ŞEKLİ
Self Levening Poliüretan uygulama iki bileşen , A ve B bileşenlerin düşük devirde mixser karıştırıcı ile 
ortalama 5 dk karıştırınız. Ortam sıcaklığı 10-30 °C olmalıdır. Uygulama öncesi yüzeyler 2KPUR Epoksi Astar 
ile hazırlanmalıdır. Hazır olan yüzeylere taraklı mala veya rulo yardımı ile her katta ortalama 0,500 kg m2 
sarfiyatta çekilmeli ve yarım saat içerisinde kirpi rulo taraması yapılarak oluşacak hava kabarcıkları 
önlemelidir. Daha sonra ilk kat 24 saat kurumaya bırakılıp diğer katlar aynı yöntemle uygulanmalıdır.

ÖZELLİKLER
 Ek yersiz uygulama özelliği,
 Aşınma dayanımı yüksek,
 İstenilen renk uygulama,
 Belirli kimyasallara karşı dirençli,
 Toprak altı dayanımı mükemmel,
 Her türlü yüzeye kaplama yapılır,
 Kir tutmaz, hijyeniktir,

PURYAP
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KULLANIM ALANLARI
 Uçak ve araç hangarlarında,
 Çok katlı alış veriş mağazalarının zeminlerinde,
 Oyun alanlarının zemin kaplamalarında,
 Ofis, atölye ve benzeri alanların zemin kaplamalarında,
 Spor tesisleri, basketbol, voleybol ve benzeri alanlarda,
 Sergi ve Fuar alanlarında,
 Yürüyüş yollarının zeminlerinde,
 Otel ve benzeri turizm tesislerinin zemin kaplamalarında,

puryap.com

ÜRÜNLER Poliüretan Kaplama

KODU: 2KPUR-270 (Poliüretan Zemin Kaplama)



TANIMI
Epoksi Kaplama, portakal desenli, self ve şeffaf üretimleri yapılabilir. 100% katı 
solvent içermeyen aromatik, iki kompenantlı renkli epoksi esaslı, iki bileşenli, düşük 
viskoziteli, beton ve çimento esaslı mineral yüzeyler ve metal yüzeyleri astarlama ve 
penetrasyon malzemesi olarak kullanılmaktadır.

UYGULAMA ŞEKLİ
Epoksi Kaplama , A ve B bileşenlerin düşük devirde mixser karıştırıcı ile ortalama 5 dk karıştırınız.  Ortam 
sıcaklığı 10-30 °C olmalıdır. Uygulama öncesi yüzeyler 2KPUR Epoksi Astar 999 ile hazırlanmalıdır. Hazır olan 
yüzeylere taraklı mala veya rulo yardımı ile her katta ortalama 0,500 kg m2 sarfiyatta çekilmeli ve yarım saat 
içerisinde kirpi rulo taraması yapılarak oluşacak hava kabarcıkları önlemelidir. Daha sonra ilk kat 24 saat 
kurumaya bırakılıp diğer katlar aynı yöntemle uygulanmalıdır.

ÖZELLİKLER
 Ek yersiz uygulama özelliği,
 Aşınma dayanımı yüksek,
 İstenilen renk uygulama,
 Belirli kimyasallara karşı dirençli,
 Kir tutmaz ve hijyeniktir,
 Her türlü yüzeye kaplama yapılır,
 Araç trafiğine elverişlidir,

PURYAP
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KULLANIM ALANLARI
 Fabrika zemin kaplamalarında,
 Otopark zemin kaplamalarında,
 Hastane ve sağlık merkezleri zemin kaplamalarında,
 Uçak hangarları, otomobil mağazalarında,
 Yürüyüş yolları ve benzeri alanlarda,
 Mağaza ve restoran zeminlerinde,
 Ofis, iş yeri ve benzeri alanların  zemin kaplamalarında,
 Islak zeminleri su yalıtımı son kat kaplama olarak,
 Soğuk hava depoları ve depolama alanlarında,
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ÜRÜNLER Epoksi Kaplama

KODU: 2KPUR-260 (Epoksi Zemin Kaplama)



TANIMI
100% katı solvent içermeyen aromatik, poliüretan reçine, özel katkılar ve kimyasallar 
ile modifikasyonu sonucu elde edilen, sıvı reçinelere özel toz katkısı sayesinde sert ve 
düzgün bitiş sağlayan, kimyasallara ve solventlere karşı mükemmel dayanım sağlayan 
dayanıklı zemin kaplama çözümleri sağlayan, zeminlerde agresif kimyasallara, aşırı 
mekanik ve termal şoklara karşı olağanüstü direnç veren, benzersiz poliüretan reçine 
teknolojisini kullanmaktadır.

UYGULAMA ŞEKLİ
Ucrete kaplama, uygulama yöntemi 3 bileşenin düşük devirde mikser yardımıyla karıştırılarak hazırlanır, ilk 
kat sıyırma yöntemi ile uygulanır, katlar halinde zemine kısa sürede perdahlı olarak uygulaması yapılmalıdır. 
Ucrete kaplama ortalama 4-6  mm kalınlık elde edilinceye kadar uygulama yapılmalıdır. Uygulama öncesi 
zemin hazırlığı tozsuz ve yağdan arındırılmış perdahlı yüzeyler oluşturulmalıdır. 

ÖZELLİKLER
 Esnektir  kırılmaz
 Ek yersiz uygulama özelliği,
 Aşınma dayanımı yüksek,,
 Kimyasallara karşı dirençli,
 Her türlü yüzeye kaplama yapılır,

PURYAP
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KULLANIM ALANLARI
 Gıda, ilaç ve kimya endüstrisinde, 
 Laboratuvarlarda, 
 Üretim alanlarında, 
 Paketleme ve depolama alanları gibi endüstriyel tesislerde kullanılır.
 Aşınma dayanımı yüksek olduğundan araç geçiş hatlarında kullanılır.
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ÜRÜNLER Ucrete Kaplama

KODU: 2KPUR-250 (Ucrete Zemin Kaplama)



TANIMI
İki bileşenli ve tek bileşenli olarak ürün seçeneği bulunan su yalıtım kaplamasıdır. 
Solventsiz, poliüretan esaslı, yüksek kalıcı elastikiyete sahip rulo ve püskürtme 
yöntemi ile uygulanan su yalıtım kaplama membranıdır. 

UYGULAMA ŞEKLİ
Likit Poliüretan, uygulamaya başlamadan önce, A ve B bileşenlerin düşük devirde mixser karıştırıcı ile 
ortalama 5 dk karıştırınız. Sonrasında ortalama 30 dk içerisinde rulo, paspas, taraklı mala, yüksek basınçlı 
airless makine yardımı ile kulllanımı yapılmalıdır. Uygulama sonrası yüzeylere bir düz, bir ters tarama 
yapılarak homojen şekilde kaplama yapılması gerekmektedir.

KULLANIM ALANLARI
 Çatı, teras ve teras bahçelerde,  
 Temel ve perde yalıtımlarında,  
 Islak hacimlerin yalıtımında, 
 Su Kanallarında,  
 Havuz ve benzeri su depolarında, 
 Yürüyüş alanlarında, 
 Otopark üzeri su yalıtımlarında,  
 Yeşil çatıların su yalıtımında, 

PURYAP
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ÖZELLİKLER
 %200’e varan esneklik,
 Ek yersiz uygulama özelliği,
 Aşınma dayanımı yüksek,
 İstenilen renk uygulama,
 Belirli kimyasallara karşı dirençli,
 Toprak altı dayanımı mükemmel,
 Her türlü yüzeye kaplama yapılır,
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ÜRÜNLER Likit Poliüretan

KODU: 2KPUR-240 (Likit Poliüretan Su Yalıtım Membranı)



TANIMI
Sprey poliüretan köpük, kurulum yerinde yapılarak; A ve B kompenanat olarak 
adlandırılan iki sıvı kimyasal bileşenden oluşur. A kompenant izosiyanatlardan
oluşurken, B kompenant polyol kimyasalından oluşmaktadır. İki bileşenin hızlı 
karışımı sonucu poliüretan köpük ürünü oluşur.

UYGULAMA ŞEKLİ
Sprey poliüretan ısı yalıtımı uygulanırken işlem yapılan yüzeyin durumu pek önemli değildir. Poliüretan 
köpüğün uygulandığı yüzeyin durumu ne şekilde olursa olsun herhangi bir yapıştırıcı ve mekanik 
sabitlenmeye gerek kalmamaktadır. Poliüretan köpüğün kesintisiz kaplama kabiliyeti vardır ve tüm ısı 
köprülerini ortadan kaldırarak yüzeye yapışmaktadır. Uygulama yüksek basınçlı iki  bileşenli püskürtme 
makineleri ile uygulanır iki bileşen sprey başlığı çıkışında karışarak reaksiyona girer ve püskürtülen zeminde 
şişme oluşur. Bu sayede istenilen ısı yalıtımı elde edilir.

KULLANIM ALANLARI
 Çatı arası ısı yalıtımlarında,
 Trapez çatıların ısı yalıtımında,
 Ters tavan tüm çatı yapılarında,
 Hayvan barınaklarında,
 Soğuk hava depolarında,
 Bina perde duvarlarında,
 Terasların ısı yalıtımı için betonlarda,
 Dekoratif yüzeylerin oluşturulmasında, 
 Dolgu amacıyla boşluklarda,

ÖZELLİKLER
 Ek yersiz uygulama özelliği,
 Tüm boşlukları doldurur,
 En düşük ısı iletim değerine sahiptir,
 Ters ve düşey zeminlere uygulanır,
 B2,B1 yanma dayanımlarına sahiptir,
 Her türlü yüzeye uygulama yapılır,
 Saniyeler içerisinde şişer,
 30-60 Dansite arası üretimi yapılabilir,

PURYAP
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ÜRÜNLER Sprey Poliüretan

KODU: 2KPUR-230 (Sprey Poliüretan Köpük Isı Yalıtım Köpüğü)



TANIMI
Poliüretan Enjeksiyon su izolasyon ürünü, Pur Enjeksiyon, koyu kahverengi, yanıcı 
olmayan, likit haldedir. Su ile temas ettiği anca, genleşip hızlı kür alır.  Genelde dış 
etkenlerden etkilenmeyen, kapalı hücreli, flex ve rijit çeşitleriyle köpük halini alır.

UYGULAMA
Uygulama beton duvarlara su kaçakları kılcal çatlaklarının tespit edilerek 45 derecelik açılarla enjeksiyon 
paker ( enjektör) çakılmalıdır. Delikler arasındaki mesafe, mevcut olan duruma göre 15 ila 90 cm. olabilir. 
Çakılan pakerlere hazırlanan enjeksiyon makinesi ile ürünler ilk etap da düşük devirde enjekte edilir. 
Uygulamaya başlamadan önce, ürünü tanımak için teknik bilgi ve sağlık/güvenlik föylerini okuyunuz. Daima, 
katalizörü kullanmadan önce çalkalayınız.

PURYAP

KULLANIM ALANLARI
 Yüksek basınçlı veya yüksek akımlı, tazyikli su akımlarına karşı.
 Harekete maruz kalmayan bölgelerin, geniş çaplı boşlukların, örneğin; kaya 

çatlakları, kırılma defoları, dolgu tabakaları, derzler çatlaklar ve segregasyonlu
betonarmede. 

 Çimento veya mikro çimento ile kombinasyon dolgu enjeksiyonunda. 
 Çiroz deliklerinin ıslak veya kuru ortamda, dolgu işlerinde. 
 Toprak stabilazasyonu ve dolgudaki ankraj işlerinde. 
 Toprak stabilizasyonu ve dolgudaki ankrajlama işlerinde. 
 Yüksek dozda su akıntılarının var olduğu durumlarda, gözenekli betonarme 

arkasını perde enjeksiyon işlerinde.

Sy:13
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ÜRÜNLER Pur Enjeksiyon

KODU: 2KPUR-220 (Poliüretan Enjeksiyon Çatlak Su İzolasyon Dolgusu)



TANIMI
Sıvı EPDM ve bitümen kauçuk olarak üretilir. Su yalıtımı amacıyla kullanılan elastomer
katkılı bu ürün, mükemmel derece esnekliğe sahip rakipsiz özelliktedir. Yüzde 100 
yapışma özelliğine sayesinde her türlü yüzeye uygulama yapılır. Ayrıca sprey ve 
sürme yöntemleri ile uygulama kolaylığı sağlar.

UYGULAMA ŞEKLİ
Likit Rubber ( Likit Kauçuk) sıvı olması sayesinde kullanımı her zaman hazırdır. Likit rubber su yalıtımı 
yapılacak yüzeyler önceden temizliği ve tamiratları yapılmış olması gerekmektedir. Likit rubber özel sprey 
makineleri yardımı ile uygulama yapmak daha hızlı ve pratik olduğundan püskürtme yöntemi ile yapılması 
önerilmektedir. 

ÖZELLİKLER
 %800’e varan esneklik,
 Ek yersiz uygulama özelliği,
 Belirli kimyasallara karşı dirençli,
 Toprak altı dayanımı mükemmel,
 Her türlü yüzeye uygulama imkanı,

PURYAP

Sy:14

KULLANIM ALANLARI
 Çatı, teras ve teras bahçelerde,  
 Temel ve perde yalıtımlarında,  
 Otopark üzeri su yalıtımlarında, 
 Yeşil çatıların su yalıtımında 
 Trapez ve sandiviç panel çatılarda,
 Islak hacimlerin olan tüm yerlerde,

puryap.com

ÜRÜNLER Bitüm Membran

KODU: 2KPUR-210 (Bitüm Esaslı Sürme Su Yalıtım Membranı)



TANIMI
Sprey Conipur poliüretan esaslı, iki kompenatlı, yüksek elastikiyete sahip, solventsiz, 
çatlak örtme özelliğine sahip, su izolasyon amacıyla kullanılır. Uygulama sonrası 
reaksiyonu çok hızlı olduğundan özel makinalar yardımı ile uygulanabilir.

UYGULAMA ŞEKLİ
Uygulama öncesi zemin hazır hale getirilmesi için 2K Epoksi Astar uygulamaları yapılmalıdır.
Sonrasında sprey conipur oranlı olması ve hızlı reaksiyonu nedeniyle ancak özel olarak oranlama yapan sprey 
makineleri ile yapılabilir.  Uygulama 35 derece sıcaklıkta püskürtülür, anında zeminde reaksiyona girer bu 
nedenle ek yersiz örtü oluşturur.  

KULLANIM ALANLARI
 Çatı, teras ve teras bahçelerde,  
 Temel ve perde yalıtımlarında,  
 Otoparkların yalıtımında ve kaplamalarında,  
 Su Kanallarında,  Havuz ve benzeri su depolarında,
 Otopark üzeri su yalıtımlarında, 
 Yeşil çatıların su yalıtımında 
 Trapez ve sandiviç panel çatılarda,
 Islak hacimlerin olan tüm yerlerde,

ÖZELLİKLER
 %400’e varan esneklik,
 Ek yersiz uygulama özelliği,
 Belirli kimyasallara karşı dirençli,
 Toprak altı dayanımı mükemmel,
 Her türlü yüzeye uygulama imkanı,

PURYAP
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ÜRÜNLER Sprey Conipur

KODU: 2KPUR-200 (Poliüretan Püskürtme Su Yalıtım Membranı)



TANIMI
Bitüm sürme poliüretan, tek kompenatlı, yüksek elastikiyete sahip, solventsiz
poliüretan esaslı su yalıtım membranıdır. Çatlak örtme özelliğine sayesinde su 
izolasyon amacıyla kullanılır. Uygulama sonrası yüzeyler pürüzsüz ve eksiz olur.

UYGULAMA ŞEKLİ
Uygulama öncesi zemin hazır hale getirilmesi için Puryap 1K Astar uygulamaları yapılmalıdır. Uygulama 
öncesi ürün mikser ile 5dk karıştırılmalıdır. Yüzeylerin hazır olması sonrası sürme poliüretan yüzeylere rulo, 
fırça, paspas ve airless sprey makineleri ile uygulanabilir. Uygulama ortam ısısı ortalama +15 derece 
sıcaklıkta yapılır, havanın nemiyle kürlenir ve yüzeyde elastik kaplama oluşturur.

KULLANIM ALANLARI
 Çatı, teras ve teras bahçelerde,  
 Temel ve perde yalıtımlarında,  
 Su Kanallarında,  Havuz ve su depolarında,
 Otopark üzeri su yalıtımlarında, 
 Yeşil çatıların su yalıtımında 
 Trapez ve sandiviç panel çatılarda,
 Islak hacimlerin olan tüm yerlerde,

ÖZELLİKLER
 %600’e varan esneklik,
 Ek yersiz uygulama özelliği,
 Belirli kimyasallara karşı dirençli,
 Toprak altı dayanımı mükemmel,
 Her türlü yüzeye uygulama imkanı,

PURYAP
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ÜRÜNLER Bitüm Poliüretan

KODU: 2KPUR-190 (Tek Bileşenli Sürme Poliüretan Su Yalıtım Membran)



TANIMI
Alifatik poliüretan esaslı, düşük oranda solvent içeren, iki bileşenli renkli ve mat 
görünümlü yüzeye sahip son kat koruyucu boya olarak polyurea, poliüretan, metal 
yüzeylerin boyanması amacıyla kullanılır.

UYGULAMA ŞEKLİ
Ana malzeme 4 oran, sertleştirici malzeme 1 oran olarak birlikte max. 2-3 dakika temiz bir çubuk veya 
elektrikli mikser ile karıştırılarak uygulamaya hazır hale getirilir. Uygulama; isteğe göre fırça, rulo veya 
havasız püskürtme yöntemi ile gerçekleştirilebilir. Tatbik edilecek yüzeyler toz ve yabancı maddelerden 
arındırılmalı, parlatılmış yüzeyler mum (wax) tabakasından tamamen temizlenmeli, gerekli yerler 
zımparalanmalıdır. Uygulama 1 saat içerisinde tatbik edilir. Öncelikli kuruma 1 saat içerisinde 
gerçekleşir. Tam kuruma 2–3 saatte, kimyasal ve fiziksel dayanıklılığını sağlaması 7 gün içerisinde 
oluşur. Uygulama yapılan yüzey en az -4- saat boyunca ıslatılmamalı, üzerinde yürünmemeli ve 
korunmalıdır.

KULLANIM ALANLARI
 Teras, balkon ve ıslak zeminlerde,
 Beton veya metal yüzeylerde,
 Poliüretan, poliürea ve epoksi kaplanmış yüzeylerde,
 UV ışınlarına dayanıklı olduğu için son kat kaplama,
 Açık ve kapalı yüzme havuzlarında,
 Trapez panel ve sac üzerine,

ÖZELLİKLER
 UV dayanımı yüksek,
 Tüm yüzeylere uygulama imkanı,
 Belli kimyasallara karşı dirençli,
 Zemin ve benzeri alanlarda dayanıklı,
 Hızlı kuruma sağlar,
 Parlak ve mat seçenekleri mevcut,

PURYAP
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ÜRÜNLER Alifatik Boya

KODU: 2KPUR-180 (Çift Bileşenli Alifatik Poliüretan Son Kat Boya)



TANIMI
Esnek yapıya sahip ek yerlerin ve boşlukların dolgu su izolasyonu amacıyla 
geliştirilmiştir. Poliüretan ve kauçuk esaslı iki kompenatlı, yüksek elastikiyete sahip, 
solventsiz, ek yerlerin ve su izolasyon amacıyla kullanılır. Uygulama sonrası dolgu 
yapılan ek yerlerinde genleşir ve kauçuk bir yapıya dönüşür.

UYGULAMA ŞEKLİ
Uygulama öncesi boşluklar ve ek yerler tozdan ve kirden arındırılmalıdır. Sonrasında boşluk içerisi alt 
noktaların akma yapmaması için tamir edildiğine emin olunmalıdır. Hazır hale getirilen reçineler ölçekli kap ile 
boşlukların yarısına kadar doldurulup genleşmesi için bırakılır. Taşan kauçukların yüzeyleri traşlanarak üzerine 
poliüretan mastik macunu ile tamir yapılır.

KULLANIM ALANLARI
 Dilatasyon boşlukları,
 Çatlaklar,
 İki yapı arası ek yerler,
 Toprak altı ek yerler,
 Teras ek yerler,
 Kolon ek yerler,
 Viyadük ek yerler,

ÖZELLİKLER
 %600’e varan esneklik,
 Ek yersiz uygulama özelliği,
 Belirli kimyasallara karşı dirençli,
 Toprak altı dayanımı mükemmel,
 Her türlü ek yerlere uygulanabilir,

PURYAP
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ÜRÜNLER Döküm Poliüretan

KODU: 2KPUR-170 (Ek Yerler ve Boşluklar İçin Esnek Poliüretan )



TANIMI
2KPUR Epoksi Astar 999, 100% katı solvent içermeyen aromatik, iki kompenantlı
şeffaf epoksi esaslı, iki bileşenli, düşük viskoziteli, beton ve çimento esaslı mineral 
yüzeyler ve metal yüzeyleri astarlama ve penetrasyon malzemesi olarak 
kullanılmaktadır.

UYGULAMA ŞEKLİ
Epoksi Astar uygulama öncesi karışım oranına göre kullanıma hazır setler halinde temin edilmektedir. 
Karışıma başlamadan önce malzeme sıcaklıklarının +15°C - +25°C arasında olduğundan emin olunmalıdır. 
Temizlenen yüzeylere ortalama 250 gr/m2 olmak üzere; çift bileşenli, solventsiz, %100 saf epoksi esaslı astar 
rulo veya benzeri malzeme ile sürülecektir. Astar kurumadan, üzerine silis kumu (0,7-1,0mm kalınlık) 
serpilerek, yüzey pürüzlü hale getirilir. 

KULLANIM ALANLARI
 Beton yüzeylerde,
 Epoksi kaplama öncesi,
 Tozumazlık için tüm yüzeylere,
 Bozuk yüzeylerin tamiratında,
 Beton eklerinde,
 Polyurea, poliüretan, epoksi hazırlığında,
 Su yalıtımı yapılacak hazırlıklarda,

ÖZELLİKLER
 Bir çok mineral yüzeye uygulanır,
 Solventli ve solventsiz seçenekli,
 Üst kaplamalara yüzey hazırlar,
 Şeffaftır, 
 Kimyasallara karşı dirençli,
 Son kot olarak kullanılır,
 Her türlü yüzeye aderans sağlar,

PURYAP
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ÜRÜNLER Epoksi Astar

KODU: 2KPUR-160 (Çift Bileşenli Epoksi Yüzey Hazırlık Astarı )



TANIMI
Tek bileşenli, poliüretan esaslı belirli miktarda solvent katkılı, kullanıma hazır beton 
ve metal yüzeylerde yüzey hazırlamak amacıyla geliştirilmiştir. Su yalıtımı, zemin 
kaplama ve boya uygulamaları öncesi kullanılabilir.

UYGULAMA ŞEKLİ
Tek bileşenli solvenstli poliüretan astar yüzeylerin tozumazlığı amacıyla ve bir sonraki kaplama için yüzey 
oluşturmak için kullanılır. 1KPUR Poliüretan Astar kullanıma hazırdır rulo veya sprey şeklinde yüzeylere 
m²/0,100 kg tüketilmelidir.  Kuruma süresi +25°’de 2-4 saat.  Uygulama sonrası yüzeylere poliüretan, epoksi, 
polyurea, boya uygulamaları yapılabilir.

KULLANIM ALANLARI
 Beton yüzeylere,
 Seramik yüzeylere,
 Çelik ve metallare,
 Ahşap ve benzeri yüzeylere,
 Epoksi üzerine,
 Cam yüzeylere,

ÖZELLİKLER
 Ek yersiz uygulama özelliği,
 Belirli kimyasallara karşı dirençli,
 Toprak altı dayanımı mükemmel,
 Her türlü yüzeye uygulama imkanı,
 Yapışma mukavemeti iyi,
 Şeffaf ( Sarımtırak)
 Kullanıma hazır,

PURYAP
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ÜRÜNLER Poliüretan Astar

KODU: 2KPUR-150 (Tek Bileşenli Kullanımı Kolay Yüzey Astarı)



PURYAPUYGULAMA GÖRSELLR

TRT Verici İstasyonu Dış Cephe

Açık Otopark Zemin Kaplama

15 Temmuz Şehitler Müzesi

Boğaz Köprüsü Emniyet Binası

Karayolları Genel Müdürlüğü

Metro Tüneli 

Otopark Zemin Boya

ANKA Park

Balistik Kaplama Çelik Yelek

Topkapı 1453 Müzesi
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Makineler
Polyurea Makinesi

Oranlı Makine

Boya Makinesi
Makine Ekipmanları

PURYAP

PUR MAKİNE

Yedek Parça

Bakım ve Onarım

Airless Makineler

Transfer Pompaları

İkinci El Makineler

Kiralık Makineler

Firmamız PUR MAKİNE markasıyla sprey polyurea, 
poliüretan

Airless boya, enjeksiyon makineleri ve transfer pompalarının

özel üretim imalatını yapmaktadır. Ayrıca makine bakımı ve

farklı makineleri kendi yazılımlarımıza entegre etmekteyiz.

Yeni gelişmekte olan boya ve izolasyon püskürme makineleri sektörünün

İhtiyacı firmamız tarafından belirli oranda karşılamaktadır.

puryap.com
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