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Almanya'daki partnerimiz 2003 yılından bu yana sıvı cam teknolojisinin geliştirme ve pazarlaması konusunda isim 

ALGT (Advanced liquid glass technology = Gelişmiş sıvı cam teknolojisi)

Sol-Jel-Proses (=sıvı cam üretimi) bulunalı 150 yıl geçmiş olmasına rağmen, hala bu teknoloji hakkında araştırmalar 

ALGT ürün yelpazesi, kullanıcıya yüksek dayanıklılık, yüksek ısı toleransı ve kısmen masif korozyon direnci gösteren 

Esas olarak ALGT, 150 yıllık geliştirmenin sonunda şu anki zirvedir. Bir 150 yıl daha geçtiğinde hangi noktada olunacak?

yapmıştır. Bu doğrultuda dolum ve uluslararası pazarlama konularında da deney kazanmıştır.

Size burada tanıtmak istediğimiz 'Sıvı Cam' koruma teknolojisi gerçekten

dikkate değer bir teknolojidir- bildiğimiz Made in Germany kalitesi -.

Pazarlama ve Uygulama için EikiN benzersiz bir ağ yarattı, CCM GmbH Almanya 

ile birlikte satış ve pazarlamada ve Almanya'nın bazı alanlarında önde gelen
araştırma ve geliştirme şirketleri ile beraber "Sıvı Cam” (buna ultra-ince

SiO2 katmanları ile koruma teknolojisi denmektir) geliştirmede ve üretiminde 

beraber çalışmakta. 

Bu gerçekten dikkat çekici ve zaten çeşitli uluslararası ödüller kazanmış teknoloji bireysel ve endüstriyel kullanıcılara

neredeyse tüm yüzeyleri uzun ömürlü, görünmezö partikül içermeyen ve kolay temizlenebilen ve insan saçından

bile 500 kat daha ince bir cam katman ile koruma fırsatını verir.

Cam molekülleri (Silika / SiO2) kuvars kumundan oluşmaktadır ve hala müthiş doğal kaynaklar vardır. Silisyum 

dioksit dünya çapında doğada bulunabilen en bol ham maddelerden biridir.

Bilinen cam ürünleri gibi bizimde koruma tabakalarımız kimyasallara dayanıklı ve asit, alkali ve solventlere karşı 

oldukça dirençlidir. Ama standart cam benzerliklerine rağmen EikiN Sıvı Cam kaplamalar inanılmaz farklı. Koruma 

tabakası esnek, nefes alabilen, uzun ömürlü, anti-mikrobiyal, ısıya dayanıklı ve yapışmazlık özellikleri taşımakta 

ve temizlenmesi kolaydır. 

EikiN Sıvı Cam ürünlerinin uygulanmasında tahmin edileninden ’de çok kolaydır. Çok iyi bir temizlikten sonra örn. 

lavabo, araç ön cam ve tekstil gibi ürünler çok kısa bir zaman içinde korunabilir. Özellikle dikkat çekilmesi gereken

nokta kaplanmış çoğu yüzeylerin yalnızca temiz su ile ve kimyasal veya temizlik maddeleri kullanmadan 

temizlenebilmesi ve bu nedenle büyük ölçüde çevreyi korumasıdır.

araştırmalar ve geliştirmeler sürmektedir.  Almanya’nın bu branşta önde gelen bazı araştırma ve geliştirme

laboratuvarlar ile bağlantılarımız sayesinde bugün size 3.jenerasyon sıvı cam ürünlerini sunabilir ve ulaştırabiliriz – 

makul fiyatlara etkili kaplama.

kaplamalar sunmaktadır. Bu tarz geliştirilmiş kaplamalara “Hybrid-Kaplaması” denmektedir ve tamamı ile SiO2

temelinde olmasa da, SiO2 maddesi matris olarak kullanılmaktadır.

Elbette bu soruya bir cevabımız yok. Fakat bugünün dünyasında teknolojideki son durumu sizlere sunabilmekteyiz.
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-10°C - +70°C
 

 
-10°C - +40°C

 

Her ne kadar taş koruması, özellikle Anti-Grafiti-Kullanımı için geliştirilmemiş olsa da yine de bu özelliği taşımaktadır. 
Çoğu grafiti renklerinin derine nüfus etmesini engellemekte ve böylece daha kolay temizlenebilmekte. Gölge 
oluşumu da oldukça azalıyor veya tamamen yok oluyor.

  250ml Pompalı sprey Art. Nr. 620-250
1000ml Şişe   Art. Nr. 620-1 

5000ml Bidon   Art. Nr. 620-5

•	

•	

•	
•	
•	
•	
•	

•	

•	
•	

•	

•	

•	 Easy-to-clean efekti.  Kaplanmış zeminler daha uzun süreli temiz
kalmakta ve daha kolay temizlenmektedir

•	 Temizlik aralıklarını bir hayli uzatmaktadır ve uzun yıllar boyu 
koruma ve güzel görünüm sağlamaktadır.

•	 Oluşan kirler temiz su veya bio temizleme ürünümüz BIOSATIVA 
ile kolayca ve hızlı temizlenebilmektedir.

•	 Klora ve tuzlu suya karşı dayanıklılığı yüzünden yüzme havuzları 
için idealdir. Yüzeyler etkilenmemekte, renk değişikliği 
oluşmamakta

•	 Buhar temizliği ile tahribat oluşmamakta. “ Aktif gaz geçirgenlik”
özelliği ile Avrupa’da zirvede yer almaktadır. Nefes alma özelliği 
sayesinde zemin altında nem oluşmamakta (EN ISO 7783-2)
Class I, Sp <0,14)

•	 Su alma engellemesi sayesinde duvarların termik verimi 
artmaktadır

•	 Bir binanın sel koruma sisteminin bir parçası olarak kullanılabilir
•	 Çatı izolasyonu olarak son derece etkilidir
•	 Aromasız nafta içermektedir. Bu sebeple yağ içerikli sıvıların 

kirlendikten hemen sonra temizlenmesi gerekmektedir.  Koruma 
yağlı maddeler ve örneğin meyve suları / şarap karşısında uzun 
süreli dayanıklı değildir. Eğer bu efekt elde edilmek isteniyorsa, 
Permanent Protector ürünümüzü tavsiye ederiz.

•	 Beton (%1’den fazla acryl veya benzeri sentetik bileşen içeren 
 hybrid beton hariç), takriben 10-30 m2 / litre, kalınlığa bağlı.  
 Uygulama öncesi test önerilmektedir.

•	 Fayans, cilasız / gözenekli, takriben 20-40 m2 / litre
•	 Kiremit, takriben 15-25 m2 / litre
•	 Tuğla, takriben 20-30 m2 / litre
•	 Kalker taşı, takriben 15-25 m2 / litre
•	 Kum taşı, takriben 8-15 m2 / litre

•	 Mineral sıva, takriben 15-30 m2 / litre
•	 Cilalı mermer, takriben 30-50 m2 / litre
•	 Cilalı granit, takriben 40-70 m2 / litre
•	 Doğal taş, takriben 10-30 m2 / litre
•	 Kayağan taşı, takriben 15-30 m2 / litre. Kayağan taşı uygulamadan

sonra biraz kararmakta.  Oksitlenme ve aşınma azalır ve uzun bir  
dönem için “neredeyse yeni” efekti elde edilmekte.
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BETON FAYANS KALKER - KUM TAŞI
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Derin etkili taş kaplama
Bu ürün taşın yapısına uygun bir şekilde geliştirilmiştir. Uygulamadan sonra taş en iyi şekilde kire, aşınmaya
ve özellikle suyun nüfus etmesine karşı korunmuş oluyor.  Ürün mineral yüzeylere, örneğin kum ve kalker
taşı, traverten, beton, kaldırım taşı, her türlü tuğlaya ve zeminlere uygulanabilmekte olup, kötü havadan dolayı
aşınmalara karşı koruma sağlamaktadır. Birçok taş cinsine (özellikle mermer ve granit gibi çok sert taşlara)
ilaveten kir itici özelliğini vermektedir. Koruma en az 10 ila 20 yıl arasında etkisini en üst düzeyde tutmaktadır.
Uygulamadan önce mutlaka görünmeyen bir yere test uygulaması yapılmalıdır. Uygulama kuru taşlar üzerine
yapılmalıdır. En etkili sonuca 24 saat sonra ve 20 derecede kuruduktan sonra ulaşılacaktır.

Notlar

Kullanım ısısı Litre başına m2 Kaplama dayanıklığı Sıvı dayanıklığı Depolama ısısı

8 - 50 m2, taşın emiciliğine
bağlı olarak.

10-20 yıl, bazen daha fazla,
taşın cinsine bağıl olarak.

plastik şişelerde 5-10 yıl,
metal kutuda sınırsız.

Özellikler
Çözü içermektedir (su yoktur). Yapışkan silisyum tabakası
oluşmaz.
İç ve dış mekânlarda kullanılabilmekte. Düz ve pürüzlü zemine
uygulamak mümkün.

Geniş alanlı püskürtme mümkün
Zaman tasarruflu uygulama (kalıntıları temizlemeye ihtiyac yoktur)
25 mm'ye kadar taşa nüfus etmektedir (taşın yapısına bağlı olarak)
Oldukça uzun ömürlü kaplama (10-20 yıl, hatta daha uzun süreli
mümkün, taşın yapısına ve uygulama işlemine bağlı olarak)
Miktar /m2 taşın emiciliğine bağlıdır. 8-14 m2 yüksek emicilikte,
20-50 m2 düşük emicilikte (örneğin granit)

Renksizdir; taşın görüntü ve niteliğinde herhangi bir negatif etki
oluşmamaktadır.
Uygulama sonrası yüzey nefes almaya devam edebilmektedir

Don, UV ışınları (California test - 24.000 saat veya 5 yıl güneş
ışınları), tuz (örneğin klorid), kir, yüksek PH değerleri, kötü
havadan ve kullanımdan dolayı aşınmaya karşı dayanıklı
Su ve kir iticidir; kaplama yüzey üzerindeki nem oranını yüksek
oranda azaltmaktadır ve böylece küf, alg ve yosunun çoğalmasını
çoğalmasını ve çevre kirliliğinden oluşan solmaları en aza
indirgemektedir.
Kötü görünümlü koyu su lekelerinin oluşumu önlenmektedir

M² başına düşen takribi tüketim ile uygulama örnekleri

Grafitti Koruması

BETON TAŞ



Permanent Protector (Paslanma  ve oksitlenme koruyucu)
Bu son teknoloji kaplama, özellikle denizcilik, askeri ve hava sanayisi için geliştirilmiştir. Korozyona, ısıya 
ve aşınmaya karşı son derece dayanıklıdır.  Metal, plastik, toz kaplamalı ve lake zeminlere uygulanabilir. 
Kuruması ısı ile hızlandırılabilir veya oda sıcaklığında bekletilebilir.            Permanent Protector uygulandığı
zemin ile bir bütün olup, aşınmaya karşı yüksek dayanıklılık gösteren özelliğe sahiptir. İnce ve şeffaf 

ALGT©

kaplama son derece sağlamdır.

Mermer / Granit :yağ, sirke, şarap, portakal/limon suyu, ruj gibi malzemelere karşı uzun süreli dayanıklılık.
Çelik : aşınmaya karşı koruma.
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•	
•	 Şeffaf, renksiz sıvı (silan bazlı)
•	 Aşınmaya karşı son derece dayanıklı, yüksek yapışkan özellikli
•	 Su ve kir itici özelliği ile emici özelliği olmayan iç ve dış mekânlar 

için idealdir.
•	 Püskürtülebilir veya bez ile sürülebilir
•	 Görünmezdir, fakat malzemesine göre zemin öncekine nazaran

biraz daha fazla parlayabilmekte.
•	 Çözelti, korozyon, aşınma, deniz suyu ve tuzlu havaya karşı son

derece dayanıkli.

•	 Yüksek miktardaki organik çözünür içeriği ile çok tepkili ve 
dayanıklıdır.

•	 Easy-to clean efekti. Kaplı yüzeyler daha uzun süreli temiz 
kalır ve daha kolay temizlenir.

•	 Temizleme aralıkları uzar, temizlik ve bakım masrafları azalır
•	 Gıda güvenli
•	 Roket yakıtına karşı bile dayanıklı
•	 700-750 °C dereceye kadar ısı dayanıklılığı
•	 -90 °C dereceye kadar soğuğa karşı dayanıklılık
•	 Uzun ömürlüdür, 25 yıla kadar etkisini korur

•	 Demir içerikli metaller (çelik)
•	 Demir içermeyen metaller
•	 Galvanize metaller (çinkolanmış)
•	 Lake yüzeyler

•	 Toz kaplamalı yüzeyler
•	 Sentetik maddeler, örneğin cam pervazı
•	 Alüminyum
•	 ve birçok diğer maddelere

•	 Askeri sanayii (gemi, uçak, panzer, silah vb.)
•	 Çelik sanayii (köprü, çelik yapılar, makinalar vb.)
•	 Petrol sanayii (boru hattı, sondaj kulesi, platform vb.)
•	 Araba sanayii (motor yapımı, karoser yapımı vb.)
•	 Tren sanayii (motor yapımı, raylar, yüzey koruma vb.) 

•	 Hava yolları (türbin, motor, kanatlar, yüzey 
koruma vb.)

•	 Bot ve gemi yapımı
•	 ve birçok diğer alanlarda
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+5°C - +35°C
 

 
+5°C - +20°C

Notlar

Kullanım ısısı Litre başına m2 Kaplama dayanıklığı Sıvı dayanıklığı Depolama ısısı

40 - 100 m2 25 yıla kadar Orijinal ambalajda 24 ay.
Açıldıktan sonra 6 - 12 ay arası.

Özellikler
Çözü içermektedir (su yoktur).

ALGT Permanent Protector şu maddelere uygulanabilir.

ALGT Permanent Protector birçok ticari alanda kullanılabilmektedir

ALGT Permanent Protector aynı zamanda şu kullanımlar için tavsiye edilmektedir.

1000ml Şişe Art. Nr. 640-1 
100ml Şişe Art. Nr. 640-100

5000ml Şişe Art. Nr. 640-5

MERMER BAKIR METAL GRANİT



Cam & Seramik
Bu kaplama standard liquid glass cam ve seramik kaplamaya benzer fakat daha uzun süreli 
dayanıklılığı var. 

•	 Berrak, renksiz, görünmez ve hissedilmeyen yüzey değişimi
•	 Kolay kullanılabiliyor ve yenilenebiliyor
•	 İç ve dış mekanlardaki cam ve seramik zeminlerin su, yağ 

ve kir iticiliği işlemi için uygundur.
•	 Don, aşırı sıcaklık, UV ışınları, tuzlu su ve tuz içeren hava, ve

baz ve sert su içerikli minerallere karşı dayanıklı
•	 Yosun ve kuş dışkısı tutunamaz
•	 Su lekeleri oluşamaz
•	 Kir yüzeye tutunamadığı için kimyasal içeren temizleme 

malzemeleri gerekmez.
•	 Easy-to –clean efekti, yüzeyler daha uzun süreli temiz kalır. 

Böylece temizlik ve bakım için gereken maliyet, zaman ve 
enerjiden tasarruf edilmiş olur.

•	 Camları onarılamaz korozyon, aşınma ve tuzdan kaynaklanan 
zarardan korur.

•	 Yoğun yağmur ile birlikte dik olan cam zeminler kendini temizleme 
özelliği kazanmış olur.

•	 Mikroorganizma ve bakterilerin oluşumunu en aza indirger, ve 
böylece hijyen sağlamış olur.

•	 Yüzey aşınmasını son derece azaltır
•	 Çoğu çevre faktörler altında kaplama etkisini 3-10 yıl arası 

sağlamış olur.
•	 Sıvının olağanüstü dayanıklılığı (5 yıldan fazla)

•	 Bina, örneğin cam cepheler ve giriş kapıları
•	 Düz cam
•	 Araba camı / araç ön cam (yağmurdaki görüşü oldukça iyileştirir).

Etkisi max.6 ay (sileceklerden kaynaklanan aşınmadan dolayı) 
•	 Tuvalet, pisuar, seramik küvet, duş, lavabo, ayna
•	 Pencere camı, kapı, panjur, cam çatı, tırabzan, tavan ışığı

•	 Mutfak
•	 Tüm seramik fayans çeşitleri
•	 Yüzme havuzları
•	 Solar ve fotovoltayik tesislerinin cam bakımı .  

(verimliliğin arttırılması)
•	 Seramik ve emay üzerinde anti yapışkanlık
•	 Kış bahçeleri
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-25°C - +80°C  
 

-10°C - +40°C

Notlar

Kullanım ısısı Litre başına m2 Kaplama dayanıklığı Sıvı dayanıklığı Depolama ısısı

100 m2 'ye kadar 5 -10 yıla kadar Plastik şişede 1-2 sene
Tenekede : sınırsızgüneşli havadada araç camı hariç

Özellikler

ALGT Cam & Seramik kullanım alanları

  250ml Pompalı sprey Art. Nr. 600-250
1000ml Şişe Art. Nr. 600-1 

5000ml Bidon Art. Nr. 600-5

4
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•	 Uygulaması çok kolay. 2’si 1 arada şeklinde bir uygulamada 
temizler ve korur

•	 Gözle görülmeyen yüzey değişikliğine yol açar
•	 İtici özelliği taşıyan kaplama
•	 Çatlamaz ve soyulmaz
•	 Pası temizler
•	 Kir ve tozu temizler
•	 “Easy-to-clean” efekti ile yüzeyler çok daha uzun süreli temiz

kalır. Böylece temizleme aralıkları uzar ve maliyet, zaman ve
enerjiden tasarruf sağlanır.

•	 Yağmur suyu ile birlikte kendi kendini temizleme özelliği sağlar
•	 Mikro organizma ve bakterilerin çoğalmasını engelleyerek

hijyenik bir yüzey sağlar.
•	 Yüzey aşınmasını son derecek azaltır ve böylece enerjiden 

tasarruf sağlar (özellikle botlardaki kullanımlarda)

•	 Su iticiliği ve UV dayanıklı anti-fouling koruma kaplaması ile 
botlar için idealdir.

•	 Aşınma, don, UV, pas, oksitleme, baz, deniz suyu ve tuzlu
havaya karşı dirençlidir.

•	 İç ve dış mekanlardaki su ve kir itici özellikli (metal) yüzeylerin 
oluşumu için idealdir.

•	 Korozyonu azaltır (fakat korozyon koruması için geliştirilmemiştir. 
Bunun için lütfen Permanent Protector ürünlerimizi kullanınız).

•	 İklim şartlarına karşı dayanıklıdır
•	 Metre kare başına gerekli olan dozaj (20-50 ml), uygulama

yapılacak olan zemin ve kullanılacak olan beze bağlıdır. Biz  
mikrofiber bez kullanılmasını öneriyoruz. Yüzey ne kadar kaba  
ise, bez o kadar kalın olmalı.

•	 Jant üzerine fren balata tozunun yapışmasını engeller, böylece 
temizlemesi çok daha kolay olur.

•	 Paslanmaz çelik
•	 Krom
•	 Bkır
•	 Gümüş
•	 Altın
•	 Alüminyum (her çeşidi)
•	 Metal (her çeşidi)

•	 Çinko
•	 Pirinç
•	 Demir
•	 Plastik yüzeyler (her türlüsü,  

bot ve yatlar dahil)
•	 Bisiklet ve motorsikletler
•	 Araba ve kamyonlar

•	 Jant
•	 Karavan
•	 Sıhhi tesisatlar
•	 Lake ahşap
•	 Tüm sert ve kaygan zeminler 
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+5°C - +80°C  
 

Notlar

Kullanım ısısı Litre başına m2 Kaplama dayanıklığı Sıvı dayanıklığı Depolama ısısı

20 - 40 m2 3 -5 yıl arası Acılmadan şişede 4 -5 sene
Açıldıktan sonra bir yılgüneşli havadada +5°C - +25°C

Özellikler

Metal, plastik ve lake zeminler için “2 in 1” koruması
Bu teknoloji özellikle bozulmuş zeminler için tasarlanmıştır (örneğin matlaşmış lake veya paslanmış çelik)
Bu sıvı hafif aşındırıcıdır. Zemini tek işlem ile temizler ve kaplar ve uzun ömürlü hidrofobik bir zemin yaratır. 
Kolay uygulanır.  Yat, toplu taşıma ve ekstra temizliliğin ihtiyaç duyulduğu tüm alanlardaki temizleme ve
kaplama için idealdir.

ALGT Metal & Plastik kullanım alanları

  250ml Şişe Art. Nr. 650-250
1000ml Şişe Art. Nr. 650-1 

5000ml Bidon Art. Nr. 650-5

ÇELİK PASLANMAZ
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Ahşap
Ahşap için uygulanan standart su bazlı kaplamaya karşın, ALGT ahşabın tüm katmanlarına nüfuz etmesi 
için geliştirilmiştir. Önceleri lake veya benzeri leke itici maddeler ile kaplanmamış tüm ahşap çeşitleri için
uygundur. Doğal görünümü bozmadan uzun süreli su, tuz, küf, mantardan koruyan kaplama sağlar. Aynı 
zamanda hava değişiminden kaynaklı renk bozulmalarını da azaltır. Yer zeminleri için de uygulanmaktadır.

•	 Geniş alanlı uygulama mümkün
•	 Zaman tasarruflu uygulama – kalıntı temizlemeye gerek yok
•	 Çözelti içerir (su yoktur), yapışkan silikon katmanları oluşmaz
•	 Renksiz ve görünmez (lake olmadığından gözle görülür tabaka 

oluşmaz)
•	 Ahşabın görüntüsünü veya sağlamlığını bozmaz (belirgin 

olmayan bir yerinde test edilmesi tavsiye edilmektedir)
•	 Korunmuş yüzeyler nefes almaya devam eder
•	 10 mm derinliğe kadar nüfuz etmektedir (ahşabın yapısına bağlı 

•	 İç ve dış mekan için kullanılabilmekte

•	 Don, tuz, UV, karınca, renk değişimi ve aşınmaya karşı dayanıklıdır
•	 Su ve kir itici özelliği ile yüzeydeki nem oranını azaltmakta ve

böylece küf ve mantarın üremesini azaltmaktadır. Aynı zamanda
çevre kirliliğinden kaynaklanan renk değişimlerini de
azaltmaktadır. 

•	 Koyu ve çirkin görünümlü su lekeleri ve bu kaynaklı renk 
değişimleri engellenir.

•	 “easy-to-clean” efekti ile korunmuş yüzeyler daha uzun süreli
temiz kalır ve çok daha kolay temizlenir.

•	 Kir sade su veya BIOSATIVA ürünümüz ile kolayca temizlenir.®  
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•	 Sert ve yumuşak ahşap
•	 Ahşap teraslar
•	 Cedar çatı

•	 Ahşap giydirme•	 Ahır ve ahşap yapılar
•	 Ahşap kapı ve cam çerçeveleri
•	 Kiriş

•	 Antik ahşap

•	 Çürümeye karşı korur
•	 Uzun yıllar boyu koruma sağlar (uygulamanın şekline bağlı olarak)

 

•	 M2 başına kullanılacak olan dozaj ahşabın emiciliğine bağlıdır. 
Takriben 8-14 m2 çok büyük emicilikte, 20-50 m2 sert ahşapta.

•	 Ahşap zımparalandığında bile etkisi devam eder (zımparanın 
derinliğine bağlı olarak)

 
   

Notlar

Kullanım ısısı Litre başına m2 Kaplama dayanıklığı Sıvı dayanıklığı Depolama ısısı

-10°C - +70°C
 

 
-10°C - +40°C8 - 50 m2, ahşabın emiciliğine

5 - 10 yıl plastik şişelerde 1 - 2 yıl,
metal kutuda sınırsız.

 
bağlı olarak.

Özellikler

olarak)

ALGT Ahşap kullanım alanları

1000ml Şişe Art. Nr. 630-1 
5000ml Bidon Art. Nr. 630-5



Metal ve Plastik için Polish
Standard likit cam, metal ve plastik kaplamamıza karşın bu SiO2 bazlı cila bir emülsiyondur.  Uygulaması 
çok kolay ve yüksek derecedeki kir ve aşınmalara karşı kullanım için idealdir. Yüzeye sürülür ve cilalanır. 
Cilanın içeriğinde, normal cilalardan çok daha küçük partiküller mevcut  ve böylece yüzeyin en derinlerine
 nüfus edebilir ve çok daha uzun süreli etkili kalabilir.
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•	 İç ve dış mekanlarda emiciliği olmayan yüzeylerdeki su ve kir 
iticiliği için idealdir

•	 Anti yapışkanlık, parlak
•	 Çözelti içerir (balmumu veya silikon yoktur)
•	 Transparan / görünmez. Yüzeyin görünümü değişmez

•	 Boya ve lake katmanları zarar görmez
•	 Tek bir uygulama ile temizler, cilalar ve korur
•	 Don, temizlik, UV (lakenin matlaşmasını engeller), baz/alkalik, 

göl suyu, tuzlu hava, böcek pisliği ve başka ağır kirlere karşı 
dirençlidir.

•	 Su ve kir iticidir
•	 Katran ve böcek pisliğin yüzeye yapışmasını engeller
•	 Bakteri ve mikro organizmaların üremesini azaltır

•	 Hava direncini büyük ölçüde azaltır. Böylece araç ve botlar için 
yüksek verimlilik sağlar.

•	 Şiddetli yağmurda dikey yüzeylerde kendi kendine temizleme
özelliği.

•	 Easy-to-clean efekti, korunmuş yüzeyler daha uzun süreli temiz 
kalır ve daha kolay temizlenir. Oluşan kirleri su veya BIOSATIVA 
oder unserem BIOSATIVA®bio ürünümüz ile kolayca temizlenir.

•	 Metre kare başına gerekli olan dozaj (30-50 ml), uygulama
yapılacak olan zemin ve kullanılacak olan beze bağlıdır. Biz  
mikrofiber bez kullanılmasını öneriyoruz. Yüzey ne kadar kaba i 
se, baz o kadar kalın olmalı.

•	 2 yıla kadar aktif olan uzun süreli koruma
•	 Yüzeyler daha uzun süreli temiz kalır. Böylece temizlik ve bakım 

için gereken maliyet, zaman ve enerjiden tasarruf edilmiş olur.

•	 Araba lakeleri (çizikleri azaltır)
•	 Jantlar (çok daha kolay temizlenirler)
•	 Polimer / sentetik madde, örneğin botlar (su ve kir iticidir,  

UV’ye karşı dayanıklıdır)
•	 Metaller (pas ve oksidaszon dan korur)
•	 Arabalar / taksiler
•	 Motorsiklet
•	 Yat / jet ski / sörf tahtası / kayık

•	 Karavan
•	 Kamyon / vinç
•	 Otobüs / uçak
•	 Mutfak / banyo
•	 Pencere çerçeveleri (plastik / alüminyum
•	 Paslanmaz çelik, altın, gümüş, alüminyum, krom ve bakır  

bazlı tüm ürünler.
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Eski ve intizamsız lake yüzeyler cilalama ile “açılır”, stabil olmayan pigmentler vernikten çıkarılır ve böylece ilk günkü parlaklık kazanılmış olur. 
Kaplama 2 yıla kadar uzun süreli dayanıklıdır. Tüm yüzeyler uygulamadan sonra sadece temiz su veya BIOSATIVA ürünümüz ile temizlenir.

•	 Piyasadaki diğer ürünlere nazaran balmumu içermez
•	 Uygulama esnasında stabil olmayan renk partiküller yok edilir
•	 Boya ve lake yüzeyler tazelenir.

•	 Ağaç reçinesi ve kuş pisliğine karşı dayanıklıdır
•	 Çiziklere karşı dayanıklıdır

 
   

Notlar

Kullanım ısısı Litre başına m2 Kaplama dayanıklığı Sıvı dayanıklığı Depolama ısısı

-25°C - +80°C  
 

-5°C - +30°C20 - 30 m2 'ye kadar 3 yıla kadar Plastik şişede 1-2 sene
Tenekede : 5 - 10 senegüneşli havadada

Özellikler

ALGT Metal & Plastik kullanım alanları

Otobüs ve arabalardaki kullanım için idealdir.

  250ml Şişe Art. Nr. 660-250
1000ml Şişe Art. Nr. 660-1 

5000ml Bidon Art. Nr. 660-5



Sert zeminler için anti mikrobiyel Universal kaplama
Bu anti mikrobik kaplama gözenekli olmayan neredeyse tüm zeminlerde örneğin cam, 
sentetik, metal, seramik, krom, paslanmaz çelik, alüminyum ve lake olmayan yüzeylerde
kullanılabilmektedir.

Endüstriyel kullanım için tekstil kaplama
Su, yağ ve kir iticilik özelliğini hedefleyen tekstil kaplama.

•	 Kullanımı kolay
•	 Easy-to-clean efekti, korunmuş yüzeyler daha uzun süreli temiz 

kalır ve daha kolay temizlenir. Oluşan kirleri su veya BIOSATIVA 
bio ürünümüz ile kolayca temizlenir.

•	 Banyolar, sağlık merkezleri ve umuma açık binalar için idealdir.

•	 Anti mikrobiktir, bakterilerin  %99,9 ‘u yok edilir. 
ASTM E2180 ‘e göre test edilmiştir.

•	 Gıda güvenli. EC Legislation regulation 10/2011 ‘e göre test edilmiştir
•	 Alkol bazlı sıvı, renksiz
•	 Kaplanmış yüzeyler uygulamadan 5-30 dakika kadar kısa bir süre 

sonra tekrar kullanılabilmektedir.

•	 Su, yağ ve kir iticilik özelliği kazandırmaktadır
•	 Uzun süreli transparan ve ultra ince bir tabaka oluşturur
•	 PES ve sentetik lifler için idealdir

•	 Özellikle daldırma için tasarlanmıştır
•	 100-130°C derecede kuruma ve 1-2 dakikada 150°C derecede
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Notlar

Kullanım ısısı Litre başına m2 Kaplama dayanıklığı Sıvı dayanıklığı Depolama ısısı

 
+5°C - +25°C150 - 200 m2 'ye kadar 2 yıla kadar-10°C - +70°C Açılmamış kabında 6 - 12 ay

Özellikler

  250ml Şişe Art. Nr. 670-250
1000ml Şişe Art. Nr. 670-1 

5000ml Bidon Art. Nr. 670-5

 
   

Notlar

Kullanım ısısı Litre başına m2 Kaplama dayanıklığı Sıvı dayanıklığı Depolama ısısı

 
+5°C - +30°C

kumaşın kalitesine bağlı 
40 .50 yıkama

+5 ila +50 derece arası
12 aykurulama 100-130 derece arası olarak 25m2 ’ye kadar 

Özellikler

yoğunlaşma.

5000ml Bidon Art. Nr. 650-5

EikiN Nano Uygulama Eğitim Temizlik Toptan Tic. San.
Meydan Kavağı Mah.    -     Avni Tolunay Cad. No:49
Muratpaşa  -  ANTALYA          Tel : 0242 - 312 81 78

www.eikin.com.tr                      info@eikin.com.tr


