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Biz ağırlıklı olarak aşağıdaki alanlarda çalışmaktayız.
Ancak mesajımız şudur: "Biz hemen hemen her yüzeyi koruyabiliriz."

"Sıvı Cam Teknolojisi", dünyanın en çok yönlü teknolojilerden birisi olarak açıklanmıştır ve 

koruma tabakasının kolayca uygulanması ile ısıya dayanıklılığı, esnekliği, nefes alabilmesi, 

uzun ömürlülüğü, çevreci oluşu, gıda tüzüğüne uygunluğu, kimyasallara dayanıklılığı, anti-

mikrobiyal ve uygun maliyetli oluşu açısından bakıldığında bu açıklama neden yapıldığı 

açıkça ortadadır.

SiO2 yıllardır besin katkı maddesi olarak kullanılmaktadır. Örneğin diş macunu, 

ketçap ve bira yapımında kullanılır. Özellikle gıda sanayisinde SiO2 korumalı 

yüzeylerinin üretim alanlarındaki faydaları kullanılabilir. 

Uygulama yapılmış  yüzeylerde yapışmama, kolay 

temizlik, lekelenmeme ve biyostatik özellikler 

gözlemlenebilir. SiO2 koruması zaten birçok tanınmış 

gıda üreticileri tarafından sınanmıştır. SiO2 gıdalara 

zararsız, kimyasallara dayanıklı ve doğal bir madde 

oluşundan,gıda üretiminde, mezbahalarda, depolama 

tanklarında, mutfak eşyaları ve üstünde fazlasıyla gıda 

ile çalışılan yüzeylerde  ideal koruma sağlar.

İçi SiO2 korumalı süt tankı.

Neredeyse her gün bize şirketler 

tarafından SiO2 katmanının kendi 

ürünlerinde veya çalışma ortamı yüzeylerinin üzerinde 
kullanabilirliği soruluyor.
Genel olarak bizim koruma katmanımızı hemen hemen her 

yüzeyde uygulayabildiğimizi ve birçok yüzey sorunlarında 

çözüm ürettiğimizi söyleyebiliriz. Katmanlarımızın hepsinin 

nano boyutunda olmadığını da bu arada belirtmemiz gerek, 
bazıları 2-3 mikrometre boyutunda da olabiliyor. Optik lens kaplamasında nano ölçekli çalışmak 

ideal olurken örn. bir market yer zemininde daha kalın ölçekli çalışmak uygun olur. Her iki 

durumda da, bizim koruma katmanlarımız kolayca ve aynı zamanda kendiniz tarafından 

uygulanabilir  - makul maliyetlerle.

İngiltere de SiO2 katmanları t ıp sektöründe geniş araştırmalardan  ve testlerden 

geçirildi ve Neil McClelland, İngiltere'deki LiquiGlas Ltd’in Genel Müdürü ve CCM 
çözüm ortağı, NHS’e  (Ulusal Sağlık Servisi)  bu teknolojyi tanıtmaktan sorumlu kişidir. Birçok 

uluslararası etkinliklere de ve dünyaca ünlü IOM3’te (Malzeme, Maden ve Madencilik Enstitüsü 

– İngiltere) popüler bir konuk konuşmacı olarak davet edildi. 
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SiO2 ile korunmuş hasta yatağı

Yapılan testler SiO2 katmanının sağlık sektöründe çok olumlu 

etkileri olduğunu göstermiştir, örneğin sağlık alanlarında oluşan 

bio kirlenmeleri ciddi bir oranda azaltır ve yüzeyler daha kolay 

temizlenebilir. SiO2 katmanların sağlık sektöründe hemen hemen 

her yüzeyde kullanılması mümkündür, örneğin giyim, stetoskoplar, 

cerrahi aletler, duvarlar, zeminler, ameliyathaneler ve hasta 

odalarında.

Hastanede, muayenehanede veya benzer ortamlarda uygulama 

yapılmasının faydalı olacak yüzlerce alan vardır.

Şirketimiz tren istasyonları,  oteller, okullar, alışveriş merkezleri, 
süpermarketler, yürüyen merdivenler v.b. için koruma ürünleri 

sunmaktadır. Koruma ürünlerimizi binaların iç mekanlarında, dış cephelerin anti-grafit i 

boya korumasından ATM'lerin klavyelerinin antibakteriyel korumasına  kadar 

kullanabilirsiniz. Ayrıca, bizde zeminlerdeki taş kaplamalar, anıtlar, iş tezgahları, iç ve dış 

duvarlar için geniş bir ürün yelpazesi mevcuttur. 

Su bazlı koruma ürünlerimizin kullanımı çok kolay ve uzun süre dayanıklı olmasının yanında 

yüzeyin hava alışverişini mümkün kılıyor. Korunacak yüzeyin yapısına bağlı olarak 1 mikron 

ile 50 nm arasında bir tabaka kalınlığına sahip olan ugulamalar yapmak mümkün. Anti-grafit i 

koruma katmanlarımız 30 sefer temizlenmeye dayanıklıdır.

Çözüm ortaklarımız tarafından Nomura bankası ve Menen kapısını SiO2 ile koruma altına alındı 

SiO2 katmanları otomobil ve motosikletler için ideal bir koruma tabakasıdır. 
Jantlarda mesela balata tozu yüzeyden kolayca temizlenir ve ilk günkü 

görünümünü korunmuş olur. Korunmuş araç boyasının temizlenmesi kolaydır ve yüzey 

aşınmaya karşı dayanıklıdır. Araba koltukları leke tutmaz ve araç içindeki kokular önemli 

ölçüde azaltılabilir. Araç camları yağ ve su it ici özellik kazanırlar ("Süper-Fobik") ve 

şiddetli yağmurlarda yağmur damlacıkları ön camda  kayıp giderler (TÜV belgeli).
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SiO2 koruma katmanları zaten özel iş 
jetlerinde kapsamlı şekilde denenmiştir. 

Uçak içindeki halılar ve kumaşlar aşınmaya ve renk 

değişikliğine karşı korunur, mutfak alanlarında hijyen artar 

ve korunmuş yüzeyler "ilk günkü görünümünü” sağlar. 

Bizim antibakteriyel katmanımız yolculara gerçekten temiz bir 

uçak ile seyahat ettiğini hissettiriyor. Aynı zamanda uçağın 

dışında uygulanan SiO2 koruma tabakasının dünya çapında 

şu anda kullanımda olan yüzey kaplamalarından çok daha 

fazla dayanıklı olduğu tespit edilmiştir. 

Ürünlerimizden bir tanesi (uzun süreli dezenfeksiyon) SMI Miami den onaylanmış ve başarıyla 

Emirates Havayolları tarafından test edilmiştir. Başka ürünlerimiz CAA onayını beklemektedir.

SiO ² koruma katmanları birçok farklı 
gemilerde test edildi ve çok sert olan 

deniz ortamına rağmen dış yüzeylerde olağanüstü sonuçlar
sonuçlar elde etti. Görüldüğü gibi uygulama yelpazesi çok 

geniş. Büyük yolcu gemilerinde halılar, restoranlar, mutfak 

alanları, banyolar, çamaşırlar ve koltuklar korunabilir ve 

lekelenmemeleri sağlanabilir. Kaptan köşkünün camlarına 

fırtınalı havalarda bile tuzlu su yapışıp görüntüyü
etkilenmiyor. 

Gezi ve hız teknelerinin gövdesi kir ve aşınmaya karşı korunabilir. Günümüzde "su altındaki" 

kirlenmelere karşı "anti-fouling" ürünü olarak uzun vadeli bir test yapılmaktadır.

SiO2 ile korunmuş Boing 737 
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