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MODÜLER DEPO KAPLAMALARI
YERİNDE VEYA FABRİKASYON SIVI KAPLAMALAR



Modüler depolarda montaj sonrası kaplama yapıldığında,
c�vatalar,  ve tüm �ç aksam kaplama yapılmış olur.gerg�ler
D�ğer bütün uygulamalarda bu noktalar açık kalır.

Kaynaklı depolarda ve modüler depoların
flanş g�b� kaynak noktalarında 
sonradan yapılan yer�nde kaplama, korozyona
karşı kes�n çözümdür.

YERİNDE KAPLAMANIN ÜSTÜNLÜKLERİ

Beton depolarda en ekonom�k ve prat�k çözümler sunulur. Beton
depoların �çme suyuna uygun hale get�r�lmes� �ç�n son teknoloj�k
kaplama uygulamaları yapılır.

NFS ve WRAS belgel� ürünler kullanılır.

Yeraltı suları, den�z suyu, saf su, as�d�k sular g�b� b�l�nen metaller
�çers�nde barındırılmayacak sular �ç�n garant�l� çözümler sunuyoruz.

Ek�b�m�z beton ve modüler depo üret�m�, kaplama ve üret�m�nde
uzun yıllar boyu tecrübe sah�b�d�r. B�rçok referansımız vardır.
“Lütfen”  Mekser İnşaat ve Mühend�sl�k facebook sayfamızı �nceley�n�z.
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 Polyurea uygulamamız mob�l aracımız �çer�s�nde bulunan özel Polyurea mak�nes�,
 sıvı Polyurea ham maddes�, ısıtıcılı hortum vasıtası �le uygulama alanına taşınması ve
 yüksek basınç altında özel tabancası �le uygulanması şekl�nde olur.Polyurea 5 sn g�b� b�r
 sürede çok hızlı kürlen�r.  20 dak�ka �çer�s�nde üzer�nde başka uygulama yapılab�l�r. 
 Beton, çel�k, alüm�nyum, plast�k, fiberglas, ahşap, köpük g�b� B�rçok yüzeye mükemmel
 yapışır: Solvent �çermez.
 %400 uzama katsayısına sah�pt�r. Çalışan yapılarda çok �y� sonuç ver�r.
 Korozyona karşı mükemmel koruma yapar, b�rçok k�myasala, solvente as�te tuzlu suya ve
 ağır dış hava şartlarına dayanır. 
 Yüksek darbe ve aşınma dayanımı vardır. 

POLYUREA NEDİR , NASIL UYGULANIR ?

FABRİKAMIZDA GELİŞMİŞ
LABORATUARIMIZ VE

PROFESYONEL EKİBİMİZLE
TEKNİK ÇÖZÜMLER

ÜRETMEKTEYİZ. 
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