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ENDÜSTRĠYEL KAPLAMALAR 
BĠR GECEDE MÜKEMMEL 
ÇÖZÜMLER 

ENDÜSTRĠYEL 

KAPLAMALAR SU GEÇĠRMEZLĠK ZEMĠN KAPLAMALARI DANIġMANLIK 



VARLIKLARINIZI KORUR 

•  Hızlı uygulama - çekçek veya rulo 

•  45 dakika kadar kısa bir sürede kürlenme - son 

derece hızlı yeniden kullanma zamanları. 

•  Mükemmel renk ve parlaklık tutma - "sararma" 

olmaz. 

•  Yüksek aĢınma ve darbe direnci. 

•  Yüksek uzama özelliklerine sahip yüksek çekme 

dayanımı. 

•  Solvent ve genel kimyasallara karĢı mükemmel 

direnç. 

•  Çoklu Tasarım seçenekleri 

• "Sıcak lastik soyulmasına" maruz kalmaz 

VIP kaplama sistemleri  
Ana özellikler 

VIP`nin son polimer teknolojilerini kullanan yeni 

“QuickFloor” kaplama sistemi en zorlu ve zamanın kritik 

olduğu uygulamalar için hızlı kuruyan bir ticari ve 

endüstriyel kaplama sistemi olarak formüle edilmiĢtir. 

QuickFloor mükemmel renklere ve parlaklığa sahiptir. 

kimyasallara, darbelere ve aĢınmaya karĢı son derece 

dayanıklıdır.Depo, laboratuvar ve fabrika zeminlerinde, 

araba parklarında, garajlarda, alıĢveriĢ merkezlerinde, 

yürüyüĢ yollarında, havuz ve avlularda özel kaymaz 

yüzeyler sağlayarak kullanıcı güvenliğini arttırır. 

VIP QuickFloor sistemi cilalanmıĢ betonda Ģeffaf bir kapatıcı 

kaplama olarak, tek renkli bir kaplama sistemi olarak veya 

renkli kuartz agregaları ya da renkli boyalı pullar  içeren 

dekoratif bir kaplama sistemi olarak kullanılabilir. Seçim size 

ait; bütün sonuçlar güzeldir. Temizlemesi kolay, renkli, hızlı, 

sararmayan, zor aĢınan mükemmel bir zemin kaplaması. 

Araba Parkları 
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QuickFloor`un özgün kimyası çok hızlı kürleme ve bir geceden 

sonra kullanma imkanı sağlayarak iĢ yerlerinin önemli 

tasarruflarda bulunmasını sağlar. Bir gecede mükemmel bir 

zemin istiyorsanız, QuickFloor'u seçin. 

 

VIP QuickFloor ister ikamet, ister ticaret ister sanayi 

tesislerinde zemin kaplama ihtiyaçlarınız için mutlaka bir 

çözüme sahiptir. 

 

VIP'nin hızlı kaplama çözümleri: Sağlam, sürdürülebilir ve uygun maliyetli 
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Hastane 

Gıda Fabrikası 

Üretim Tesisi 

AlıĢveriĢ Merkezi 

Havaalanı 



TEKNOLOJĠ 

•  Tamamen entegre "sistem çözümleri" 

•  Çok hızlı uygulama süreci 

•  Kendinden tesviyeli 

•  DikiĢsiz - kaynak, yapıĢtırma ve ekleme yok 

•  Altlığa mükemmel bağlanma 

•  Renk ve yüzeyle ilgili Çoklu Tasarımlar 

•  Darbelere, aĢınmalara ve kimyasallara karĢı dirençli 

•  Yüksek uzama ve yüksek çekme dayanımı 

DANIġMANLIK 

•  Üreticiden özelleĢtirilebilir çözümler 

•  Deneyimli teknik Ģartname hizmetleri 

•  Saha teknik denetim hizmetleri 

•  Üreticinin eğitimli ve onaylı uygulayıcı ağı 

•  Kapsamlı iç ve dıĢ test sonuçları, sertifika ve onaylar 

•  AzalmıĢ kapanma zamanları 

VIP ÇÖZÜMLER 

 
1893'de otomotiv sızdırmazlık malzemesi ve yapıĢtırıcı 

alanında uzmanlaĢan mütevazi Voelkel Industrie Pro-dukte 

(VIP) bugün yüksek performanslı ¬endüstriyel yapıĢtırıcı ve 

yüzey koruma sistemlerinde Global bir uzman haline 

gelmiĢtir. 

VIP'nin yenilikçi teknolojileri aĢınma, darbe, korozyon ve 

kimyasal saldırılara karĢı üstün yüzey koruması sağlayan 

yenilikçi teknolojiler içermektedir. Ayrıca yeni teknolojimiz, 

anında kürlenen spreyle uygulanan membranlar kimyasal ve 

su içeren geleneksel çözümlere göre çok sayıda fayda ve 

avantajlar sağlamaktadır  

VIP Madencilik, Petrol, Gaz, Su ve Atık Su, Güç ve ĠnĢaat 

endüstrilerinde Dünyada 50'den fazla ülkede çalıĢan 

uygulama ortaklarını desteklemekten gurur duymaktadır. VIP 

ürünleri proje ve ürün Ģartnamesinden saha proje 

danıĢmanlığına 

deneyimli teknik servislerle desteklenir. VIP'nin dünya çapındaki 

eğitim programı "Onaylı Uygulayıcı" ortaklar ağımızı 

geniĢletmeye devam etmektedir. 

VIP'nin kapsamlı portfolyosu sürekli araĢtırma ve geliĢtirme 

çalıĢmalarımızla rafine hale getirilmiĢ ve katlanarak 

büyümüĢtür. VIP altlık tamirat ve hazırlama, astarlama, ön 

iĢlem, yüksek performanslı yüzey koruma çözümleri, üstün 

estetik yüzeyler ve uzman uygulama ekipmanları için çözümlere 

sahiptir. 

VIP'de bizler yalnızca bir ürün tedarikçisinden fazlası olmayı 

amaçlıyoruz. Amacımız varlık koruma ihtiyaçlarınız için toplam 

bir çözüm sağlayıcı olmaktır. 
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Tasarım ve ġartname 

 

VIP probleminizi analiz etmek ve tamamen entegre 

bir çözüm tasarlamak üzere siz ve danıĢmanlık 

ekibinizle direk olarak birlikte çalıĢır. 

 

VIP Onaylı Uygulayıcı Ağı 

 

Dünyadaki en iyi ürünler yalnızca doğru 

uygulandıklarında en iyi sonuçları verir. VIP sistem 

çözümlerimizin doğru uygulanmasını ve size en iyi 

muhtemel sonuçları sağlaması için bir "VIP Onaylı 

Uygulayıcılar" ağı eğitmekte ve desteklemektedir. 

Kalite Kontrol 

 

Bütün VIP Onaylı Uygulayıcılar VIP'nin uygulama 

protokollerine bağlı kalındığından emin olmak üzere 

kapsamlı bir günlük Kalite Güvence bölgeleri 

tamamlar. Ayrıca VIP sahada teknik, denetim ve 

Kalite Güvence hizmetleri verebilir. 

VIP - ÇÖZÜM ORTAĞINIZ 

TASARIM VE ġARTNAME 

UYGULAMA 

KALĠTE KONTROL VE ĠNCELEME 

PROJE DANIġMANLIĞI 

ÇÖZÜM UYGULAMASI 

TEKNĠK HĠZMETLER 

ENDÜSTRİYEL KAPLAMADA BİR GECEDE MÜKEMMEL ÇÖZÜMLER   4 



• Beton çatlakları ve parça tamirat 

malzemeleri 

• Ek yeri doldurma ve tamirat 

malzemeleri 

• Özel beton tamir harçları 

Özellikler 

•Kendinden tesviyeli ve bel vermeyen 

versiyonlar 

•VOC ve solvent içermez 

•Sıfırın altındaki sıcaklıklarda bile hızlı 

kürlenme 

•Kolay uygulanan kartuĢ sistemleri 

•Nem toleranslı 

•Yüksek çekme ve uzama dayanımı 

•Yüksek MPA kürlenme kuvveti 

•  Neme toleranslı astarlar 

•  Nem bariyer astarları 

•  Batırma astarlar 

•  Yüksek sıcaklık astarları 

Özellikler 

•Beton ve çeliğe mükemmel bağlanma 

•Kullanımı kolay karıĢtırma oranları 

•Solvent tahrikli ve solventsiz seçenekler 

•Yüksek nem düzeyli uygulamalar için 

uygun 

•Sürekli batırma için uygun 

•Sprey ve ruloyla uygulanan çözümler 

•  Uçak hangarları 

•  Depo Zeminleri 

•  Restoran ve mutfaklar 

•  Perakende mağazaları ve 

alıĢveriĢ merkezleri 

•  Hastane Zeminleri 

•  Araba Parkı Bölümleri 

Özellikler 

•Mükemmel renk ve parlaklık koruma 

•Çok Ģeffaf bir yüzey olarak kürlenir 

•Mükemmel aĢınma direnci 

•Beton altlıklara astar kullanmadan bile 

mükemmel Ģekilde bağlanır 

•Standart solvent tahrikli epoksi ve 

üretanlara göre mükemmel kimyasal 

direnç 

•Hızlı reaktivite ve kürlenme süreleri 

•Hızla kullanıma dönüĢ 

•DikiĢsiz ve esnek 

•Çoğu kimyasal, solvent, asit ve yakıcı 

maddelere karĢı dirençli 

•Ġyi açık hava özellikleri - klor ve tuzlu 

suya dayanıklı 

•Talep üzerine özel renkler, kuartz ve 

chipfloor bulunmaktadır 
SĠSTEM MĠMARĠSĠ 

Üst Kaplama (opsiyonel olarak pigmentli) 

Baz Kaplama 

Alt katman 

Altlık Hazırlama 
Sistemleri 

Kendinden Tesviyeli 
ve Astarlı Sistemler 

Tasarım ve Koruyucu 
Kaplama Sistemleri 

KAPLAMA SĠSTEMLERĠNE GENEL BAKIġ 
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ENDÜSTRĠYEL KAPLAMALAR 

QuickFloor endüstriyel kaplama 

sistemleri 

endüstriyel ve üretim çevrelerinin zor 

koĢullarına dayanmak üzere özel olarak 

formüle edilmiĢtir. Üretim ve montaj 

alanları, forklift koridorları ve yükleme 

dokları için ideal olan QuickFloor 

sistemleri ağır yük, darbe, forklift trafiği, 

sıvı ve kimyasal maruziyetine sürekli 

maruz kalan yerlerde kendini 

ispatlamıĢtır.  

Sistemin bükülgen, sıkıĢtırılabilen ve 

çekme dayanımı son derece 

sağlamlaĢtırmaktadır. DikiĢsiz, su 

geçirmez ve kaymaz yüzey çoğu 

zorlu çevrede kolay temizlik ve bakım 

sağlar. 

Gıda Endüstrisi 

Temizlik ve saflığın olmazsa olmaz 

olduğu yiyecek ve içecek tesislerinde 

zeminlerin uygun koruyucu kaplamayla 

kaplanması çok önemlidir. QuickFloor 

hem hijyenik hem de kaymayan bir 

zemin kaplaması için gereklilikleri 

karĢılamaktadır. Kaplama aĢındırıcı 

temizlik kimyasallarına, kaynar su ve 

sıcak yağ dökülmelerine karĢı da 

dayanıklıdır. Ayrıca buharla temizliğe de 

dirençlidir. OuickFloor zeminler son 

derece sağlam ve dayanıklıdır. 

Elastikiyetleri sebebiyle, zeminlerimiz 

çatlama eğilimi gösteren beton gibi 

altlıklar için idealdir. 

ENDÜSTRĠYEL 

KAPLAMA 

ÇÖZÜMLERĠMĠZĠN 

ANA  

ÖZELLĠKLERĠ 
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TĠCARĠ KAPLAMALAR 

Perakende mağazalarında 

çekici, sağlam, temizlemesi 

kolay, uzun ömürlü zemin 

kaplamalarına ihtiyaç duyulur. 

Aynı zamanda hızla 

uygulanmaları gerekir! Zaman 

değerlidir ve bir perakende 

mağazasının günlerce kapalı 

kalması çok maliyetlidir. VIP'nin 

QuickFloor sistemi çoğu 

durumda bir gecede 

tamamlanır ve ertesi gün iĢ 

tekrar  baĢlayabilir. Mal 

sahibinin tasarrufu önemli 

düzeydedir. VIP çözümünde 

mükemmel bir zemin kaplaması 

sağlanırken iĢ kaybı yaĢanmaz. 

Halkın Toplandığı Alanlar, 

stadyumlar, terminaller, 

mutfaklar, dinlenme salonları 

ve giyinme odaları bütün bu 

yerler temizlemesi kolay, 

hijyenik ve sağlam kaplama 

sistemleri gerektirir. Zemin 

kaplama uygulamanız için 

opsiyonel kaymaz yüzey 

kaplamamız ve VIP QuickFloor 

kaplama çözümümüz idealdir. 

Çok hızlı reaksiyon 

süresi 

Yüksek kimyasal direnç 

Çevre dostu - VOC içermez 

Hijyenik 

Yüksek aĢınma direnci 

Darbe direnci 

Atmosferik etkilere karĢı 

dayanıklı 

Hızlı renk 

Neme dayanıklı 

Termal direnç 



 

Hastaneler 

HoĢ bir hastane çevresi hasta ve 

personelin moralini yükseltmekle 

kalmaz, iyileĢme sürecini de 

destekler. Hastane zemin 

kaplamaları pozitif ve sağlıklı bir 

çevre sağlanmasında büyük bir rol 

oynayabilir. 

 

Acil bölümünden hasta odalarına, 

müĢahade ve hemĢire odalarına ve hatta 

bekleme salonlarına kadar hastaneniz 

QuickFloor kaplama çözümleriyle 

hastaların iyileĢmesine destek olacak bir 

ortam sunabilir. Ayaklarınızın altında 

rahatlık ve çekici bir tasarım sağlayan 

hastane kaplamalarımız güvenlik , sağlık 

ve tıbbi  prosedür desteği için en zorlu 

talepleri karĢılar. 

Oteller 

Bar, ticari mutfak, yemek salonu, 

yükleme alanı ve ticari banyolar gibi 

alanların hepsi dikiĢsiz, zor aĢınan, 

temizlemesi kolay ve sağlam zeminler 

gerektirir. Fakat bütün bunlarla birlikte 

uygulamanın bir gecede olması için bir 

VIP çözümü gerekir. 

VIP'nin QuickFloor sistemi yalnızca 

mükemmel fiziksel, renk ve parlaklık 

faydaları sağlamaz, diğer ticari zemin 

kaplama sistemlerine göre çok daha kısa 

sürede uygulanır. Zemin kaplaması için 

tesislerinin uzun süre kapalı kalmasını 

karĢılayamayacak otel ve restoranlar için 

VIP QuickFloor tam bir çözümdür. Gıda 

asitleri ve temizlik alkalilerine dirençli ve 

temizlemesi kolay QuickFloor otel ve 

restoranlar için ideal hijyenik zemin 

kaplamasıdır. Kaymaz yüzey 

seçeneğimizi de seçtiğinizde güvenli, 

sağlıklı, sağlam ve güzel bir zemin 

kaplama çözümüne sahip olursunuz. 

Ticari Mutfaklar 

QuickFloor çekici, kaymaz, sağlam, 

temizlemesi kolay ve en kısa sürede 

uygulanan zeminlerle güvenlik ve hijyen 

için bütün gereklilikleri karĢılar 
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Bütün QuickFloor sistemleri on standart renkte bulunmaktadır. 

Gösterilen renkler yaklaĢık renklerdir. Gerçek renk ürün sınıfına 

ve saha koĢullarına göre değiĢiklik gösterebilir. 

VIP Boya pulları elle yayılabilir. En iyi sonuçlar için VIP boya 

pullarını VIP'nin "QuickFloor Flaketec dağıtma tabancası" 

kullanılarak yayılmasını önermektedir. 

TASARIM VE RENKLER 
Renkler QuickFloor Sistemi 

Agrega ve Pullar QuickFloor Sistemi 

No. Renk Benzer 1 

1 Renk Gökyüzü Mavisi R AL 5015 

2 Renk Lacivert R AL 5005 

3 Renk Açık Gri RAL 7035 

4 Renk Koyu Gri R AL 7005 

5 Renk Siyah R AL 9005 

6 Renk Koyu YeĢil R AL 6010 

7 Renk Sarı R AL 1023 

8 Renk Pastel Mavi R AL 5024 

9 Renk Kırmızı R AL 3020 

10 Renk Krem RAL 9001 

No. Agrega KarıĢımları 

1 Gri baz üzerinde Kaymaz Agrega 

No. Mini Pul KarıĢımları 

2 Mini Pullar Granit Gri 

3 Mini Pullar Granit Kahve 

No. Pul KarıĢımları 

4 Krem tabanda Hardal Pullar 

5 Gri tabanda Gece Gökyüzü Pullar 

6 Kırmızı tabanda Yıldız Mavisi Pullar 

7 FMavi tabanda Yıldız Siyah Pullar 

8 Siyah tabanda Yıldız Siyah Pullar 

1 

1 

2 

4 

5 

2 

3 

5 

6 

Talep üzerine diğer renkler 

bulunmaktadır. Bütün 

renklerde QuickFloor Pul ve 

9 10 Agregalar kullanılabilir. 

1 

1 

2 

4 

5 

2 

3 

5 
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3 
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MüĢteri 

Yüklenici 

DanıĢman 

Kaplama Yüklenicisi 

Proje 

Bölge 

ĠnĢaat Süresi 

VIP Sistemi 

Balade Mandıraları 

- 

- 

Anticor LLC, Dubai 

Bütün fabrika zemini 3 renkte kaplanmıĢtır 

400 m2 

2016 

QuickFloor 500 

BALADE SÜT FABRĠKASI 

ABU DABĠ / BirleĢik Arap Emirlikleri 

SEÇĠLEN PROJE REFERANSLARI 

VIP'nin Kaplama Çözümleri hemen hemen bütün 

uygulamalar için uygundur. Kapsamlı yüksek performanslı 

çözüm gamıyla VIP en geniĢ kaplama iĢlerini 

yapabilmektedir. Trafiğin yüksek olduğu 

ofis binalarından mağazalara, gıda iĢleme tesislerinden, 

ağır üretim tesislerine kadar çok sayıda alanda hem iç 

hem de dıĢ uygulamalar için mükemmel kaplama 

çözümleri sunuyoruz. 
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MüĢteri Cleveland Klinik 

Yüklenici SG Middle East 

DanıĢman - 

Kaplama Yüklenicisi Anticor LLC, Dubai 

Proje Birkaç farklı çevredeki odalar için koruyucu kaplama 

Alan 130 m2 

ĠnĢaat Süresi 2015 

VIP Sistemi QuickFloor 500 

MüĢteri 

Yüklenici 

DanıĢman 

Kaplama Yüklenicisi 

Proje 

Bölge 

ĠnĢa Süresi 

VIP Sistemi 

Chaloub Grubu 

Dicotech Dubai 

- 

Anticor LLC, Dubai 

Yüksek aĢınma dirençli ve parlak yüzeyli zemin kaplaması 

800 m2 

2015 

QuickFloor 100 QuickFloor 500 

MüĢteri Chaloub Grubu 

Yüklenici Dicotech Dubai 

DanıĢman - 

Kaplama Yüklenicisi Anticor LLC, Dubai 

Proje AlıĢveriĢ merkezinin yeniden kaplanması 

Alan 600 m2 

ĠnĢa Süresi 2015 

VIP Sistemi QuickFloor 100 QuickFloor 500 

CLEVELAND KLĠNĠK 

DUBAĠ / BirleĢik Arap Emirlikleri 

THE DEAL STORE 

DUBAĠ / BirleĢik Arap Emirlikleri 

AYAKKABI MAĞAZASI 

DUBAĠ / BirleĢik Arap Emirlikleri 

SEÇĠLEN PROJE REFERANSLARI 
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VIP'NĠN HIZLI YOL KAPLAMA ÇÖZÜMLERĠ: 

SAĞLAM, SÜRDÜRÜLEBĠLĠR & UYGUN MALĠYETLĠ 

   

VIP Coatings International GmbH & Co. KG  

Frauenstr. 31 · D-82216 Maisach / Munich · 

Germany  Phone +49 8141 35549-0 · Fax +49 

8141 35549-99 

www.vipcoatings-intl.com 

 

  

VIP yüksek performanslı yüzey kaplama sistemlerinde lider bir çözüm sağlayıcıdır. Entegre sistem yaklaĢımımız altlık tamirat 

ve hazırlama ürünlerini, astarlama ve ön iĢlem sistemlerini, yüksek performanslı kaplama ve mükemmel estetik yüzeyleri 

içermektedir. 

Merkez Ofis 

Türkiye Distribütörü : 
 

Arsan Yapı Ltd. ġti. 

Tahılpazarı Mah. 471 Sok.  F.Durmaz Plaza 

Temizkan ĠĢ Merkezi 2 No : 5 Kat : 8 Daire : 804 

PK:07040   MuratpaĢa / Antalya 

Telefon     +90 242 248 83 54 pbx 

Faks         +90 242 241 46 10 

www.arsanyapi.com 
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