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Profesyonel beton zemin ve yüzey çözümleriProfesyonel beton zemin ve yüzey çözümleri

Endüstriyel 
Parlak 
Dekoratif

BETON
ZEMİNLER

BETONCA Ltd. Ş�. 2005 yılında, beton zeminler konusunda; tasarım, uygulama ve danışmanlık 
hizmetleri vermek amacıyla kurulmuştur. Endüstriyel zemin beton uygulamaları (fabrika ve atölye zeminleri, 
beton yollar, otopark alanları, akaryakıt istasyonu zeminleri,...vb.) ile başlayan bir süreçte 2006 yılında Dünyanın 
en büyük çelik tel üre�cisi BEKAERT-Belçika çözüm ortağı ve profesyonel uygulama bayii olunmuş ve Dramix 
markalı çelik tel beton dona�ları kullanımına başlanılmış�r. Mevcut tabliye üzeri ince beton kaplamalar(topping 
beton), metal trapez saç üzeri döşeme betonları ve ağır yüklere maruz �r parkları ve lojis�k depo zeminleri gibi 
projelerin yapımına başlanılmış ve 2017 yılı i�bariyle 3.000.000 m2'yi aşkın endüstriyel beton zemin uygulaması 
yapılmış�r.

2007 yılında beton zemin uygulamalarımızı çeşitlendirerek Fransız Lafarge-Artevia dekora�f baskı 
beton uygulama ekibi olarak başlanılan bir süreçte ise bugüne kadar 1.000.000 m2'yi aşkın dekora�f baskı beton 
zemin(yaya yolları, meydanlar, park yürüyüş yolları, otoparklar, taşıt yolları, �cari veya konut bina girişleri, 
teraslar,....vb) uygulamaları yapılmış�r. Ayrıca dekora�f sıva ve zemin kaplamaları konusunda Amerika'da çok 
bilinen Flex-cement markasının uygulamalarını da 2008 yılından i�baren sürdürmekteyiz.

2010 yılından i�baren makine parkımıza ka�ğımız 2 adet Hollanda- Mul�armlaserscreed 
makineleri ile günümüz zemin beton teknolojisi olan lazer kontrollü ve kot hassasiye� yüksek zemin beton 
serme uygulamasına da başladık. Bu sayede, günde 1500 m2'ye varan dökümlerle, minimum soğuk derzli ve 
yüzey düzgünlüğü uluslararası standartlarda lojis�k depolar, mal dağı�m merkezleri, yüksek raflı yapılar,...vb. 
yapıların beton zemin uygulamalarını da yapmaktayız. Yine bu makinalarla, Türkiye'de ilk olarak beton yüzey 
sertleş�rici tozların, ıslak betona kontrollü olarak homojen bir şekilde serilmesi uygulamasını da  yapmaktayız.

2013 yılında, LAVİNA Superabrasive-Amerika elmas aşındırıcılı beton yüzey silim makinaları ile, 
eski ve yeni beton zeminlerin yüzeyleri parla�larak özel sıvı kimyasallarla yüzey sertleş�rme ve koruma 
uygulamalarına da başlanılmış�r. Bu saye de ar�k çok çekici, tozumaz, pürüzsüz ve parlak beton zeminler 
yapabilmekteyiz.

Kurulduğundan bu güne  milyonlarca m2'yi aşkın endüstriyel, parlak ve dekora�f zemin beton 
uygulama tecrübesi, yılların bilgi ve deneyimi ile ye�şmiş teknik ve uygulama kadrosu, zemin beton uygulama 
teknolojileri ve malzemeleri ile ilgili yapmış olduğumuz araş�rma-geliş�rme ve eği�m faaliyetleri ve sektördeki 
yenilikçi uygulamalarımızla, BETONCA Ltd. Ş�. Türkiye'de profesyonel zemin beton çözümlerinde öncü ve saygın 
bir yer edinmiş�r.

BİZİ TERCİH ETMENİZ İÇİN BAŞLICA NEDENLER:

· Profesyonel zemin beton uygulamalarında ye�şmiş 100 personeli aşkın uygulama kadrosuyla; kaliteli,       
    zamanında ve hızlı uygulama imkanları.

· Zemin beton uygulamalarında Dünya standartlarında hizmet

· İş güvenliği konusunda azami dikkat ve sürekli hizmet içi eği�m.

· Mühendis ve mimar kadromuzla teknik danışmanlık desteği.

· Kalite kontrol ve servis hizme�.

· Eski beton zeminlerin bakımı ve yenilenmesi hizme�.

· Çevre kirliliğine duyarlı çalışma sistemi.
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Dramix ÇELİK TEL BETON DONATISI
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ÇELİK TEL DONATILI ENDÜSTRİYEL BETON ZEMİNLER

Zem�n betonları �ç�n, son teknoloj� ürünü donatı s�stem�d�r. Soğuk çek�lm�ş, yüksek çekme 
dayanımlı çel�k tellerden üret�lmekted�r. Betona, projes�ne göre bel�rlenecek dozlarda 
Dram�x �lave ed�lerek, zem�n betonlarında klas�k çel�k hasır donatı uygulamasına kıyasla; 
çok daha �y� b�r yük taşıma kapas�tes�, darbelere dayanım, çatlak kontrolü, 
uygulamada hız ve ver�ml�l�k, laserscreed uygulamasına �mkan vermes� ve bu sebeple 
daha düzgün yüzeyl� zem�n betonları ve daha ucuz �nşaat mal�yet� g�b� bel�rl� üstünlükler� 
vardır.

Günümüzde zem�n betonları ve ayrıca beton boru �malatları, tünel püskürtme beton 
kaplamaları ve beton prekast cephe kaplamaları g�b� uygulamalarda çel�k tel donatı 
kullanımı, geleneksel çel�k hasır donatı �ht�yacını hemen hemen ortadan kaldırmış ve 
öneml� sev�yede mal�yet ve zaman tasarrufu get�rm�şt�r.

Dramix RC- 65/60-BN Çift Hasır

Beton donatısı �ç�n çel�k teller.

Ekonom�kt�r, Ç�ft sıra hasır takv�yes�ne göre %15-30 daha ucuzdur.

Çatlak kontrolü sağlar. Çel�k teller zem�n betonun tüm kes�t�ne dağıldıklarından, sıcaklık 
değ�ş�mler� ve farklı sertleşme süreçler�ne bağlı çatlamalar oluşmaz. Çel�k teller �lerleme 
eğ�l�m�ndek� çatlak üzer�nde köprü görev� üstlenerek çatlağın büyümes�n� de engeller.

Daha �nce döşeme kalınlığı: Dram�x çel�k tel donatı m�ktarı artırılarak daha �nce endüstr�yel 
zem�n betonu yapılab�l�r.

Daha kısa �nşaat süres�: Çel�k hasır montajı, beton pompası zorunluluğu ve şant�yedek� 
taşımalar olmadığından, b�r�m zamanında yapılab�lecek beton zem�n alanı daha fazladır.

Daha düzgün yüzeyler: Laser screed mak�ne kullanımına �mkan verd�ğ�nden, düşük slamplı ve 
düzgün yüzeyl� zem�n beton uygulanab�l�r.

Oturmalara karşı daha d�rençl� zem�nler: Dram�x çel�k tel takv�yes�, zem�n betonunun 
esneme kab�l�yet�n� artırır ve zem�ndek� olab�lecek oturmalara karşı daha d�rençl� hale gel�r

Daha yüksek darbe dayanımı: Dram�x çel�k teller�n oluşturduğu 3 boyutlu donatı s�stem�, 
zem�n betonunun enerj� yutma kapas�tes�n� artırır ve anı darbelere karşı beton yüzey�n�n 
kırılmasını engeller.

DRAMİX DONATILI ENDÜSTRİYEL BETON ZEMİN 
UYGULAMALARININ AVANTAJLARI

·Üç boyutlu dona� ağı döşemenizi güçlendirir.

·Teller döşemenin her tara�nda homojen dağıldıkları için çatlak kontrolü sağlayarak 
  zemini güçlendirir.

·Üst tabakada, merkezde veya alt kısımda. Döşemenizin üzerinde ne tür kuvvetler 
  çalışırsa çalışsın, ne kadar güçlü olursa olsunlar, dramix çelik teller işlerini yapmak 
  üzere her zaman doğru konumdadırlar.

Dramix yüksek çekme 
mukavemetine sahip 
çelik telden üretilmektedir.

Kancalı uçlar betonla 
ankrajın mükemmel 
olmasını sağlar.

Tutkal ile yapıştırılmış 
demetler Beton içerisinde 
homojen dağılım sağlar.
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4 Yüksek darbe d�renc�

Tel donatılı döşemeler darbeye karşı 

daha �y� donatıldıkları �ç�n endüstr�yel 

döşemeler�n�z�n yüzey�n� hasarsız 

tutar ve sorunsuz kullanımı garant� 

3 Yüksek yorulma d�renc�

Tel donatılı döşemeler, geleneksel 

eder.

donatılı yöntemlerden daha yüksek  

b�r yorulma d�renc� sağlar. En zorlu ve 

ağır h�zmet ortamlarında b�le bakım ve 

tam�rat mal�yetler�n� azaltır ve daha 

uzun serv�s ömrü sağlar.

2 En �y� b�ç�mde çatlak  
kontrolü

Çel�k teller, beton döşemeler�n�zdek� 

en küçük çatlakların b�le en �y� şek�lde 

kontrolünü sağlar—her zaman güvenl� 

ve ver�ml� operasyonları garant� 

ederek. Aynı zamanda da en sıkı 

güvenl�k ve çevre gereks�n�mler�yle 

uyumlu sıvı geç�rmez döşemeler 

yaratmanızı sağlar.

1 En �y� b�ç�mde yük taşıma

Çel�k teller, döşemen�z� tüm beton 

plak der�nl�ğ�nce güçlend�r�r. Yük 

nereye yerleşt�r�l�rse yerleşt�r�ls�n  

veya ger�lmeler nerede gerçekleş�rse 

gerçekleşs�n, en �y� düzeyde yük 

taşıma garant�s�, deformasyon ve 

hasar olmaksızın her zaman  

mevcuttur.

Döşemen�zden daha fazla
yararlanın
Bakımı daha kolay
Çatlak kontrolünün 
sağlanması, döşeme yapısının 
yıpranma ve aşınmaya daha 
dayanıklı olması sebeb�yle tel 
donatılı döşemeler�n bakımı 
daha kolaydır.

Daha uzun ömür
Yüksek yorulma ve darbe 
d�renc� sayes�nde, tel donatılı 
döşemeler, tam�r �ht�yacını en 
aza �nd�rerek daha uzun 
ömürlü olurlar.
Daha �y� performans
Çel�k teller, döşemen�zden 
daha �y� yararlanmanızı sağlar 
daha ağır yükler, daha ver�ml� 
operasyonlar, artırılmış 
güvenl�k, daha �y� çevresel 
performans.

En uygun kalınlık
Çel�k telle güçlend�rme, beton
döşemeler�n�z�n kalınlığını en
uygun duruma get�r�rken,
performans ve dayanıklılığı 
tem�n etmen�z� sağlar.
Zaman tasarrufu
Donatı �ç�n çel�k tel kullanımı,
�nşaat sırasında zaman ve para
tasarrufu sağlar.

Beton donatısı �ç�n çel�k teller.

Dramix ÇELİK TEL BETON DONATISI



LASER SCREED BETON SERİM TEKNOLOJİSİ
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     Endüstr�yel zem�n betonu uygulamalarında, beton serme teknoloj�s�ndek� en �ler� 
sev�ye olan Laser screed mak�nes� �le klas�k beton serme tekn�kler�ne göre çok 
daha düzgün yüzeyl� zem�nler yapılab�lmekted�r. Ayrıca günde 1500 m2'ye varan 
beton döküm hızıyla, zem�n betonlarında özel detay çözümler� gerekt�rensoğuk 
derzler en aza �nd�r�lmekted�r.

Laserscreed mak�nes�: Üzer�ndek� 2 adet lazer alıcı vasıtasıyla, b�r lazer kaynağından 
(lazer n�vo) aldığı ışına göre beton yüzey sev�yes�n� ayarlar ve v�brasyonlu mastarı �le 
betonu sürekl� aynı sev�yede (teraz�de, tek yöne eğ�ml� veya ç�ft yöne eğ�ml�) serer.

AVANTAJLARI:
·Yüzey düzgünlüğünde yüksek hassasiyeti
·En az soğuk derz uzunluğu
·Daha hızlı uygulama süreci ve iş verimliliği
·Kısalan toplam inşaat süresi ve para tasarrufu

Beton zem�nler�n, yüzey aşınmalarına karşı korunması �ç�n kullanılan 
ç�mento esaslı ve m�neral agregalı (kuvars,korund,s�l�syum karbür agregalar)  yüzey 
sertleşt�r�c� malzemeler m2'ye 3-5 kg sarfiyatıyla, ıslak beton yüzey�ne homojen b�r 
şek�lde ser�lmel�d�r. Mult�arm beton yüzey sertleşt�c� serme mak�nes� �le bu uygulamayı 
yüksek standartta gerçekleşt�r�lmektey�z.

GENİŞ ALAN BETON SERİMİ

TOZ YÜZEY SERTLEŞTİRİCİ SERİMİ



SOĞUK DERZLER: BETON EK YERLERİ
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ÖZEL SOĞUK DERZ KALIP UYGULAMASI

Soğuk derzler (�nşaat derzler� ve genleşme derzler�), endüstr�yel beton zem�n uygulamalarında 
özell�kle d�kkat ed�lmes� gereken ve kullanım süres�nce problem olab�lecek en öneml� detaylardan 
b�r�d�r. Bu derzler, günlük döküleb�lecek zem�n beton alanı, genleşme derz� zorunluluğu ve çatlaklara 
karşı beton zem�n �malatında zorunlu olarak bırakılırlar.(özel tekn�kler gerekt�ren derzs�z beton zem�n 
uygulaması har�ç)

Soğuk derzler, üzer�nden geçen trafikten dolayı(özell�kle sert tekerl� transpalet, forkl�ft ve yüksek 
tonajlı taşıma arabaları) derz kenarlarında oluşacak aşınma ve kırılmalara karşı dayanıklı olmalı ve 
trafik yükünü �k� beton plak arasında aktarab�lmel�d�r. Ayrıca, soğuk derzler genleşme derz� olarak 
yapılacak �se zem�n betonunun her �k� yönde yapacağı büzülme ve genleşme hareket�n� 
kısıtlamamalıdır. Zem�n betonlarındak� büzülme ve genleşme hareketler�, uygulama aşamasında pr�z 
süres�nce oluşan su kaybı ve kullanım aşamasında oluşan ısı farkları sebeb�yle oluşmaktadırlar. 

Problem Çözüm

“Ş�rket�m�z özel önlem gerekt�ren soğuk derz uygulamalarında Pe�kko grup ürünler�n� terc�h 
etmekted�r.” 
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UYGULAMA DETAYLARI

Tesv�ye ed�lm�ş ve sıkıştırılmış alt zem�n üzer�ne, m�n. 100 m�kron kalınlığında pol�et�len film (naylon) 
gerg�n b�r şek�lde ser�l�r. Bu �şlem zem�n betonunun pr�z alması �ç�n gerekl� olan beton karışım 
suyunun, zem�n tarafından em�lmes�n� engeller ve zem�n betonunun genleşme-büzülme hareketler� 
esnasında oluşan zem�n �le beton arasındak� sürtünmey� de azaltarak çatlak oluşumunu durdurur.

NAYLON ZEMİN ÖRTÜSÜ

ÇELİK KALIP UYGULAMASI

Endüstr�yel beton zem�n �ç�n kenar kalıpları; düzgün yüzeyl�, kayma donatıları �ç�n montaj 
boşlukları olan, uzunluğu boyunca düzgün, tüm kenar yüksekl�ğ� beton kalınlığında olan 
ve zem�ne çakılab�len dem�r profilden olmalıdır. P�yasada sıklıkla yapılan betonla profil 
kalıp sab�tleme uygulamasından kaçınılmalıdır. Aks� takd�rde beton sab�tleme 
noktalarında çatlak oluşumları kaçınılmazdır.

GÜÇLENDİRME DONATISI UYGULAMASI

Zem�n betonlamasına başlanmadan önce, kolon, temel bağ hatılları, kademel� zem�nler, rögar 
boşlukları g�b� yatayda ve düzeyde köşe oluşturan yapı elemanlarının kenar ve köşeler� çel�k hasır 
ve �nşaat dem�rler� �le donatılır. Bu uygulama henüz sertleşmekte olan zem�n betonundak� köşe 
ger�lmeler�n� azaltır ve çatlak oluşumuna engel olur.

Farklı günlerde dökülen zem�n beton 
plaklarının kalıp kenarları boyunca soğuk 
derzler�nde, sab�t ve hareketl� yüklerden 
dolayı oluşacak farklı oturmalar ve kayma 
yükler�ne karşı dem�r çubuk donatılar �le 
b�rb�rler�ne bağlanması gerekl�d�r. Bunun 
�ç�n 50 cm boyunda, m�n O 14 mm �nşaat 
dem�rler� bel�rl� aralıklarla, beton 
dökümünden önce kenar profil kalıpları 
boyunca yerleşt�r�l�r. Kayma donatılarının, 
genleşme derzler�nde b�r ucu hareketl� 
olması sağlanır.

SOĞUK DERZ DONATI UYGULAMASI

BETON SERİMİ



Yüksek yoğunlukta trafiğ� olan endüstr�yel zem�nler veya yüksek ra�ı depolar �ç�n derzler her zaman 
problemd�r. Derz kenarlarında; yoğun sert tekerl� trafik yükünden dolayı zamanla oluşacak aşınma ve 
kırılmalar ve uygulama aşamasında beton pr�z süres�nce oluşab�lecek kenar kıvrılmalarısonucunda 
derzlerde sarsıntılı b�r trafik geç�ş�oluşur. Bunun sonucunda; yük devr�lmeler�, taşıma ve �st��eme 
mak�nalarının bakım mal�yetler�nde artış(tekerlek aşınmaları ve mekan�k s�stem arızaları), mak�na 
operatörler�nde zamanla oluşan bel rahatsızlıkları ve sonuçta yavaşlamalardan dolayı zaman kaybı 
net�ces�nde toplamda ekonom�k kayıp ve ver�ms�zl�k olmaktadır.

Çözüm derzs�z zem�n betonlarıdır. Özell�kle depo raf aralarında ve yoğun s�rkülasyonun olduğu 
yükleme rampalarında terc�h ed�lmel�d�r.
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DERZSİZ ZEMİN BETONLARI

DERZSİZ ZEMİN BETONLARI

SADECE SOĞUK DERZ İÇİN 3D 

Sadece soğuk derzler oluşturularak 
( özel soğuk derz kalıbıyla) kesme 
derzler� (çatlak kontrol 
derzler�)oluşturulmadan Dram�x 
3D ser�s� çel�k tel donatıyla derzs�z 
zem�n betonları yapmak 
mümkündür. 3D ser�s�, darbe 
d�renc� ve çatlak kontrolündek� 
har�ka performansı neden�yle,  aynı 
zamanda soğuk hava depoları g�b� 
daha zorlu uygulamalar �ç�n uygun 
mal�yetl� b�r çözüm sunar.

TAMAMEN DERZSİZ VE EKSİZ 4D

Soğuk derz dah� oluşturmadan  
dram�x 4D ser�s� çel�k tel donatıyla 
eks�z ve derzs�z zem�n betonları 
yapmak mümkündür. Eks�z 
endüstr�yel döşemeler, yoğun 
trafikl� ve yüksek ra�ı depolarda g�t 
g�de derzs�z döşemeler�n yer�n� 
almaktadır. Derzs�z döşemelerde, 
yaklaşık her 40 metrede b�r olmak 
üzere y�ne de genleşme derzler� 
bulunmaktadır. Eks�z döşemelerde 
�se, döşeme yüzey�n�z ne kadar 
gen�ş olursa olsun derz 
bulunmamaktadır. 4D ser�s� çel�k 
tel donatı ve tek sıra çel�k hasır �le 
oluşturulmuş karma donatı 
uygulamasıyla, çatlak kontrolü ve 
yüksek darbe d�renc�, eks�z 
döşemeler�n�z�n yüzey�n�n, yoğun 
kullanımda b�le sağlam kalmasını 
sağlayarak, bakım ve tam�rat 
mal�yetler�n� azaltır ve 
üretkenl�ğ�n�z� 
arttırır.
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UYGULAMA DETAYLARI

Henüz sertleşmeye başlamamış beton yüzey�ne, mekan�k perdah mak�neler� �le yüzey düzeltme ve 
parlatma �şlem� uygulanır. Bu �şlem, beton yüzey�n�n aşınma mukavemet�n� artırır, tozumayı 
engeller. Yüzey�n su ve yağ geç�r�ms�zl�ğ�n� artırır. Mekan�k perdah; �lk önce d�sk (teps�) perdahı �le 
başlar, mala (bıçak) perdahı �le devam eder ve son olarak mala açısını artırılarak yüzey parlatılır. 
Parlatma �şlem�; yüzeykaydırmazlığı gereken durumlarda yapılmaz.

YÜZEY PERDAH UYGULAMASI

YÜZEY KÜR UYGULAMASI

DERZLER

Zem�n betonları �ç�n yüzey kur uygulamaları, betonun basınç mukavemet� açısından olmazsa 
olmaz b�r �şlemd�r. Bununla b�rl�kte beton yüzeynde plast�k rötre çatlaklarına ve yüzey tozumasına 
karşıda koruma sağlar. Yen� b�t�r�lm�ş endüstr�yel beton zem�ne püskürtme veya sürme olarak 
uygulanan akr�l�k reç�ne veya parafin esaslı, su veya solventbazlı k�myasallar, yüzeydek� 
gözeneklere nüfuz ederek geç�r�ms�z b�r film tabakası oluşturur ve böylece pr�z esnasında oluşan 
su buharının yüzeyden kaçmasına engel olur. Bu şek�lde beton kend� suyu �le homojen b�r b�ç�mde 
sertleş�r.Çok sıcak günlerde, açık saha uygulamalarında, k�myasal kürden önce 1-3 gün süreyle ıslak 
örtülerle kür uygulaması da yapılmalıdır.

Zem�n beton uygulamalarındak� derzler, (büzülme, genleşme, �zolasyon derzler�) pol�üretan veya 
yan r�j�t epoks� dolgu malzemeler�yle doldurulmalıdır. Bu şek�lde derz kenarlarındak� kırılmalar, 
derzlerden zem�ne su sızmaları ve derz �ç�nde toz b�r�kmeler� ortadan kaldırır.
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BETON ZEMİN ONARIMLARI

DERZ ONARIMLARI YÜZEY ONARIMLARI

ESASLI ONARIM



PARLAK BETON
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PARLAK BETON

PARLAK BETON
ZEMİNLER
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PARLAK BETON

Yarı parlak s�l�m

Konya Un�lever Deterjan Fabr�kası

Tam parlak s�l�m

Samsun 19 Mayıs Ün�vers�tes� Yemekhanes�

Samsun Bașoğlu İnșaat - Arcad�a 
Park S�tes� Otopark

Mat s�l�m

Tam parlak s�l�m

Sonrası

Öncesi

Parlak beton uygulaması, 
zem�n betonlarında çeș�tl� elmas 

așındırıcılarla kademel� olarak 
mekan�k yüzey s�lme ve parlatma 

�șlem�d�r.

Sonuç sadece har�ka görünümlü 
b�r yüzey değ�l, aynı zamanda 

dayanıklı, uzun ömürlü, ekonom�k 
ve bakım mal�yetler� oldukça düșük, 

sürdürüleb�l�r b�r zem�nd�r.

PARLAK BETON
ZEMİNLER

İşlem
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PARLAK BETON

Restoranlar Fabrikalar

KonutlarMarketler

Özel l�tyum s�l�kat sıvı yüzey sertleșt�r�c� 
uygulaması �le beton zem�nlerde tozuma 
problemler� kes�n olarak çözülüyor.

TOZUMAZ

P
A

R
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K
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N
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PARLAK BETON

Depolar

Eski Beton ZeminlerGarajlar

Beton zem�nler�n en zayıf tabakası olan yüzey kısmı, 
mekan�k așındırma, k�myasal yüzey sertleșt�rme ve 
parlatma �șlemler�nden sonra çok uzun ömürlü ve așınma 
dayanımı yüksek b�r hale gel�yor.

Betondak� farklı agrega büyüklükler� ve 
renkler�, mat, yarı parlak ve parlak yüzey 
b�t�șler� ve farklı renklerde özel beton 
boyalarıyla zevk�n�ze uygun beton zem�nler

DAYANIKLI ESTETİK

Yüzey Boyama Mağazalar

Konya Sürerler Ayakkabıcılık
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PARLAK BETON

Atölye ve Fabrikalar

Öncek� Hal� Yüzey ParlatmaYüzey Kazıma Yüzey Tam�ratları

• Parlak beton zem�nler herhang� b�r kaplama malzemes�ne �ht�yaç 

duymazlar. Ayrıca yüzey bakımı �ç�n kuvvetl� yüzey tem�zl�k 

maddeler�ne de gerek yoktur.

• Beton yüzey s�l�m mak�naları, çok kuvvetl� em�ș gücüne sah�p ve 

HEPA filtrel� vakumlarla uçușan tüm tozları önler.

• Mevcut beton zem�n� kırıp kaldırmaya �ht�yaç olmadığından, �nșaat 

artığı moloz olușmasını engeller.

• Parlak beton zem�nler kaymaz ve yangına dayanıklıdır.

• Yüzey parlaklık dereces� tam parlak uygulamalarda ıșık yansımasını 

30 %‘a kadar artırarak, elektr�k enerj�s� kullanım mal�yet�n� azaltır.

• Beton zem�nler, gerekl� ısı yalıtımı katmanıyla b�rl�kte ısıyı muhafaza 

ett�ğ�nden sıcaklı kaybı azdır ve ısıtma/soğutma enerj�s� kullanımını 

azaltır. Ayrıca yerden ısıtma s�stemler�yle kullanılab�l�r.

SÜRDÜRÜLEBİLİR

Parlak beton, günümüzde en ekonom�k beton zem�n seçeneğ�d�r. 

Mevcut yıpranmıș beton zem�nler�n tekrar kırılarak kaldırılması 

veya üzer�ne tekrar b�r beton kaplama yapılması g�b� çok zor ve 

yüksek mal�yetl� �șlemlere gerek yoktur. 

Ayrıca mevcut b�r �șletmede zem�n kullanımına ara ver�lmeden 

uygulama yapılab�ld�ğ�nden üret�m kaybı mal�yet� hemen hemen 

h�ç yoktur. Yen� dökülecek beton zem�nlerde de, yüzey tozumazlığı 

ve yüksek așınma dayanımı sağlayacağı �ç�n yüzey tam�r� ve 

tem�zl�ğ� g�b� kullanım mal�yetler� düșecekt�r.

EKONOMİK

PARLAK BETON
ZEMİNLER
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KONUTLAR



SAMSUN BİG YELLOW TAXİ

TORKU- BULGUR FABRİKASI KONYA/KARAPINAR
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BETON YÜZEY TAMİRİPARLAK BETON UYGULAMASI

TADAL UNLU MAMÜLLERİ - SAMSUN



Gold

Edge T�nt

Sand

Edge T�nt

Raw S�enna

Edge T�nt

Terra Cotta

Edge T�nt

Carmel

Edge T�nt

Mahogany

Edge T�nt

Saddle
Brown

Edge T�nt

Burnt S�enna

Edge T�nt

Chestnut

Edge T�nt

Walnut

Edge T�nt

Maroon

Edge T�nt

Chocolate
Brown

Edge T�nt

Sep�a

Edge T�nt

Slate Blue

Edge T�nt

Patr�ot Blue

Edge T�nt

Turquo�se

Edge T�nt

Green

Edge T�nt

Eggplant

Edge T�nt

P�ne Green

Edge T�nt

M�dn�ght Black

Edge T�nt

Black

Gray (SureLock Only)Edge T�nt

Red (SureLock Only)

Edge T�nt

Forest Green

Edge T�nt
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PARLAK BETON RENK KARTELASI
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BASKI BETONBASKI BETON
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DEKORATİF BETON
ZEMİNLER
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UYGULAMA ALANLARI UYGULAMA ALANLARI
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Yaya yolları

Parklar



UYGULAMA ALANLARI UYGULAMA ALANLARI
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Meydanlar

Cafe ve Restaurantlar

Konutlar

Ticari binalar



UYGULAMA ALANLARI UYGULAMA ALANLARI
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Merdiven ve Rampalar

Teşhir salonları Taşıt yolları

Otoparklar
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BORDÜRALTIGEN

Bordür 10 x 20

Bordür 20 x 30
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ÇAKIL DOKUCURB ROLLER BETON BORDÜR

Görme engelli doku
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DOKULU AHŞAP DOKULU AHŞAP
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DÜZ AHŞAP 10 x 10 KÜP TAŞ

Dar ahşap
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90 x 90 KUM TAŞI

54

BAZALT
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ARNAVUT TAŞ ÖRGÜ

56

ANTİK TAŞ DOKU
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ÇAKILLI KAYRAK TAŞI GRANİT DOKU

Traverten doku
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BASKI SIVA
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DESENLER DESENLER
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RENKLER

Endüstriyel 
Parlak 
Dekoratif

BETON
ZEMİNLER
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