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İlk Savunma Hattı

Otoparklar, üzerlerine dökülen yağ-
ların, asitlerin ve karbondioksit gaz-
larının sonucu olarak sürekli agresif 
kimyasalların zararlarına maruz kalır. 
Tuzlu atmosfere sahip kıyı bölgelerinde 
yüzeyde biriken tuzlar, nemlilik, yağmur 
gibi iklim şartları ve buz çözücü tuzların 
etkileri bir araya gelerek korozif etkiler 
doğurur.  Eğer beton yüzeyde çatlaklar 
mevcutsa bu etkiler artacaktır. Su izo-
lasyon membranı kullanılması işletme 
maliyetlerini düşürdüğü gibi yıpranmış 
zarar görmüş yüzeylerin bakımı için 
kapalı kalma sürelerini de kısaltmak-
tadır.

Bir otopark işletmesi için sürekli hizmet 
verebilir olmak hayati önem taşır. Zayıf 
ve kusurlu yüzeyler araçların otopark 
içinde kaymasına ve kaza yapmasına 
sebep olabilir. Kaza yapan sürücünün 
sigorta tazminatı alması durumunda 
sorumluluk kusurlu yüzeylere sahip 
otopark işletmelerine yüklenebilir. Ağır 
yüklere ve kaymaya dayanıklı BASF 
sistemleri, kaymalara bağlı kaza riskini 
minimize eder.

Sistemlerimizin işlevi, korumanın öte-
sinde; park yerlerinden otopark içinde 
bulunan araç ve yaya yollarına kadar 
değişik uygulama seçenekleri sun-
maktır. Değişik renkte ve ışık yansıtıcı 
özellikte zemin kaplamaları, otoparkın 
kullanımını kolaylaştırırken aynı za-
manda estetiğini artırır ve ilk bakışta 
güven hissi yaratır.

BASF Construction Chemicals has 
Degussa, otoparklar için kalıcı çözüm 
sağlayacak CONIDECK otopark kap-
lama ve koruma sistemlerini sunmak-
tadır. CONIDECK sistemi, kapalı veya 
zararlı etkilere açık yüzeyler için çatlak 
örten veya örtmeyen ağır yüklere ve 
yıpranmaya dayanıklı zemin kaplama-
larını içerir. 

Kaplama sistemlerimiz, dayanıklılığı ile 
yüksek kalitede kaplamalar sunarken, 
üst kaplamanın renk seçenekleri ile ta-
sarım esnekliği sağlar.

CONIDECK otopark sistemi, British  
Board Agrément tarafından onaylan-
mıştır. Ayrıca bağımsız olarak test 
edilmiş ve trafik yükünü kaldıran çat-
lak kapatan kaplamalar için Alman 
OSF  şartnamesinin gereklerini yerine 
getirmiştir. Fransız ATEX onayını da al-
mıştır. Her uygulamada yüksek teknik 
bilgiye sahip BASF elemanları, hangi 
ürünün nasıl kullanılması gerektiğine 
karar verdikten sonra yalnızca uzman 
uygulayıcı bayilerimiz sistemlerimizi 
uygular.
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Tepedeki Güç

Bir otoparkta her çeşit zemin için aynı 
sistemi ve aynı ürünü kullanmak her 
zaman doğru çözümleri getirmez. Bir 
otoparkta en riskli yüzey teras katta-
dır. Bu katlar yapıda yağlara, asitlere 
ve tuzlara maruz kaldığı gibi zararlı UV 
ışınlarının da doğrudan etkisi altında-
dır. Dolayısıyla, tüm bu zararlı etkileri 
karşılayabilen, ağır yüklere ve UV'ye 
dayanıklı, elastomerik izolasyon sis-
temlerine ihtiyaç vardır.

BASF'in çatı katı otopark zeminleri için 
sunduğu çözümler yüksek çekme mu-
kavemetine ve elastomerik özelliklere 
sahiptir. Multilayer sistemlerin  iki kat 
uygulanması en zorlu koşullarda bile 
optimum performans verir. Püskürtme 
sistemlerinde uygulama çok hızlı ger-
çekleşir ve ayrıca kontrollü bir kalınlık 
elde edilir.  

Solventsiz poliüretan membranları-
mız  2,5 mm kalınlığa  kadar çatlakları 
kolayca kapatırken, yüksek seviyede 
mekanik dayanıklılık sağlar. Ayrıca üst 
kaplama için de çeşitli renk seçenekle-
rimiz mevcuttur.
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Kapalı otoparklarda ara katlar ve alt 
katlar açık hava şartlarından büyük 
ölçüde korunmaktadır. Buradaki ze-
minler üst katlara ve teraslara nazaran 
mekanik etkilere daha az maruz kal-
malarına rağmen buz çözücü tuzların 
agresif etkisi altındadırlar. Söz konusu 
zararlı etkiler göz önünde bulunduru-
larak hafif ve orta dereceli etkiler için 
özel çözümler getiren, BASF otopark 
sistemleri geliştirilmiştir.

Işık yansıtıcı kaplamalar, otoparkların 
ara katlarında duvarlara veya kolonla-
ra uygulandığında ortamdaki ışığı ve 
araç farlarının ışığını emerek estetik 
görünüm sağlar. Bunun sonucu olarak, 
daha ışıltılı ve güvenli otoparklar elde 
edilirken  ek aydınlatma sistemi ihtiyacı 
da ortadan kalkar.

Otopark sistemlerimizde otoparktaki 
farklı işlevdeki alanların kullanıcılar 
tarafından  kolaylıkla ayırt edilebilmesi  
için üst kaplama çeşitli renklerde uygu-
lanabilmektedir. Ayrıca yüzey kaymaz-
lığı elde etmek de mümkündür ki bu, 
araçların yere tutunmasını artırırken 
lastiklerin patinaj yapmasını engeller 
ve yayalar için güvenliği artırır.

Her Kat İçin Farklı Çözüm
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Rampalar

Dönel veya düz, rampalar bir otoparkta 
en büyük mekanik etkilere maruz ka-
lan alanlardır. BASF sistemleri, yoğun 
olarak kullanılan bu alanların yüzey 
ömrünü uzatmak için geliştirilmiştir. 
Yoğun agrega içeriği bu tip alanlarda 
mekanik aşınma dayanımı sağlarken, 
uzun vadeli koruma amacına uygun 
olarak ağırlığa dayanıklı, kaymaz bir 
yüzey sunar.

Elastomerik, suya dayanıklı,  püskür-
tülerek veya elle uygulanabilen memb-
ranlarımız uygulamacıyı ve otopark 
sahibini, otoparkın spesifik gereklerini 
karşılayan optimum bir çözümde bu-
luşturur.
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Hedefimiz, yapınızın ömrünü uzatmak-
tır. Sistemi tümleyen  yaklaşımımızla, 
sizlere hem yapım hem de bakım aşa-
malarında gerekli tüm ürünleri sunmak-
tayız. 

Elle veya püskürtülerek uygulanan, çat-
lak örten - örtmeyen ürünlerimizle hem 
yeni yapılan projelere, hem de onarım 
işlerine yönelik çözümler sunmaktayız. 
Otopark sistemleri içinde membranla-
rın yanı sıra, yoğun trafik ve darbe ko-
rumalı sistemler için derz dolguları ve 
sistemleri, hem zemin hem de tavanda 
kullanılabilen onarım malzemeleri bu-
lunmaktadır.

Sonuç



CONIDECKCONIDECK®


