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Yapınızın özellikleri ne olursa olsun, yapının ömrünü uzat-
mak için dış etkenlere karşı korunması ana amaçtır. Hava 
şartları, yapısal hareketler, atmosferik gazlar ve tuz, yapını-
zın yüzeylerine zarar verir ve yapının ömrünü ciddi derecede 
kısaltır.

Doğru sistem seçimi, yapının kalıcı-
lığı açısından çok önemlidir. Yapının 
bakım masraflarını azaltmak, ömrünü 
uzatmak için ihtiyacınız olan, yüksek 
kaliteli ve esnek bir sistemin mümkün 
olan en kısa zamanda ve en ekonomik 
şekilde uygulanmasıdır.

BASF, inşaat kimyasalları, yeni ve eski 
yapılara sağlanan servisler, tamir, onarım ve güçlendirme 
alanlarında dünyanın en büyük grubudur. Tek kaynaktan, 
sonsuz çözümlere ulaşabilen bizler, sizlerin çözüm ortağı 
olarak çalışmayı hedefledik.

Çatılardan teraslara, otoparklardan köprülere, tribünlere, aç-
kapa tünellerden diğer yeraltı yapılarına, taşkın havuzlardan 
diğer su yapılarına, ihtiyacınız ne ise, BASF, sisteminizin çö-
zümünde tecrübe ve teknik bilgi birikimini sizlere sunmaktan 
gurur duyar.

Yapınızın Korunması
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Uzun Ömürlü 
Köprü Çözümleri 

Köprüler; su, klorid, buz çözücü tuzlar, 
asit yağmurları, donma çözünme çev-
rimleri gibi etkilere  sürekli olarak ma-
ruz kalır. Mevsimsel ve günlük sıcaklık 
değişimleri, trafiğin yoğun etkisi ve 

titreşimleri de bir köprünün hasar gör-
mesinde göz önünde bulundurulması 
gereken etkilerdendir.

Köprülerde çelik donatılar, korozyon 
tehlikesiyle karşı karşıyadır. Çelik çek-
meye çalıştıkça uzar, böylece  betonda 
çatlaklar oluşabilir ve yapı bu şekilde 
hasar görebilir.

Bu hasarların tamirat işlemleri, trafiğin 
aksamasına sebep olur ve köprünün 
güvenliğini etkiler. Sonuç olarak, hem  
köprüyü kullanan araçlara hem de ka-
rayollarına çeşitli masraflar çıkabilir. 

Doğal koşullara karşı koruma, köprü ze-
minleri  için hayati önem taşır. Bitümlü 
malzemelerle yapılan geleneksel uy-
gulamaların dayanıklılığının yetersiz 
kaldığı çoğu yerde kanıtlanmıştır.

BASF olarak biz, bakım onarım masraf-
larını en aza indiren ve aynı zamanda 
yapının ömrünü uzatan kalıcı izolasyon 
sistemlerine olan ihtiyacı karşılamak-
tayız.

BASF CONIBRIDGE gelişmiş poliüre-
tan izolasyon sistemleri, köprü zemin-
lerinde suyun ve buz çözücü tuzların 
beton üzerindeki zararlı etkilerini önler. 
Püskürtülerek uygulanan, dayanıklı ve 
eksiz/derzsiz izolasyon malzemele-
rimiz, altındaki yüzeye ve üzerindeki 
asfalta tam aderans sağlar.

Derzsiz/eksiz BASF sistemleri, düşey 
yapı elemanlarına kolay uygulanabil-
mesiyle, detayların daha hızlı ve do-
layısıyla daha düşük işçilik maliyetiyle 
çözümlenmesini sağlar.

Hızlı kürlenme ile su geçirmezliği he-
men sağlanır; zorlu hava şartlarında 
bile uygulama yapılabilir.

BASF köprü izolasyon sistemleri, yıl-
lardır süregelen AR-GE ve test çalış-
malarımızın  sonucunda geliştirilmiştir. 
1985'ten bu yana, köprüler için kullanı-
lan gelişmiş mühendislik çözümlerinde 
izolasyon sistemlerimizin etkisi kanıt-
lanmıştır.
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Çatılardaki Mükemmel 
Performans
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Çatılardaki 
Mükemmel Performans 

Bir binanın en kritik bölümlerinden biri 
çatısıdır. Hatalı bir çatı, sadece bakım 
onarım masraflarını değil, uzun dö-
nemde binanın sağlamlığına yönelik 
sorunları da beraberinde getirir.

Çatıları koruyan CONIROOF izolas-
yon sistemleri, her türde eski veya ye-
ni çatı tipinde uygulanmaya müsaittir. 
Gelişmiş poliüretan teknolojisiyle, ta-
mamen su geçirmez, monolitik memb-
ranlar  ve yüksek elastisitede derzsiz 
sistemler yaratılabilir. Sistemlerimizin 
bir diğer avantajı soğuk uygulanması-
dır. Sıcak uygulanan sistemlerin yarat-
tığı kötü koku ve yangın riskleri ortadan 
kaldırılmıştır.

BASF püskürtme çatı kaplama sistem-
leri, düşey yüzeylere uygulanabilmesiy-
le her türlü karışık detayın çözülmesine 
elverişlidir. El ile uygulanan sistemler 
de her türlü detayın çözümüne olanak 
sağlar. Serilerek uygulanan geleneksel 
sistemlerin tersine sistemlerimizde ek, 
derz veya kaynak yerleri gibi zayıf böl-
geler yoktur.

Yüksek performanslı püskürtülerek uy-
gulanan membranlarımız özel dizayn 
edilmiş yüksek teknolojili püskürtme 
ekipmanıyla uygulanır. Böylelikle sü-
rekli yüksek kalitede membran uygu-
laması yapılmış olur. Söz konusu uy-
gulama o kadar hızlıdır ki, tek kişiyle 8 
saatte 1000 m2 alan geçilebilir.

Yeşil bitki ekilmiş, ağaçlandırılmış 
çatıların bile BASF sistemleriyle izo-
lasyonu yapılabilir. Membranlarımız,  
DIN4062’ye uygun kök dayanımı oldu-
ğu için, iç ve dış çevre düzenlemesine 
olanak tanır.

BASF su izolasyon membranlarını, fi-
ziksel özellikler, çok yönlülük, perfor-
mans  ve uygulamanın hızı açılarından 
başka hiçbir çatı izolasyonu sistemiy-
le karşılaştırmak mümkün değildir.  
Ayrıca çeşitli renklerde uygulanması 
mümkündür. EOTA güvencesi için baş-
vurulmuştur.

Çatılardaki Mükemmel 
Performans
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Park alanları ve otoparklar  ağır koşul-
lar altındadır. Dolayısıyla, çevresel et-
kilere, yoğun trafik hareketlerine karşı 
dayanıklı olmalıdırlar. Su, tuzlar, yağlar, 
kimyasallar ve egsoz gazlarına maruz 
bırakılınca, korunmamış otopark ze-
minleri kısa zamanda eskimeye, klorid 
iyonlarına ve  karbonatlaşmaya bağlı 
olarak parçalanmaya, kırılmaya ve 
zarar görmeye başlar. Beton yüzeyde 
çatlaklar mevcutsa, buz çözücü tuzla-
rın birikmesi, egsoz gazları veya deniz 
havası nem ve yağmurlarla birleşerek 
çok daha korozif zararlı koşullar yara-
tır.

Otopark binalarında üst kat zemini ge-
nellikle çetin hava koşullarına maruz 
kalır. Su, direkt güneş ışığı, ani ısı de-
ğişimleri  gibi etkilere açık olduğundan 
bu katlar ara katlardakinden daha yük-
sek performanslı bir korumaya ihtiyaç 
duyarlar. Otoparklar maksimum park 
alanı elde etmek için minimum kolonla 
tasarlanmıştır ki, bu yapının esneme-
lerden ve hareketlerden kolay etki-
lenmesini sağlar. Bu yüzden, yük ve 
gerilme göz önünde bulundurulması 
gereken diğer bir önemli faktördür. Ağır 
ve dengesiz dağılmış hareketli yüklerin 
yüklenip boşaltılması, dinamik çatlak-
lara yol açar. Çok açık ki, otoparkların 
korunması yapının ömrünü uzatma-
sı açısından çok büyük önem taşır. 
BASF, çok katlı veya yeraltı otoparkları 

Otoparklarda 
Sorunsuz Çözümler

için çatlak kapatıcı, eskime aşınma ve 
hava şartlarına karşı dayanıklı kapla-
malar konusunda uzmanlaşmıştır. 

BASF sistemlerinde kullanılan astar, 
mükemmel yapışma mukavemetine 
sahiptir ve alt yüzeyi tamamen kapatır. 
Böylece membran uygulanması için 
çok düzgün bir yüzey elde edilir.

Her türlü atmosfer şartlarına açık bir 
otopark terasındaki zeminlerden, ara-
katlara veya rampalara kadar değişik 
türdeki park alanlarına uygun, doğru 
ürünü seçebilmek için farklı sistem se-
çeneklerimiz mevcuttur. Sistemlerimiz, 
otopark içinde bulunan araç ve yaya 
yollarını veya park alanlarını belirgin-
leştirmek (ayırt edilir kılmak) için geniş 
renk yelpazesinde sunulmuştur. 
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Doğru Çözümü Bulmak

BASF'in su izolasyon sistemlerinin ge-
nel mühendislik uygulamalarında çok 
geniş bir kullanım yeri vardır; stadyum-
larda terasları ve tribünleri erozyona ve 
aşınmaya karşı korurlar.

Yeraltı şantiyelerinde, yeraltı ve yü-
zey sularına karşı daimi koruma sağ-
lar. Ayrıca, sıvı ve gaz haldeki zararlı 
maddelere, köklerin ilerlemesine ve za-
rarlı etkilerine karşı da dayanıklıdırlar. 
Tünellerde ve su yapılarında da, BASF 
uygun çözümleri sunar.

Birçok muadiliyle karşılaştırıldığında, 
daha yüksek dayanıma sahip çeşitli 
elastomerik izolasyon sistemlerimiz, 
trafik yüküne karşı dayanıklı ve tama-
men su geçirimsizdir. Püskürtülerek 
uygulanan poliüretan membranlarımız, 
hızlı kürlenme özellikleriyle düşey ve 
hatta tavan uygulamalarının bile prob-
lemsiz yapılmasını sağlar.

Birçok BASF ürünü, çatlak örtücü özel-
liğe sahiptir; ayrıca doğru astar kulla-
nıldığında her tür yüzeye yapışabilir. 
Bu ürünlerin,  BASF'in derzler ve beton 
tamiri için kullanılan diğer ürünleriyle 
birlikte kullanılması, size tek bir üretici 
firmadan malzeme temin etmenin ra-
hatlığını sunar.




