
*** ÜRÜNLERİMİZE AİT DİJİTAL BİLGİLERE WEB SAYFAMIZDAN ULAŞABİLİRSİNİZ ***

ÇOCUK OYUN ALANLARI, PARK VE BAHÇELER, YOĞUN YAYA TRAFİĞİ İÇEREN YAYA ALT / ÜST GEÇİTLERİ 
VE SPOR ALANLARINDA KULLANIM ONAYLI BLOK ANTİSTATİK HİJYENİK 

KAUÇUK ZEMİN KAPLAMALARI

TÜM ÜRÜNLERİMİZ PATENT VE TASARIM TESCİLLİDİR
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1. Kimyasal analizinde (06,1.5/2) tamamen metal tel ve zararlı maddelerden ayrıştırılmış 1. Kalite granül, %5 bayındır,%4 
elastiki epoxi,%4 bor/paslanmaz taşlama tozu,%2 Karbon lifi/%2 Karbonandum,%5demir oksit boya bulunduğunu ve anti statikt 
ürünler olduğunu belirten ve aynı standartlarda üretim yapıldığını kanıtlamak amacıyla en az 2 ayrı yıl ve test yöntemiyle 
alınmış üniversite raporları bulunmalıdır.

2. Tüm ürünlerin yukarıdaki belirtilen raporlarını ve belgelerini de içeren deneylerini kapsayan en az 1 Üniversite kimya ve 
malzeme bölümlerinden yoğun yaya trafiği içeren başata Yaya üst ve alt geçitlerinde,kapalı ve açık spor ve çocuk oyun 
alanlarında kullanılmasını onaylayan (Uluslar arası Akreditasyonlu) test laboratuarlarınca kullanım onaylı raporu bulunmalıdır.
 
3. 1000 m2 ve üzeri tüm ürün ve şirket tarafından yapılan uygulamaları için 9 ayda en az 1 kez 3 yıl boyunca ücretsiz bakım ve 
yenileme yapılma garantisi bulunmalıdır.

4. Ürünler döşeme esnasında zemini kavrama ,kaplama,ağırlık ve hacim teşkil etmeleri için en az 70 x 100/300 x 130/120 x 150 
cm Kilitli Monobloklar halinde olmalıdır. 

5. Tüm ürünler özellikle blok ve bloklar arasında bağ kurucu dübel,kilit yada tırnak sistemlerine sahip olmalıdır. 

6. Ürünlerin M2 ağırlıkları kullanılan şekli ve tasarımlara göre ortalama 

7. (-,+ 1/4Kgr)olmak şartı ile (2cm kalınlık 19,5 Kgr,3cm kalınlık 25 Kgr,4cm kalınlık 39 Kgr olmalıdır. 

8. Merdiven basamakları tırtıllı kaymaz kompoit/metal/ galvaniz yüzeyli ve yoğun yaya trafikli alan ve parklarda kullanılabilir 
onaylı olmalı.
45/55 (SHORE ( A) üniversite yumuşaklık test raporuna sahip olmalıdır.

9. Üreticinin ürünleri arasında özellikle çocuk oyun alanları ve kreşlerde uygulanan blok kauçuk döşemeleri kenarlarına çarpma 
ve yaralanma etkisini önleyici üniversite kullanım onaylı anti statik blok kauçuk bordür ve su oluğu bulunmalıdır.

10. Tüm ürünler AB standartlarında (Açık alanlarda kullanım onaylı olduğunu belirten) Uluslar arası geçerliliği olan 
akreditasyonlu Ce belgesine sahip olmalıdır.

11. Üretici,ürün sahibi veya üretim yetkili firma Uluslar arası geçerliliği bulunan ve başvurusu dahil en az 2 kez denetlendiğini 
ibraz edecek İSO 9001,İSO 4001,OHSAS 18001 belgelerine sahip olmalıdır. 

12. Üretici veya üretim yetkili firma ve ürünlerinin tamamı ürünlerinde de açıkça okunabilecek şekilde sıcak kabartmalı baskıyla 
belirtilmiş Marka ve Tasarım tescilli olmalıdır ve bu tasarım tesciller on yıllardır kullanılan bilinen şekiller(3 gen,4gen, 5gen, 
6gen,yıldız,kilit taş,tekli pazzle ,vb.,şekillerinden olmamalıdır.

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI / YÜKSEK FEN KURULU BAŞKANLIĞI 
BAYINDIRLIK LİSTESİ 

& 
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ONAY VE OLURLU 

KAUÇUK ZEMİN MALZEMELERİ STANDART ÜRÜN ÖZELLİKLERİ 
TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 www.zengerler.com

 LOGOSU BULUNAN KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN KULLANILMAKTADIR & OLUR VE ONAYLIDIR 

T . C . B A Ş B A K A N L I K

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI TCDD
TÜRKİYE CUMHURİYETİ

GENÇLİK VE SPOR 
BAKANLIĞI
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 LOGOSU BULUNAN KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN KULLANILMAKTADIR & OLUR VE ONAYLIDIR 

T . C . B A Ş B A K A N L I K

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI TCDD
TÜRKİYE CUMHURİYETİ

GENÇLİK VE SPOR 
BAKANLIĞI

13. Kritik düşme yüksekliği HIC deney sonucu 270 cm kriterlerine uygun olduğunu belirten üniversite raporu bulunmalıdır.

14. DIN 4102-11998-05 standartlarına uygun olduğunu belirten yanma test raporlarına sahip olmalıdır.

15. Elektriksel direnç değerleri üniversite raporu ile TS/EN standartlarına (395 kohm) uygun olmalıdır. 

16. TSE 1176-1177/ belgelerine sahip olmalıdır.

17. Anti statik değerlerinin dikey ve toprak geçiş direncinin 10 üstü 10 OHM'un altında olduğunu belirten üniversite raporu 
olmalıdır. 
(özellikle çocukların oyun ve sürtünme anında statik elektrik ten kaynaklanan elektrik çarpmasını engeller)
 
18. TS EN 1081 ICS 83 060 standardına göre ürün kimyasında anti statik maddeler (karbon ,karbonandum,vb)bulunduğunu 
rapor içinde belirten ve bu rapora istinaden öz direnç değerlerinin 10 üstü 13 OHM ve 0.001 OHM /M aralığını belirten 
üniversite raporu olmalıdır.

19. Tüm ürünlerde Anti statik(TS 2734 ve TS EN 1081 standartlarına göre (dikey direnç 2600,toprak direnci 20.000,yüzey 
direnci 5.000 K OHM) Akım MA dikey dirençte 0384,toprak direncinde 0.05,yüzey direncinde 0.2 K OHM olarak uygunluk test 
raporlarına sahip olmalıdır.

20. TS EN 1081 ICS 83 060 standardına göre elektriksel dayanım,elektriksel delinme dayanımının en fazla 789 Volt/cm 
olduğunu belirten EN standart test raporu bulunmalıdır. 

21. Su emme kompozit yüzey/rampa 60893—2 madde 8.2 mg olmalıdır.

22. TS EN 661 su emme ve yayma özelliği tayini üzerine üniversite olumlu test raporları bulunmalıdır. 

23. Aşınma(TS 659/EN660-1/EN 660-2) olumlu test raporlarına sahip olmalıdır. 
1. Çekme/kopma TS ISO 2285 /2001 E standartlarına göre olumlu test raporlarına sahip olmalıdır.

24. Akustik ses yutma iletim kaybı testi İSO 10534-2 standardına uygun ,uygulama yapılan zeminlerdeki ses ve titreşimi emme 
özelliği ile izolasyonu test ve olumlu standart raporları olmalıdır.

25. TS 11900 EN 1399 standartlarına göre blok kauçuk zemin üzerinde söndürülen ve yanan sigara vb. ısı ve alevlere karşı 
dayanıklılığını belirten standartlara uygun olduğunu belirten olumlu üniversite test raporu bulunmalıdır.

26. (ISO 10534-2) Standardına göre Ses yutma kaybı Frekansa bağlı olarak 800-0.04,ses iletim kaybı frekansa bağlı olarak 
ölçümler ortalama 3000/25 db,(50-6400) Hz Frekans aralığında ölçüm sonuçlarında olmalıdır,(Bu sonuçlar özellikle yaya üst 
geçitlerinde ,oyun ve spor alanlarında metal ve ses çıkaran maddelerin titreşimlerinin emilmesi konusunda önemlidir.

27. Firma tarafından tüm ürünlere 3 Yıl aşınmazlık 7 Yıl kalkmazlık garantisi verilmelidir. 

28. Ürünlerin tüm fiyatları ürünleri üreten yada satan firma tarafından İTO veya bağlı bulunduğu ticaret veya sanayi odalarınca 
tasdikli olmalıdır. 

29. Dış ve iç mekan çok amaçlı Akrilik ve Poliüretan sahalar aşağıdaki teknik çizim ve ölçülerde olmalıdır. 
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1. Kimyasal analizinde (06,1.5/2) tamamen metal tel ve zararlı maddelerden ayrıştırılmış 1. Kalite granül, %5 
bayındır,%4  elastiki epoxi,%4 bor/paslanmaz taşlama tozu,%2 Karbon lifi/%2 Karbonandum,%5demir oksit boya 
bulunduğunu ve anti statikt ürünler olduğunu belirten ve aynı standartlarda üretim yapıldığını kanıtlamak amacıyla en 
az 2 ayrı yıl ve test yöntemiyle alınmış üniversite raporları bulunmalıdır.

2. Tüm ürünlerin yukarıdaki belirtilen raporlarını ve belgelerini de içeren  deneylerini kapsayan en az 2 uluslar arası 
akreditasyonlu Üniversite kimya ve malzeme bölümlerinden yoğun yaya trafiği içeren başata Yaya üst ve alt 
geçitlerinde,kapalı ve açık spor  ve çocuk oyun alanlarında kullanılmasını onaylayan (Uluslar arası Akreditasyonlu) 
test laboratuarlarınca kullanım onaylı raporu bulunmalıdır.

3. 1000 m2 ve üzeri tüm ürün ve şirket tarafından yapılan uygulamaları için 9 ayda en az 1 kez  3 yıl boyunca ücretsiz 
bakım ve yenileme yapılma garantisi bulunmalıdır.

4. Ürünler döşeme esnasında  zemini kavrama ,kaplama,ağırlık ve hacim teşkil etmeleri için  en az 120x150/300x120 
ölçülerinde 20mm(22kg/m2)kilitli bloklar halinde olmalıdır.

5. Tüm ürünler özellikle blok ve bloklar arasında bağ kurucu  dübel,kilit yada tırnak sistemlerine sahip olmalıdır,
6. Ürünlerin M2 ağırlıkları kullanılan şekli ve tasarımlara göre ortalama 

(-,+ 1/2Kg.)olmak şartı ile (2cm kalınlık 22 Kg,3cm kalınlık 29,5 Kg,4cm kalınlık 39 Kg. olmalıdır.

7. Merdiven basamakları tırtıllı kaymaz kompoit/metal/ galvaniz yüzeyli ve yoğun yaya trafikli alan ve parklarda 
kullanılabilir onaylı olmalı.

45/55 (SHORE ( A) üniversite yumuşaklık test raporuna sahip olmalıdır.
8. Üreticinin ürünleri arasında özellikle çocuk oyun alanları ve kreşlerde uygulanan blok kauçuk döşemeleri kenarlarına 

çarpma ve yaralanma etkisini önleyici üniversite kullanım onaylı anti statik blok kauçuk bordür  ve su oluğu 
bulunmalıdır.

9. Tüm ürünler AB standartlarında (Açık alanlarda kullanım onaylı olduğunu belirten) Uluslar arası geçerliliği olan 
akreditasyonlu  Üniversite Test analiz raporları ve Ce belgesine sahip olmalıdır.

10. Üretici,ürün sahibi veya üretim yetkili firma Uluslar arası geçerliliği bulunan ve başvurusu dahil en az 5 kez 
denetlendiğini ibraz edecek İSO 9001,İSO 4001,OHSAS 18001 belgelerine sahip olmalıdır.

T.C.ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI &İBB ONAYLI 
KAUÇUK ZEMİN MALZEMELERİ STANDART ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

TEKNİK ŞARTNAMESİ
POZ NUMARALARI: 04.032/20A,20B,20C/21A

TALEP EDİLEN ÜRÜN 120X150 YA DA 120X300 ÖLÇÜLERİNDE 20MM(22KG/M3) 
KAUÇUK ZEMİN VE 17X14X100 ÖLÇÜLERİNDE KAUÇUK BLOK BORDÜR  

 LOGOSU BULUNAN KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN KULLANILMAKTADIR & OLUR VE ONAYLIDIR 

T . C . B A Ş B A K A N L I K

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI TCDD
TÜRKİYE CUMHURİYETİ

GENÇLİK VE SPOR 
BAKANLIĞI
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11. Üretici veya üretim yetkili firma ve ürünlerinin tamamı ürünlerinde de açıkça okunabilecek şekilde sıcak kabartmalı 
baskıyla Logosu bulunmalıdır.

12. Kritik düşme yüksekliği HIC deney sonucu 270 cm kriterlerine uygun olduğunu belirten üniversite raporu bulunmalıdır.

13. DIN 4102-11998-05 standartlarına uygun olduğunu belirten yanma test raporlarına sahip olmalıdır.

14. Elektriksel direnç değerleri üniversite raporu ile TS/EN standartlarına (395 kohm) uygun olmalıdır.

15. TSE 1176-1177/  belgelerine sahip olmalıdır.

16. Anti statik değerlerinin dikey ve toprak geçiş direncinin 10 üstü 10 OHM'un altında olduğunu belirten üniversite raporu 
olmalıdır.

(özellikle çocukların oyun ve sürtünme anında statik elektrik ten kaynaklanan elektrik çarpmasını engeller)
17. TS EN 1081 ICS 83 060 standardına göre ürün kimyasında anti statik maddeler (karbon 

,karbonandum,vb)bulunduğunu rapor  içinde belirten ve bu rapora istinaden öz direnç değerlerinin 10 üstü 13 OHM ve 
0.001 OHM /M aralığını belirten üniversite raporu olmalıdır.

18. Tüm ürünlerde Anti statik(TS 2734 ve TS EN 1081 standartlarına göre (dikey direnç 2600,toprak direnci 20.000,yüzey 
direnci 5.000 K OHM) Akım MA dikey dirençte 0384,toprak direncinde  0.05,yüzey direncinde 0.2 K OHM olarak 
uygunluk test raporlarına sahip  olmalıdır.

19. TS EN 1081 ICS 83 060 standardına göre elektriksel dayanım,elektriksel delinme dayanımının en fazla 789 Volt/cm 
olduğunu belirten EN standart test raporu bulunmalıdır.

20. Su emme kompozit yüzey/rampa 60893—2 madde 8.2 mg olmalıdır.

21. TS EN 661 su emme  ve yayma özelliği tayini üzerine üniversite olumlu test raporları bulunmalıdır.

22. Aşınma(TS 659/EN660-1/EN 660-2) olumlu test raporlarına sahip olmalıdır.

1. Çekme/kopma TS ISO 2285 /2001 E standartlarına göre olumlu test raporlarına sahip olmalıdır.

23 Akustik ses yutma iletim kaybı testi  İSO 10534-2 standardına uygun ,uygulama yapılan zeminlerdeki ses ve titreşimi 
emme özelliği ile izolasyonu  test ve olumlu standart raporları olmalıdır.

24. TS 11900 EN 1399 standartlarına göre blok kauçuk zemin üzerinde söndürülen ve yanan sigara vb. ısı ve alevlere 
karşı dayanıklılığını belirten standartlara uygun olduğunu belirten olumlu üniversite test raporu bulunmalıdır.

25. (ISO 10534-2) Standardına göre Ses yutma kaybı Frekansa bağlı olarak 800-0.04,ses iletim kaybı frekansa bağlı 
olarak ölçümler ortalama 3000/25 db,(50-6400) Hz  Frekans aralığında  ölçüm sonuçlarında olmalıdır,(Bu sonuçlar 
özellikle yaya üst geçitlerinde ,oyun ve spor alanlarında metal ve ses çıkaran maddelerin titreşimlerinin emilmesi 
konusunda önemlidir.

26. Firma tarafından tüm ürünlere 5mm tolerans dışı 3 Yıl aşınmazlık 7 Yıl kalkmazlık garantisi verilmelidir.

 LOGOSU BULUNAN KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN KULLANILMAKTADIR & OLUR VE ONAYLIDIR 

T . C . B A Ş B A K A N L I K

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI TCDD
TÜRKİYE CUMHURİYETİ

GENÇLİK VE SPOR 
BAKANLIĞI



* FİYATLARIMIZA KDV VE NAKLİYE DAHİL DEĞİLDİR.
* TALEPLERİNİZİ 10 YIL GARANTİMİZDEN YARARLANABİLMENİZ AÇISINDAN EKTEKİ 
  T.C.ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI YÜKSEK FEN KURULU (BAYINDIRLIK BİRİM FİYATLAR ANALİZ ONAYLI
  2012 FİYAT LİSTESİ &TEKNİK ŞARTNAMESİNİ MUTLAKA BELİRTEREK YAPINIZ.

ŞARTNAME VE GARANTİ KAPSAMI DIŞINDA
TEKLİ DÜŞÜK YOĞUNLUKLU (GARANÜL+TOZ BOYA+%2.5 BAĞLAYICI)'DAN OLUŞAN
PİYASA ÜRÜN FİYATLARI
 

 LOGOSU BULUNAN KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN KULLANILMAKTADIR & OLUR VE ONAYLIDIR 

T . C . B A Ş B A K A N L I K

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI TCDD
TÜRKİYE CUMHURİYETİ

GENÇLİK VE SPOR 
BAKANLIĞI
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FİYAT LİSTESİ

Aşağıda teknik özellikleri ölçü ve (Kalınlık,m2/kg.)ayrıntıları bulunan,
Kilitli Anti statik, Anti bakteriyel Monoblok Kauçuk Zemin kaplama ürünlerimize ait 500m2 ve üzeri tüm 
siparişleriniz için özel Bayii indirimli fiyatlarımız bulunmaktadır.

(70 x100)/(120x150)/(130x300) cm ölçülerinde Mono Blok (30mm/30,0 kg./m2) 56 TL + KDV

Nakliye Şirketimize ait fiyattır.

(70 x100)/(120x150)/(130x300) cm ölçülerinde Mono Blok (20mm/20kg..../m2) 42 TL + KDV

Uygulama yapıştırıcısı (Poliüratan çift kompenantlı antistatik yapıştırıcı 1 Kg 4 TL + KDV

(70 x100)/(120x150)/(130x300) cm ölçülerinde Mono Blok (40mm/39,5 kg./m2) 69 TL + KDV

Pro Conford sistemdış mekan çok amaçlı spor sahası 7mm + 3 Akrilik (17X14X100) 79 TL + KDV

7mm Kauçuk rulo halı +2 mm Poliüratan yüzeyli iç mekan kaplama m² 69 TL + KDV

8mm SBR+5mmEPDM Taratan Pist Koşu Pisti 75 TL + KDV

Blok Kauçuk Bordür… 40 TL + KDV

Kitapbank 595 TL + KDV

Lamba Zıvanalı/Şeffaf Darbe emici Kompozit Ses Bariyeri…(100x320) + KDV

Metal korumalı 4cm kauçuk merdiven basamağı…(35x300x4) 85 TL + KDV

m²

mt

m²

Adet

mt

m³ 595 TL

40X40/50X50/100X100 (3CM) (21,5KG) 40 TL + KDV

40X40/50X50/100X100 (2CM) (14,5KG) 27 TL + KDV

40X40/50X50/100X100 (4CM) (28,5KG) 50 TL + KDV



(İÇ MEKAN) 

YUKARIDAKİ KALİTE VE TEST RAPORLARINI İÇEREN TEKNİK ÖZELLİKLERE EK OLARAK 

* 7 mm. kauçuk taban + 2 mm. poliüretan esaslı coating'den oluşup, kapalı spor salonlarının tümü için ideal bir kaplamadır. * Mat 
boyası sayesinde ışık yansımalarını tamamen önler. * Ağır cisimlerin zemine yaptığı basınçtan etkilenmez. 

* Poliüretan esaslı bir boya ile kaplandığından çizilme ve aşınmaya karşı son derece dayanıklıdır. * Sadece temizlik bakımı ile uzun 
yıllar özelliklerini kaybetmeden kullanılır. 

1
2
3
4
5

Regupol (Kauçuk Zemin)

Seale (Macun Tabaka)

Poliüretan 1.Katman

Poliüretan 2.Katman

Mat Boya 

(İstenilen Renkte)

Çizgi Boyası 

UV Tabaka

POLİÜRETAN 

ALT YAPI : Beton, asfalt, ahşap, vb. zeminler üzerine uygulanabilir.

 ALTYAPIDA ARANILAN ÖZELLIKLER. 

* Uygulanacak yüzeyin pürüzsüz ve düzgün olması, 
* Eğimli olmaması, 
* Rutubetten tamamen arındırılmış olması gerekmektedir. 

DIŞ MEKAN ÇOK AMAÇLI AKRİLİK SPOR SAHALARI(PROCONFORT SİSTEM) 
YUKARIDAKİ KALİTE,GRANÜL,BAĞLAYICI,ANTİSTATİK VE GARANTİLERİ LE TEST RAPORLARINI İÇEREN ÇEVRE VE 
ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI YÜKSEK FEN KURULU ONAYLI 

TEKNİK ÖZELLİKLERE EK OLARAK 
Kullanım amacına bağlı olarak muhtelif reçine ve sentetik dolgularla küçük veya geniş alanlar için özel olarak tasarlanmış açık ve 
kapalı alanlarda kullanılabilen estetik, dekoratif, hijyenik, kaydırmaz, hava koşullarına ve ısı farklılıklarına, yoğun yaya trafiğine ve 
kimyasallara dayanıklı yol ve zemin kaplama malzemesidir. Su bazlı akrilik reçine ve muhtelif sentetiklerle modifiye edilmiş, spor 
sahaları için özel olarak tasarlanmış, estetik ve ekonomik zemin kaplamalarıdır. Tercihen asfalt veya özel astarı ile beton üzerine 
muhtelif renklerde 06/ 2 - 3 mm kalınlığında 1.SINIF garnüllerden 8mm (9,5kg/m2)uygulanır. EPDM oranı ise 06/1,5/2mm alınlığında 
1.sınıf AB standartlarında üretilmiş renkli granül olması şartı ile 5mm et kalınlığı(5kg/m2) olmalıdır Bayındır oranı minimum%19/21 
olmalıdır. 
Sistem bitüm modifiye sentetik yüzey düzenleyici, UV koruyucu orta katman,yukarıdaki teknik özelliklere uygun 2 katman halinde 
uygulanan sentetik kaplama ve sentetik son kat UV 
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koruyucu boya'dan oluşmaktadır. Açık ve kapalı alan tüm zeminler için çok amaçlı olarak geliştirilmiş olup ANAS – T.C.Çevere ve 
Şehircilik Bakanlığı ve AB/İtalyan Yol inşaat bakım ve onarım kurumu - tarafından uygunluğu, kimyasal dayanımı ve antiskid özelliği 
belgelendirilmiştir. Koşu Pistleri,Ticari ve Endüstriyel zeminler, Bisiklet yolları, Helikopter pistleri,Park ve Site içi yürüyüş yolları, 
Otoparklar, Kaldırımlar,İyi uygulandığında Kaydırmazlık istenen tüm alanlarda Asfaltın yağlara ve bozulmaya karşı korunmasında 
Betonun yağlara ve tozumaya karşı korunmasında 

YUKARIDAKİ KALİTE VE TEST RAPORLARINI İÇEREN TEKNİK ÖZELLİKLERE EK OLARAK

Supersoft sistemi sağlıklı ayak hareketi ve mükemmel top zıplamayı sunan özellığıyle geleneksel bilinen sentetik tenis kortu zemin 
kaplamasıdır. Bu kortlar bakım gerektirmemekte, suya ve hava koşullarına dirençlidır. Supersoft W.S. sistemi Supersoft sisteminin 
konsantre versiyonudur. Bu sistemde kuartz kumu uygulamadan önce gerekli miktarda karıştırılarak kullanılmaktadır. (I.T.F. onaylı 
- Kategori 2) 
2. Cushion Akrilik Zemin Kaplama 
Su bazlı akrilik reçine ve muhtelif sentetiklerle modifiye edilmiş, spor sahaları için özel olarak tasarlanmış, estetik ve ekonomik 
zemin kaplamalarıdır. Tercihen asfalt veya özel astarı ile beton üzerine muhtelif renklerde 2 - 3 mm kalınlığında uygulanır. Sistem 
bitüm modifiye akrilik veya lastik tozu dolgulu - cushion - yüzey düzenleyici, akrilik kaplama ve akrilik son kat boya'dan 
oluşmaktadır. Açık alan spor sahaları için çok amaçlı olarak geliştirilmiş 

•Tenis Kortları 
• Basketbol sahaları 
• Voleybol/Hentbol sahaları 
• Çok amaçlı spor sahaları 
• Skating Roller Pistleri 
• Atletizm pistleri 
• Bowling ve Bocce sahaları 
• Anti-shock çocuk oyun alanları 

Pro conford sistem ZENGER TEKNİK

ZENGERZEMİN AC-150

%100 Akrilik esaslı emprenye astarıdır.

BETON /  ASFALT

ZENGERZEMİN AC-300

Akrilik bazlı granulimetril quartz içeren
renkli boya kaplamasıdır. (2 Kat)

ZENGERZEMİN AC-200

%100 Akrilik esaslı yüzey düzenleyici ara kat kaplamadır

ZENGERZEMİN AC-250 CUSHION

%100 Akrilik esaslı
Cushion kaplamadır

ZENGERZEMİN AC-400

Oyun çizgilerinin belirlenmesinde
kullanılan çizgi boyasıdır.

ZENGERZEMİN AC-350

UV dayanımlı precoat kaplamadan sonra
isteğe bağlı uygulanan yüzey direnci arttıran
şeffaf kaplamadır.

INNOCUR / RAL-6034INNOCUR / RAL-6010INNOCUR / RAL-3009INNOCUR / RAL-5015

ÖZEL RENKLER MEVCUTTUR

PRO
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3. Tartan Üstü Akrilik Zemin Kaplama 

ÇOK AMAÇLI SPOR SAHA ZEMIN KAPLAMASI 

Tartanüstü Akrilik Kaplama özellikle tenis kortları zeminleri için geliştirilmiş, Usta tenisçilerin tercihi Master kortların vazgeçilmez 
zemin kaplamasıdır. saha içersinde topun mükemmel olarak kontrolünü sağlayan kauçuk tabanlı akrilik esaslı esnek zemin 
kaplamalarıdır. Açık havada oynanan tüm spor oyunları için uygundur. Malzemeler: Aderans sağlayan self-levelling akrilik astar, 
üzerine siyah granüle kauçukların poliüretan bağlayıcılar ile karıştırılarak özel finişerle zemine yerleştirilmesi ve üzerine akrilik 
kaplama ve üzerine son kat akrilik boya yapılmasından ibarettir. Zemin: Düzgün şaplanmış beton veya asfalt yüzey. Toplam Derinlik: 
7 mm kalınlığında tartan tabaka+ 2 mm akrilik kaplama yapılması. Renk: Muhtelif Bileşim: Gözeneksiz . 

4. Tartan Üstü EPDM Kaplama 

Tanımı : Toplam 15 mm. kalınlıkta uygulanabilen, 2 katmanlı, 8 mm. kalınlıktaki alt tabakası orijinal SBR kauçuk granülleri ile 
poliüretan bağlayıcının, 7mm. kalınlıktaki üst tabakası renkli ve ultraviyole dayanımı yüksek EPDM kauçuk granülleri ile tek 
komponentli poliüretan bağlayıcının karışımdan oluşan su geçirgen, esnek, sporcu sağlığına uygun ve çivili ayakkabı mukavemeti 
yüksek, sentetik spor saha zemin sistemidir. 

Kullanım Yerleri 

Kapalı ve açık tenis kortları,basKetbol, voleybol sahaları, atletizm pistleri ile tüm açık spor saha ve çocuk oyun alanı zeminlerine 
uygundur. 
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TARTANÜSTÜ ZEMİN KAPLAMA
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Özellikleri : 

DIN 18035 normuna uygun bir kaplama sistemidir. EPDM ve kauçuk esaslı bu sistem aşınmaya dayanıklı ve darbe  yastıklama 
özelliğine sahiptir. Kauçuk zemin kaplama malzemelerinin kullanım alanları? 

BISIKLET PARKURLARI ZEMİN KAPLAMASI: 

COLORSINT Yoğun trafiğe rağmen, gün geçtikçe bisikletlerin  yerleşim alanlarında daha rahat hareket edebilmeleri için bisiklet 
parkurları yapılmaktadır. 
Bisiklet kullanıcılarının güvenliği için bu parkurlar mutlaka doğru bir şekilde belirtilmelidir. Colorsint sistemi; bisiklet 
parkurlarının, park alanlarının, otobüs ve taksialanlarının renkli olarak belirtilmesinde ve asfaltın korunması için tartışmasız en 
ideal çözümlerin aşınmaya, hava koşullarına, yakıta ve yağa yüksek derecede dayanıklıdır. 
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Koruyucu, darbe emici, esnek özellikleri sayesinde çocuk oyun alanlarında ve diğer kullanılan alanlarda düşme durumunda 
yaralanmaların önüne geçebilen bir üründür. Kum ve diğer oyun alanları malzemelerine nazaran daha temiz ve hijyeniktir. 
Yağmur sonrasında veya suyla temizliği yapılabilmektedir. De-monte olabilme özelliği sayesinde çok kolay bir şekilde tamiri ve 
bakımı yapılabilmektedir.
Yürüyüş alanlarında kullanıldığında yürüme kolaylığı yaratır. Enerji emmeme özelliği ve oluşturduğu konfor sayesinde yürüyüş 
alanlarında da kullanılması tavsiye edilen bir üründür.

HAYVAN BARINAK
ZEMİNLERİ



ÖZELLİKLERİ ve FAYDALARI
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Hayvan sağlığına uygundur.

Hayvanların altlarını temiz tutar. 

Meme mikrobunu ortadan kaldırır.

Klebsiella mastitis hastalıklarını önler.

Süt verimini artır.

Hayvanların altlarına atılan sapa göre ekonomiktir.

Temiz ortam sağlar.

Yalıtım özelliği sayesinde Hayvanları soğuktan korur.

Yem tüketimini azaltır.

Elastik zemin hayvanın yükünü yayması nedeniyle yatış kalkış pozisyonunda rahatlama sağlar.

Ön bacaklarda decubitus yarası oluşmasını önler.

Diz kırılmalarını önler.

Romatizmayı ortadan kaldırır.

Kolay temizlenebilir

Polimer yapısı sayesinde yüzeyinde pislik barındırmaz.

Göbek yarasını önler.

Bulaşıcı Hastalıklardan korur.

Alt kısımda Viol çıkıntıları sayesinde yataklık altından hava akışı ve su geçişi 

sağlar bakteri barınmasına engel olur.
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TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Tabii Kauçuktan imal edilmektedir. 

Hayvan Sağlığına uygun kimyasallarla ve dolgularla kauçuğun kimyasal vulkanizasyonu sağlanmıştır.

110cmx160cm ve 110cmx177cm ölçülerinde ve Özel İstek ölçülerinde imalat yapılabilmektedir.

Hayvan sağlığına yan etkisi olmayan kimyasallarla ultraviyole ışınlara ve hava şartlarına dayanıklılığı 

arttırılarak imal edilmektedir.

4 yıllık denemeler sonucu hayvansal asitlerde ve dışkılarda herhangi bir deformasyon söz konusu 

olmadığı gözlemlenmiştir.

-40 °C ve +120°C ortam ısısı içerisinde değişkenlik sağlanmadan özelliklerini korumaktadır.



Kilitli ve döbel bağlantılı monoblok: Koruyucu özelliği, esnekliği ve darbe emiciliği sayesinde düşme veya darbe sonucu 

olabilecek yaralanmaları önlemesi nedeniyle, özellikle çocuk oyun alanları için seçilebilecek en iyi malzemedir. Kuma oranla 

çok daha hijyenik ve sağlıklıdır. Üstün drenaj özelliği sayesinde şiddetli yağmurlardan sonra bile su birikintisi yapmaz. 

Kuru ve kaymayan bir zemin özelliği sağlar. Temizliği çok kolaydır, yağmur sonrasında veya suyla rahatlıkla temizlenir. Uzun 

ömürlüdür, demonte özelliği sayesinde gerekli durumlarda tamiri kolaylıkla yapılabilir. 

Esnekliğinin yanısıra aşınmalara ve darbelere karşı son derece dayanıklıdır. Enerji kaybını azaltan, insanı yormayan ve 

yürüyüş konforu son derece yüksek bir malzemedir. Isı ve ses izolasyonu sağlar. UV güneş ışınlarına karşı dayanıklıdır, 

düşük ve yüksek sıcaklıklara bağlı deformasyon olmaz. Düşük sıcaklıkların yaşandığı ve kar yağışı olan alanlarda güvenle 

kullanılabilir. Düz bir yüzey sağlar, tökezlenmeye neden olacak girinti-çıkıntılar içermez.

Alev almaz ve antibakteriyal özelliği sayesinde benzerlerinin aksine uygulama zemininde böcek vs. Üremelerini engeller.    

Kilitli ve döbel bağlantılı monoblok: 

Şekil, kalınlık, renk, model gibi ürün özelliklerinin belirlenmesi sonrasında öncelikle zemin hazırlığı yapılır. Düz ve pürüzsüz 

bir beton zemin elde edildikten sonra yapıştırıcı malzeme, m² başına yaklaşık 0,85 kg olacak şekilde beton yüzeye marley

 tarağı ile sürülüp üzerine dizilerek kaplama işlemi başlatılır. Yapıştırıcı sürme ve kaplama işlemi 5-7m.lik sıralar halinde 

uygulanmalıdır. Altı yumurtalı kauçuk malzemenin kullanımında ise, sıkıştırılmış ve düzlenmiş toprak zemin üzerine ince 

kumla mastar çekilerek yapıştırıcısız direkt uygulama yapılabilir. Uygulama şekli ile ilgili detaylı teknik bilgiler siparişinize 

müteakip verilecektir.

Çocuk oyun alanları tabanlarında kullanılacak olan kauçuk zemin kaplama malzemesi 400×400 mm ebatlarında karo 

modelinde üretilmiş olacaktır. Kauçuk zemin kaplama malzemesi yüksek U.V. özellikleri yüksek toz boya ile Hardal yeşili, 

kiremit rengi veya siyah) kauçuk 3/5 mesh granül lastik parçacıklarının özel yapyıştırıcılar ile yüksek basınç ve yüksek 

sıcaklık altında preslenerek imal edilmiş olmalıdır. Kesinlikle içinde ince-uzun raspa şeklindeki lastik kırpıntıları 

bulunmamalıdır. Kauçuk parke taşlarının üst kenarları derz oluşturacak şekilde pah çekilmiş olacaktır. Kaplama 

malzemesinin kalınlığı 20/40mm olmalıdır. 

Direnaj sağlaması ve zemine daha iyi yapışması için kauçuk malzemenin alt kısmında en az 5 mm yükseklikte yuvarlak ve 

dikdörtgen kabartılar bulunmalıdır. İdarece hazırlanmış olan beton ve şaplı yüzeye Kauçuk zemin kaplaması yüzeye özel 

poliüretan yapıştırıcılarla uygulanacaktır. Her m2 için 0.500 kg.dan az olmamak üzere yapıştırıcı kullanılacaktır. Kauçuk 

malzeme tamamen kıvrılabilecek esneklikte olmalıdır. 

Oyun gruplarının borularının geldiği noktalar kesilerek borulara birleştirilecek boru arası boşlukları 10 mm yi aşmamaktadır.

YURTİÇİ VE YURTDIŞI  REFERANSLARIMIZ WEB SAYFALARIMIZDA MEVCUTTUR.

OTOPARK & FABRİKA ALANLARI & HASTANE & DEPO ALANLARI 

KAPLAMALARINDA KULLANILMAKTADIR 

BU KULLANIM ALANLARINDA UYGULAMALARIMIZ MEVCUTTUR.
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10 Yıl Garantili 4cm’lik alev almaz Antistatik ve Antibakteriyal kilitli ve dübelli Monoblok: 

Isı ve ses yalıtım özelliklerine sahip, darbe emici ve koruyucu özelliği ve esnekliği sayesinde 
düşme veya darbe sonucu olabilecek yaralanmaları önlemesi nedeniyle, özellikle spor ve çocuk 
oyun alanları için seçilebilecek en iyi malzemedir.
Hammadde olarak demiroksit boya, bor,karborandum, karbon lifi ve cam takviyeli elyaf 
bileşenlerinden dolayı yanmazlık özelliklerine sahiptir.
aşırı sıcak(+55) ve aşırı soğuk(-45)c derecelerde deformasyon ve mukavemetlerinden kayıp 
olmaz kar ve buz tutmaz esneme payı maksimum 5mm aşınma payı maksimum 5mm'dir.

Uluslararası Akreditasyonlu TÜBİTAK/YTÜ test laboratuar sonuçlarında açıkça belirtildiği 
üzere alev almaz ve parlama yapmaz sonuçlarına sahiptir.

Uluslararası Akreditasyonlu İTÜ/TÜBİTAK/YTÜ test laboratuar sonuçlarında açıkça 
belirtildiği üzere antistatik ve 5000 kaw elektriksel akıma dayanıklıdır.

Uluslararası Akreditasyonlu İTÜ/TÜBİTAK/YTÜ test laboratuar sonuçlarında açıkça 
belirtildiği üzere antibakteriyal özelliklerine sahiptir ve uygulandığı nem oluşumlarında 
oluşabilecek zeminde böcek vs. engeller.

Uluslararası Akreditasyonlu İTÜ/TÜBİTAK/YTÜ test laboratuar sonuçlarında açıkça 
belirtildiği üzere darbe emici 50/70 shore özelliklerine sahiptir ve uygulandığı zeminde 
270 cm yüksek darbeleri engeller.

Uluslararası Akreditasyonlu İTÜ/TÜBİTAK/YTÜ test laboratuar sonuçlarında açıkça 
belirtildiği 
üzere ses ve ısı yalıtımı özelliklerine sahiptir.

Uluslararası Akreditasyonlu İTÜ/TÜBİTAK/YTÜ test laboratuvar sonuçlarında açıkça 
belirtildiği üzere patentli ve tasarım tescilli özel kilit ve monoblok özellikleri ile çabuk 
döşenir ve kilitleme özelliğiyle; kaymaz, dönme yapmaz, aşınması 10 yıl/5mm'dir.

Kauçuk Zemin Kaplama Malzemelerinin Avantajları 
Ve Diğer Malzemelere Üstünlüğü:

ZENGER MONO BLOK ANTİSTATİK VE ANTİBAKTERİYAL KAUÇUK ZEMİN KAPLAMALARI
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Alev almaz antistatik ve antibakteriyel kauçuk zemin kaplamaları zeminde yumuşaklığı ve 
darbe emiciliği eşsiz bir düzeyde  sağlamaktadır. 
Solma, sigara yanıkları ve hasara karşı dayanıklıdır ve çevre dostudur. Döşeme, fayans veya
levha olarak kullanılabilir ve Tahmin edebileceğiniz gibi, gerçekten çok esnektir ve sonsuz
sayıda kullanılabilir. 

4CM MONOBLOK KAUÇUK ZEMİN DÖŞEMELERİ KULLANIM ALANLARI

Hafif araç ve ağır yaya trafiği bulunan otopark alanları,

Ağır sanayi alanları paletli ve paletsiz araç trafiği içeren büyük alanlı fabrika zeminleri,

Çatı ve zemin yalıtımları,

Elektrik üretim ve dağıtım santralleri,

Kimyasal ürün üretim ve dolum tesisleri,

Yoğun yaya trafiği içeren yaya üst ve alt geçitleri zeminleri,

Yüksek darbe emici özellikleri talep edilen spor ve 

oyun alanları,

Yakıt depolama alanları

ZENGER MONOBLOK ANTİSTATİK 
VE ANTİBAKTERİYAL 
KAUÇUK ZEMİN KAPLAMALARI
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ZENGER MONO BLOK ANTİSTATİK VE ANTİBAKTERİYAL KAUÇUK ZEMİN KAPLAMALARI

Granül Kauçuk (SBR)

Granül kauçuk kullanım alanları;

Granül hale gelen kauçuklar genelde otomobil lastiklerinde kullanılan isopren yada 
butadien içeren lastiklerdir ( NR; IR; SBR; CBR; NBR ). Otomobil lastiğinin minik granüller 
haline gelmesi fiziksel yöntemler ile yapılır, (bıçaklarla kıyma). Bu kauçuk granülleri aynı 
karbon siyahı gibi özellikle etli kauçuk parçalarda dolgu gibi maliyet düşürücü olarak 
kullanmanız mümkünüdür. Sülfür vulkanizasyonu ile ham elastomer parçalanmış olan 
kauçuk parçalara bağlanır. Bağlanma özellikle ozon wax ya da antioksidan dediğimiz 
çapraz bağları kapatan kimyasalların daha az kullanıdığı kauçuklarda daha başarılı olur. 
Homojenizasyon granülün kendisi için mümkündür, yani her yerde eşit oranda faklılaşma. 
Ancak sırf SBR'yi otomobil lastiğinden ayırmak imkansızdır, 
illaki, CBR, butil ve doğal kauçuk bileşime bulunacaktır. 

* Tenis Kortları - Golf - Futbol - Basketbol Sahaları
* Suni Çim
* Dekorasyon - Dekoratif Çim
* Lastik Ayakkabı ve Çizme
* Lastik Taban ve Topuk imalatında 
* Otomotiv Sert Tekerlek, Fren ve Debriyaj Balataları, 
  Sürtünme Plakaları , Lastik Conta ve Takoz 
  imalatında da kullanılmaktadır.
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ZENGER MONOBLOK ANTİSTATİK
VE ANTİBAKTERİYAL KAUÇUK ZEMİN KAPLAMALARI

Kilitli ve döbel bağlantılı Zen monoblok; yumuşaklık ve estetik istenen tüm mekanlara uygulanan granül ve polimer malzemelerden 
apılan kauçuk esaslı kaplama ürünüdür.
Kullanım alanları koşu yolları, çocuk oyun alanları, parklar, fitness alanları, kreş bahçeleri, garaj ve nizamiye girişleri, havuz 
enarları ve spor alanları (Basketbol, voleybol, futbol ve tenis sahaları) ve kapalı alanlar, atış poligonları, hayvan altlıkları, 
at padokları, at haralarının içine ve altlarına kullanılmaktadır. 
Kauçuk zemin kaplamalar şok emici özellikte süspansiyon sağlaması özelliğine sahip, istenilen renk ve desende, aşınma direnci 
yüksek renk atmaya atioksidanlarla desteklenmiş, açık hava şartlarına uygun esnek yapıdadır. 

YAKIT DEPOLAMA ALANLARI, HAFİF ARAÇ VE AĞIR YAYA TRAFİĞİ BULUNAN OTOPARK ALANLARI
İLE YAYA ALT VE ÜST GEÇİTLERİNDE KULLANIMA UYGUNDUR.

BLOK BAHÇE BORDÜRÜ

BLOK SU OLUĞU
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ZENGER MONOBLOK ANTİSTATİK VE ANTİBAKTERİYAL
KAUÇUK ZEMİN KAPLAMALARI

TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

AÇIK ALANLARDA BULUNAN SPOR ZEMİNLERDE:

SBR GRANÜLLERİ KONUSUNDA HANGİ ÖZELLİKLER ÖNEMLİDİR:

Koşu parkurları, küçük alanlar, tenis kortları ve diğer açık hava spor sahaları zemin kaplamasında ekonomik olarak tercih edilen 
SBR granüllerdir.   

Bu ürünlerin açık alanlarda kullanılması sebebiyle ön önemli özelliği hava şartlarına karşı dayanıklı olmasıdır.
Diğer önemli özellikleri ise çekme mukavemeti ve uzamasıdır. Bu özellikler PU bazlı bağlayıcı sistemi ciddi bir şekilde 
etkilemektedir. Elastikiyet, yüzeydeki yırtılmaları engellemek için gereklidir. 

KULLANIM ALANLARI:

*Kapalı Spor Salonu Zeminleri,
*Halı Saha Zeminleri,
*Tartan Pist Zeminleri,
*Asfalt Yapımı,
*Yürüyüş Yolları,
*Çocuk Oyun Alanları,
*Fitness Alanları,
*At Padokları, Haraları ve Yürüyüş Yolları,
*Besi Çiftlikleri,
*Bisiklet Yolları,
*Paten Kayma Alanları,
*Rekreasyon Alanlarında
  kullanılmaktadır.
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T.C. BAYINDIRLIK BAKANLIĞI VE İBB ONAYLI 
ZENGER MONOBLOK ANTİSTATİK VE 
ANTİBAKTERİYAL KAUÇUK ZEMİN KAPLAMALARI

KAUÇUK ZEMİN KAPLAMASI NASIL YAPILMALIDIR

Tesviye edilmiş hazır zemin için;

1. Kauçuk yer döşemesinin uygulanacak mahallerde, önceden iş programı yapılır. Uygulama 
    yapılacak diğer bütün  taşeronlar tarafından boşaltılmış olmalıdır.

2. Uygulama yapılacak zemin bozuk ve şap ihtiyacı var ise zeminin bozukluğuna göre şap uygulanmalıdır.

a. Şap uygulanacak zemin kalın derin çukurluklar ve bozuk alanlar beton şap ile tamirat yapılmalıdır.

b. Şap uygulanacak zemin yağ, kir ve benzeri şeylerden temizlenerek metrekarede 100-150 gram sarfiyatla astar(prem)
    uygulanmalıdır. Fayans ve emici olmayan yüzeyler için neopran astar kullanılmalıdır.

c. Şap sarfiyatı 1 metre karede 1 mm için 1,5 kg olduğundan,
    ÖRNEK: (3mm kalınlığında şap uygulanacak bir zeminde metrekarede 4.5 kg şap sarf edilir.)

d. Şap 25 kg.lık torbalarda olmasından olayı her bir torba için 6.5-7 litre su katılarak dakikada 600 devirlik matkap ile 
     tamamen pütürlükler gidene kadar karıştırılır ve 5 ile 10 dakika şapı dinlendirdikten sonra tekrar karıştırılarak 
     uygulama yapılır.

e. Şap uygulaması yapıldıktan hemen sonra kirpi ile mala izleri, hava kabarcıkları ve diğer izler giderilir.

f.  Şap ortam sıcaklığına ve markasına göre kurumaya bırakılmalıdır. Kuruma süresi ortalama 12 saattir.

g. Kuruma işlemi tamamlandıktan sonra 200 devir zımpara makinesi ile zımpara yapılır ve döşemeye hazırlanır.   
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3. Zemine kaplama yapılmadan önce zımparadan kalan bütün tozlar tam anlamıyla temizlenir, kauçuk yer döşemesi
    yapılacak mahallerde döşeme şekli için detay projesi var ise bu projeye uygun olarak, yok ise yetkililerce yerinde
    karar verilerek uygulama detayları hazırlanır ve bu doğrultuda hiza, şekil veya olası bordürleri belirlemek üzere
    yerler işaretlenir.

a. Kauçuk yer döşemesi yapılacak mahallerde ortalama sıcaklık 18°C ile 25 °C arasında olmalıdır. Zeminden ısıtma
    sistemlerde ise ısıtma 10 gün önceden devreye girmiş olmalı ve uygulama esnasında kapatılmalıdır. Uygulamadan
    72 saat sonra sistem tekrar çalıştırılabilir. Zemin ısısı +22°C’yi’geçmemelidir.

b. Mekan dönüşlü (havuz) döşeme yapılacak ise duvarlar önce çırpı ipi ile süpürgelik (kep-yastık) kalınlığında 
    çizilir ve bali çekilir.

c. Süpürgelik yapıldıktan sonra dış köşeler 45 derece kesilir ve ortası iç köşe bıçağı ile yontulduktan sonra bali ile
    dış köşelere yapıştırılır.

4. Mekan tekrar temizlendikten sonra malzeme ölçülere göre öncelik kapı girişinden direkt karşı yönde yürüme yolu 
    öncelik alınarak serilir.

a. Malzeme net ölçülerden beşer santim fazla kesilerek mekana serilir fazlalıklar, yapıştırma işlemi tamamen 
    bittikten sonra duvardan yarım santim açık bir şekilde kesilmelidir.  
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ZENGER MONOBLOK ANTİSTATİK VE ANTİBAKTERİYAL
KAUÇUK ZEMİN KAPLAMALARI

b. Malzeme eşit bir şekilde ikiye katlanarak yapıştırıcı çekilir. Yapıştırıcı metrekare serfiyatı 300-550 gram
    sarfiyatla A3 veya B1 dişli mala ile çekilir.

c. Yapıştırıcı sakız kıvamına gelene kadar bekletilir, ortam sıcaklığına ve zemine bağlı kuruma süresi ortalama
    10-15 dakikadır. Yapıştırıcı oranı m² /550 gr.dır.

d. Malzeme yapıştırma işlemi yapılır ve fazlalıklar dönüşlü döşeme yapılıyor ise kep hizasında kesilen malzeme 
    düz tornavida ile süpürgelik altına sokulur.

e. Yapıştırma işlemi tamamlandıktan sonra silindir işlemi uygulanarak malzemenin tam anlamıyla yapışması 
    sağlanır ve bütün hava kabarcıkları alınır.

5. Kaynak  işlemine başlamadan önce 1600 devir derz makinesi ile derzler açılır derz makinesi duvar diplerine 
    10 cm kadar yanaşamamasından dolayı kalan kenarlar ve dönüş derzleri maket bıçağı ile açılır.

a. Önce düz kaynaklar 6 veya 7.derecede çekilir ve sıyırma işlemi yapılır. Sıyırma işlemi malzemenin markasına
    veya kalitesine göre bir veya iki defada sıyrılır.

b. Dönüş kaynakları malzemenin markasına ve kalitesine göre 3 veya 4.ayarya çekilir ve sıyırma işlemi dış 
    köşeler maket bıçağı ile iç köşe bıçağı ile sıyrılır.

c. Kauçuk zemin kaplamasında en önemli işlem kaynak işçiliğidir, son derece dikkatli ve titiz olunmalıdır.

5. Son temizlik yapılarak alan kullanıcıya teslim edilir. 
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6. Bir insan vücudunda 10.000 volttan fazla statik elektriği taşıyabilir. Bu elektrik yükü, özellikle bazı mekanlarda, insanlar 
    üzerinde hoş olmayan bir his yaratır. Duyarlı aletlere de zarar verir. Örneğin, hassas elektronik aletlerin kullanım ömrü 
    azalır, ölçü aletleri yanlış sonuçlar vermeye başlar. 

Duyarlı mekanlarda bu istenmeyen durumdan kaçınmanın en önemli yolu, zeminde doğru malzemeyi seçmektir. 
Eğer seçtiğiniz zemin malzemesi düşük elektrik direncine sahipse (elektriği kolayca iletebilir özellikte ise), istenmeyen 
statik elektrik toprağa iletilir.
Dolayısı ile ameliyathaneler, laboratuvarlar, sistem ve bilgisayar odaları, elektronik endüstrisi, patlayıcı madde 
üretim tesisleri, petro-kimya endüstrisi, kısacası hassas elektronik aletlerin bulunduğu tüm özel mekanlarda zemin 
malzemesi seçerken çok dikkatli olunmalıdır. 
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Teknik Özellikler

Aşınmaz

İzolasyon Sağlar

Ekonomiktir

Düşme Etkisini Azaltır Yaralanmaları Önler

Sportif Amaçlı Kullanıma Uygundur

Kasları Yormaz

Dayanıklıdır

Su Tutmaz, Kuru Kalır

Kolay Temizlenir

Estetik ve Dekoratiftir

Çevrecidir

Yanmaz

Zenger monoblok kaymaya engel Olur

Zenger monoblok ıslak ve eğimli yüzeylerde kaymayı önler.

Zenger monoblok aşınmaya karşı dirençlidir. Ağır ve sürekli kullanıma diğer bütün yüzey 
kaplamalarına göre çok daha dayanıklı ve uzun ömürlüdür

Zenger monoblok’un ses ve titreşim emici özelliği maksimum yalıtım sağlayarak yalıtım sorunlarına 
mükemmel çözümler sunar.

Zenger monoblok genel kullanımlarda proje bazında yapılara önemli yük azalmalarına neden 
olacağı için taşıyıcı sistemlerde önemli ekonomi sağlamaktadır.

Zenger monoblok darbe etkisini emici özelliğiyle düşmelerden kaynaklanan yaralanmaları diğer 
yüzeylere göre en aza indirir.

Zenger monoblok top zıplama özelliğini bütün zemine eşit yayması ile her türlü spor aktivitesinde
rahatlıkla kullanılabilir.

Zenger monoblok ayarlanabilir sertlik özelliğiyle yürüme ve diğer etkinliklerde kas, eklem yorgunluğu 
yapmaz

Zenger monoblok kırılmaz, kopmaz, sigara ateşi gibi hafif asit kimyasallar ve mevsim 
değişikliklerinden etkilenmez.

Zenger monoblok suyu alta geçirmeye uygun dizayn edilmiş oluklar sayesinde yüzeyini her zaman 
kuru tutar.

Zenger monoblok kolay temizlenir ve bakım gerektirmez. Döşer ve unutursunuz.

Zenger monoblok UV ışınlarına dayanıklılığı ve EPDM kaplama, EPDM ve SBR dökme zemin 
çeşitleri ile çeşitli peyzaj uygulamalarında kullanılır.

Zenger monoblok kansorejen madde içermez. İçeriğinde çevreye zararlı maddeler yoktur.

Zenger monoblok hammadde olarak demiroksit boya, bor, karborandum, karbon lifi ve cam 
takviyeli elyaf bileşenlerinden dolayı yanmazlık özelliklerine sahiptir.

Buzlanma ve kayma yapmaz. 

Nem ve dış etkenlere karşı darbe, ses ve ısı yalıtımı sağlar.

Antistatik ve antibakteriyeldir.

ZENGER MONOBLOK ANTİSTATİK VE ANTİBAKTERİYAL KAUÇUK ZEMİN KAPLAMALARI

·Yüksek esneklik düzeyi

·Hızlı ve kolay döşeme imkanı

·Su birikintisi oluşumunu 

  engelleme

·Bakım kolaylığı

·Ek yapılabilme

·Birleştirilebilir tipik şekil

·Malzeme alev alıcı değildir

·Ses ve ısı yalıtımı sağlar

·Uzun ömürlüdür

·Eklem ve bağları korur 

·Kaymaya karşı koruyucudur

·Her türlü hava koşulunda 

 kullanıma uygundur

·Sert düşüşlerde darbe emici 

  görev yapar

·Ekolojik geri dönüştürülebilir 

  malzemeden yapılmıştır

·Asfalt yada beton üzerine 

  montajı yapılır 
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GARAJ ZEMİNLER

Gördüğünüz gibi, bu çiniler, garaj zeminleri için idealdir. 
Bu pvc fayans, bir garaj için mükemmel bir yoldur ve 
zemin bakım, boyama gibi sorunları ortadan 
kaldırmaktadır. 

Küçük büyük depo işlemlerinde Şirketler için KOLAY MONTAJ ve birçok faydalarının tadını çıkarabilirsiniz.
Birkaç dakika içinde, herhangi özel bir beceri gerektirmeden ya da araç olmadan bütün bir alanı kapsayacak. 
Hız için, yukarıdaki resimde gösterildiği gibi bir lastik çekiç yardımı ile çini yerleştirilebilir. 20 metrelik bir alanda 20 ayak, küçük bir 
çaba ile yaklaşık 2 saat veya daha az zamanda gerçekleştirilir. Basit bir kilitleme mekanizması, herhangi bir kaymayı önlemek için 
çok güçlüdür. Tutkal ya da özel yapıştırıcı gereklidir.

DEPO ZEMİNLER

Zenger Teknik misyonu kaliteli kauçuk döşemeyi rekabetçi bir fiyata tüketiciye sunmaktır.
Kauçuk zeminler, ticari salonlar ve büyük ölçekli ağırlık odaları da dahil olmak üzere 
en zorlu ortamlarda bile dayanacak kadar dayanıklı olduğunu ve henüz kurmak ve 
korumak için evde egzersiz odaları kullanmak için mükemmel bir seçenek hazırlamak 
yeterince kolaydır. Zenger Teknik olarak sizlere geniş bir renk yelpazesi ve kalınlıkta 
düşeme ürünleri  sunuyoruz.  
Kauçuk zemin sistemleri ve geri dönüşümlü kauçuk paspas ürünleri 10 yıllık garanti 
dahilidir. 
Bizim kauçuk parke üretiminde kullanılan birincil hammadde geri dönüşümlü 
lastiklerden elde edilen %100 tüketim sonrası malzeme olduğundan en önemlisi, 
uygun fiyata çevreci bir malzeme olmasıdır. 
Kilitli ve döbel bağlantılı monoblok çıkarılabilir zemin sistemleri, (otomobil ve ağır 
kamyon tekerlekleri gibi) güçlü basınç yaptığı ve tok tuttuğu için ağır trafik için idealdir. 
Bu çıkarılabilir katlı garaj zemin, ofis alanları, endüstriyel depolar, spor salonları ve 
oyun alanları gibi farklı uygulamalar için kullanılabilir. Aşınma ve yıpranma gibi 
lamine zeminler ya da halı gibi diğer alternatiflere daha iyi direnen bu clientes, 
çıkarılabilir zeminler çok iyi bir yatırım olduğunu kanıtlamıştır. 
Siyah, gri, sarı, kırmızı, yeşil, bej, mavi ve turuncu da dahil olmak üzere geniş bir 
yelpazededir.

ZENGER MONOBLOK ANTİSTATİK VE ANTİBAKTERİYAL KAUÇUK ZEMİN KAPLAMALARI
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Rulo desensiz EPDM

Rulo desensiz EPDM monoblok

Rulo desensiz blok

Duvar koruma kauçuk
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Merdiven Kauçuk 

Koruyucu, darbe emici, esnek özellikleri sayesinde çocuk oyun 

alanlarında ve diğer kullanılan alanlarda düşme durumunda 

yaralanmaların önüne geçebilen bir üründür. 

Kum ve diğer oyun alanları malzemelerine nazaran daha temiz ve 

hijyeniktir. 

Yağmur sonrasında veya suyla temizliği yapılabilmektedir. De-monte 

olabilme özelliği sayesinde çok kolay bir şekilde tamiri ve bakımı 

yapılabilmektedir. 

Yürüyüş alanlarında kullanıldığında yürüme kolaylığı yaratır. Enerji 

emmeme özelliği ve oluşturduğu konfor sayesinde yürüyüş 

alanlarında da kullanılması tavsiye edilen bir üründür.

Kullanılan Alanlar

Beton ve Sac merdivenlerin kaplamalarında kullanılır.

Gemi Merdivenleri

Fabrika İçi Merdivenler

Üst geçit merdivenleri

Elektriğe maruz kalan her türlü merdivenlerde

350mm 500mm 30 mm

ZENGER MONOBLOK ANTİSTATİK VE ANTİBAKTERİYAL 
KAUÇUK ZEMİN KAPLAMALARI

Sürtünmeye bağlı hareketlerden kaynaklanan statik elektriği 
tekrar toprağa ileterek, sahip olduğu anti statik özelliği ile ilk 
ve tek sağlıklı yumuşak (Kauçuk, EPDM) zemin 
malzemesidir...

ÜRÜN AVANTAJLARI

Blok uygulama pratikliği
İstenilen logo grafik ve yazı 
uygulaması Antistatik ve 
antibakteriyel özelliği
Döşeme, yapıştırma kolaylığı
İç dış kilit sistemi...
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pro

DIŞ MEKAN AKRİLİK

YÜZEYLİ ZEMİN KAPLAMA

Court PRO; akrilik kaplama olarak adlandırılan sentetik zemin kaplamaları içinde uluslararası 
standartlara sahip, konforlu ve profesyonel kullanımlara uygun bir kaplama sistemidir.                           
Turnuva zeminidir (sert kort). Tenis oyunu için ideal zemin şartlarını sağlar. 
İçerdiği kauçuk tabaka darbe emici özelliği ile sporcuya konfor sağlar. 
Diğer akrilik kaplamalardan farkı; kauçuk tabaka içermesi, kaplama malzemesi olarak kullanılar 
Court ürünlerinin uluslararası uygulamalarda da kanıtladığı kalitesidir. Silikon ve UV katkılı 
(Court TPC) son kat uygulaması;zeminin açık hava şartlarına dayanıklılığını en üst 
düzeye çıkarmıştır.

.

LNP
Oyun çizgisi

TPC
Son kat kaplama

ACY
Akrilik kaplama

CST
Kauçuk kaplama

CSB
Kauçuk kaplama

RSF
Zemin düzeltici

Asfalt
veya

Beton

International Tennis l

sport s
urfaces
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RSF

Top Coating

        
Elastik PVA esaslı, su bazlı, SBR (2,5mm) granül
içeren kauçuk tabaka yaratıcı malzeme.

.
*1,00kg/m²

  2,00kg/m²

  1,50kg/m²

  2,00kg/m²

  0,40kg/m²

  5kg/1kort

PVA esaslı, su bazlı, çimento ile karışabilen dolgu,
zemin düzeltici ve bağlayıcı malzeme.

      
Elastik PVA esaslı, su bazlı, SBR (toz) granül içeren
kauçuk tabaka yaratıcı malzeme. 

.

      
%65 elastik PVA içeren, doldurucu özellikte su bazlı,
kaplama malzemesi.

.

                
%6 elastik PVA içeren, su bazlı, UV ve silikon katkılı 
üst kaplama malzemesi. 

.

         
Klor-Kauçuk esaslı çizgi boyası.             

.

.

         
* Resurfacer kullanım miktarı bozuk alanlarda artar.

Altyapı

Altyapı

 Finişer uygulamalı ASFALT veya BETON

 Direnaj; (%1 eğimli yüzey)         
* Bu direnaj şekli ve eğim oranı ITF tavsiyesidir.

 1-     ZEMİN DÜZELTME - BAĞLAYICI TABAKA

a) Beton veya Asfalt zemindeki bozukluklar, (3mm fazla çukurlar) -Court RSF + çimento 
     karışımı; 150cm genişliğinde mastar ile doldurulur.
b) Derin dolguları yapılan zemin üzerine -Court RSF çekpass ile uygulanarak zeminde genel 
     düzeltme yapılır.
c) Dolguları yapılan zemin; dairesel zımpara ile zımparalanarak düzeltilir.

*Tüm aşamalarda saha; malzemenin reaksiyon süresini tamamlaması için yaklaşık 5-6 
   saat bekletilir.

 

 2-     KAUÇUK TABAKA (CSB)

a) - Court   CSB özel çekpass ile zenine 2.5 mm kalınlığında uygulanır.
b) Kuruma süresini tamamlayan kauçuk kaplama üzerine CST uygulanmaya başlanır.

    *Bu aşamada saha; malzemenin reaksiyon süresini tamamlaması için yaklaşık 
      8-12 saat bekletilir.

Klasik renkler dışında özel renkler yapılabilir.

sistem Teknik Şartname ve Teknik Çizim

CSB

CST

ACY

TPC

LNP

Resurfacer

Subbase Cushion

Topbase Cushion

Acrylic Coating

Line Paint

Court KullanımÖzellikler
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 3-     KAUÇUK TABAKA (CST)

a)  - Court   CST 80 cm çekpass ile 2 kat olarak zemine uygulanır.
b) Kuruma süresini tamamlayan kauçuk kaplama dairesel zımpara makinesi ile zımparalanarak düz satıh
    elde edilir.

   *Tüm aşamalarda saha; malzemenin reaksiyon süresini tamamlaması için yaklaşık 8-12 saat bekletilir.

   *Bu aşama sonunda zemin kaplama kalınlığı (resurfacer dolguları hariç) 3,5 mm olur.

 4-     AKRİLİK KAPLAMA

a) İstenilen renkteki Court ACY 75cm çekpass ile zemine1 kat (saha enine) uygulanır.
b) Kuruma süresini tamamlayan -Court ACY dairesel zımpara makinesi ile zımparalanarak düz satıh
     elde edilir.
c) Düzeltilen zemin üzerine -Court ACY 75cm çekpass ile 1 kat (saha boyuna) uygulanır.
d) Kuruma süresini tamamlayan -Court ACY gerek görülürse bir kez daha dairesel Makinesi ile 
     zımparalanarak düz satıh elde edilir.
e) Dolgusu tamamlanan zemin üzerine -CourtACY 75cm çekpass 2 kat(saha boyuna) uygulanır. 

5-     AKRİLİK KAPLAMA

a) UV - Silikon katkılı -Court TPC son kat olarak çekpass veya airless sprey ile uygulanır.

*Tüm aşamalarda; malzemenin reaksiyon süresini tamamlaması için yaklaşık 5-8 saat bekletilir.
  Bu aşama sonunda zemin kaplama kalınlığı (resurfacer dolguları hariç) 5.5mm olur.

6-     OYUN ÇİZGİLERİ

a) Kaplaması tamamlanan alanı üzerine net çizgisi esas alınarak uluslurarası ölçülerde işaretlenir.
b) Kağıt bant ile sınırlanan çizgiler,  -Court LNP ile en az iki kat boyanır.

* Reaksiyon süreleri 22 C° içindir. 
   Düşük ısılarda bu süreler uzar. 
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DIŞ MEKAN AKRİLİK ÇOK AMAÇLI SPOR SAHASI ZEMİN KATMANLARI

VAR OLAN KAUÇUK ZEMİNLERE UYGULANDIĞINDA

ÜÇ KOMPENANT SIVI KARIŞIK HALDE UYGULANABİLİR

Pro conford sistem ZENGER TEKNİK

ZENGERZEMİN AC-150

%100 Akrilik esaslı emprenye astarıdır.

BETON /  ASFALT

ZENGERZEMİN AC-300

Akrilik bazlı granulimetril quartz içeren
renkli boya kaplamasıdır. (2 Kat)

ZENGERZEMİN AC-200

%100 Akrilik esaslı yüzey düzenleyici ara kat kaplamadır

ZENGERZEMİN AC-250 CUSHION

%100 Akrilik esaslı
Cushion kaplamadır

ZENGERZEMİN AC-400

Oyun çizgilerinin belirlenmesinde
kullanılan çizgi boyasıdır.

ZENGERZEMİN AC-350

UV dayanımlı precoat kaplamadan sonra
isteğe bağlı uygulanan yüzey direnci arttıran
şeffaf kaplamadır.

INNOCUR / RAL-6034INNOCUR / RAL-6010INNOCUR / RAL-3009INNOCUR / RAL-5015

ÖZEL RENKLER MEVCUTTUR

PRO
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DIŞ MEKAN ÇOK AMAÇLI AKRİLİK SPOR SAHALARI (PROCONFORT SİSTEM)

Kullanım amacına bağlı olarak muhtelif reçine ve sentetik dolgularla küçük veya geniş alanlar için özel olarak 
tasarlanmış açık ve kapalı alanlarda kullanılabilen estetik, dekoratif, hijyenik, kaydırmaz, hava koşullarına ve 
ısı farklılıklarına, yoğun yaya trafiğine ve kimyasallara dayanıklı yol ve zemin kaplama malzemesidir. Su bazlı 
akrilik reçine ve muhtelif sentetiklerle modifiye edilmiş, spor sahaları için özel olarak tasarlanmış, estetik ve 
ekonomik zemin kaplamalarıdır. Tercihen asfalt veya özel astarı ile beton üzerine muhtelif renklerde 2 - 3 mm 
kalınlığında uygulanır. Sistem bitüm modifiye sentetik yüzey düzenleyici, sentetik kaplama ve sentetik son 
kat boya'dan oluşmaktadır. Açık ve kapalı olan tüm zeminler için çok amaçlı olarak geliştirilmiş olup ANAS - 
İtalyan Yol inşaat bakım ve onarım kurumu - tarafından uygunluğu, kimyasal dayanımı ve antiskid özelliği 
belgelendirilmiştir. Ticari ve Endüstriyel zeminler; Bisiklet yolları, Helikopter pistleri, Site içi yürüyüş yolları, 
Otoparklar Kaldırımlar, Kaydırmazlık istenen tüm alanlarda Asfaltın yağlara ve bozulmaya karşı 
korunmasında Betonun yağlara ve tozumaya karşı korunmasında SUPERSOFT W.S. 
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ARNAVUT KALDIRIMI 
GRANİT RENKLİ BLOK
KAUÇUK

ARNAVUT KALDIRIMI 
GRANİT RENKLİ BLOK
KAUÇUK

DlŞ MEKAN
BLOK ARNAVUT 
KALDIRIMI
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TEKNİK ÖZELLİKLERİ

100 cm x 100 cm ölçülerinde, 13, 20 ve 26 mm kalınlıklarda 
imal edilmektedir.
Spor ve oyun minderleri özel köpük kauçuktan mamül yap-boz 
kareler şeklinde çok amaçlı yer kaplamalarıdır.
Yap-boz dizaynı minderlerin birbirlerine geçerek sıkıca 
birleşmelerini ve gerektiğinde rahatça sökülüp bir Salondan 
diğerine taşınmalarını sağlar.
Köpük kauçuğun yoğunluğu düşme ve çarpmalarda oluşan 
darbeleri ve şokları absorbe edebilecek özelliktedir.
Aşınmaya karşı mukavimdir.
Yumuşaklığına rağmen kaygan değildir.
Suyu emmez ve koku barındırmaz.
Kolayca temizlenir, su ve sabunla yıkanabilir.
Isı izalasyonu sağlar.
Elektrik geçirmez.
Ses yalıtımı sağlar.

Çocuk oyun odalarında,
İç mekan oyun odaları ve salonları,
Anaokulları, çocuk yuvaları ve kreşlerde,
Uzakdoğu sporları merkezlerinde,
Taekwondo müsabaka minderi,
Karate müsabaka minderi,
Judo müsabaka minderi,
Kapalı spor salonlarında,
Fiziksel rehabilitasyon merkezleri,
Fitness ve sağlık kulüplerinde, 
(Step, Aerobik, Jimnastik, Vücut Geliştirme Salonları)
Balkon ve teraslarda,
Fuar Standlarında ve esneklik istenen tüm 
iç mekanlarda kullanılmaktadır.

KULLANIM ALANLARI
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Tatami yumuşak yer minderlerimiz birbirine geçmeli, kalın ve yumuşak, toksik madde içermeyen sağlam EVA maddeden 
yapılmaktadır. Tatami minderleri yumuşak ve rahat bir ortam yaratmak istediğiniz her yerde kullanabilirsiniz. 
Kurulumu pratik, kaldırılması ve saklanması ise çok kolaydır. Kullanım yerlerini şu şekilde sıralayabiliriz:
 

Anaokulu ve ilkokullar.
İç mekan oyun parkları.
Hastane ve sağlık kuruluşları.
Kreşler.
Müzeler.
Bekleme salonları.
Spor salonları.
Fiziksel rehabilitasyon merkezleri.
Hatta eviniz.
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POLIÜRETAN / AKRİLİK TABAKA KATMAN KESİTİ

ALT YAPI :  
 Beton, asfalt, ahşap, vb. zeminler üzerine uygulanabilir.

  
ALTYAPIDA ARANILAN ÖZELLİKLER.

 
 
* Uygulanacak yüzeyin pürüzsüz ve düzgün olması,  
* Eğimli olmaması,   
* Rutubetten tamamen arindirilmis olmasi gerekmektedir.  

 
 

(İÇ MEKAN) TEKNiK ÖZELLiKLER :

* 5-7 mm. (8kg/m²) blok antistatik kauçuk taban + 3 mm. 
   poliüretan esaslı coating'den oluşup, kapalı spor     
   salonlarının tümü için ideal bir kaplamadır.
* Mat boyası sayesinde ışık yansımalarını tamamen önler.
* Ağır cisimlerin zemine yaptığı basınçtan etkilenmez.
* Poliüretan esaslı bir boya ile kaplandığından çizilme ve
   aşınmaya karşı son derece dayanıklıdır.
* Sadece temizlik bakımı ile uzun yıllar özelliklerini      
   kaybetmeden kullanılır.

1
2
3
4
5

İÇ MEKAN POLİÜRETAN / DIŞ MEKAN AKRİLİK SPOR SAHA ZEMİN KATMANLARI

1
2
3
4
5

Regupol (Kauçuk Zemin)

Seale (Macun Tabaka)

UV katkılı 1.Akrilik Tabaka

UV katkılı 2.Akrilik Tabaka

UV katkılı Mat Boya 

(İstenilen Renkte)

Çizgi Boyası

UV Koruyucu Tabaka

Regupol (Kauçuk Zemin)

Seale (Macun Tabaka)

Poliüretan 1.Katman

Poliüretan 2.Katman

Mat Boya 

(İstenilen Renkte)

Çizgi Boyası 

UV Tabaka

İÇ MEKAN POLİÜRETAN KATMANLAR

DIŞ MEKAN AKRİLİK KATMANLAR

(DIŞ MEKAN) TEKNiK ÖZELLiKLER :

* 5-7 mm. (8kg/m²) blok antistatik kauçuk taban + 3 mm. 
   akrilik esaslı coating'den oluşup, açık spor alanları, tenis
   kortları ve basketbol sahalarının tümü için ideal bir
   kaplamadır.
* Mat boyası sayesinde ışık yansımalarını tamamen önler.
* Ağır cisimlerin zemine yaptığı basınçtan etkilenmez.
* UV korumalı - Akrilik esaslı bir boya ile kaplandığından 
   çizilme ve aşınmaya karşı son derece dayanıklıdır.
* Sadece temizlik bakımı ile uzun yıllar özelliklerini 
   kaybetmeden kullanılır.
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3. Tartan Üstü Akrilik Zemin Kaplama 

ÇOK AMAÇLI SPOR SAHA ZEMİN KAPLAMASI

Tartanüstü Akrilik Kaplama özellikle tenis kortları zeminleri için geliştirilmiş, Usta tenisçilerin tercihi Master kortların 
vazgeçilmez zemin kaplamasıdır. Saha içersinde topun mükemmel olarak kontrolünü sağlayan kauçuk tabanlı akrilik 
esaslı esnek zemin kaplamalarıdır. Açık havada oynanan tüm spor oyunları için uygundur.

Malzemeler: 

Aderans sağlayan self-levelling akrilik astar, üzerine siyah granüle kauçukların poliüretan bağlayıcılar ile karıştırılarak 
özel finişerle zemine yerleştirilmesi ve üzerine akrilik kaplama ve üzerine son kat akrilik boya yapılmasından ibarettir. 
Zemin: Düzgün şaplanmış beton veya asfalt yüzey.
Toplam Derinlik: 7 mm kalınlığında tartan tabaka+ 2 mm akrilik kaplama yapılması.
Renk: Muhtelif
Bileşim: Gözeneksiz . 

4. Tartan Üstü EPDM Kaplama 

Tanımı: Toplam 15 mm. kalınlıkta uygulanabilen, 2 katmanlı, 8 mm. kalınlıktaki alt tabakası orjinal SBR kauçuk 
granülleri ile poliüretan bağlayıcının, 7mm. kalınlıktaki üst tabakası renkli ve ultraviyole dayanımı yüksek EPDM kauçuk 
granülleri ile tek komponentli poliüretan bağlayıcının karışımdan oluşan su geçirgen, esnek, sporcu sağlığına uygun ve 
çivili ayakkabı mukavemeti yüksek, sentetik spor saha zemin sistemidir. 

 
Kapalı ve açık tenis kortları,  
basketbol, voleybol sahalari,  
atletizm pistleri ile tüm açık spor saha ve çocuk oyun alanı zeminlerine uygundur.  

Kullanim Yerleri:
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TARTAN ZEMİN KAPLAMA - SPOR SAHALARI ZEMİN KAPLAMALARI

Hem asfalt hem de beton zemin üzerine uygulanabilen, yumuşak, estetik, su geçirimli, top ile oynanan bütün spor 
dalları, yürüyüş yolları için uygulanan uygun ve uzun ömürlü polimer malzemelerden yapılan kauçuk esaslı zemin 
kaplama türüdür.

Tartan zemin kaplama malzemelerinin birçok farklı renk seçeneği mevcuttur.
 

Tartan zeminler yoğun kullanım alanlarında kaymayı engeller ve düşme riskini yoğun kullanım alanlarında azaltır, bu 
sayede kauçuk döşendiği mekanda koşma veya yürüme güvenliğinizi sağlar.

 Tartan zemin kaplamaları yoğun kullanım alanlarında kullanıma dayanıklı şekilde tasarlanmıştır. Müşterilerimize 
garantili olarak teslim edilmektedir. Bu zeminlerde oluşacak hafif çizikler, üzerinde yüründükçe kendiliğinden yok olur ve 
düzelir çünkü kauçuk tartan zeminlerin yoğun bir renk pigmentasyonu vardır. Yoğun kullanım alanlarına döşenen tartan 
zeminlerin yenilenme gereksinimi yoktur.

Tartan zeminde yürümek diğer zemin kaplamalarında yürümekten daha konforludur. Kauçuk zeminler adımlardan ve 
tekerlekli aletlerden çıkan gürültüyü en aza indirir.
 

Tartan zeminlerin cilası malzemenin içine uygulandığı için yüzeyine ayrıca cila uygulayarak bakım yapmak gereksizdir. 
Bu sayede kauçuk zemin masrafa neden olmaz ve bakımı diğer zeminlere nazaran çok daha kolaydır. Temizliği kolayca 
yapılabilir.
 

Tartan zemin kaplamaları dünyada yüzlerce stadyumda, basketbol sahalarında, voleybol sahalarında, tenis kortlarında, 
yürüyüş ve koşu yollarında, spor tesislerinde, çocuk oyun parklarında, havuz kenarlarında, okullarda, üniversitelerde, 
kamu ve askeri kuruluşlarda ve ulaşım tesislerinde kullanılmaktadır.
 

Kauçuğun kullanımı doğal kaynakların korunması adına olumludur. Kauçuk zemin kaplama ürünleri çevreye zarar 
vermeyen ürünlerdir, kauçuk ürünlerin yapımında kullanılan yüksek kalitedeki bileşenler sayesinde artık maddeler 
minimuma iner. Herhangi bir sebepten dolayı uygulandığı yerden çıkartılan kauçuk kaplanmalar geri dönüşümlü 
oldukları için doğaya zarar vermeden kanunların gerektirdiği şekilde ortadan kaldırılabilir. Kauçuk zemin kaplamalarında 
kanserojen maddeler yoktur. Halojen, formaldehit, asbestos ve CFC gibi zararlı maddelerden tamamen farklıdır.

 
Estetik

 
Kaymaya neden olmaz:

 
Kalıcılık:

Rahatlık ve Gürültüyü emme:

Bakımı:

Kullanım alanları:

Çevre Dostu:
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10 yıl garantili tartan zemin
çocuk oyun alanları

tartan pist uygulaması

tartan pis kesiti
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BLOK ÖLÇÜ/cm 

     

BLOK 

70X100X4 

39 kg 

BLOK PAZEL 48 22100 

470100

80,49 TL

 

      

BLOK 

300X130X4 

39 kg 

BLOK BAL PETEĞİ 48 22100 
470100

80,49 TL

             

BLOK 
70X100X2 
19,5 kg 

BLOK BAL PETEĞİ 48 22100 
270100

45,90 TL

FİYATLARIMIZ                       İSTANBUL TİCARET ODASI TASTİKLİDİR

www.istonzemin.com SERI 

BLOK 
300X130
20 x 25x4 cm
39 kg 

/120x300

 ANTİSTATİK VE HİJYENİK BLOK SBR ZEMİN MALZEMELERİ 

BLOK AŞIK TAŞI

BLOK AŞIK TAŞI

BLOK AŞIK TAŞI

48 22100 
270100

48 22100 
370100

48 22100 
470100

BLOK

70x100

20x25x2

19,5 kg

BLOK
70x100/120x300
20x25x3 cm
29,25 kg

45,90 TL

69,05 TL

80,49 TL

 

BLOK 

70X100/120x300 

20 x25 x 3BLOK BAL PETEĞİ 48 22100 

370100

69,05 TL

 

BLOK 

70X100x120x300 

50 x 50 x3 

29,25 kg 

BLOK PAZEL 48 22100 

370100

69,05 TL

 

                                  

BLOK PAZEL 48 22100 
270100

BLOK 

70X100X2 45,90 TL

 
 
                                

BLOK ÜRÜN FIYATI 
(M²) 

                           
ISO 9001

LL-C(Certification)
ISO 14001

LL-C(Certification)
OHSAS 18001

LL-C(Certification)

TÜRK PATENT           ENSTİTÜSÜ
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www.istonzemin.com SERI 

BLOK 
300x130/120x300
20x25x4 
36/39 kg 

BLOK 
70x100x2
17/19,5 kg 

BLOK 
70x100/120x300 
20 x25 x 3 
25/29,25 kg 

BLOK 
70x100x120x300x4
36/39 kg 

BLOK 
10x8x100

BLOK 
17x14x100

 ANTİSTATİK VE HİJYENİK BLOK SBR ZEMİN MALZEMELERİ 

BLOK DİKTÖRTGEN / DÜBELLİ

BLOK DİKTÖRTGEN / DÜBELLİ

BLOK DİKTÖRTGEN / DÜBELLİ

BLOK KARO / DÜBELLİ

BLOK KARO / DÜBELLİ

BLOK KARO / DÜBELLİ

BLOK KİLİTLİ SU OLUĞU

BLOK KİLİTLİ BAHÇE BORDÜRÜ

48 22400
270100

48 22400 
370100

48 22400 

470100

48 22500 
270100

48 22500 
370100

48 22500 
470100

48 22600 
810100

48 22700 
910100

BLOK
70x100
20x25x2
17/19,5 kg

BLOK ÖLÇÜ/cm 

BLOK
70x100/120x300
20x25x3
25/29,25 kg

45,90 TL

69,05 TL

80,49 TL

45,90 TL

69,05 TL

80,49 TL

28,03 TL

47,23 TL

 

                                
BLOK ÜRÜN FİYATI 

(M²) 
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Plaka TOZ BOYAMA

Plaka SİYAH

Plaka TOZ BOYAMA

Plaka SİYAH

YÜKSELTİLMİŞ PLAKA SİYAH
(Yumurtalı)

48 20119
505020

48 22113
505040

48 20119
505040

48 20113
505030

48 22213
505050

48 20219
505050

48 20223
505050

48 20023
202515

48 20023
202525

50 X 50 X 2 45,79
TL

69,14
TL

64,35
TL

53,46
TL

64,87
TL

67,92
TL

                                

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 
 

    

 

   
 

YÜKSELTİLMİŞ PLAKA TOZ
 BOYAMA (Yumurtalı)

YÜKSELTİLMİŞ PLAKA EPDM
(Yumurtalı)

PLAKA EPDM

PLAKA EPDM

50 X 50 X 4

50 X 50 X 4

50 X 50 X 3

50 X 50 X 5

50 X 50 X 5

50 X 50 X 5

20 X 25 X 1.5

20 X 25 X 2.5

67,75
TL

53,18
TL

67,92
TL

www.istonzemin.com SERI BLOK ÖLÇÜ/cm 

                                
BLOK ÜRÜN FIYATI 

(M²)  

YAPIŞTIRMA UYGULAMA FİYATI...............................................15.00 TL

NOT: FİYATLAR M² FİYATLARIDIR.
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NOT: FİYATLAR M² FİYATLARIDIR.

DIŞ MEKAN AKRİLİK KAPLAMA UYGULAMA KATMANLARI

64,00 TL + KDV

İÇ MEKANPOLİÜRETAN ZEMİN KATMANLARI

69,00 TL + KDV

69,00 TL + KDV

KAUÇUK BLOK ARNAVUT KALDIRIMI

69,00 TL + KDV

KİLİTLİ BLOK KAUÇUK

100x100x4 cm

5x10 / 5x5 cm
300x120 / 70x100 cm
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Çelik halatlara monte edilen
ışık kesici

 48 14100 000000

85 TL+KDV 

Kompozit Engelli Rampası

 48 15100 020415Yükseklik=2 mm x 4 mm
Genişlik =15 cm
Uzunluk =155 cm

100 TL+KDV 
Metal - Kompozit pahlı 
SBR kauçuk merdiven
1 adet basamak
35 cm x 100 cm (4 cm kalınlık)

 48 24140 000000

Kompozit üst geçit merdiven 
korkulukları
(m² 7 mm)

210 TL+KDV  48 14500 881408

KitapBank 575 TL+KDV  48 13100 000003

Portatif Emniyet Bariyeri -Takım 950 TL+KDV  49 300000 25

Lamba Zıvanalı Kauçuk Granül
dolgulu Kompozit Ses Bariyeri

495 TL+KDV 3,20x1

70 TL+KDV 
(1mtül)
3 adet ışık kesici

Işık kesici

90 TL+KDV 
(1mt) 
adet ışık kesici

mt
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Dünya Kültür Hizmeti

Takdir Belgesi ile Onurlandırılarak Desteklenmektedir...

K
İT

A
P

B
A

N
K

Dünya Kültür Başkentinde Dünya Kültür Hizmeti sloganı ile yola çıkan kitapbank, kısa sürede caddeleri, sokakları, parkları, 

okul bahçelerini, sahilleri kapladı...

Halkımız Kitapbank'lardan memnun.. Medya'nın da ilgisini çeken Kitapbank yakında tüm şehirlerde yerini alacak. 

Bu kültür hazinesini sınırların da ötesine taşıyacağız...
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* Park ve Bahçeler
* Site Alanları
* Okullar
* Sahil Kenarları
* Belediyeler
* Üniversiteler
* Dersaneler
* Kitapbank Sınıfları

KULLANIM ALANLARI

* Kompozit Fiber
* Ergonomik
* AB normlarına uygun
* Darbelere dayanıklı
* Ani ısı değişimlerine dayanıklı
* UV korumalı
* Yanmaz, kırılmaz
* Renk değiştirmez
* İstenilen logo uygulaması
* 50 litre ağırlık hazneli
* Paslanmaz çelik montaj aparatlı
* Sınırsız renk ve doku alternatifi

ÖZELLİKLERİ

Ölçü          (cm)
Yükseklik   (cm)
Ağırlık        (Kg)

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Kitapbank

Book Bench
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D ü nya K i t a p b a n k ’ l a r ı Ko n u ş u yo r. . .
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T.C AiLE VE SOSYAL POLiTiKALAR BAKANLIĞI 
ÖZÜRLÜ ve YAŞLI HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
HİSSEDİLEBİLİR YÜZEY ÇALIŞTAYI-I 

T.C.

BAŞBAKANLIK 

ÖZÜRLÜLER 

İDARESİ 

BAŞKANLIĞI

1997
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HİSSEDİLEBİLİR YÜZEY ÜRÜNLERİNE AİT TEKNİK ŞARTNAMEDİR

Hissedilebilir yüzey ürünlerine ait genel özellikler:

 

1- Kaymaz özellikte olmalıdır. Üzerinde kaymaz tabaka için çıkıntılar bulunmalıdır.

2- Sıcak havalarda koku yapmamalıdır.

3- Temizlik malzemeleriyle kolayca temizlenebilmelidir.

4- Mekanik mukavemeti yüksek olmalıdır.

5- İç ve dış mekanlara kolaylıkla uygulanabilir olmalıdır.

6- Elastik özellikte olmalıdır.

7-UV ışınlarına dayanıklı olmalı ve renk değiştirmemelidir.

8- Temizlikte kullanılan alkali ve asidik özellikli kimyasallara dayanıklı olmalıdır.

9- Yanmaya karşı mukavemeti olmalı alev geciktiriciler ihtiva etmelidir.

10- Sarı renkte olmalıdır(RAL 1003).

11- Farklı bir akustiğe sahip olmalıdır.

12- Ebatları 40x40 cm ebadında olmalıdır.   

Kılavuz ize ait teknik özellikler:

 

1- En az 6 adet kılavuz iz çizgisi bulunmalıdır.

2- Çubuk kenarları pahlı olmalıdır. 

3- Çubuk aralıkları 65-75 mm olmalıdır. 

4- Çubuk düz sırt genişliği 20-25 mm arasında olmalı, alt taban genişliği düz sırttan 10 mm fazla olmalıdır.

5- Çubuk düz sırt uzunluğu 360-370 mm arasında olmalıdır.

6- Çubuk drenaj aralıkları 20-30 mm arasında olmalıdır.

7- Çubuk yüksekliği 5-5,5 mm arasında olmalıdır. 

8- Bitmiş döşeme kodundan en fazla 8 mm yüksek olmalıdır(yapıştırıcı malzeme dahil).

GÖRME ÖZÜRLÜLER;

Genel;
 
Görme özürlüler, basit ve net bir şekilde tasarlanmış (dörtgen planlara göre çizilmiş) bina ve düzenlemelerde yollarını daha 
kolay bulurlar. 
Zemin kaplamaları sert, düz ve kaymaz malzemelerden seçilmelidir. Zemin sınırları dokunmak suretiyle algılanabilmelidir. 
İyi, düzenli ve göz kamaştırmayan bir aydınlatma nesnelerin ayırt edilmesini kolaylaştırır ve dolayısıyla güvenliği arttırır.

Şehir; 

Yaya bölgelerindeki engeller kaldırılamıyorsa, çevrelerinden güçlü bir görsel kontrast veya canlı renkler ile ayrılmaları gerekir. 
Reklam veya bilgilendirme panoları, güneşten koruma storları, hidrolik kapılar gibi asılı veya çıkıntılı engeller yerden en az 
2,10 m yüksekliğe konulmalıdır. Eğer bu mümkün değilse kör bir kimse bunları bastonunun yardımıyla yerden en fazla 0,30 m 
yükseklikteki kenarlarını farkedebilmelidir. 
Yayaların dolaştığı bölgelerde çıkıntı oluşturan engeller, özellikle de baş hizasında bulunan uyarı levhaları tehlikelidir. 
Körler bastonları ile dokunmak suretiyle parmaklıkların yatay çubuklarını (yüksekliği en az 0,30 m) veya kesintisiz devam 
eden bir kaide veya seviye farkını (en az 0,30 m yüksekliğinde) algılayabilmelidir. 
Farklı bir seviye (örneğin kaldırım) yayayı araç trafiğinden korur. Bu da görme özürlülerin yönlerini daha kolay bulmalarını 
sağlar ve kazalar konusunda uyarıcı olur. Yaya alanlarında dokunmayla algılanabilen yönlendirici çizgiler, görme özürlülerin 
yönlerini daha kolay bulmalarını sağlar. Kaldırım kenarlarının yüksekliği, tekerlekli sandalyeye bağımlı özürlüler için 30 mm.'yi 
aşmayacak ancak körler için de 30 mm.'den daha az olmayacaktır. 
Şose ile yayalara ayrılmış güvenli alanların kenarı arasındaki seviye farkı 30 mm'dir. Yaya geçitlerinin görsel olarak veya 
dokunma yoluyla algılanabilmesi için zemin kaplaması ve rengi farklı seçilmelidir. Işıklı sinyaller, sesli veya titreşimli 
sinyallerle tamamlanmalıdır. 

T.C.

BAŞBAKANLIK 

ÖZÜRLÜLER 

İDARESİ 

BAŞKANLIĞI

1997
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Çubukların algılanabilirliğinin önemli olduğu,

Çubukların çok kalın olmasının algılamayı azalttığı,

Çubukların üst yüzeyinin (sırtının) dairesel değil, düz olması durumunda yürüme eyleminin daha konforlu ve rahat olduğu,

Çubuk düz sırt genişliğinin 2,5 cm olması gerektiği,

Çubuk ve kubbe aralıklarının yeterince geniş olmasının beklendiği,

Ayak taban genişliğinin önemli bir unsur olarak dikkate alınması gerektiği,

Kubbe yüksekliğinin en fazla 5 mm olması gerektiği, daha yüksek olması durumunda takılmaların meydana gelebileceği,

Konforlu yürüyüşün sağlanmasının önemli olduğu,

Kubbelerin şaşırtmalı dizilimle uygulanmasının karışıklığa neden olabileceği ve bu şekilde uygulanmaması gerektiği, paralel dizilimli

uygulamaların yön değişikliğinde uyaran olarak kullanılabileceği,

Kubbelerin arasının çok sık olmaması gerektiği,

Çubuk eniyle kubbe çapının farklı olmasının algılamaya katkı sağlayacağı,

Peron gibi tehlikeli alanlarda kubbelerin diziliminin farklı bir düzende olması gerektiği konularında görüş birliğine varılmıştır.  

1- Dengeli bir yürüyüş ve sağlıklı bira izleme için malzemeler hangi özelliklere sahip olmalıdır? Sorusu çerçevesinde,

Hissedilebilir yüzey malzeme dokusunun kaldırımın zemin döşemesi dokusundan farklı olması gerektiği,

Hissedilebilir yüzey malzemesinin pürüzlük bakımından zemindeki diğer döşeme malzemelerinden farklılığının algılanması,

Hissedilebilir yüzey malzemesi ve uygulanmış olduğu alandaki zemin kaplamasının eş düzeyde olması ya da zemin kaplamasından

Tolere edilebilir yükseklikte döşenmesi gerektiği,

Kubbe yüksekliklerin çok fazla olması durumunda yayaların takılmasına neden olduğu, kubbelerin hissedilebilir yükseklikte olması

gerektiği,

Hissedilebilir yüzey malzemesinin çevresindeki zemin kaplaması ile zıt renkte olması gerektiği ve böylece az görenler için de 

kullanılabilirliğinin sağlanabileceği, 

Kullanılan malzemenin ses farkı ile yürüme eylemine destek vereceği (geri dönüş), ancak dış mekandaki seslerle de karışabileceği 

düşünüldüğünden bu kritere dikkat edilmesi gerektiği, 

Kılavuz iz çubuklarının hareket yönü tayininde kolaylık sağlaması için yeterli uzunlukta olması gerektiği,

  

2- Hareket yönünü koruma kolaylığının sağlanması için malzemeler hangi özelliklere sahip olmalıdır? Sorusu çerçevesinde,

konularında görüş birliğine varılmıştır. 

GRUP OTURUMU:

HİSSEDİLEBİLİR YÜZEY MALZEME ÖLÇÜLERİ

 

Oturum Başkanı: Halime DEMİRKAN, Prof.Dr., Bilkent Üniversitesi

Raportör: Ebru GÜZELDEREN, Yrd. Doç.Dr., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Genel ilkeler olarak:

   Paralel dizilimli kubbeler ve düz paralel çubukların kullanılması gerektiği

   Kesik kubbelerin “uyarıcı”, devam eden çubukların da “kılavuz iz” olarak nitelendirildiği,    uyarıcı yüzey kubbelerinin kullanıcılar 

   ve uygulayıcılar açısından karışıklık yaratmaması için paralel dizilimli olarak kullanılması gerektiği ortaya konulmuştur. 

   Hissedilebilir yüzey uygulamalarının teknik özellikleri, 3 ana tartışma konusu çerçevesinde değerlendirilmiştir:  

Uyarıcı yüzeye ait teknik özellikler:

 

1- En az (7x7) 49 adet kubbe bulunmalıdır. 

2- Kubbeler paralel dizilimli olmalıdır.

3- İki kubbe merkezi arasındaki uzaklık 65-75 mm arasında olmalıdır.

4- Kubbe üst çapı 15-18 mm arasında olmalı, alt taban genişliği düz sırttan 10 mm fazla olmalıdır.

5- Kubbe yüksekliği 5-5,5 mm olmalıdır.

6- Kubbe merkezleri ile çubuk eksenleri aynı hizada olmamalıdır.

7- Bitmiş döşeme kodundan en fazla 8 mm yüksek olmalıdır(yapıştırıcı malzeme dahil).

  T.C.

BAŞBAKANLIK 

ÖZÜRLÜLER 

İDARESİ 

BAŞKANLIĞI

1997
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II. GRUP OTURUMU:

HİSSEDİLEBİLİR YÜZEY YER BELİRLEME VE UYGULAMA ALANLARI ÇALIŞMASI

 

Başkan: Hülagü Kaplan, Doç.Dr., Gazi Üniversitesi

Başkan Yrd: Banu Altunay, Öğretim Gör., Dr. Gazi Üniversitesi

Oturum Sekreteryası:

 

Merve Yavuzdemir, Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü (Mülga Özürlüler İdaresi Başkanlığı)

Sevinç Barınır, Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü (Mülga Özürlüler İdaresi Başkanlığı)

Hayri Ulvi, Araştırma Gör., Gazi Üniversitesi

a-Genel Kurallar

1- Engelsiz izi tanımlamak için öncelikle kaldırım genişliğinin tanımlanması gerekmektedir. Kaldırım genişliği en az 150 cm 

    genişliğinden dar olamaz. Dolayısı ile kaldırım genişliği en az 150 cm olmalıdır. 150 cm’den küçük kaldırımlar “geçit” olarak 

    adlandırılabilir.

2- Engelsiz iz kentin her kaldırımda olmak zorunda değil ancak iz ağı gerekli ihtiyaçlara yönlendirmelidir. Her kent 5378 sayılı 

    Özürlüler Kanununun Geçici 2.ve 3.Maddelerinde belirtilen kullanımlar dahilinde gerekli ağ kurgusunu yapmalı ve bu bir 

    programa bağlanmalıdır. 

3- Yapılacak program katılımcı bir yaklaşımda olmalıdır. “Kentsel Engelsiz İz Ağı” olarak adlandırılabilecek ağ kurgusu 

     kapsamında iz sürekliliği ve dallanma yeterliliği düşünülmelidir. 

4- Bu ağ kamuya ve topluma açık binaların engelsiz girişlerine yönlendirme yapmalıdır.

5- Çalışma etaplar halinde yapılmalı ve ilk etap kentsel çekirdek olan merkezden başlamalıdır. (MİA)

6- Yerel Yönetimler, Yerel Yönetimlerce oluşturulacak ve sürdürülecek olan Engelsiz İz Ağının(Kılavuz İz, Uyarıcı Yüzey ve 

     Yönelim     Yüzeyi) tüm zaman boyunca herhangi bir engelle kapatılmamasını(basit ve hareketli engel) sağlamakla 

     görevli ve sorumludur. 

Kubbelerin rahat algılanabilmesi için kubbe üst çapının uygun ölçüde olması gerektiği,

Kubbelerin şaşırtmalı ya da paralel dizilimli olmasının algılamada bir fark yaratmadığı,

Uyarıcı hissedilebilir yüzeylerde konforun önemli olmadığı,

Kılavuz iz-uyarıcı yüzey geçişlerinde, çubuk başlangıç ya da bitişlerinin dairesel biçimde olmaması, köşeli olması gerektiği,

Çubuk kenarlarının pahlı olması gerektiği, aksi halde uyarıcı yüzey kubbeleriyle karışabileceği,

Kubbe aralıklarının ayak tabanı ile en az iki tanesine basılacak mesafede olması gerektiği, 

Ülkerlerin kendilerine özgü antropometrik ölçüleri olduğu, kabartmaların omuz, ayak v. antropometrik ölçülerden yola çıkarak 

tespit edilmesi gerektiği,

Antropometrik ölçülere göre ayak basış noktaları ve basış kuvvetleri ile çalışma yapılması gerektiği,

Hissedilebilir yüzey malzemelerinin modül genişliğinin 30 cm veya 40 cm olması durumunda uygulamanın daha kolay olacağı,

Görme özürlü kullanıcıların talepleri doğrultusunda kılavuz iz genişliğinin en az 35 cm-40 cm olması gerektiği,

Dar kaldırımlarda hissedilebilir yüzey uygulamasının genişliği dar da olsa yapılabileceği,

Mevcut kaldırımlarda kılavuz iz genişliğinin 30 cm genişliğinde hissedilebilir yüzey uygulaması ve daha geniş kaldırımlarda

en az 40 cm genişliğinde hissedilebilir yüzey uygulaması yapılabileceği,

Farklı uygulamalara yol açılmaması için hissedilebilir yüzey genişliğinin en az 40 cm en fazla 60 cm olması gerektiği, 80 cm 

genişliğinde kılavuz iz uygulamalarında görme özürlülerin yön duygusunu yitirdikleri,

Malzeme uygulamalarında iklim şartları ve diğer koşulların göz önünde bulundurulması gerektiği,

Yüzeylerin ıslandığında da kaygan olmaması gerektiği belirtilmiştir. 

  

2- Kubbelerin ve çubukların birbirlerinden ayırt edilebilmeleri için hangi özelliklere sahip olmaları gerekmektedir?

    Sorusu çerçevesinde:
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1-KILAVUZ İZ ÖLÇÜLERİ

20 mm 30 mm 40 mm

8 mm
3 mm

4
0
0
 m

m

400 mm

Görme Engelli Kırılmaz /Poliüratan/EPDM/NBR/Kompozit Plakalar 
Uyarıcı Döşeme 
400*400*3 mm 

20 mm 30 mm 25 mm

8 mm 3 mm

4
0

0
 m

m

400 mm

1-UYARICI YÜZEY ÖLÇÜLERİ

T.C.

BAŞBAKANLIK 

ÖZÜRLÜLER 

İDARESİ 

BAŞKANLIĞI

1997
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2-ELİPTİK YÜZEY ÖLÇÜLERİ

1
3

3
,5

 m
m

200 mm

400 mm

TEKNİK ŞARTNAME

 

Ekteki Çalıştay raporu sonuçlarına ve standartlarına 

uygun ürünlerdir 

Poli üratan/Poli praopülen/SD GLASS Cam elyaf 

liflerinden imal edilmiştir. 

Kimyasal bağlayıcı olarak Darbe dayanımlı & Aşınmaya 

dirençli Epoxy bağlayıcı kullanılmaktadır. 

Döner kapıların olduğu yerde alternatif otomatik açılır 

düzlem kapıya yönlendirme yapılmalıdır. 

Hissedilebilir Yüzey BM (Accessibility for Disabled 

A Design Manual for Barrier Free Environment) 

standardında 60 cm, TS12576?da 50 cm olarak 

belirtilmiştir. Ancak özellikli alanlarda en az 40 cm. 

genişliğinde olmalıdır. 

3 Yıl uygulama 3 Yıl ürün garantisi bulunmaktadır. 

7- Bu düzenlemeler ilgili kanun ve yönetmeliklerde yer alacak biçimde mevzuata dahil olmalıdır. 

b. Önemli Uygulama Alanları:

YAYA GEÇİTLERİ

Kot farkının olduğu her yaya geçidinde uyarıcı yüzey kullanılmalıdır. 

Yaya geçidi genişliği kadar uyarıcı yüzey

uygulanmalıdır.

Yaya geçidine kılavuz iz ile yönlendirme

yapılmalıdır.

B

A

C

W

Footway

W

Roadway

W: about  30 cm
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Yaya geçidi rampasının başlangıcında rampa genişliğinde uyarıcı yüzey uygulanmalıdır. 

Türkiye'de kavşaklarda kavşak köşe yayından(kurb) 

kısımda yaya geçişi uygulaması olmadığından 

buralarda hissedilebilir yüzey uygulamasına gerek 

yoktur. Ancak bu düzenleme uygulanmaya 

başlandığında Japonya standardı başvurulacak 

bir kaynaktır. 

Trafik adalarında uyarıcı yüzeyin genişliği 80 cm olduğundan bu uygulamalar birbirine yakınsa kılavuz iz 

kullanılmayabilir, ancak genişse kılavuz iz ve uyarıcı yüzeyin birlikte kurgulanması gerekmektedir. 

MERDİVEN

Merdivenin olduğu yerde yapılabiliyorsa öncelikli olarak rampanın yapılması tercih edilmelidir.

Merdivene alternatif bir rampa sağlanamıyorsa mekanik çözümleri (dikey, yatay ya da platform asansör vb.) uygulanabilir. 

ÖNCELİK 1.
Uyarıcı yüzey merdiven öncesinde ve sonrasında 30 cm 
önce merdiven boyunca ve 60 cm derinliğinde 
kullanılabilmelidir.

ÖNCELİK 2.
Uyarıcı yüzey merdiven çıkış başlangıcında basamağa
bitişik, merdiven iniş başlangıcında ise basamak
genişliğinde ara bırakılarak uygulanmalıdır. 

a

w

W

W

w: about 30 cm
w

2
3

1
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Kılavuz iz merdiven öncesi uyarıcı yüzeye ortadan bağlanmalıdır. 

RAMPA

Rampa başı ve sonunda uyarıcı yüzey uygulanmalıdır.
Rampa boyunca hiçbir hissedilebilir yüzey uygulaması
yapılmamalıdır.
Rampalar çevre ve bina bağlantısını daha rahat 
sağlıyorsa merdivenin yerine %6'yı geçmeyen 
rampa yapılmalıdır.

RAYLI SİSTEM

İç mekanda ve istasyon bütünlüğünde, peron boyunca kesik kubbeli uyarıcı yüzey kullanılmalıdır.

Dış mekanda düşük tabanlı araç istasyonlarında ise eliptik şeklinde uyarıcı yüzey kullanılmalıdır. (Türkiye'de bu 

ulaşım çeşidi yaygın olmamakla birlikte düşünülmesi gereken bir uygulamadır.) 

Peron boyunca uygulanan uyarıcı yüzey araç kapılarında
genişletilmelidir. Kapıların bu alanda durması 
sağlanmalıdır. Merdiven ve asansörlere en yakın yerden 
araç kapılarına yönlendirme sağlanmalıdır. 

DURAK

Duraklara kılavuz iz ile yönlendirme yapılacak ve otobüslere biniş ve inişlerde uyarıcı yüzeyler genişletilerek 

uygulanacaktır.

Uyarıcı yüzey araç kapısı genişliğinde uygulanacaktır. 

w

w: about 30cm

The entrance to the
underground crossing

w w

w w

w: about 30cm

The entrance to the
underground crossing
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YÖN DEĞİŞTİRME

ÖNCELİK 1.
Yön değiştirme ögesi ile oluşan yön değiştirme bildirim
yüzeyinin kılavuz iz genişliğinden daha geniş döşenmesi.
Bu konuda Alman standardı ile ilgili şekil aşağıdadır. 

ÖNCELİK 2.
Yön değiştirme ögesinin kılavuz iz ögesi genişliğinde 
uygulanması.

DONATILAR ve HİZMETLER

Bankamatik, gişe vb. hizmetlerin önüne kadar kılavuz iz
ile yönlendirme yapılmalıdır. Kılavuz iz donatı önünde
uyarıcı yüzey ile sonlandırılmalıdır. Sesli uyarıcılar ile bu
uygulamalar desteklenmelidir. 

Düşeyde tehlike yaratacak elemanlar çevresinde 
(ağaç, direk, pano, levha vb.) tehlikeyi bildiren uyarıcı
yüzey kullanılmalıdır.

0,60

0,
60

0,
50

0,60160160

1

2

3

4

w

w: about 30 cm

w

T.C.

BAŞBAKANLIK 

ÖZÜRLÜLER 

İDARESİ 

BAŞKANLIĞI
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ASANSÖR

Kılavuz iz asansör kapısına değil. Asansör çağırma 
düğmesine yönlendirilmeli ve uyarıcı yüzey ile 
sonlandırılmalıdır. Uyarıcı yüzey asansöz kapısı
genişliğindedir.
Bu uygulama sesli uyarıcılar ile desteklenmelidir. 

BİNA GİRİŞLERİ

Uyarıcı yüzey kapı genişliği kadar döşenmelidir.

Döner kapıların olduğu yerde alternatif otomatik açılır düzlem kapıya yönlendirme yapılmalıdır.

Hissedilebilir Yüzey BM(Accesibility for Disabled A Design Manual for Barrier Free Environment) standartlarında 60 cm
TS12576'da 50 cm olarak belirtilmiştir. Ancak özellikli alanlarda en az 40 cm genişliğinde olmalıdır. 

FİYAT LİSTESİ

Özürlü ve yaşlılar için hazırladığımız Bakanlık Çalıştay onaylı hissedilebilir NBR & EPDM & Poliüretan Kauçuk
Zemin kaplama ürünlerimize ait adet fiyatlarımız bulunmaktadır. 

İç Mekan NBR & POLİÜRETAN Hissedilebilir Zemin Kaplamaları (400x400x3mm)

Kılavuz / Uyarıcı / Eliptik Adet 30 TL + KDV

Dış Mekan EPDM & POLİÜRETAN Hissedilebilir Zemin Kaplamaları (400x400x3mm)

Kılavuz / Uyarıcı / Eliptik Adet 37 TL + KDV

Anti Statik Çift Kompenantlı PU Yapıştırıcı Kg. 32 TL + KDV

Yapıştırma Uygulama ve İşçilik m³ 10 TL + KDV

Nakliye Şirketimize ait fiyattır.

30
60
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T.C AiLE VE SOSYAL POLiTiKALAR BAKANLIĞI 

ÖZÜRLÜ ve YAŞLI HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

HİSSEDİLEBİLİR YÜZEY ÇALIŞTAYI-I 

"ÖLÇÜLER" RAPORU SATANDARTLARINA GÖRE ÜRETİLMİŞTİR 
13-14 TEMMUZ 2011 ANKARA 
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Gürültü & Gürültü Kirliliği 

Hepimizin bildiği gibi günümüzde hızla artan nüfus, işgücü ve trafikteki araç 

sayısına paralel olarak gürültü kirliliğide artmış bulunmaktadır. Gün geçtikçe 

insanlar gelir ve yaşam standartlarının yükselmesi nedeniyle daha fazla 

gürültüye duyarlı hale gelmektedirler.                    

Peki nedir bu gürültü ve gürültü kirliliği?                  

Gürültü; Hoşa gitmeyen, istenmeyen, rahatsız edici ses olarak tanımlanmaktadır.

Gürültü Kirliliği ise ‘’İnsanın algılamasını ve işitme sağlığını olumsuz yönde 

etkileyen, beden ve ruh yapısını bozan, çalışma gücünü azaltan, rahat ve 

huzurunu kaçıran istenmeyen bir olgudur.

.

.

Aşırı gürültü ve sürekli rahatsız edici gürültü zararlıdır. Bu nedenle gürültünün etkisini asgaride tutulması gereklidir. Ev olarak kullanıma 

ayrılmış binalarda ses korunması ve yol gürültüsünün perdelenmesi (zenpanel ses bariyerleri) gürültü kaynağının türüne, korunacak 

alan itibarıyla bulunduğu yere ve sesin hangi yol aracılığıyla yayıldığına bağlı olarak, pek çok ses dağılması yolu ile sesin emilmesini 

hedef alan tedbirler-bunun anlamı akustik enerjinin başka enerji çeşitlerine dönüştürülmesidir.

"Genellikle ısı" ve ses dalgalarının yansıtılması yoluyla sesin 

azaltılması için kullanılan tedbirler birbirinden ayrılır.

Makrolon tek katlı ve çok katlı levhalar ikinci kategoriye aittir.

Ses basıncı seviyeleri ve ses azaltma endeksleri desibel 

cinsinden ifade edilir (kısaltması db).           

İnsan kulağı 10 db (A) büyüklüğündeki bir artışı ses 

yüksekliğinin iki katına çıkması olarak algılar, yani 70 db 

büyüklüğündeki bir araç trafiği gürültüsü 60 db 

büyüklüğündeki bir iş yerinin gürültüsünden iki kat daha 

yüksektir.

.
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Nasıl Ölçülür?

Ses düzeyi sonometre denilen cihazla ölçülür. 
Sesin ölçüm birimi desibel dir ve kısaca dB olarak 
ifade edilir. 
İnsan kulağının algılama özelliğide hesaba katıldığında 
bu birim dB(A) olarak gösterilir. 

Ses Azaltma 

Rm

Rw 

Ortalama ses azaltma endeksi Rm ve ağırlıklı ses azaltma endeksi Rw birbirlerinden ayrı olarak düşünülürler. 

Rm DIN 52210 kısım 1'e göre belirlenir, yani ses azalması frekans itibariyle ölçülür ve daha sonra aritmetik ortalama değer 

hesap edilir.  Ses azalmasının pratik olarak değerlendirilebilmesi içindir, ancak farklı frekansların sübjektif etkisini hesaba 

katan 'ağırlıklı ses indirgeme endeksi ' kullanılır.

Ses Azaltma

 

Ortalama ses azaltma endeksi Rm ve ağırlıklı ses azaltma endeksi Rw 

birbirlerinden ayrı olarak düşünülürler. Rm Rm DIN 52210 kısım 1'e 

göre belirlenir, yani ses azalması frekans itibariyle ölçülür ve daha sonra aritmetik 

ortalama değer hesap edilir. 

Rw Ses azalmasının pratik olarak değerlendirilebilmesi içindir,ancak farklı 

frekansların sübjektif etkisini hesaba katan 'ağırlıklı ses indirgeme 

endeksi ' kullanılır.
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BAZI BÖLGELERİN GÜRÜLTÜ DEĞERLERİ

Barbaros Bulvarı

Dolmabahçe

Taksim

Mecidiyeköy

Şişli

Merter

Bağdat Caddesi

Ataköy

Ümraniye

89

92

78

85

80

70

75

75

79

Bölgeler Ses Şiddeti (dB)

BAZI dB DEĞERLERİ VE BU 

DEĞERLERİN İNSAN ÜZERİNDEKİ 

ETKİLERİ

Ancak Duyma

Normal Duyma

Rahatsızlık Hali

Aşırı Rahatsızlık

Tahammülsüzlük

1 - 5

5 - 10

30 ve üzeri

60 - 80

90 ve üzeri 

Etki Ses Şiddeti (dB)

GÜRÜLTÜNÜN NEDEN OLDUĞU RAHATSIZLIKLAR

30 - 65

65 - 90

90 - 120

120 - 140

140 ve üzeri

Konforsuzluk, sıkılma duygusu, kızgınlık, konsantrasyon ve uyku bozukluğu

Kalp atışı değişimi, solunum hızlanması, beyindeki basıncın azalması

Metabolizmada bozukluk, başağrısı

İç kulakta bozukluk

Kulak zarının patlaması

Ses Şiddeti (dB) Rahatsızlıklar

GÜRÜLTÜNÜN İNSAN SAĞLIĞINA ETKİLERİ:

Aşırı gürültü ve sürekli rahatsız edici gürültü zararlıdır. Bu nedenle gürültünün etkisini asgaride tutulması gereklidir. Ev olarak 
kullanıma ayrılmış binalarda ses korunması ve yol gürültüsünün perdelenmesi (ses bariyerleri) gürültü kaynağının türüne, 
korunacak alan itibarıyla bulunduğu yere ve sesin hangi yol aracılığıyla yayıldığına bağlı olarak, pek çok ses dağılması yolu ile 
sesin emilmesini hedef alan tedbirler-bunun anlamı akustik enerjinin başka enerji çeşitlerine dönüştürülmesidir.

· "Genellikle ısı" ve ses dalgalarının yansıtılması yoluyla sesin azaltılması için kullanılan tedbirler birbirinden ayrılır. 

· Makrolon tek katlı ve çok katlı levhalar ikinci kategoriye aittir. 

· Ses basıncı seviyeleri ve ses azaltma endeksleri desibel cinsinden ifade edililir (kısaltması db) 

· Sık karşılaşılan gürültü kaynaklarının sübjektif ses yüksekliğine ilişkin ses basınç seviyeleri tablo 1.de verilmiştir. 

· İnsan kulağı 10 db (A) büyüklüğündeki bir artışı ses yüksekliğinin iki katına çıkması olarak algılar,yani 70 db 
büyüklüğündeki bir araç trafiği gürültüsü 60 db büyüklüğündeki bir iş yerinin gürültüsünden iki kat daha yüksektir.

Geçici veya sürekli işitme bozuklukları.

Kan basıncının artması, dolaşım bozuklukları.

Solunumda hızlanma, kalp atışlarında

yavaşlama, ani refleks.

Davranış bozuklukları, aşırı sinirlilik ve stres.

İş veriminin düşmesi.
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GÜRÜLTÜ ÖNLEYİCİ 
BARİYERLERİN EN ÖNEMLİ 
UYGULAMA ALANLARI:

sesin minimize edilmesinde 

akustik bölmeler inşa etmektir.

en ekonomik çözüm, yerleşim alanları ile ses/gürültü kaynağı arasına 

Yollar, otoyollar, demiryolları

Havaalanları

Şehir planlamacılığı, mimari

Sporla ilgili kuruluşlar ve 

stadyumlar

Makinelerde sesten koruma

Gürültü endüstriyel çevrelerde bitişik 

popülasyonların korunması

Atış yapılan alanların, salonların, sahaların korunması

Diskolar, gece kulüpleri ve eğlence merkezleri

Siteler, rezidans yerleşim birimleri

Özel kaplamalarda vb...

DAHA SAĞLIKLI BİR YAŞAM İÇİN
SES BARİYERLERİ
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Gürültü 
Kaynağı

Gürültü 
Bariyeri

Gürültüye
Maruz Kalanlar

Kırılarak Dağılan
Zayıf Gürültü

Yansıyan Gürültü S
oğ

ur
ul

an
 G

ür
ül

tü Bariyerin Etki
Alanı

Tranasfer Olan
Zayıf Gürültü

Bariyerin Etkili 
Olmadığı Alan

GÜRÜLTÜ ÖNLEYİCİ ZENPANEL

SES BARİYERLERİNİN ÖZELLİKLERİ

Zenpanel ses bariyerleri, Alman standartı ZTW-Lsw 88'e ve yeni Avrupa standartları olan EN 1793 ve En 1794'e uygun 

olarak ya ekstrüzyon prosesiyle (EX SRD) ya da dökme prosesiyle (CN SRD) üretilmektedir. Avantaj sağlayan spesifik 

özellikleri aşağıda belirtilmiştir:

İstisnai ses yalıtımı (15mm kalınlık 

için -30dB) 

Optimum ışık geçirgenliği 

(camdan daha fazla, ?92%)

Mükemmel boyutsal sağlamlık ısı 

ile deforme olmaz ve sadece 

yükleme esnasında önemsiz, 

ufak bükülme olabilir.

İklimlere, ultraviole ışınlara, 

yaşlanmaya ve korozyona karşı 

sararmaz, kırılganlık göstermez.

Taşlara ve çakıllara karşı mükemmel 

darbe dayanımı.

İyi yanma dayanımı (ZTV-Lsw 88 7.2.6 

standartlarına uygun olarak), Kendine 

özgü yüzeyleri sayesinde kir ve kuş pisliği tutmazlar.
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Bu plakaların her iki yüzü de polietilen film 

ile korunmuştur.

ÜRÜN DİZİSİEX SRD CN SRD

Standart Format

Kalınlıklar

Renk

Renksiz

Su Görünümlü

Yeşil

Cam Görünümlü

Bronz

Gölgeli

2 000 x 3 050mm

15,18 ve 20mm

247 10000

247 13032

247 14016

247 14032

247 16065

247 16051

2 000 x 3 050mm

15,18 ve 20mm

133 10000

133 13032

133 14016

133 14032 (20mm)

133 16065

133 14011 (15 - 18mm)

Gürültü önleyici Zenpanel Ses Bariyerleri’nin 

iki dizisi vardır.

Çekme Plaka - EX SRD

Dökme Plaka - CN SRD

Bu standart ürünlere ek olarak, iki özel CN

CRD ürünleri mevcut durumdadır.

Aşağıda belirtilenler de isteğe göre azami miktarlar için sağlanabilmektedirler:

Ölçüye göre kesilen plakalar.

EX SRD ürünü için 6 metre uzunluğa kadar özel uzunlukta plakalar.

Bariyerler bütünüyle geri dönüşümlüdür.

Gürültü önleyici Zenpanel Ses Bariyerleri sesi absorbe etmez, yansıtır.

EX SRD' ye göre, CN SRD bariyeri daha iyi ısı sağlar, daha iyi kimyasal dayanıklılık gösterir ve daha iyi optik kalite sunar.

Her bir, özel işle ilgili olarak gürültü önleyici bariyerlerin montajında kullanılacak gereçlerle ilgili daha fazla bilgi için 

ZENGER TEKNİK DONATIM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

ile iletişim kurunuz. 
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GARANTİ

Akustik bölmeler için olan gürültü engelleyici 

bariyerlerin temel özellikleri, ışık geçirgenliği,

gerilme direnci ve bükülgenlik elastisite değeri, 

10 sene için garantilidir.

10 sene için garantilidir.

10 sene sonra garantilenen minumum değerler:

    Işık geçirgenliği: 88%

    Gerilme direnci: 60 Mpa

    Bükülgenlik elastisite değeri: 2800 Mpa

TEKNİK DESTEK

Gürültü önleyici Zenpanel Ses Bariyerleri teknik servisinde, en yeni CAD profesyonel yazılımlarla donanımlı uzmanlar

çalıştırılmaktadır. Bu yeni aletler, materyalin teknik verilerini optimize etmek, tasarımcı tarafından saptanan kısıtlamalar 

temelinde kurulmasını sağlamak için kullanılabilir.

Dikey akustik bölmeler gibi daha basit projelerde, satış departmanımız spesifikasyonlara ve standartlara uygun olarak

optimum boyutları hemen elde etmek için grafikerler, tablolar kullanmaktadırlar.

BOYUTSAL ÖZELLİKLERİ:

Gürültü önleyici Bariyerler, belirtilen toleranslarla birlikte ISO 
standartı 7823.1 - 2'ye uygun olarak üretilmektedir.
Kalınlık: EX SRD için +5%, CN SRD için +10% 
Boyutlar: -0; +3mm/m uzunluk için.
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Genel olarak konuşursak, akustik bölmelerde kullanılan paneller için varolan standartlar yok altında limit
deformasyon değerini (sag) tanımlamaktadır.
Bariyerler boyutlanırken, maksimum izin verilir. Sag değerine ek olarak gerekli bir değer hesaba katılması gerekir, 
buna da materyalin maksimum izin verilir stresi denir.
Gürültü önleyici bariyerlerde, materyalin dinamik yorgunluk dayanımı ile birleşen bu değer 7Mpa’dan büyük 
olmamalıdır.

YÜK ALTINDA LİMİT DEFORMASYON DEĞERİ:

Gürültü önleyici Zenpanel Ses Bariyerleri, otoyol akustik 

bölmeleri için Avrupa standartlarınca tanımlanan tüm darbe 

testlerine uygundur. 

Ek olarak aşağıdaki gereksinimler kullanılarak 2 2 kalibrelik

tüfekten ateşlenen kurşunlara dayanıklılık gösterir.

Düşük şarj ve kısa menzilli, RWS - Type Z    Yüksek hızlı ve 

    uzun menzilli (2400 m), 

    type winchester super X.

DARBE DAYANIMI

Özgül ağırlığı / Weight per unlf volume

Ses azalması /           15mm kalınlık / thick

Noise abatement       20mm kalınlık / thick

Işık geçirgenliği / Light transmission

Gerilme dayanımı / Tensile strength

Bükme dayanımı / Bending strength

Bükülme esneklik modülü

/ modulus of bendind elasticity

Sertlik testi )kertiksiz) /

Charpy impact test, notchess

VICAt B yumuşama ısısı / 

Vicat B softening temperature

Uzama katsayısı / 

Coefficient of linear expansion

Sararma inteksi / Yelloq index

(1000 saat Xenon testi sonrası /

after 1000 h Xenon test selon ISO 4892)

ISO 1183 - DIN 53479

ISO 140 - DIN 52210

ASTM D1003 - DIN 5036

ISO 527 - DIN 53455

ISO 178 - DIN 53452

ISO 178 - DIN 53452

ISO 179 / 2 D - DIN 53453

ISO 306 - DIN 53460

EN 2155 - 1 - DIN 52328

ASTM D 1925

g / cm³

dB (A)

%

Mpa

Mpa

Mpa

KJ / m²

°C

mm.m / °C

1,19

30

32

92

75

110

3250

11

111

0,065

+1

1,19

30

32

92

75

130

3250

12

120

0,065

+0,7

Özellikler /

Characteristic

Test Standartları /

Test Standard
Ölçam / Measurement

Birimi / Unit)

EX SRD CN SRD
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KUŞ KORUMASI

Akrilik bariyerler çok transparandır. Bu, özellik, gürültü önleyici bölmelerin en önemli estetik 
özelliklerinden olmasına rağmen, bu bölümleri göremeyen kuşlar için büyük tehlike 
oluşturmaktadır.

Kuş çarpmalarını önlemek için birkaç yol vardır:
    Renklendirilmiş transparan plakaların kullanılması.
    Serigrafik dizayn uygulanması ya da şerit çekerek görüntü oluşturulması.
    Yapışkan dekorasyon ya da şerit uygulaması.

Kuşların engeli daha iyi fark edebilmeleri için metal ağlar gibi belirli sistemler de kullanılabilir.

DUVAR YAZILARININ ÇIKARILMASI

Grafitiler plaka yüzeyinin parlaklığına zarar verebilen ve transparanlığını etkileyebilen agresif bileşikler içeren boyalar 

ve aerosollar ihtiva eder. Yapışkansız ve su püskürtücü özellikli görünmez film oluşturan özel ürünler önceden 

uygulanabilir. Bu film flypostinç önlemez fakat temizlemeyi çok daha kolaylaştırır.

STANDARTLARA UYGUNLUK 
(SERTİFİKALAR)

Gürültü önleyici EX SRD ve CN SRD bariyerleri 
aşağıda belirtilen Avrupa standartlarına uygundur.
    EN 1793 ve En 1794
    ZTV 1 sw 88 (Almanya)
    Richtlijnen GCW 86 (Hollanda)
    NFS 31089 (Fransa)

Gürültü önleyici bariyerleri üreten tüm fabrikalar 
ISO 9002 uyumludur. 
Talebe istinaden sertifikaların bir kopyası 
sağlanabilir.
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Zenpanel ses bariyeri nasıl çalışır? 

Gürültü kaynağından çıkan ses dalgaları genel olarak iki farklı yol izler. 
Ses dalgalarının bazıları doğrudan gürültü önleyici bariyere doğru 
hareket ederken bazıları da gürültü duvarının üzerinden dolanır. 
Şekilde gördüğünüz üzere gürültü bariyerine çarpan ses dalgasının 
bir kısmı bariyer tarafından absorbe edilir yani soğrulur, bir kısmı 
duvara çarpıp geri döner yani yansır diğer bir kısmı ise bariyerin 
içinden gücünü yitirerek geçer. Bariyerin etrafından dolanan ses 
dalgaları ise bariyerin üzerinden geçerken bir çok kez kırılır ve 
bunun sonucu dağılır. Kırılarak dağılan ses dalgaları havadaki 
sürtünmeden, rüzgardan ve nem oranından etkilenerek kuvvetini
yitirir. Dolayısıyla gürültü duvarı ses dalgalarının alacağı mesafeyi 
uzatarak ses dalgalarının kuvvetinin azalmasına olanak sağlar. 
Böylece yerleşim alanlarına ulaşan ses şiddeti makul değerlere 
indirilmiş olur. 

Korumasız Ev

Gölge Bölgesi

Korumalı Ev Gürültü Bariyeri

Gürültüye
son

A B

L

L

d

Gürültü Bariyerlerinin 
uygulamalarında kullanılan 

malzeme tipi projeden 
projeye değişiklik göstermektedir. 

Örneğin köprü ve viyadüklerde 
buzlanmayı önlemek

için güneş ışığını 
iyi geçirmesi ve hafif olması nedeniyle transparan 

bariyerler tercih edilirken, her iki tarafında yerleşim birimleri bulunan 
otoyollar ve  demiryollarında  gürültünün diğer taraftaki yerleşim  birimine yansımasını önlemek için sesi

 emme özelliği olan alüminyum veya hibrit sistemlerz tercih edilmektedir. Bunun yanında bariyerler çevreye 
estetik olarak uyum sağlamalı ve o bölgede ikamet eden halkın  menfaatlerine ters düşmemelidir. Anti-Ses 

Bariyerleri  Mühendislik, ortamdaki gürültünün minimize edilmesinin yanında, çevresel mimariyle uyumlu 
ve uygulama bölgesinde ikamet eden kişilerin menfaatlerine ters düşmeyen en uygun dizayn ve malzeme 

seçimini yapıp size estetik, doğayla uyumlu ve sessiz bir yaşam alanı sunar. 

Zenpanel Ses Bariyerleri
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GÜRÜLTÜ ETKİ ÇALIŞMASI 

ADIM 1. Ses düzeyini belirlemek için ses düzeyi ölçümü ''ENGELSİZ DURUM'':

Tüm veri toplama işlemini gerçekleştirmke için en az BİR HAFTA süreye ihtiyaç duyulabilir.

Gürültü Bariyerleri 
yalnızca '' GÜRÜLTÜ 
ETKİ ÇALIŞMASI '' 
yapıldıktan ve belirli 
koşullar yerine 
getirildikten sonra inşa 
edilmelidir!!! Aksi 
takdirde inşa edilen 
gürültü bariyerleri, 
gürültünün 
azaltılmasına hiçbir 
katkı sağlamaz hatta 
ortamda ki gürültünün 
daha da artmasına 
sebep olabilir.

Alıcıda 
Ses Kaynağında 

Veri Toplama 

· Leq Gündüz (07:00-19:00) 

· Leq Akşam (19:00-23:00) 

· Leq Gece (23:00-07:00) 

· Leq gag
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ADIM 2. Gürültünün limit değerlere indirilebilmesi için akustik anti ses bariyerlerinin similasyonu ve 

ölçülendirilmesi

TAHMİN MODELİ

Bu hesaplama metodu uluslararası standartlara tabidir.
Karayolu için: NMPB
Demiryolu için : RMR 2002
Sanayi için : ISO 9613-2

ADIM3: Montaj ve akustik bariyerlerin kurulumu

Kiriş yapıların 
kurulumu 

Akustik emici panellerin 
entegrasyonu 

VERİ GİRİŞİ

·Arazi modellemesi 
·Modellenecek kaynak 
·Karayolu veDemiryolu için - yol geometrisi-(şerit sayısı,  yolun kesiti, 
trafik akışı ve araç sayısı) ·Sanayi gürültüsü için; modellenecek 
kaynağa ait ses emisyon spektrumu 
·Ses kaynağının emisyon spektrumu-yol (yol-tipi, asfalt   yüzeyi, trafik 
akışı, ağır vasıtaların hızları ve geçiş yüzdesi ·Alıcının geometrisi 
(ses kaynağına olan uzaklığı, kat sayısı ve bina yüksekliği ·Ses yayılma 
koşulları (Toprak tipi, sıcaklık, nem ve hava)

ÇIKIŞ VERİSİ

·Mevcut gürültü yayılımı ve alıcılardaki gürültü sevisyesi ·Mevcut gürültü yayılımına göre alınılabilecek önlemler 
·Gürültü bariyerlerinin yerleştirilmesi 
·GÜRÜLTÜ BARİYERLERİNE İLİŞKİN YÜKSEKLİK VE UZUNLUK VERİLERİ

Şeffaf Akustik Panelerin 
Entegrasyonu

www.zengerler.com  -  www.zengerteknik.com  -  www.kaucukzeminkaplama.com www.zengerler.com  -  www.zengerteknik.com  -  www.kaucukzeminkaplama.com 



ADIM 4: AKUSTİK TEST

35<

40<

45<

50<

55<

60<

65<
70<

75<

80<

<=35

<=40

<=45

<=50

<=55

<=60

<=65
<=70

<=75

<=80

Gürültü düzeyi
Lden dB(A)

Ölçek 1:1200

0 5 10 20 30 40
m

İşaretler
Çizgi

Karayolu Ekseni

Emisyon Çizgisi

Ana Bina

Gürültü Hesaplama Alanı

Limit Çizgisi

Yüzey

Orta RefüjMEVCUT (ENGELSİZ) DURUM 

GÜRÜLTÜ SEVİYESİ: 70-75dB

35<

40<

45<

50<

55<

60<

65<
70<

75<

80<

<=35

<=40

<=45

<=50

<=55

<=60

<=65
<=70

<=75

<=80

Gürültü düzeyi
Lden dB(A)

Ölçek 1:1200

0 5 10 20 30 40
m

İşaretler
Çizgi

Karayolu Ekseni

Emisyon Çizgisi

Ana Bina

Zemin Etkileri

Gürültü Hesaplama Alanı

Engel

Limit Çizgisi

Yüzey

SES SEVİYESİNİN BELİRLENMESİ ENGELSİZ DURUMDA da yapılan ses ölçümleri aynı noktalarda tekrar gerçekleştirilir. Ses 
ölçüm aletleriyle yapılan veri toplama işlemi ve ölçümleri engelsiz durumda yapılan ölçümlerle karşılaştırılır.

HAFTALIK ELDE EDİLEN eşdeğer verilerin (Leq) bilgi sisteminde ki ''MUTLAK GÜRÜLTÜ İMİSYON LİMİTLERİ" ile karşılaştırılır. 
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Destekler zemine galvanize edilmiş 
veya paslanmaz çelikten mamul 
vidalarla sabitlenmektedir. Bu 
vidaların çapları aralarında uygun 
eksensel mesafeler olan yerleşim 
yerlerinin hesaplanmasıyla belirlenir. 

Bariyerlerin yükseklikleri 500 mm ve 
katlarıdır. Destekler arasındaki dikey 
mesafeler ise 4 m ye kadar 
ulaşabilmektedir. 

Ses Bariyeri Sessiz Protector Sessiz Protector
İlave

Engelli (gürültü bariyeri uygulandıktan sonra ki) durum

Gürültü seviyesi: 55-60 db

Ses şiddetinde azalma : 15db 

Gürültü azalımı: ortamda ki gürültünün yarıdan fazlası akustik bariyerler tarafından Engellendi.

Sonuç olarak gürültü etki çalışması yapılmadan uygulanan ses bariyerleri, işlevsizdir.

Hatta ortamdaki gürültünün azalması yerine artmasına sebep olabilir.

BU PROJE İÇİN SONUÇ: 

Zenpanel Ses Bariyerleri ve destekler arasındaki dikey 
bağlantıların bulunduğu bölgenin sesten izolasyonu 
bariyerin üstüne yerleştirilen EPDM den mamul lastik conta 
ile sağlanır. Zenpanel Ses Bariyerleri için yapılan tüm 
testler ISO normlarına göre akredite edilmiş laboratuarlarda 
gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Türkiye mümessili olduğumuz 
INSO ITALIA firması ITALFERR şubesi ve ADRIENNE 
metodunu kullanmak için Bolonya D.I.E.N.C.A tarafından 
sağlanan akustik bariyer sertifikasını almaya hak 
kazanmıştır. 
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LAMBA ZIVANALI EPDM & KAUÇUK GARANÜL 
DOLGULU PORTATİF SES VE 

DARBE EMİCİ  BARİYER

Zenger'den patent ve tasarım tescilli yeni Zenpanet Ses 

Bariyer Sistemi devrimi, otobanda, toplu taşıma hatlarında, 

kalabalık yerleşim yollarında ve diğer gürültüden etkilenen 

yoğun trafik bölgelerinde kullanım için tasarlanmıştır. 

Özellikleri, uzantı ve kanal, fibreglass-donatılı polimer 

bileşim zeminden yapılmış modüler bölümler, geri 

dönüşümlü atık lastiktir. U.S. Çevre Koruma Ajansı'nın 

rakamlarına göre, 

 Ses Bariyer Sistemi, hurda 

lastiklerin ya da 20,800 lastiğin 211,000 pounduna kadar 

tüketmektedir. Zenkpanel Ses Bariyer Sisteminde 

kullanılan hurda lastik, işleme giren bozulmuş bitkilerden 

alınır. Hurda lastikten yapılan diğer ürünler, Patentli 

Zenger'in çözeltisinde tümüyle atık olduğu sürede atık 

yaklaşık olarak, Amerikalı başına her yıl 

üretilen bir lastik, henüz geri dönüştürülmüş hurda 

lastiklerin sadece yüzde 15'idir. Bir 10-ayak yüksekliğinde 

ve 1-mil uzunluğundaki Zenger

HER TÜRLÜ ORTAMA 

VE ÇEVRE KOŞULLARINA 

UYGUN RENK&DOKU 

VE ŞEFFAF UYGULAMA

OLANAKLARI İLE  YÜZEYİNE 

REKLAM ALMA İMKANI DA 

SUNMAKTADIR

GÜRÜLTÜYÜ AZALTMA ÖZELLİĞİ VE 

ÇEVRESEL ESTETİĞE DUYARLI 

ÜSTÜN SES AZALTMA & YUTMA ÖZELLİĞİ

36 Olarak Kayıtlı Bir Ses Nakil Türü

Patentli Zenpanel Ses Bariyer Sistemi, ses azaltmada, sıradan ses duvarlarından çarpıcı bir şekilde üstündür. Bu Zenpanel Ses Bariyeri aynı 

zamanda yan taraflarından da sesi azaltır. 

Sistem, Nrc için düzenlenmiş kılavuzunu daha da ileri götürür (Riverbank Akustik Labaratuvarı tarafından test edilmiş, 36 olarak kayıtlı bir ses 

nakil türü olan Zenpanel ses bariyer sistemi. Bu yüksek ses nakil değerlendirmesi, ses bariyer sisteminin arkasındaki ses seviyesinin önemli 

ölçüde azaltılması anlamına gelir. Azaltma, Katsayı.) ve rüzgar yüklemesi AASHTO ve devlet ulaştırma birimleri tarafından gerekli görülür. Bu, 

betondan ve özellikle belirgin şekilde ahşaptan çok daha iyi ses emişi sağlayan 0.15 in N.R.C olarak kayda geçmiştir.

M
B E L E D İ Y E L E R B İ R L İ Ğ İ

U N I O
N O

F M
U N I C I P A L I T I E S

SPOR A.Ş.

ses ve gürültü bariyeri
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ASTM

COMPOSITE 
VE KANAL

9.5 mm

0.375"

0.375"

9.5 mm

0.125"

COMPOSITE
KANALI

0.318 mm

6”
152.4 mm

CARSONITE KOMPOZİT Fiziksel Özellikleri *

1.  Antibalistik/Darbe emici,

     yüksek mukavemetli,

2.  Esnek,

3.  Portatif, çabuk 

     değiştirilebilinir,

4.  Ses yalıtım özellikli,

5.  Paslanmaz,

6.  Korozyondan etkilenmez,

7.  Tuzlu sudan etkilenmez,

8.  Sınırsız Renk ve Doku 

     alternatifli,

9.  Kir  tutmaz,

10.Ses ve darbeyi geri itmez

     (Emerek Dağıtır),

11.Çarpma ve darbe anında

     ölümcül kaza ve 

     yaralanmaları en aza 

     indirger,

12.UV dayanımlıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Flex gücü

Gerilme direnci

Basınç dayanımı

Çekme modülü

Özgül ağırlık

75,000 psi

75,000 psi

60,000 psi

4,300,000 psi

1.88 (typ)

D790

D638

D695

D638

D792

3 YAPILI KALASLARLA TOPLANAN 
DUVARDAN BÖLÜM

Kalaslar, gerekli 
yüksekliğe 
monte edilir

Genişlik (10 ayağa 8, TYP'dir.)

Bu malzemeler, -+ 140'a 40º, º F'dir. in bir sıcaklık sahasının üzerinde geçerlidir

*Fiziksel test raporları web sayfamızda mevcuttur.

GERI DÖNÜSÜMLÜ

LASTIK BILEŞİĞİ

LAMBA 

ZIVANA KANALI
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Zenpanel Ses Bariyerinin 

hafif tasarımı, yapıya ek 

takviye gerektirmeksizin 

mevcut haline 

kurulabilmesine izin verir. 

MODÜLER, HAFİF TASARIM

Kurulum kolaylığı-Ağır Vinç Gerektirmemesi

Zenpanel ses bariyer sistemi hafiftir ve basit kolon va temel tasarımlarında kolayca kurulabilir. Modüllerin 

herbiri, 15inç genişlik ve 6inç yüksekliğe kadardır. Ve modüller, istenilen yüksekliğe ulaşmak için birbiri 

üstüne yığılmıştır. Bitişler ve demirli “H” şekilli çelik yada beton destekler, yere oturur. Kurulum için hiçbir 

ağır vinç gerektirmez. Bu durum, Zenpanel ses bariyerinin yoğun taşıt yollarına kurulum kolaylığı sağlar, 

çünkü kaldırma ekipmanını yerleştirmek için daha az trafik şeridinin kapatılması gerekir. Ve çok daha az 

sayıda montaj elemanına ihtiyaç duyulur.

YANGIN, HAVA DURUMU VE TAHRİPLERE KARŞI DAYANIM

Zenpanel Ses bariyer bölümlerinin üstün yaşam döngüsü 

Bileşimleri, güçlü ve durağan duvarlar sağlayan profil çekme 

işleminde kullanılmak üzere Zenger tarafından üretilir. Kompozit 

fiberglas malzeme onlarca yıldır dünya çapında talep edilen açık alan 

uygulamalarında kullanılır ve sıradan ses duvarı malzemelerinin çok 

üstünde avantajlar sağlar.

Kötü hava şartlarına dayanıklıdır. Soyulma ya da çürüme olmaz.

Tuz ya da kimyasallardan dolayı paslanma olmaz

Güneş aşınmalarına karşı U.V. engelleyicilerle korunur.

Çok iyi yangın dayanımı vardır ve birinci sınıf yapı malzemesi olarak 

nitelenir. İç yapı için kullanımı uygundur.

Gerilme ve sıkışma dayanımı 60.000psi nin üzerindedir.

(*Uniform Building Kodda belirtildiği gibi.)

İstanbul 2010Avr upa Kültür Başk enti

KÜLTÜR A.Ş.

İ S T A N B U L B Ü Y Ü K Ş E H İ R B E L E D İ Y E S İ
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Kompozit ve atık lastiklerden üretilen SES BARİYERLERİ; üstün ses yutma özelliği, mükemmel estetik, renk, tasarım ve 
şeffaf üretilebilme özellikleriyle, şehre benzersiz bir estetik de kazandırmaktadır.

Özellikle Okul, Hastane, Konut 

yakınlarından geçmek zorunda 

kalan oto yollardan çıkan yoğun 

ses ve gürültü kirliliği, gece 

kulübü, eğlence mekanları gibi 

kalabalık mekanlarda oluşan 

yüksek DB sesleri kırarak 

yüksek oranda dağılmalarını 

engeller. 

1. Anti Balistik/Darbe emici, 

2. Esnek, 

3. Portatif çabuk değiştirilebilinir, 

4. Ses yalıtım özellikli, 

5. Paslanmaz,

6. Korozyondan etkilenmez, 

7. Tuzlu sudan etkilenmez, 

8. Sınırsız Renk ve Doku alternatifli, 

9. Kir tutmaz, 

10. Darbeyi geri itmez (Emerek Dağıtır) 11. 

Ölümcül kaza ve yaralanmaları en   

      aza indirger. 

w w w . z e n g e r t e k n i k . c o m
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Kompozit ve atık lastiklerden üretilen SES BARİYERLERİ; üstün ses yutma özelliği, mükemmel estetik, renk, 
tasarım ve şeffaf üretilebilme özellikleriyle, şehre benzersiz bir estetik de kazandırmaktadır.

• Kar ve Yağmur sularını karşı güzergahlara

   sıçramalarını engeller, 

• İstenildiğinde karşı güzergah görünmez

   kılınabilir / ışık geçirgendir, 

• Sınırsız renk ve doku alternatiflidir, 

• Dekoratiftir, 

• Paslanmaz, 

• UV'den etkilenmez, 

• Korozyondan ve tuzlu sudan etkilenmez, 

• Çürümez, 

• Çizilmez, 

• Yanmaz (Alev Almaz) 

• Pratik ve çabuk monte edilebilir, 

• Kırılmaz ve Parçalanmaz, 

• Kurşun geçirmez, 

  (Kurşun Tutucudur) 

• Ses Yutucudur, 

• Darbe Emicidir 

    REKLAM ALABİLME 
ÖZELLİKLERİYLE DE
MALİ KAZANÇ SAĞLAR
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ses ve gürültü bariyeri
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ÇELİK HALATLARA 
MONTE EDİLEBİLEN 

PORTATİF IŞIK VE
DARBE EMİCİ 

KOMPOZİT 
BARİYER

IŞIK BARİYERİ
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w w w . z e n g e r l e r . c o m

BALLISTICCOMPOSITE AND RUBBER TECHNOLOGIES

ZENGER TEKNİK DONATIM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Taksim Meydan Sıraselviler Caddesi Cengaver Plaza No: 3/7 Taksim-İstanbul-TÜRKİYE
Tel: 0212 249 99 33 pbx  faks: 0212 293 93 86
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