
Paints & Coatings
BOYALARI VE KAPLAMALARI



1974’den beri Since1974

Profesyonel boyalarda tek marka.
The best brand of professional paints.
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Genel Bakış
Overview

1974 yılında yola çıktık. Bir zamanda yolculuktu bizimkisi. 
Ülkemizde kimya üretiminin değerinin daha yeni yeni 
öğrenilmeye başlandığı zamanlardı. Bilgisayar ve renkli 
televizyon bile yoktu. Aya henüz ayak basılmıştı.

İmkansızlıklar çok, katedilen mesafeler küçük ama idealler-
imiz büyüktü. Günümüzde imkanlarımız genişledi, 
katettiğimiz mesafeler arttı, ideallerimiz ülke sınırlarını aştı. 
Türkiye’nin en geniş boya ve kimyasal ürün gamına sahip 
firması olduk.

Bunca yıldır ülkemizdeki insanların çoğunun ürettiğimiz 
ürünlerden muhakkak faydalanmışlığı olmuştur. Bu durum 
kurucumuz Osman Yılmaz Eyübagil’in en büyük ideali idi.

Mutluyuz. Çünkü üretiyoruz. 
Boya üretiyoruz. Kimyasallar üretiyoruz.
Türkiye için üretiyoruz.
Dünya için üretiyoruz.

EKS KİMYA

We founded our company in 1974. Ours was a voyage in time. 
Those were the days which the value of the education in the 
field of chemistry was newly recognized. Even color-TV and 
computers were not known in those days. The moon had 
recently been conquered.

We lacked  resources, were progressing slowly but we had our 
ideals. Today our capabilities have grown, the distances we 
travelled grew, our ideals transcended the country’s boundaries. 
In Turkey, we became the firm with the widest product range.

It is quiet probable that the vast majority of Turkey might benefit 
from some of our products. This achivement was the greatest 
ideal of our late founder, Mr. Osman Yılmaz Eyübagil. 

We are satisfied because we are producing paints and 
chemicals.
We are producing for Turkey.
We are producing for the world.

EKS KİMYA
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EKS KİMYA’NIN BOYA VE KAPLAMALAR ÜRETTİĞİ SEKTÖRLER
Kurumsal Profil
Neden GEOTEC markalı ürünlerimiz kullanılmalıdır?
ÇELİK BORU BOYALARI VE KAPLAMALARI
GEOTEC Boru İç Yüzey Boyaları
GEOTEC Boru Dış Yüzey Boyaları
GEOTEC Çelik Boru Boya ve Kaplamaları
GEOTEC İçme Suyu Boru Boyaları ve Kaplamaları
GEOTEC Kullanım Suyu, Atık Su ve Güç Santralleri Boru Boyaları ve Kaplamaları
GEOTEC Petrol Boru Boyaları ve Kaplamaları
GEOTEC Gaz Boru Boyaları ve Kaplamaları
GEOTEC Beton Boru Boyaları ve Kaplamaları
GEOTEC Liman Kazık Boru Boyaları ve Kaplamaları
YAPISAL ÇELİK BOYALARI ve KAPLAMALARI
Çelik Yapılarda Boya Sistemi Seçimi ve Yüzey Hazırlığı
ISO 12944 Atmosferik Korozyon Sınıfları ve GEOTEC Boya Sistemleri
Çelik Yapılarda Boya Sistemi Seçimi ve Yüzey Hazırlığı
GEOTEC Çelik Yapı Yüzey Boya ve Kaplamaları
GEOTEC Boya Tipleri ve Sarfiyat Hesaplaması
GEOTEC Müşteri Performans Denetimleri
GENEL SANAYİ BOYALARI VE KAPLAMALARI
Makina Sektöründe En Çok Talep Gören Ürünlerimiz
GEOTEC Tank Çiftliklerinin Boyalarında Teknolojik Çözümler
Genel Sanayi Boya ve Kaplamaları Kullanım Alanları
GEO Floor ZEMİN BOYALARI VE KAPLAMALARI
GEO Floor Zemin Boya ve Kaplama Ürünleri
Yüzey Hazırlığı ve Yüzey Tamiratı
GEOSIL SU İTİCİ YÜZEY KORUYUCULAR
GEOSIL Su İtici Yüzey Koruyucu Ürünleri
GEOSIL Bilimsel Gerçekler
DENİZ BOYALARI VE KAPLAMALARI
GEOTEC Deniz Boyaları Ürünleri
DENİZ İNŞAAT BOYALARI VE KAPLAMALARI
GEOFILLER Sualtı Serisi Ürünleri
GEO-ARMOR Liman Kazık Ceketleme Sistemi
GEOTEC ÖZEL ÜRÜNLER
SERTİFİKALARIMIZ VE TEST RAPORLARI
REFERANSLARIMIZDAN BAZILARI

İÇİNDEKİLER
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INDUSTRIES FOR WHICH EKS KiMYA PRODUCES PAINTS AND COATINGS
Corporate Profile
Why should you use GEOTEC products?
STEEL PIPE PAINTS & COATINGS
GEOTEC Pipe Interior Paints
GEOTEC Pipe Exterior Paints
GEOTEC Steel Pipe Paints & Coatings
GEOTEC Drinking Water Pipe Paints & Coatings
GEOTEC Domestic Water, Waste Water and Power Plants Pipe Paints & Coatings
GEOTEC Oil Pipe Paints & Coatings
GEOTEC Gas Pipe Paints & Coatings
GEOTEC Concrete Pipe Paints & Coatings
GEOTEC Port Piling Pipe Paints & Coatings
STRUCTURAL STEEL PAINTS & COATINGS
Choosing Paint System and Preperation of Surface in Steel Construction Buildings
ISO 12944 Athmospheric Corrosion Categories & GEOTEC Paint Systems
Choosing Paint System and Preperation of Surface in Steel Construction Buildings
GEOTEC Steel Construction Surface Paints & Coatings
GEOTEC Paint Types and Consumption Calculation
GEOTEC Client Performance Audits
GENERAL INDUSTRIAL PAINTS & COATINGS
The Most Demanded Products of Ours in Machine Industry
GEOTEC Technological Solutions in Tank Farm Paints
General Industrial Paints & Coatings Usage Areas
GEO Floor PAINTS & COATINGS
GEO Floor Paints & Coatings Products
Surface Preparation & Surface Repairment
GEOSIL WATER REPELLENT SURFACE PROTECTIVES
GEOSIL Water Repellent Surface Protective Products
GEOSIL Scientific Facts
MARINE PAINTS & COATINGS
GEOTEC Marine Paint Products
MARINE CONSTRUCTION PAINTS & COATINGS
GEOFILLER Underwater Series Products
GEO-ARMOR Jetty Pile Jacketing System
GEOTEC SPECIAL PRODUCTS
OUR CERTIFICATES & TEST REPORTS
SOME OF OUR REFERENCES

CONTENTS
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Çelik Boru Boyaları ve Kaplamaları
Steel Pipe Paints & Coatings

Yapısal Çelik Boyaları ve Kaplamaları
Constructural Steel Paints & Coatings

Genel Sanayi Boyaları ve Kaplamaları
General Industrial Paints & Coatings

Zemin Boyaları ve Kaplamaları
Floor Paints & Coatings

EKS KİMYA’ NIN BOYA VE KAPLAMALAR ÜRETTİĞİ SEKTÖRLER
INDUSTRIES FOR WHICH EKS KIMYA PRODUCES PAINTS & COATINGS
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EKS KİMYA’ NIN BOYA VE KAPLAMALAR ÜRETTİĞİ SEKTÖRLER
INDUSTRIES FOR WHICH EKS KIMYA PRODUCES PAINTS & COATINGS

Su İtici Yüzey Koruyucular
Water Repellent Surface Protectives

Özel Ürünler
Special Products

Deniz Boyaları ve Kaplamaları
Marine Paints & Coatings

Deniz İnşaat Boyaları ve Kaplamaları
Marine Construction Paints & Coatings
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EKS KİMYA; boya ve kimya sektöründe antikorozif boyalar, 
genel sanayi boyaları, inşaat boyaları, zemin kaplama 
boyaları, yüzey koruyucular ile özel kimyasallar ve özel 
amaçlı boyalar üreterek, müşterilerine profesyonel çözümler 
geliştirmektedir. Ürettiği bu ürünlerin, saha denetim eleman-
ları ile müşterileri nezdinde kontrollerini yapmaktadır.

EKS KİMYA; kendi sektörünün en köklü firmalarının başında 
gelmektedir. Daha fazla ürün üretip satmaktan ziyade, 
ürettiği ürünlerin uzun yıllarca hizmet edebilmesini amaç 
edinmiştir. Tüm çalışanları ile doğaya ve çevreye karşı 
duyarlı olabilmek adına kendini devamlı yenilemekte, 
müşterilerini bilinçlendirmektedir.

EKS KIMYA is devising professional solutions for its customers 
by producing anti-corrosive paint, industrial paint for general 
use, paints for construction, floor coatings, surface protectives 
and paints for special use. It also controls these products via 
its field controllers for the benefit of its customers.

EKS KIMYA, is one of the most well-established firms in its  
sector. It prefers to see its products provide value to users 
rather than producing and selling more and more. It tries to be 
sensitive to be nature and environment and tries to refresh 
itself and raise conciousness of its customers.

Kalite Politikamız Our Quality Policy

EKS KİMYA; çalışanları ile birlikte müşterilerinin maksimum 
memnuniyetini sağlayarak, evrensel kalite ve standartlarda 
hizmetler sunmayı amaçlar. Bu suretle ülkesi, müşterileri, 
ortakları ve çalışanları için güvenilirlik, devamlılık ve saygın-
lık simgesi olmayı hedefler. Müşterilerimiz için değer yarat-
mak, beklentilerine kalite ve istikrarla karşılık vermek birinci 
hedefimizdir. Hizmetlerimize sahip çıkmak ve sonrasında 
müşterilerimizin yanında olmak asli görevimizdir.

EKS KIMYA aims to provide services at the universal quality 
and standards by providing the maximum satisfaction of its 
customers together with its employees. In this way, it targets 
to be a symbol of reliability, continuity and prestige for the 
country, customers, partners and employees. To create value 
for our customers, to respond their expectations with the 
quality and stability are our primary goals. To back our 
services and to stand by our customers are our primary duties.

Misyonumuz Our Mission 

Hizmetlerimizin kalitesi çalışanlarımızın kalitesi ile başlar. 
En iyi personeli ve yetişkin insan gücünü istihdam etmek, 
insanımızın yeteneklerinden, gücünden ve yaratıcılığından 
azami fayda sağlamak, verimliliklerini arttırmak, gelişmeler-
ine imkan tanımak ve paylaşımcılığın yeşerdiği bir çalışma 
ortamı yaratmak, EKS KİMYA’nın kuşaklar boyu devam-
lılığını sağlamak için seçtiğimiz yoldur.

The quality of our services begins with the quality of our 
employees. To employ the best personnel and the competent 
manpower to make maximum profit from the qualification, 
power and creativity of our people, to increase their productivi-
ty, to enable them to improve and to create a working environ-
ment in which sharing will be flourished is the way EKS KIMYA 
has chosen to ensure its continuity for generations.

Değerlerimiz Our Values 

Doğa, çevre, sanat, bilim, eğitim ve sağlığa katkıda bulun-
mak, tasarruf etmek. Kıt kaynakların ( Su, enerji, kağıt ve tüm 
metal vb.) boşuna tüketilmesini önlemek, bünyesinde 
oluşturduğu birimler aracılığıyla gücü ölçüsünde bu alanda-
ki çalışmalara verdiği maddi, manevi desteklerini 
sürdürmek. Geri dönüşüm imkanı olan tüm ürünleri milli 
ekonomiye kazandırmak.

To contribute to the nature, environment, art, science and 
health and to save. To prevent the scarce resources (water, 
energy, paper and all metals, etc) from the waste; to continue 
financial and moral support which were supplied for the works 
in these areas in the extent of power by means of its units 
formed in its body. To bring all the products which have the 
opportunity to be recycling to the national economy.

Sorumluluklarımız Our Responsibilities 

KURUMSAL PROFİL
CORPORATE PROFILE
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EKS KİMYA, boru sektöründe Türkiye’nin en eski ve en köklü 
boya ve kaplama üreticisidir. Dolayısıyla en uzun ömürlü ve 
en fazla referansa sahip firmadır.

EKS KİMYA’nın sahip olduğu deneyimleri, bitirmiş olduğu 
yüzlerce projenin kendisine kazandırdığı tecrübelerden 
oluşmaktadır.
 
EKS KİMYA, boya sektörüne 1974'den beri yatırım yapmak-
tadır. Ürettiği boya ve kaplama ürünlerini geçmişten 
günümüze, gelişmiş AR-GE laboratuvarlarında, uluslaraarası 
kriterlere uygun olarak test ederek, yüksek kalitede ve 
güvenilirlikte üretir.

EKS KİMYA, üretiminin her aşamasında, tükenebilir doğal 
kaynakların kullanımını azaltmak, oluşabilecek atıkları en 
aza indirgemek için uğraş verir.

EKS KİMYA, boya sektörüne çok geniş bir ürün yelpazesi 
sunmaktadır. Aynı çatı altında, hem özel hem de genel 
ürünlerin üretimi ve temini anlamında rakipsizdir.

EKS KİMYA, uluslararası yenilikleri ve kriterleri her zaman 
takip eder, sektöründe birçok yeniliğin de öncüsüdür.

EKS KİMYA, deneyimli satış ve teknik takip elemanları ile 
müşterisinin satış öncesinde ve satış sonrasında yanında 
olur.

EKS KİMYA, müşterilerine, ekonomik ve uzun ömürlü 
ürünlerini, en hızlı şekilde üretip, kullanımlarına sunar. 
Zaman maliyetini azaltır.

EKS KIMYA is the oldest and most established paint & coating 
producer for pipe sector in Turkey. Therefores, it is the firm with 
the longest life span and most references.

EKS KIMYA is made up of the vast experiences gathered from 
hundreds of projects it completed.

EKS KIMYA is investing in the paint sector since 1974. It 
produces its products of paint and covering by testing in R&D 
labs in compliance with international standards and produces 
them turns-out with high quality and reliability.

EKS KIMYA shows the utmost effort in every phase of the 
production process in order to lower the waste output and to 
lower the use of depletable natural resources.

EKS KIMYA offers a wide range of products for the paint sector. 
It is unrivalled in producing both general and private products 
under the same umbrella.

EKS KIMYA, always follows novelties and criteria in internation-
al level and is the vanguard of many innovations in its sector.

EKS KIMYA, always stands behind its customers by the 
services given by the experienced employees of sale and 
technical follow-up teams.

EKS KIMYA, produces and makes its customers serve its 
economic and durable products in a very short time. It reduces 
the cost of time.

1989 - Galata Köprüsü
Kazık Boru Boyaları
1989- Galata Bridge
Piling Pipe Coatings

1998 - Molu Barajı 
Anti-Korozif Boyalar
1998 - Molu Dam 
Anti-Corrosive Paints

2013 - Osman Gazi Köprüsü
Beton Yüzey Koruyucular
2013 - Osman Gazi Bridge
Concrete Surface Protectives

NEDEN GEOTEC® MARKALI ÜRÜNLERİMİZ KULLANILMALIDIR?
WHY SHOULD YOU USE GEOTEC PRODUCTS?
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ÇELİK BORU BOYALARI
ve KAPLAMALARI

Steel Pipe Paints & Coatings
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GEOTEC® BORU İÇ YÜZEY BOYALARI
GEOTEC® PIPE INTERIOR PAINTS
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GEOTEC® BORU DIŞ YÜZEY BOYALARI
GEOTEC® PIPE EXTERIOR PAINTS
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GEOTEC® ÇELİK BORU BOYALARI VE KAPLAMALARI 
GEOTEC® STEEL PIPE PAINTS & COATINGS

EKS KİMYA; GEOTEC markalı ürünleri ile çelik boru ve 
beton boru hatlarına korozyona karşı koruyucu boya ve 
kaplama ürünleri üretmektedir.

Dünyada farklı amaçlara yönelik suların, sıvıların ve 
gazların bir noktadan başka bir noktaya taşınması 
işlevi için çeşitli tipte ve ebatta borular üretilmektedir. 
Her önemli maddenin korunması gerektiği gibi borunun 
da uzun yıllar sürecek görevini problemsiz bir şekilde 
yapabilmesi için en üst düzeyde korunması gerekmek-
tedir. 

EKS KİMYA; Türkiye’nin en eski boru boyası ve kaplama 
ürünleri üreten firmasıdır. Dolayısıyla 40 yıla varan saha 
referanslarımız mevcuttur.

EKS KIMYA, produces, anti-corrosion and coating 
products for steel and concrete pipes with its GEOTEC 
brand product.

Throughout the world, pipes are produced for various 
purposes whether as to transfer water, liquids and gases 
in pipes of various types and dimensions. Like any import-
ant material to be protected pipes must be protected at 
the highest safety so that they can fulfill its function 
without any problem occurring for many years to come

EKS KIMYA is the oldest firm of Turkey producing paint for 
pipes and coatings therefore we have field references in 
our inventory as old as 40 years.

1 - İçme suyu boru hatlarında
2 - Kullanım suyu, atık su ve güç 
     santralleri boru hatlarında
3 - Liman kazık borularında
4 - Petrol boru hatlarında
5 - Gaz boru hatlarında
6 - Beton boru hatlarında kullanılır.

1 -  Drinking water pipelines
2 - Waste and domestic water  pipelines 
     cooling water pipelines of power plants
3 - Port pile pipes
4 - Oil pipelines
5 - Gas pipelines
6 - Concrete pipelines 

GEOTEC Boru Boyaları ve
Kaplamalarının Kullanıldığı Yerler

Using Areas of GEOTEC Pipe 
Paints & Coatings 

Korozyonu engelleyip, beton ömrünü uzatırlar.
Çevreye zararlı gaz ve sıvının karışmasını engellerler.
Katodik korumanın performasını arttırırlar.
Boruların içinde taşınan maddelerin kalitelerini aynı           
seviyede muhafaza ederler.
Boruların dış kısımlarındaki paslanmalara engel olup, 
bu pasların toprağa ve çevreye zarar vermelerini 
önlerler.
Yatırımcıların, sistem bakım ve maliyetlerini 
düşürürler.

• 
• 
• 
• 

• 

• 

• 
•
 
• 
• 

• 

• 

Prevent corrosion and make the concrete more durable.
Prevent gases or liquids to spillover which may be 
hazardous to environment.
Increase the performance of cathodic protection.
Conserve the quality of the content of the liquids carried 
through pipes.
Prevent  corrosions formed on the outer surface there-
fore  prevents these corrosives to harm environment.
Lower the maintenance and up-keep costs of the 
investors. 

GEOTEC Boru Boyaları ve
Kaplamalarının Faydaları

GEOTEC Benefits of Pipe
Paints & Coatings:
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GEOTEC® İÇME SUYU BORU BOYALARI VE KAPLAMALARI
GEOTEC® DRINKING WATER PIPE PAINTS & COATINGS

EKS KİMYA; ürettiği tüm boyaları zamanın sağlık, çevre 
ve dayanım şartlarına uygun olarak formüle etmektedir. 
Genel olarak içme suyu boru boyalarından istenilen 
özellikler;  taşınacak suya, insan sağlığına zararlı oran-
larda yabancı madde karıştırmaması, tat ve kokusuna 
etki etmemesi ve aşınma ile oluşacak korozyona 
dayanıklı olmasıdır. 

GEOTEC markalı ürünler alınmış olan yurt içi ve yurt dışı 
test raporlarıyla, bu beklentileri karşılamaktadır. 

EKS KİMYA; formulates all paints in accordance with the 
contemporary health, environment and strenght require-
ments. In general, the desired features of the drinking 
water pipes are resistence to the mixing  of  impurities in 
unhealthy proportions into the transferred water, conser-
vative effect for the taste and smell of the water and 
corrosion resistance against abrasion.

GEOTEC branded products meet such requirements as 
the results of domestic and foreign tests show.
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• İnsan sağlığına zararlı olmamalıdır.
• Hijyenikliğini uzun süre koruyabilmelidir.
• Sıfır VOC değerinde olmalıdır.
• Korozyona karşı dayanıklı olmalıdır.
• %100 katı madde oranına sahip olmalıdır.
• Benzil alkol içermemelidir.
• Nemli ortamlarda ve düşük sıcaklıklarda kürlenme sorunu      

yaşamamalıdır.
• ISO 12944, çelik yapıların korozyona karşı korunmasına dair en 

geçerli standarda uygun olmalıdır.
• Katodik koruma ve kaplamalarla beraber kullanılabilmesine 

olanak vermelidir. Katodik ayrışma durumlarında bile metal 
yüzeye iyi yapışabilmelidir.

• Dünyada geçerlilikleri kabul edilmiş, insan sağlığına yönelik test 
metodlarını içeren uluslararası WRAS Sertifikası yeterliliklerine 
(Water Regulation Advisory Scheme) ve AWWA C210 Sertifikası  
(American Water Work Association) yeterliliklerine sahip 
olmalıdır.

• Must not be harmful to human health. 
• Hygienic feature should be maintained for a long time.
• Should have the value of  zero VOC. 
• Must be corrosion resistant. 
• Should have 100% solid. 
• Must not contain benzyl alcohol. 
• Curing issues  should not be experienced in humid environments 

and low temperature 
• Should be in accordance with  ISO 12944 which concerns the       

applicable standards for the protection of steel structures against 
corrosion.

• Can be used in combination with cathodic protection and coating. 
Even in the cases of cathodic decomposition ,should be able to 
adhere well to the metal surface.

• Should have the qualification of WRAS (Water Regulation   
   Advisory Scheme) certificate  which includes worldwide accep ted 

test methods  for human health and  AWWA C210 Certificate 
(American Water Work Association).

Boyadan suya karışan zararlı partiküller
Harmful particles mixed into the water from the paint

• Korozyon direnci mükemmeldir.
• Benzil alkol içermez.
• Düşük sıcaklıkta ve yüksek nemde rahatça kürlenebilir.
• Karışım ömrü uzundur. 20°C’de 75 dakikadır.
• Hijyeniktir.
• Uluslararası WRAS (Water Regulation Advisory  
  Scheme) sertifikasına sahiptir.
• Yüksek film kalınlıklarında akma yapmaz. 
  (750 mikron yaş film kalınlığına kadar)
• AWWA C210 yeterliliklerine sahiptir.

• Corrosion resistance is excellent. 
• Does not contain benzyl alcohol. 
• Can be cured  easily at low temperature and high humidity
• Pot life is long. 75 minutes at 20 ° C  
• Hygienic. 
• It has the qualification of WRAS (Water Regulation Advisory 

Scheme) Certificate which includes worldwide accepted test 
methods for human health and AWWA C210 Certificate                   
(American Water Work Association).

EKOPIPE 900 SOLVENTSİZ EPOKSİ EKOPIPE 900 SOLVENT FREE EPOXY 

GEOCOAT 3500 PHENOLIC EPOXY
• Fenolik epoksi reçine esaslıdır.
• Korozyon direnci mükemmeldir.
• Benzil alkol içermez.
• Daha yüksek kimyasal dirence sahiptir.
• Daha düşük sıcaklıkta ve daha yüksek nemde rahatça 
  kürlenebilir.
• Karışım ömrü uzundur. 20°C’de 75 dakikadır.
• Hijyeniktir.
• Uluslararası WRAS (Water Regulation Advisory  
  Scheme) sertifikasına sahiptir.
• AWWA C210 yeterliliklerine sahiptir.

• Based on phenolic epoxy resin.
• Corrosion resistance is excellent. 
• Does not contain benzyl alcohol. 
• Can be cured  easily at low temperature and high humidity
• Pot life is long. 75 minutes at 20 ° C  
• Hygienic. 
• It has the qualification of WRAS (Water Regulation Advisory 

Scheme) Certificate which includes worldwide accepted test 
methods for human health and AWWA C210 Certificate                   
(American Water Work Association).

GEOCOAT 3500 FENOLİK EPOKSİ

Ekopipe 900 Solventsiz Epoksi ,Ekopipe 800 Solventsiz Poliüretan 
ve Geocoat 3500 Fenolik Epoksi kodlu ürünlerimiz, yukarıda yazılı tüm özelliklere 
sahiptirler. Our  Ekopipe 900 Solvent Free Epoxy ,Ekopipe 800 Solvent-Free Polyurethan 
and Geocoat 3500 Phenolic Epoxy branded products contain all the features stated above.

GEOTEC® İÇME SUYU BORU BOYALARI VE KAPLAMALARI
GEOTEC® DRINKING WATER PIPE PAINTS & COATINGS
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Ekotar 902 Coal-Tar Epoksi,  Geocoat 3803 Glass-Flake Epoksi, 
Geocoat Nova 7500 Novalak Epoksi, Geocoat Nova 7600 Novalak Epoksi  
Geocoat 3804 Glass-Flake Epoksi kodlu ürünler, yukarıdaki özelliklere sahiptir.
Our Ekotar 902 Coal-Tar Epoxy, Geocoat 3803 Glass-Flake Epoxy, Geocoat Nova 7500 Novalac Epoxy  
and  Geocoat Nova 7600 Novalac Epoxy Geocoat 3804 Glass-Flake Epoxy  branded products contain 
all the features stated above .

  Genel olarak, kullanım suyu, atık su ve güç santralleri boru 
boyaları ve kaplamalarından beklenilen özellikler: 

• Yüksek sürtünme direncine karşı dayanıklı olmalıdırlar.
• Toprak altı borularda, katodik korumanın performansını  

arttırmalıdırlar.
• Çevreye zararlı atık sıvıların toprağa ve havaya karışmasını 

engellemelidirler. 
• Toprak altındaki aşındırıcı minerallere ve kimyasallara karşı 

yüksek dayanım göstermelidirler.
• Yüksek neme karşı dirençli olmalıdırlar.
• Cebri boruların üst yüzeylerinde, aşındırıcı hava şartlarına karşı 

(yağmur, rüzgar, soğuk-sıcak geçişleri, güneş, vb.) uzun ömürlü 
olabilmelidirler.

• Güç santrallerinin aşırı aşındırıcı ortama sahip soğutma      
borularının iç yüzey kaplamalarının cam pulcuklu epoksi boya ya 
da kömür katranlı epoksi boya ile kaplanması gerekir. 

   In general, features expected from the domestic water, waste 
water and  power plant pipe paints and coatings: 

• Should be durable against high friction resistance. 
• Should increase the performance of cathodic protection in 

underground pipes. 
• Should prevent mixing of liquid waste harmful to the environment 

with the soil and air. 
• Should exhibit high strength against the corrosive minerals and 

chemicals under the ground. 
• Should be resistant against high humidity. 
• In the upper surfaces of external pipes, it should be durable 

against corrosive air conditions (such as rain, wind, cold-warm 
transitions, sun, etc.). 

• Internal surface coverings of the cooling pipes of power plants 
with extremely corrosive mediums should be coated with glass 
flake epoxy paint or coal tar epoxy paint. 

Kısa zamanda boya ve boruda deformasyon
Deformation in the pipe and paint in a short time 

Uzun ömürlü boyalar
Durable paints   

GEOTEC® KULLANIM SUYU, ATIK SU VE GÜÇ SANTRALLERİ BORU BOYALARI VE KAPLAMALARI
GEOTEC® DOMESTIC WATER, WASTE WATER AND POWER PLANTS PIPE PAINTS & COATINGS
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Geocoat Nova 7500 Novalak Epoksi ve Geocoat Nova 7600 Novalak Epoksi  
kodlu ürünlerimiz, bu konularda kullanılmaktadır.
Our Geocoat Nova 7500 Novalac Epoxy and Geocoat Nova 7600 Novalac Epoxy
coded products meet these requirements 

Petrol borularında, taşınacak söz konusu maddeler, soğuk ya da 
sıcak petrol ve türevleridir. Bu borularda kullanılacak boyalardaki 
kritik nokta, taşınan kimyasalların, kimyasal aşındırma değerleri 
ile bu kimyasalların yüksek sıcaklık durumlarıdır. Bu iki soruna 
karşı GEOTEC markalı, novalak epoksi modifikasyonlu boyalar 
tercih edilmelidir. 

In oil pipes, the materials to be transported are the cold and hot oil 
derivatives. Critical point of these paints to be used in these pipes 
are chemical abrasion values and high temperature of the transport-
ed chemicals. Against these two problems GEOTEC branded,  
novolac epoxy modified paints should be preferred.

   Petrol boru hatlarının boyalarından beklenen özellikler;
• Solvent bazlı novalak epoksi modifiyeli olmalıdırlar.
• Yüksek kimyasal dirence sahip olmalıdırlar.
• D6943:2003 standartlarındaki %15 MTBE’li kurşunsuz benzin 

performans gerekliliklerini karşılamalıdırlar.
• Yüksek sıcaklık direncini karşılamalıdırlar. ( Petrol ve 

türevlerinde 900C’ye, suda 950C’ye kadar dayanabilme 
   performansı )
• Hacimsel solid oranı yüksek olmalıdırlar.
• İçinden geçecek petrol ve suyun hızlı ve dirençsiz geçebilmesi 

için pürüzsüz yüzeye sahip olmalıdırlar.
• Yüksek ve düşük sıcaklıklarda, yüksek nem oranında rahatça 

kürlenebilmelidirler.

  The expected properties of the paints to be used in oil pipelines; 
• Should be solvent based  and novolac epoxy modified type. 
• Should have a high chemical resistance. 
• Should meet  the unleaded 15% MTBE gasoline performance 

requirements indicated in  D6943: 2003 standard 
• Must meet the high temperature resistance. ( durabiliy perfor-

mance for Oil and derivatives up to  900C and water up to 950C) 
• Volumetric solid ratio should be high. 
• Should have a smooth surface in order to allow the  oil and water 

pass quickly without resistance. 
• Should be able to easily cured in high and low temperatures and 

high ratio of  humidity

Yüksek sıcaklık ve kimyasal dirençle bozulan boya yüzeyi
Deteriorated paint surface due to high temperature and 
chemical resistance

GEOTEC® PETROL BORU BOYALARI VE KAPLAMALARI
GEOTEC® OIL PIPE PAINTS & COATINGS 
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Geoflow 2505 Flowcoat Epoksi  ürünümüz, bu özellikleri karşılamaktadır.
Our Geoflow 2505 Flowcoat Epoxy product meets these requirements.

  EKS KİMYA; ürettiği tüm boyaları zamanın sağlık, çevre ve 
dayanım şartlarına uygun olarak formüle etmektedir.

 
  Genel olarak gaz boru boyalarından istenilen özellikler: 
 
• Sürüldüğü yüzeyde pürüzsüz bir yüzey oluşturarak sürükleme 

direncini azaltması.
• Korozyona karşı en üstün korumayı sağlayabilmesi.
• Gazların geçiş hızlarını arttırması.
• İnce kat uygulanabilmesi.
• Yüksek hacimsel katı maddeye sahip poliamin kürlenmeli boya 

olması.
• Uluslararası API RP 5L2 Test Kriterleri’ne uygun olması.

   EKS KIMYA; formulates all produced paints in accordance with 
contemprary health, environment and strength requirements. 

  In general, the desired properties of the gas pipe coatings:
 
• Should reduce the friction resistance creating a smooth 
  surface where it has been applied .
• Should provide the highest degree of protection against corrosion.
• Should increase the flow speed of the gas.
• Thin layer implementation.
• Should be the paint with high volume of solids with polyamine 

curing property.
• Should comply with International API RP 5L2 Test Criteria

Hızlı gaz akışını engelleyen bozuk satıhlı boya
Damaged surface paint, preventing the rapid gas flow

GEOTEC® GAZ BORU BOYALARI VE KAPLAMALARI
GEOTEC® GAS PIPE PAINTS & COATINGS
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Geocoat 3500 Fenolik Epoksi, Geocoat Nova 7500 Novalak Epoksi ve 
Geocoat Nova 7600 Novalak  Epoksi  kodlu ürünlerimiz, bu özellikleri 
karşılamaktadır.
Our Geocoat 3500 Phenolic Epoxy, Geocoat Nova 7500 Novalac Epoxy and 
Geocoat Nova 7600 Novalac Epoxy products meet these requirements.

Dünyada bazı ülkelerde, çelik boru ihtiyacının yanında beton boru 
ihtiyacı da bulunmaktadır. Beton borulardan daha çok kullanım 
suları, atık suları ve tarımsal ihtiyaç suları geçmektedir. Çelik 
borulardaki korozyon oluşumu ile beton borulardaki korozyon 
oluşumu farklıdır. Özellikle atık suların geçtiği beton borularda 
suyun içindeki mikroorganizma ve bakterilerin, farklı dönüşüm-
leri ile ortaya çıkan sülfür dioksit gazları suda çözelti halini alarak 
sülfürik asite dönüşürler. Bu asitler yüksek derecede aşındırıcı 
etkiye yol açarlar. Bu nedenle bu borularda kimyasal direnci 
yüksek epoksi reçine esaslı boyalar kullanılır.

Beton boru boyalarından istenilen genel özellikler:
• Atık ve kullanım boru hatlarında, hem solventli hem de 
  solventsiz olarak borular kullanılabilir. 
• Nemli beton yüzeylerinde kürlenebilecek borular olmalıdır. 
• Toprak altı aşındırıcı kimyasallara karşı uzun ömürlü  olmalıdır.
• Ekonomik olmalıdır.
• Çevreye daha az etki bırakmalıdır.
• İçinde taşınan maddelerin dışarı sızmasına izin vermemelidir.
• Tuza, sülfürik aside ve diğer aşındırıcı kimyasallara dayanıklı 

olmalıdır.

In some countries, there is a need for concrete pipe alongside the 
steel pipes. Concrete pipes are generally used for domestic and 
waste water and water used for agricultural purposes. The microor-
ganisms and bacteria in the concrete pipes used for waste water 
evolve to release sulphur dioxide. These gases constitute solutions 
in the water and turn to sulphuric acid. These acids cause high level 
of abrasion. Therefore in those types of pipes, epoxy resin based 
paints which have high chemical resistance are used.

The required general characteristics of concrete pipe paints:
• Can be used in domestic and waste water pipes both with and 

without solvents.
• Must be able to cure in humid concrete surfaces
• Should be durable to under soil abrasive chemicals
• Should be cost-effective
• Should affect environment less
• Shoud not let the transported substances filter
• Should be resistant to salt, sulphuric acid and other abrasive  

chemicals

Kısa zamanda boya ve beton boruda deformasyon
Damaged surface paint, preventing the rapid gas flow

GEOTEC® BETON BORU BOYALARI VE KAPLAMALARI
GEOTEC® CONCRETE PIPE PAINTS & COATINGS
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GEOTEC® LİMAN KAZIK BORU BOYALARI VE KAPLAMALARI
GEOTEC® PORT PILING PIPE PAINTS & COATINGS

Genel olarak liman kazık boru boyaları ve kaplamalarından 
beklenilen özellikler: 

• Su altında 3m derinliğe kadar ve su üstünde tuzlu deniz suyu ve 
havanın birlikte oluşturdukları yüksek korozyona karşı boru 
yüzeylerini korumalıdırlar.

• Denizin dalga etkisinin yarattığı mekanik dirence dayanıklı 
olmalıdırlar.

• Yüksek neme karşı dirençli olmalıdırlar.
• Üst düzey kimyasal dirence sahip olmalıdırlar.
• Yüksek hacimsel katılı olmalıdırlar.
• Kömür katranı veya cam pulcuk gibi katkılarla güçlendirilmiş 

solvent bazlı epoksi boya olmalıdırlar.

In general, expected properties of  paints and coatings for port 
piling pipe are as follows:

• These paints and coatings should  protect the pipe surfaces 
against high level of corrosion up to 3m deep underwater and 
surface corrosion  caused by the combination of  salty sea water 
and air above water salty.  

• Should be durable to the  mechanical resistance caused by the 
wave action of the sea . 

• They must be resistant to high humidity. 
• Should have high level of chemical resistance. 
• Should contain high volume of  solid substance . 
• These should be solvent based epoxy paints strengthened 
   by the additives such as coal tar or glass flakes.
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Standart dolgulu boyanın film tabakası
Film layer of the standard filled paint 

Glass Flake dolgulu boyanın film tabakası
Film layer of the Glass Flake  filled paint
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t Çelik Yüzey / Steel surface

Çelik Yüzey / Steel surface

Ekotar 902 Coal-Tar Epoksi ve Geocoat 3803 Glass-Flake Epoksi
kodlu ürünler, yukarıdaki özelliklere sahiptir.
Our Ekotar 902 Coal-Tar Epoxy and Geocoat 3803 Glass-Flake Epoxy branded 
products contain all the features stated above .
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YAPISAL ÇELİK 
BOYALARI

ve KAPLAMALARI
Structural Steel Paints & Coatings
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EKS KİMYA; GEOTEC markalı ürünleri ile çelik yapıları korozyona 
karşı korumak ve çevreye uygun görsel renkler yaratmak için 
boya ve kaplama ürünleri üretmektedir.

Dünyada; sağlamlığı, uzun ömürlülüğü, uzun vadede maliyet 
avantajları ve uygulama kolaylıkları nedeniyle yapılarda çelik 
kullanılmaktadır. Bu çeliklerin yıllarca görevlerini ilk günkü gibi 
yapabilmeleri için, içinde bulundukları şartlara, beklenen 
dayanıklılık kriterlerine, korunması istenen yüzeyin cinsine ve 
maliyet beklentilerine göre farklı boya ve      kaplama sistemleriyle 
korozyona karşı korumaları gerekir.
EKS KİMYA; Türkiye’nin en eski çelik yapı boya ve kaplama 
üreticilerinden biridir. Dolayısıyla 40 yıla varan saha refe- 
ranslarımız mevcuttur. 

EKS KIMYA produces GEOTEC brand paints and coatings to save 
steel structures against corrosion and produce colors consistent 
with the surrounding environment.

Steel structures are used throughout the World due to their durabili-
ty, longevity, long-term cost advantages and ease of application.
In order for the steel to perform as new, they should be protected 
against corrosion with the proper paints and coatings in line with 
their environment, required durability criteria, the surface to be 
protected and cost expectations.

EKS KIMYA is one of the oldest steel structure paint and coatings 
producers in Turkey. 

GEOTEC Yapısal Çelik Boyaları ve Kaplamalarının Faydaları:
Advantages of GEOTEC Structural Stee Paints & Coatings:

• Korozyonu engelleyip, çelik yapının ömrünü uzatırlar.

• Orta ve uzun vadede en ekonomik boya maliyetlerini 
  oluştururlar. 

• En geniş çelik yapı boya gamına sahiptir.

• Düşük VOC değerleri ile çevreye daha az zararlı etki bırakırlar.

• Hacimce yüksek katı madde oranlarına sahip oldukları için daha 
az miktarda boya kullanımı sağlarlar.

•Düşük VOC değerleri ve kullanılan uygun reçinelerle hızlı koruma 
sağlarlar.

• Prevent corrosion and prolongs concrete durability. 

• Prevent mixing of gas and liquid harmful to the environment. 

• Increase performance of cathodic protection. 

• Maintain the quality of substances carried within the pipes at the 
same level. 

• Prevent rusting in the outer parts of the pipes, and prevent harms 
to the earth and the environment to be made by this rusting. 

• Decrease investors’ system maintenance and costs. 

GEOTEC® YAPISAL ÇELİK BOYALARI & KAPLAMALARI 
GEOTEC®CONSTRUCTURAL STEEL PAINTS & COATINGS
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1- İç ve Dış Çevre Korozyonu:
Boya seçiminin en önemli basamağıdır. Korunacak çelik yapının, 
ne tip korozyonlara maruz kalacağı önceden çok iyi belirlen-
melidir. Bu nedenle; 

• Hava şartlarının doğru belirlenmesi (sıcaklık, soğukluk, nem, 
çiğlenme, yağışlar ve güneşlenme şartları),

• Dış ortamdan gelebilecek kimyasal ve asit yağmurlarının 
belirlenmesi,

• Dış ortamdan gelebilecek mekanik darbe dirençlerinin belirlen-
mesi.

2- Boyanacak Yüzeyin Cinsi:
  Çelik yapı yüzeyleri, iki ana cinse ayrılır:
• Normal çelik yüzeyler
• Kaplanmış çelik yüzeyler (Sıcak daldırma galvaniz yüzeyler, 

alüminyum yüzeyler, paslanmaz yüzeyler).
  
3- Boya Sisteminin Uygulanma Süreci:
Projelerde, yapıların şekilleri ve inşaa şartlarına göre boyanın 
önce mi, sonra mı ya da ara zamanlarda kat kat mı uygulanacağı 
belirlenmelidir. Buna göre kullanılacak boya cinsleri, dikkatli 
seçilmelidir.
  
4- Boya Sisteminden Beklenen Ömür:
Boya sistemlerinden, her zaman uzun ömürlü olmaları beklenir. 
Ama bu beklenti, seçilen boya cinslerinin doğru seçimleri ile 
doğrudan ilgilidir. 

1- Inside and Outside Medium Corrosion: 
Is the most important step of paint choice. To what type of 
corrosion would the steel structure to be protected will be exposed 
should be determined very well in advance. Therefore; 

• Weather conditions have to be determined correctly (temperature, 
coldness, humidity, dew formation, rain and insolation conditions), 

• Determination of chemicals and rain acids that may come from the 
outer environment, 

• Determination of mechanical shock resistance that may come from 
the outer environment. 

2-Type of Surface To Be Painted: 
Surfaces of steel structure are divided into two types: 

• Normal steel surfaces
• Coated steel surfaces (hot-dip galvanized surfaces, aluminium 

surfaces, stainless surfaces). 

3- Application Process of the Paint System: 
In the projects, according to the structures’ forms and construction 
conditions, whether the paint should be applied beforehand, 
afterwards or in layers in-between should be determined.  The paint 
type to be used accordingly should be carefully chosen. 

4- Durability Expected from the Paint System: 
Paint systems are always expected to be durable. But this expecta-
tion is directly related to the correct choice of the paint types 
selected. 

A-  GEOTEC Ürünleri İçin 
Boya Sistemi Seçimi;

A-  Paint System Choice for 
GEOTEC Products; 

ISO 12944 sistemine göre, boyanan çelik yapıların, tekrar boyan-
ma gereksinimleri oluşuncaya kadar geçen süre, boyanın ömrünü 
oluşturur. Buna göre; 
2-5 yıl arası L (Düşük)
5-10 yıl arası M (Orta)                    Zaman dilimlerini oluşturur.
15 yıl ve üzeri H (Yüksek)
Yatırımlarınızı ömrü ve maliyeti, uygun GEOTEC ürünlerinin 
seçimiyle en optimum düzeylere çekilebilir. Bu konuda 
EKS KİMYA teknik  ekibinden en doğru yardımı alabilirsiniz.

According to ISO 12944 system, for the steel structures, the time 
passed until re-painting is required, is the life time of the paint 
previously applied. According to this; 
2-5 years L (Low)
5-10 years M (Medium)                   are the life time periods.
15 years and more H (High)
The lifetime and cost of your investments could be at optimum level 
with proper GEOTEC products to be preferred. You can get the most 
accurate solution from EKS KIMYA technical team.

Poliüretan Akrilik Son Kat
Polyurethan Acrylic finish coat
Epoksi Alt Kat
Epoxy undercoat

Epoksi Mikamsi Demiroksit
Epoxy Sealer Coat

Çinkoca Zengin Astar
Zinc rich epoxy primer

Gritle Kumlanmış Metal Yüzey
Grit Blasted Steel Substrate

ÇELİK YAPILARDA BOYA SİSTEMİ SEÇİMİ VE YÜZEY HAZIRLIĞI
CHOOSING PAINT SYSTEM AND PREPERATION OF SURFACE IN STEEL CONSTRUCTION BUILDINGS
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ISO 12944 Standardı, 1998 yılında Avrupa Standardı ve 
dolayısıyla Uluslararası Standart olarak yayınlanmıştır. Çelik 
yapılarda Korozyona karşı etkili koruma bakımından dünyanın en 
geçerli ve en yüksek nitelikli standart referansıdır.

Çelik yapı sektöründe boya sistemleri ile alakalı dikkat çeken 
taraf, sistemin dayanıklılığının değerlendirilmeisidir. Dayanıklılık, 
ortam koşulları yapının dizaynı, boyanacak yüzeyin hazırlanması, 
uygulaması ve kurutma süreci gibi birçok dış faktöre bağlıdır. 
Dayanıklılık, ayrıca boya sisteminin kimyasal ve fiziksel 
özellikleriyle de ilgilidir. Bağlayıcının tipi, kuru film kalınlığı gibi.

ISO 12944 Standard is published as the European Standard in 1998 
and therefore as as the International Standard. It is the most valid 
and highest standard reference of the world in terms of effective 
protection against corrosion in the steel structures. 

The striking thing with regard to paint systems in the steel structure 
sector is the evaluation of the durability of the system. Durability 
depends on various outside factors such as the environmental 
conditions, structure’s design, preparation of the surface to be 
painted, its application and drying process. Durability is also related 
with the chemical and physical features of the paint system. Such 
as the type of the agglomerant, film thickness. 

ISO 12944 ATMOSFERİK KOROZYON SINIFLARI VE GEOTEC® BOYA SİSTEMLERİ
ISO 12944 ATHMOSPHERIC CORROSION CATEGORIES & GEOTEC® PAINT SYSTEMS

Korozyon Kategorisi
Corrosion Category

Dış Mekanlar
Outdoor

İç Mekanlar
Indoor

Hedeflenen Kullanım Ömrü
Targeted Usage Durability

Örnek Boya Sistemi 
Sample Paint System

GEOTEC Boya Karşılığı
GEOTEC Paint Equivalent

C2 Düşük
C2 Low 

Kirlenme oranı düşük olan 
atmosferler. Genellikle
kırsal alanlar. 2-5 Yıl

2-5 Years

Çinko Fosfatlı Epoksi Astar
Alifatik Akrilik Poliüretan Sonkat Geomer 1402           

Geopur 3700

C3 Orta
C3 Medium 

Yüksek nemli ve kısmen 
hava kirliliği olan üretim 
tesisleri. Örneğin; gıda işle- 
me tesisleri, çamaşırhaneler.  5-15 Yıl

5-15 Years

Çinko Fosfatlı Epoksi Astar
Alifatik Akrilik Poliüretan Sonkat Geomer 1402            

Geopur 3700

5-15 Yıl
5-15 Years

Çinko Fosfatlı Epoksi Astar
Hi-Built Epoksi MIO Arakat
Alifatik Akrilik Poliüretan Sonkat

Geomer 1402                      
Geofill 2507                 
Geopur 3700

15 Yıldan Fazla
More Than 15 Years

Çinkoca Zengin Epoksi Astar
Hi-Built Epoksi Arakat Alifatik 
Akrilik Poliüretan Sonkat

     

            
Geozinc 1301                      
Geofill 2505                 
Geopur 3700

5-15 Yıl
5-15 Years

Geomer 1402                      
Geofill 2507                
Geopur 3700

15 Yıldan Fazla
More Than 15 Years

Geozinc 1301                      
Geofill 2505                
Geopur 3700

5-15 Yıl
5-15 Years

Geomer 1402                      
Geofill 2507                 
Geopur 3700

15 Yıldan Fazla
More Than 15 Years

Geozinc 1301                      
Geofill 2505                 
Geopur 3700

Im1/Im2  

Im3

15 Yıldan Fazla
More Than 15 Years

Çinkoca Zengin Epoksi AstarHi-Built 
Epoksi MIO Arakat Coal Tar Epoksi 
Sonkat Glassflake Epoksi Sonkat

 
Geozinc 1301             
Geofill 2507                
Ekotar 902
Geocoat 3803             

C5-M Çok yüksek
(Deniz)
C5 Very high (Sea)

Yüksek düzeyde tuzluluk 
oranına sahip sahil 
bölgeleri ve sanayi 
tesisleri.

Devamlı yoğuşmanın ve 
yüksek düzeyde kirliliğinin 
olduğu yapılar ya da iç 
mekanlar.

Deniz suyu ve tatlı su altı (Liman kazıkları, petrol  tesisleri)

C4 Yüksek
C4 High 

Orta düzeyde tuzluluk
oranına sahip sahil
bölgeleri ve sanayi
tesisleri.   

Kimyasal üretim tesisleri, 
yüzme havuzları, sahilde 
yer alan tesisler.

C5-I Çok yüksek
(Endüstriyel)
 C5 Very High 
(Industrial) 

Yüksek nem ve agresif 
atmosfere sahip sanayi 
tesisleri.

Devamlı yoğuşmanın ve 
yüksek düzeyde kirliliğinin 
olduğu yapılar ya da iç 
mekanlar.

Atmospheres whose 
pollution rate is low. 
Generally rural areas. 

Unwanted structures where 
condensation may form. 
E.g; storages, sports halls. 

Kondansasyonun (yo- 
ğuşmanın) oluşması 
istenmeyen yapılar. Ör.; 
depolar, spor salonları. Epoxy primer with zinc 

phosphate Aliphatic acrylic
polyurethane topcoat

Epoxy primer with zinc phosphate
Aliphatic acrylic
polyurethane topcoat

Epoxy primer with zinc phosphate
Hi-Bıilt Epoxy MIO intermadiate coat
Aliphatic acrylic polyurethane topcoat

Zinc Rich Epoxy Primer Hi-Built 
Epoxy Intermediate Coat Aliphatic 
Acrylic Polyurethane Topcoat

Çinko Fosfatlı Epoksi Astar 
Hi-Built Epoksi MIO Arakat Alifatik 
Akrilik Poliüretan Sonkat

Çinkoca Zengin Epoksi Astar
Hi-Built Epoksi Arakat Alifatik Akrilik 
Poliüretan Sonkat      

Epoxy Primer with zinc phosphate
Hi-Built Epoxy MIO intermediate coat
Aliphatic acrylic polyurethane topcoat 

Zinc Rich Epoxy Primer Hi-Built Epoxy 
Intermediate Coat Aliphatic Acrylic 
Polyurethane Topcoat

Çinko Fosfatlı Epoksi Astar
Hi-Built Epoksi MIO Arakat
Alifatik Akrilik Poliüretan Sonkat

Çinkoca Zengin Epoksi Astar
Hi-Built Epoksi Arakat Alifatik Akrilik 
Poliüretan Sonkat

    

            

Epoxy Primer with zinc phosphate
Hi-Built Epoxy MIO intermediate coat
Aliphatic acrylic polyurethane topcoat

Zinc Rich Epoxy Primer Hi-Built Epoxy 
Intermediate Coat Aliphatic Acrylic 
Polyurethane Topcoat

Zinc Rich Epoxy Primer Hi-Built Epoxy 
MIO Intermediate Coat Coal Tar Epoxy 
Topcoat Glassflake Epoxy Topcoat

City and industrial atmospheres 
medium level sulphur dioxide 
pollution. Coastal regions where 
salt ratio is low. 

Coastal regions and 
industrial facilities with 
medium level saltiness 
ratio 

Industrial facilities with 
high humidity and 
aggressive atmosphere

Structures or indoor 
spaces where there is 
continual condensation 
and high level of pollution

Coastal regions and 
industrial facilities with 
high level saltiness ratio.

Under the sea water and fresh water (Port piles, petroleum 
facilities)

Toprak altı (Temel kazıkları, HES boruları, diğer çelik borular)  
Underground (Foundation piles, HEPP pipes, other steel 
pipes 

Structures or indoor 
spaces where there is 
continual condensation 
and high level of pollution

Chemical production 
facilities, swimming pools, 
facilities at the coast. 

Production facilities with high 
humidity and partial air pollution. 
E.g.; food processing facilities, 
laundries.  

Kent ve sanayi atmosfer-
leri orta derecede sülfür- 
dioksit kirliliği. Tuz oranı 
düşük olan sahil bölgeleri.
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ISO 8501-1 Uluslararası Standardına göre yüzey hazırlama derecelemeleri 
Surface preparation levels according to ISO 8501-1 International Standard 

ÇELİK YAPILARDA BOYA SİSTEMİ SEÇİMİ VE YÜZEY HAZIRLIĞI
CHOOSING PAINT SYSTEM AND PREPERATION OF SURFACE IN STEEL CONSTRUCTION BUILDINGS

GEOTEC boya ve kaplamalar, metal yüzeylere uygulanmadan önce 
metal yüzeyin boyaya hazır hale getirilmesi gerekir. Bunun için 
yüzeydeki yağ, gres, pas, eski boya vb. yabancı maddelerden 
arındırılmalıdır. Bu temizlik işlemi için uluslarlarası ISO 8501-1 
standardına göre yüzey hazırlama dereceleri ve yöntemleri 
belirlenmiştir. 

The metal surface should be made ready for the paint before applying 
GEOTEC paints and coatings to the metal surfaces. Thus the surfaces 
should be cleansed off from oil, grease, rust, old paint, and other 
foreign materials. For this cleansing process surface preparation 
levels and methods are determined in accordance with international 
ISO 8501-1 standard. 

B-  GEOTEC Ürünleri İçin Yüzey Hazırlığı;

B- Surface Preparation for GEOTEC Products; 

STANDARTLAR SSPS (*) SIS (**)
STANDARDS SSPS (*) SIS (**)

YÜZEY TEMİZLİK DERECELERİNİN TANIMI
DEFINITION OF SURFACE CLEANING LEVELS

Kum püskürtme ile beyaz metale kadar temizleme: SP-5 Sa-3
Metal yüzeyinde bulunan paslar ve diğer bütün yabancı maddeler tam olarak giderilir. 
Temizlik derecesi, beyaz metal yüzeyin elde edildiği en üstün temizlik derecesidir.

Kum püskürtme ile beyaza yakın temizleme SP-10 Sa-2 1/2
Metal yüzeyde bulunan pasların yaklaşık olarak %95'inin giderilmiş olduğu ve metal yüzeyinin 
parlak bir renk kazandığı temizlik derecesidir.

Kum püskürtme ile ticari temizleme: SP-6 Sa-2
Metal yüzeyde bulunan pasların giderildiği fakat bazı oyuk ve çatlaklar içinde pasların 
görüldüğü temizlik derecesidir.

Kum püskürtme ile hafif temizleme: SP-7 Sa-1
Metal yüzeyde bulunan yumuşak maddelerin ve kaba pasın giderildiği, fakat yüzeyde henüz 
gözle görülecek derecede pas rengi bulunan temizlik derecesidir.

Makine ile Temizleme : SP-3 St-3
Yüzeyde bulunan eski boyalar ve paslar, makine ile çalışan disk, zımpara gibi çeşitli 
aşındırıcılar kullanılarak temizlenir.

El Aletleri Temizleme: SP-2 St-2
Yüzeyde bulunan eski boya, pas ve yüzeye yapışmış yabancı maddeler, tel fırça, zımpara gibi 
el aletleri ile temizlenir.

Solvent ile Temizleme: SP-1
Solvent veya alkali çözeltisi kullanılarak yüzeyde bulunan yağ, gres ve kirler giderilir. Bu 
yöntemle pas giderilemez.

Pikling SP-8
Uygun konsantrasyonlarda asit çözeltileri içine daldırılarak metal yüzeyindeki pas ve yabancı 
maddelerin kimyasal olarak temizlenmesidir.

Su jeti ile temizleme Yüksek basınçlı su jetleri ile ( min. 1000 bar ) metal yüzeydeki yağ, gres, kir ve pas giderilir. Ancak 
yüzeyde kalabilecek su zerrecikleri ile tekrar paslanma riski bulunmaktadır. 
Oil, grease, dirt and rust on the metal surface is removed with high pressure ( min. 1000 bar ) 
water jets. However, there is a risk of corrosion again with water droplets remain on the surface.

Cleaning till the white metal by sandblasting: SP-5 Sa-3  Rust and all the other foreign materials on the metal surface are totally cleansed off. 
Cleanliness level is the highest cleanliness level when white metal surface is obtained. 

Is the cleanliness level where around 95% of the rust on the metal surface is cleansed off and 
the metal surface has acquired a bright colour. 

It is the cleanliness level where rusts on the metal surface are cleansed off but rusts are seen in 
some cavities and cracks. 

Old paint, rust and foreign materials glued on the surface are cleansed off by using hand tools 
like wire brush, sandpaper.  

Old paints and rusts are cleansed off by using various corrosives like the disk, sandpaper 
operating with the machine.

Oil, grease and dirt on the surface are cleansed off by the use of solvent or alkaline solution. 
Rust cannot be cleansed off by using this method. 

It is the chemical cleansing off the rust and foreign materials on the metal surface by dipping into 
acid solutions of appropriate concentrations.  

It is the cleanliness level where soft materials and rough rust on the metal surface is cleansed off 
but the rust colour on the surface can still be noticed by eye.  

Cleaning close to white by sandblasting: SP-10 Sa-21/2  

Commercial cleaning by sandblasting: SP-6 Sa-2  

Light cleaning by sandblasting: SP-7 Sa-1  

Cleaning by Machine : SP-3 St-3

Cleaning by Hand Tools : SP-2 St-2

Cleaning with Solvent : SP-1 

Pikling SP-8

Cleaning by water jet
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Tek komponentli, alkid bazlı astar boyadır. Antikorozif 
çinko fosfat pigment içerir. Yüksek yapışma gücüne 
sahiptir. Zımparalanabilir.

GEOKID 
1204

1.30 ±0,05 60±2ANTİPAS 
BOYA

Yüksek korozyon direnci istenen metallerin iç ve 
dış yüzeylerinde, yüksek yapışma gücü istenen 
yüzeylerde kullanılır.

Tek komponentli, sentetik reçine esaslı astar boyadır. 
Antikorozif çinko fosfat pigment içerir. Yüksek yapışma 
gücüne sahiptir. 

GEOKID 
1200

1.55 ±0,1 60±5SENTETİK 
ASTAR

Yüksek korozyon direnci istenen metallerin iç ve 
dış yüzeylerinde, yüksekyapışma gücü istenen 
yüzeylerde kullanılır.

Çift komponentli, solventsiz, yüksek hacimsel katılı 
maddeli, %100 katı madde oranına sahip, çinko fosfat 
pigment içerikli, pas önleyici epoksi astar boyadır. -5°C'ye 
kadar kürlenebilir. Mükemmel yapışma gücüne sahiptir.

GEOMER 
1401

1.45 ±0,1 ~100EPOKSİ 
ASTAR S.F.

Sanayi kuruluşlarında, içme suyu depolarında, 
içme suyu borularında, hijyeniklik gerektiren 
ortamlarda kullanılabilir.

Çift komponentli, epoksi bazlı, yüksek hacimsel katılı, 
uçucu organik madde miktarı düşük çinko fosfat 
pigment içerikli, pas önleyici epoksi astar boyadır. 
-5C'ye kadar kürlenebilir. Mükemmel yapışma gücüne 
sahiptir.

GEOMER 
1402

1.45 ±0,05 60±2EPOKSİ 
ASTAR

Ağır sanayi tesislerinde, makine imalatinda, kuru 
ve nemli ortamlarda, sualti sistemlerinde kullanı-
lır. Genel amaçlı bir epoksi boyadır. Orta ve yüksek 
korozyon etkisine sahip bölgelerde kullanılabilir.

GEOMER 1402’ye göre daha yüksek katılı, antikorozif 
pigment olarak çinko fosfat içeren, epoksi bazlı, iki 
bileşenli, ara kat veya son kat olarak kullanılan bir 
boyadır. Fiziksel ve kimyasal direnci mükemmeldir. 
Düşük sıcaklıklarda (-5 C’ye kadar) kürlenebilir. 
Antikorozif özellikleri bakımından yüksek performanslı 
bir kaplamadır.

GEOMER 
1402 HS

1,45 ±0,1 72±5YÜKSEK 
KATILI 
EPOKSİ 
ASTAR

Çelik konstrüksiyonlar, makineler ve özellikle 
yoğun sanayi atmosferinin olduğu yerlerde 
kullanılır.

Tek komponentli, rapid alkid bazlı, hava kurumalı, 
antikorozif çinko fosfat pigment içerikli astar boyadır. 
Yüksek yapışma gücüne sahiptir. Zımparalanabilir.

GEOKID 
1201

1.65 ±0,1 62±5RAPİD 
ASTAR 
BOYA

Sanayi tesislerinde, çelik aksamlarda, makine ve 
kasa sanayinde kullanılır. Yüksek korozyon ve hızlı 
kuruma istenen tüm metal yüzeyler için idealdir.

Tek komponentli, modifiye klor kauçuk esaslı, çinko 
oksit içeren, hava kurumalı, kalın uygulanabilen bir astar 
boyadır.

GEOKID 
1202

1,65±0,1 68KLOR 
KAUCUK 

RAPID 
ASTAR 
BOYA

Beton ve metal yüzeylerde kimyasal maddelere ve 
paslanmaya karşı, özellikle yüzme havuzu, su 
tanklarının korunmasında kullanılır.  Ön imalat 
astarıdır. Rapid endüstriyel boyaların altına astar 
olarak kullanılır.

Tek komponentli, epoksi ester ve rapid alkid modifiyeli, 
hava kurumalı bir astar boyadır. Mükemmel yapışma 
gücüne ve korozyon direncine sahiptir.

GEOKID 
1203

1.65-±0,1 60±5RAPİD 
EPOKSİ 
ASTAR 
BOYA

Sanayi tesislerinde, çelik aksamlarda, makine ve 
kasa sanayinde kullanılır. Yüksek korozyon ve 
hızlı kuruma istenen tüm metal yüzeyler için 
idealdir. Epoksi astarın pahalı, rapid astarın 
yetersiz kaldığı sistemler için idealdir.

Çift komponentli, epoksi reçine esaslı, yüksek hacimsel 
katılı, hızlı kurumalı, antikorozif pigment olarak çinko 
fosfat içeren, düşük sıcaklıklarda (-5°C’ye kadar) da 
uygulanabilen bir astar / ara kat boyasıdır.

GEOMER 
1400 FAST

1,55 ±0,05 74±2EPOKSİ 
ASTAR

Çelik konstrüksiyonlar, makineler ve özellikle yoğun 
sanayi atmosferinin olduğu, hızlı kurumanın 
istenildiği ve korozyon dayanımının yüksek olması 
gereken yerlerde kullanılır. Fiziksel ve kimyasal 
direnci mükemmeldir. Düşük sıcaklıklarda kürlene-
bilen, antikorozif özellikler bakımından yüksek 
performanslı, hızlı kat üstü kat ve kuruma zamanı 
istenen yerlerde kullanılabilir. 

Çift komponentli, epoksi bazlı, mükemmel yapışma ve 
sertlik  özelliklerine sahip olan,  çok amaçlı, yüzey 
toleranslı astar/son kat boyasıdır. Birçok eski boya 
sistemine iyi yapışır ve tüm alanlarda astar boya olarak 
kullanılabilir. Kısmen paslanmış ve nemli  bölgelere 
uygulanabilir.

GEOMER 
1480 

1,30 ±0,05 65±2YÜKSEK 
KATILI  

ÇOK 
AMAÇLI 
EPOKSİ 
ASTAR

Güverte, ambar, ambar kapağı, diğer çelik yapılar, 
su altında kalan alanlar ve benzeri yüzeyler için 
çok amaçlı kullanıma uygundur. Suya daldırma 
ortamında, gemilerde, mavnalarda, liman 
tesislerinde, açık deniz yapılarındakullanılır. 
Kimyasal direnci ve elektrik direnci çok iyidir. 
Yüksek kozmetik özelliklerin aranmadığı 
durumlarda son kat olarak kullanılabilir.Üstüne 
her cins son kat boyanın (alkid, akrilik, epoksi, 
poliüretan boyalar) uygulanabileceğinden, gemide 
yapılacak tamir işleri (On board primer) için ideal 
marine astar boyadır.

Çift komponentli, epoksi bazlı, yüksek hacimsel katılı, 
uçucu organik madde miktarı düşük, çinko fosfat 
pigment içerikli, pas önleyici epoksi astar boyadır. 
Düşük sıcaklıklarda kürlenebilir. Mükemmel yapışma 
gücüne sahiptir. Astar ve ara kat olarak kullanılabilir.

GEOMER 
1403

1.35±0,1 55±5NOVA 
HOLDING 

ASTAR 
BOYA

Toprak altı ve toprak üstü yüzeylerde, aşırı derece 
aşınmaya maruz kalan metal yüzeylerde, ağır 
hizmet boya sistemlerinin raspa astarı olarak 
kullanılır.

Çift komponentli, epoksi bazlı, yüksek hacimsel katılı, 
uçucu organik madde miktarı düşük çinko fosfat 
pigment çerikli, pas önleyici astar boyadır. Nemli metal 
ve beton yüzeylerde kullanılır. Düşük sıcaklıklarda 
kürlenebilir. Mükemmel yapışma gücüne sahiptir. 
Kimyasal korozyona dayanıklıdır. 

GEOMER 
1404

1.45±0,1 70±5YÜKSEK 
KATILI

ÇOK AMAÇLI 
YÜZEY 

TOLERANSLI 
EPOKSİ 
ASTAR

Deniz yapıların su üstündeki metal ve beton 
yüzeylerinde, yüzey temizliğinin yapılamadığı 
metal yüzeylerde kullanılır. Gemilerde, denizlerdeki 
petrol sondaj tesislerinde, rafinerilerde, metal dış 
cephe sistemlerinde kullanılır.

Çift komponentli antikorozif pigment olarak çinko fosfat 
içeren, epoksi bazlı, yüksek antikorozif dayanıma sahip 
pas üstü astar boyasıdır. Metal yüzeylerde oluşmuş pası 
kendi bünyesine dahil ederek yüksek fiziksel ve kimyasal 
direnç sağlaması için tasarlanmıştır.

GEOMER 
1405

1,45±0,05 50±2EPOKSİ 
ANTIKOROZİF 
PASLI YÜZEY 

ASTARI

Gerekli yüzey hazırlığının yapılmasının pratik 
olmadığı durumlarda kısmen paslanmış bölgelere 
uygulanabilir. Çelik konstrüksiyonlar, makineler ve 
özellikle yoğun sanayi atmosferinin olduğu 
yerlerde petrol rafineleri, atık su tesisleri, güç 
santralleri, petrokimya tesisleri, kimyasal madde 
depolarında kullanılır. Mükemmel yapışması ve 
korozyona karşı benzersiz direnci üstün özellikle-
rindendir. Astarsız son kat olarak da uygulanır.

Çift komponentli, epoksi bazlı, paslı yüzeylerin 
kumlamaya gerek kalmadan boyanabileceği mükemmel 
alt yapıyı sağlayan astardır. Pasa nüfuz ederek, paslı 
yüzeyleri sağlamlaştırır ve üzerine gelecek boyanın 
aderansının daha da artmasını temin eder. 

GEOMER 
1406

1.10±0,1 ~100PASA 
İŞLEYEN 
EPOKSİ 
ASTAR

Çelik yüzeyler için, kısıtlamalar veya ekonomik 
engeller nedeni ile kumlamanın veya tam bir yüzey 
temizliğinin mümkün olmadığı durumlarda, son 
derece etkili bir geçiş astarıdır. Paslı, eski çinko 
yüzeyler için mükemmel bir emprenye astarıdır.
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It is a one-component, alkyd based primer. Contains 
anticorrosive zinc phosphate pigment. It has high 
adhesion strength. Sandable.

GEOKID 
1204

1.30 ±0,05 60±2ANTI-RUST 
PAINT

It is used on the inner and outer surfaces of metals 
that require high corrosion resistance and on the 
surfaces that require high adhesion strength.

It is a one component, synthetic resin based primer. 
Contains anticorrosive zinc phosphate pigment. It has 
high adhesion strength.

GEOKID 
1200

1.55 ±0,1 60±5SYNTHETIC 
PRIMER

It is used on the inner and outer surfaces of metals 
that require high corrosion resistance and on the 
surfaces that require high adhesion strength.

It is a two-component, solvent-free, high-volume solids, 
100% solids ratio, zinc phosphate pigment containing, 
anti-rust epoxy primer paint. It can be cured down to 
-5°C. It has excellent adhesion strength.

GEOMER 
1401

1.45 ±0,1 ~100EPOXY 
COATING

S.F.

It can be used in industrial establishments, 
drinking water tanks, drinking water pipes, 
environments requiring hygiene.

It is a two-component, epoxy based, high volumetric, 
low volatile organic material, zinc phosphate pigment, 
anti-rust epoxy primer paint. It can be cured down to 
-5C. It has excellent adhesion strength

GEOMER 
1402

1.45 ±0,05 60±2EPOXY 
COATING

It is used in heavy industry facilities, machine 
manufacturing, dry and humid environments, 
underwater systems. It is a general purpose epoxy 
paint. It can be used in regions with medium and 
high corrosion effects.

Compared to GEOMER 1402, it has higher solid, epoxy-b sed, 
two-component paint that is used as an intermediate or 
topcoat, containing zinc phosphate as an anticorrosive 
pigment. Its physical and chemical resistance is excellent. It 
can be cured at low temperatures (down to -5 C). It is a high 
performance coating in terms of anticorrosive properties.

GEOMER 
1402 HS

1,45 ±0,1 72±5HIGH SOLID 
EPOXY 
PRIMER

It is used in steel constructions, machines and 
especially in places with an intensive industrial 
atmosphere.

It is a one-component, rapid alkyd based, air drying, 
anticorrosive zinc phosphate pigment containing 
primer. It has high adhesion strength. Sandable.

GEOKID 
1201

1.65 ±0,1 62±5RAPID 
COATING 

PAINT

It is used in industrial facilities, steel parts, 
machinery and case industry. It is ideal for all metal 
surfaces that require high corrosion and fast drying.

It is a one component, modified chlorine rubber based, 
zinc oxide, air drying, thick film applicable primer paint.

GEOKID 
1202

1,65±0,1 68CHLORINE 
RUBBER 
RAPID 

COATING 
PAINT

It is used in concrete and metal surfaces to 
protect against chemical substances and rust, 
especially swimming pool and water tanks. It is a 
pre-production lining. It is used as a primer under 
rapid industrial paints.

It is a one component, epoxy ester and rapid alkyd 
modified, air drying primer. It has excellent adhesion 
strength and corrosion resistance.

GEOKID 
1203

1.65-±0,1 60±5RAPID 
EPOXY 

COATING 
PAINT

It is used in industrial facilities, steel parts, machinery and 
case industry. It is ideal for all metal surfaces that require 
high corrosion and fast drying. It is ideal for systems 
where epoxy primer is expensive and rapid primer is 
insufficient.

It is a two-component, epoxy resin based, high volumet-
ric, fast drying primer paint that contains zinc phosphate 
as an anticorrosive pigment and can be applied 
at low temperatures (up to -5°C).

GEOMER 
1400 FAST

1,55 ±0,05 74±2EPOXY 
COATING

It is used in steel constructions, machines and 
especially in places where there is a dense industrial 
atmosphere, where fast drying is desired and where 
corrosion resistance is required. Its physical and 
chemical resistance is excellent. It can be used in 
places where it can be cured at low temperatures.

It is a multi-purpose, surface tolerant primer / topcoat 
paint with two components, epoxy based, excellent 
adhesion and hardness properties. It adheres well to 
many old paint systems and can be used as primer in all 
areas. It can be applied to partially rusted and moist 
areas.

GEOMER 
1480 

1,30 ±0,05 65±2HIGH SOLID 
MULTI 

PURPOSE 
EPOXY 
PRIMER

It is suitable for multi-purpose use for deck, warehou-
se, hatch cover, other steel structures, submerged 
areas and similar surfaces. It is used in immersion 
environment, ships, barges, port facilities, offshore 
structures. Chemical resistance and electrical resistan-
ce are very good. It can be used as a topcoat in cases 
where high cosmetic properties are not required. It is an 
ideal marine primer for repair work on board (On board 
primer), as any kind of top coat paint (alkyd, acrylic, 
epoxy, polyurethane paints) can be applied on it.

It is a two-component, epoxy based, high volumetric, 
low volatile organic material, zinc phosphate pigment 
containing, anti-rust epoxy primer paint. It can cure at 
low temperatures. It has excellent adhesion strength. It 
can be used as primer and intermediate coat.

GEOMER 
1403

1.35±0,1 55±5NOVA 
HOLDING 
COATING 

PAINT

It is used as a scraper primer of heavy duty paint 
systems on underground and above ground 
surfaces, metal surfaces exposed to extreme wear.

It is a two-component, epoxy-based, high-volume 
solids, low-volatile organic matter, zinc phosphate 
pigment, anti-rust primer. It is used on damp metal and 
concrete surfaces. It can cure at low temperatures. It 
has excellent adhesion strength. It is resistant to 
chemical corrosion.

GEOMER 
1404

1.45±0,1 70±5HIGH SOLID 
MULTI 

PURPOSE
SURFACE 

TOLERANCE 
EPOXY 
PRIMER

It is used on the metal and concrete surfaces of 
marine structures above water and metal surfaces 
where surface cleaning cannot be done. It is used in 
ships, oil drilling facilities in seas, refineries, metal 
exterior systems.

It is a two-component anticorrosive pigment, contains 
zinc phosphate, epoxy-based,  anti-rust primer paint 
with high anticorrosive strength. It is designed to 
provide high physical and chemical resistance by 
including the rust formed on metal surfaces in its 
structure.

GEOMER 
1405

1,45±0,05 50±2EPOXY 
ANTICORROSIVE 

RUSTED 
SURFACE 
PRIMER

It can be applied to partially rusted areas where the 
necessary surface preparation is not practical. It is 
used in steel constructions, machinery and 
especially in refined industrial atmosphere, oil 
refineries, wastewater plants, power plants, 
petrochemical plants, chemical storage tanks. Its 
excellent adhesion and unique resistance tocorro-
sion are its superior features. It is also applied as 
topcoat without primer.

It is a two-component, epoxy based primer that provides 
the perfect substructure where rusty surfaces can be 
painted without the need for sandblasting. By penetrating 
the rust, it strengthens the rusty surfaces and ensures 
theadherence of the paint to be increased even more.

GEOMER 
1406

1.10±0,1 ~100EPOXY 
PRIMER 

PENETRATING 
RUST

It is a highly effective transition primer for steel 
surfaces where sandblasting or complete surface 
cleaning is not possible due to restrictions or 
economic obstacles. It is an excellent impregnating 
primerfor rusty, old zinc surfaces.
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Çift komponentli, epoksi bazlı, çinkoca zengin astardır. 
Yüksek hacimsel katılıdır. Aşınmalara ve atmosferik 
şartlara karşı çok dayanıklı kaplama astarıdır. Mükem-
mel yapışma gücüne sahiptir.

GEOZINC 
1301

2,45±0,1 65±2ZINC RICH 
ASTAR

Orta ve yüksek korozif ortamlarda, rutubetin 
yüksek olduğu yerlerde, su altı ve su üstü metal 
aksamlarda kullanılır. Uzun süreli dayanım 
istenen projelerde kullanılır.

Epoksi reçine esaslı, antikorozif pigment içeren, hızlı 
kuruyan, çift komponentli, yanmaya karşı dirençli bir ön 
imalat astarıdır.

GEOSHOP
1650

1,30± 0,05 40 ± 5EPOKSİ 
SHOPPRIMER

Nakliye, depolama ve üretim sırasında aşınmalara 
karşı kısa süreli koruma sağlamak üzere, aşındırı-
cı raspa ile temizlenen çelik, sac ve profiller için 
ince film kalınlığında uygulanan shopprimer 
astarıdır. Çelik konstrüksiyon ve makine üretim 
sektörü için kullanılır. 

Çift komponentli, epoksi bazlı, soğuk çinko kaplama 
astardır. Yüksek hacimsel katılıdır. Aşınmalara ve 
atmosferik şartlara karşı çok dayanıklı kaplama 
astarıdır. Mükemmel yapışma gücüne sahiptir.

GEOZINC 
1302

2.65±0,1 65±2ZINC RICH 
ASTAR

Uzun süreli dayanım istenen yatırımlar için 
benzersiz astardır. Yüksek korozif ortamlarda, 
rutubetin yüksek olduğu yerlerde, su altı ve su 
üstü metal aksamlarda kullanılır.

Çift komponentli, özel polimerlerle hazırlanmış, yarı 
saydam astar boyadır. Hafif metaller için koruyucu ve 
yüzey hazırlayıcıdır. Boyaların metal yüzeylerdeki 
adhezyonunu geliştirmek için sac, çelik, alüminyum ve 
galvaniz gibi metallerin ilk yüzey astarı olarak kullanılır. 
Örtücülüğü yoktur. Kimyasal ve darbe direnci yüksektir.

GEOWASH 
1500

0.95±0,1 22±5WASHPRIMER 
ASTAR

Alüminyum ve galvaniz yüzeylerde astar olarak 
kullanılır. Çok süratli kuruduğundan ve ince kat 
uygulandığından (15-20 mikron) açık kumlama 
sahalarında mükemmel bir kumlama astarıdır.

Modifiye reçine esaslı, antikorozif pigment içeren, tek 
komponentli bir astar boyadır. Boyanın kolaylıkla yapışma-
sını sağlar. Neme karşı dayanıklıdır. Üzerine uygulanacak 
son kat veya astar boyanın iyi yapışmasını sağlar.

GEOMER
4444

1,15±0,1 20±5PERFORMANS  
ASTARI

Saç, galvanizli saç, alüminyum, paslanmaz çelik 
gibi kaygan yüzeyler dahil, her türlü yüzeyde 
yapışmayı artırıcı astar olarak kullanılır.

Su bazlı reçineli, tek komponentli, hava kurumalı, 
hijyenik bir metal astarıdır. Yüksek darbe ve kimyasal 
dirence sahiptir. İçeriğindeki antikorozif pigmentler 
sayesinde korozyon direnci yüksektir. Yeni nesil astardır.

GEOMER SB 
1900

1.2±0,1 35±5SU BAZLI 
ASTAR

Sanayi tesislerinde, iç ve dış ortam çelik yüzeyler-
de, gıda üretim tesislerinde kullanılan hijyenik bir 
astar boyadır. Kokusuzdur ve sağlığa zararlı 
değildir.

Çift komponentli, epoksi bazlı, yüksek katılı, antikorozif 
çinko fosfat pigment içeren astar ve ara kat boyasıdır. 

GEOFILL 
2505

1.50±0,1 67±5EPOKSİ ARA 
KAT BOYA

Deniz yapılarında, su üstündeki metal aksamlarda, 
iskele kazık borularında ve her türlü korozyonun 
yüksek olduğu metal yüzeylerde kullanılır. Ağır 
sanayi tesislerinde, atık ve arıtma suyu,petro 
kimya tesislerinde, HES projelerinde ve barajların 
su içindeki metal aksamlarda kullanılır.

Çift komponentli, epoksi bazlı, yüksek katılı, mikamsı 
demir oksit pigment içerikli astar ve ara kat boyasıdır.

GEOFILL 
2507 MİO

1.55±0,1 65±5EPOKSİ ARA 
KAT BOYA

Deniz yapılarında, su üstündeki metal aksamlarda, 
iskele kazık borularında ve her türlü korozyonun 
yüksek olduğu metal yüzeylerde kullanılır. Ağır 
sanayi tesislerinde, atık ve arıtma suyu, petro 
kimya tesislerinde, HES projelerinde ve barajların 
su içindeki metal aksamlarda kullanılır.

Çift komponentli, epoksi bazlı, yüksek hacimsel katılı, 
çinko fosfat pigment içerikli astar ve ara kat boyasıdır.

GEOFILL 
2508 HS

1.55±0,05 88±2EPOKSİ 
ARA KAT 

BOYA

Ağır sanayi tesislerinde, atık ve arıtma suyu, petro 
kimya tesislerinde, HES projelerinde ve barajların 
su içindeki metal aksamlarında kullanılır. Deniz 
yapılarında, su üstündeki metal aksamlarda, 
iskele kazık borularında ve her türlü korozyonun 
yüksek olduğu metal yüzeylerde kullanılır.

Epoksi esaslı, yüksek katılı, iki bileşenli, antikorozif 
pigment olarak çinko fosfat içeren, yüzey toleranslı, 
yüzeye çok iyi yapışan, fiziksel ve kimyasal direnci 
yüksek astar ve ara kat boyasıdır.

GEOFILL 
2510 HS

1,5±0,1 75±5EPOKSİ 
ARA KAT 

BOYA

Çelik konstrüksiyonlar, makineler ve yoğun sanayi 
atmosferinin olduğu yerlerde kullanılır. Özellikle 
petrol rafineleri, çelik boruların iç ve dış yüzeyleri, 
atık su tesisleri, iskele ve rıhtım kazık boruları, 
petrokimya tesisleri ve kimyasal madde depoları-
na uygulanır.Zorlu şartlarda koruma amaçlı ara 
kat veya görünümün önemli olmadığı uygulama-
larda son kat olarak da kullanılabilmesi, fiziksel ve 
kimyasal dayanımın yüksek olması en önemli 
özelliklerindendir.

Çift komponentli, epoksi bazlı, çinko fosfat içerikli, alev 
yürütmez ön imalat astarıdır. Otomatik boyama makine-
lerinde ve manuel sprey uygulamalarında kullanılabilir.

GEOSHOP 
1350

1.15±0,1 32±5EPOKSİ 
SHOPPRIMER

Her türlü metal yüzeye sahip termik santrallerde, 
petro kimya tesislerinde, çelik konstrüksiyon 
imalatlarında yanma geciktirici ön imalat astarı 
olarak kullanılır.

Çift komponentli, epoksi bazlı, çinko fosfat içerikli, 
yüksek katılı, alev yürütmez ön imalat astarıdır. Otoma-
tik boyama makinelerinde ve manuel sprey uygulamala-
rında kullanılabilir.

GEOSHOP 
1450

1.25±0,1 38±5EPOKSİ 
SHOPPRIMER

Her türlü metal yüzeye sahip termik santrallerde, 
petro kimya tesislerinde, çelik konstrüksiyon 
imalatlarında yanma geciktirici ön imalat astarı
olarak kullanılır.

Çift komponentli, etil silikat reçine esaslı, antikorozif 
çinko pigment içerikli ön imalat astarıdır. Mükemmel bir 
pas önleyicidir. Otomatik boyama makinelerinde ve 
manuel sprey uygulamalarında kullanılabilir.

GEOSHOP 
1550

2.10±0,1 36±5ÇİNKO ETİL 
SİLİKAT 

SHOPPRIMER

Her türlü metal yüzeye sahip termik santrallerde, 
petro kimya tesislerinde, çelik konstrüksiyon 
imalatlarında yanma geciktirici ön imalat astarı 
olarak kullanılır. 600°C'ye kadar ısı direnci ihtiyacı 
olan metal yüzeyler için idealdir.

Çift komponentli, epoksi modifiye, çinko fosfat içerikli, 
alev yürütmez ön imalat astarıdır. Otomatik boyama 
makinelerinde ve manuel sprey uygulamalarında 
kullanılabilir.

GEOSHOP 
1250

1.15±0,1 35±5EPOKSİ 
MODİFİYE 

SHOPPRIMER

Her türlü metal yüzeye sahip termik santrallerde, 
petro kimya tesislerinde, çelik konstrüksiyon 
imalatlarında yanma geciktirici ön imalat astarı 
olarak kullanılır.

Akrilik reçine esaslı astar boyadır. Mekanik ve kimyasal 
direncinin yüksek olması, hızlı kuruması ve mükemmel 
yapışması belirgin özellikleridir.

GEOPUR 
1550

1,50±0,1 55±5POLİÜRETAN 
ASTAR 

Otomotiv sektörü, araç üstü ekipmanlar, çelik 
konstrüksiyonlar, makineler ve özellikle yoğun 
sanayi atmosferinin olduğu yerler, kullanılabileceği 
alanlardır. Atmosferik korozyona tabi yerlerde 
kullanıldığında, çok iyi korozyon mukavemeti 
sağlar. Bütün son kat boya sistemlerinde (epoksi, 
klor kauçuk, akrilik, poliüretan vb.) kullanılabilir.
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It is a two-component, epoxy based, zinc rich primer. It 
has high volumetric solids. It is a resistant coating 
against abrasion and atmospheric conditions. It has 
excellent adhesion strength.

GEOZINC 
1301

2,45±0,1 65±2ZINC RICH 
PRIMER

It is used in medium and high corrosive environ-
ments, in places where humidity is high, underwa-
ter and underwater metal parts. It is used in  
projects where long-term resistance is required.

It is an epoxy resin based, anticorrosive pigment, fast 
drying, two component, fire resistant pre-production 
primer.

GEOSHOP
1650

1,30± 0,05 40 ± 5EPOXY 
SHOPPRIMER

It is a shopprimer applied in thin film thickness for 
steel, sheet and profiles cleaned with abrasive 
blasting to provide short-term protection against 
abrasion during transportation, storage and 
production. It is used for steel construction and 
machinery manufacturing sector.

It is a two-component, epoxy based, cold zinc coated 
primer. It has high volumetric solids. It is a resistant 
coating against abrasion and atmospheric conditions. It 
has excellent adhesion strength.

GEOZINC 
1302

2.65±0,1 65±2ZINC RICH 
PRIMER

It is a unique primer for long-term investments. It 
is used in highly corrosive environments, high 
humidity, underwater and above-water metal 
parts.

It is a two-component, translucent primer paint prepared 
with special polymers. It is a protective and surface prepara-
tion for light metals. It is used as the first surface primer of 
metals such as sheet, steel, aluminum and galvanize to 
improve the adhesion of paints on metal surfaces. There is 
no hiding power. It has high chemical and impact resistance.

GEOWASH 
1500

0.95±0,1 22±5WASHPRIMER 
COATING

It is used as primer on aluminum and galvanized 
surfaces. It is an excellent blasting primer in open 
blasting areas since it dries very fast and a thin 
layer (15-20 microns) is applied.

It is a one-component primer based on modified resin, 
containing anticorrosive pigment. It allows the paint to 
adhere easily. It is resistant to moisture. It provides a 
good adhesion of the paint or primer to be applied.

GEOMER 
4444

1,15±0,1 20±5PERFORMANCE 
PRIMER

It is used as a primer to increase adhesion on all 
types of surfaces including slippery surfaces such 
as sheet metal, galvanized sheet, aluminum and 
stainless steel.

It is a water based resin, one component, air drying, 
hygienic metal primer. It has high impact and chemical 
resistance. Its corrosion resistance is high thanks to its 
anticorrosive pigments. It is a new generation primer.

GEOMER SB 
1900

1.2±0,1 35±5WATER 
BASED 
PRIMER

It is a hygienic undercoat paint used in industrial 
facilities, indoor and outdoor steel surfaces, food 
production facilities. It is odorless and not 
harmful to health.

It is a two-component, epoxy based, high-built primer 
and intercoat paint, containing anticorrosive zinc 
phosphate pigment.

GEOFILL 
2505

1.50±0,1 67±5HI-BUILT 
EPOXY 
PAINT

It is used in marine structures, metal parts above 
the water, scaffolding pile pipes and metal surfaces 
where all kinds of corrosion are high. It is used in 
heavy industry facilities, waste and treatment 
water, utility water facilities, petrochemical plants, 
HEPPs and dams' metal parts in water.

t is a two-component, epoxy based, high solids primer 
and intercoat paint with micaceous iron oxide pigment 
content.

GEOFILL 
2507 MİO

1.55±0,1 65±5HI-BUILT 
EPOXY 
PAINT

It is used in marine structures, metal parts above 
the water, pier pile pipes and metal surfaces 
where all kinds of corrosion are high. It is used in 
heavy industry facilities, waste and treatment 
water, utility water facilities, petrochemical 
plants, HEPPs and dams' metal parts in water.

It is a two-component, epoxy based, high volume solids, 
zinc phosphate pigment primer and intermediate coat 
paint.

GEOFILL 
2508 HS

1.55±0,05 88±2HI-BUILT 
EPOXY 
PAINT

It is used in heavy industry facilities, waste and 
treatment water, utility water facilities, petrochemi-
cal plants, HEPPS and metal parts of dams in water. 
It is used in marine structures, metal parts above 
the water, scaffolding pile pipes and metal surfaces 
where all kinds of corrosion are high.

It is an epoxy based, high solids, two-component primer 
and intercoat paint that contains zinc phosphate as an 
anticorrosive pigment, has surface tolerance, adheres 
very well to the surface, has high physical and chemical 
resistance.

GEOFILL 
2510 HS

1,5±0,1 75±5HI-BUILT 
EPOXY 
PAINT 

It is used in steel constructions, machines and places 
where there is a dense industrial atmosphere. It is 
especially applied to petroleum refineries, inner and 
outer surfaces of steel pipes, wastewater plants, power 
plants, wharf and dock pile pipes, petrochemical plants 
and chemical warehouses and gives excellent results. It 
is one of the most important features that it can be 
used as a top coat in applications where the appearan-
ce or intermediate layer for protection purposes in 
difficult conditions is not important, and that its 
physical and chemical resistance is high.

It is a two-component, epoxy based, zinc phosphate 
containing, non-flammable pre-production primer. It 
can be used in automatic dyeing machines and manual 
spray applications.

GEOSHOP 
1350

1.15±0,1 32±5EPOXY 
SHOPPRIMER

It is used as a fire retardant pre-production primer 
in thermal power plants with all kinds of metal 
surfaces, petrochemical plants and steel constru-
ction manufacturing.

It is a two-component, epoxy based, zinc phosphate 
containing, high solids, non-flammable pre-production 
primer. It can be used in automatic dyeing machines  
and manual spray applications.

GEOSHOP 
1450

1.25±0,1 38±5EPOXY 
SHOPPRIMER

It is used as a fire retardant pre-production primer 
in thermal power plants with all kinds of metal 
surfaces, petrochemical plants and steel  constru-
ction manufacturing.

It is a two-component, ethyl silicate resin based 
pre-production primer with anticorrosive zinc pigment 
content. It is an excellent rust inhibitor. It can be  used in 
automatic dyeing machines and manual spray applicati-
ons.

GEOSHOP 
1550

2.10±0,1 36±5ZINC ETHYL 
SILICATE 

SHOPPRIMER

It is used as a fire retardant pre-production primer in 
thermal power plants with all kinds of metal surfaces, 
petrochemical plants and steel construction manufac-
turing. Ideal for metal surfaces that require heat 
resistance up to 600°C.

It is a two-component, epoxy modified, zinc-phosphate, 
non-flammable pre-production primer. It can be used in 
automatic dyeing machines and manual spray applicati-
ons.

GEOSHOP 
1250

1.15±0,1 35±5EPOXY 
MODIFIED

SHOPPRIMER

It is used as a fire retardant pre-production primer 
in thermal power plants with all kinds of metal 
surfaces, petrochemical plants and steel constru-
ction manufacturing.

Acrylic resin-based primer paint. High mechanical, 
chemical resistance, fast drying and excellent adhesion 
are its prominent features.

GEOPUR 
1550

1,50±0,1 55±5POLYURETHANE 
PRIMER

Automotive industry, on-vehicle equipments, steel 
constructions, machinery, and especially where there 
is an intense industrial atmosphere are areas where it 
can be used. When used in atmospheric corrosion, it 
provides very good corrosion resistance. It can be 
used in all finishing paint systems (epoxy, chlorinated 
rubber, acrylic, polyurethane, etc.).
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Alkid esaslı, hava kurumalı, yarı parlak son kat boyadır.GEOSENT 
2000

1.17±0,1 52±5SENTETİK 
SON KAT 

BOYA

Çelik konstrüksiyonlarda, tarım makinalarında, 
ferforje demirlerinde kullanılır.

Alkid esaslı, hava kurumalı, parlak son kat boyadır.GEOSENT 
3000

1.15±0,1 58±5LÜX 
SENTETİK 
SON KAT 

BOYA

Her türlü çelik aksam üzerine uygulanabilen, iç ve dış 
ortamlarda, çelik kons-trüksiyonlarda, tarım aletlerin-
de, trafo sektöründe, özel tank ve tüplerde kullanılır.

Rapid alkid esaslı, tek komponentli, hava kurumalı, çok 
hızlı kuruyan bir son kat boyasıdır.Yarı mat-parlak yüzeye 
sahiptir. İstenilen tüm RAL Kartelası renklerinde üretilir.

GEOTOP 
3201

1.35±0,1 52±5RAPID SON 
KAT 

BOYA

Sanayi tesisleri, çelik konstrüksiyon imalatları, 
makine imalatları, dorse imalatları ve tarım 
makineleri sanayisinde kullanılır.

Rapid alkid esaslı, tek komponentli, hava kurumalı, çok 
hızlı kuruyan bir son kat boyasıdır. Parlak yüzeye 
sahiptir. İstenilen tüm RAL Kartelası renklerinde üretilir.

GEOTOP 
3500

1.20±3 55±5RAPID 
SON KAT 

BOYA

Sanayi tesisleri, çelik konstrüksiyon imalatları, 
makine imalatları, dorse imalatları ve tarım 
makineleri sanayisinde kullanılır.

Çift komponentli, solventli epoksi reçineli,  yarı parlak 
son kat boyadır. Fiziksel ve kimyasal direnci mükemmel-
dir. Asitlere, tuzlu suya, alkali ortamlara, yağlara vb 
kimyasal aşınmalara karşı dayanıklıdır.

GEOCOAT 
3703

1.40±0,1 60±5EPOKSİ 
SON KAT 

BOYA

Deniz yapılarında, ağır sanayi tesislerinde, çelik 
konstrüksiyon yapılarında, makine sanayiinde, 
atik su arıtma tesislerinde, petrokimya tesislerin-
de kullanılır. Çok amaçlı son kat boyadır.

Çift komponentli, düşük VOC değerine sahip, yüksek 
hacimsel katılı, uzun vadede iyi korumasağlayan epoksi 
esaslı bariyer olarak uygulanabilen ara kat/son kat 
boyadır.Uygulamadan sonra suya batırıldığında kürlenmeye 
devam ederek, korozyona karşı direnç gösterir.

GEOCOAT 
3710

1.55±3 85±5EPOKSİ 
BARİYER 
SON KAT 

BOYA

Selüloz ve kağıt tesisleri, kimyasal tesisler, iskele 
altlarındaki çelik ve betonkazık boruları, savaklar 
dahil olmak üzere yüksek rutubetin bulunduğu 
korozif ortamlarda, nemli yüzeylerde ve düşük 
sıcaklıklarda kullanılabilir.

Çift komponentli, solvent içermeyen, poliüretan esaslı 
kaplama boyasıdır. Çok iyi derecede kimyasal direnç, su 
direnci ve mükemmel mekanik mukavemet kazandırır. 
Çok iyi yapışma gücü vardır. 

EKOPİPE 
800

1,25±0,1 ~100SOLVENTSİZ 
POLİÜRETAN 

BOYA

Özellikle içme suyu boruları ve tankları için 
tasarlanmıştır. Elektrik santrallerinin soğutma suyu 
boru hatları, kanalizasyon boru hatları ve petrokim-
ya tesislerinin çelik yapıları, vs için kullanılabilir. 
Hızlı kürlemenin istendiği yerlerde kullanılabilir.

Çift komponentli, solventsiz, epoksi bazlı, hijyenik 
boyadır. İçme suyuna uygunluğu WRc-NSF tarafından 
BS 6920'ye göre test edilip WRAS tarafından onaylan-
mıştır. Ayrıca AWWA C210 standartlarını karşılar. Benzil 
alkol içermez. Yüzeyi parlak ve pürüzsüzdür.

EKOPIPE 
900

1.28±0,1 ~100SOLVENTSİZ 
EPOKSİ BOYA

Yüksek nemli ortamlarda ve düşük sıcaklıklarda 
kürlenebildiği için atmosfer şartlarına açık dış 
ortamlarda kullanılabilir. Sahip olduğu içme suyu 
sertifikasından dolayı içme suyu boru hatlarının ve 
içme suyu depolarının onaylı boyasıdır.

Çift komponentli, epoksi bazlı (fenolik), yüksek katı 
maddeli, mükemmel yapışma gücüne sahip bir astar, ara 
kat, son kat kaplamadır. Kalın olarak tek katta uygulana-
bilir.High - build olup antikorozif pigment olarak çinko 
fosfat içerir. -5 ºC’ye kadar kürlenebilir. 200ºC sıcaklığa 
kadar dayanıklıdır.

GEOCOAT 
3500

1.35±0,1 ~100SOLVENTSİZ 
FENOLİK 
EPOKSİ 
BOYA

Yakıt tanklarına, nemli yüzeylerde, petrokimya 
tesislerinde kullanılır. Atmosfer şartlarına,kimya-
sallara, suya ve solventlere karşı çok dayanıklıdır. 
Yapışması, mekanik direnci, suya, kimyasala ve 
solventlere dayanımı mükemmeldir. Düşük 
sıcaklıklarda kürlenebilir.  Yeni imalatlarda olduğu 
gibi tamir ve bakım amaçlı da kullanılır.

Fenolik epoksi esaslı, kalın kat olarak uygulanabilen çift 
komponentli, son kat boyasıdır. Aderansı, mekanik 
direnci, kimyasal ve ham petrole karşı dayanımı mükem-
meldir. Düşük sıcaklıklarda kürlenebilir. 200ºC sıcaklığa 
kadar dayanıklılık gösterir. Benzil alkol ve nonil fenol 
içermez.

GEOCOAT 
3550

1.30±0,1 ~100SOLVENTLİ 
FENOLİK 
EPOKSİ 

KAPLAMA 

Tuzlu ve tatlı suya, petrol ürünlerine, ham petrole, 
alkalilere ve zayıf asitlere karşı mükemmel 
kimyasal direnç istenen boru hatlarında,  içme 
suyu tanklarında, petrol ve petrol ürünleri depola-
ma/taşıma tankları iç yüzeylerinde, petrokimya 
tesislerinde kullanılabilir. 

Çift komponentli, solventsiz, katran içerikli epoksi 
boyadır. %98 katı maddelidir. Kimyasal olarak katran 
molekül uçları, epoksi molekül uçlarıyla tam olarak 
kapatılabildiği için AWWA C210 standart yeterliliklerini 
karşılar. Kimyasallara, alkalilere ve aşındırıcı asidik 
maddelere karşı çok dayanıklıdır. 

EKOTAR
3900

1.65±0,1 95±5SOLVENTSİZ
COAL-TAR

EPOKSİ 
BOYA 

Toprak altı ve toprak üstü yüzeylerde, aşırı derece 
aşınmaya maruz kalan metal yüzeylerde, deniz üstü 
yapılarda, rutubetin ve kimyasal aşınmanın yüksek 
olduğu atmosfer şartlarında iç ve dış yüzey 
kaplama boyası olarak kullanılır. Yakıt tankları, su 
tankları, çelik ve beton boru hatlarında kullanılır.

Çift komponentli, katran içerikli epoksi boyadır.Kimya-
sallara, alkalilere ve aşındırıcı asidik maddelere karşı çok 
dayanıklıdır. Yüksek korozyon ve mekanik dirence 
sahiptir.Mükemmel yapışma performansı gösterir.

EKOTAR 902 1.50±0,1 65±5COAL-TAR 
EPOKSİ 
BOYA

Yakıt tankları, su tankları, çelik ve beton boru 
hatlarında kullanılır. Toprak altı ve toprak üstü 
yüzeylerde, aşırı derece aşınmaya maruz kalan 
metal yüzeylerde, deniz üstü yapılarda, rutubetin 
ve kimyasal aşınmanın yüksek  olduğu atmosfer 
şartlarında  kullanılır.

Çift komponentli, katran içerikli epoksi boyadır. Yüksek 
katılı ve tiksotropik yapılıdır. Kimyasallara, alkalilere ve 
aşındırıcı asidik maddelere karşı çok dayanıklıdır. 
Yüksek korozyon ve mekanik dirence sahiptir. Mükem-
mel yapışma performansı  gösterir.

EKOTAR 905 1.60±0,1 75±5COAL-TAR 
EPOKSİ 
BOYA

Tek katta yüksek film kalınlığı yapılmak istendi-
ğinde (650-700 mikron yaş film kalınlığı) tercih 
edilir. Yakıt tankları, su tankları, çelik ve beton 
boru hatlarında kullanılır. Toprak altı ve toprak 
üstü yüzeylerde, aşırı derece aşınmaya maruzka-
lan metal yüzeylerde, deniz üstü yapılarda, 
rutubetin ve kimyasal aşınmanın yüksek olduğu 
atmosfer şartlarında  kullanılır.

Çift komponentli, cam pulcuk takviyeli, yüksek katılı, 
epoksi mastik boyadır. üKimyasal direnci ve katodik 
ayrışma direnci yüksektir. Mükemmel yapışma, sertlik 
ve aşınma direnci gibi özelliklere sahiptir. Tuzlu su, tatlı 
su, ham petrol, alkaliler ve zayıf asitlere karşı çok başarılı 
kimyasal dirence sahiptir. Pas ilerlemesi normal dolgulu 
boyalara göre çok daha uzun vadede olur.

GOECOAT 
3803

1.30±0,1 82±5GLASS 
FLAKE

 EPOKSİ 
BOYA

İskele kazık borularında, su altı ve su üstü 
yapılarında, su depolarında, petro kimya 
tesislerinde, yakıt tanklarında kullanılır. Korozyo-
nun çok yüksek olduğu her türlü metal dış 
yüzeyinde mükemmel performans gösterir. 
Havasız püskürtme metodu ile tek katta 500 
mikrondan fazla kuru film kalınlığı elde edilebilir.

Alkid esaslı, hava kurumalı, hızlı kuruyan, tek kompo-
nentli, parlak, son kat bir boyadır.Atmosferik şartlara 
maruz kalan; parlaklık, ısı dayanımı ve düşük alev yayılımı 
istenenapılarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.  

GEOSENT 
3310

1,25±0,1 55±5ISI DAYANIMLI 
SENTETİK 

SON 
KAT BOYA

Ahşap ve beton yüzeylerde, çelik konstrüksiyonlarda, 
makine ve ekipmanlarında, yangın söndürme borularında 
kullanılır. İyi yapışması, uygulama kolaylığı, mükemmel 
örtücülüğü tipik özelliklerindendir. 
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It is an alkyd based, air drying, semi-gloss topcoat 
paint.

GEOSENT 
2000

1.17±0,1 52±5SYNTHETIC 
TOP COAT 

PAINT

It is used in steel constructions, agricultural 
machinery, wrought irons, etc.

It is an alkyd based, air drying, glossy topcoat paint.GEOSENT 
3000

1.15±0,1 58±5LUXURY  
SYNTHETIC
TOP COAT 

PAINT

It can be used on all kinds of steel parts, used in 
indoor and outdoor environments, steel construc-
tions, agricultural tools, transformer industry, 
special tanks and tubes.

Rapid alkyd based, one component, air drying, fast drying 
topcoat. It has a semi-matt-glossy surface. It is produced in 
all desired RAL colors.

GEOTOP 
3201

1.35±0,1 52±5RAPID TOP 
COAT PAINT

It is used in industrial facilities, steel construction 
manufacturing, machinery manufacturing, trailer 
manufacturing and agricultural machinery industry.

Rapid alkyd based, one component, air drying, fast 
drying topcoat. It has a shiny surface. It is produced in 
all desired RAL colors.

GEOTOP 
3500

1.20±3 55±5RAPID TOP 
COAT PAINT

It is used in industrial facilities, steel construction 
manufacturing, machinery manufacturing, trailer 
manufacturing and agricultural machinery 
industry.

It is a semi-gloss topcoat paint with two components, 
solvent epoxy resin. Its physical and chemical resistan-
ce is excellent. It is resistant to acids, salt water, alkaline 
environments, oils, etc. chemical abrasion.

GEOCOAT 
3703

1.40±0,1 60±5EPOXY TOP 
COAT PAINT

It is used in marine structures, heavy industry 
facilities, steel construction structures, machinery 
industry, waste water treatment plants, petroche-
mical plants. It is a multi-purpose topcoat paint.

It is a two-component, low VOC, high volumetric, 
intermediate / topcoat paint that can be applied as an 
epoxy-based barrier that provides good protection in the 
long term. When immersed in water after application, it 
continues to cure and resists corrosion.

GEOCOAT 
3710

1.55±3 85±5EPOXY 
BARRIER 

TOP COAT 
PAINT

It can be used in corrosive environments with high 
humidity, humid surfaces and low temperatures, 
including cellulose and paper plants, chemical 
plants, steel and concrete pile pipes under 
scaffolding, sluices.

It is a two-component, solvent-free, polyurethane based 
coating paint. It gives very good chemical resistance, 
water resistance and excellent mechanical strength. It 
has very good adhesion strength.

EKOPIPE 
800

1,25±0,1 ~100SOLVENT
FREE 

POLYURETHANE 
PAINT

It is specially designed for drinking water pipes 
and tanks. It can be used for cooling water 
pipelines of power stations, sewage pipelines and 
steel structures of petrochemical plants, etc.It can 
be used in places where fast curing is desired.

It is a two-component, solvent-free, epoxy based, hygienic 
paint. Its suitability for drinking waterhas been tested by 
WRc-NSF according to BS 6920 and approved by WRAS. It 
also meets AWWA C210 standards. It does not contain 
benzyl alcohol. Its surface is bright and smooth.

EKOPIPE 
900

1.28±0,1 ~100SOLVENT
FREE PAINT

As it can be cured in high humidity environments and 
low temperatures, it can be used in outdoor environ-
ments open to atmospheric conditions. Due to its 
drinking water certificate, it is the approved paint of 
drinking water pipelines and drinking water tanks.

It is a two-component, epoxy based (phenolic), high 
solids primer with excellent adhesion strength, interme-
diate coat, and topcoat. It can be applied thickly in one 
coat. It is high - build and contains zinc phosphate as an 
anticorrosive pigment. It can be cured down to -5 ºC. It 
is resistant up to 200ºC.

GEOCOAT 
3500

1.35±0,1 ~100SOLVENT
FREE 

PHENOLIC 
EPOXY PAINT

It is used in fuel tanks, damp surfaces, petrochemi-
cal plants. It is very resistant to atmospheric 
conditions, chemicals, water and solvents. It has 
excellent adhesion, mechanical resistance, 
resistance to water, chemicals and solvents. It can 
cure at low temperatures. The maximum tempera-
ture exposure time is a maximum of 1 hour.

It is a phenolic epoxy based, two component top coat 
paint that can be applied as a thick coat. It has excellent 
adherence, mechanical resistance, resistance to 
chemical and crude oil. It can cure at low temperatures. 
It is resistant up to 200ºC. It does not contain benzyl 
alcohol and nonyl phenol.

GEOCOAT 
3550

1.30±0,1 ~100SOLVENT 
BASED 

PHENOLIC 
EPOXY 
COAT

It can be used in pipelines that require excellent 
chemical resistance against salt and fresh water, 
petroleum products, crude oil, alkalis and weak 
acids, drinking water tanks, interior surfaces of 
petroleum and petroleum products storage tanks, 
petrochemical plants.

It is a two-component, solvent-free, tar-containing epoxy 
paint. It is 98% solid. The chemically tar molecule tips 
meet the AWWA C210 standard capabilities as they can be 
fully sealed with epoxy molecule tips. It is very resistant to 
chemicals, alkalis and corrosive acidic substances. It has 
high corrosion and mechanical resistance.

EKOTAR 
3900

1.65±0,1 95±5 SOLVENT 
FREE 

COAL-TAR 
EPOXY 
PAINT

It is used as an internal and external surface 
coating paint on underground and above-ground 
surfaces, metal surfaces exposed to excessive 
wear, above-ground structures, and in atmospheric 
conditions with high humidity and chemical wear. It 
is used in fuel tanks, water tanks, steel and 
concrete pipelines.

It is a two-component, tar-containing epoxy paint. It is 
very resistant to chemicals, alkalis and corrosive acidic 
substances. It has high corrosion and mechanical 
resistance. It shows excellent adhesion performance.

EKOTAR 902 1.50±0,1 65±5COAL-TAR 
EPOXY 
PAINT

It is used in fuel tanks, water tanks, steel and 
concrete pipelines. It is used as an internal and 
external surface coating paint on underground 
and above-ground surfaces, metal surfaces 
exposed to excessive wear.

It is a two-component, tar-containing epoxy paint. It is 
high solids and thixotropic. It is very resistant to 
chemicals, alkalis and corrosive acidic substances. It 
has high corrosion and mechanical resistance. It shows 
excellent adhesion performance.

EKOTAR 905 1.60±0,1 75±5COAL-TAR 
TEPOXY 

PAIN

It is preferred when high film thickness (650-700 
micron wet film thickness) is desired in a single 
layer. It is used in fuel tanks, water tanks, steel 
and concrete pipelines. It is used as an internal 
and external surface coating paint on 
underground and above-ground surfaces, metal 
surfaces exposed to excessive wear.

It is a two component, glass flake reinforced, high solids 
epoxy mastic paint. It has high chemical resistance and 
cathodic decomposition resistance. It has properties such 
as excellent adhesion, hardness and wear resistance. It 
has very successful chemical resistance against salt 
water, fresh water, crude oil, alkalis and weak acids. The 
progression of rust occurs in a much longer term than 
normal filled paints.

GOECOAT 
3803

1.30±0,1 82±5GLASS 
FLAKE 
EPOXY 
PAINT

It is used in scaffolding pile pipes, underwater and 
surface structures, water tanks, petrochemical 
plants, fuel tanks. It shows excellent performance 
on all kinds of metal outer surfaces where corrosi-
on is very high. With the airless spray method, 
more than 500 micron dry film thickness can be 
obtained in one layer.

It is an alkyd based, air drying, fast drying, one component, 
glossy, top coat paint. Exposed to atmospheric conditions; 
It is designed to be used in structures where brightness, 
heat resistance and low flame spread are required.

GEOSENT 
3310

1,25±0,1 55±5HEAT 
RESISTANT 
SYNTHETIC 
TOP COAT 

PAINT

It is used on wooden and concrete surfaces, steel 
constructions, machinery and equipment, and fire 
extinguisher pipes. Good adhesion, ease of applica-
tion, and perfect covering are typical features. It is 
used for protective purposes and its  physical, 
chemical and heat resistance is very good.

PRODUCT NAME PRODUCT CODE PRODUCT DESCRIPTION USAGE AREAS DENSITY
gr/ml

VOLUME
%
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Çift komponentli, solventsiz, epoksi bazlı, yüksek katı 
maddeli ve içerdiği cam pulcuklar sebebi ile mükemmel 
fiziksel, kimyasal ve aşınma direnci sağlayan, korozyona 
dayanıklı, yüksek performanslı bir boyadır.

GOECOAT 
3804

1,25±0,1 95±5SOLVENTSİZ 
GLASS 
FLAKE 
EPOKSİ 
BOYA

İskele, liman ve köprü çelik kazık borularında, 
çelik konstrüksiyonlar, makineler ve özellikle 
yoğun sanayi atmosferinin olduğu yerlerde ara kat 
ve son kat olarak kullanılır. Yapısı itibariyle 
kullanıldığı beton-metal yüzeylerde, deniz suyuna, 
mineral yağ ve petrol sıçratılarına, aşınmaya ve 
darbelere karşı dayanım sağlar. Su altında 
kürlenmesine devam edebilir.

Çift komponentli, yüksek hacimsel katılı, solventli, novalac 
epoksi boyadır. Her türlü yakıta dayanıklıdır. Kimyasal 
direnci mükemmeldir. 90°C 'ye kadar ham petrole, 95C'ye 
kadar sıcak suya dayanıklıdır. MIL PRF 4556F standart 
kriterlerini ürüzsüz ve parlak yüzeye sahiptir.

GEOCOAT 
NOVA 7500

1.40±0,1 75±5NOVALAK 
EPOKSİ

Petro kimya tesislerinde, solvent tanklarında, 
sıcak su hatlarında, nemli ortamlarda uygulanır. 
Düşük sıcaklığa sahip atmosfer şartlarında 
uygulanabilir (-10).

Çift komponentli, solventli epoksi boyadır. Yüksek 
hacimsel katılıdır. Kimyasal direnci mükemmeldir. 90 °C 
'ye kadar ham petrole, 95 °C'ye kadar sıcak suya 
dayanıklıdır. Pürüzsüz ve parlak yüzeye sahiptir.

GEOCOAT 
NOVA 7600

1.35±0,1 85±5 NOVALAK 
EPOKSİ

Petro kimya tesislerinde, solvent tanklarında, 
sıcak su hatlarında, nemli ortamlarda uygulanır. 
Düşük sıcaklığa sahip atmosfer şartlarında 
uygulanabilir (-10°C). 250°C kuru sıcaklığa kadar 
yüksek performans gösterir.

Akrilik esaslı dış ortam şartlarına dayanıklı, son kat 
boyadır.  Estetik dış görünüm vermek amacıyla çelik 
konstrüksiyonlarda, metal yüzeylerde, makineler ve bazı 
plastik, taş ve beton yüzeylerde kullanılır. Atmosferik 
korozyona tabi yerlerde iyi mukavemeti sağlar.

GEOCRYL 
3500

1,00±0,1 20±5AKRİLİK 
POLİÜRETAN 

SON KAT / 
(VARAK 
BOYASI)

Varak boyaları, yaldızlı boyalar ve alüminyum 
pigmentli boyaların kullanıldığı dekoratif amaçlı, 
iç ve dış ortam metal, alüminyum ve galvaniz 
yüzeylerde astardan sonra son kat boya olarak 
kullanılır.

Termoplastik akrilik reçineli, hava kürlenmeli, tek 
komponentli akrilik son kattır. Yüksek derecede UV 
dayanımına sahiptir. Metal yüzeylere yapışma 
performansı yüksektir.

GEOCRYL 
3600

1.20±0,1 45±5AKRİLİK SON 
KAT

Dış atmosfer şartlarında, makinelerde, ticari 
araçlarda ve tarımsal araçlarda kullanılır. Hızlı 
kuruma ve parlaklık ihtiyacı olan her türlü metal 
yüzeyde kullanılabilir.

Termoplastik akrilik kopolimer reçine yapılı, tek bileşenli, 
hava kürlenmeli son kat boyadır. Alüminyum ve galvaniz 
gibi zor yüzeylerde çok iyi yapışma performansı gösterir. 
UV dayanımı çok iyidir. Fiziksel ve kimyasal mukavemeti 
yüksektir. Akrilik yapıda olması nedeniyle, parlak, sert ve 
sararmaz film tabakası oluşturur.

GEOCRYL 
3660

1.20±0,1 45±5AKRİLİK SON 
KAT

Metal kaplamalarda, galvanizli saçlarda, paslan-
maz çelikte, alüminyum profillerde,  makinelerde 
ve özellikle yoğun sanayi atmosferinin olduğu 
yerlerde kullanılır.

Poliüretan alkid bazlı, izosiyanat modifiyeli, iki bileşenli 
parlak son kat boyadır, yüzey kapatıcılığı, yapışma 
performansı ve elastikiyeti üst düzeydedir. Hızlı kurur.

GEOPUR 
3500

1.30±0,1 50±5POLİÜRETAN 
SON KAT

Dış ortam çelik yüzeylerinde, makinelerde, 
tanklarda, ticari araçlarda son kat boyası olarak 
kullanılır.

Poliüretan akrilik izosiyanat esaslı, iki bileşenli, alifatik 
yapılı parlak son kat boyadır. Yüksek derecede UV 
dayanımına sahiptir. VOC değeri düşük, elastikiyeti 
yüksektir. Fiziksel ve kimyasal aşınmalara dayanıklıdır.

GEOPUR 
3700

1.20±3 55±5AKRİLİK
POLİÜRETAN 

SON KAT

Uzun ömürlü kalıcı renk ve parlaklık istenen, dış 
ortam çelik yüzeylerinde, makinelerde, tanklarda, 
ticari araçlarda son kat boyası olarak kullanılır.

Poliüretan reçine esaslı , dış ortam şartlarına dayanıklı 
çift komponentli, yüksek katı maddeli, alifatik izosiyanat 
ile kürlenen, sararma dirençli, yapışma ve yüksek 
mekanik dayanım özellikleri içeren, yarı parlak, fiziksel 
ve kimyasal mukavemeti yüksek, akrilik  son kat enamel 
boyadır.

GEOPUR 
3800 HS

1,45±0,1 70±5AKRİLİK 
POLİÜRETAN 

SON KAT

Çelik konstrüksiyonlarda, makinelerde ve özellikle 
yoğun sanayi  atmosferinin yoğun olduğu yerlerde 
kullanılır. Atmosferik korozyona tabi yerlerde 
kullanılıp üst yapılarda çok iyi korozyon mukavemeti 
istenen boya sistemlerinin son kat akrilik boyası 
olarak kullanılır. Gemilerin borda, güverte, yaşam 
mahalli ve üst yapılarında kullanımı önerilir.

Çift komponentli, epoksi esaslı, antikorozif çinko fosfat 
pigment içerikli, yüksek hacimsel katı maddeli, doğal gaz 
boruları iç yüzeyleri için geliştirilmiş, boru iç yüzeyini 
düzleştirerek“sürükleme direnci”ni azaltmak amacıyla 
dizayn edilmiş sağlam bir epoksi kaplama boyasıdır.Ameri-
can Petroleum Institute RP 5L2  standardına uygun olarak 
dizayn edilmiştir.

GEOFLOW 
2505

1.30±0,1 82±5FLOWCOAT 
EPOKSİ

API RP 5L2 standart kriterlerini karşılamaktadır. 
Doğal gaz borularında kullanılır. Pürüzsüz bir boru 
iç yüzeyi sağlandığı için boru içerisinden geçecek 
gazların performans kaybı yaşamadan geçişi 
sağlanır. Bu şekilde boru hattı sahiplerine maliyet 
avantajı sağlanır.

Çift komponentli, yüksek hacimsel katılı, antikorozif 
çinko fosfat pigment içerikli mastik epoksi boyadır. Aynı 
anda hem astar, hem ara kat hem de son kat olarak 
kullanılabilir. Zamandan ve üründen tasarruf sağlar. 
Kimyasal ve fiziksel direnci mükemmeldir. Özellikle 
rutubetli ortamlarda üstün performans gösterir.

GEOMASTIC 
2605

1,45±0,1 65±5EPOKSİ 
MASTİK 

BOYA

Ağır sanayi tesislerinde, su altı ve su üstü yapılar-
da, nemin yüksek olduğu kırsal kesimlerde ve 
yeraltı tank ve borularında, beton yüzeylerde dış 
yüzey kaplaması olarak kullanılır.Uzun vadede UV 
ışınlarından ters etkilenir ve tozuma yapar.

Çift komponentli, epoksi bazlı, çinko fosfat içeren mastik 
boyadır. Çinko fosfat oranı yüksek olduğundan anti 
korozif özelliktedir. Zorlu hava şartlarında iyi koruma 
özelliği gösterir. Fiziksel ve kimyasal direnci yüksektir.

GEOMASTIC 
2608

1.50±0,1 85±5EPOKSİ 
MASTİK 

BOYA

Çelik boru ve konstrüksiyonlar, makine parçaları, 
petrol rafinerileri, kimyasal madde depoları, atık 
su tesisleri, beton yüzeyler başlıca kullanım 
alanlarıdır.

Modifiye epoksi reçine esaslı, çift komponentli, çinko fosfat 
pigment içeren mastik boyadır. Kimyasal direnci ve  mekanik 
mukavemeti çok yüksektir. Yüksek sıcaklıktaki buhar ısısına 
dayanıklıdır. Nemli yüzeylerde bile çok iyi yapışma gücü 
vardır.

GEOMASTIC 
2610

1.55±0,1 90±5EPOKSİ 
MASTİK 

BOYA

Metal ve beton yüzeylerde, makine parçalarında, 
santral bacalarında, petrokimya tesislerinde, su 
tanklarında kullanılır.

Su bazlı akrilik reçineli, tek komponentli, hava kurumalı, 
hijyenik bir metal son kat boyasıdır. Yüksek darbe ve 
kimyasal dirence sahiptir. Su bazlı olmasına rağmen 
parlak ve pürüzsüz yüzey elde edilir. Kokusuzdur. Yeni 
nesil son kat boyadır.

GEOCOAT 
3900

1.25±0,1 35±5ÇELİK YÜZEY 
SU BAZLI 
SON KAT 

BOYA

Sanayi tesislerinde, iç ve dış ortam çelik yüzeyler-
de, gıda üretim tesislerinde kullanılan hijyenik bir 
son kat boyadır. Kokusuzdur ve sağlığa zararlı 
değildir. Yüksek çizilme direncine sahip tüm metal 
yüzeylerde kullanılabilir.
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It is a two component, solvent free, epoxy based, high 
solids and corrosion resistant, high performance paint 
that provides excellent physical, chemical and abrasion 
resistance due to the glass flakes it contains.

GOECOAT 
3804

1,25±0,1 95±5SOLVENT
FREE 

GLASS 
FLAKE 
EPOXY 
PAINT

It is used as an intermediate and top floor in steel 
piles, scaffolding, port and bridge steel piles, steel 
constructions, machines and especially in places 
with dense industrial atmosphere. It provides 
resistance to sea water, mineral oil and oil 
splashes, abrasion and impacts on concrete-me-
tal surfaces where it is used. It can continue 
curing under water.

It is a two-component, high volumetric, solvent-free, 
novalac epoxy paint. It is resistant to all types of fuel. Its 
chemical resistance is excellent. It is resistant to crude oil 
up to 90 ° C and hot water up to 95C. Meets MIL PRF 4556F 
standard criteria. It has a smooth and shiny surface.

GEOCOAT 
NOVA 7500

1.40±0,1 75±5NOVALAC 
EPOXY

It is applied in petrochemical plants, solvent tanks, 
hot water lines and humid environments. It can be 
applied in low temperature atmospheric conditions 
(-10).

It is a two-component, solvent epoxy paint. It has high 
volumetric solids. Its chemical resistance is excellent. It 
is resistant to crude oil up to 90 ° C and hot water up to 
95 ° C. It has a smooth and shiny surface.

GEOCOAT 
NOVA 7600

1.35±0,1 85±5 NOVALAC 
EPOXY

It is applied in petrochemical plants, solvent 
tanks, hot water lines and humid environments. It 
can be applied under low temperature atmosphe-
ric conditions (-10 ° C). It shows high performan-
ce up to 250°C dry temperature.

It is an acrylic-based topcoat paint that is resistant to 
outdoor conditions. It is used in steel constructions,metal 
surfaces, machines and some plastic, stone and concrete 
surfaces in order to give an aesthetic appearance. It provides 
good strength in places subject to atmospheric corrosion.

GEOCRYL 
3500

1.35±0,1 85±5 ACRYLIC 
POLYURETHANE 

TOP COAT

Foil paints, gilded paints and aluminum pigmen-
ted paints are used for decorative purposes, 
interior and exterior metal, aluminum and galvani-
zed surfaces as top coat after primer.

It is a thermoplastic acrylic resin, air curing, one compo-
nent acrylic topcoat. It has a high degree of UV resistan-
ce. Adhesion performance on metal surfaces is high.

GEOCRYL 
3600

1.20±0,1 45±5ACRYLIC 
TOP COAT

It is used in external atmospheric conditions, 
machinery, commercial vehicles and agricultural 
vehicles. It can be used for on any metal surface.

It is a thermoplastic acrylic copolymer resin structure, 
one component, air cured topcoat paint. It shows very 
good adhesion performance on difficult surfaces such 
as aluminum and galvanize. UV resistance is very good. 
It has high physical and chemical resistance. Due to its 
acrylic structure, it forms a glossy, hard and non-yel-
lowing film layer.

GEOCRYL 
3660

1.20±0,1 45±5ACRYLIC 
TOP COAT

It is used in metal coatings, galvanized sheet 
metal, stainless steel, aluminum profiles, 
machines and especially in places with dense 
industrial atmosphere.

It is a polyurethane alkyd based, isocyanate modified, 
two component glossy topcoat paint, has high surface 
coverage, adhesion performance and elasticity. It dries 
fast.

GEOPUR 
3500

1.30±0,1 50±5POLYURETHANE 
TOP COAT

It is used as a topcoat paint on outdoor steel 
surfaces, machines, tanks, commercial vehicles.

It is a polyurethane acrylic isocyanate based, two-com-
ponent, glossy, topcoat paint with aliphatic structure. It 
has a high degree of UV resistance. It has low VOC value 
and high elasticity. It is resistant to physical and 
chemical wear.

GEOPUR 
3700

1.20±3 55±5ACRYLIC 
POLYURETHANE 

TOP COAT

It is used as a topcoat paint on outdoor steel 
surfaces, machines, tanks and commercial 
vehicles, where long lasting permanent color and 
brightness is required.

It is a polyurethane resin based, double component, high 
solids, cured with aliphatic isocyanate, yellowing 
resistant, high-gloss acrylic, topcoat enamel paint with 
high adhesion and high mechanical strength.

GEOPUR 
3800 HS

1,45±0,1 70±5ACRYLIC 
POLYURETHANE 

TOP COAT 

It is used in steel constructions, machines and 
especially in places with dense industrial 
atmosphere. It is used as the topcoat acrylic paint 
of paint systems that are used in places subject to 
atmospheric corrosion. It is recommended for 
ships to be used on board, decks, living quarters 
and superstructures.

It is a solid epoxy coating paint with two components, 
epoxy based, anticorrosive zinc phosphate pigment, 
high volumetric solid material, developed for the inner 
surfaces of natural gas pipes, and designed to decrease 
the "drag resistance" by smoothing the inner surface of 
the pipe. It is designed in accordance with the American 
Petroleum Institute RP 5L2 standard.

GEOFLOW 
2505

1.30±0,1 82±5FLOWCOAT 
EPOXY

API RP 5L2 meets the standard criteria. It is used 
in natural gas pipes. Since a smooth pipe inner 
surface is provided, the gases that will pass 
through the pipe are passed without losing 
performance. In this way, pipeline owners are 
provided with a cost advantage.

It is a two-component, high volumetric, mastic epoxy 
paint containing anticorrosive zinc phosphate pigment. 
It can be used simultaneously as primer, intermediate 
coat and topcoat. It saves time and product. Its chemical 
and physical resistance is excellent. It shows superior 
performance especially in humid environments.

GEOMASTIC 
2605

1,45±0,1 65±5EPOXY 
MASTIC 
PAINT

It is used as exterior surface coating in heavy 
industry facilities, underwater and surface 
structures, rural areas with high humidity and 
underground tanks and pipes, concrete surfaces. 
It is used as a primer / topcoat alone in short and 
medium term projects. 

It is a two-component, epoxy based, mastic paint 
containing zinc phosphate. Since zinc phosphate ratio is 
high, it is anti-corrosive. It shows good protection 
feature in harsh weather conditions. It has high physical 
and chemical resistance.

GEOMASTIC 
2608

1.50±0,1 85±5EPOXY 
MASTIC 
PAINT

Steel pipes and constructions, machine parts, oil 
refineries, chemical tanks, waste water facilities, 
concrete surfaces are the main areas of use.

It is a modified epoxy resin based, two component, 
mastic paint containing zinc phosphate pigment.Its 
chemical resistance and mechanical strength are very 
high. It is resistant to high temperature steam tempera-
ture. It has very good adhesion strength even on damp 
surfaces.

GEOMASTIC 
2610

1.55±0,1 90±5EPOXY 
MASTIC 
PAINT

Used on metal and concrete surfaces, machine 
parts, power plant chimneys, petrochemical 
plants, water tanks.

It is a water based acrylic resin, one component, air 
drying, hygienic metal topcoat paint. It has high impact 
and chemical resistance. Despite being water-based, a 
glossy and smooth surface is obtained. Odorless. It is a 
new generation topcoat paint.

GEOCOAT 
3900

1.25±0,1 35±5STEEL 
SURFACE 

WATER 
BASED 

TOP COAT

It is a hygienic topcoat paint used in industrial 
facilities, indoor and outdoor steel surfaces, food 
production facilities. It is odorless and not 
harmful to health. It can be used on all metal 
surfaces with high scratch resistance.

PRODUCT NAME PRODUCT CODE PRODUCT DESCRIPTION USAGE AREAS DENSITY
gr/ml

VOLUME
%
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Sentetik alkid esaslı, tek komponentli, hava kurumalı, 
modifiye sentetik bir verniktir. Korozyon direnci  oldukça 
yüksektir. Kullanıldığı yüzeylere son derece iyi yapışır.

GEOLAC 
4151

0.95±0,03 35±5ÇELİK BORU 
VERNİĞİ

Çıplak metal yüzeylerde, çelik borular ve 
konstrüksiyonlarda kullanılır. 

Çift komponentli, epoksi bazlı, tiksotropik tamir ve 
yapıştırma harç sistemidir. Islak ve kuru ortamlarda, su 
altındaki yüzeylerde uygulanabilir. Çelik, beton ve ahşap 
yüzeylerdeki nemden etkilenmeden mükemmel bir 
şekilde yapışır. Yapısı itibariyle kullanıldığı yüzeylerde 
aşınmaya ve darbelere karşı dayanımı yüksektir.

GEOFILLER 
1071

1,10±0,03 95±5SU ALTI 
EPOKSİ 

LAMİNASYON 
HARCI

Köprülerin, binaların, endüstriyel ve benzeri tüm beton 
ve çelik yapıların güçlendirmesinde tamir ve polimer 
lifli sistemlerin yapıştırılmasında kullanılır. Tüm beton 
yüzeylerde, atık su tesislerinde su altı ve su üstü 
uygulamalarda, güç santralleri, köprü kolonlarının 
tamirinde aderans artırıcı fiziksel mukavemet istenen 
her yerde,dolgu, tamir ve yapıştırma harcı olarak 
da(A+B+C) kullanılır.

Selülozik-alkid esaslı, tek komponentli, korozyon direnci 
yüksek, modifiye sentetik bir verniktir. Beton, ahşap vb. 
yüzeyler için tek bileşenli şeffaf veya istenildiğinde renkli 
olarak da üretilebilen su yalıtımı ve yüzey koruyucu 
üründür.

GEOLAC
4160

0,90±0,05 35± 5ÇELİK BORU 
VERNİĞİ

Çıplak metal yüzeylere, korozyon önlemek amacıyla 
uygulanır. Çelik boru, çelik yapı ve benzeri yüzeylerde, 
son derece iyi yapışma gösterir ve onun parçasıymış 
gibi davranır. Özellikle, uygulandığı yüzey üzerindeki 
boyaya zarar verici etkisi yoktur.

Akrilik modifiye polyester ve melamin reçine esaslı, fırın 
kurumalı bir parlak verniktir. Mükemmel yayılma, 
parlaklık, görünüm, fiziksel ve kimyasal direnç ve yüksek 
dış dayanım özelliklerine sahip verniktir.

GEOLAC
4170

0,95±0,05 50 ± 5FIRIN 
VERNİĞİ

Çok yüksek parlaklık istenen otomotiv sektöründe 
veya izolasyon amaçlı direkt metal yüzeylere veya son 
kat sistemlerin üzerine uygulanır.

Çift komponentli, yüksek katı maddeli, tiksotropik epoksi 
macundur. Islak ve kuru ortamlarda uygulanabilir. Çelik 
yüzey, beton ve ahşap yüzeylerde bulunabilecek nemden 
etkilenmeden mükemmel bir şekilde yapışma 
performansı gösterir. Yapısı itibariyle kullanıldığı beton, 
metal ve ahşap yüzeylerde aşınmaya ve darbelere karşı 
dayanımının yanında su altı ve su üstü onarımlar için 
benzersiz bir üründür. Oluşturduğu korozyona karşı 
dayanıklı bariyer sayesinde dış etkenlerden gelecek 
katodik bağların ayrışmasını engeller.

GEOFILLER  
UW 1453

1,40±0,1 ~100SU ALTI 
EPOKSİ 

TAMİR VE 
KAPLAMA 
MACUNU

Su üstünde ve altında beton, ahşap, çelik ve metal 
yüzeylere koruyucu kaplama olarak kullanılabildiği 
gibi, tatlı ve tuzlu sularda yüzeylerin kaplanmasıyla 
restorasyonda ve antikorozif yüzey oluşturmada da 
kullanılabilir. Ayrıca delik ve çatlakların kapatılmasın-
da, sızdırmazlık istenilen su altı ve su üstü yüzeylerde 
üstün performans gösterir. Atık su tesislerinde, iskele 
kazık borularında, petrokimya tesislerinde, köprü ve 
viyadüklerin çelik ve beton ayaklarında, su depoların-
da, limanların su altı ve su üstü çelik ve beton 
kazıklarında korozyona karşı tamir maksatlı kullanılır.

GEO-ARMOR ceketleme sisteminin epoksi bazlı dolgu 
harcıdır. 3 komponentlidir. Akıcı özelliği sayesinde kolayca 
pompalanabilir ve kazık ceketin içerisine enjekte edilir.

GEOFILLER  
UW 6200

2,25±0,1 ~100SU ALTI 
EPOKSİ 

DOLGU VE 
TAMİR HARCI

Su altındaki ve su üstündeki çelik, ahşap ve beton 
kazıkların korozyona karşı uzun yıllar korunmasını 
sağlar. 

Çift komponentli, yüksek katı maddeli, tiksotropik epoksi 
tamir ve kaplama boyasıdır. Betonun kimyasal yapısından 
kaynaklanabilecek yüzeyde oluşan şok darbelerine ve 
korozyona karşı dayanıklıdır. Oluşturduğu korozyona karşı 
dayanıklı bariyer sayesinde dış etkenlerden gelecek katodik 
bağların ayrışmasını engeller.

GEOFILLER 
UW 6500

2,25±0,1 ~100SU ALTI 
EPOKSİ 

TAMİR VE 
KAPLAMA 

BOYASI

Köprü, iskele ayakları, rıhtımlar, boru hatları, petrol 
platformları, dubalar, deniz araçları, arıtma ve yüzme 
havuzları gibi su altında ve dalga çırpıntı bölgelerinde 
kalan her türlü beton ve çelik yüzeylerde kullanılır. Su 
üstünde ve altında beton, ahşap, çelik ve metal 
yüzeyler için koruyucu kaplama olarak kullanılabilir.

Akrilik esaslı, mat görünümlü, tek komponentli, yangın 
geciktirici, su bazlı boyadır.Yapıların yangından 120 
dakikaya kadar korunması için geliştirilmiş olup, genleşerek 
yangın yalıtımı sağlamaktadır. Yangın anında yüzeye ulaşan 
alevle kimyasal reaksiyona girerek yüzeydeki sıcaklığın kritik 
derecelere yükselmesini engeller. 

GEOCOAT 
9900

1,30±0,1 60±5SU BAZLI 
YANGIN 

GECİKTİRİCİ 
BOYA

Yanmazlık istenen tüm mekânlarda, iç cephelerdeki 
beton, sıva, alçı levha, iç cephe duvar ve tavanlarda 
kullanıma uygundur. Ahşap, prefabrik ve yapısal çelik 
elemanlarında da rahatlıkla kullanılabilir. Perde duvar 
levhaların kenarlarına, duvar üst birleşim yerlerine ve 
hareketli derz kısımlara da uygulanabilir.

Tek komponentli, solventli akrilik reçine esaslı iç ve dış 
bölgelerdeki yüzeyler için yangın geciktirici boyadır. 
Yüksek sıcaklığa dayanıklıdır. Az da olsa sıcaklıkla 
kabararak bir ısı izolasyonu sağlar. Kuruduktan sonra filmi 
toksik değildir.

GEOCOAT 
9901

1,30±0,1 68±5SOLVENT 
BAZLI 

YANGIN 
GECİKTİRİCİ 

BOYA

Yüzeyi sıcaklığa karşı izole ederek alev alma, erime 
veya yapı zayıflamasıyla sonuçlanan normal zamanı 
uzatır. İç ve dış yüzeylerde, kontrplak MDF ahşap, 
çelik, beton vs. yüzeylere tatbik edilir. Mat renkte olup, 
tüm pastel renklerde üretilir. 
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GEOTEC
® STEEL CONSTRUCTION SURFACE PAINTS & COATINGS

PRODUCT NAME PRODUCT CODE PRODUCT DESCRIPTION USAGE AREAS DENSITY
gr/ml

VOLUME
%

TO
P 

CO
AT

TO
P 

CO
AT

It is a synthetic alkyd based, one component, air drying, 
modified synthetic varnish. Corrosion resistance it is quite 
high. It shows very good adhesion on the surfaces it is used.

GEOLAC 
4151

0.95±0,03 35±5STEEL PIPE 
VARNISH

It is used on bare metal surfaces, steel pipes and 
constructions.

It is a two-component, epoxy based, thixotropic repair 
and adhesive mortar system. It can be applied in wet and 
dry environments, on submerged surfaces. It adheres 
perfectly without being affected by moisture on steel, 
concrete and wooden surfaces. 

GEOFILLER 
1071

1,10±0,03 95±5UNDERWATER 
EPOXY 

LAMINATION 
GROUT

It is used for strengthening bridges, buildings, 
industrial and similar concrete and steel structures, 
and repair and bonding of polymer fiber systems. It 
maintains its mechanical properties at low and high 
temperatures.  It is also used as filling, repair and 
adhesive mortar (A + B + C)

It is a cellulosic-alkyd based, one component, high 
corrosion resistance, modified synthetic varnish. It is a 
waterproofing and protective product for surfaces like 
concrete, wood etc. It is transparent or can be produced 
in color if desired.

GEOLAC
4160

0,90±0,05 35± 5STEEL PIPE 
VARNISH

It is applied to bare metal surfaces to prevent 
corrosion. It shows very good adhesion on steel 
pipe, steel structure and similar surfaces and acts as 
a part of it. In particular, it does not damage  the 
paint on the applied surface.

It is an acrylic modified polyester and melamine resin 
based, oven drying glossy varnish. It is a varnish with 
excellent spreading, gloss, appearance, physical and 
chemical resistance and high external strength 
properties.

GEOLAC
4170

0,95±0,05 50 ± 5OVEN 
DRYING 

VARNISH

It is applied in the automotive sector where very high 
gloss is required or directly on metal surfaces for 
insulation purposes or on top coat systems.

It is a two component, high solids, thixotropic epoxy paste. It 
can be applied in wet and dry environments. It shows 
excellent adhesion performance without being affected by 
the moisture that can be found on steel surface, concrete 
and wooden surfaces. In addition to its resistance against 
abrasion and impacts on concrete, metal and wooden 
surfaces, it is a unique product for underwater and surface 
repairs. It is resistant to shock impacts and corrosion 
occurring on the surface that may be caused by the chemical 
structure of the concrete due to its structure. It prevents the 
separation of cathodic bonds from external factors.

GEOFILLER  
UW 1453

1,40±0,1 ~100UNDERWATER 
EPOXY 

REPAIR AND 
COATING 

PUTTY

It hardens and can be applied under water and it 
strongly adheres to the surface it is applied to. It can 
be used as a protective coating on concrete, wood, 
steel and metal surfaces above and below the water, 
as well as in restoration and anticorrosive surfaces 
by coating the surfaces in fresh and salt water. In 
addition, it shows superior performance on the 
underwater surfaces. It is used for repairing against 
corrosion in wastewater plants, scaffolding pile 
pipes, petrochemical plants, steel and concrete feet 
of bridges and viaducts, water tanks, and underwa-
ter and surface steel and concrete piles of ports.

It is an epoxy based filler grout of GEO-ARMOR jacketing 
system. It has 3 components. Thanks to its flowing 
feature, it can be easily pumped and injected into the pile 
jacket.

GEOFILLER  
UW 6200

2,25±0,1 ~100UNDERWATER 
EPOXY 

FILLING AND 
REPAIR GROUT

It provides protection of steel, wood and concrete 
piles under water and above water against 
corrosion for many years.

It is a two component, high solids, thixotropic epoxy repair and 
coating paint. The material that can be applied in wet and dry 
environments shows excellent adhesion performance without 
being affected by the moisture that can be found on metal, 
concrete and wooden surfaces. It is resistant to shock impacts 
and corrosion occurring on the surface that may be caused by 
the chemical structure of concrete. It prevents the separation of 
cathodic bonds from external factors.

GEOFILLER 
UW 6500

2,25±0,1 ~100UNDERWATER 
EPOXY 

REPAIR AND 
COATING 

PAINT

It is specially formulated for underwater applicati-
ons and wet surfaces, and is used on all kinds of 
concrete and steel surfaces that remain under water 
and wave fluttering areas such as bridges, pier feet, 
docks, pipelines, oil platforms, pontoons, sea 
vehicles, treatmentand swimming pools. It can be 
used as a protective  coating for concrete, wood, 
steel and metal surfaces above and below water, as 
well as for restoration and anticorrosive surfaces.

It is an acrylic-based, matt-looking, one-component, 
fire-retardant, water-based paint.It has been developed to 
protect buildings from fire for up to 120 minutes and 
expands to provide fire insulation. It reacts chemically with 
the flame, which reaches the surface in the event of a fire, 
and prevents the temperature on the surface from rising to 
critical degrees.  It has high breathing ability.

GEOCOAT 
9900

1,30±0,1 60±5WATER 
BASED FIRE
RETARDANT 

PAINT

It is suitable for use in all places where fireproofing 
is required, concrete, plaster, plasterboard, interior 
walls and ceilings on interior walls. It can also be 
used in wooden, prefabricated and structural steel 
elements. It can also be applied to the edges of 
curtain wall sheets, wall joints and movable joint 
parts.

It is a one-component, solvent-based acrylic resin based 
fire retardant paint for indoor and outdoor surfaces. It is 
resistant to high temperature. It provides a thermal 
insulation by swelling with a little temperature. Once dry, 
its film is non-toxic.

GEOCOAT 
9901

1,30±0,1 68±5SOLVENT 
BASED 

FIRE 
RETARDANT 

PAINT

In case of a fire on the applied surface, it reduces the 
degree of spread of the flame. It prolongs the normal 
time by isolating the surface against temperature, 
resulting in ignition, melting or weakening of the 
structure. It is in matt color and is produced in all 
pastel colors.

Paints & Coatings
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GEOTEC Boya Sıcaklık Sınırları
GEOTEC Paint Temperature Limits

GEOTEC boya ve kaplamaları, çelik yapı sektöründe astarlar, ara 
katlar, son katlar ve incelticileri (tiner, su) olarak ayrılırlar. Fakat 
tüm bu ürünler kimyasal olarak iki grupta toplanmaktadır. 

GEOTEC paint and coatings are separated as coats, medium layers, 
top coats and diluters (thinner, water) in the steel structure sector. 
But as chemicals all of these products are grouped in two groups. 

Çelik yapılarda, yüzey hazırlığı ve boya seçiminin yanında maliyet 
unsuru da önemlidir. Boya kullanıcılarının boya üreticilerine 
sordukları ilk sorulardan biri nerede, ne miktarda boya 
kullanacaklarının hesaplanmasıdır. Bu nedenle tüketicilerin kendi 
boya tüketim miktarlarını hesaplayabilmeleri için basit formüller 
geliştirmiştir. Buna göre; 

In steel structures, besides surface preparation and paint selection 
cost factor is also important. One of the first questions paint users 
ask the paint producers is to compute where and in what amount 
they will use the paint. Therefore simple formulas are developed so 
that the consumers can compute their own point consumption 
amounts. According to this; 

Boya ürünlerinin kullanılan bağlayıcılar ve pigmentlere bağlı 
olarak sıcaklıklara karşı farklı dayanıklılıkları vardır. Tek tek boya 
tiplerinin sıcaklık dayanımı aşağıda gösterilmiştir.

Paint products have different durabilities against temperatures 
depending on the binders and the pigments. Temperature durabili-
ties of individual paint types is shown below: 

1- Alkid bazlı boyalar
2- Bitüm bazlı boyalar
3- Akrilik bazlı boyalar
4- Rapid epoksi boyalar
5- Polisiloksan boyalar

1- Alkyde based paints 
2- Bitume based paints 
3- Acrylic based paints 
4- Rapid epoxy paints 
5- Polysiloxane paints 

A ) Tek Bileşeni Boyalar
Single Component Paints 

1- Epoksi bazlı boyalar
2- Poliüretan bazlı boyalar
3- Poliürea bazlı boyalar
4- Çinko silikat bazlı boyalar
5- Polisiloksan bazlı modifiy     

  boyalar

1- Epoxy based paints 
2- Polyurethane based paints 
3- Polyurea based paints
4- Zinc silicate based paints 
5- Polysiloxane based modified  
    paints 

B ) İki Bileşeni Boyalar
Double Component Paints 

Yaş Film Kalınlığı (µm)
Wet Film Thickness 

: YFK

Pratik Tüketim Miktarı
Practical Consumption

: PTM

Kuru Film Kalınlığı (µm)
Dry Film Thickness 

: KFK

Kayıp Yüzdesi (%)
Loss

: KY

Yoğunluk (gr / ml)
Density 

: Y
Teorik Tüketim Miktarı
Theoratical Consumption

: TTM

Hacimsel Katı Maddeler Yüzdesi (%)
Volume Solid

: HKM

FORMÜL 1 /  FORMULA 1 :

KFK

HKM
YFK = x 100

FORMÜL 2 /  FORMULA 2 :

KFK

HKM
TTM = x Y x 100

KFK x Y x 100

gr / m²

HKM x (1-KY/100)
PTM = x Y x 100

KFK

HKM

1

10
TTM = x

KFK

lt / m²

10 x HKM x ( 1- KY/100)
PTM =

Sıcaklık °C Temperature  
-50

* * * *

-40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 140 200 400 600

Devamlı sıcaklık dayanım aralığı

Kısmi zamanlı dayanım aralığı 

Sadece alüminyum pigmentli boyalar 400°C üzeri için uygundur.
Only aluminum pigmented paints are appropriate above 400°C. 

Bitüm

Alkidler

Akrilikler

Epoksiler

Poliüretanlar

Silikonlar

Silikatlar

Bitume

Alkydes

Acrylics 

Epoxies

Polyurethans

Silicones

Silicates 

GEOTEC® BOYA TİPLERİ VE SARFİYAT HESAPLAMASI
GEOTEC® PAINT TYPES AND CONSUMPTION CALCULATION
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EKS KİMYA’nın tecrübeli 
boya denetçileri;

The experienced paint 
auditors of EKS KIMYA;

GEOTEC markalı ürünlerin kullanımı esnasında, müşterileri 
tarafında oluşabilecek sorunlar ve bunların çözümleri için, 
EKS KİMYA bünyesinde saha performans denetçileri bulunmak-
tadır. Hem sorunların çözümü için, hem de boya sistemlerinin, 
uluslararası kriterlere uygun olarak uygulanmasını sağlamak ve 
gözlemlemek için, tecrübeli saha denetçilerimiz gerekli anlarda 
müşterinin yanında olurlar.
 

In order to solve the problems encountered by the Clients during 
application of GEOTEC brand products, EKS KIMYA employs field 
performance auditors. Both for solving the problems and providing 
that the paint systems are applied according to international 
criteria, our field performance auditors stand by their Clients when 
necessary.
 

Mevcut projede kullanılacak boya sisteminin belirlenmesi, 

Belirlenen boya sistemlerinin doğru şartlarda ve uygun yüzeylere 
atılabilmesiyle ilgili gerekli kriterlerin ortaya çıkartılması ve 
bilgilendirmelerin müşteriye yapılması,

Uygulama esnasında ölçümler yapılarak, raporlama tutulması,

Uygulama sonucunda boya sisteminin sonuçlarının kayıt altına 
alınması ve ara zamanlarda ilk sonuçlarla ilk durumların perfor-
mans kıyaslamalarının yapılması gibi iş takiplerini yaparlar.

Determine the painting system in the related project

Determine the criteria for proper application of the painting system 
to suitable surface and acknowledgement of the client accordingly

Make measurements and reporting during application

Record the results of the painting system and comparison of interim 
results with first results.

BOYA Uygulama Koşullarının Denetimi 
Auditing of Paint Application Conditions

1- Çevre Koşullarının Tesbit Edilmesi
      Measurement of Ambient Conditions

3- Boya Seçimleri ve Testleri
      Paint Selection and Tests

2- Boyanacak Yüzeyin Ön Hazırlığı
      Preparation of Surface for Painting

Atmosferdeki Sıcaklık  (Termometre ile ölçüm)
Ambient Temperature (by Thermometer) 

Atmosferdeki Bağıl Nem (Nem ölçer cihazla ölçüm)
Ambient Humidity  (by Higrometer)

Yeterli Yüzey Temizliği
Proper Surface Cleaning

Yeterli Yüzey Pürüzlülüğü
Proper Surface Roughness

Yaş Film Kalınlık Tesbiti
Measurement of Wet Film Thickness 

Kuru Film Kalınlık Tesbiti
Measurement of Dry Film Thickness 

Konik Mandrel Testi (Bükme Testi)
Conic Mandrel Test (Bending Test)

Tuz Sisi Testi
Neutral Salt Spray Test

Pinhole Testi
Pinhole Test

Yapışma (Adhesyon) Testi
Adhesion Test

GEOTEC® MÜŞTERİ PERFORMANS DENETİMLERİ
GEOTEC® CLIENT PERFORMANCE AUDITS
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GENEL SANAYİ BOYALARI 
ve KAPLAMALARI
General Industrial 
Paints & Coatings
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EKS KİMYA; GEOTEC markalı ürünleri ile makina ve çelik depo 
sektörüne, korozyon önleyici ve istenilen renklerde boya ve kapla-
ma ürünleri üretmektedir.

Makina sektöründe, kimyasal ve mekanik direnci yüksek, görsel 
anlamda parlak ve pürüzsüz boyalar kullanılmaktadır. Yapılan 
makinaların albenisinin arttırılması, müşteri gözünde beğeni 
kazanması için, dış yüzeyindeki boyalar önem arz eder.
Çelik Tank ve Depo Sektörü’nde ise; en önemli beklentiler uzun 
ömürlü boya dayanımı, görsel beğeni ve işletme maliyetlerinin 
ekonomik boyutlarda tutulabilmesidir.

EKS KİMYA; Türkiye’nin en eski makina, tank ve depo boya ve 
kaplama üreticilerinden biridir. Dolayısıyla 40 yıla varan saha 
referanslarımız mevcuttur.

EKS KIMYA produces anticorrosive and properly colored GEOTEC 
brand paints and coatings for machine and steel tank industries
In machine industry, glossy and smooth paints with high chemical 
and mechanical resistance are used.

Exterior paints are important in order to increase the attractiveness 
and appeal of the machines before the eyes of the customers.
In steel tank industry the most important expectations regarding 
paints are high durability, visual attractiveness and reasonable 
operational costs.

EKS KIMYA is one of the oldest steel structure paint and coatings 
producers in Turkey. Therefore we have references back to 40 years.

• Yüksek derecede mekanik ve mukavemet sağlarlar.

• Korozyona karşı üstün koruma sağlarlar.

• Hacimce yüksek katı madde oranına sahip oldukları için daha az 
miktarda boya kullanımı sağlarlar. İşletme maliyetlerini 

  düşürürler.

• İnce mikronlu yapıları ve parlak görünümleriyle, boyandıkları 
yüzeye değer katarlar.

• Düşük VOC değerleri ile atmosfere daha az zararlı etki bırakırlar.

• High mechanics and resistance

• Superior protection against corrosion

• Due to their high volume solid substance content they provide 
lesser usage and decrease operational costs.

• They add value to the applied surface by their small  micronized 
structure and glossy appearance.

• They decrease the poisonous effect to the atmosphere with low 
VOC values.

GEOTEC Makina, Çelik Tank ve Depo 
Boya ve kaplamalarının faydaları:

The features of GEOTEC steel tank 
paints & coatings:

GEOTEC® GENEL SANAYİ BOYALARI VE KAPLAMALARI
GEOTEC® GENERAL INDUSTRIAL PAINTS & COATINGS
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MAKİNA SEKTÖRÜNDE EN ÇOK TALEP GÖREN ÜRÜNLERİMİZ
THE MOST DEMANDED PRODUCTS OF OURS IN MACHINE INDUSTRY

Sentetik Astar Boya / Synthetic Primer

Rapid Astar Boya / Rapid Coating Paint

Rapid Epoksi Astar Boya / Rapid Epoxy Primer 

Antipas Boya / Anti-Rust Paint

Epoksi Astar Boya / Epoxy Coating Paint

Epoksi Astar Boya / Epoxy Coating Paint

Nova Holding Astar Boya / Nova Holding Coating Paint

Yüksek Katılı Çok Amaçlı Epoksi Astar  / High Solid Multipurpose Epoxy Primer

Su Bazlı Astar / Water Based Primer

Performans Astarı / Performance Primer

Epoksi Shopprimer / Epoxy Shopprimer

Çinko Etil Silikat Shopprimer / Zinc Rich Ethil Silicate Shopprimer

Zinc Rich Astar / Zinc Rich Primer

Wash Primer Astar / Wash Primer Coating

Epoksi Arakat Boya / Hi-Built Epoxy Paint

Epoksi Arakat Boya / Hi-Built Epoxy Paint

Epoksi Arakat Boya / Hi-Built Epoxy Paint

Sentetik Sonkat Boya  / Synthetic Top Coat Paint

Lüx Sentetik Sonkat Boya / Luxury Synthetic Top Coat Paint

Rapid Sonkat Boya / Rapid Top Coat Paint

Rapid Sonkat Boya / Rapid Top Coat Paint

Solventsiz Poliüretan Boya / Solvent Free Polyurethane Paint

Solventsiz Epoksi Boya / Solvent Free Epoxy Paint 

Solventsiz Coal Tar Epoksi Boya / Solvent Free Coal Tar Epoxy Paint

Coal Tar Epoksi Boya / Coal Tar Epoxy Paint

Solventsiz Fenolik Epoksi Boya / Solvent Free Phenolic Epoxy Paint

Epoksi Sonkat Boya / Epoxy Top Coat Paint

Epoksi Bariyer Sonkat Boya / Epoxy Barrier Top Coat Paint

Solventsiz Glass Flake Epoksi Boya / Solvent Free Glass Flake Epoxy Paint

Novalak Epoksi / Novalac Epoxy

Solvent Bazlı Yangın Geciktirici Boya / Solvent Based Fire Retardant Paint

Su Bazlı Yangın Geciktirici Boya / Water Based Fire Retardant Paint

Poliürethan Sonkat / Polyurethane Top Coat

Akrilik Poliürethan Sonkat / Acrylic Polyurethane Top Coat

Epoksi Mastik Boya  / Epoxy Mastic Paint

Epoksi Mastik Boya  / Epoxy Mastic Paint

Poliüretan Sonkat / Polyurethan Top Coat

Akrilik  Sonkat / Acrylic Top Coat

GEOKID 1200

GEOKID 1201

GEOKID 1203

GEOKID 1204

GEOMER 1400 Fast

GEOMER 1402 

GEOMER 1403

GEOMER 1404

GEOMER SB 1900

GEOMER 4444

GEOSHOP 1350

GEOSHOP 1550

GEOZINC 1301

GEOWASH 1500

GEOFILL 2505

GEOFILL 2507 MIO

GEOFILL 2510 HS

GEOSENT 2000

GEOSENT 3000

GEOTOP 3201

GEOTOP 3500

EKOPIPE 800

EKOPIPE 900

EKOTAR 3900

EKOTAR 902

GEOCOAT 3500

GEOCOAT 3703

GEOCOAT 3710

GEOCOAT 3804

GEOCOAT Nova 7600

GEOCOAT SB 3900

GEOCOAT WB 2900

GEOPUR 3500

GEOPUR 3700

GEOMASTIC 2605

GEOMASTIC 2610

GEOCRYL 3500

GEOCRYL 3600

Astar / Primer

Astar / Primer

Astar / Primer

Astar / Primer

Astar / Primer

Astar / Primer

Astar / Primer

Astar / Primer

Astar / Primer

Astar / Primer

Astar / Primer

Astar / Primer

Astar / Primer

Astar / Primer

Arakat / Mid-Coat

Arakat / Mid-Coat

Arakat / Mid-Coat

Son Kat / Top Coat

Son Kat / Top Coat

Son Kat / Top Coat

Son Kat / Top Coat

Son Kat / Top Coat

Son Kat / Top Coat

Son Kat / Top Coat

Son Kat / Top Coat

Son Kat / Top Coat

Son Kat / Top Coat

Son Kat / Top Coat

Son Kat / Top Coat

Son Kat / Top Coat

Son Kat / Top Coat

Son Kat / Top Coat

Son Kat / Top Coat

Son Kat / Top Coat

Son Kat / Top Coat

Son Kat / Top Coat

Son Kat / Top Coat

Son Kat / Top Coat

Ürün Kodu
Product Code

Ürün Adı 
Product Name

Kullanım Şekli
Usage
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GEOTEC'ler çelik depo ve tank boyalarının görevleri kullanım 
alanlarına göre değişkenlik gösterir. Özellikle yakıt tanklarında 
boyalar çok ağır koşullarla karşı karşıya kalır. 

Yüksek Madde Sıcaklığı
Ham petrol çıkarıldığı rafineride, yüksek sıcaklık değerlerinde 
taşınması ve depolanması icab eder. GEOTEC markalı, yüksek 
teknoloji ürünü Novalak epoksiler (Geomer 1403, Geocoat Nova 
7500, Geocoat Nova 7600), bu sistemlerde kullanılabilir. 

Düşük Sıcaklık ve Yüksek Rutubetli Ortamlarda Uygulama 
Zorunluluğu 
Çelik depo ve tank boya uygulamaları genelde, dış ortamda 
yapıldığı için, hava şartları çok değişkenlik gösterebilmektedir. 
Bazen yağışlı ve nemli ortamlar, başka bir zaman kuru ve soğuk 
ortamlar ya da çok sıcak ortamlar, boya uygulamasını zora sokar. 
Bu noktada boyaların yüzeyde film oluşturabilme performansı 
yakalayabilmesi gerekir. GEOTEC markalı Novalak epoksi ürünler-
le (Geocoat Nova 7500, Geocoat Nova 7600), bu sorunlu ortam-
larda sonuca ulaşılabilir.

Kısa ve Uzun Kat Üstü Kat Uygulamaları
Kat üstü kat uygulamalarında hızlı kürlenme ya da uzun aralıklar-
la uygulanabilme imkanı sağlaması beklenebilir. Böyle durumlar-
da GEOTEC markalı Novalak epoksiler (Geocoat Nova 7500, 
Geocoat Nova 7600) ve holding primer astar boyalar (Geomer 
1403), uygulamacılara büyük kolaylık sağlarlar.  

The usage of GEOTEC steel tank paints vary by the place of applica-
tion. Paints are exposed to highly tough conditions especially in fuel 
tanks.

High Substance Temperature
In refineries where fuel ol is extracted, it should be transported and 
stored in high temperature. GEOTEC brand, high technology Novalak 
epoxy paints (Geomer 1403, Geocoat Nova 7500, Geocoat Nova 
7600) can be used in this system.

Necessity For Application In Low Temperature And High Humidity 
Environment  
Since steel tank applications are conducted outdoors, weather 
conditions can vary considerably. Sometimes rainy and humid, 
other times dry and cold or highly hot environments create 
problems for application. At such a point, paints should perform as 
to leave a film on the surface. GEOTEC epoxy paints (Geocoat Nova 
7500, Geocoat Nova 7600) deliver the required results in such 
problematic environments without any hassle. 

Short and Long Above-Layer Layer Applications: 
In above-layer layer applications the possibility to provide rapid 
curing or application for long intervals may be expected.  In such 
instances, GEOTEC Novalak epoxy paints (Geocoat Nova 7500, 
Geocoat Nova 7600) and holding primer paints (Geomer 1403), 
provide substantial ease of application.

GEOTEC, sıcak petrol ve türevleri tank dış kaplamalarında, dış 
yüzey boyaları, tankların içindeki yüksek sıcaklıklara sürekli 
maruz kalırlar. Bu tankaların dış yüzeylerindeki izolasyon altında 
kalan boyaların, 2500C’lik yüksek sıcaklıklara dayanması gerekir. 
Uzun süreli yüksek sıcaklıklara, GEOTEC Novalak epoksiler 
(Geocoat Nova 7500, Geocoat Nova 7600), uzun ömürlü koruma 
sağlarlar. Yüksek sıcaklıktan etkilenmezler. 

In GEOTEC, hot oil and derivatives tank exterior coatings, exterior 
surface paints are continuously exposed to high temperatures. The 
under isolation paints on the exterior surface of these tanks should 
withstand 2500C. Against extended high temperatures, GEOTEC 
Novalak epoxy paints (Geocoat Nova 7500, Geocoat Nova 7600), 
provide long term protection. They are not affected by high tempera-
tures.

GEOTEC Sıcak Petrol Tank 
Dış Kaplaması:

GEOTEC Hot Oil Tank 
Exterior Coating:

İçme suyu depolama tanklarında, tank içi boyasının, depolanan 
suya herhangi bir yabancı madde katmaması, koku vermemesi, 
görünümünü değiştirmemesi ve sağlığa zararlı başkaca etkilerde 
bulunmaması gerekir. GEOTEC solventsiz epoksiler Ekopipe 900 
ve Geocoat 3500 ile solventsiz poliüretan Ekopipe 800, tank içi 
boyalarda teknik ve sağlık açılarından uluslararası kriterleri 
karşılamaktadırlar. 

In drinking water storage tanks, interior coating should not release 
any foreign substance and odor, change the appearance and 
negatively affect  the health of the stored water. GEOTEC 
solvent-free epoxies Ekopipe 900 and Geocoat 3500 and 
solvent-free polyurethane Ekopipe 800, meet international criteria in 
terms of technical and health for interior tank paints.

GEOTEC Su Tankı İç ve 
Dış Kaplamaları:

GEOTEC WaterTank Interior & 
Exterior Coating:

GEOTEC® TANK ÇİFTLİKLERİNİN BOYALARINDA TEKNOLOJİK ÇÖZÜMLER
GEOTEC® TECHNOLOGICAL SOLUTIONS IN TANK FARM PAINTS
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GEOTEC® GENEL SANAYİ BOYA VE KAPLAMALARI KULLANIM ALANLARI
GEOTEC® GENERAL INDUSTRIAL PAINTS & COATINGS USAGE AREAS

 

Beton Mikserleri
Concrete Mixers

Tank Çiftlikleri
Tank Farms

Damperli Kamyonlar
Dump Trucks 

Tarım Makinaları
Agricultural Machinery
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ZEMİN BOYALARI 
ve KAPLAMALARI
Floor Paints & Coatings
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• Estetik görünümlü yüzeyler
• Hijyenik yüzeyler
• Derzsiz ( monolitik ) yüzeyler
• Kolay temizlenebilen yüzeyler
• İsteğe göre kaymaz yüzeyler
• Bakımı kolay yüzeyler
• Uzun ömürlü ve ekonomik yüzeyler
• Geniş renk seçenekleri
• Tozuma yapmayan yüzeyler
• Kimyasal direnci yüksek yüzeyler
• Mekanik direnci yüksek yüzeyler

• Aesthetic appearance surfaces,
• Hygienic surfaces,
• Jointless (monolithic) surfaces,
• Easily  cleaned surfaces,
• Non-Slipsurfaceson request,
• Easily maintained  surfaces ,
• Long lastingand affordable surfaces,
• Wide color options,
• Dustfree surfaces,
• Surfaces with high chemical resistance, 
• Surface with high mechanical resistance .

EKS KİMYA; GEO Floor markalı ürünleri ile zemin kaplama 
sektörü için boya ve kaplama ürünleri üretmektedir. 

Yapılarda hem estetik görünüm için, hem de zemin tozuma ve 
bozukluklarının önüne geçilmesi için, zeminlerin kaplanması 
gerekli bir ihtiyaçtır. Günümüzde epoksi zemin kaplamaları, 
hijyenik olmaları ve pratik kullanım kolaylığı sağlamaları açısın-
dan evlerimizin içerisine kadar girmiştir. 

EKS KİMYA; Türkiye’nin en köklü epoksi zemin boya ve kaplama 
üreticilerinden biridir.

EKS KIMYA; with its GEO Floor brand products produces paint and 
covering products for the floor covering sector. 

In the structures floor covering is a requirement both for aesthetical 
appearance as well as prevention of floor dust emission and 
deformities. Today epoxy floor coverings has entered into our 
homes by being hygienic and the ease of practical usage. 

EKS KIMYA; is one of Turkey’s oldest and deep-rooted epoxy floor 
paint and covering producers.

GEO Floor Zemin Boya ve 
Kaplamalarının Avantajları:

The Advantages of GEO Floor 
Paints & Coatings:

ZEMİN BOYALARI VE KAPLAMALARI
PAINTS & COATING
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Yüzey Emprenye Ürünleri
Surface Impregnation Products

Yüzey Ara Kat Ürünleri
Surface Mid-Coat Products

Kullanım Şekli
Usage

Epoksi Beton Astarı (Solventsiz) / Epoxy Concrete Primer (Solvent-Free)

Epoksi Beton Astarı (Solventli) /  Epoxy Concrete Primer ( Solvent Based)

Epoksi Nem Bariyeri (Solventsiz) / Epoxy With Surface Tolerance Primer (Solvent-Free)

Epoksi Beton Emprenye Astarı (Solventsiz) / Epoxy Concrete Impregnation Primer (Solvent-Free)

Epoksi Beton Astarı (Su Bazlı) / Epoxy Concrete Primer (Water-Based) 

Kondüktif Beton Astarı (Solventsiz) / Conductive Concrete Primer (Solvent Free)

Novalak Epoksi Beton Astarı (Renksiz) / Novalac Epoxy Concrete Primer (Colorless)

Epoksi Alüminyum Astar / Epoxy  Aluminium Primer

P 1000

P 1100

P 1200

P 1300

P 1400

P 1500

P 1600 Nova

P 1800

Ürün Adı
Product Name

Ürün Kodu
Product  Code

Yüzey Son Kat Ürünleri
Surface Top Coat Products

Epoksi Son Kat Boya (Solventsiz) /  Epoxy Top Coat Paint (Solvent-Free)

Epoksi Son Kat Boya (Solventli) /  Epoxy Top Coat Paint (Solvent Based)

Epoksi Grenli Son Kat Boya  (Solventsiz) / Epoxy Grainy Top Coat Paint (Solvent-Free)

Poliüretan Son Kat Boya (Solventli) / Polyurethane Top Coat Paint (Solvent Based)

Epoksi Son Kat Boya (Su Bazlı) /  Epoxy Top Coat Paint (Water-Based)

Yol Çizgi Boyası /  Road Marking Paint

Su Bazlı Yol Çizgi Boyası / Water Based Road Marking Paint

Poliüre Son Kat Kaplama / Polyurea Top Coat

T 3000

T 3100

T 3200

T 3300

T 3400

T 3500

T 3600

Dragtop X 5000

Yüzey Self Levelling 
Kaplama Ürünleri
Self Levelling Surface 
Coating Products

Epoksi Self Levelling Kaplama / Epoxy Self Levelling Coating

Novalak Epoksi Self Levelling Kaplama / Novalak Epoxy Self Levelling Coating

Poliüretan Self Levelling Kaplama / Polyurethane Self Levelling Coating

Novalak Epoksi Kaymaz Kaplama / Novalak Epoxy Non-Slip Coating

Solventsiz Antistatik Kaplama / Solvent Free Antistatic Coating

Epoksi Son Kat Vernik / Epoxy Top Coat Varnish

Epoksi Kalın Döküm Verniği / Epoxy Thick Varnish 

Poliüretan Son Kat Vernik (Solventli) / Polyurethane Topcoat Varnish (Solvent Based)

ST 5000

ST 5100 Nova

ST 5200

ST 5300 Nova

ST 5800

V 4000

V 4100  

V 4200

Çatlak Dolgu Macunlar
Filling Compounds For Cracks

Epoksi Dolgu Macunu / Epoxy Filling Paste

Hafif Epoksi Dolgu Macunu / Epoxy Light Weight Paste 

Epoksi Dolgu Macunu / Epoxy Filling Paste

D 6000

D 6100

D 6200

Poliüretan Dolgu Macunu / Polyurethane Filling Paste D 6300

Yapıştırıcılar
Adhesives

Epoksi Fırça Yapıştırıcı / Epoxy Brush Adhesive

Genel Epoksi Yapıştırıcı/ General Epoxy Adhesive

Poliüretan Esaslı Tarak Yapıştırıcı  / Polyurethane Based Comb Adhesive 

7000 S

7100 S

7200 S

Mortar Dolgu Ürünü
Mortar Filling Product

Mortar Harcı / Mortar Layer

Epoksi Kondüktif Mortar Harcı / Epoxy Conductive Mortar

M 7000

M 7100

Epoksi Ara Kat (Düz Renk) / Epoxy Mid-Coat (Solid Colour)

Epoksi Ara Kat (Renkli) / Epoxy Mid-Coat (Coloured)

Novalak Epoksi Ara Kat / Novalac Epoxy Mid-Coat

HB 2000

HB 2100

Poliüretan Arakat (Renkli) / Polyurethane Mid-Coat (Coloured) HB 2200 Nova

HB 2300 Nova

ZEMİN BOYA VE KAPLAMA ÜRÜNLERİ
PAINTS & COATINGS PRODUCTS
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GEO Floor Epoksi Zemin Kaplamalarının ilk aşaması, 
yüzeyin epoksi uygulanmasına hazır hale getirilebilme-
sidir. Bu nedenle, yüzeydeki kolay kopabilecek düşük 
mukavemetli beton parçalarının ve şerbet tabakasının 
alınması ve yüzeyin gerektiği kadar pürüzlendirilmesi 
gerekmektedir.

Yeterli aderansın sağlanabilmesi için, yüzeydeki toz, 
yağ, asitler, boya, gres, vb. gibi yüzeye yabancı 
partiküllerden arındırılmalıdır. Eğer zemindeki betona, 
yağ yada asitler derinlemesine işlemişse, mümkün 
olduğunca bu tabakalar, vakumlu bilyeleme makinesi 
(Blastrac), elmas uçlu pürüzlendirici makinesi yada 
rotatiger yardımıyla, yüzeyden sökmek şeklinde 
alınmalıdır. Eğer beton yada taş yüzeyler GEO Floor 
sistemlerinin uygulanmasına hazır haldeyse, ince bir 
traşlama yöntemiyle (mermer silim makinesi gibi) 
temizlenmelidir. Bu pürüzlendirme çalışmalarından 
sonra, yüzeyde hiçbir şekilde artık ve parçacıklar 
kalmaması çok önemlidir.

Ayrıca uygulama yapılacak zeminde rutubet 
olmamalıdır (10 mm’ye kadar <%6). Yeni dökülen beton, 
kürünü tamamlayabilmesi için en az 28 gün beklen-
melidir.

First stage of GEO Floor Epoxy Flooring is able to gotten 
the floor ready for epoxy process. For this reason, It is 
required that concrete parts  and grout layers are taken 
which is a low strength and easy separable and surface 
must be roughened as necessary. 

In order to ensure sufficient adherence, the surface is 
purged from impurities to surface such as dust, oil, acids, 
paint, grease etc. If acids or oils deeply penetrates into 
ground concrete, these layers are taken by removing from 
surface via a vacuum shot peening machine resistance   
( Blastrac ),  or a diamond roughened machine or a rotati-
ger. If concrete surface and stony surface are ready for 
process of GEO Floor Systems, they should be cleaned 
with a slight grinding method (marble polishing machine). 

After roughening processes, it is important that there are 
exactly no remanents and particles. In addition,  there 
shouldn’t be moisture on the ground. ( <%6 up to 10mm )

A - Yüzey Hazırlığının Yapılması A - Making Surface Preparation

YÜZEY HAZIRLIĞI VE YÜZEY TAMİRATI
SURFACE PREPARATION & SURFACE REPAIRMENT
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GEO Floor Epoksi Zemin Kaplamalarının ikinci aşaması, 
yüzeydeki çatlak, kırık, çukur, segregasyon tipi bozuk-
lukların GEO Floor D Serisi çatlak dolgu macunları ile 
doldurulmasıdır. Eğer, bu çukurlar büyük çaplı ise, GEO 
Floor P Serisi epoksi astarların, özel dolgu malzemeleri 
ile karıştırılmak suretiyle harç şeklinde yüzeye uygulan-
masıyla, yüzeyler düzleştirilir. 

Çok hareketli zeminlerde yada derinlemesine çatlak-
ların fazla olduğu yerlerde, cam elyaf takviyesi ile zemin 
kaplaması yeteri kadar güçlendirilmelidir.

GEO Floor Zemin Kaplama Sistemlerinin tatbiki 
esnasında, yukarıdaki A ve B maddeleri mutlaka uygu-
lanmalıdır. 

Second stage of GEO Floor Epoxy Floorring is that 
cracked, broken, hollow, type of segregation defects are 
filled with GEO Floor D Series cracked putty filler. If these 
hollows are full-scale, surfaces are flattened by perform-
ing GEO Floor P Series epoxy primers to surface, which is 
in the form of mortar, on condition of stirring with putty 
filler materials.

Flooring has to strengthen sufficiently with glassfibre 
reinforcement, on where very movable floors or over deep 
cracked.
 
A and B articles above must absolutely be carried out at 
GEO Floor epoxy floor covering systems.

B - Yüzey Tamiratının Yapılması B - Surface Repairment

YÜZEY HAZIRLIĞI VE YÜZEY TAMİRATI
SURFACE PREPARATION & SURFACE REPAIRMENT
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SU İTİCİ 
YÜZEY KORUYUCULAR
Water Repellent Surface Protectives
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EKS KİMYA;  GEOSIL markalı ürünleri ile mineral yapılı (beton, taş, 
kiremit, mermer, traverten, boyalı dış cephe, çimento bazlı derz 
vb.) yüzeyler ile ahşap, kumaş ve cam gibi yüzeyler için yüzey 
koruyucu ve su itici ürünler üretmektedir.

Emişken tüm yüzeylerin sıvıları emme ve kirlenme gibi zayıflıkları 
bulunmaktadır. Bu zayıflıklar, görsel açıdan sorun yaratabilece-
kleri gibi (yüzeylerin kirlenmesi, ıslak görünmesi, renklerin 
değişmesi vb.) teknik açıdan da (yüzey eskimeleri, çatlamaları, 
bozulmaları vb.) sorunlar yaratabilmektedirler.  

Bu nedenle GEOSIL yüzey koruyucuları  ve su iticileri, sürüldükleri 
yüzeylerin emişkenliği yok ederler, bozulma ve kirlenme gibi 
sorunları bertaraf ederler. Aynı zamanda hava geçişlerini (nefes 
almalarını) engellemezler.

EKS KİMYA, Türkiye’nin su iticileri sektöründe, en geniş referans 
listesine sahip lider üretici firmasıdır.

EKS KIMYA; with its GEOSIL brand products produces surface 
protecting and water repelling products for surfaces such as 
wooden, cloth and glass surfaces and the mineral structured surfac-
es (concrete, stone, tile, marble, travertine, painted exterior, cement 
based joint filler, etc.).

All the continually absorbing surfaces have the weakness of absorb-
ing liquids and getting dirty. While these weaknesses can create a 
visual problem (surfaces getting dirty, appearing wet, change of 
colours, etc.) they can also create technical problems (such as 
surfaces getting old, cracking, deforming, etc.). 

Therefore, GEOSIL surface protectors and water repellers remove 
the continual absorbing potential of the surfaces they are applied, 
and they also eliminate the problems such as deforming and getting 
dirty. At the same time they do not prevent air passages (breathing). 

EKS KIMYA, is the leading producer company with its broadest 
reference list in the water repellents sector of Turkey.  

• Su ve sıvıları geçirmez
• Yağ ve asitleri geçirmez
• Nefes alan yüzeyler oluşturur
• Deniz suyuna karşı dayanıklıdır
• Kirlenmeyi uzun süre önler
• Mantar, küf ve çürümelere karşı maksimum koruma sağlar
• Otoyol ve köprülerde tuzlama çalışmalarına karşı betonu korur
• Kimyasal korozyonlara karşı üstün koruma sağlar
• Uygulanması en basit üründür
• Uygulanması en ekonomik üründür
• Renksizdir, sürüldüğü yüzeylerde belli olmaz,  orijinalliğini korur
• En küçük gözeneklere dahi kolayca penetre olur
• Uzun yıllar sonra kolayca tekrar yenilenebilir

• Repels water
• Repels oils and acids
• Creates a breathable surfaces
• Resistant to sea water
• Long prevents contamination 
• Provides maximum protection against fungus and molds
• Protect against salting on highways and bridges 
• Protection against chemical corrosion
• Simplest Implementation
• Economical product
• Colourless
• Easily penetrates into the small pores
• Easily renewable after many years

Üstün Özellikleri Outstanding Features

SU İTİCİ YÜZEY KORUYUCULAR
WATER REPELLENT SURFACE PROTECTIVES
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• Beton iskele ve limanlarda
• Beton teraslarda ve kiremitlerde
• Beton duvarlarda 
• Mineral yapılı yüzeyler ve boyanmış yüzeylerde
• Beton prekast yüzeylerde
• Beton zeminlerde
• Viyadük ve köprülerde
• Otoyolların beton alt katman yüzeylerinde
• Barajlarda
• Fabrika şap zeminlerinde
• Granit ve mermer yüzeylerde
• Traverten, pomza taşı, küfeki taşı, gaz beton, kil  yapılı yüzeyler 
   ve benzeri yüzeylerde
• Tarihi taş binaların dış yüzeylerinde
• Heykel ve benzeri yüzeylerde
• Tuğla ve benzeri taş yüzeylerde
• Ahşap yüzeylerde
• Ahşap deniz araçlarında
• Ahşap bank, bahçe mobilyaları, köprü,  korkuluk, iskele ve
  benzeri yüzeylerde
• Kumaşlarda
• Su depolarının dış yüzeylerinde
• Dış cephesi boyalı binalarda
• Söve, denizlik, kat silmesi ve bina dış cephe  plakalarının
  yüzeylerinde

Nerelerde Kullanılır ?
• Concrete piers and harbors
• Concrete terraces and roof tiles
• Concrete walls
• Mineral structures and painted surfaces
• Precast concretes
• Concrete floors
• Viaducts and bridges
• The bottom layer of concrete  highways
• Dams
• Screed floors of the factories
• Marble and granite surfaces
• Travertine, pumice stone, limestone and similar surfaces
• Facades of historic stone buildings
• Sculpture and similar surfaces
• Brick and similar surfaces
• Wood surfaces
• Wooden boats
• Wooden benchs, garden furnitures, wooden piers and similar  
   surfaces
• Fabrics
• Outer surface of water tanks
• Painted facades of buildings
• Surface of window frames, sills and building  exterior plates.

Using Areas?

SU İTİCİ YÜZEY KORUYUCU ÜRÜNLERİ
WATER REPELLENT SURFACE PROTECTIVE PRODUCTS

Beton ve Taş Yüzey Su İticileri
Concrete and Stone Surface 
Water Repellents

Kullanım Yeri / Şekli
Using Area / Usage

Hidrofobik Beton Su İtici / Hydrophobic Concrete Water Repellent

Hidrofobik ve Oleofobik Beton Su İtici / Hydrophobic and Oleophobic Concrete Water Repellent

Hidrofobik ve Oleofobik Beton Su İtici / Hydrophobic and Oleophobic Concrete Water Repellent

Hidrofobik ve Oleofobik Beton Su İtici Ekstra / Hydrophobic and Oleophobic Concrete Water  Repellent Extra

Hidrofobik ve Oleofobik Beton Su İtici (Ekonomik) / Hydrophobic and Oleophobic Concrete 
Water Repellent (Economic)

Hidrofobik ve Oleofobik Beton Su İtici (Su Bazlı) / Hydrophobic and Oleophobic Concrete 
Water Repellent (Water Based)

GEOSIL GR 1000

GEOSIL GR 1000 Plus

GEOSIL GT 3000

GEOSIL GT 4000

GEOSIL GR 900

GEOSIL GT 8000

Ürün Adı
Product Name

Ürün Kodu
Product  Code

Beton ve Taş Yüzey Koruyucu Verniği
Concrete & Stone Surface Protective Lac 

Beton ve Taş Yüzey Koruyucu Verniği (Renkli)
Concrete and Stone Surface Protective Lac (Colored)

Beton ve Taş Yüzey Koruyucu Verniği (Su Bazlı)
Concrete and Stone Surface Protective Lac (Water Based)

Beton ve Taş Yüzey Koruyucu Verniği (Su Bazlı & Renkli)
Concrete and Stone Surface Protective Lac (Water Based & Colored)

Beton ve Taş Yüzey Koruyucu Verniği / Concrete and Stone Surface Protective Lac

GEOCRYL GR LAC
Colored

GEOCRYL WB LAC

GEOCRYL WB LAC 
Colored

GEOCRYL GR LAC

Ahşap Yüzey Su İticileri
Wooden Surface Water Repellents

Hidrofobik ve Oleofobik Ahşap Su İtici / Hydrophobic and Oleophobic Wooden Water Repellent GEOSIL GT 5000

Cam Yüzey Su İticileri
Glass Surface Water Repellents

Hidrofobik ve Oleofobik Cam Su İtici / Hydrophobic and Oleophobic Glass Water Repellent GEOSIL GT 6000

Tekstil Yüzey Su İticileri
Fabric Surface Water Repellents

Hidrofobik ve Oleofobik Tekstil Su İtici / Hydrophobic and Oleophobic Fabric Water Repellent GEOSIL GT 7000
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GEOSIL uygulanmış beton küp numunelere İstanbul Teknik Üniversitesi’nde;
• Basınç Altında Su Emme,
• Kılcal Su Emme,
• Buharlaşma ile Kaybedilen Su Miktarı,
• Tuzlu Suda Donma Çözünme (TS EN 13581 standardı esaslarına göre) deneyleri yapılmıştır.
GEOSIL uygulanmamış şahit numunelerle karşılaştırılarak test sonuçları rapor edilmiştir.

Numune No
Şahit Yalıtımlı

1

2

3

Ortalama

1,61

1,65

1,62

1,63 -

Su seviyesinde herhangi 

bir değişiklik görülmedi.

Beton yüzeyden emilen toplam su miktarı (ml/cm²)

GEOSIL uygulanmış beton yüzeylerin birim alanında 15 
gün boyunca 30 cm’lik su sütünündan sabit basınç 
altında emilen toplam su miktarına bakıldığında 
herhangi bir azalma görülmemiştir ve su emilmemiştir

BAŞINÇ ALTINDA 
SU EMME TESTİ;

GEOSIL uygulanmış ve uygulanmamış şahit 
numunelerin bir yüzeyinden kılcal olarak su emmesi 
sağlanmış ve belirli zaman aralıklarında numunelerdeki 
ağırlık artışları bulunarak kılcal olarak emilen su miktarı 
hesaplanmıştır. GEOSIL uygulanmış yüzeylerin uzun 
süreli olarak suya maruz kaldığında da su geçişini 
ortalama % 98,5 oranında engellediği rapor edilmiştir.

KILCAL SU EMME 
TESTİ;

Suya doygun hale getirilen beton yüzeylere GEOSIL 
uygulanmış yüzeylerde 10 gün boyunca su kaybı 
hesaplanmıştır. Zaman içinde su buharı çıkışı 
görülmüştür. GEOSIL su buharına karşı geçirgen özellik 
göstermektedir.

BUHARLAŞMA İLE 
KAYBEDİLEN SU 
MİKTARI TESTİ;

GEOSIL uygulanmış yüzeylerde ağırlıkça sıvı emme 
miktarı ortalama % 0,88 olarak rapor edilmiştir. 30. 
döngüden sonra sıvı emme miktarında herhangi bir 
artış gözlenmemiştir, sıvı emilmemiştir. Her bir 
döngünün sonunda numunelerde yapılan gözlemlerde 
numunelerde herhangi bir çatlak, patlak, pullanma, 
dökülme vb. hasar gözlenmemiştir.

TUZLU SUDA DONMA 
ÇÖZÜNME (TS EN 13581 
STANDARDI ESASINA 
GÖRE) TESTİ;
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The following tests have been realized by Istanbul Technical University on the concrete cube samples where 
GEOSIL has been applied: 
• Water absorption under pressure
• Capillary water absorption
• Amount of water lost through evaporation 
• Freezing / dissolution in salty water (according to TS EN 13581 standard )
Test results have been reported by comparing with the witness samples where  GEOSIL has been applied.

Sample No
Sample Insulated

1

2

3

Average

1,61

1,65

1,62

1,63 -

No changes in water level.

Total Amount Of Water Absorbed In The Concrete Surface

It is observed that  the total amount of water absorbed 
from 30 cm long column  under  constant pressure has not 
decreased in the unit area of the concrete surfaces where 
GEOSIL has been applied.

WATER ABSORPTION 
TEST UNDER PRESSURE

Capillary water absorption through one surface of the 
witness sample where GEOSIL  has  been  applied and not 
applied, has  been prevented and the amount of capillary 
water absorption has been calculated by measuring the 
increase of the weight of the samples in definite intervals. 
It has been reported that the surfaces where GEOSIL has 
been applied has prevented the passage of water at an 
average rate of 98,5% even when they have incurred to 
water for a along time.

CAPILLARY WATER
ABSORPTION TEST

GEOSIL has been applied on the surfaces which have been 
saturated with water and the loss of water has been 
calculated for 10 days. Emission of water steam has been 
observed within the course of time. GEOSIL manifests 
permeability against water steam.

TEST ON THE AMOUNT
OF WATER LOST 
THROUGH EVAPORATION

The amount of water absorbed  by the surfaces where 
GEOSIL has been applied has been reported as 0,88% in 
average by weight. No increase has been observed in the 
amount of fluid absorbed after the 30th cycle .  No fluid 
has been absorbed. No  damages like cracks, punctures, 
flaking, exfoliation  etc. has been observed in the samples 
during the  observations made on the samples at the end 
of each cycle.

DISSOLUTION IN SALTY 
WATER (ACCORDING TO
TS EN 13581 STANDART);
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DENİZ BOYALARI 
ve KAPLAMALARI
Marine Paints & Coatings
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GEOTEC Deniz Boyaları;
• Sanayi ve liman tesislerinin çelik ve beton 
   yüzeylerinde.
• Rafinerilerde.
• Kanalizasyon ve atık fabrikalarında.
• Gübre fabrikalarında.
• Kağıt ve kağıt hamuru fabrikalarında.
• Gemilerin ambar, güverte ve bordalarında.
• Suya daldırma ortamında, mavnalarda, liman 
  tesislerinde ve açık deniz yapılarında kimyasal olarak
  dirençlidir.

GEOTEC Marine Paints;
• As intermediate and topcoat on steel and concrete
  surfaces at industry and port facilities.
• Refineries.
• Sewage and waste factories.
• Fertilizer factories.
• Paper and pulp factories.
• It is used on warehouses, decks and boards of ships
• It is chemically resistant in immersion environment,
  ships, barges, port facilities and offshore structures.

GEOTEC Deniz Boyaları Kullanım 
Alanları ve İşlevleri; 

GEOTEC Marine Paints Usage Areas 
and Functions;

EKS KİMYA, deniz boyaları sektöründe yeni inşa veya 
bakımı yapılan gemiler için, istenilen renklerde 
korozyon önleyici çeşitli boya ve kaplamalar üretmek-
tedir.  Yeni inşa,  tamir ve denizde bakım stok boyaları-
na ihtiyaç duyduğunuzda ürünlerimiz, makine dairesin-
den ambarlar ve tatlı su tankına kadar, geminizi en iyi 
koşullarda korumaktadır. 

Her zaman iyileştirmeye odaklı çalışmalarla sizin en 
ileri teknolojik gelişmelere, teknik servise ve uygulama 
tekniklerine ulaşmanızı sağlıyoruz. Tüm deniz 
boyalarımız, laboratuvar şartlarında zorlu testlerden 
geçmektedir.

EKS KİMYA manufactures a variety of anti-corrosion paint 
and coatings in the desired colors for vessels  that are 
newly built or maintained in the marine paints industry. 
Whether you need coatings for newbuilding, maintenance 
or sea stock, our products will keep your vessel in prime 
condition for longer, from the machinery room to the 
cargo and fresh water tanks.

Our focus on constant improvement ensures that you 
have access to the latest technology, technical service 
and application techniques. All our coatings undergo 
stringent testing in the laboratory.

GEOTEC® DENİZ BOYALARI VE KAPLAMALARI
GEOTEC® MARINE PAINTS & COATINGS
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• Mükemmel su altı direnci sağlar. 
• Yüzey toleranslıdır. 
• Mükemmel kimyasal dirençlidir. 
• Alkali, seyreltik asit, atık su, içme suyu, petrol ürünleri, ham 
  petrol vs. ile mükemmel kimyasal dirence sahiptir.
• Dayanıklı, ve kalın boya filmi (Hi-Build) sağlar. 
• Sürtünmelere dirençlidir. 
• Yaşlanmış kaplamada bile çok iyi esneklik sunar. 
• Eski boyada bile mükemmel yapışma sağlar. 
• Çok iyi kürlenebilir. 
• Çok iyi uygulama özellikleri vardır. 
• Tekrar boyanabilme özelliği geliştirilmiş formülasyonludur. 
• Emniyetlidir. 
• Kozmetik görünümü sayesinde son kat olarak da tatbik 
  edilebilirler. 

• Provide excellent underwater resistance.
• Surface tolerant paints.
• Excellent chemical resistance.
• Excellent chemical resistance with alkali, dilute acid, wastewater, 
  drinking water, petroleum products, crude oil etc.
• Provide durable and thick paint film (Hi-Build).
• Resistant to friction.
• Offer very good flexibility even in aging coating.
• Provide excellent adhesion even in old paint.
• Excellent curing. 
• Excellent application properties.
• Formulated for improved repainting ability.
• Safe.
• Applicable as a top coat due to the cosmetic appearance 
  available.

GEOTEC Deniz Boyaları Teknik 
Özellikleri; 

GEOTEC Marine Paints Technical 
Specifications;

GEOTEC Deniz Boyaları Ürünleri  / GEOTEC Marine Paint Products

GEOTEC® DENİZ BOYALARI VE KAPLAMALARI
GEOTEC® MARINE PAINTS & COATINGS

Kullanım Yeri  / Application Area Kullanım Şekli / Usage Ürün Tanımı  / Product Description Ürün Kodu
Product Code

Astar, Sonkat / Primer, Topcoat Epoksi Astar ve Sonkat / Epoxy Primer and Topcoat Geomer 1480
Geopur 3700

Geocoat 3703
Ekopipe 900

Geokid 1204

Geosent 2000
Geokid 1204

Geokid 1200 

Geosent 2000
Geosent 3000

Geomer 1480
Geocryl 3600
Geopur 3700

Geocoat 3703

Geomer 1480

Geocryl 3600

Geopur 3700
Geocoat 3703

Sonkat / Topcoat Poliüretan Boya / Polyurethane Topcoat

Sonkat / Topcoat Epoksi Son Kat / Epoxy Topcoat

Astar, Sonkat / Primer, Topcoat Solventsiz Epoksi Boya / Solvent-Free Epoxy Paint
Alkid Astar / Alkyd Primer

Alkid Astar / Alkyd Primer

Astar, Sonkat / Primer, Topcoat

Astar / Primer

Astar / Primer

Astar / Primer

Sonkat / Topcoat Alkid Sonkat / Alkyd Topcoat

Alkid Sonkat / Alkyd Topcoat

Alkid Sonkat / Alkyd Topcoat

Akrilik Sonkat / AcrylicTopcoat

Poliüretan Sonkat / Polyurethane Top Coat

Poliüretan Sonkat / Polyurethane Top Coat

Epoksi Son kat / Epoxy Topcoat

Epoksi Astar / Epoxy Primer

Akrilik Sonkat / Acrylic Topcoat

Epoksi Son Kat / Epoxy Topcoat

Alkid Sonkat / Alkyd Topcoat

Epoksi Astar ve Sonkat / Epoxy Primer and Topcoat

Sonkat / Topcoat

Sonkat / Topcoat

Sonkat / Topcoat

Sonkat / Topcoat

Sonkat / Topcoat
Sonkat / Topcoat

Sonkat / Topcoat
Sonkat / Topcoat

Sonkat / Topcoat

Ambarlar ve Ambar Kapakları 
Cargo Holds and Hatch Covers

Tatlı Su Tankı / Fresh Water Tank

Makine Dairesi / Engine Room

Yaşam Mahali / Superstructure

Güverte / Deck

Borda / Top Side

Ekotar 902

Geomer 1480

Geocoat 3710
Geofill 2508 HS

Arakat, Sonkat / Midcoat, Topcoat

Epoksi Bariyer  Boya / Epoxy Barrier Paint

Coal Tar Epoksi Boya / Coal Tar Epoxy Paint

Epoksi Astar / Epoxy Primer

Epoksi Arakat Boya / Epoxy MidCoat Paint

Astar, Sonkat  / Primer, Topcoat

Geofiller UW 1453

Geofiller UW 6500

Sonkat  / Topcoat Sualtı Epoksi Tamir Macunu / Underwater Epoxy Repair Putty

Sualtı Epoksi Tamir Boyası  / Underwater Epoxy Repair PaintSonkat  / Topcoat

Arakat, Sonkat / Midcoat, Topcoat

Arakat, Sonkat / Midcoat, Topcoat

Balast Tankı  / Ballast Tank

Özel Amaç / Special Purpose
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DENİZ İNŞAAT 
BOYALARI 

ve KAPLAMALARI
Marine Construction Paints & Coatings
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GEOFILLER® SUALTI SERİSİ ÜRÜNLERİ
GEOFILLER® UNDERWATER SERIES PRODUCTS

Tatlı ve tuzlu su (deniz) içerisinde kullanılabilen, su seviyesinden 
4 mt. aşağıya kadar uygulanabilen GEOFILLER UW 1453, çelik, 
beton, ahşap ve benzeri yüzeylere çok iyi yapışabilmektedir.

Yüksek katı maddeli olan bu macun tiksotropik özelliği sayesinde 
sürüldüğü yerden akıntı yapmaz, su içerisindeki dalga ve 
çırpıntılardan etkilenip, kopmaz ve yırtılmaz. Islak ve kuru yüzey-
lere aynı anda uygulanabilir. Kürlenmesini tamamladıktan sonra 
hem sualtında hem de su üstünde benzersiz bir darbe direnci 
gösterir.

Deniz kenarında ya da deniz içerisinde inşa edilmiş ev, bina, 
istinat duvarı, petrol sondaj tesisi, iskele ve liman gibi yapıların 
sualtı çelik ve beton kazıklarında, çelik, beton ve ahşap eleman-
larında oluşabilecek korozyonu önlemek için 
GEOFILLER UW 1453 Sualtı Epoksi Tamir Macunu kullanılır.

Avantajları;

• Su altında en rahat uygulanabilme avantajı ve kolaylığı,
• En hızlı uygulama ve tamirat,
• En ekonomik çözüm,
• En uzun ömürlü yöntem

GEOFILLER UW 1453, which can be used in fresh and salt water 
(sea) and be applied 4 mt down to the bottom, can adhere to steel, 
oncrete, wood and similar surfaces very well.

With its thixotropic nature and solid material content, this putty 
does not flow or break off on the surface because of any waves and 
ripples in the water. It can be applied both on wet and dry surfaces. 
After it is cured, it gets unique impact strength on either underwater 
or above water surfaces.

GEOFILLER UW 1453 Underwater Epoxy Repair Putty is used to 
prevent corrosion that might occur in underwater steel and concrete 
piles as well as steel, concrete and wooden elements of construc-
tions such as houses, retaining walls, oil drilling facilities, jetties 
and ports built on the shore or in the sea.

Advantages;

• Most comfortable application under the water, 
• The most rapid application and repair, 
• The most economic solution, 
• The most durable method 

Yüzeyi Paslanmış Çelik Kazık
Steel Pile with Corroded Surface

Yüzeyi Pastan Temizlenmiş Çelik Kazık 
Steel Pile with Cleaned Surface

Yüzeyi Temizlendikten Sonra Geofiller 
Underwater 1453 İle Kaplanmış Çelik Kazık 
Steel Pile Coated With Geofiller Underwater 1453 

GEOFILLER UW 1453 Su Altı Epoksi Macunu
GEOFILLER UW 1453  Underwater Epoxy Putty

GEOFILLER UW 1071, sualtı epoksi laminasyon harcıdır. Tamir ve 
yapıştırma amaçlı kullanılır. Köprülerin, binaların, endüstriyel ve 
benzeri tüm beton ve çelik yapıların su altı ve suüstü yüzeylerinin 
güçlendirilmesine yönelik tamirinde ve polimer lifli sargı bezleri-
nin yapıştırılmasında idealdir. Düşük ve yüksek sıcaklıklarda 
mekanik özelliklerini korur. İyi yapışma ve fiziksel dayanımın 
gerekli olduğu su altındaki alanlarda kullanılabilir.

GEOFILLER UW 1071 is an underwater epoxy lamination grout. It is 
used for repair and bonding purposes. It is ideal for repairing 
bridges, buildings, industrial and similar concrete and steel 
structures to strengthen their underwater and above water surfaces
as well as ideal to bond polymer fiber wraps. It maintains its 
mechanical properties at both low and high temperatures. It can be 
applied underwater areas where good adhesion and physical 
strength are required.

GEOFILLER UW 1071 Sualtı Epoksi Laminasyon Harcı
GEOFILLER UW 1071 Underwater Epoxy Lamination Grout
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GEOFILLER® SUALTI SERİSİ ÜRÜNLERİ
GEOFILLER® UNDERWATER SERIES PRODUCTS

GEOFILLER UW 6200, GEO-ARMOR ceketleme sisteminin dolgu 
harcıdır. Üç komponentten oluşmaktadır. Suyu iterek yerine 
geçebilen epoksi reçinesi ve agrega formülasyonu olup, 
dayanıklı, alt yapıya iyi yapışan, su seviyesi altındaki çelik, ahşap 
ve beton yüzeyleri tamir edebilen çok özel bir harçtır. 
GEOFILLER UW 6200 akıcılık özelliği sayesinde kolayca 
pompalanabilir ve kazık ceketinin içine enjekte edilir. Çelik, beton 
ve ahşap kazıklarının korozyona karşı korunmasında nihai 
çözümü sağlar.

GEOFILLER UW 6200 is a filler material for GEO-ARMOR jacketing 
system, consisting of three components. It is a very special grout 
that can repair steel, wooden and concrete surfaces underwater. It 
has a strong adhesion with epoxy resin which can be replaced to the 
surface byİ pushing water and also has aggregate formulation. The 
GEOFILLER UW 6200 can be easily pumped and injected into the pile 
jacket. It provides the ultimate solution for protection of steel, 
concrete and wood piles against corrosion.

GEOFILLER UW 6500, sualtında kürlenebilen antikorozif epoksi 
boyadır. Üstün performans sağlayan, yüksek katılı, özel saf 
epoksi ve poliamid karışımı yüksek teknolojik üründür. Sualtı 
çelik yapılarına uygulanabildiği gibi, korozyona karşı koruma 
amaçlı olarak, ağır sanayi kirliliğinin olduğu yüksek rutubetli 
ortamlarda çelik yapıların ve makinelerin yüzeylerinde de 
kullanılır.

Çelik borular, su seviyesinin altı ve üstündeki iskele kazıkları, 
petrol rafinerileri, atık su arıtma tesisleri, kimyasal madde 
depoları başlıca kullanım alanlarıdır.

Yapıların aşınma ve kimyasal korozyona karşı korunması gerek-
tiğinde, düşük uçucu organik madde özelliği, tiksotropik yapısı ve 
yüksek yapışma performansı ile hem endüstriyel hem de deniz 
suyu ortamlarında çalışan mükemmel bir üründür. 
GEOFILLER UW 6500 herhangi bir astara ihtiyaç olmadan 
altyapıya doğrudan uygulanabilir. Yüzey toleranslıdır. 
Uygulandığı yapılar sürekli su altında kalacak olsalar bile, iyi 
performans gösterir. 

Su üstü alanlar için, renk stabilitesini koruma amacıyla, 
GEOPUR 3700 Alifatik Akrilik  son kat boya kullanımı, isteğe 
bağlıdır.

GEOFILLER UW 6500 is an anticorrosive epoxy paint that can be 
cured underwater. It is the mixture of high solid pure epoxy and 
polyamide technology, providing excellent performance over the 
clients’ expectations. It can be also applied to underwater steel 
structures as well as to the steel surfaces and machines those are 
kept where high humidity and severe industrial pollution exist, in 
order to provide protection against corrosion.

Steel pipes, jetty piles (below and above water levels), oil refineries, 
wastewater facilities, and chemical material warehouses are the 
main application areas.

When structures need to be protected against abrasion and chemi-
cal corrosion, it is an excellent product for both industrial and 
marine environments with its low volatile organic material proper-
ties, thixotropic structure and high adhesion performance. 
GEOFILLER UW 6500 is self-primed, surface tolerant and it can 
perform well even if the constructions will remain under water all 
time.

For the areas above water, GEOPUR  3700 aliphatic acrylic top coat 
is an optional product to keep color stability.

Geofiller UW 6200 enjekte edilmiş GEO-ARMOR ceketleme sistemi kesiti 
A section of Geofiller UW 6200 injected into GEO-ARMOR jacketing system

GEOFILLER UW 6200  Sualtı Epoksi Dolgu ve Tamir Harcı
GEOFILLER UW 6200 Epoxy Filler and Repair Grout

GEOFILLER UW  6500 Epoksi Tamir Boyası
GEOFILLER UW 6500 Epoxy Repair Paint
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Üstün Özellikleri
Features

• Olağanüstü sürtünme direncine sahiptir.
• Kolay ve hızlı uygulanır.
• Korozif değildir.
• Uygulamada, pahalı olmayan bir pompa 
   sistemi yeterlidir.
• Alt yapıya mükemmel yapışır.
• Kullanılan şeffaf gelcoat sayesinde GRP 
   ceket yarı saydamdır.
• Yüksek darbe direncine sahiptir.
• UV dirençlidir.
• Bakıma ihtiyaç duymadan uzun yıllar 
  koruma sağlar.

• Outstanding abrasion resistance
• Fast and Easy to install
• Non-corrosive
• Requires inexpensive pumping equipment
• Excellent adhesion to substrate
• Manufactured to be translucent with clear gel coat
• High impact resistance
• UV resistant
• Long maintenance-free service life

Üsteki Resim

GEOFILLER UW 6200 Epoksi Harcı, 
GEO-ARMOR polyester ceket boşluğuna 
doldurulurken.
GEOFILLER UW 6200 Epoxy Grout being 
pumped into the GRP jacket.

Sağdaki Resim

GEO-ARMOR ceketleme sisteminin 
birleşim yeri
Junction of GEO-ARMOR 
jacketing system

GEO-ARMOR, EKS KİMYA’nın geliştirdiği, GRP ceketi ve 
GEOFILLER UW 6200 epoksi harç dolgusu ile beraber dizayn 
edilmiş, yüksek teknolojiye sahip ağır hizmet liman kazıkları 
koruma sistemidir.

GEO-ARMOR is heavy-duty jetty pile protection system with a GRP 
jacket and GEOFILLER UW 6200 Epoxy Grout is developed by 
EKS Paints & Coatings.

Sistemi önceden kalıpla şekillendirilerek özel olarak imal edilmiş 
GRP bir ceket ve GEOFILLER UW 6200 epoksi harçtan meydana 
gelir. Sistem ekonomik bir pompa yardımı ile su üzerinde veya su 
seviyesi altında uygulanabilir. GEOFILLER UW 6200, spiral boru 
ile GRP ceket arasında kalan boşluğa dökülür. Bu sistem çelik, 
beton veya kereste taşıyıcı kazıkların tamirinde kullanılır. Sağlam, 
dayanıklı ve alt yapıya en üstün korumayı sağlar.

System is comprised of the GRP Jacket and  GEOFILLER UW 6200  
Epoxy Grout. The system can be applied above and/or below the 
water with inexpensive pumping equipment or pou ed into the pile 
jacket. GEO-ARMOR System is tough, durable and provides the 
ultimate protection to restore steel, concrete and timber piles.

GEO-ARMOR® LİMAN KAZIK CEKETLEME SİSTEMİ
GEO-ARMOR® JETTY PILE JACKETING SYSTEM
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GEOFILLER 6200 UW
port alt giriş
GEOFILLER UW 6200 
bottom port

GEOFILLER 6200 UW  
Epoksi Harç karışımı 
hazırlanırken
GEOFILLER  UW 6200 
Epoxy Grout being mixed 
and poured into pump

GEO-ARMOR sistemi,  özel ve yüksek kalite bir  polimer formu-
lasyonuyla ve polimer arasında kullanılan cam elyaf kumaşla 
güçlendirilmiş, Glass Reinforced Polyester (GRP) Ceket ile 
GEOFILLER UW 6200 epoksi harcın birleşiminden ibarettir. 
GEO-ARMOR Sistemi özellikle beton, ahşap, çelik kazıkların ve 
kolonların korunması için dizayn edilmiş, yüksek teknolojili, 
dayanıklı ve uzun ömürlü bir sistemdir. Standart ceketler 2,50 
mm ile 4,00 mm arasındaki kalınlıklarda imal edilmektedir.  GRP 
ceketler dikine bir kılıf oluştururlar.  GEOFILLER UW 6200’ün 
pompalanması ve dökülmesi sırasında GRP ceketin iç yüzeyinde, 
yani spiral boru ve ceket arasında, uygun bir boşluk temin 
edebilmek amacı ile korozif olmayan bir malzemeden yapılmış 
spacerlar (takoz) kullanılır.

GEO-ARMOR system is comprised of a GRP jacket which is a high 
quality formulation Fiberglass Reinforced Plastic (GRP) and 
GEOFILLER UW 6200 Epoxy Grout. GEO-ARMOR System is designed 
specifically for protection of concrete, timber, and steel piles and 
provides an attractive, durable, and permanent system. Standard 
jackets are fabricated in thicknesses of 2,50 mm and 4,00 mm. GRP 
jacket is provided with a vertical closure. Noncorrosive standoffs 
(grout spacers) can be used inside the jacket to maintain proper 
spacing around the piling when pumping or pouring the 
GEOFILLER UW 6200 Epoxy Grout.

GEOFILLER UW 6200, üç komponentten oluşmaktadır. Suyu 
iterek yerine geçebilen tip epoksi reçinesi ve agrega 
formülasyonu olup, dayanıklı, alt yapıya iyi yapışan, su seviyesi 
altındaki çelik, ahşap ve beton yüzeyleri de tamir edebilen çok 
özel bir harçtır. GEOFILLER UW 6200 akıcılık özelliği sayesinde 
kolaylıkla GRP ceket ile kazık boşluğuna pompalanabilir.

GEOFILLER UW 6200 Epoxy Grout is a 3 component water displac-
ing epoxy resin / aggregate formulation which provides a durable, 
well bonded repair to concrete, steel and timber piles below water. 
The GEOFILLER UW 6200 Epoxy Grout can be easily pumped into the 
GRP jacket due to its flowability characteristics.
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Crest Of Fully Obstructed Wave 
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L - Significant Dw Wave Length
H - Significant Dw Wave Height
HSWL - Hight Still Water Level
LSWL - Low Still Water Level
a - Crest Level Above Still Water
d - Difference Between High & Low Water

L- Dalga Boyu
H- Dalga Uzunluğu
HSWL - Durgun Su Üst Seviyesi
LSWL - Durgun Su Alt Seviyesi
a- Durgun Suyun Üzerindeki  Dalga Tepesi Seviyesi
d- Yüksek ve Alçak Su Arasındaki Fark

GEO-ARMOR® LİMAN KAZIK CEKETLEME SİSTEMİ
GEO-ARMOR® JETTY PILE JACKETING SYSTEM
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ÖZEL ÜRÜNLER
Special Products
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GEOTEC® ÖZEL ÜRÜNLERİMİZDEN BAZILARI
GEOTEC® SOME OF OUR SPECIAL PRODUCTS

GEOLITE KA 5000, modifiye polimerler ve akrilik emilsi-
yon karışım esaslı, çok hafif, su bazlı bir dolgu ve yüzey tamir 
macunudur.

GEOLITE KA 5000, iç ve dış cephelerdeki alçı plakalar-
da, GRC prekast levhalarda, EPS ya da XPS üzerine kaplanan 
harçlı plakaların tamirlerinde ve derzlerinin doldurulmasında, 
vida deliklerinin kapatılmasında, ahşap yüzeylerin çatlak 
doldurmasında, beton yüzeylerin çatlak ve delik doldurul-
masında vb. yüzeylerde tamir ve derz dolgu malzemesi olarak 
kullanılır.

GEOLITE KA 5000, is a very light, water-based filler and 
surface repair sealant that based on modified polymers and 
acrylic emulsion mixture.

GEOLITE KA 5000, is used as repair and sealing compound 
on surfaces such as plasterboard on internal and external 
fronts, GRC precast plates, for repair of Plates coated with 
mortar on EPS or XPS, filling cracks on wooden surfaces, filling 
cracks and holes in concrete surfaces and so on.

GEOLITE KA 5000 Hafif Dolgu Macunu
GEOLITE KA 5000 Light Weight Filler

GEOSTRIP 4050; tek bileşenli, solvent bazlı, yarı 
saydam yada renkli yapılabilen, çok hızlı kuruyan soyulabilir 
bir kaplamadır.

GEOSTRIP 4050, is a monocomponent, solvent-based, 
translucent or colored, quick drying, and peelable coating.

GEOSTRIP 4050; Boyanmamış metal, cam, seramik, 
vitrifıye, alaşım metaller, çini, kaplamalı ahşap yüzeyler, 
teknelerin dış jelkot yüzeyleri, uçak parçaları, vb. gibi parlak 
dış yüzeye sahip birçok materyalde kullanılabilir.

Bu materyallerin depolanması, taşınması ve korunması 
esnasında, yüzeylerinin toza, korozyona, neme, güneş ışınları-
na ve mekanik aşındırıcı etkilere karşı korunmasını sağlar.

GEOSTRIP 4050, It can be applied on many materials with 
shiny outer surfacessuch as unpainted metal, glass, ceramic, 
vitrified, porcelain, coated woodensurfaces, alloy metals, 
gelcoat surfaces of the boats, plane parts, etc.

It provides protection for the surfaces of such materials against 
dust, corrosion,humidity, sunlight, and mechanic abrasive 
effects during storage, transport,and protection.

GEOSTRIP 4050 Soyulabilen Koruyucu Kaplama
GEOSTRIP 4050 Strippable Protective Coating
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SERTİFİKALARIMIZ VE TEST RAPORLARI
OUR CERTIFICATES & TEST REPORTS 
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SERTİFİKALARIMIZ VE TEST RAPORLARI
OUR CERTIFICATES & TEST REPORTS 
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REFERANSLARIMIZDAN BAZILARI
SOME OF OUR REFERENCES

1989 - Galata Köprüsü / Kazık Boru Boyaları
1989 - Galata Bridge / Piling Pipe Coatings

2017-Koruma Kocaeli Tesisi  / Antikorozif Boya
2017- Koruma Kocaeli Plant  / Anticorrosive Paint

2003- Petkim Yarımca/Anti-Korozif Boyalar
2003- Petkim Yarimca/Steel Paints

2009- Tarihi Mısır Konsolosluğu/Taş Yüzey Koruyucular
2009- Historical Egyptian Consulate/Stone Surface Protectives

2008- Akdeniz Kimya Limanı/Beton Yüzey Koruyucular
2008- Akdeniz Kimya Port/Concrete Surface Protectives

2009- Süleymaniye Camii/Taş Yüzey Koruyucular
2009- Suleymaniye Mosque/Stone Surface Protectives

2014- Özdilek Park AVM / Prekast Yüzey Koruyucular
2014- Ozdilek Park AVM /  Precast Surface Protectives

2013 - Osmangazi Köprüsü / Beton Yüzey Koruyucular
2013 - Osmangazi Bridge / Concrete Surface Protectives 
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2019 - Çanakkale 1915 Bridge / Beton Yüzey  Koruyucular
2019 - Çanakkale 1915 Bridge / Concrete Surface Protectives

1998 - Molu Barajı / Anti-Korozif Boyalar
1998 - Molu Dam / Anti-Corrosive Paints

2004- Nuh Çimento/Boru Boyaları
2004- Nuh Cimento/Pipe Paints

2003- Metrocity AVM/Anti-Korozif Boyalar
2003- Metrocity AVM/Anti Corrosive Paints

2006- Roda Limanı/Beton Yüzey Koruyucular
2006- Roda Port/Concrete Surface Protectives

2002- Poaş Derince / Anti-Korozif Boyalar 
2002- Poas Derince /  Anti Corrosive Paints

2014- Tüpraş Limanı / Beton Yüzey Koruyucular
2014- Tupras Port / Concrete Surface Protectives

REFERANSLARIMIZDAN BAZILARI
SOME OF OUR REFERENCES

2019 - Galataport / Sualtı Epoksi Macun
2019 - Galataport / Underwater Epoxy Putty
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REFERANSLARIMIZDAN BAZILARI
SOME OF OUR REFERENCES

2017 - Gemport / Beton Yüzey Koruyucular
2017 - Gemport / Concrete Surface Protectives

2018 -  Erdoğan Bey Ro-Ro/ Anti-Korozif Boya
2018  - Erdoğan Bey Ro-Ro/ Anti Corrosive Paints

2017 - Türkmenbaşı Limanı / Antikorozif Boya, Su İtici, Sualtı Macunu
2017 -  Tukmenbasi Port / Antcorrosive Paint, Water Repellent, Underwater Putty

2019 - Ada Tersanesi / Coal Tar Epoksi
2019 -  Ada Ship Yard / Coal Tar Epoxy

2019 - Martaş Limanı / GEO-ARMOR Ceketleme Sistemi
2019 - Martaş Port /  GEO-ARMOR Jacketing System

2014 - Yılport / Beton Yüzey Koruyucular
2014 - Yılport / Concrete Surface Protectives

2020 - MSB Askeri Konteyner Boyama / Anti-Korozif Boyalar
2020  -  MND Military Container Painting / Anti Corrosive Paints

2019 - Nada Gemisi / Anti-Korozif Boyalar
2019 - Nada Ship / Anti Corrosive Paints
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REFERANSLARIMIZDAN BAZILARI
SOME OF OUR REFERENCES

STFA İNŞAAT A.Ş.
ÜMRAN ÇELİK BORU A.Ş.
ERCİYAS ÇELİK BORU SAN. A.Ş.
YILDIRIM HOLDİNG A.Ş.
EMEK BORU MAKİNA SAN. ve TİC. A.Ş.
HAT BORU SAN. Ve TİC. A.Ş.
DOĞUŞ İNŞAAT ve TİC. A.Ş.
AYSON GEOTEKNİK VE DENİZ İNŞAAT A.Ş. 
SOCAR TÜRKİYE ENERJİ A.Ş.
GAP İNŞAAT YAT. ve DIŞ TİC. A.Ş.
ÇANAKKALE OTOYOL ve KÖPRÜSÜ İNŞ. YAT. ve İŞL. A.Ş. 
ICA IC İÇTAŞ ASTALDİ ÜÇÜNCÜ BOĞAZ KÖPRÜSÜ VE KUZEY 
MARMARA OTOYOLU YAT. ve A.Ş.
BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş.
TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. (TÜPRAŞ)
BEKTAŞOĞLU İNŞAAT SAN. ve TİC. A.Ş.
MOLU ENERJİ ÜRETİM A.Ş.
MAZLUM MANGTAY BORU  SAN. ve TİC. A.Ş

KÖRFEZ DENİZ İNŞ. TAAH. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
GEMPORT GEMLİK LİMAN ve DEPOLAMA İŞL. A.Ş.
GEMLİK GÜBRE SAN. A.Ş.
ÖZBAL ÇELİK BORU SAN. TİC. ve TİC. TAAH. A.Ş.
ÖZDİLEK PARK ALIŞVERİŞ MERKEZİ
BJK SPOR KULÜBÜ
TRAVER TİNE BROS A.Ş.
PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.
TOTAL OIL TÜRKİYE A.Ş.
LC WAİKİKİ MAĞZ. HİZ. TİC. A.Ş.
YEŞİLYURT DEMİR ÇELİK ve LİMAN İŞL.
KUMPORT LİMAN İŞLETMELERİ
AKDENİZ KİMYA A.Ş.
GÜR YAPI İNŞ. TAAH. DIŞ TİC. A.Ş.
İGSAŞ İSTANBUL GÜBRE SAN. A.Ş.
TERSAN TERSANECİLİK SAN. TİC. A.Ş.
PINAR SÜT MAMÜLLERİ SAN. A.Ş.
HDM ÇELİK BORU SAN. ve TİC. A.Ş.



www.ekskimya.com

EKS Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.
İstanbul Boyacılar ve Vernikçiler Sanayi Sitesi Orta Mah. Atayol Cad. No: 8/30 Tuzla / İstanbulTurkey
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