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Estetik Görünümlü Zeminler
Surfaces With Aesthetic Appearance
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Uygulama Alanları
Areas Applied

Ev ve Ofis Zeminleri

Hastaneler

Tekstil Atölyeleri

Cam Fabrikaları

Gıda Fabrikaları

İlaç Fabrikaları

Otomobil Fabrikaları

Elektronik Eşya Fabrikaları

Depo ve Antrepolar

Otomobil Fabrikaları

Otomobil Servisleri

Otoparklar

Makina İmalat Atölyeleri

Uçak Hangarları

Petrokimya Tesisleri

Şişeleme ve Dolum Tesisleri

Entegre Et Tesisleri

Bilgi İşlem Odaları

Labaratuarlar

TV Stüdyoları

Restorantlar

Alışveriş Mağazaları

Matbaa Atölyeleri ve Depoları

Gıda Marketleri

Home And Office Floors

Hospitals

Textile Workshops

Glass Factories

Food Processing Factories

Drug Plants

Car Factories

Electronic Ware Factories

Depots And   Warehouses

Car Services

Parking Lots

Machinery Workshops

Aircraft Hangars

Petrochemical Plants

Bottling And Filling Facilities

İntegrated Meat Plants

Data Processing Rooms

Laboratories

Tv Studios

Restaurants

Shopping Stores

Printing Shops And Storages

Food Markets

GEO-Floor ‘un Kullanıldığı Yerler
Application Areas of GEO-Floor

GEO-Floor ‘un Avantajları
Advantages of GEO-Floor

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 .



P Serisi / P Series
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GEO-Floor P 1000 Epoksi Beton Astarı - (Solventsiz)
GEO-Floor P 1000 Epoxy Concrete Primer - (Solvent - Free)
GEO-Floor P 1100 Epoksi Beton Astarı - (Solventli)
GEO-Floor P 1100 Epoxy Concrete Primer - (With Solvent)

• Yüzeydeki kılcal çatlakları doldurur.
• Küçük gözenekleri kapatır.
• Tozumayı engeller.
• Üstüne uygulanacak arakat ve son kata köprü
   oluşturur.
• Zemin kaplamanın en önemli katıdır.

• Fills capillary cracks on the surface.
• Fills small pores.
• Prevent dusting.
• Forms a bridge between top and mid layer.
• The most important layer of floor covering

Kürünü tamamlamış yeni beton yüzeylerde, eski beton yüzey-
lerde, metal, seramik, çini, mermer yada granit yüzeylerde, 
üzerine uygulanacak diğer zemin kaplama ürünlerinin daha 
iyi yapışabilmesi için kullanılır. Ayrıca, mükemmel derecede 
penetrasyon kabiliyetine sahiptir ve en ufak kılcal çatlaklara 
dahi sızar. Bu şekilde yüzeyde sızdırmazlık sağlamış olur.
Sahip olduğu yüksek solid oranı nedeniyle, üzerine uygula-
nacak diğer katların, yüzey tarafından emilmesine ve katman 
olarak incelmesine izin vermez. Zemin kaplamanın ekono-
mikliğini arttırır.

It is applied on new cured concrete  surfaces, old concrete 
surfaces, metal, ceramic, tile, marble or granite surfaces, in 
order to assure better adherence of the other floor covering 
products. In addition, can infiltrate into the slightest capillary 
cracks owing to its excellent penetration ability. Thus, assures 
the sealing on the surfaces. It can be applied in order to 
strenghten the resistence of the floor and prevent dusting 
after pre-roughening process on the surface hardener applied 
floors. Due to its high solid rate, does not allow the absorption 
and thinning of the layers to be applied on itself by the floor and 
increases the economic viability of floor covering.

Yüzey Emprenye Ürünleri / Surface Impregnation Products

P 1000 P 1100
Karışım Oranı ( Ağırlıkça) A:B
Mixing Ratio ( By Weight) AB

10+5

1,1

30

150-250

Yoğunluk (gr/cm³)
Density (gr/cm³)
Pot Life (dakika) 22ºC’de
Pot Life (minutes) 22 ºC
Kullanım Miktarı(gr/m²)
Amount Of Use (gr/m²)
Renk
Colour

Şefaf / Traansparent

10+5 kg

9+5

0,9

60

100-200

Şefaf / Transparent

9+5 kgAmbalaj
Packaging

P Serisi / P Series



• Astar kat ile son kat arasında köprü vazifesi görür.
• Küçük çatlakları doldurur.
• Astar kat üzerinde kalan yüzey dalgalanmalarını
  giderir.
 •Son kat malzemenin dayanım gücünü arttırır.

• Acts as a bridge between primer and the last layer
• Fills small cracks
• Removes the surface fluctations on the primer coat
• Increases the strength of the final layer’s material

Astar katın üzerine uygulanarak, ara taşıyıcı katı oluşturur. Bu 
şekilde orta kuvvette yüklerin bolca taşındığı yüzeylerde, 
zemin kaplama sisteminin gücünü arttırır. Kuvarz yada metal 
agregalarla karıştırılarak yüzeye uygulandığında, taşıyıcı 
gücü müthiş artar. %100 solid oranı nedeniyle, hacim kaybı 
yaşamadan kürlenip, zemin kaplamasında temel katı 
oluşturur. Renkli olarak uygulanan GEO-Floor HB 2100, son 
kat renginde üretildiği için, zeminin kullanımı esnasında 
oluşabilecek derin çiziklerin yüzeydeki görüntüsünü gizler.

It forms the intermediate carrier layer on the primer coat. In this 
way, supports the strength of floor coating system that is 
frequently exposed to moderate load. When applied with quartz 
or metal aggregates mixture to the surface, the carrier power is 
increased tremendously. Due to solid ratio of 100%, it is cured 
without loss of volume and creates a solid base layer on floor 
coating. GEO-Floor HB 2100 is produced colored to be applied 
as the final coat and hides appeareance of the deep scratches 
on the surface that may occur during the use.

HB 2000
Karışım Oranı ( Ağırlıkça) A:B
Mixing Ratio ( By Weight) AB

10,5+3,25+10

1,65

60

500-1000

Yoğunluk (gr/cm³)
Density (gr/cm³)
Pot Life (dakika) 22ºC’de
Pot Life (minutes) 22 ºC
Kullanım Miktarı(gr/m²)
Amount Of Use (gr/m²)
Renk
Colour

Açık Gri / Light Grey

10,5+3,25+10kg

HB 2100
10,5+3,25+10

1,65

60

500-1000

Renkli / Colored

10,5+3,25+10kgAmbalaj
Packaging
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GEO-Floor HB 2000 Epoksi Arakat - (Düz Renk)
GEO-Floor HB 2000 Epoxy Intermediate Coat - (Solid Color)

GEO-Floor HB 2100 Epoksi Arakat - (Renkli)
GEO-Floor HB 2100 Epoxy Intermediate Coat - (Colored)

HB Serisi / HB Series

Yüzey Arakat Ürünleri / Surface Intermediate Coat Products

HB Serisi / HB Series



T Serisi / T Series
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GEO-Floor T 3000 Epoksi Son Kat Boya (Solventsiz)
GEO-Floor T 3000 Epoxy Floor Refinishing Paint (Solvent - Free)
GEO-Floor T 3100 Epoksi Son Kat Boya (Solventli)
GEO-Floor T 3100 Epoxy Floor Refinishing Paint (With Solvent)

• Sınırsız parlak ve mat renk seçenekleri mevcuttur.
• Cinslerine göre, suya, kimyasallara ve darbelere karşı
   yüksek dayanım gösterirler.
• Hijyenik ve toz tutmayan yüzeyler oluştururlar.
• Kolay temizlenebilirler.

• Unlimited color options are available.
• Maintains strong resistance against water, 
   chemicals and impacts.
• Forms hygienic and dust-repellent surfaces
• Easy to clean.

Yüzey Son Kat Ürünleri / Surface Refinishing Products

Zemin kaplama sistemlerinde, self levelling kaplamanın 
maliyetli ve gereksiz görüldüğü yerlerde, son kat boya olarak 
kullanılırlar. Estetik görünümü ve yüksek dayanım gücü 
nedeniyle, tüm son kat boya uygulamalarında rahatlıkla 
kullanılabilirler. Özellikle GEO-Floor T 3000, GEO-Floor T 3100 
ve GEO-Floor T 3200, az miktarda kullanıldıklarında dahi,  
mükemmel yayılma özellikleri sayesinde parlak ve düz bir 
görünüm sağlarlar. Kullanım ve uygulama maliyetleri de 
oldukça düşüktür.Parlak ve pürüzsüz yüzeyler elde 
edilebildiği gibi, portakal desenli ve tırtıklı, kaymaz yüzeyler 
de oluşturulabilir. İstenilen tüm RAL Kataloğu renkleri 
yapılabilir.

T series can be applied as the final layer of painting case that 
the self levelling coating is considered expensive and unneces-
sary for floor coating systems. Can be used easily in the 
application of final layer of paint due to its aesthetic appear-
ance and high resistance . Especially GEO-Floor T 3000, GEO- 
Floor T 3100 and GEO-Floor T 3200 provide bright and smooth 
appearance due to diffusion characteristics even if they are 
used in minor quantities. The usage and implementation costs 
are reasonably low. The shiny and smooth surfaces as well as 
orange accent and serrated and non-slip surfaces can be 
created. All requested colors of RAL Catalogue can be made.

T Serisi / T Series; 

Karışım Oranı ( Ağırlıkça) A:B
Mixing Ratio ( By Weight) AB

T 3000
Solventsiz

Solvent - Free

16+3,6

1,7

80

500-2000

Yoğunluk (gr/cm³)
Density (gr/cm³)
Pot Life (dakika) 22ºC’de
Pot Life (minutes) 22 ºC
Kullanım Miktarı(gr/m²)
Amount Of Use (gr/m²)
Renk
Colour

Ral veya Özel Tercih
Ral Or Private Choice

16+3,6 kg

T 3100
Solventli

With Solvent

20+5

1,4

30

200-1000

Ral veya Özel Tercih
Ral Or Private Choice

20+5 kg

T 3200
Grenli Boya
Grainy Paint

16+3,6

1,8

80

300-600

Ral veya Özel Tercih
Ral Or Private Choice

16+3,6 kg

T 3300
Poliüretan Boya

Polyurethane Paint

12+6

1,3

30

200-1000

Ral veya Özel Tercih
Ral Or Private Choice

12+6 kg Ambalaj
Packaging
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ST Serisi, V Serisi / ST Series, V Series

• Kendi kendine yayılabilme özelliğine sahiptir.
• Sınırsız parlak ve mat renk seçenekleri mevcuttur.
• Hijyenik ve temiz bir yüzey oluşturulur.
• Kolay temizlenebilir, tozuma yapmaz.
• Suya, kimyasallara ve darbelere karşı dayanıklıdır. 

• Possess the ability to spread by itself.
• Unlimited color options are available.
• Hygienic and clean surfaces are created.
• Easy to clean and dust free
• Resistant to water, chemicals and impacts

GEO-Floor ST 5000 Epoksi Self Levelling Kaplama
GEO-Floor ST 5000 Epoxy Intermediate - Solid Color

GEO-Floor V 4000 Epoksi Son Kat Vernik
GEO-Floor V 4000 Epoxy Intermediate - Color

Yüzey Self Levelling Kaplama Ürünleri / Self Levelling Surface Coating Products

GEO-Floor ST Serisi;
Zemin uygulamalarında son kat kaplama olarak kullanılan 
GEO-Floor ST Serisi, self levelling uygulamaları için özel 
olarak geliştirilmiş kuvarz katkılı üretilmektedir. %100 katı 
maddeye dönüştüğü için, kütle kaybı yaşanmaz. İçerdiği 
kuvarz veya metal agregalar sayesinde, taşıyıcı gücü yüksek-
tir. Düzgün ve pürüzsüz bir yüzey oluşturulabildiği için, 
dekoratif olarak çekici bir görselliğe sahiptir. İstenilen kalınlık-
ta ( genelde 2 mm ile 5 mm arasında ) yapılabilmektedir.

GEO-Floor V Serisi;
GEO-Floor ST Serisi üzerine, daha dekoratif ve parlak bir yüzey 
elde edebilmek için uygulanan son kat vernik, yüzeyde ışık 
kırılmaları yaratarak çok çekici bir görünüm oluşturur. Son 
katta V Serisi vernik uygulandığında, yüzeyde oluşabilecek 
çiziklerin de görünmesini zorlaştırır. Zemin kaplama sistemi-
nin ömrünü fazlasıyla uzatır.

GEO-Floor ST Series; Used for final coating applications, is 
developed with quartz doped manufacturing process for self-lev-
elling applications. Mass loss does not occur since it is convert-
ed into 100% solid material. Due to the quartz or metal 
aggregates, it has a high level of bearing capacity. It forms even 
and smooth surface, therefore, it has an attractive decorative 
beauty. Desired thickness can be applied (in general, between 2 
mm and 5 mm) 

GEO-Floor V Series; The final layer of varnish applied on 
GEO-Floor ST Series in order to obtain more decorative and shiny 
surface, causes refractions of light and consequently creates a 
very attractive appearance.V Series varnish is applied on the last 
floor, this application makes difficult to see the scratches that 
may occur on the surface.Greatly extends the life of the floor 
coating system.

ST Serisi, V Serisi / ST Series, V Series

ST 5000
Karışım Oranı ( Ağırlıkça) A:B
Mixing Ratio ( By Weight) AB

16+3,6+10

2,5

80

2000-5000

Yoğunluk (gr/cm³)
Density (gr/cm³)
Pot Life (dakika) 22ºC’de
Pot Life (minutes) 22 ºC
Kullanım Miktarı(gr/m²)
Amount Of Use (gr/m²)
Renk
Colour

116+3,6+10 kg

V 4000
10+5

1,1

30

800-5000

Şefaf / Traansparent

10+5 kgAmbalaj
Packaging

Ral veya Özel Tercih
Ral Or Private Choice



D Serisi / D Series
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GEO-Floor D 6000 Epoksi Dolgu Macunu
GEO-Floor D 6000 Filling Compound With Epoxy
GEO-Floor D 6100 Hafif Epoksi Dolgu Macunu
GEO-Floor D 6100 Light Filling Compoud Wirh Epoxy
GEO-Floor D 6200 Polüretan Dolgu Macunu
GEO-Floor D 6200 Polyurethane Filling Compound

• Zeminlerdeki çatlakları ve yarıkları doldururlar.
• Suya, kimyasallara ve darbelere dayanıklıdırlar.
• Kolay ve hızlı sürülürler, hızlı kürlenirler.
• Özellikle D 6100, çok hafif olmasından ötürü en ufak bir çökme yapmaz.
• Üzerleri rahatlıkla boyanabilir. Çatlama yapmazlar.

• Fills the cracks and slits on the floors.
• Resistant to water, chemicals and impacts.
• Easy and fast application, fast curing.
• Especially D 6100 does not fall down due to it’s light composition.
• Paints can easly be applied on them.

Zeminlerdeki çatlak, kırık ve bozuk yüzeylerin tamirlerinde 
eşsiz çözümdürler. Uygulama yerlerindeki ihtiyaca göre 
düşük yada orta viskoziteli üretilebilirler. Bu şekilde, ihtiyaca 
göre yüksek performans sunabilirler. GEO-Floor D 6000, 
yüksek viskozitesi sayesinde, ince çatlaklara dahi işleye-
bilmektedir. Epoksi bazlı olup, sert bir dolgu yüzeyi oluşturur. 
GEO-Floor D 6100, yoğunluğu yaklaşık olarak 0.4 ml/gr 
olduğu için, sürüldüğü çatlaklarda en ufak bir çökme, 
çatlama yada kütle değişimi yapmaz. Az malzeme ile çok yer 
doldurur. GEO-Floor D 6200, polürethan yapısı sayesinde, 
esneklik gerektiren derzlerde ve çatlaklarda, güvenle 
kullanılabilir. Tüm D Serisinde olduğu gibi, uygulandığı çatlak-
ların iç yüzeylerine mükemmel yapışır. Çok hızlı kürlenmel-
erinden dolayı, zemin kaplamasının üst katlarına zaman 
kaybetmeden geçilebilir.

GEO-Floor D Series;These are the unique solutions for repair of 
the cracked, broken, and damaged surfaces. These can be 
produced with low or medium viscosity according to the needs 
of application area. In this way, high performance can be provid-
ed according to the needs GEO-Floor D 6000, due to the high 
viscosity, is capable of penetrating into the fine cracks. This 
products is epoxy-based and forms a solid filling surface. 
GEO-Floor D 6100 Floor has the density of approximately 0.4 ml 
/ gr , thus occurs no crack, sag or mass change in the fractures 
after application. Fills a lot of space with less material. 
GEO-Floor D 6200 can be safely used for the joints and cracks 
that require flexibility due to ıts poliürethan structure. An 
excellent adhesion is obtained in the inner surfaces of the 
cracks , like all D-series. Other applications stages can be 
realised on the upper layers of the floor coating without wasting 
your time, due to the rapid curing.

D Serisi / D Series; 

Çatlak Dolgu Macunları / Filling Compounds For Cracks
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M Serisi, V Serisi / M Series, V Series

• Ağır yüklere karşı en dayanıklı sistem ürünüdür.
• Hacim kaybı yaşanmaz.
• Noktasal darbelere karşı en dayanıklı üründür.
• Üzerine diğer zemin kaplama sistemleri, rahatlıkla
   uygulanabilir.

• Most resistant system product to the heavy loads.
• Volume loss can be occured .
• Most durable product to the point strokes.
• Other floor coating systems can be easily applied on them.

GEO-Floor M 7000 Mortar Kat
GEO-Floor M 7000 Mortar Layer

Yüksek kalınlıklarda yapılabilen (5 mm ile 10 mm arasında), 
epoksi esaslı zemin kaplama sistemidir. Diğer epoksi ürünle-
rde olduğu gibi, hacim kaybı yaşatmaz. Suya, kimyasallara ve 
yüklere karşı, en performanslı yüzeyleri oluşturur. En ağır 
şartlara maruz kalınan yüzeyler için vazgeçilmez bir üründür. 
Üzerine GEO-Floor T Serisi son kat boyalar uygulanabilir ve bu 
şekilde estetik yüzeyler elde edilebilir.

GEO-Floor M Series; This is a epoxy based coating systems that 
can be applied with high thickness (5 mm to 10 mm). Occurs no 
loss of volume like other epoxy based products. Creates high 
performance and resistant surfaces to water, chemicals and 
loads.This product is indispensable for the surfaces exposed to 
the severe conditions.The GEO-Floor T series of paints can be 
applied on this product and an aesthetic surfaces can be 
obtained.

M Serisi, V Serisi / M Series, V Series

Çatlak Dolgu Macunları / Filling Compounds For Cracks



Profesyonel Zemin Kaplama Sistemleri
Professional Floor Coating System
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GEO-Floor Epoksi Zemin Kaplamalarının ilk 
aşaması, yüzeyin epoksi uygulanmasına hazır hale 
getirilebilmesidir. Bu nedenle, yüzeydeki kolay kopa-
bilecek 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 bilye-
leme 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 (mer-
mer silim makinesi gibi) temizlenmelidir. Bu pürü-
zlendirme çalışmalarından sonra, yüzeyde hiçbir 
şekilde artık ve parçacıklar kalmaması çok önem-
lidir.

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

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 neces-
sary.

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 pene-
trates into ground concrete, these layers are taken by 
removing from surface via a vacuum shot peening 
machin rezistans e( Blastrac ), or a diamond rough-
ened machine or a rotatiger. 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



GEO-Floor Epoksi Zemin Kaplamalarının ikinci 
aşaması, yüzeydeki çatlak, kırık, çukur, segregasyon 
tipi bozuklukların 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 uygulanmasıyla, yüzeyler 
düzleştirilir. Çok hareketli zeminlerde yada derinle-
mesine çatlakların fazla olduğu yerlerde, cam elyaf 
takviyesi ile zemin kaplaması yeteri kadar güçlendi-
rilmelidir.

GEO-Floor Zemin Kaplama Sistemlerinde, yukarıda-
ki A ve B maddeleri, mutlaka uygulanmalıdır.

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 
performing 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 floor covering systems.

Profesyonel Zemin Kaplama Sistemleri
Professional Floor Coating System
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B - Yüzey Tamiratının Yapılması / B - Surface Repairment



Yaya trafiğinin olduğu alanlarda, dekoratif ortam sağlamak 
amacı ile uygulanan ekonomik bir boyama sistemidir. 
( 0.4–0.8 mm kalınlık )

İlk katta, GEO-Floor P Serisi astarlar uygulanır. Bu şekilde yüzeyde derinlemesine penetrasyon sağlanır. Son kat için çok 
sağlam bir yüzey oluşturulur. İkinci katta GEO-Floor T Serisi son kat boyalar uygulanır. İstenilen renkte yapılarak, hijyenik ve 
dekoratif görünümlü bir zemin oluşturulur.

Paint bases of GEO-Floor P Series are performed in the first layer. In this way penetration is deeply provided on the surface. A very 
solid surface is constructed for the last layer. Top coats of GEO-Floor T Series are performed in the second layer. A hygienic and 
decorative looking floor is constructed by painting desired color.

It is an economic painting system to be performed with the aim 
of providing decorative ambiance in pedestrian traffic areas. 
(0.4–0.8 mm thickness)

• Ofis Zeminleri / Office Floors
• Yürüme Yolları / Walk Ways

Merdiven Basamakları / Rundles
• Metal Zeminler / Metal Floors

• İç Mekan Yol Çizgileri / Interior Road Lines

İlk katta, GEO-Floor P Serisi astarlar uygulanır. Bu şekilde yüzeyde derinlemesine penetrasyon sağlanır. Son kat için çok 
sağlam bir yüzey oluşturulur. İkinci katta GEO-Floor T 5000 Serisi son kat boyalar uygulanır. İstenilen renkte yapılarak, hijyenik 
ve dekoratif görünümlü bir zemin oluşturulur. Düz yada portakal görünümlü yüzeyler yapılabilir.

Paint bases of GEO-Floor P Series are performed in the first layer. In this way penetration is deeply provided on the surface. A very 
solid surface is constructed for the last layer. Top coats of GEO-Floor T 5000 Series are performed in the second layer. A hygienic and 
decorative looking floor is constructed by painting desired color. A Smooth or an orange-looking surfaces can be constructed.

Alt yapı betonlarının zayıf olduğu, çatlama riski yüksek yüzey-
lerde uygulanan elyaf takviyeli bir kaplama sistemidir. 3-5mm
arasında kalınlıklarda uygulanabilir.

It is a fibre reinforced coating system to performed on a high 
risk of cracking surfaces and weak infrastructure concretes. 
It can be performed 3-5 mm a thickness.

• Depo ve Antrepolar / Depots and ve warehouses
• Hastaneler/ Hospitals

• İlaç Fabrikaları / Drug Plants
• Plastik Ambalaj Fabr./ Plastic Package Factories

• Ağır Sanayi Tesisleri / Heavy Duty Factories

G2 Kaplama Sistemi / G2 Basic Coating System

G1 Boyama Sistemi / G1 Painting System

Profesyonel Zemin Kaplama Sistemleri
Professional Floor Coating System
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Profesyonel Zemin Kaplama Ürünleri
Professional Floor Coating Products 

Hafif ve ortanın üstünde yüklere maruz kalan yüzeylerde, az 
katman sayısı ile mukavemet sağlayan kaplama sistemidir. 
( 2–4 mm kalınlık )

İlk katta, GEO-Floor P Serisi astarlar uygulanır. İkinci katta astar yaşken GEO-Floor Q Serisi kuvars malzemesi serpilir. Kuruduk-
tan sonra yüzeye yapışmayan kuvarslar temizlenir. Üçüncü katta GEO-Floor T 5000 Serisi self leveling son kat kaplama 
uygulaması yapılır. Pürüzsüz, parlak, pürüzlü ve istenilen renkte zemin oluşturulur.

Paint bases of GEO-Floor P Series are performed in the first layer. When primer is wet, quartz materials of GEO-Floor Q Series are 
sprinkled in the second layer. After drying, quartz materials which are not stick on surface are cleaned. Top coats of GEO-Floor T 5000 
Series self leveling are performed in the third layer. A smooth, bright, rough and desired colored floor is constructed.

It is a coating system that it provides strength with limited 
number of layers on surfaces to which expose over light and 
medium loads.  (2–4 mm thickness)

• Otomobil Servisleri / Car Services
• Otomobil Fabrikaları / Car Factories

• Otoparklar / Parking lots
• Mağazalar / Stories

• Ofisler / Offices
• İlaç Fabrikaları / Pharmaceutical Plants

• Plastik Kauçuk Fabrikaları / Plastic /Rubber Factories

İlk katta, GEO-Floor P Serisi astarlar uygulanır. Bu şekilde yüzeyde derinlemesine penetrasyon sağlanır. Son kat için çok 
sağlam bir yüzey oluşturulur. İkinci katta, astar yaşken üzerine GEO-Floor Q Serisi kuvars malzemesi serpilir. Kuruduktan 
sonra yüzeye yapışmayan kuvarslar temizlenir. Üçüncü katta GEO-Floor HB Serisi epoksi ara kat boya tatbik edilir. Dördüncü 
ve son katta ise GEO-Floor T 5000 Serisi self leveling epoksi son kat kaplama uygulaması yapılır. Pürüzsüz, pürüzlü, parlak, 
mükemmel dayanıklı ve istenilen renkte bir zemin oluşturulur.

Paint bases of GEO-Floor P Series are performed in the first layer. When paint base is wet, quartz materials of GEO-Floor Q Series are
sprinkled in the second layer. After drying, quartz materials which are not stick on surface are cleaned. Epoxy base coats of 
GEO-Floor HB Series are performed in the third layer. Epoxy topping of GEO-Floor T 5000 Series self leveling is performed in the 4th 
and last layer. A smooth, rough, bright , well-durable and desired colored floor is constructed.

Orta yük trafiğinin olduğu ve orta kuvvette kimyasal maddel-
ere maruz kalan zeminler için uygulanan kaplama sistemidir. 
( 3–5 mm kalınlık

It is a coating system to performed in medium freight traffics 
and for grounds to which expose medium effect chemicals. It 
can be performed ( 3–5 mm thickness )

• Depo ve Antrepolar/ Depots and Warehouses
• Otoparklar / Parking lots

• Otomobil Servisleri / Car Services
• Hastaneler / Hospitals

• Elektronik Eşya Fabrikaları / Electronic Ware Factories
• İlaç Fabrikaları / Drug Plants

• Gıda Fabrikaları / Food Factories

G4 Multi-Layer Kaplama Sistemi
G4 Multi-Layer Coating System

G3 Self Leveling Kaplama Sistemi 
G3 Self Leveling Coating System
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Professional Floor Coating Products 
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Süpürgelik / Skirting

Aside ve kimyasal malzemelerin yoğun olarak kullanıldığı 
yüzeylerde, zeminin bozulmasını engellemek için kullanılır.

Yapılma şekli ve kalınlığı G4 sistemi ile aynı olup, son katta özellikle asitlere ve kimyasallara dayanıklı GEO-Floor T 5500 Serisi 
son kat kaplama kullanılır. Pürüzsüz, pürüzlü, parlak, mükemmel dayanıklı ve istenilen renkte bir zemin oluşturur.

Construction process and thickness are the same as G4 system and topping of acid-resistant and chemical-resistant GEO-Floor 
T 5500 Series is used in the last layer. A smooth, rough, bright, well-durable and desired colored floor is constructed.

It is used to avoid solid degradation on surfaces which are 
widely used acid and chemical materials.

• İlaç Fabrikaları / Drug Plants
• Gıda Üretim Fabrikaları / Food 
• Dolum Tesisleri / Filling Facilities
• Plastik Ambalaj Fabrikaları / Plastic Package Factories 
• Kauçuk Parça İmalathaneleri / Rubber Pieces Manufacturing Shops
• Kimyasal Fabrikalar / Chemical Factories 
• Tekstil Fabrikaları / Textile Workshops 

Çok ağır yük trafiğine ve kimyasal maddelere maruz kalan 
yüzeylerde yüksek dayanım sağlayan kaplama sistemidir. 
(5–10 mm kalınlık)

İlk kat ve ikinci kat GEO-Floor G4 ve G5 sistemlerindeki gibi uygulanır. Üçüncü katta özel makinesi ile çok kalın bir GEO-Floor 
Mortar harç hazırlanıp tatbik edilir. Dördüncü ve son katta GEO-Floor T 5000 Serisi self leveling epoksi son kat kaplama 
uygulanır. Pürüzsüz, pürüzlü, parlak, çok kalın ve en dayanıklı yüzeyler oluşturulur.

First layer and second layer are performed the same as GEO-Floor G4 and G5 systems. A very thick GEO-Floor Mortar is prepared and 
carried out with own special machine in the third layer. epoxy topping of GEO-Floor T 5000 Series Self Leveling is performed in the 
4th and last layer. A smooth, rough, bright , very thick and the most durable floors are constructed.

It is a coating system that it provides high strength on heavy 
freight traffics and surfaces to which expose chemicals. It can 
be performed 5-10 mm thickness.

• Ağır İş Makina Servisleri / Heavy Duty Vehicle Services 
• Uçak Hangarları / Aircraft Hangars
• Metal İşletme Fabrikaları / Metal Working Factories
• Ağır Taşıt Fabrikaları / Heavy Duty Vehicle Factories

Yüzeylere G Serisi Sistemler uygulandıktan sonra, özellikle kolay temizlenmesi gereken ve 
hijyenik olması gereken mekanlarda, duvarların yerle bağlantısı olan köşelerde, GEO-Floor G9 
Süpürgelik uygulanmalıdır. Tozların ve kirlerin köşe diplerinde birikmesi önlenir. Gıda depoları, 
hastaneler, kesimhaneler, muayenehaneler gibi yerlerde uygulanmalıdır.

After the application of G-Series systems on the surfaces, especially in areas where the hygiene and 
easiness to clean are critical , GEO-Floor G9 skirting should be implemented in the corners where the 
wall are connected with the floor.This application prevents the accumulation of dust and dirt in the 
bottom of corners. This should be performed in the places such as food warehouses, hospitals, 
slaughterhouses and physician’s offices.

G5 Aside Dayanıklı Multi-Layer Kaplama Sistemi
G5 Acid-Resistant Multi-Layer Coating System

G6 Mortar-Layer Kaplama Sistemi / G6 Mortar-Layer Coating System
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Profesyonel Zemin Kaplama Ürünleri
Professional Floor Coating Products 

Hassas elektronik cihazların bulunduğu ve kullanıldığı 
mekanlarda zeminden kaynaklanan statik elektriklenmeyi 
iletken bakır baralar ile mevcut ortamdan uzaklaştıran kapla-
ma sistemidir.

İlk katta GEO-Floor P Serisi astarlar uygulanır. Üzerine iletken ara kat GEO-Floor HB 2800 ürünümüz tatbik edilir. Ara kat 
ürünümüz reaksiyonu tamamladıktan sonra iletken bakır baralar monte edilir. Bakır baraların bir ucu binanın topraklama 
hattına bağlanır. Son kat olarak GEO-Floor T 5800 iletken self leveling epoksi son kat kaplama tatbik edilir.

Paint bases of GEO-Floor P Series are performed in the first layer. Conductive base coat of GEO-Floor HB 2800 is performed over it. 
After our base coat product completes reaction, conductive copper busbars are mounted. Head of conductive copper busbars are 
corded to earth of building. Epoxy topping of GEO-Floor T 5800 series self leveling is carried out in the last layer.

It is a coating system that it removes the existing environment 
from static electricity, which is arising from floor, with conduc-
tive copper busbars in areas where is used and had sensitive 
electronic devices.

• Elektronik Fabrikalar / Electronic Factories
• Ameliyathaneler / Surgery Rooms

• Laboratuarlar / Laboratories
• Bilgisayar Odaları / Computer Rooms

• Otomotiv Sektörü / Automotive Industries
• Hastaneler / Hospitals

Bu sistemde, GEO-Floor G4 multi-layer kaplama sistemine ek olarak, ikinci katta uygulanan GEO-Floor P Serisi solventsiz astar 
üzerine (astar yaşken) 300gr/m2 sarfiyatla elyaf serilir. Elyafa astar malzememiz emdirilir. Ve akabinde üzerine GEO-Floor Q 
Serisi kuvars serpilerek, G4 sisteminin devamı tatbik edilir.

In this system, in addition to the GEO-Floor G4 multi-layer coating system, 300 gr/m2 fiber is spreaded over the GEO-Floor P Series 
solvent-free primer which is applied on the second layer. Our primer material is impregnated by the fiber. And then GEO-Floor Q Series 
quartz is sprinkled over and the proression of G4 system is implemented .

Alt yapı betonlarının zayıf olduğu, çatlama riski yüksek yüzey-
lerde uygulanan elyaf takviyeli bir kaplama sistemidir. 3-5mm
arasında kalınlıklarda uygulanabilir.

It is a fibre reinforced coating system to performed on a high 
risk of cracking surfaces and weak infrastructure concretes. 
It can be performed 3-5 mm a thickness.

• Depo ve Antrepolar / Depots and ve warehouses
• Hastaneler/ Hospitals

• İlaç Fabrikaları / Drug Plants
• Plastik Ambalaj Fabr./ Plastic Package Factories

• Ağır Sanayi Tesisleri / Heavy Duty Factories

G8 Laminasyonlu Multilayer Kaplama Sistemi
G8 Multilayer Laminated System

G7 Antistatik Kaplama Sistemi / G7 Antistatic Coating System
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TS EN ISO 6272-1-2006 ÇARPMAYA DİRENÇ TESTİ 
TS EN ISO 6272-1-2006 IMPACT RESISTANCE TEST

TS EN 1542•2 001 ÇEKİP KOPARMA DENEYİ YOLUYLA YAPISMA DAYANIMI TESTİ
TS EN 1542•2001 MEASUREMENT OF BOND STRENGTH BY PULL-OFF TEST
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Bilimsel Gerçekler
Scientific Facts

TS 8103 EN ISO 5470-1:2002 AŞINMAYA DİRENÇ (TABER) TESTİ 
TS 8103 EN ISO 5470-1:2002 ABRASION RESISTANCE (TABER) TEST

TS EN 1062-3:2008 KAPİLER SU EMME VE SU GEÇİRGENLİGİ TESTİ
TS EN 1062-3:2008 CAPILLARY ABSORPTION AND PERMEABILITY TO WATER TEST

Teker Sınıfı / Wheel Class : H22
Teker Yükü / Wheel Load : 1000 gr
Devir / Revolution : 1000
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