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HAKKIMIZDA
Turkuaz Polyester, doymamış polyester reçine ve jelkot 
üretiminde Türkiye’nin lider kuruluşlarından biridir. 

Turkuaz Polyester, 2011 yılında Tuzla’da kurulmuştur. 2016 
yılında Dilovası Gebkim’de yeni yatırımını devreye alarak, yıllık 
kapasitesini 50.000 ton’a yükseltmiştir.

Turkuaz Polyester’in üretim tesisi Türkiye’nin ilk ve tek kimya 
ihtisas sanayi bölgesi olan GEBKİM’de (Dilovası-Kocaeli) yer 
almaktadır. Tesis, 8.500 m2 kapalı ve 5.000 m2 açık alana 
sahiptir. Turkuaz Polyester üretim tesisinde kapasite artışının 
yanı sıra yeni nesil otomasyon sistemi ve ileri teknoloji 
laboratuvarlarıyla AR-GE çalışmalarına ve inovasyona ağırlık 
vermiştir. Bu tesiste müşterilerine sürekli daha kaliteli ve 
güvenilir hizmetler vermeyi hedeflemektedir.

Firmanın ürettiği reçine ve jelkotlar; altyapı uygulamaları, 
inşaat sektörü, otomotiv endüstrisi,  tekstil, marin , havacılık 
ve rüzgar enerjisi  gibi birçok alanda kullanılmaktadır. 

Polyester reçineler genel anlamda; CTP boru, akrilik küvet, 
mutfak tezgahı, kompoze taş, düğme, modüler kabin, deniz 
araçları ve otomotiv parçaları gibi çok çeşitli ürünlerin 
imalatında kullanılırlar.

Turkuaz Polyester, iç ve dış pazarda saygın ve güvenilir bir 
distribütörlük ağına sahiptir. Dünyanın dört bir yanına 20’den 
fazla ülkeye düzenli olarak ihracat yapmaktadır.
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ARAŞTIRMA & GELİŞTİRME
Turkuaz Polyester, kimyasal malzeme üretiminde araştırma ve 
geliştirmenin esas olduğunun bilincindedir. Müşterilerimizin yeni 
talepleri ve Müşteri memnuniyeti merkezi aracılığıyla tarafımıza 
ulaşan geribildirimler, AR-GE bölümümüzü ve inovasyon 
çalışmalarımızı kuvvetlendirmektedir. Laboratuvarlarımız; Ana 
Ar-Ge laboratuarı, Kalite Kontrol laboratuarı ve Proses Kontrol 
laboratuarı, tümü en yüksek standartlar ile en yeni ekipmanlarla 
kurulmuştur.

Üretim tesisinde, polyester reçine üretim prosesi süreci 
başından sonuna kadar scada ve tam otomasyon sistemi ile takip 
edilmektedir.

SAĞLIK & GÜVENLİK
OHSAS 18001
Turkuaz Polyester için öncelikli alanlardan biri  Sağlık & 
Güvenlik’dir. Üretim ve çalışma alanlarımızın sağlık ve güvenlik 
standartlarının en yüksek düzeyde olması hususunda özen 
gösterilmektedir. Burada amaç; yalnızca kendi çalışanlarımızı 
değil, aynı zamanda çevremizdeki çalışma alanlarını ve firmamıza 
gelen ziyaretçilerimizi de bu güven çemberinde tutmaktır. 
Turkuaz Polyester, OHSAS 18001 sertifikasına sahiptir.

Turkuaz Polyester olarak, yüksek standartlardaki üretim-çalışma 
alanlarımız ve sunduğumuz-LSE (Düşük Stiren Emisyonlu) 
reçinelerimiz ile sağlık ve güvenlik konusundaki duyarlılığımızı 
gösteriyoruz.

www.turkuazpolyester.com.tr
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ÇEVRE
ISO 14001
ISO 14001; çevresel etkileri belirlememizi ve kontrol 
etmemizi, çevresel hedeflerimizi belirlememizi, 
sonuç olarak çevresel performansımızı sürekli 
iyileştirmemizi sağlamaktadır. Turkuaz Polyester, ISO 
14001 sertifikasına sahiptir.

KALİTE 
ISO 9001: 2008
Müşterilerimizin beklentilerini en üst düzeyde 
karşılayan kaliteli ürünler sunmak için tüm üretim 
süreçlerimizi ve operasyonlarımızı ISO 9001:2008 ile 
yönetmekteyiz. Ürünlerimizi sürekli iyileştirmeye, 
geliştirmeye ve müşterilerimizin memnuniyetini 
artırmaya yönelik çalışmalar yapıyoruz. Turkuaz 
Polyester, ISO 9001:2008 sertifikasına sahiptir.

REACH
Turkuaz Polyester, REACH düzenlemesine kayıtlıdır. 
REACH; AB kimyasalları endüstrisinin rekabet gücünü 
arttırırken, insan sağlığını ve çevreyi kimyasallardan 
kaynaklanabilecek risklerden korumak amacıyla kabul 
edilen bir düzenlemedir. Ayrıca; REACH, hayvanlar 
üzerindeki test sayısını azaltmak için ve maddelerin 
tehlike değerlendirmesi için alternatif yöntemler 
geliştirmektedir.



www.turkuazpolyester.com.tr

Polyester Reçineler
التعبئة والتغليف

6

Ü
RÜ

N
LE

R



www.turkuazpolyester.com.tr

Polyester Reçineler
التعبئة والتغليف

6

Ü
RÜ

N
LE

R

7

www.turkuazpolyester.com.tr

Polyester Reçineler
CTP Boruları için Polyester Reçineler (Fitil Sarma)

TP250
TP250, tiksotropik olmayan, hızlandırıcı ihtiva etmeyen, orta reaktif, 
düşük viskoziteli, ortoftalik esaslı bir doymamış polyester reçinedir. 
TP250 elyafı iyi derecede ıslatma kabiliyetine ve mükemmel 
mekanik özelliklere sahiptir. Tüm fitil sarma boru uygulamaları için 
uygundur.

TP1802
TP1802, tiksotropik olmayan, hızlandırıcı ihtiva etmeyen, orta reaktif, 
düşük viskoziteli bir doymamış polyester reçinedir. TP1802 elyafı iyi 
derecede ıslatma kabiliyetine ve mükemmel mekanik özelliklere 
sahiptir. Tüm fitil sarma boru uygulamaları için uygundur. Özellikle, 
büyük çaplı FRP / CTP boru uygulamaları için geliştirilmiştir.

Varyasyonlar:
TP1802-TICO: TP1802’nin, tiksotropik, hızlandırıcı ihtiva eden, 
Fittings uygulamaları için hazırlanmış versiyonudur. TP1802-TICO 
elyaf ıslatıcı ve tiksotropik davranışı artıran özel katkı maddeleri 
içerir. El yatırması ve püskürtme uygulamaları için uygundur.

TP2802
TP2802, tiksotropik olmayan, hızlandırıcı ihtiva etmeyen, orta 
reaktif, düşük viskoziteli, izoftalik esaslı bir doymamış polyester 
reçinedir. TP2802 mükemmel mekanik özelliklere ve kimyasal 
dayanıma sahiptir. Tüm fitil sarma boru uygulamaları için uygundur.

Ambalaj:
CTP Boruları için Polyester Reçineler; 230 kg’lık varil, 1100 
kg konteyner (IBC) ve 25.000 kg’lık tank konteyner ile tedarik 
edilmektedir.
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Genel Amaçlı Polyester Reçineler (Fiberglas 
Uygulamaları)

TP200 (Reaktif)
TP200, tiksotropik olmayan, hızlandırıcı ihtiva etmeyen, orta 
reaktif, orta viskoziteli, ortoftalik esaslı bir doymamış polyester 
reçinedir. Yüksek mekanik özelliklere ve  son derece berrak 
bir renge sahiptir. Hızlı bir şekilde kürlenme ve düşük hacimsel 
çekme özelliklerine sahiptir. İnşaat, otomotiv, denizcilik  ve 
endüstriyel alanlarda yapılacak olan uygulamalar için uygundur. 
TP200 kullanılarak yapılan kürünü tamamlamış kompozit parçalar, 
üst düzey sağlamlık ve boyutsal kararlılıkla beraber mükemmel 
mekanik özelliklere sahiptir. Genel amaçlı bir polyester reçine olan 
TP200 el yatırması, püskürtme, fitil sarma, pultrüzyon, soğuk pres 
kalıplama uygulamalarında kullanılabilir.

Varyasyonlar:
TP200-Co: Hızlandırıcı ihtiva eden.
TP200-LSE: Düşük stiren emisyonlu.
TP200-TICO: Püskürtme uygulamaları için TP 200’ün tiksotropik, 
önceden hızlandırıcı ihtiva eden versiyonudur. TP200-TICO elyaf 
ıslatıcı ve tiksotropik davranışı artıran özel katkı maddeleri içerir.

Ambalaj:
TP200, 18 kg’lık teneke, 230 kg’lık varil ve 1100 kg’lık konteyner(IBC) 
ile tedarik edilmektedir.

TP220 (Düşük Reaktif)
TP220, tiksotropik olmayan, hızlandırıcı ihtiva etmeyen, düşük 
reaktif, düşük viskoziteli, ortoftalik esaslı bir doymamış polyester 
reçinedir. Genel amaçlı olarak kritik olmayan uygulamalar için 
tasarlanmıştır. El yatırması ve püskürtme uygulamaları için 
uygundur. Elyafı hızlı ıslatma özelliğine sahiptir.

Varyasyonlar:
TP220-Co: Hızlandırıcı ihtiva eden.
TP220-LSE: Düşük stiren emisyonlu.
TP220-TICO: Püskürtme uygulamaları için TP220’nin tiksotropik, 
hızlandırıcı ihtiva eden versiyonudur. TP220-TICO elyaf ıslatıcı ve 
tiksotropik davranışı artıran özel katkı maddeleri içerir. 

Ambalaj:
TP220, 18 kg’lık teneke, 230 kg’lık varil ve 1100 kg’lık konteyner 
(IBC) ile tedarik edilir.
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TP270 (Yüksek Reaktif)
TP270, tiksotropik olmayan, hızlandırıcı ihtiva etmeyen, yüksek 
reaktif, orta viskoziteli, izoftalik esaslı bir doymamış polyester 
reçinedir. Mükemmel kimyasal dayanıma, ısı direncine ve darbe 
dayanımına sahiptir. Kara taşımacılığı, denizcilik ve endüstriyel 
uygulamalar için üretilen parçalar ve kalıplar için formüle edilmiştir. 
TP270 özellikle kimyasal dayanım ve ısı direnci gerektiren kompozit 
parça üretimlerinde kullanılmaktadır. TP270, el yatırması ve 
püskürtme uygulamaları için uygundur.  

Varyasyonlar:
TP270-Co: Hızlandırıcı ihtiva eden.
TP270-LSE: Düşük stiren emisyonlu
TP270-TICO: Püskürtme uygulamaları için TP270’in tiksotropik, 
hızlandırıcı ihtiva eden versiyonudur. TP270-TICO, elyaf ıslatıcı ve 
tiksotropik davranışı artıran özel katkı maddeleri içerir.

Ambalaj:
TP270, 18 kg’lık teneke, 230 kg’lık varil ve 1100 kg’lık konteyner(IBC) 
ile tedarik edilir.

RTM Uygulamaları için Polyester Reçine

TP260
TP260, tiksotropik olmayan, hızlandırıcı ihtiva etmeyen, orta reaktif, 
düşük viskoziteli, ortoftalik esaslı bir doymamış polyester reçinedir. 
TP260, yüksek mekanik özelliklere ve darbe dayanımına sahiptir. 
TP260, reçine akışkanlığı bozulmadan ,% 35-% 40’ına kadar dolgu 
maddesi ilave edilmesine izin verir.TP260, Reçine Transfer Kalıplama 
(RTM), hafif RTM proseslerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır ve 
vakum transfer proseslerinde kullanılabilir. Daha uzun veya daha 
kısa proses süreleri için, jel ve kür zamanları, müşteri talebine göre 
kolayca ayarlanabilir.

Varyasyonlar:
TP260-Co: Hızlandırıcı ihtiva eden.
TP260-LSE: Düşük stiren emisyonlu.

Ambalaj:
TP260, 18 kg’lık teneke, 230 kg’lık varil ve 1100 kg’lık konteyner 
(IBC) ile tedarik edilmektedir.
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Döküm Tipi Polyester Reçineleri

TP100
TP 100, tiksotropik olmayan, hızlandırıcı ihtiva etmeyen, düşük 
reaktif, düşük viskoziteli ortoftalik esaslı bir doymamış polyester 
reçinedir. TP100, son derece berrak bir renge ve şeffaflığa sahiptir. 
Yüksek dolgu kapasitesine ve düşük çekme özelliğine sahiptir. Tüm 
döküm uygulamalarında, hediyelik eşya, mermerit ve masif yüzey 
uygulamaları için uygundur.

Varyasyonlar:
TP100-Co: Hızlandırıcı ihtiva eden.
TP100-UV: UV absorberleri içerir; sararmaya ve UV ışınlarına karşı 
çok iyi direnç gösterir.
TP100-LSE: Düşük stiren emisyonlu.

Ambalaj:
TP100, 18 kg’lık teneke, 230 kg’lık varil ve 1100 kg’lık konteyner(IBC) 
ile tedarik edilmektedir.

Breton Tipi Polyester Reçine

TP180
TP180, tiksotropik olmayan, hızlandırıcı ihtiva etmeyen, orta reaktif, 
orta viskoziteli, ortoftalik esaslı bir doymamış polyester reçinedir.
TP180, son derece berrak bir renge ve şeffaflığa sahiptir. Çok düşük 
çekme özelliğine sahiptir ve sıcak kürlenme için uygundur. TP180, 
Breton-kuvars esaslı kompoze taş uygulamaları için özel olarak 
tasarlanmıştır. UV absorberleri içerir; sararmaya ve UV ışınlarına 
karşı çok iyi direnç gösterir, dış mekan uygulamaları için uygundur.

Varyasyonlar:
TP180-HV: TP180-HV: TP180’nin yüksek viskoziteli versiyonudur.

Ambalaj:
TP180, 230 kg’lık varil, 1100 kg konteyner (IBC) ve 25.000 kg’lık tank 
konteyner ile tedarik edilmektedir.
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Akrilik Tipi Polyester Reçineler

TP1300(Akrilik Levha Arkası Uygulamaları)
TP1300, tiksotropik, hızlandırıcı ihtiva eden, orta reaktif, düşük 
viskoziteli, ortoftalik esaslı bir doymamış polyester reçinedir. Dolgusuz 
ve beyaz olarak üretilen TP1300, çok yüksek dolgu kabul kapasitesine 
sahiptir, % 60’a kadar kalsiyum karbonat dolgu ilave edilebilir.TP1300, 
tiksotropik özelliği ile dik veya eğimli yüzeylerde reçinenin akmasını 
önlemektedir. Uygulama sırasında püskürtme makinesindeki Mek 
Peroksit mekanizmasının çalışmasını kontrol etme amacıyla, reçine 
içerisinde Mek Peroksit ilavesinden bir süre sonra rengi kaybolan özel 
bir mavi ajan bulunmaktadır. Akrilik levha arkası uygulamaları, duş 
tekneleri, küvetler ve ve jakuzi gibi saniter malzemelerin üretimleri için 
uygundur.TP1300, akrilik levhaya mükemmel yapışma özelliğine sahiptir. 
TP1300, genel olarak püskürtme uygulamaları için tasarlanmıştır, ancak 
el yatırması uygulamalarında da kullanılabilir.

Varyasyonlar:
TP1300-LSE: Düşük stiren emisyonlu.
TP1320: %20 Kalsiyum Karbonat dolgulu.
TP1330: %30 Kalsiyum Karbonat dolgulu
TP1340: %40 Kalsiyum Karbonat dolgulu .

TP1400 (Akrilik-ABS Levha Arkası Uygulamaları)
TP1400, tiksotropik, hızlandırıcı ihtiva eden, orta reaktif düşük viskoziteli, 
ortoftalik esaslı bir doymamış polyester reçinedir. Dolgusuz ve beyaz olarak 
üretilen TP1400, çok yüksek dolgu kapasitesine sahiptir, % 60’a kadar 
kalsiyum karbonat ile dolgu ilave edilebilir. TP1400, tiksotropik özelliği ile dik 
veya eğimli yüzeylerde reçinenin akmasını önlemektedir. Uygulama sırasında 
püskürtme makinesindeki Mek Peroksit mekanizmasının çalışmasını 
kontrol etme amacıyla, reçine içerisinde Mek Peroksit ilavesinden bir 
süre sonra rengi kaybolan özel bir mavi ajan bulunmaktadır. ABS-Akrilik 
Levha arkası uygulamaları, duş tekneleri, küvetler ve jakuzi gibi saniter 
malzemelerin üretimleri için uygundur. TP1400, ABS-Akrilik levhalara 
mükemmel yapışma özelliğine sahiptir. TP1400 püskürtme uygulamaları 
için tasarlanmıştır, ancak el yatırması uygulamalarında da kullanılabilir.

Varyasyonlar:
TP1400-LSE: Düşük stiren emisyonlu.
TP1420: %20 Kalsiyum Karbonat dolgulu.
TP1430: %30 Kalsiyum Karbonat dolgulu.
TP1440: %40 Kalsiyum Karbonat dolgulu.

Ambalaj:
Akrilik tipi polyester reçineler 230 kg’lık varil ve 1100 kg’lık konteyner 
(IBC) ile tedarik edilmektedir.
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Düğme Tipi Polyester Reçineler

TP400
TP400,tiksotropik olmayan, hızlandırıcı ihtiva etmeyen, düşük 
reaktif, orta viskoziteli, ortoftalik esaslı bir doymamış polyester 
reçinedir. TP400, son derece berrak bir renge ve şeffaflığa sahiptir. 
Transparan özelliği sayesinde son derece şeffaf düğmelerin 
üretimini mümkün kılar.TP400, tüm santrifüj döküm uygulamaları 
için uygundur. Özellikle merdane tipi üretim uygulamaları için 
tercih edilmektedir.TP400, özel formülasyonu ile, seri üretim 
için, Rondelaların torna makinelerinde yüksek devirde ve kırılma 
olmadan çalışmasına olanak verir. 

Varyasyonlar:
TP400C: TP400’ün tiksotropik ve yüksek viskoziteliversiyonudur. 
Çubuk düğme uygulamaları için uygundur.

TP410
TP410, tiksotropik olmayan, hızlandırıcı ihtiva etmeyen, düşük 
reaktif orta viskoziteli, ortoftalik esaslı bir ekonomik doymamış 
polyester reçinedir. TP410, çok özel mavimsi bir renge sahiptir. 
Şeffaflığı, yüksek parlaklık özelliği ve renk kararlılığı ile opak 
ve şeffaf pigmentlerle mükemmel sonuçlar verir.Sedefli düğme 
uygulamaları için önerilmektedir. TP410, tüm santrifüj döküm 
uygulamaları için uygundur. Düğme makinelerinde seri üretim ve 
yüksek devir çalışmalar için uygundur.

Varyasyonlar:
TP410C: TP410’un tiksotropik ve yüksek viskoziteli versiyonudur. 
Çubuk düğme uygulamaları için uygundur.

TP420 (Gömlek Düğmesi Uygulamaları)
TP420, tiksotropik olmayan, hızlandırıcı ihtiva etmeyen, orta reaktif, 
orta viskoziteli, ortoftalik esaslı bir doymamış polyester reçinedir. 
TP420, özellikle beyaz gömlek düğmeleri için tasarlanmıştır. TP420, 
özgün mavi rengi ile gömlek düğmesi uygulamalarında mükemmel 
sonuçlar verir.TP420, tüm santrifüj döküm uygulamaları için 
uygundur.

Ambalaj:
Düğme Tipi polyester reçineler 18 kg’lık teneke, 230 kg’lık varil ve 
1100 kg’lık konteyner (IBC) ile tedarik edilmektedir.
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Düğme Tipi Polyester Reçineler

TP400
TP400,tiksotropik olmayan, hızlandırıcı ihtiva etmeyen, düşük 
reaktif, orta viskoziteli, ortoftalik esaslı bir doymamış polyester 
reçinedir. TP400, son derece berrak bir renge ve şeffaflığa sahiptir. 
Transparan özelliği sayesinde son derece şeffaf düğmelerin 
üretimini mümkün kılar.TP400, tüm santrifüj döküm uygulamaları 
için uygundur. Özellikle merdane tipi üretim uygulamaları için 
tercih edilmektedir.TP400, özel formülasyonu ile, seri üretim 
için, Rondelaların torna makinelerinde yüksek devirde ve kırılma 
olmadan çalışmasına olanak verir. 

Varyasyonlar:
TP400C: TP400’ün tiksotropik ve yüksek viskoziteliversiyonudur. 
Çubuk düğme uygulamaları için uygundur.

TP410
TP410, tiksotropik olmayan, hızlandırıcı ihtiva etmeyen, düşük 
reaktif orta viskoziteli, ortoftalik esaslı bir ekonomik doymamış 
polyester reçinedir. TP410, çok özel mavimsi bir renge sahiptir. 
Şeffaflığı, yüksek parlaklık özelliği ve renk kararlılığı ile opak 
ve şeffaf pigmentlerle mükemmel sonuçlar verir.Sedefli düğme 
uygulamaları için önerilmektedir. TP410, tüm santrifüj döküm 
uygulamaları için uygundur. Düğme makinelerinde seri üretim ve 
yüksek devir çalışmalar için uygundur.

Varyasyonlar:
TP410C: TP410’un tiksotropik ve yüksek viskoziteli versiyonudur. 
Çubuk düğme uygulamaları için uygundur.

TP420 (Gömlek Düğmesi Uygulamaları)
TP420, tiksotropik olmayan, hızlandırıcı ihtiva etmeyen, orta reaktif, 
orta viskoziteli, ortoftalik esaslı bir doymamış polyester reçinedir. 
TP420, özellikle beyaz gömlek düğmeleri için tasarlanmıştır. TP420, 
özgün mavi rengi ile gömlek düğmesi uygulamalarında mükemmel 
sonuçlar verir.TP420, tüm santrifüj döküm uygulamaları için 
uygundur.

Ambalaj:
Düğme Tipi polyester reçineler 18 kg’lık teneke, 230 kg’lık varil ve 
1100 kg’lık konteyner (IBC) ile tedarik edilmektedir.
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SMC ve BMC Uygulamaları için Polyester Reçine

TP500 (BMC)
TP500, tiksotropik olmayan, hızlandırıcı ihtiva etmeyen, yüksek 
reaktif, yüksek viskoziteli, ortoftalik esaslı bir doymamış polyester 
reçinedir. TP500 hızlı kıvamlaşma özelliğinin yanında, mükemmel 
mekanik özelliklere, boyutsal kararlılığa ve kimyasal dayanıma 
sahiptir. TP500, çekme önleyici reçine katkıları ile uyumlu bir 
yapıya sahiptir. TP500, çeşitli elektrik parçaları, küçük ve orta 
boyutlardaki otomotiv parçaları, aydınlatma armatürleri ve diğer 
birçok endüstriyel parçanın üretiminde kullanılmaktadır. Tüm BMC 
tipi sıcak pres kalıplama uygulamaları için uygun olan TP500 ile 
üretilen kompozit parçalar düzgün ve parlak bir yüzeye sahip olur.

TP510 (SMC)
TP510, tiksotropik olmayan, hızlandırıcı ihtiva etmeyen, yüksek 
reaktif, yüksek viskoziteli, ortoftalik esaslı bir doymamış polyester 
reçinedir. TP510 hızlı kıvamlaşma özelliğinin yanında, mükemmel 
mekanik özelliklere, boyutsal kararlılığa ve kimyasal dayanıma 
sahiptir. TP510, düşük magnezyum oksit ile yüksek kıvamlaşma 
özelliğine sahiptir. TP510 büyük otomotiv parçaları, rögar kapakları, 
yağmur suyu ızgaraları ve diğer birçok endüstriyel parçanın 
üretiminde kullanılmaktadır. Tüm SMC tipi sıcak pres kalıplama 
uygulamaları için uygun olan TP510 ile üretilen kompozit parçalar 
düzgün ve parlak bir yüzeye sahip olur.

Ambalaj:
SMC / BMC Tipi polyester reçineler, 18 kg’lık teneke, 230 kg’lık varil 
ve 1100 kg’lık konteyner(IBC) ile tedarik edilmektedir

Sürekli Çekme(Levha) Tipi Polyester Reçine

TP800
TP800, tiksotropik olmayan, hızlandırıcı ihtiva etmeyen, orta reaktif, 
düşük viskoziteli, ortoftalik esaslı bir doymamış polyester reçinedir.
TP800, son derece berrak bir renge ve şeffaflığa sahiptir. Reçine, 
elyafı çok iyi ıslatma özelliğine ve yüksek ışık geçirgenliğine sahiptir. 
TP800, sera örtüleri ve çatı örtü sistemleri gibi sürekli çekme oluklu 
levha uygulamaları için uygundur.

Varyasyonlar:
TP800-UV: UV absorberleri içerir; sararmaya ve UV ışınlarına karşı 
çok iyi direnç gösterir.Dış şartlara karşı yüksek dayanım gösterir.
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Jelkotlar
Genel Amaçlı Jelkotlar

TP600
TP600, tiksotropik, hızlandırıcı ihtiva eden ortoftalik esaslı genel 
amaçlı bir jelkottur. TP600, kimyasal dayanımın, ısıya ve suya 
dayanımın üst düzeyde olmadığı kritik olmayan parçalar için 
tasarlanmıştır. TP600, UV absorberleri içerir; sararmaya ve UV 
ışınlarına karşı çok iyi direnç gösterir. TP600, genel endüstriyel 
uygulamalarda kullanılmak üzere formüle edilmiştir.

Varyasyonlar:
TP600-P: Genel amaçlı püskürtme tipi şeffaf jelkot.
TP600-BP: Genel amaçlı püskürtme tipi beyaz jelkot.
TP600-F: Genel amaçlı fırça tipi şeffaf jelkot.
TP600-BF: Genel amaçlı fırça tipi beyaz jelkot.

Ambalaj:
TP600, 20 kg’lık kova ve 230 kg’lık varil ambalaj ile tedarik 
edilmektedir.

Yüksek Performans Jelkotlar

TP700
TP700, tiksotropik, hızlandırıcı ihtiva eden, yüksek reaktif, 
Isoftalik/NPG/Akrilik esaslı yüksek performans bir jelkottur. 
TP700 izoftalik jelkotun; kimyasal ve ısı dayanımı çok yüksektir. 
Estetiğin, parlaklığın ön planda olduğu tüm alanlarda kullanılabilir. 
Otomotiv, denizcilik, inşaat, tank uygulamaları için formüle 
edilmiştir. 

Varyasyonlar:
TP700-P: ISO/NPG/Akrilik Yüksek performans püskürtme tipi şeffaf jelkot.
TP700-BP: ISO/NPG/Akrilik Yüksek performans püskürtme tipi beyaz 
jelkot.
TP700-F: ISO/NPG/Akrilik Yüksek performans fırça tipi şeffaf jelkot.
TP700-BF: ISO/NPG/Akrilik Yüksek performans fırça tipi beyaz jelkot.

Ambalaj:
TP700, 20 kg’lık kova ve 230 kg’lık varil ambalaj ile tedarik 
edilmektedir.
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TP1000
TP1000, tiksotropik, hızlandırıcı ihtiva eden, yüksek reaktif, Isoftalik/
NPG/Akrilik esaslı yüksek performans bir jelkottur.TP1000 izoftalik 
jelkotun, kimyasal, mekanik özellikleri en üst seviyededir ve ısı 
dayanımı çok yüksektir. TP1000, dış mekan uygulamalarında rahatlıkla 
kullanılabilir. Yüksek performans jelkotlar, pek çok kimyasala, asitlere, 
alkalilere, ağartma maddelerine dayanıklıdır.  Termal şok, UV, çizilme 
/ yıpranma, sararma ve solma direnci en üst seviyededir. TP1000, 
yapı, ulaşım, otomotiv endüstrileri gibi sektörlerde kullanılmak üzere 
formüle edilmiştir. Genel kalıp uygulamaları için de uygundur.

Varyasyonlar:
TP1000-P: ISO/NPG/Akrilik Yüksek performans püskürtme 
tipi şeffaf jelkot.
TP1000-BP: ISO/NPG/Akrilik Yüksek performans püskürtme tipi 
beyaz jelkot.
TP1000-F: ISO/NPG/Akrilik Yüksek performans fırça tipi şeffaf 
jelkot.
TP100-BF: ISO/NPG/Akrilik Yüksek performans fırça tipi beyaz 
jelkot.

Ambalaj:
TP1000, 20 kg’lık kova ve 230 kg’lık varil ambalaj ile tedarik 
edilmektedir.

TP1080
TP1080, tiksotropik, hızlandırıcı ihtiva eden, yüksek reaktif, 
Isoftalik/NPG/Akrilik esaslı yüksek performans bir jelkottur.
TP1080 özellikle marin uygulamaları için geliştirilmiştir. TP1080 
izoftalik jelkotun, su temasına ve ısıya dayanımı, kimyasal, 
mekanik özellikleri en üst seviyededir. Yüksek performans 
jelkotlar pek çok kimyasala, asitlere, alkalilere, ağartma 
maddelerine dayanıklıdır. Termal şok, UV, çizilme / yıpranma, 
sararma ve solma direnci en üst seviyededir.TP1080 özellikle 
marin uygulamaları, yatlar, katamaranlar, sürat tekneleri 
uygulamaları için özel olarak formüle edilmiştir. Ayrıca genel 
kalıp gereksinimleri için de uygundur.

Varyasyonlar:
TP1080-P: ISO/NPG/Akrilik Yüksek performans püskürtme tipi 
şeffaf jelkot.
TP1080-BP: ISO/NPG/Akrilik Yüksek performans püskürtme tipi 
beyaz jelkot.
TP1080-F: ISO/NPG/Akrilik Yüksek performans fırça tipi şeffaf 
jelkot.
TP1080-BF: ISO/NPG/Akrilik Yüksek performans fırça tipi beyaz 
jelkot.

Ambalaj:
TP1080, 20 kg’lık kova ve 230 kg’lık varil ambalaj ile tedarik 
edilmektedir.
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TP1000
TP1000, tiksotropik, hızlandırıcı ihtiva eden, yüksek reaktif, Isoftalik/
NPG/Akrilik esaslı yüksek performans bir jelkottur.TP1000 izoftalik 
jelkotun, kimyasal, mekanik özellikleri en üst seviyededir ve ısı 
dayanımı çok yüksektir. TP1000, dış mekan uygulamalarında rahatlıkla 
kullanılabilir. Yüksek performans jelkotlar, pek çok kimyasala, asitlere, 
alkalilere, ağartma maddelerine dayanıklıdır.  Termal şok, UV, çizilme 
/ yıpranma, sararma ve solma direnci en üst seviyededir. TP1000, 
yapı, ulaşım, otomotiv endüstrileri gibi sektörlerde kullanılmak üzere 
formüle edilmiştir. Genel kalıp uygulamaları için de uygundur.

Varyasyonlar:
TP1000-P: ISO/NPG/Akrilik Yüksek performans püskürtme 
tipi şeffaf jelkot.
TP1000-BP: ISO/NPG/Akrilik Yüksek performans püskürtme tipi 
beyaz jelkot.
TP1000-F: ISO/NPG/Akrilik Yüksek performans fırça tipi şeffaf 
jelkot.
TP100-BF: ISO/NPG/Akrilik Yüksek performans fırça tipi beyaz 
jelkot.

Ambalaj:
TP1000, 20 kg’lık kova ve 230 kg’lık varil ambalaj ile tedarik 
edilmektedir.

TP1080
TP1080, tiksotropik, hızlandırıcı ihtiva eden, yüksek reaktif, 
Isoftalik/NPG/Akrilik esaslı yüksek performans bir jelkottur.
TP1080 özellikle marin uygulamaları için geliştirilmiştir. TP1080 
izoftalik jelkotun, su temasına ve ısıya dayanımı, kimyasal, 
mekanik özellikleri en üst seviyededir. Yüksek performans 
jelkotlar pek çok kimyasala, asitlere, alkalilere, ağartma 
maddelerine dayanıklıdır. Termal şok, UV, çizilme / yıpranma, 
sararma ve solma direnci en üst seviyededir.TP1080 özellikle 
marin uygulamaları, yatlar, katamaranlar, sürat tekneleri 
uygulamaları için özel olarak formüle edilmiştir. Ayrıca genel 
kalıp gereksinimleri için de uygundur.

Varyasyonlar:
TP1080-P: ISO/NPG/Akrilik Yüksek performans püskürtme tipi 
şeffaf jelkot.
TP1080-BP: ISO/NPG/Akrilik Yüksek performans püskürtme tipi 
beyaz jelkot.
TP1080-F: ISO/NPG/Akrilik Yüksek performans fırça tipi şeffaf 
jelkot.
TP1080-BF: ISO/NPG/Akrilik Yüksek performans fırça tipi beyaz 
jelkot.

Ambalaj:
TP1080, 20 kg’lık kova ve 230 kg’lık varil ambalaj ile tedarik 
edilmektedir.
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T-Wax Silver
C.T.P. malzeme üretiminde, T-Wax Silver 
tek başına kalıp parlatıcı ve ayırıcı olarak 
kullanılmaktadır. T-Wax Silver uygulama 
sonrası döküm polyesterini ve jelkotunu; 
kalıptan veya modelden çıkarmak için 
kullanılan yüksek performans kalıp ayırıcı 
vakstır.

Ambalaj:
T-Wax Silver, 800 gr’lık metal ambalaj ile 
tedarik edilir.

T-Wax Gold
C.T.P. malzeme üretiminde, T-Wax Gold 
tek başına kalıp parlatıcı ve ayırıcı olarak 
kullanılmaktadır. T-Wax Gold, uygulama 
sonrası döküm polyesterini ve jelkotunu; 
kalıptan veya modelden çıkarmak için 
kullanılan mükemmel performans kalıp 
ayırıcı vakstır.

Ambalaj:
T-Wax Gold, 800 gr’lık metal ambalaj ile 
tedarik edilir.
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Cam Elyaf / Takviyeler
Turkuaz Polyester, ‘Cam Elyaf Sanayii AŞ’ nin Türkiye’deki en büyük distribütörlerinden biridir. 
Cam Elyaf Sanayii, GRP sektöründe takviye ürünleri için “E” cam elyafı üreten ‘Şişecam Grup’ 
şirketidir.

El Yatırması için Kırpılmış Cam Elyafından Keçe
Şişecam Keçe Ürünleri, kırpılmış E-camı elyafından yapılmıştır. Cam lifi demetleri kırpılarak, 
hareketli bant üzerine tesadüfi bir dağılımla yayılmakta ve kolay kalıplama sağlayan ve toz veya 
sıvı formda bulunan bir ikinci bağlayıcı ile birbirine bağlanmaları sağlanmaktadır.
Açık kalıplama uygulamaları ve levha üretiminde kullanılmaktadır.

Tek Uçlu ve Çok Uçlu 
Fitiller 

Şişecam Tek Uçlu ve Çok 
Uçlu Fitil Ürünleri, devamlı 
E-camının bükümsüz olarak 
sarılmasından oluşan bobinlerdir. 
Lifler, kullanım amacına uygun 
bağlayıcı ile kaplanmıştır.

Dokuma Örgü Elyaf
Dokuma fitili, ağır kumaşlara 
girintili olarak sürekli cam 
elyaf fitilinden yapılır. Çoğu 
reçine sistemi ile uyumludur. 
Genellikle kompozit parçaların 
eğilme ve darbe dayanımını 
arttırmak için kullanılır. 
Mükemmel malzeme mukavemetinin gerekli olduğu çok tabakalı el yatırması uygulamaları için 
idealdir. İyi döküm, ıslaklık ve maliyet etkinliği sağlar. Dokuma fitili ile genel olarak reçine / 
takviye oranı ağırlıkça 1:1 olarak hesaplanmalıdır. Dokuma fitili, geniş bir uygulama yelpazesine 
uyacak şekilde dokuma, ağırlık, 
genişlik ve kaplama çeşitliliği 
sunar.

Ürün Adı

EMAT 300-450-600

300-450-600 Toz Bağlayıcı

Sıvı Bağlayıcı-Emülsiyon 1000 mm

1000 mmMAT8

Birim Alan
Ağırlığı (g/m2) Rulo GenişliğiCilt

Çok Uçlu Fitiller

Tek Uçlu Fitiller

Ürün İsmi Fitil Teksi (g/1000m) Uygulama Şekli

Dokuma 

Pültrüzyon 

Fitil Sarma

WR6 300/410/600/900
1200/2400/4800

600//1200/2400/4800

600//1200/2400/4800

PWR6

FWR6

Ürün İsmi

KCR2(E)-2400

KCR4(H)-2400

KCR5(M)-2400

KCR6(H)-2400

KCR7-2400

SMC3-2400

Fitil Teksi (g/1000m)

2400

2400

2400

2400

2400

2400

Uygulama Şekli

Püskürtme

Otomobil Tavan 

Kırpılabilir Fitil 

Santrifüj Döküm 

Panel üretimi 

SMC kalıp

Ürün İsmi 

Dokuma Örgü Elyaf 300/500/800

Birim Alan Ağırlığı (g/m2)

Наименование
продукции

EMAT 300-450-600

300-450-600 Порошок

Эмульсия 1000 мм

1000 ммMAT8

Удельный вес (гр/м2) Ширина рулонаСвязующее вещество

300/500/800

KCR2(E)-2400

KCR4(H)-2400

KCR5(M)-2400

KCR6(H)-2400

KCR7-2400

SMC3-2400

2400

2400

2400

2400

2400

2400

WR6 300/410/600/900
1200/2400/4800

600//1200/2400/4800

600//1200/2400/4800

PWR6

FWR6

KCR2(E)-2400

KCR4(H)-2400

KCR5(M)-2400

KCR6(H)-2400

KCR7-2400

SMC3-2400
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Kimyasallar / Solventler
Macun, Dolgu ve Katkılar

Kimyasallar

Sertleştiriciler / Organik Peroksitler

MEK-P (Metil-Etil-Keton Peroksit) – MEK-P doymamış polyester 
reçinelerin sertleştirilmesinde, hızlandırıcı( kobalt, dma, vb.) ile 
birlikte kullanılır. Sertleştiriciler reçinenin içerisine genellikle % 
1-2 oranlarında katılır. Bu oran değişkenlik göstermektedir.

 Ftalatsız MEK-P (Metil-Etil-Keton Peroksit);  ftalatsız 
MEK-P doymamış polyester reçinelerin sertleştirilmesinde, yine 
ftalatsız bir hızlandırıcı ile birlikte kullanılır. 

Benzoil Peroksit (BPO) – Benzoil peroksitler, reçinenin sıcak 
kalıpta sertleştirilmesi amacıyla kullanılır. Yüksek sıcaklıklarda tek 
başına, oda sıcaklığında ise hızlandırıcılarla beraber uygulanır.

 Benzoil Peroksit pasta;  otomotiv parçaların 
tamirinde kullanılan polyester tamir pastalarının ortam 
sıcaklığında sertleştirilmesinde, mermer yapıştırıcıları ile birlikte 
kullanılmaktadır.

Asetil Aseton Peroksit(AAP) - Asetil Aseton Peroksit  
formülasyonu oda sıcaklığında ve daha yüksek sıcaklıklarda 
kobalt hızlandırıcısı varlığında doymamış polyester reçinelerinin 
kürleştirilmesi için kullanılmaktadır.

Siklohekzanon Peroksit- Petrokimya tesislerinde etilenin değişik 
aktivite derecelerine sahip diğer peroksitlerle kombine şekilde 
yüksek basınçlı polimerizasyonunda başlatıcı olarak kullanılır. 
Sıcaklık aralığı 120-160oC’dir. Yüksek basınçta ve düşük sıcaklıkta 
dahil likit kalır. SMC-BMC tipi reçinelerin 100-140oC arası sıcaklıkta  
kullanılır. Kullanım miktarı aralığı %0.02-0.1’dir.
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Hızlandırıcılar /  Promotörler

Polyester reçinenin sertleştirilmesinde kullanılan başlıca 
hızlandırıcılar: Kobalt naftanat, kobalt oktoat, dimetil anilin(DMA) 
ve diletilen  anilin(DEA)’dır. CTP kompozit sektöründe en çok 
kullanılan hızlandırıcılar; Kobalt Oktoat ve DMA’dır.

Nihai ürün için, şeffaflık ön plandaysa ve seri üretimde hız isteniyor 
ise, kobalt oktoat ile birlikte kullanılmak şartı ile DMA da kullanılır.

Kobalt Oktoat- Doymamış polyester reçinelerin, oda sıcaklığında 
organik peroksitlerle kürlendirilmesinde hızlandırıcı olarak 
kullanılır. Genel kullanım miktarı %1.0-2.0 aralığındadır.

       Kobalt oktoat, %1, %5, %6, %8 ve 10% metal ihtiva eden 
çözeltiler halinde piyasaya sürülür. 

Dimetil Anilin(DMA)- SMC, BMC ve DMC türü reçine 
uygulamalarında yüksek sıcaklıkta veya oda sıcaklığında hızlandırıcı 
olarak kullanılır. Genel kullanım miktarı %1.0-2.0 aralığındadır.

Solventler
Polyester İnceltici (Stiren Monomer)
Polyester reçine ve jelkotlar için inceltici olarak kullanılmaktadır. 
Polyester inceltici; solventtir, çözücü ve yanıcıdır. Gereğinden fazla 
ilave edildiğinde reçinenin özelliğini bozar. Göz ve deriye temas 
ettirilmemelidir.

Ambalaj:
Polyester inceltici, 14 kg’lık teneke ve 190 kg’lık varil ambalaj ile 
tedarik edilmektedir.

Polyester Temizleyici
Temizlik amaçlı kullanılmaktadır. Polyester temizleyici; çözücü, 
uçucu ve yanıcıdır. Göz ve deriye temas ettirilmemelidir.

Ambalaj:
Polyester Temizleyici, 12 kg’lık teneke ve 165 kg’lık varil ile tedarik 
edilmektedir.
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Macunlar

Model Macunu

Kolay şekil alabilen, oda sıcaklığında sert hamur kıvamında, 
plastik esaslı bir form macunudur. Model macunu, polyester kalıp 
elde etmek için, özellikle belli bir geometrik şekli olmayan, alçı 
ve ahşaptan daha net detaylar gerektiren modellerin yapımında 
kullanılır. Kış aylarında, bir süre elde tutularak, istenilen formun 
verilebilmesi için yumuşaması sağlanır. Polyester, model macuna 
yapışmaz, dolayısıyla üzerine kalıp ayırıcı ya da vaks uygulaması 
gerektirmez. Kirleninceye kadar birçok kez kullanılabilir. Model 
macunu ayrıca, polyester kalıpların birleştirilmesi için kullanılır.

Dolgu ve Katkılar
CTP kompozit malzeme üretiminde; inorganik ve organik dolgu 
kullanım oranları giderek artmaktadır. Dolgu malzemeleri maliyet 
düşürücü etkilerinin yanı sıra, takviye ve reçine girdileriyle nihai 
üründe performans artışı sağlamaktadır. Dolgulu reçinelerin 
dolgusuz reçinelere göre çekme oranı daha düşüktür. Nihai 
ürünlerde boyutsal stabilite artmaktadır. Su direnci, boyutsal 
stabilite, ısı dayanımı gibi önemli özellikler dolgu maddelerinin 
kullanımı ile artırılabilir.

Kalınlaştırıcı veya Tiksotropik Dolgu Maddesi (Fumed Silica)
Kimyasal formülü SiO2‘dir. Özgül ağırlığı çok hafif olduğu için 
uçucudur. Amorf bir yapıya sahip olan bu madde 200 m2/g spesifik 
bir yüzeye sahip hidrofilik dumanlı kristalin ince toz olan silikon 
dioksit halidir. Polyester reçine sektöründe tiksotropi sağlayıcı ve 
kalınlaştırma ajanı olarak kullanılmaktadır. Doğru kullanımında 
reçinenin dik yüzeylerden akmasını engeller.  
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Kalsit –Ekonomik Dolgu
Kalsiyum karbonatın bileşik formülü CaCO3 şeklindedir. Nem 
ve rutubetten etkilenir. Belirli oranda kalsit ilavesi kompozit 
malzemede mukavemeti artırır. Kalsit oranı artar ise; kırılgan bir 
CTP ürünü elde edilir. Kalsit kullanılan nihai ürünlerin kimyasal 
dayanımı yüksek değildir. Ekonomik bir dolgu malzemesidir.

Talk - Ekonomik Dolgu
Talk, sulu magnezyum silikattır, ve çok yumuşak bir mineraldir. 
Nem ve rutubetten korunmalıdır. Talk dolgu malzemeli sistemler, 
mekanik olarak kolay işlenebilir. Levha ve hamur hazır kalıplama 
işlemlerinde dolgu maddesi olarak kullanılabilir. Ekonomik bir 
dolgu malzemesidir.

ATH (Alüminyum trihidrat) / Alev Geciktirici Dolgu
Polyester reçineler ve jelkotlar için alev geciktirici ve kendi kendine 
sönme özelliği sağlayan beyaz renkli dolgu malzemesidir. Alev 
yayılmasını ve duman oluşumunu azaltmak için, yüksek ısılarda 
bünyesindeki su moleküllerini ortaya çıkarmaktadır. ATH, CTP boru 
uygulamalarında, akrilik uygulamalarda ve diğer bir çok kompozit 
uygulmalarında kullanılmaktadır.

Alüminyum tozu / Elektrik ve Isı İleten Dolgu
CTP malzemelerin içerisinde ısı iletkenliğini sağlar. Malzemelere 
dekoratif görüntü verir. Darbe dayanımını artırır.

           Alüminyum tozu; 100-200-300 mikron olarak piyasaya 
                 sürülür.
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Çinko Stereat/ SMC-BMC Uygulamaları için Dolgu
SMC ve BMC proseslerinde en yaygın kullanımı olan/geleneksel 
kalıp ayırıcı ajandır.

Luvatol/ SMC-BMC Uygulamaları için Dolgu
SMC-BMC formülasyonları için kullanılan magnezyum oksit içeren 
kalınlaştırıcıdır.

LSA/ Sıcak Kalıplama/Polistiren  Çözeltisi Katkı
SMC-BMC uygulamaları için; hacimsel çekmeyi önler ve yüzey 
düzgünlüğünü sağlar. Hamurla mükemmel uyum sağlar.

Parafin / Parlatıcı Katkılar
Nihai üründe yapışmayı engeller ve yüzeyde parlaklık sağlar.

Titanyum Dioksit / Renklendirici Pigment Tozu
Titanyum dioksit, reçine ve jelkot uygulamalarında renk vermek 
ve zemin oluşturmak için kullanılan beyaz renkli katkı maddesidir. 
Ürüne beyazlık, parlaklık ve opaklık gibi özellikler vermek için 
kullanılır. Nemden ve rutubetten etkilenebilir.

Sim/Yaldız/Sedef/Görsel Efekt Katkıları
Dekoratif amaçlı katkı malzemeleridir. Nemden ve rutubetten 
etkilenebilir. Renk çeşitliliği mevcuttur.
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Ambalaj Çeşitleri

Konteyner (IBC) - 1.100 Kg
Tank Konteyner - 25.000 Kg

Teneke - 18 Kg Kova - 20 Kg Metal Kutu - 800 GrVaril - 230 Kg

www.turkuazpolyester.com.tr
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