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ÇÖZÜM
UZMANLARI
ÖZEL ÜRÜNLER

Su Yalıtım Ürünleri
Zemin ve Duvar Kaplamaları
Harç ve Ankraj
Mastikler
Katkı ve Astarlar

CERMIX aşağıdaki 5 uygulama alanını kapsayan Özel 
Ürünlerde gelişimine devam ediyor ve şimdi size geniş 
bir seçenek sunuyor:

• Su Yalıtımı
• Zemin ve Duvar Kaplamaları
• Harç ve Ankraj
• Mastikler ve Bağlayıcılar 
• Katkı ve Astarlar

Bütün bu ürünler Türkiye’de kaliteye azami dikkat 
ederek üretilmektedir ve gerekli belgelendirmelere sa-
hiptir.
CERMIX, kaliteli, dayanıklı, kolay uygulanabilir, çevre 
dostu ürünlerini, bir bütün olarak gururla sunmakta-
dır.



Su Yalıtımı Ürünleri

Cermiproof SF
C41101026

İki Bileşenli, Çimento Esaslı, Yarı Elastik, Su Yalıtım Malzemesi
İki bileşenli (sıvı+toz), çimento esaslı, yarı elastik su yalıtım malzemesi-
dir. Suya ve neme maruz kalan hacimlerde karo kaplama malzemelerin-
den önce seramik altı, pozitif basınca karşı su yalıtımı amacıyla yüzeye 
uygulanır. 
•  Islak hacimlerde, balkon ve küçük alanlı teras uygulamalarında mü-
kemmel performans 
•  Çatlak köprüleme

20 kg torba + 5 lt bidon 

Cermiproof UV
C41101005

İki Bileşenli, Çimento Esaslı, Artırılmış UV Dayanım Perfor-
manslı, Elastik, Su Yalıtım Malzemesi
İki bileşenli (sıvı+toz), çimento esaslı, arttırılmış UV dayanımlı, elastik su 
yalıtım malzemesidir. Suya ve neme maruz kalan hacimlerde karo kapla-
ma malzemelerinden önce seramik altı, pozitif basınca karşı su yalıtımı 
amacıyla yüzeye uygulanır.
•  Balkon ve teras uygulamalarında mükemmel performans
•  Çatlak köprüleme
•  Suya, dona ve termal şoklara yüksek dayanım

25 kg torba + 8 lt bidon 

Cermiproof CRYSTAL
C41301001

Çimento Esaslı, Kristalize, Su Yalıtım Malzemesi
Tek bileşenli, çimento esaslı, kristalize su yalıtım malzemesidir. Çimento 
esaslı yüzeylerde betona işleyerek su geçirimsizlik sağlayan negatif ve pozitif 
su basıncına dayanıklı yalıtım malzemesi olarak kullanılır. 
•  Islak hacimlerde ve istinat duvarlarında mükemmel performans
•  Negatif ve pozitif su basıncına dayanıklı

25 kg kraft

Cermicryl
C41209510

Akrilik Esaslı, Kullanıma Hazır, Elastik, Su Yalıtım Malzemesi
Tek bileşenli, akrilik reçine esaslı, kullanıma hazır su yalıtım malzemesi-
dir. Suya ve neme maruz kalan hacimlerde, su yalıtım amacıyla karo gibi 
kaplama malzemelerinden önce yüzeye uygulanır. 
•  Islak mekanların su yalıtımında kolay ve hızlı uygulama
•  Astarsız karo seramik yapıştırma imkanı
•  Eski karo üzerine, alçı ve çimento esaslı yüzeylerde kullanımı ideal
•  Üzeri boyanabilir

10 kg kova 

Cermiproof FF
C41101003

İki Bileşenli, Çimento Esaslı, Elastik, Su Yalıtım Malzemesi
İki bileşenli (sıvı+toz), çimento esaslı, elastik su yalıtım malzemesidir. 
Suya ve neme maruz kalan hacimlerde karo kaplama malzemelerinden 
önce seramik altı, pozitif basınca karşı su yalıtımı amacıyla yüzeye uy-
gulanır.
•  Havuz, su deposu ve teras uygulamalarında mükemmel performans 
(100 m2’den küçük alanlarda)
•  Çatlak köprüleme
•  Suya, dona ve termal şoklara yüksek dayanım

25 kg torba + 8 lt bidon 

Cermiproof FF PLUS
C41101004

İki Bileşenli, Çimento Esaslı, Tam Elastik, Su Yalıtım Malzemesi
İki bileşenli (sıvı+toz), çimento esaslı, tam elastik, üstün yapışma özellikli 
su yalıtım malzemesidir. Suya ve neme maruz kalan hacimlerde karo 
kaplama malzemelerinden önce seramik altı, pozitif basınca karşı su ya-
lıtımı amacıyla yüzeye uygulanır.
•  Olimpik havuz, su deposu ve geniş teras uygulamalarında mükemmel 
performans
•  Yüksek çatlak köprüleme
•  Suya, dona ve termal şoklara yüksek dayanım

20 kg torba + 10 lt bidon 

Cermiproof PLUG
C41301002

Çimento Esaslı, Çok Hızlı Priz Alan, Klorid İçermeyen, Tıkaç 
Harç
Tek bileşenli, çimento esaslı, çok hızlı priz alan, klorid içermeyen, su kaçı-
şını engelleyen, tıkaç harcı. Aktif sızıntı halinde gelen suyun yalıtılmasında 
kullanılır.
•  Temel ve bodrumlardaki perde duvarlarda
•  Havuz ve su depolarında 

3 kg kova



Cermiproof PB 2C
C43600020

İki Bileşenli, Bitüm/Poliüretan Esaslı, Likit, Su Yalıtım Malzemesi
İki bileşenli, bitüm/poliüretan esaslı, kullanıma hazır, likit, çok elastik su 
yalıtım ve kaplama malzemesidir. Ürün farklı yüzeylere mükemmel şekil-
de yapışarak çok elastik ve dayanıklı bir film oluşturarak yüksek mekanik 
ve kimyasal dayanımlı, gerilme, yırtılma ve aşınma direncine sahip, sürekli 
elastik yapısı ile rötre çatlaklarını köprüleme özelliğine sahip, havadaki nem 
ile reaksiyona girerek kürlenmektedir.
•   Çatlak köprüleme
•   Kolay ve eksiz uygulama  
•   Kürlendikten sonra toksik madde içermez 
•   Göllenmeye karşı dayanıklıdır

15 kg +15 kg kova

Cermiproof BITUM
C43700130 

Polimer Modifiye Bitüm Kauçuk Esaslı, Solvent İçermeyen, 
Su Yalıtım Malzemesi
Tek bileşenli, bitüm kauçuk esaslı, polimer modifiyeli, solvent içermeyen, 
W1 sınıfı su yalıtım malzemesidir. Fırça, mala veya sprey makinası ile kolayca 
uygulanır. Kalıcı ve esnek bir yalıtım sağlar.
•   Çatlak köprüleme
•   Kolay ve eksiz uygulama  
•   Uygulanan yüzeye tam yapışır
•   Düşey ve yatay yüzeylerde uygulanabilir, akma yapmaz
•   Açık bekleme süresi uzatılmış
•   Donma-çözünmeye dayanıklı
•   Zemindeki bakteri, tuz ve asitlere dirençlidir

30 kg kova 

Cermiproof BITUM 2C
C43700230

İki Bileşenli, Polimer Modifiye Bitüm Kauçuk Esaslı, Solvent 
İçermeyen, Elyaf Takviyeli, Su Yalıtım Malzemesi
İki bileşenli, bitüm kauçuk esaslı polimer modifiyeli, elyaf takviyeli, sol-
vent içermeyen W1 sınıfı su yalıtım malzemesidir. Fırça, mala veya sprey 
makinası ile kolayca uygulanır, kalıcı esnek bir yalıtım sağlar.
•   Çatlak köprüleme
•   Yatay ve dikey uygulamalar için uygundur
•   Kolay ve eksiz uygulama  
•   Daha uzun işlenebilirlik için daha uzun kap ömrü
•   Donma çözülme döngüsüne dayanıklıdır
•   Topraktaki bakteriyel saldırılara, tuzlara ve asitlere karşı dayanıklıdır
•   Fırça ile kolayca uygulanır

22 kg + 8 kg kova

Cermiproof BITUM PLUS 2C
C43700330

İki Bileşenli, Polimer Modifiye Bitüm Kauçuk Esaslı, Su Yalıtım 
Malzemesi
İki bileşenli, bitüm kauçuk esaslı polimer modifiyeli, solvent içermeyen 
W2B sınıfı su yalıtım malzemesidir. Fırça, mala veya sprey makinası ile 
kolayca uygulanır, kalıcı esnek bir yalıtım sağlar.
•   Çatlak köprüleme
•   Yatay ve dikey uygulamalar için uygundur
•   Kolay ve eksiz uygulama  
•   Daha uzun işlenebilirlik için daha uzun kap ömrü
•   Donma çözülme döngüsüne dayanıklıdır
•   Topraktaki bakteriyel saldırılara, tuzlara ve asitlere karşı dayanıklıdır
•   Fırça ile kolayca uygulanır

22 kg + 8 kg kova

Pah BANDI
C90101808

Termoplastik elastomer esaslı, duvar ve zemin birleşim yerleri 
için kullanılan su yalıtım bandı
Enine yüksek esnemeye sahip, boyuna rijit (esnemeyen), file taşıyıcılı yalıtım 
bandıdır.
• Islak hacimlerde, havuzlarda, su depolarında,
• Su arıtma tesislerinde,
• Balkonlarda ve parapetlerde, teraslarda ve çatı bitişlerinde,
• Soğuk derz ve dinamik çatlaklardaki hareketlerin, elastik yapısı ile ya-
lıtılmasında kullanılır.

10mt ve 50 mt 

Cermitape FPO
C90101801  CermiTape FPO 1 mm w:20cm
C90101802  CermiTape FPO 2 mm w:25cm

Yüksek harekete maruz kalan derzler için su yalıtım bandı
• Yüksek yapışma, 
• Yüksek elastikiyet,
• Kimyasal dayanım,
• Hava koşullarına ve suya karşı dirençli,
• Kök dayanımlı 

20 metre rulo

Cermiproof PU 2C
C43600001

İki Bileşenli,  Poliüretan Esaslı, Solvent İçermeyen Su Yalıtım Mal-
zemesi
İki bileşenli, su izolasyonunu destekleyen bir kaplama malzemesidir. Solvent 
içermez, sert elastiktir, UV ışınlarına dayanıklı, soğuk uygulamalı ve soğuk 
kür poliüretan sıvı membrandır. Hafif yaya tarfiğine dayanıklı üstünde gezi-
lebilen, su yalıtımı sağlayan kaplama malzemesidir. Beton, çimento zemin, 
fayans veya fayans altına uygulanabilir. 
•  Çatlak köprüleme
•  Elastik
•  Kendiliğinden yayılabilen,
•  Fırça veya rulo ile kolay uygulanabilir
•  Mükemmel yapışma özelliğine sahiptir
•  Kimyasallara karşı etkin direnç sergiler (solventler, yağlar, tuzlu suz, sey-
reltilmiş asit ve sülfatlar)
•  Kürlendikten sonra toksik madde içermez.
•  Göllenmeye karşı dayanıklıdır

10 kg + 2 kg kova

Cermiproof PB
C43600010

Bitüm/Poliüretan Esaslı, Kullanıma Hazır Su Yalıtım Malzemesi
Tek bileşenli, kullanıma hazır, hızlı kürlenen, likit, farklı yüzeylere mükem-
mel şekilde yapışarak oldukça elastik ve dayanıklı bir film oluşturarak yüksek 
mekanik ve kimyasal dayanımlı, gerilme, yırtılma ve aşınma direncine sahip, 
sürekli elastik yapısı ile rötre çatlaklarını köprüleme özelliğinde, havadaki 
nem ile reaksiyona girerek kürlenen, Bitüm/poliüretan esaslı su yalıtım kap-
lamasıdır. İçeriği, tamamen elastomerik hidrofobik poliüretan reçineye da-
yanmakta olup kimyasal olarak polimerize bitümle desteklenmiştir.
•   Çatlak köprüleme
•   Kolay ve eksiz uygulama
•   Göllenmeye karşı dayanıklıdır
•   Dona karşı yüksek dirence sahiptir
•   Mükemmel aderans özelliğine sahiptir
•   Kürlendikten sonra toksik madde içermez

25 kg kova 

Cermiproof PU
C41901025- Gri, C41903025- Beyaz

Poliüretan Esaslı, Kullanıma Hazır, Su İzolasyonu
Tek bileşenli, poliüretan esaslı, kullanıma hazır, likit, arttırılmış UV daya-
nımlı, çok elastik su yalıtım ve kaplama malzemesidir. Ürün farklı yüzeylere 
mükemmel şekilde yapışarak çok elastik ve dayanıklı bir film oluşturarak 
yüksek mekanik ve kimyasal dayanımlı, gerilme, yırtılma ve aşınma diren-
cine sahip, sürekli elastik yapısı ile rötre çatlaklarını köprüleme özelliğine 
sahip, havadaki nem ile reaksiyona girerek kürlenmektedir.
•   Çatlak köprüleme
•   Kolay ve eksiz uygulama  
•   Göllenmeye karşı dayanıklıdır
•   UV ve dona karşı dayanımı geliştirilmiştir
•   Kürlendikten sonra toksik madde içermez

25 kg kova



Zemin / Duvar Kaplamaları

Cermifloor 3-10

Cermifloor 4-30

C42301025

C42101025

Çimento Esaslı, Kendinden Yayılan Şap
Tek bileşenli, çimento esaslı, hızlı kuruyan, kendinden yayılan yüzey dü-
zeltme ve hazırlama şapıdır. Aşınma ve tozumaya karşı dirençli, gözenek-
siz bir yapı oluşturur.
•   İç mekanlarda 10 mm kalınlığa kadar kot farklılığı düzeltme
•   Kendinden yayılma özelliği ile hızlı ve kolay uygulama
•   Büzülmez ve çatlamaz
•   Yüksek basma dayanımı
•   Seramik üzeri ve yerden ısıtmalı döşemelerde güvenli kullanılır

Çimento Esaslı, Fiber Takviyeli, Kendinden Yayılan Şap
Tek bileşenli, çimento esaslı, hızlı kuruyan, kendinden yayılan, fiber tak-
viyeli yüzey düzeltme ve hazırlama şapıdır. Aşınma ve tozumaya karşı 
dirençli, gözeneksiz bir yapı oluşturur. 
•   İç mekanlarda 30 mm kalınlığa kadar kot farklılığı düzeltme
•   Ağır yük ve yaya trafiği için ideal
•   Kendinden yayılma özelliği ile hızlı ve kolay uygulama
•   Büzülmez ve çatlamaz
•   Yüksek basma dayanımı
•   Seramik üzeri ve yerden ısıtmalı döşemelerde güvenli kullanım

25 kg torba

25 kg torba

Cermifloor 10-50
C42501025

Çimento Esaslı, Kuru Harç
Tek bileşenli, çimento esaslı yüzey düzeltme ve hazırlama için kuru harç-
dır. Zeminin düzeltilmesi ve zemin eğimi verilmesi için kullanılır.
•   İç mekanlarda zemin tesviyesinde 50 mm kalınlığa mükemmel per-
formans
•   Ağır yük ve yaya trafiği için ideal
•   Büzülmez ve çatlamaz

25 kg torba

Cermifloor BS

Cermifloor EP 2C

C42601025- Gri, C42609525- Yeşil, 
C42604825- Kırmızı

C49201020

Bazalt Agregalı Yüzey Sertleştirici
Tek bileşenli, çimento esaslı, bazalt agrega ve katkı malzemeleriyle mo-
difiye edilmiş, endüstriyel zeminlerde yüzey aşınma direncini arttıran 
beton yüzey sertleştirme malzemesidir.
•   Orta ve ağır trafikte zeminler için uygun
•   Pürüzsüz ve homojen bir yüzey elde etmek için uygulanır
•   Gelişmiş aşınma ve darbe dayanımı
•   Yüzey tozumasını geciktirme

İki Bileşenli, Epoksi Esaslı, Solventsiz, Kendiliğinden Yayılan 
Kaplama
İki bileşenli, epoksi reçine esaslı, solventsiz, kendinden yayılan, kolay te-
mizlenebilen ve ağır trafiğe dayanıklı kaplama malzemesidir.
•   Kimyasallara karşı etkin direnç sergiler
•   İç zemin uygulamalarda
•   Eski kaplamaların üzerine
•   Alışveriş merkezi, hastaneler, mağazalar, Endüstriyel yüzey sistemle-
rinde koruyucu kaplama,kimyasal atık havuzları, İçme su depoları, En-
düstriyel mutfaklar,  Kanalizasyon ve dönüşüm havuzları, Uçak hangarla-
rı ve ağır trafiğe maruz yüzeyler, Otopark, spor salonları, kapalı alanlara 
uygulanır.

Cermifloor QR
C42401025- Gri, C42409525- Yeşil, 
C42404825- Kırmızı
Kuvars Agregalı, Yüzey Sertleştirici
Tek bileşenli, çimento esaslı, kuvars agrega ve katkı malzemeleriyle mo-
difiye edilmiş, endüstriyel zeminlerde yüzey aşınma direncini arttıran 
beton yüzey sertleştirme malzemesidir.
•   Hafif ve orta trafikte zeminler için uygun
•   Pürüzsüz ve homojen bir yüzey elde etmek için uygulanır
•   Gelişmiş aşınma ve darbe dayanımı
•   Yüzey tozumasını geciktirme

25 kg torba

25 kg torba

16 kg + 4 kg kova

Cermifloor PU 2C
C43807004

İki Bileşenli, Poliüretan Esaslı, Solventsiz, Zemin Kaplama
İki bileşenli, poliüretan esaslı, solventsiz, anti-şok özellikli, uzun ömürlü, 
UV dayanımlı kendinden yayılan iç cephe ve dış cephe kaplama malze-
mesidir.
•   Hastane ve laboratuvar gibi hijyenik gerektiren alanlarda 
•   Orta yoğun araç trafiğine açık yerler
•   Spor salonları, tenis kortları, basketbol, voleybol alanları,
•   Hafif sanayi üretim alanları, atölyeler, garajlar ve depolarda kullanılır.

8 kg + 2 kg kova

Cermicoat EP 2C
C49301025

İki Bileşenli, Epoksi Esaslı, Solventsiz, Boya
Çift bileşenli, epoksi reçine esaslı, solventsiz parlak, kolay temizlenebi-
len, asitlere ve diğer kimyasallara karşı dayanımlı son kat zemin ve duvar 
boya malzemesidir.
•   Yüksek kimyasal ve aşınma dayanımı 
•   Kolay temizlenen
•   Tiksotropik iç cephe uygulamaları
•   Eski kaplamaların üzerine
•   Alışveriş merkezi, hastaneler, mağazalar, endüstriyel yüzey sistemle-
rinde koruyucu kaplama, kimyasal atık havuzları, Kanalizasyon ve dönü-
şüm havuzları, içme su depoları, otopark, spor salonları, kapalı alanlar, 
uçak hangarları ve ağır trafiğe maruz yüzeyler, endüstriyel mutfaklar,-
hastane, laboratuvar, yemekhane, gıda tesisleri gibi hijyen gerektiren 
alanlarda kullanılabilir.

8 kg + 2 kg kova

Cermicoat EP TIXO 2C
C49301020

İki Bileşenli, Epoksi Esaslı, Solventsiz, Portakal Kabuğu De-
senli Kaplama 
Çift bileşenli, epoksi reçine esaslı, solventsiz  düşük viskoziteli, portakal 
kabuğu desenli son kat kaplamadır.
•   Tekstürlü
•   İç zemin yatay ve düşey uygulamalarda
•   Ağır trafiğe maruz yüzeyler
•   Eski kaplamaların üzerine
•   Fabrika, depo ve imalathaneler,laboratuvar, endüstriyel mutfaklar, 
gıda, ilaç sanayi gibi ıslak hacim alanlarında, içme su depoları, kimyasal 
atık havuzları, kanalizasyon ve dönüşüm havuzları, otopark, spor salon-
ları, kapalı alanlar, uçak hangarlarında uygulanır.

20 kg + 5 kg kova



Harç & Ankraj

Cermirep EP 2C T
C61801025

İki Bileşenli, Epoksi Bazlı, Solventsiz, Tiksotropik, Beton Ta-
mir Harcı
İki bileşenli, epoksi reçine esaslı, solventsiz, tiksotropik, büzülmeyen ve 
korozyona dayanıklı tamir harcıdır. 
•   Mükemmel yapışma
•   Yüksek mekanik dayanım
•   Aşınmaya ve kimyasallara karşı dayanıklı
•   Doğrudan betona ve şapa uygulanabilir

4,5 kg +1,5 kg kova

Cermigrout
C61401025

Çimento Esaslı, Grout Harcı
Tek bileşenli, çimento esaslı yüksek mukavemetli, yüksek akıcılık özelli-
ğine sahip büzülme yapmayan, iklim şartlarına dirençli grout harcı.
•   Uygulandıktan kısa zaman sonra yüksek aderans ve dayanıklılık
•   Yüksek akışkan olup kendiliğinden yerleşme ve büzülme yapmama

25 kg torba

Cermifine
C61303025

Çimento Esaslı,İnce Dolgulu, Boya Altı Sıva
Tek bişenli, çimento esaslı boya altı saten görünümlü sıvadır. 0-3mm ara-
sında ince sıva olarak kullanılır. Yüksek yapışma performansına sahiptir. 
Dış ortam koşullarına dayanıklıdır.
•   Boya öncesi yüzey hazırlamaya uygun
•   Büzülmez ve çatlamaz

25 kg torba

Cermimortar 3-20
C61101025

Çimento Esaslı, Kalın Dolgulu, Yüzey Düzeltme ve Tamir Sı-
vası
Tek bileşenli, çimento esaslı, suya, rutubete ve neme karşı dayanıklı, ko-
lay uygulanabilen, kalın dolgulu yüzey düzeltme ve tamir sıvasıdır. 3-20 
mm arasında, yüzey bozukluklarının, kalın çatlakların, derin oyukların 
ve kot farklılıklarının düzeltilmesinde ve sıva tamiratlarında kullanılır. 
Yüksek yapışma performansına sahiptir. 
•   Büzülmez ve çatlamaz
•   Dış ortam koşullarına dayanıklıdır

25 kg torba

20 kg torba
Cermirep R3 T
C61501020

Çimento Esaslı, R3 sınıfı, Polimer Modifiye, Elyaf Takviyeli 
Gözenek Kapatan, Pürüzsüzleştiren Harç
Tek bileşenli, çimento esaslı, polimer modifiyeli, elyaf takviyeli, gözenek 
kapatıcı ve bozulmuş betonarme yapıların yapısal onarımı için düzleyici 
harç.
•   İşlenebilirlik süresi: 20 dakika / Son işlem ve ilk sertleşme süresi: 1 saat
•   İyi mekanik özellikler
•   Düşük Büzülme
•   Mükemmel bağ gücü
•   Donma / Çözülme dayanımı
•   Sülfat dirençli

Cermirep R4 T
C61601020

Çimento Esaslı, R4 Sınıfı Polimer Modifiye, Elyaf Takviyeli 
Tamir Harcı
Tek bileşenli, çimento esaslı,elyaf takviyeli, yapısal onarımlar için büzül-
me dayanıklı tamir harcı.
•   Normal ayar süresi (> 30 dakika)
•   İyi mekanik özellikler
•   Son derece Düşük Büzülme
•   Mükemmel bağ gücü
•   Donma / Çözülme dayanımı

20 kg torba

Cermirep PASIV T
C61701010

Çimento Esaslı, Korozyon Önleyici Astar
Tek bileşenli, çimento esaslı, polimer modifiyeli, donatı koruması için ve 
ayrıca Cermirep beton tamir harçları yapışması için astar.
•   İşlenebilirlik süresi: 25 dakika
•   Antikorosiv

10 kg torba

Cermicoat PU 2C
C31704405

İki Bileşenli, Poliüretan Bazlı, Son Kat Kaplama
İki bileşenli, poliüretan esaslı, aromatik, solventli, renkli, kolayca temiz-
lenen, yüksek aşınma ve kimyasal dayanımlı, son kat koruma ve kapla-
ma malzemesidir.
•   Yüksek kimyasal mekanik ve aşınma dayanımı,
•   Kolay temizlenir,
•   İç zemin uygulamaları için.

12 kg + 4,8 kg kova

Cermicoat PU 2CA 
C49605005

İki Bileşenli Poliüretan Esaslı, Alifatik,  Son Kat Kaplama
Çift bileşenli, poliüretan esaslı, zeminin boyanması ve korunması için kul-
lanılan alifatik solvent bazlı boya ve kaplama ürünüdür. Mükemmel yapış-
ma ve mekanik özellikleri, iyi aşınma direnci ile hem dayanımlı hem de 
esnek film oluşturur.
•   Yüksek kimyasal mekanik ve aşınma dayanımı,
•   Kolayca temizlenen
•   İç-dış cephe zemin ve duvarlarda
•   UV dayanımlı
•  Gemi güverteleri ve makine ekipmanları, su-toprak altı petrol ve gaz 
boruları, depo ve fabrikalarda kullanılır.

16 kg + 4 kg kova

Cermicoat PU
C49605001

Poliüretan Esaslı, Alifatik, Su Yalıtım Kaplaması
Tek bileşenli, poliüretan esaslı, zeminin boyanması ve korunması için kul-
lanılan alifatik solvent bazlı boya ve kaplama ürünüdür. Mükemmel yapış-
ma ve mekanik özellikleri, iyi aşınma direnci ile hem dayanımlı hem de 
esnek film oluşturur.
•   Kolay ve eksiz uygulama 
•   UV ve dona karşı dayanımı geliştirilmiştir
•   Kürlendikten sonra toksik madde içermez.
•   Yüksek kimyasal dayanımı

25 kg kova



Mastikler
Cermisil AS 
280 ml
C51100002 – Şeffaf  C51103002 – Beyaz  
310 ml
C51100001 – Şeffaf  C51103001 – Beyaz 
Asetik, Silikon
Tek bileşenli, genel kullanım amaçlı, hijyenik, asidik kürlenen silikon 
mastiktir. Farklı malzemelerin birleşim derzlerinde sızdırmazlık amacıy-
la kullanılır. Uygulandıktan sonra çökme yapmaz. 
•   Birçok yüzeye mükemmel yapışır,(karo seramik, vitrifiye, cam, lavabo, 
küvet, plastik ve boyalı yüzeyler)
•   Küflenmeyi geciktirici özelliğe sahiptir
•   Hızlı kurur, kuruma esnasında gözenek oluşturmaz
•   Solventsiz 
•   Düşük ve yüksek sıcaklıklarda özelliğini kaybetmez
•   Akmaz, kolay uygulanır ve uzun ömürlüdür

280 ve 310 ml kartuşlar

Cermisil NS 

Cermisil AKR 

Cermithane

280 ml
C51300002 – Şeffaf, C51303002 – Beyaz 
310 ml
C51300001 - Şeffaf, C51303001 – Beyaz

310 ml C51401003 - Gri, C51401003 – Beyaz 
600 ml C51401006 - Gri, C51403006 – Beyaz 
500 gr  C51401005 - Gri, C51403005 – Beyaz

C51901002- Gri, C51903002- Beyaz, 
C51906002- Siyah

Nötral, Silikon
Tek bileşenli, genel kullanım amaçlı, hijyenik, nötr sertleşen silikon mas-
tiktir. Derz dolgusu olarak veya farklı malzemelerin birleşim derzlerin-
de sızdırmazlık amacıyla kullanılır. Kullanıma hazırdır, korosif değildir. 
UV’ye ve hava koşullarına dayanıklıdır. 
•   Betona, çimento esaslı ve alüminyum yüzeylere mükemmel yapışır,
•   Küflenmeyi geciktirici özelliği vardır
•   Kuruma esnasında gözenek oluşturmaz,
•   Solventsiz ve kokusuzdur
•   Düşük ve yüksek sıcaklıklarda özelliğini kaybetmez,
•   Akmaz, kolay uygulanır ve uzun ömürlüdür.

Tek komponentli, akrilik esaslı, likit mastik
Tek bilesenli, iç ve dıs ortamlarda, yapı malzemelerinin birlesimlerinde 
ve çatlaklarda kullanılabilen, genel amaçlı akrilik mastik
• Boyanabilir,
• Uzun süreli esneklik,
• Su, rüzgar ve neme dayanıklıdır,
• Kolay uygulanma ve temizlik,
• Kuruduktan sonra su geçirmez,
• Kokusuzdur.

Poliüretan Esaslı, Elastik, Mastik
Tek bileşenli, poliüretan esaslı dolgu malzemesidir. Havanın nemi ile 
prizini alarak uygulandığı yerlerde elastik bir yapı oluşturur. Geniş bir 
sıcaklık aralığında dahi uygulandığında elastik özelliğini muhafaza ede-
bilmektedir.
•   Kolay uygulama
•    Her tür yüzeye mükemmel yapışır. (Özellikle astar uygulanmış yüzeyler.)
•   Mükemmel yaşlanma direncine sahiptir
•   Tiksotropik özelliğe sahiptir
•   Üzeri boyanabilir ( Boya tipine göre önceden test edilmeli)
•   Mikroorganizmalara ve çeşitli kimyasallara karşı direnci iyidir
•   Kürlendikten sonra toksik madde içermez

280 ve 310 ml kartuşlar

310 ml ve 500 gr kartuş /  
600 ml sosis

600 ml sosis

Cermithane MS
280 ml
C52001006 - Gri, C52003006 - Beyaz
600 ml
C51801002 - Gri, C51803002 - Beyaz

MS Polimer Esaslı, Elastik, Mastik
Tek bileşenli, MS polimer esaslı dolgu malzemesidir. Havanın nemi ile 
prizini alarak uygulandığı yerlerde elastik bir yapı oluşturur. Geniş bir 
sıcaklık aralığında dahi uygulandığında elastik özelliğini muhafaza ede-
bilmektedir.
•   Dış mekan kullanımı için uygundur, UV dayanımı vardır
•   Nemli yüzey uygulaması mümkündür
•   Kolay uygulama
•    Her tür yüzeye mükemmel yapışır (Özellikle astar uygulanmış yüzeyler.)
•   Mükemmel yaşlanma direncine sahiptir
•   Tiksotropik özelliğe sahiptir
•   Üzeri boyanabilir ( Boya tipine göre önceden test edilmeli)
•   Mikroorganizmalara ve çeşitli kimyasallara karşı direnci iyidir
•   Kürlendikten sonra toksik madde içermez

600 ml sosis

Cermithane PC 2C
C51901001

İki Bileşenli, Poliüretan / Polimer Modifiye, Kömür Katranı 
Esaslı, Mastik
İki bileşenli, poliüretan/polimer modifiye, kömür katranı esaslı mastik. 
Jet yakıtlarından, deniz suyundan, hidrolik materyallerden ve yağlardan 
etkilenmez. Ağır trafiğe ve yüzey hareketlerine karşı dirençlidir. 
•   Açık hava uygulamalarına uygundur
•   Kolay uygulama
•   Mükemmel yapışma (beton,metal,ahşap ve benzeri)
•   Boya uygulanabilir
•   Pürüzsüz yüzey oluştuma özelliği

10 kg + 2 kg kova



Astarlar & Katkılar

Cermilatex

Cermiprime EPR 2C

Cermiprime EP 2C

Cermiprime PU

Cermiprime PU PLUS

C32100005- 5Lt, C32100020- 20Lt

C44200025

C49200015

C44400015- 15 Lt
C44400004- 4 Lt

C44500015

Sentetik Polimer Esaslı, Performans Artırıcı Katkı Malzemesi
Tek bileşenli, sentetik polimer esaslı, çimento esaslı harçlar icin bağlayıcı 
ve mukavemet artırıcı sıvı katkı malzemesidir. Karo yapıştırıcısı, derz dol-
gu malzemesi, sıva, şap, harç vb. çimento esaslı malzemelerde kullanılır.
•   Çimento esaslı ürünlerde; tutunma gücü, mekanik mukavemet,elasti-
kiyet ve su geçirimsizlik özelliğini arttırır

İki Bileşenli, Pür Epoksi Bazlı, Solventsiz Astar
İki bileşenli, pür epoksi reçine esaslı, solventsiz, astar malzemesidir. Be-
ton ve çimento esaslı mineral yüzeylerde, kaplama malzemeleri öncesin-
de mukavemeti artırmak için kullanılır.
•   İç ve dış uygulamalarda, poliüretan ve epoksi sistemler için astar
•   Kimyasal dayanımlı
•   Düşük viskozite
•   Yüksek yapışma mukavemeti

İki Bileşenli, Epoksi Bazlı, Dolgulu Astar
İki bileşenli, epoksi esaslı, solventsiz, dolgulu astar malzemesidir.
•   İç ve dış uygulamalarda, poliüretan ve epoksi sistemler için astar
•   Kimyasal dayanımlı
•   Düşük viskozite
•   Yüksek yapışma mukavemeti

Poliüretan Esaslı, Elastik Astar
Tek bileşenli, poliüretan esaslı, elastik, düşük viskoziteli astar.
•   Poliüretan ve epoksi kaplama astarı
•   Metal, ahşap, çimento (beton, şap, sıva) yüzeylere uygulanabilir
•   Kalıp betonu gibi pürüzsüz yüzeyler

Poliüretan Esaslı, Solventsiz, Elastik Astar 
Tek bileşenli, poliüretan esaslı, solventsiz, elastik astar.
•   Nemli yüzeylerde uygulanır
•   Poliüretan ve epoksi kaplama astarı
•   Metal, ahşap, çimento (beton, şap, sıva) yüzeylere uygulanabilir
•   Kalıp betonu gibi pürüzsüz yüzeyler

5 lt, 20 lt bidonlar

10 kg + 5 kg kova

20 kg + 6,5 kg kova

4 lt, 15 lt bidon

2,5 kg kova

Cermifilm PLUS
C32004001-1 Kg, C31209003- 3 Kg, C31209005- 5 Kg

Sentetik Reçine Esaslı, Kullanıma Hazır, Mineral Dolgulu Astar
Sentetik reçine esaslı, kullanıma hazır, mineral dolgulu, bağlayıcı sıvı 
astar malzemedir. Özel dolgulu yapısı sayesinde pürüzsüz ve emiciliği 
olmayan yüzeylere uygulanacak harcın bağlayıcılığını artırır. 
•   Eski karo üzeri karo uygulamalarında astar malzemesi olarak idealdir
•   Seramik, cam gibi pürüzsüz yüzeylere çimento harcın bağlayıcılığını 
artırır
•   Solventsiz ve kokusuzdur, kapalı mekanlarda güvenle kullanılır

1 kg, 3 kg, 5 kg kovalar

Cermifilm
C31100005

Sentetik Reçine Esaslı, Kullanıma Hazır Astar
Sentetik reçine esaslı, kullanıma hazır yüzeyde emiciliği dengeleyen, bağ-
layıcı sıvı astar malzemedir.
•   Çimento ve alçı yüzeylerin su emiciliğini dengelemek için kullanılır
•   Solventsiz ve kokusuzdur, kapalı mekanlarda güvenle kullanılır
•   Uygulandığı yüzeyde tozumayı engeller

5 lt bidon

Cermimix
C32107005 

Çimento Esaslı, Harç ve Beton İçin Su Geçirimsizlik Katkısı
Beton, şap, sıva vb. harç karışımlarında su geçirimsizlik sağlayan, klorür 
içermeyen, kullanıma hazır, gözenekleri dolduran sıvı katkı malzemesi-
dir.
•   Çimento esaslı harçlarda, sıva ve şaplarda
•   Yüzme havuzu, su deposu, tünel, kanallarda, temel ve perde duvar-
larda kullanılır.

5 lt kova

Cermifilm PLUS BETON
C33809512

Sentetik Reçine Esaslı, Mineral Dolgulu Astar
Sentetik reçine esaslı, dolgulu, yüzey aderansını artırıcı brüt beton as-
tardır.
•   Hazırlanması ve uygulanması kolaydır
•   Solvent içermez, kokusuzdur
•   Su ile karıştırılarak kullanıma hazır hale gelir
•   Pürüzlü yüzey oluşturarak yapışma mukavemetini artırır

12 kg kova
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