
CREATING TOMORROW’S SOLUTIONS

DEKORATİF BOYALAR İÇİN  
POLİMER DİSPERSİYONLARI VE  
TOZ POLİMERLER

İNŞAAT VE BOYA SEKTÖRÜ  I  POLİMER BAĞLAYICILAR  I  EMEA 



İnşa etme tarzımız 
yaşam tarzımızı belirler – 
bireyler, aileler ve toplum-
lar olarak – hem bugün 
hem de yarın. 
 
Gelin hem bugünkü hem 
de gelecek nesiller için bu 
sorumluluğun hakkını en 
iyi şekilde vermek için bir-
likte çalışalım. 
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VINNAPAS® ve PRIMIS® tescilli Wacker Chemie AG markalarıdır.

WACKER – SİZİN İÇİN BURADAYIZ
WACKER 100 yılı aşkın bir geçmişe ve inşaat, kaplama ve boya endüstrilerine 
yönelik çözümlerde lider portföye sahip bir global kimya firmasıdır. Burghausen, 
Almanya’da faaliyete geçtiğimiz günden itibaren onlarca yıldır EMEA bölgesi 
boyunca etkin bir ortak olabilme hedefiyle sürekli olarak geliştik. Dubai’deki bağlı 
şirketimiz 1999’da kuruldu; bunu 2002 yılında teknik merkezimiz ve bir WACKER 
ACADEMY takip etti. Moskova’daki teknik merkez kapılarını 2003 yılında açtı ve 
kısa zaman içerisinde ona da bir WACKER ACADEMY eşlik etti.

Bize Güvenin!

Elimizden Gelenin En İyisini Yapıyoruz
Bir işi düzgün yapabilecekken neden eksik  
bırakalım? Kalite bizim için, pahalı ya da 
ekonomik çözümler arasında tercih yapmak 
anlamına gelmez. VINNAPAS® polimer  
bağlayıcıları yapı malzemelerinin maliyet/ 
performans oranını önemli ölçüde iyileştir-
mektedir.

Yerel Olarak Faaliyet Gösteriyoruz
Topografya, iklim ve kültür mimariyi yerelleş-
tirir. Biz de bu nedenle yerel olarak faaliyet 
gösteriyoruz. Dünya çapındaki satış ofisleri, 
üretim tesisleri, teknik merkezler ve yerel  
uzmanlar ile, yerel çözümler geliştirmek 
üzere müşteriler ve yetkililer ile global olarak 
çalışıyoruz.

Sürdürülebilirliğe Önem Veriyoruz
İnşaat sektöründe, binaların inşası ve bakımı 
için kaynaklar gereklidir. AR-GE uzmanlarımız 
ve uygulama kimyagerlerimiz bu kaynakları 
bir binanın ömrü boyunca muhafaza etmek 
için yanıtlar bulmaya odaklanmıştır.

Standartları İyileştiriyoruz
Yaşam kalitesi bir ayrıcalık olmamalıdır.  
İnsanların, çevrenin ve ekonominin talepleriyle 
uyumlu çözümler geliştirmek ve gerçekleştir-
mek için çaba gösteriyoruz.

Buluşlar Yapmaya Devam Ediyoruz
WACKER alanında araştırmaya en çok ağırlık  
veren firmalardan biridir. Sizi sorularını ve 
fikirlerinizle bizi teşvik etmeye davet ediyoruz.
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Polimer bağlayıcılar  
inşaat ve boya endüstrisin-
de bir kereden fazla köklü  
değişikliklere yol açmıştır. 
WACKER bu gelişmelerin  
kilit oyuncularından biri  
olmuştur.

1920’ler
WACKER polimer bağlayıcılar araştırmalarına  
başlar.

1938 
Poli (vinil asetat) dispersiyonu üretimi 
endüstriyel ölçekte başlar.

1949  
VINNAPAS® dispersiyon esaslı boyaları 
mümkün kılar.

1957 
WACKER püskürterek kurutma yöntemiyle  
serbest akan disperse olabilen toz polimerleri 
ilk üreten firma olur.

1960 
WACKER vinil asetat-etilen (VAE) esaslı 
dispersiyonları geliştirir.

1964 
WACKER vinil klorür ile ilk terpolimer 
dispersiyonunu geliştirir.

1985 
VAE esaslı ilk disperse olabilen toz polimerler  
üretilir.

2008 
WACKER, Air Products and Chemicals’ın 
elindeki hisseleri alarak APP ortak girişiminin 
başına geçer – böylece tüm kilit pazarlarda 
global konumunu ve pazar liderliğini 
kuvvetlendirir.

2015 
WACKER, yüksek performanslı dispersiyon 
ürün grubu PRIMIS®’i sunar. 

2017 
WACKER, kolay temizlenen/lekelere karşı 
dirençli duvar ve zemin çözümlerinde 
genişleyen PRIMIS® ürün grubunu Avrupa 
Kaplama Fuarında vitrine çıkartır.
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Vinil Asetat-Etilen (VAE) – Bugünün ve 
Yarının Mega Trendlerini Sunmak
VINNAPAS® dispersiyonları vinil asetat, etilen 
ve diğer monomerler bazlı ko- ve terpolimer-
lerdir. Özellikle vinil asetat-etilen (VAE), cazip 
işletme maliyeti oranlarıyla teknik performansı 
çevresel avantajlarla birleştirir.

VAE dispersiyonları sert, polar monomer  
vinil asetat ile yumuşak, hidrofobik monomer 
etilenin emülsiyon polimerizasyonuyla üretil-
mektedir. Etilen, vinil asetat için bir optimum 
esnekleştirici işlevi görerek VAE polimerlerine  
sürekli esneklik kazandırır. Bu sayede, 
VAE’ler ile formülasyon gerçekleştirilirken 
plastifiyanların kullanımı en aza indirilebilir. 
Ek olarak, tüm tipler APEO bazlı yüzey aktif 
maddeler kullanılmaksızın stabilize edilmek-
tedir ve çoğu da yine düşük artık monomer 
içeriğine sahiptir (<500 ppm). 

Polimer bağlayıcılar tüm harç ve boyalarda iki hayati özelliği güçlendirirler: adezyon 
ve esneklik. Binaların kalitesini sağlarlar ve malzeme tüketimini azaltarak ortalama  
ömürlerini uzatırlar. Aynı zamanda, geniş bir yelpazedeki inşaat malzemelerinin 
kombine edilmesini mümkün kılarak yaratıcı fikirlere özgürlük tanırlar.

POLİMER KİMYASI – 
KALİTENİN ANAHTARI

Zorlu Çevre Etiketlerine Uygunluk
En yeni VINNAPAS® VAE bağlayıcılarımız, 
inşaat ve boya endüstrilerinin katı resmi 
yönetmeliklerin yanı sıra Blue Angel, Green  
Seal GS-11, TÜV Süd ve EMICODE EC1 
plus gibi uluslararası kabul gören çevre 
etiketlerinin ve sertifikasyonlarının gereklilik-
lerini karşılamasını sağlar. 
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WACKER HİZMETLERİ – REKABET 
ÜSTÜNLÜĞÜNÜZ
Polimer bağlayıcılarla çalışarak geçirdiğimiz onlarca yıl boyunca, onlara özgü 
kimya hakkında pek çok bilgi edindik ve piyasaları konusunda daha da fazla bilgi 
edindik. Bu bilgiyi WACKER ACADEMY ve teknik merkezlerimizle size taşıyoruz. 

Ürününüzü Bir VINNAPAS® Polimeriyle 
Güçlendirmek mi İstiyorsunuz? 
WACKER ACADEMY’nizde, polimer kimyası 
ve onun mimari kaplamalar veya harç formü-
lasyonları gibi uygulama alanlarında eğitimler 
sağlıyoruz. 

Ürünlerinizin Yeni Gereklilikleri 
Karşılamasını mı İstiyorsunuz?
Teknik merkezimizde formülasyonunuzu 
optimize etmenizde size yardımcı oluyoruz.

Yeni İş Fikirleri mi Arıyorsunuz? 
WACKER ACADEMY’nizde, pazara yönelik 
inovasyon atölyeleri düzenliyoruz.
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Dünya Çapındaki WACKER ACADEMY ve Teknik Merkezleri

Moskova
 Burghausen

Dubai

 Adrian
 Allentown

 Meksiko

 Bogota

São Paulo

Singapur

 Şangay

Seul

 Dalton
Mumbai

 Cakarta

Tsukuba
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SIVALAR VE 
ALÇILAR
Sayfa 16

ASTARLAR
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HARİCİ KOMPOZİT ISI 
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HidroPlastifikasyonun 
Avantajları 

Bugün önümüzdeki en önemli hedef perfor-
manstan ödün vermeden VOC değerlerini 
düşürmektir. VINNAPAS® VAE dispersiyon-
ları “hidroplastifikasyon” yoluyla düşük VOC 
değerlerine sahip boyaların üretilmesine 
olanak sağlarlar: su bir dahili esnekleştirici 
görevini üstlenerek polimer parçacıklarının 
koalesansını artırır. Böylece, 5°C’nin  
altındaki sıcaklıklarda bile, film oluşturucu 
veya solvent ilavesi olmadan mükemmel 
film oluşturma özellikleri gösterirler. Elde 
edilen avantajlar: gereksiz solvent veya film 
oluşturucuların azalmasına bağlı olarak  
maliyet tasarrufu, minimize edilmiş bir koku 
profili ve dolayısıyla, oda havası ölçümleri 
ve toplam VOC (TVOC) kısıtlamaları gibi sıkı 
çevre etiketi gerekliliklerinin sağlanması.

Mükemmel Örtme Gücü 
ve Ovalama Direnci

VINNAPAS® VAE dispersiyonları mükemmel 
ovalama direnci ve örtme gücü sunarak  
boyaların performansına ve maliyet etkinli-
ğine katkıda bulunurlar. Mükemmel örtme 
güçleri sayesinde, titanyum dioksit miktarı 
azaltılırken alışılageldik stiren akriliklere ve 
diğer teknolojilere kıyasla belirli bir yayılma 
hızında aynı kontrast oranının elde edilmesi 
mümkün olur. Ek olarak, spesifik VINNAPAS® 
VAE dispersiyonları, ipek ve yarı parlak 
boyaların temel özellikleri olan yapışma 
(blocking) davranışı ve yüksek parlaklık 
korunması sağlamak üzere optimize edil-
miştir.

VAE esaslı boyalar, düşük sıcaklıklarda film oluşumu için  
plastifiyan veya solvent ilavesini gerektiren stiren akrilik esaslı 
boyalarla karşılaştırıldıklarında, düşük sıcaklıklarda bile uygun 
film oluşumu sağlarlar. Yukarıdaki resimde, film oluşumu bir  
sıcaklık gradyanıyla test edilmektedir: Numune ne kadar beyaz-
sa film oluşumu da o kadar kötüdür. VAE, herhangi bir solvent 
ilave edilmediğinde 0°C’ye kadar düşük sıcaklıklarda perfor-
mans göstermektedir.

Bir VINNAPAS® VAE ile standart stiren akriliğin (SA) örtme 
güçlerinin karşılaştırması. Siyah arka plan VAE’ye kıyasla SA 
numunesinde çok daha belirgindir.

Standart SA 

SA + %2 solvent

SA + %4 solvent

VINNAPAS® VAE

0°C 12°C 20°C VINNAPAS® VAE Standart SA
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İÇ CEPHE 
BOYALARIVINNAPAS® dispersiyonları çeşitli parlaklık seviyeleri 

için düşük kokulu ve düşük ila çok düşük VOC içeri-
ğine sahip (<1 g/l) yüksek performanslı iç cephe 
boyalarının formülasyonunda kullanılmaktadır. 
VAE teknolojisi performansın çevresel avantajlarla  
mükemmel bir kombinasyonunu cazip maliyetle  
sağlar. PRIMIS® dispersiyonları seçili performans 
özelliklerinin geliştirilmesi için yardımcı bağlayıcılar 
olarak kullanılabilirler.

Özellikli Çözümler

Daha Yüksek Tedarik Zinciri Verimliliği İçin VINNAPAS® EP 3360 
Son derece çok yönlü iç cephe boyası bağlayıcımız olan ve geniş bir aralıktaki PVC düzey-
lerinde formüle edilebilen VINNAPAS® EP 3360, %60 katı içeriğine sahiptir. Bu değer, %50 
katı içeriğine sahip olan standart bağlayıcılara kıyasla tedarik zincirinde ve üretimde çeşitli 
verimlilik avantajları sağlamaktadır.

Yüksek Leke Direncine Sahip Boyalar 
İçin PRIMIS® SAF 9000
PRIMIS® SAF 9000 iç cephe boyalarının 
leke direncini ve kolay temizlenme özellik-
lerini geliştirmek amacıyla kullanılan yüksek 
performanslı bir yardımcı bağlayıcıdır.  
Kahve, ketçap ve fosforlu kalem lekelerini 
de içeren çeşitli evsel lekelerin etkisini azalt-
mak amacıyla kullanılabilir.

PRIMIS® SAF 9000 ile modifiye edilmiş bir boya 
kullanılarak leke çıkarma testi.

Katı İçeriğinin Yükselmesi Tedarik Zinciri Verimliliğinin Yükselmesine Yol Açar

Standart Dispersiyon
%50 Katı İçeriği

VINNAPAS® EP 3360
%60 Katı İçeriği

Katı içeriği

+%20

-%17
Teslimatlar

-%17
Depolama Alanı

-%17
Siparişler

PERFORMANS 
AVANTAJLARI

• Çeşitli PVC düzeylerinde sayısız 
formülasyon imkanı

• Daha yüksek katı içeriğine sahip 
sınıflar kullanıldığında daha düşük 
silo alanı gibi üretim avantajları

• Mükemmel ovalama direnci
• Çok iyi örtme gücü  
• Çok iyi rötuş özellikleri
• Kıvamlaştırıcı ajanlara iyi yanıt verme
• Sulu harçlarla yüksek uyumluluk
 

ÇEVRESEL 
AVANTAJLAR 

• Solvent veya film oluşturucu  
gerektirmez

• APEO yüzey aktif maddeler içermez
• Düşük ila çok düşük VOC değerlerine  

sahip formülasyonlar mümkündür 
(<1 g/l)

• Düşük ila çok düşük kokulu  
kaplamalar mümkündür

 
EKONOMİK
AVANTAJLAR 

• Olumlu işletme maliyeti oranı
• Mükemmel örtme gücü sayesinde 

titanyum dioksit kullanımının  
azalmasından dolayı tasarruf  
potansiyeli 
 

UYGULAMA
SPEKTRUMU

• Boyalar, dokulu kaplamalar ve alçılar
• Mat ila yarı parlak ve parlak finişler
• Beyaz, pastel veya koyu renk boyalar
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Her Zaman En Uygun Çözüm

Portföyümüz bütün iklim koşulları için ...

... ve tüm kalite segmentlerinde çözümler 
sunmaktadır.

Giriş düzeyindeki ve orta düzeydeki 
segmentler için, aşağıdaki özellikleri 
çeşitli derecelerde barındıran VINNAPAS® 
dispersiyonları sağlıyoruz:
• Suya dayanım 
• Mekanik dayanım
• Dış cephede hava koşullarına karşı 

dayanıklılık
• Kir tutmaya karşı direnç 

En üst segment için, organik ve inorganik 
bileşenleri birleştiren PRIMIS® AF 1000 bir 
yandan 
• Çok düşük düzeyde kir tutma 
• Hassas organik pigmentler için bile çok 

yüksek renk kararlılığı 
• Su izlerinde / suda çözünen katkıların  

(örn. emülgatör) yapışmasında azalma
• Zorlu koşullara maruz kalındığında bile 

mükemmel dayanıklılık 
sağlarken, diğer yandan aşağıdaki standart 
gereklilikleri karşılamaktadır:
• Yüksek su direnci
• Yüksek mekanik dayanım
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PRIMIS® ve VINNAPAS® dispersiyonları dış mekan 
uygulamaları için alışılageldik akrilik ve stiren akrilik 
sistemlere cazip bir alternatif oluşturmaktadır. PRIMIS® 
ve VINNAPAS® dispersiyonlarıyla formüle edilen 
boyalar yüzeyleri koruyarak konutların ömrünü uzatır.

Özellikli Çözümler 

Mükemmel Renk Kararlılığı İçin 
VINNAPAS® EP 523 
Bir dış cephe boya formülasyonunda, 
VINNAPAS® EP 523 tipik stiren akriliklere 
kıyasla mükemmel renk kararlılığı gösterir. 
6 hafta süreyle UV ışınlarına maruz kalma 
sonrasında, üstteki VINNAPAS® EP 523 
numunesinin rengi, karşılaştırma numune-
sindeki renge kıyasla alttaki orijinal renge 
çok daha yakındır. 

Düşük Alevlenme Özelliği İçin 
VINNAPAS® Sınıfları 
Vinil klorür (VC) içeren terpolimerler esaslı  
VINNAPAS® dispersiyonları EN 13501-1’e 
göre Yangın Sınıfı B’ye uygun alev geciktirici 
formülasyonlar için doğal düşük alevlenme 
özelliğine sahiptir. 

Yüksek Performanslı Katkı Olarak 
Kullanılan PRIMIS® Sınıfları 
Dış cephe boyalarında, iki yüksek  
performanslı katkı ile boyalarınızı geliştire-
bilirsiniz: PRIMIS® SAF 9000 suda çözünen 
katkıların (örn. emülgatör) yapışması olarak 
da bilinen su izlerini azaltmak amacıyla  
yardımcı bağlayıcı olarak kullanılmaktadır. 
PRIMIS® KT 3000 boyaların ve alçıların 6°C 
ve altındaki sıcaklıklarda uygulanabilmesini 
mümkün kılan bir katkıdır.

Renk Kararlılığı Testi

Alevlenme Testi

DIŞ CEPHE 
BOYALARI

Erken yağmur hasarını önlemek amacıyla kullanılan  
PRIMIS® KT 3000 ile güçlendirilmiş VINNAPAS® 
esaslı bir boyanın yağmur testi.

Standart SA VINNAPAS® EP 523

Standart SA VC esaslı VINNAPAS® 
dispersiyonu

PERFORMANS  
AVANTAJLARI

• Çeşitli PVC düzeylerinde sayısız 
formülasyon imkanı

• Çok düşük düzeyde kir tutma
• Mükemmel renk kararlılığı (organik 

pigmentlerle bile)
• İyi derecede su iticiliği
• İyi derecede su buharı geçirgenliği
• Pigment macunlarıyla mükemmel 

uyumluluk
• İdeal işlenebilirlik ve uygulanabilirlik
• Yüksek ila çok yüksek dayanıklılık
 

ÇEVRESEL  
AVANTAJLAR 

• Solvent veya film oluşturucu  
gerektirmez

• APEO yüzey aktif maddeler içermez
• Çok düşük VOC değerlerine sahip 

boyaların formülasyonu mümkündür 
(<1 g/l)

 

EKONOMİK  
AVANTAJLAR 

• Olumlu işletme maliyeti oranı 
 

UYGULAMA  
SPEKTRUMU

• Dış duvar boyaları
• Dokulu veya strüktürlü kaplamalar
• Silikon reçine emülsiyon boyaları
• Silikat boyalar
• Kireç boyalar
• Pastel veya koyu renk boyalar
• Elastomerik veya çatlak örtücü 

sistemler
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Çeliğin Yangına Karşı  
Korunması 

Yüksek binalarda kullanılan korunmayan çelik  
iskelet çerçeveler yangına maruz kaldıkla-
rında beş ila on dakika içerisinde eğilir ve 
çökerler. Boşaltma operasyonu için zaman 
kazanmak amacıyla bu tür çelik kirişleri ko-
rumak için intümesan yangından koruyucu 
kaplamalar kullanılmaktadır. Kaplama genel-
likle bir ila dört milimetre kalınlıkta uygulanır 
ve ısıya maruz kaldığında orijinal kalınlığının 
binlerce katına kadar şişerek çelik kirişleri  
yangından kaynaklanan ısıya karşı daha 
uzun süreyle korur. 

Grafikte bir baz katta (alev geciktirme katkısı ATH içeren 
ve içermeyen) standart stiren akriliklere kıyasla VINNAPAS®  
CEZ 3031’in doğal yangın dayanımı gösterilmektedir.  
Kalorifik değer düştükçe yangın dayanımı ve yanma davranışı 
iyileşmektedir.
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VINNAPAS® 

CEZ 3031

Yangın Dayanımı Karşılaştırması

Katkısız Yangın Dayanımı 

VINNAPAS® terpolimerleri içeren vinil klorür  
(VC) esaslı yangına dayanıklı boyalar VC 
bağlayıcıların kendi kendine sönme özellikleri 
sayesinde alev geciktiricilik etkinliğini iyileşti-
rirler ve böylece alev geciktirici maddeler 
veya katkılar ilave edilmeden de doğal bir 
alev geciktiricilik özelliği gösterirler.
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ÖZEL, 
İNTÜMESAN 
VE YANGINA 
DAYANIKLI 
BOYALAR

VINNAPAS® dispersiyonları çatı boyalarını, yağa 
dayanıklı kaplamaları, yüzey hazırlama ve derz  
bileşiklerini de içeren geniş bir yelpazedeki özel  
uygulamalarda kullanılmaktadır. İntümesan veya  
yangına dayanıklı boyalarda bağlayıcı olarak  
kullanılırlar ve bir yangın durumundaki en önemli  
bileşenler arasında yer alırlar.

Özellikli Çözüm

İntümesan Boyalar
Doğru miktarda şişme ve genleşmeyi mümkün kıldıklarından ve uzun süreli köpük stabilitesi 
sağladıklarından, VINNAPAS® EZ 3067 ve VINNAPAS® EZ 3112 su bazlı intümesan boyalar 
için doğru seçimdir. Aynı zamanda, intümesan boyaların adezyonu ve dayanımı, koruyucu  
katmanın yüzeye sıkıca yapışarak geçici bir ısı bariyeri oluşturacağı şekilde gelişmektedir. 
Bağlayıcı olmadığında köpük katmanı çok gevrek olacağından çelik yüzeye yapışmanın 
yetersiz kalmasına yol açacaktır. Ayrıca, her iki sınıf da çok düşük VOC değerine sahip ve 
çok düşük kokulu formülasyonlar için son derece uygundur.

İntümesan boyalar, çelik yapıları 120 dakikaya kadar dayanan bir koruyucu katman oluşturup çelik kirişlerin 
sıcaklığını 500°C’nin altında tutarak korurlar.

İntümesan Boyalar Yangın Sırasında Etkin Bir Yalıtım Katmanı Oluşturarak Koruma Sağlarlar

Korunmayan çelik kiriş İntümesan boyalı çelik kiriş

PERFORMANS  
AVANTAJLARI

İntümesan Boyalar için:
• Düşük kuru film kalınlığına (KFK) sahip  

kaplamalar için yüksek genleşme 
faktörleri sağlayan mükemmel köpük 
oluşumu

• Çelik kirişlere iyi yapışma kabiliyeti
• İntümesan boya katkılarıyla mükem-

mel uyumluluk
• Zorlu iklim koşullarında bile uzun raf 

ömrüne sahip intümesan boyalar 

Yangına Dayanıklı Boyalar için:
• Özel monomerler sayesinde doğal 

olarak yangın geciktirici
• Farklı düzeylerde yangın geciktiricilik 

için çözümler
• Geniş uygulama yelpazesi – dış 

cephe ve iç cephe 
 
Çevresel Avantajlar:

• Solvent veya film oluşturucu gerek-
tirmez

• APEO yüzey aktif maddeler içermez
• Düşük ila çok düşük VOC değerlerine  

sahip formülasyonlar mümkündür 
(<1 g/l)

• Düşük ila çok düşük kokulu kaplamalar 
mümkündür

 
UYGULAMA  
SPEKTRUMU

• Yangına dayanıklı, su bazlı boyalar 
veya sistemler

• İntümesan, su bazlı boyalar veya 
sistemler

• Çatı boyaları, yağa dayanıklı 
kaplamalar, yüzey hazırlama ve 
derz bileşikleri gibi özel boyalar
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İyileştirilmiş Darbe Dayanımı
VINNAPAS®, sertleşmiş harcın kohezyonunu ve esnekliğini geliştirerek alçılara iyileştirilmiş 
darbe dayanımı ve çatlak direnci kazandırır. Bu durum bir darbe testi gerçekleştirilerek 
gösterilebilir (bakınız sağdaki resim).
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VINNAPAS® polimer bağlayıcılar, sıvaların ve alçıların 
kalitesini geliştirir ve ortalama ömürlerini uzatır. 
Yapışmanın yanı sıra esnekliği de artırırlar ve hava 
koşullarına bağlı hasarları önlerler. 

Özellikli Çözümler 

Geliştirilmiş Su İticilik
VINNAPAS® H toz polimerler ve seçili  
dispersiyonlar su iticilik sağlayarak yüzeyi 
korurlar ve dayanıklılığı artırırlar.

Alev Geciktirme Kabiliyeti
Seçili VINNAPAS® toz ve dispersiyon sınıfları 
kullanılarak yüksek alev geciktiricilik kabiliyeti 
sağlamak mümkündür.

Geliştirilmiş Estetik
VINNAPAS® düşük düzeyde kir tutma özelliği  
ve yüksek renk kararlılığı ile birlikte hava  
şartlarına karşı çok iyi bir dayanıklılık kazan-
dırmaktadır.

İyileştirilmiş Darbe Dayanımı
VINNAPAS®, sertleşmiş harcın kohezyonunu 
ve esnekliğini geliştirerek alçılara darbe ve 
çatlaklara karşı direnç kazandırır. 

Uzun Ömürlü Etkiler
VINNAPAS® polimer teknolojisi su iticilik gibi 
uzun ömürlü etkiler sağlar.

ISO 15148’e göre su emilimi katsayısı [kg/m²√h] – 
kireç bakımından zengin formülasyon, %1,0 DPP.

WA 24 saat

kg
/m

²√
h 3,5 

3

2,5

2

1,5

1

0,5

0
WA 1 saat

  VINNAPAS®  5010 N  
  VINNAPAS®  8034 H 

   VINNAPAS®  3030 H

Su Emilimi Katsayısı (WA)

SIVALAR VE 
ALÇILAR

GENEL AVANTAJLAR 

• Çeşitli farklı yüzeylere geliştirilmiş 
yapışma

• Geliştirilmiş su iticilik 
 

UYGULAMA  
SPEKTRUMU 

• Bina içi duvarlar
• Dış cepheler
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Tüm İklimler İçin Test 
Edilmiştir

Burghausen (Almanya) ve Moskova’da 
(Rusya) bulunan teknik merkezlerimizde,  
bütün duvar sistemlerinin ısı, yağmur, 
soğuk ve diğer koşullarla hava etkisiyle 
aşındırma döngüleri simüle edilerek test 
edilmesini sağlayan iklim odaları bulun-
maktadır.  
EOTA’ya (Avrupa Teknik Değerlendirme  
Örgütü) göre test edilen bu duvarlar, 
spesifik ETICS ürünlerinin farklı iklim 
bölgelerinde hava şartlarına dayanıklılığını 
ve ortalama ömrünü öngörmemizi mümkün 
kılmaktadır.
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VINNAPAS® polimer bağlayıcılar ETICS’de uygulanan  
harçların özelliklerini iyileştirerek, farklı katmanlar 
arasında stabil ve esnek bir bağ oluştururlar. Özellikle 
de harcın ETICS’de kullanılan çeşitli dış cephe yalıtımı 
paneli tipleri üzerine yapışmasını güçlendirirler.

1Veriler: Birleşmiş Milletler Çevre Programı

Özellikli Çözümler 

Enerji Verimliliği
Dünya çapında, binalar birincil enerjinin 
%40’ını tüketirler ve sera gazı (SG) emisyon-
larının üçte birini üretirler. Aynı zamanda, 
binalar bu emisyonun en düşük maliyetle 
azaltılması için de en büyük potansiyeli  
sunarlar. Bugün bile, binalardaki enerji tüketi-
mi, başarısı kanıtlanmış ve piyasada bulunan 
teknolojiler kullanılarak %30 ila %80 oranında 
azaltılabilir1. 

Eski ve Yeni Binalar İçin Uygun
ETICS, duvarların dışarıdan yalıtılması ve 
böylece diğer avantajlarının yanı sıra önemli  
ölçüde enerji tasarrufu sağlanması için en 
başarılı uygulamalar arasındadır. Tuğla yapı, 
beton, ustuka ve alçı, ahşap ve tüm diğer 
yüzeyler ETICS ile donatılabilir. Yani, sistem-
ler hem renovasyon çalışmaları için hem de 
yeni binalarda kullanılabilir. Ek olarak, dış 
kabuk örneğin alçılar, boyalar, perdah sıvaları 
veya çini kullanılarak bağımsız olarak tasar-
lanabilir.

Esnek etilen segmentleri içeren VINNAPAS® 
toz polimerler ve seçili dispersiyonlar, bilhassa 
farklı yalıtım malzemelerine (organik, mineral, 
biyolojik esaslı) çok iyi çekme yapışma da-
yanımı ve çok yüksek darbe dayanımı sağla-
yarak ve harçların işlenebilirliğini geliştirerek 
ETICS performansını artırır.

Tüm İklimler İçin İyileştirilmiş İç Ortam
ETICS ile donatılan dış cepheler ısı kalkanı 
işlevi görürler: Soğuğu dışarıda, ısıyı içeride 
tutarlar (veya bunun tam tersi). Dolayısıyla,  
yalıtım uygulanmış duvarlar iç mekan hava-
sıyla duvar yüzeyleri arasındaki sıcaklık fark-
larını da azaltarak iç ortamı da iyileştirirler. 

ETICS Bileşimi
1  Duvar
2  Yapıştırıcı – VINNAPAS® bağlayıcıları içeren çimento esaslı 

kuru harç
3  Yalıtım malzemesi
4  Baz kat – VINNAPAS® içeren çimento esaslı kuru harç 
5  Cam elyaf donatı filesi
6   Son kat – VINNAPAS® ile modifiye edilmiş alçı ve boya

HARİCİ 
KOMPOZİT 
ISI YALITIM 
SİSTEMLERİ 
(ETICS)

GENEL AVANTAJLAR 

• Yalıtım paneli, tesviye harcı ve duvar 
arasında stabil bağ

• Tesviye harcında darbe dayanımında 
artış

• Son katta su iticilikte ve hava şartlarına 
dayanıklılıkta iyileşme VINNAPAS® H 
tozları kullanılarak sağlanabilir 
 

UYGULAMA  
SPEKTRUMU 

• Yapıştırma harcı
• Baz kat (tesviye harcı)
• Son kat
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VINNAPAS® dispersiyonları astarların özelliklerini 
geliştirerek sonraki katmanların optimum seviyede 
performans göstermesine zemin hazırlar. 

Özellikli Çözümler 

Gelişmiş Stabilite
Astarlar katmanlı yapı sistemlerinin uzun 
dönemdeki stabilitesi açısından büyük önem 
taşırlar. 
VINNAPAS® dispersiyonları farklı yüzeylere  
mükemmel yapışma sağlarlar. 
Beton, çimento ve alçı levhalar gibi açık  
gözenekli yüzeyler için küçük parçacık  
boyutlarına sahip VINNAPAS® dispersiyonları 
mevcuttur. Yüzey içerisine iyi penetrasyon  
sağlayarak yüzeyleri konsolide ederler ve 
soğurganlıklarını kontrol ederler. Dış mekan  
uygulamalarında, hidrofobik VINNAPAS® 
dispersiyonları yüksek su iticilik ve iyi bariyer 
özellikleri sağlarlar.

VINNAPAS® dispersiyonları, kum veya pig-
mentler gibi dolgu maddeleriyle birlikte veya  
bu maddeler olmadan astarların formüle  
edilmesi için uygundur.

ASTARLAR

GENEL AVANTAJLAR 

• Gözeneklere yüksek penetrasyon 
sayesinde iyi emprenye özelliği

• Mükemmel bariyer özellikleri
• Düşük ve üniform soğurganlık
• Kritik yüzeylere bile iyi yapışma
• Küçük çatlakların köprülenmesi
• Uzun açıkta bekletme süresi
• İnşaat yüzeylerinin iyi konsolidasyonu 

 

UYGULAMA  
SPEKTRUMU 

• Yapışmayı artırıcı katman
• Migrasyon koruması için bariyer 

katmanı
• İnşaat yüzeyi konsolidasyonu
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Derine Nüfuz Eden Koruyucu Olarak Astar 
Dispersiyonunun Penetrasyon Potansiyeli

  %10 katı içeriğiyle test edilmiştir

VINNAPAS® 

240 HD 
VINNAPAS® 

224 HD 
Standart 
dispersiyon

İnce parçacık boyutuna sahip VINNAPAS® dispersi-
yonları derine nüfuz eden koruyucular olarak kullanıma 
özellikle uygundur.
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WACKER ALMAK İÇİN ALTI İYİ SEBEP
WACKER’de, birlikte başarı elde etmek için müşterilerimizle yakın ortaklıklar kurmak 
ve sürdürmek gerektiğine inanıyoruz. Bugün ve yarın. Bizimle iletişime geçin!

Onlarca Yıllık Deneyim

• 75 yıldır VAE polimer dispersiyonlarında 
pazar lideri

• 60 yıldır toz polimerlerde lider 

Çeşitlendirilmiş Portföy

• Farklı performans profillerine ve farklı pazar 
segmentlerine yönelik ürünler 

• Yerel pazarlar için ihtiyaca özel olarak  
tasarlanan ürünler

• Yeni uygulamalar için yenilikçi ürünler

Tutarlı Yüksek te

• Dünya çapında üniform standartlara ve 
spesifikasyonlara uygun üretim

 

Güçlü Müşteri Desteği

• Teknik merkezlerde test ve teknik destek 
hizmetleri

• WACKER ACADEMY’lerde eğitim ve  
işbirliği

• Sipariş, ambalajlama ve taşıma için farklı 
çözümler

• Hızlı ve esnek teslimat

Kuvvetli AR-GE

• 100 yılı aşkın AR-GE
• Satışların %3’ünden fazlası AR-GE için 

harcandı (2016 yılında)
• Alınmış 5300 patent 
• 40’tan fazla akademik kurumla işbirlikleri
• Global oluşum

Değerlere Bağlılık 

• Sürdürülebilirlik firma felsefemizdir
• Kurumsal yurttaşlık bilinciyle sosyal  

sorumluluklarımızın gereklerine uyuyoruz
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WACKER, yıllık 4,6 milyar Avro cirosu ile, 
araştırmaya çok önem veren, dünyanın  
önde gelen kimya şirketlerinden biridir. 
Ürün yelpazesi; farklı endüstri sektörleri için 
silikonlar, bağlayıcılar ve polimer aditifler-
den, biyoteknolojik üretilen farmakolojik  
etken maddelere ve solar uygulamalar ve 
yarı iletkenler için saf silisyuma kadar  
uzanmaktadır. Sürdürülebilirlik konusuna 
odaklanmış bir teknoloji lideri olan WACKER, 
günümüz ve gelecek kuşakların yaşam  
kalitesini arttıran, iklim ve çevre dostu, 
enerji verimliliğine dayalı, yüksek katma  
değer potansiyeline sahip ürün ve fikirleri 
geliştirmekte ve teşvik etmektedir. 
Küresel alanda 4 farklı birimin oluşturduğu 

BEŞ KITADA UZMANLIK VE SERVİS AĞI

ağ üzerinden dünya çapında 23 üretim  
noktasında, 18 teknik uzmanlık merkezin-
de, 13 WACKER ACADEMY’sinde ve 48 
satış ofisinde faaliyet göstermekteyiz.  
Çalışmalarımızı Avrupa, Kuzey ve Güney 
Amerika’da, Çin’deki bir temsilciliğimiz de 
dahil olmak üzere Asya’da sürdürmekte ve 
müşterilerimize yüksek uzmanlık kalitesinde 
ürünler ve geniş kapsamlı bir servis  
sunmaktayız.
13.450 civarında çalışanı ile WACKER,
kendisini müşterileri için ve müşterileriyle 
birlikte onların daha başarılı olması için  
öncü çözümler geliştiren, güvenilir ve  
yenilikçi bir partner olarak görmektedir.  
WACKER ayrıca onların kendi başarılarını 

yakalamalarında da yardımcı olmaktadır. 
Teknik merkezlerimizdeki, bulundukları 
ülkenin ana dilinde konuşan uzmanlar,  
dünya çapında müşterilerimize bölgesel  
ihtiyaçlara göre ürün geliştirilmesinde yardım 
eder ve talep edildiğinde karmaşık  
proseslerinin her safhasında sizi destekler-
ler. WACKER E-Çözümleri, müşteri portalı 
üzerinden sağlanan ve entegre proses 
çözümleri sunan online servislerdir. Bu, 
müşterilerimiz için kapsamlı bilgiler ve hızlı, 
güvenli ve yüksek derecede verimli bir proje 
ve sipariş geliştirme anlamına gelmektedir.
Bizi her zaman ve dünyanın her yerinde 
web adresimizden ziyaret edebilirsiniz: 
www.wacker.com

Bütün veriler 2016 mali yılı kaynaklıdır.

•  Satış ofislerimiz, üretim yerlerimiz ve 18 teknik 
merkezimiz, dünya çapında yerel olarak bize 
kolayca ulaşmanızı sağlar.



Bu broşürde sunulan veriler mevcut bilgilerimize dayanmaktadır, ancak kullanıcıyı bütün malzemeleri teslim alındıktan hemen sonra dikkatle kontrol etme yükümlülüğünden 
kurtarmaz. Ürünün sabit özelliklerini teknik ilerlemeler veya yeni gelişmeler kapsamında değiştirme hakkımız saklıdır. Bu broşürdeki öneriler, işlem sırasında kontrolümüzde 
olmayan koşullar sebebiyle, özellikle de başka firmalara ait hammaddeler de kullanıldığı zaman, ön denemelerle kontrol edilmelidir. Tarafımızdan sağlanan bilgiler kullanıcıyı 
üçüncü tarafların hak ve hukukunu ihlal ihtimalini soruşturma, gerekirse durumu aydınlatma yükümlülüğünden kurtarmaz. Kullanma önerileri, ürünün belirli bir amaç için uygunluğu 
ve yeterliliği konusunda açık veya zımni bir garanti vermez.
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