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SILRES® PORTFÖYÜ:  
YAPI MALZEMELERİNİZİ SUYA KARŞI KORUR

Dekoratif Kaplamalar
İç ve dış cephede kullanım 
amaçlı dayanıklı kaplamalarda 
etkili bağlayıcılar ve katkılar. 
Astarlar, köpük gidericiler ve 
pH ayarlayıcılar için uyarlanmış 
ilave çözümler.

Tuğla ve Kiremitler
Tuğla ve kiremitlerin hidrofobik 
emprenye işlemi için kullanılan 
silikonlar.

Dış Cephe Emprenyesi
Dış cephelerde su iticilik  
uygulamaları için hidrofobik 
emprenye maddeleri.

Alçı
Alçı bazlı malzemelerin 
üretiminde kullanım için 
su itici katkılar.

Beton
Yüzey işlemi ve beton katkıları  
için silan/siloksan kremler, 
emülsiyonlar veya sıvılar.

Paneller
Fiber cement esaslı paneller ve 
diğer kuru yapı çözümleri için 
su itici katkılar. 

Yalıtım Malzemeleri
Mineral yalıtım malzemelerinin  
su emilimini azaltan silikon 
emülsiyonlar.

Ahşap
Ahşap boyaları için hidrofobik 
emprenye maddeleri.

Nem Yalıtımı
Duvarlarda yükselen nemi önle-
yen yatay bariyerler için silikon 
mikroemülsiyon konsantresi ve 
krem.

Leke Önleyiciler ve Renk 
Güçlendiriciler
Mineral yüzeylerde leke önleyici, 
renk güçlendirici ve anti-grafiti  
etkilerle yüzey işlemi.



CREATING TOMORROW’S SOLUTIONS

 

SILRES® binaları ve yüzeyleri suyun neden olduğu 
zararlara karşı koruyarak işlevselliği ve estetiği 
geliştirir. Dış cepheler daha uzun süreyle daha 
iyi bir görünüme sahip olurlar; nem ve suyla temas 
ettiklerinde bile enerji verimliliklerini korurlar. 
 
Öncüyle İşbirliği
Bizim portföyümüzü seçerek 50 yılı aşan tecrübe-
mizden ve uzmanlığımızdan da faydalanırsınız. 
Bina koruma amaçlı ilk silikon reçinelerin kaynağı 

WACKER laboratuvarlarıdır. Bugün, pek çok uygu-
lamaya, ortama ve malzemeye uyarlanmış çözümler 
içeren, kapsamlı, zaman içerisinde başarısı kanıtlan-
mış ve yenilikçi bir portföy sunmaktayız. 
 
Size Özel Hizmetlerden Yararlanın
Kooperasyon temel üstünlüklerimizden biridir. Dene-
yimli teknik servis mühendislerimiz dünya çapındaki 
sıkı bir teknik merkez ağı yardımıyla kişiye özel ve 
kapsamlı hizmet sağlarlar.

Sizinle el ele çalışarak ürün seçiminize ve formülas-
yonları optimize etmenize yardımcı oluyoruz, ürünle-
rinizi test ediyoruz ve uygulama sorunlarınızda size 
yardımcı olmak için deneyimimizden faydalanıyoruz. 
Kendini işine adamış uzmanlarımız ve tam donanımlı 
laboratuvarlarımız hizmetinizdedir. 
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Daha fazla bilgi:
www.wacker.com/silres-bs

WACKER’in su itici silikon esaslı SILRES® markası,  
on yıllardır etkin yapı koruması ile eş anlamlı 
olmuştur. Amacı eski ve yeni binaların değerini 
muhafaza etmek ve onları hava etkisiyle yıpran-
maya ve yapısal hasara karşı korumaktır.  
 
Mineral yüzeyler veya ahşap gibi çeşitli yapı malze-
meleri gözeneklidir ve suyla temas ettiklerinde bir 
kılcal etkisi doğururlar. Bu durum, yapı malzemesine 
çok kısa süre içerisinde yüksek hacimde su penetre 
olmasına yol açabilir. SILRES® kılcal etkin kuvvetleri  
kullanarak mineral yapı malzemesinin gözenekleri 
içerisine penetre olur ve gözenek duvarları üzerinde 
birikir. Su artık bu silikonize gözenekleri ıslatamaz, 
bununla birlikte, su buharı geçirgenliği etkilenmez.

YAPI MALZEMELERİNİ KORUMAK, 
DEĞERLERİNİZİ KORUMAKTIR

Kimyasal Reaksiyon
Kuvars, silikon reçine üretiminde temel materyal-
dir. Organik modifiye edilmiş silikonlar, mineral 
yüzeylerin silikat matrisiyle uyumlu bir molekül 
yapısına sahiptir. Hidrofobik emprenyenin ola- 
ğanüstü verimliliğinin nedeni budur. Organik grup-
lar kılcalların ve gözeneklerin merkezine doğru 
yönelirken, aktif bileşen yapı malzemesinin silikat 
matrisiyle reaksiyona girerek kılcallar ve gözenekler 
içerisindeki yüzey gerilimini azaltır ve kılcal etkiyi 
bloke eder. Sonuç uzun ömürlü hidrofobik koru-
madır. 

Etkiler
• Düşük su alması
• Yüksek su buharı geçirgenliği
• Suda çözünen zararlı tuzlara karşı bariyer
• Elde edilen hidrofobik emprenye soğuğa, 

ısıya ve UV ışığa karşı son derece dayanıklıdır.

Mükemmel dayanıklılık 
için yüzeyle kuvvetli 
bağlar oluşturur

Mükemmel hidrofo-
biklik ve su buharı 
geçirgenliği

Malzeme yüzey içe-
risine derinlemesine 
penetre olur



 

DEKORATİF 
KAPLAMALAR İÇİN 
BAŞARI ELEMENTİ

Daha fazla bilgi:
www.wacker.com/deco
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SILRES® BS ile formüle edilen dekoratif kaplamalar  
görsel albenilerini ve fonksiyonelliklerini daha 
uzun süreyle korur. Su itici etkileri rutubetin 
yüzeyden penetrasyonunu önler ki bu özelliğin 
olmaması dış cephenin enerji verimliliğini olum-
suz etkileyebilir. SILRES® BS esaslı astarlar ek 
avantajlar sunar. Hidrofobikliğin yanı sıra köpük 
giderici ve pH ayarlayıcı çözümler de sağlıyoruz.

Dekoratif Kaplamalar
SILRES® BS bağlayıcıları ve katkıları aşağıdaki
özellikleri taşıyan hidrofobik boya ve sıvaların formüle 
edilmesinde kullanılır:
• Düşük su alma 
• Yüksek su buharı geçirgenliği
• Düşük düzeyde kir tutma 
• Çizilme direnci
• Leke önleyicilik

Astarlar
Silikon esaslı astarlar kaplamanın altında bir hidrofobik 
bölge oluşturur. Bu şekilde daha iyi adezyon gibi ek 
avantajlar elde edilir ve dekoratif kaplamaların suya 
karşı uzun ömürlü şekilde korunması sağlanır. Daha 
fazla teknik bilgi için sayfa 9'a bakınız.

Dekoratif kaplamalar Bağlayıcılar Katkılar (dış cephe) Katkılar (iç cephe) pH ayarlayıcılar
Avantajlar • İyi erken su 

direnci
• Hızlı kuruma 

sağlar
• Çok yönlü

• İyi erken su 
direnci

• Hızlı kuruma 
sağlar

• Daha yüksek 
konsantrasyon

• Geliştiril-
miş pigment 
uyumluluğu

• Düşük visko-
zite/ yüksek 
ıslak ovalama 
direnci

• Yüksek derecede 
etkili 

• Üstün çözüm 

• Yüksek derecede 
alkalin dayanımı 

• Kuvvetli damlacık 
etkisi

• Mükemmel mali-
yet-fayda oranı

• Erken yağmur 
direnci

• Önemli ölçüde  
daha kolay 
temizlenir

• Kokusuz ve dü-
şük VOC değerli

• Ovalama diren-
cini iyileştirir

Ürün grubu Silikon reçine 
emülsiyonları

Silikon reçine 
emülsiyonları

Silikon reçine 
emülsiyonları

Polisiloksan/
fonksiyonel silikon 
reçine emülsiyonları

Reaktif polisiloksan 
emülsiyonları

Polisiloksan/ 
fonksiyonel silikon 
reçine emülsiyonları

Reaktif polisiloksan 
emülsiyonları

Silikonatlar

Özellikler
Katı içeriği [%] 54 57 60 55 55 50 50 54
Uygulamalar
Silikon reçine emülsiyon 
boyaları ve sıvaları

• • • • • • •
Silikat emülsiyon boyaları 
ve sıvaları

• •
Yüksek dolgulu emülsiyon 
boyaları

• • • •
Emülsiyon boyaları • • • •
ETICS son kat boyaları • • • • • • •
İç cephe boyaları • •
Ürün SILRES® BS  

45
SILRES® BS  
54

SILRES® BS  
60

SILRES® BS  
1306

SILRES® BS  
1346

SILRES® BS 
1310

SILRES® BS  
333

SILRES® BS  
168
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Dış cephe emprenyesi Su bazlı Solventle seyreltilebilir Suyla 
seyreltilebilir

Avantajlar • Mükemmel 
damlacık etkileri

• Çok stabil, 
çok yönlü

•   Polimer dispersi-
yonlarıyla yüksek 
uyumluluk

•   Tek adımda 
uygulama

• İyi tanınan, çok etkili, 
solventle seyreltilebilir, 
çok yönlü 

• Kireç bazlı doğal 
taşa özel

• Profesyonel 
uygulayıcılara 
uygun

Ürün grubu Silan/siloksan 
emülsiyonları

Silan/siloksan 
emülsiyonları

Silan/siloksan 
emülsiyonları

Silan/siloksan 
kremleri

Silan/siloksan 
konsantreleri

Silan/siloksan 
konsantreleri

Silan/siloksan 
mikroemülsiyon 
konsantreleri

Özellikler
Aktif bileşen [%] 50 60 50 25 100 100 100
Uygulamalar
Aşağıdaki malzemeler için su 
itici olarak:

Tuğla, harç • • • • • • •
Kum kireç tuğlası • • • • • • •
Kumtaşı • • • • • • •
Mermer, kireçtaşı •
Granit • • • • • • •
Mineral sıva • • • • • • •
Aşağıdaki malzemeler için astar 
olarak:
Sık kullanılan bağlayıcı teknolojilerine 
dayanan her tür dış cephe boyası 
ve sıvası, örn. silikon reçineler, silikat 
emülsiyonları veya saf emülsiyonlar.

• • • •

Ürün SILRES® BS
4004

SILRES® BS
3003

SILRES® BS
1001

SILRES® BS
Krem F

SILRES® BS
290

SILRES® BS
280

SILRES® BS
SMK 1311

Bir dış cephenin hidrofobik emprenyesi bakım  
ve ısıtma maliyetlerinin azaltılmasına yardımcı 
olabilir, temizlenmesini kolaylaştırabilir ve mülkün 
değerini artırabilir. SILRES® BS hidrofobik emp-
renye maddeleri mükemmel teknik performansı 
uygulama kolaylığıyla birleştirir. 

Su Emiliminde Önemli Ölçüde Azalma
Kılcal su almada en az %80 oranında azalma.
• Düşük kılcal su alma yağmur ve neme karşı en  

etkin korumadır.
• Hidrofobik emprenye su almayı azaltır ve su buharı 

geçirgenliğini korur. 

Yüksek Dayanıklılık
Aşağıdaki özellikleri sayesinde suya karşı son derece 
uzun ömürlü koruma:
• Yüksek penetrasyon derinliği
• Yeterli alkalin dayanımı 
• UV stabilitesi
• Donma/çözülme dayanımı
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Beton koruması Yüzeye uygulanan Beton karışımı içine ilave edilen
Avantajlar • Standart ve güçlen-

dirilmiş beton için 
mükemmel

• Üstün, kullanıcı dostu 
tek adımlı uygulama

• Taşıyıcı uygulamaları 
için uygun

• Mükemmel karışabilirlik 
ile taşıyıcı uygulamalarında 
başarısı kanıtlanmış

•   Çiçeklenmenin etkin 
şekilde azaltılması

Ürün grubu Silanlar Silan/siloksan kremleri Silanlar Silan/siloksan emülsiyonları Silan/siloksan 
emülsiyonları

Özellikler
Aktif bileşen [%] 100 80 100 50 60
Uygulamalar

Betonun hidrofobik emprenyesi (EN 1504-2) • •
Beton katkısı: İntegral uygulama (EN 934-2) • •
Beton kaldırım taşı ve bloklar için çiçeklenme önleyici 
(mamul beton ürünler)

•
Ürün SILRES® BS

1701
SILRES® BS
Krem C

SILRES® BS
1801

SILRES® BS
1802

SILRES® BS
1803

WACKER, yüzey işlemi ve katkılar için özellikle  
uzun ömürlü ve uygun fiyatlı beton koruyucu 
maddeler sunmaktadır.
Beton günümüzün temel yapı malzemesidir. 
Hidrofobik emprenye beton yapılar için güvenilir 
koruma sağlar.  
 
Yüzey İşlemi 
WACKER, binaların değerini muhafaza etmek ve 
binaları hava etkisiyle yıpranmaya ve yapısal hasara 
karşı korumak amacıyla çevreyle uyumlu emprenye  
maddeleri geliştirmiştir. Beton yapıların onarımı, 
hidrofobik emprenye gibi önleyici tedbirlere kıyasla 
daha masraflıdır. WACKER’in krem ürünleri ve silan 
teknolojilerine sahip yüzey işlemi ile bakım maliyetle-
rini azaltmak mümkündür.

Beton Katkısı
SILRES® BS taşıyıcı ve taşıyıcı olmayan çimento 
esaslı bütün yapı malzemelerinde katkı olarak 
kullanılabilir. Katkı ürünlerimiz su almayı önemli  
ölçüde azaltır, çiçeklenmeye karşı koruma sağlar 
ve yapı malzemesinin ömrünü uzatır.

Avantajlar:
• Su almada dikkat çekici azalma
• Güçlendirme korozyonuna karşı koruma için 

klorür bariyeri
• Yüksek derecede su buharı geçirgenliğinin 

korunması
• Yoğun penetrasyon
• Yüksek UV dayanımı
• Yüzeyler parlak veya yapışkan hale gelmez; 

sararma olmaz
• Yeterli alkalin dayanımı
• Örnek çevre uyumluluğu
• Çiçeklenmeyi azaltma
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Daha fazla bilgi:
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Yalıtım malzemeleri
Avantajlar • En iyi maliyet-fayda oranı • Mükemmel bağlayıcı  

uyumluluğu
• Genleştirilmiş minerallerde 

başarısı kanıtlanmış
• ALC’ye uygun

Ürün grubu Siloksan emülsiyonları Siloksan emülsiyonları Silikonatlar Siloksan yağlar
Özellikler
Aktif bileşen [%] 60 50 34 100
Uygulamalar
Aşağıdaki malzemelerin fabrikada 
gerçekleştirilen su iticilik uygulamalarında:

Cam ve taş yünü • •
Hafif gazbeton •
Genleştirilmiş mineraller (örn. perlit, kil) • •
Ürün SILRES® BS 

1042 
SILRES® BS 
5137

SILRES® BS 
16

SILRES® BS 
5350

Bütün mineral inşaat ve yalıtım malzemeleri bir 
dereceye kadar su emmektedir. İnşaat ve özellikle 
de yalıtım malzemelerinin gözenek hacimlerinin 
geniş oluşuyla birlikte, bu durum kılcal su emi-
liminde artışa yol açar. SILRES® BS ile hidrofo-
bikleştirme inorganik yalıtım malzemelerinin yalıtım 
performansını korur ve artırır ve ayrıca hasarı 
önler. 

Uygulamalar
Yalıtım malzemelerinin hidrofobik emprenyesi 
aşağıdaki uygulamalarda kullanılır:
• Dış cephe yalıtımı 
• Duvar yalıtımı
• Çatı yalıtımı
• Gevşek dolgu yalıtım 

Avantajlar
• Kılcal su almada maksimum azalma
• Su buharı geçirgenliğinde minimum azalma  
• Yoğun penetrasyon derinliği
• Yeterli alkalin dayanımı
• UV ışığa, yüksek ve düşük sıcaklıklara dayanım
• Yüzeyler parlak veya yapışkan hale gelmez; 

sararma olmaz
• Çevreyle uyumlu
• Enerji tasarrufu sağlar ve CO2 emisyonlarını 

azaltır
• Daha konforlu iç ortam



 

YÜKSELEN NEME 
KARŞI YATAY 
BARİYERLER İÇİN 
BAŞARI ELEMENTİ

Daha fazla bilgi:
www.wacker.com/dampproofing
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Nem yalıtımı
Avantajlar • Her tür zemin ve 

nem içeriği için
• Kolay ve hızlı 

uygulama
Ürün grubu Silan/siloksan 

mikroemülsiyon 
konsantreleri

Silan/siloksan 
kremleri

Özellikler
Aktif bileşen [%] 100 80
Enjeksiyon Basınçlı Basınçsız 
Seyreltme Suyla Seyreltilmeden 
Uygulamalar Her tür mineral yüzey Çoğunlukla duvar 

derzleri
Duvar kalınlığı Sınırlama yok maks. 40 cm 
Ürün SILRES® BS

SMK 550
SILRES® BS
Krem D

Yükselen nem, özellikle, yatay nem bariyerine 
sahip olmayan ve yeraltı suyu seviyesine yakın, 
toprak veya suya doğrudan temas eden binalarda 
çok yaygındır. 
 
Kimyasal nem yalıtımı, bir yalıtım maddesi matkapla 
açılan deliklerden duvar içerisine doğrudan enjekte 
edilerek uygulanır. SILRES® BS Silikon Mikroemülsiyon 
Konsantresi ve SILRES® BS Krem ürünlerinin bu uy-
gulamalarda özellikle başarılı olduğu kanıtlanmıştır. 
Duvar içerisine enjekte edildiklerinde, yüksek derecede 
etkin bir yatay bariyer meydana getiren kalıcı bağlar 
oluştururlar. Bu şekilde, kılcal yükselen nem ve zararlı 
maddelerin bununla bağlantılı olarak taşınması dur-
durulur ve duvarın kuruması mümkün olur. Uzun 
süreli çalışmalar ve çeşitli uygulama örnekleri, binalar 
için kalıcı koruma sağladığını doğrulamıştır.

SILRES® BS İçeren Yatay Bariyerin Avantajları
• Duvarlarda uzun ömürlü estetik iyileşme
• Bina değerinde artış
• İç mekan hava kalitesi ve konforunda iyileşme
• Kullanılamayan odaların yeniden yaşanabilir hale 

gelmesi
• Bakım maliyetlerinin ve renovasyon çalışmalarının 

azaltılmasına yardımcı olabilir
• Isıtma ihtiyacını azaltarak enerji tasarrufu sağlar Nem aşağıdan yükselse de, duvar kimyasal nem yalıtımı 

tarafından oluşturulan yatay bariyerin (sarı) üzerinde kuru 
kalır. Kimyasal nem yalıtımında, aktif madde yapı malzemesinin 
silikat matrisiyle reaksiyona girer ve yüzey gerilimini azaltır. 
Bu şekilde, kılcal su taşıma durdurulur ve duvar kurur. 

SILRES® BS İçeren Yatay Bariyerin İşleyişi



Easy
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Tuğla ve kiremitler
Avantajlar •  Kil kiremitler için mükemmel 

maliyet-fayda oranı 
• Astar ve alkalin kiremitler 

için uygun koruma
Ürün grubu Silikonatlar Silan/siloksan konsantreleri
Özellikler
Aktif bileşen [%] 34 100
Uygulamalar
Aşağıdaki malzemelerin fabrikada  
gerçekleştirilen su iticilik uygulamasında:

Kil esaslı inşaat malzemeleri • •
Beton kiremitler •
Astarlı, pişmiş kil  •
Ürün SILRES® BS 

16
SILRES® BS 
17

SILRES® BS ile hidrofobik emprenye, tuğla ve 
kiremitleri çiçeklenmeye karşı korur ve nefes 
alabilir kalmalarını sağlar.   
 
Uygulamalar
SILRES® BS aşağıdaki malzemelerin hidrofobikleşti-
rilmesi için çözümler sunar: 
• Kiremitler
• Çiçek saksıları
• Tuğla cepheler
• Zemin karoları

SILRES® BS suya, tuzlara ve kir tabakasına karşı korur. 
Su buharı, su itici hidrofobik emprenye maddesine rağmen 
kaçabilir.

Açık Gözenekli Ağır Kil Seramiğin Hidrofobikleştirme İşlemi

Kir ve nem

Etki Şekli
Uygulaması çok kolaydır: kil ürünler hidrofobikleştirici 
madde içerisine daldırılarak veya üzerlerine hidrofo-
bikleştirici madde püskürtülerek uygulanır.

Su buharı
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Alçı
Avantajlar • Mükemmel su itici özelliği • Daha iyi karışabilirlik için emülsiyon • Mükemmel maliyet-fayda oranı
Ürün grubu Polimetilhidrosiloksanlar Polimetilhidrosiloksan emülsiyonları Silikonatlar
Özellikler
Aktif bileşen [%] 100 50 34
Uygulamalar
Aşağıdaki malzemelerin fabrikada gerçekleştirilen su 
iticilik uygulamasında:

Alçı duvar paneli • •
Fiber alçı panel •
Alçı bloklar • •
Ürün SILRES® BS 

94
SILRES® BS 
46

SILRES® BS 
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Alçı, modern inşaat uygulamalarında giderek artan 
öneme sahip geleneksel bir yapı malzemesidir. 
Özellikle alçı paneller hafiftir, çabuk uygulanabi-
lirler ve kolayca değiştirilebilirler. Alçı içerikli in-
şaat malzemelerinin en büyük dezavantajı düşük 
rutubet dayanımlarıdır.  
Bu zorluk SILRES® BS ile aşılabilir. Alçı kristalle-
riyle silikon arasındaki kimyasal etkileşim 
sayesinde, bu malzemeler organik su iticilere 
göre çok daha etkin bir koruma sağlarlar. 

SILRES® BS ıslak veya nemli ortamlarda kullanılan 
alçı esaslı ürünlerin su iticilik işlemi için kullanılır: 
 
Avantaj: Duvar Panelleri
• Wax aditiflere kıyasla önemli avantajlarıyla katkı 

olarak kullanılır (bütün duvar panellerinde).
 
Avantaj: Fiber Paneller
• Mükemmel su iticilik özellikleriyle yüzey işlemi
 
Avantaj: Bloklar
• Silikonatlar işlem görmüş bir yüzey sağlarlar.  

Daha iyi karışabilirliğe sahip emülsiyon katkılar 
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SILRES® BS, fiber cement panellerin hidrofobik-
leştirme işleminde kullanılabilir. WACKER kılcal 
su almada dikkat çekici bir azalma sağlamak 
amaçlı yüzey işleminde ve integral uygulamada 
doğru çözümü sunar.  

Avantajlar:
• Artırılmış donma/çözülme dayanımı
• Islak alanlarda daha iyi boyutsal stabilite
• İntegral uygulama emprenyesi kesilmiş 

kenarlardan ilave su geçişini önler
• Boyanın soyulmasını önler
• Havayla kürleştirme ve otoklavlama süreci 

için uygundur

Fiber cement paneller Yüzeye uygulanan Karışım içine katılan
Avantajlar •  Su bazlı •  Otoklavlanmış ve havayla kürleştirilmiş 

fiber cement için uygun
Ürün grubu Silan/siloksan emülsiyonları Siloksan konsantreleri
Özellikler
Aktif bileşen [%] 60 100

Havayla kürleştirilmiş • •
Otoklavlanmış • •
Ürün SILRES® BS

3003
SILRES® BS  
1703 
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Su ahşaba iki şekilde hasar verir: çürüme süre-
cini hızlandırır ve şişme ve çekmeye neden olur. 
SILRES® WH dış mekan ahşap uygulamaları için 
özel olarak tasarlanmıştır ve dış mekanda yıllar 
boyu yıprandıktan sonra bile su emilimini çok 
düşük tutarak suya karşı uzun ömürlü koruma 
sağlar.  
 
Uzun Ömürlü Koruma İçin
SILRES® WH suyla inceltilebilen bir solventsiz 
fonksiyonel silikon reçine emülsiyonudur. Uzun 
ömürlü damlacık etkisi elde etmek ve kılcal su emi-
limini azaltmak amacıyla kullanılır. Damlacık etkisi 
yalnızca hava etkisiyle yıpranmanın ardından belirir 
ve göze hemen görünmez. SILRES® WH ile formüle 
edilen ahşap boyaları ve kaplamaları yüksek derece-
de dayanıklı ve kalıcıdırlar ve su kavramanın neden 
olduğu bütün zararlı etkileri en aza indirirler.  
 
Uygulama:
İki tür uygulama vardır:
•  Ahşap için hidrofobik emprenye: SILRES® WH, 

1:4 ile 1:9 arasında yer alan bir orana seyreltilebilir.
•  Ahşap boyaları ve kaplamaları için hidrofobik 

katkı: %1 ila %3 oranında ilave 

1.000 QUV Sonrasında Damlacık Etkisi

İşlem görmemiş                                                                              İşlem görmüş

Ahşabın Hidrofobikleştirilmesi
Su bazlı

Ürün grubu Silikon reçine emülsiyonu
Özellikler
Katı içeriği [%] 54
Ürün SILRES® WH
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Yüzey işlemi Anti-grafiti Leke önleyici Renk güçlendirici
Avantajlar • Kalıcı 1K anti-grafiti 

kaplama, kalay içermez, 
oksim içermez, nefes 
alabilir

•  Yüzey görünüşünde 
değişiklik olmaz

• Yüzey görünüşünde 
değişiklik olmaz

• Yüzeyde iyileşme, 
matlık veya parlaklık 
efektleriyle

Ürün grubu Silikon elastomerler Flor bileşenli silan/
siloksan

Silan/siloksan  
emülsiyonu bileşenleri

Silan/siloksan  
konsantreleri

Özellikler
Aktif bileşen [%] 91 46 25 100
Uygulamalar

Su ve leke itici • • • •
Anti-grafiti •
Ürün SILRES® BS

710
SILRES® BS
38

SILRES® BS
39

SILRES® BS
30

Renk güçlendirici kaplama örneği
Solda: işlem görmemiş; sağda: işlem görmüş

SILRES® BS leke önleyici, renk artırıcı ve anti- 
grafiti etkiler için çok etkili çözümler sağlar. 
Uygulama çeşitli yüzeyler için uygundur:

• Beton
• Doğal taş (gözenekli ve yoğun),  

örn. mermer, granit
• Yapay taş
• Seramik karolar (sırlı ve sırsız)

Avantajlar: Kalıcı Anti-Grafiti Kaplama
• Grafiti kolayca çıkarılır
• Yalnızca soğuk suyla, basınçlı yıkayıcı veya ıslak 

sünger kullanarak temizleyin
• Posterler kolayca sökülür
• Pigmentlenebilir
• Su buharını geçirir
• Her tür mineral yüzey üzerinde kullanılır

Avantajlar: Leke Önleyici İşlem
• Su ve yağ bazlı lekelere dirençli
• Yüzey görünüşü etkilenmez
• Temizlenme özelliklerini iyileştirir
 

Avantajlar: Renk Güçlendirme
• Mat veya parlak finiş seçenekleri mevcuttur
• Mükemmel su ve leke direnci 
• Yüzey görünüşünü iyileştirir  



WACKER, yıllık 4,98 milyar Avro cirosu ile, 
araştırmaya çok önem veren, dünyanın önde 
gelen kimya şirketlerinden biridir. Ürün yelpa-
zesi; farklı endüstri sektörleri için silikonlar, 
bağlayıcılar ve polimer aditiflerden, biyotekno-
lojik 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 ağ üzerinden dünya çapın-
da 24 üretim noktasında, 22 teknik uzmanlık 
merkezinde, 13 WACKER ACADEMY’sinde ve 
50 satış ofisinde faaliyet göstermekteyiz.  
Çalışmalarımızı Avrupa, Kuzey ve Güney Ame-
rika’da, Çin’deki bir temsilciliğimiz de dahil  
olmak üzere Asya’da sürdürmekte ve müşteri-
lerimize yüksek uzmanlık kalitesinde ürünler ve 
geniş kapsamlı bir servis sunmaktayız.

BEŞ KITADA UZMANLIK VE SERVİS AĞI

14.500 civarında çalışanı ile WACKER, kendi-
sini 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, bulun-
dukları ülkenin ana dilinde konuşan uzmanlar, 
dünya çapında müşterilerimize bölgesel ihti-
yaçlara göre ürün geliştirilmesinde yardım eder 
ve talep edildiğinde karmaşık imalat prosesle-
rinin her safhasında sizi desteklerler.  
WACKER E-Çözümleri, müşteri portalı üzerin-
den sağlanan ve entegre proses çözümleri  
sunan online servislerdir. Bu, müşterilerimiz 
ve partnerlerimiz 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 2018 mali yılı kaynaklıdır.  Dünya çapındaki satış ofislerimiz, üretim yerlerimiz  
ve teknik uzmanlık merkezlerimiz.
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Wacker Chemie AG
Hanns-Seidel-Platz 4
81737 München, Germany
Tel. 0800 6279 - 800 (Almanya)
Tel. +49 89 6279 -1741 (Uluslararası)
info@wacker.com

www.wacker.com

www.wacker.com/socialmedia 

          




