ORTADOĞU’NUN EN GÜÇLÜ YAPIŞTIRICI ÜRETİCİSİ

ARTIK BİZİMLE...

EPOKSİ HIZLI YAPIŞTIRICI
Çift bileşenli, solvent içermeyen, hızlı kürleşen, son derece
güçlü ve çok amaçlı kullanıma uygun epoksi reçine ve
sertleştirici bazlı bir yapıştırıcıdır. Ahşap, cam, cam elyaf, kristal,
seramik, porselen, mermer, metal, deri, kauçuk, kumaş
5 DAKİKA malzemelerin ve sert plastik yüzeylerin yapıştırılmasında,
İŞL EM SÜRESİ
elektriksel parçalarının contalanmasında, mobilya ve diğer
birçok ev eşyasının tamir edilmesinde kullanılabilir. Polipropilen, polietilen, naylon,
PTFE ya da diğer esnek plastiklerde kullanılması tavsiye edilmez. Uygulamadan 2
saat sonra yapıştırılan yüzeyler kullanıma hazırdır. Kürleştikten sonra üzeri
boyanabilir, zımparalanabilir ve delinebilir.

Kod

Ambalaj

KL23

25 ml

Koli Adet
14 Adet

EPOXY QUICKSET ADHESIVE
A two-component solvent free adhesive consists of an epoxy
resin and a hardener. When mixed in equal ratio, the resin and
hardener react to produce a tough, rigid and high strength fast
curing bond. Can be used for bonding of wood, glass,
5 MINUTES fiberglass, crystal, ceramic, porcelain, marble, metal, leather,
SETTING TIME
rubber, fabric and rigid plastic substrates, sealing electrical
components, repairing furniture and most houseware materials. Not recommended
for polyethylene, polypropylene, nylon, PTFE or flexible plastics. After 2 hours
application will be ready to use. After curing it can be painted, sanded and drilled.

Code

Package

KL23

25 ml

Box Quantity
14 Pcs
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EPOKSİ ÇELİK YAPIŞTIRICI
Çift bileşenli, solvent içermeyen, hızlı kürleşen, son derece güçlü ve
çok amaçlı kullanıma uygun epoksi reçine ve sertleştirici bazlı bir
yapıştırıcıdır. Boşluk doldurma özelliği, bu yapıştırıcı sistemini
pürüzlü ve iyi oturmayan yüzeyler için uygun hale getirir. Metal,
5 DAKİKA beton, mermer, ahşap, cam, cam elyaf, kristal, seramik, porselen,
İŞL EM SÜRESİ deri, kauçuk, kumaş malzemelerin ve sert plastik yüzeylerin
yapıştırılmasında, elektriksel parçalarının contalanmasında, makine,
ev aleti, araç gereç, araba parçaları, boru, mobilya ve diğer birçok ev eşyasının tamir
edilmesinde kullanılabilir. Polipropilen, polietilen, naylon, PTFE ya da diğer esnek
plastiklerde kullanılması tavsiye edilmez. Kürleştikten sonra üzeri boyanabilir,
zımparalanabilir ve delinebilir.

Kod

Ambalaj

KL24

25 ml

Koli Adet
14 Adet

EPOXY STEEL ADHESIVE
A two-component solvent free adhesive consists of an epoxy resin and a
hardener. When mixed in equal ratio, the resin and hardener react to
produce a tough, rigid and high strength fast curing bond. The gap filling
property makes this adhesive system suitable for rough and poorly
5 MINUTES fitting surfaces. Can be used for bonding of metal, concrete, marble,
SETTING TIME wood, glass, crystal, ceramic, porcelain, leather, rubber, fabric and rigid
plastic substrates, sealing electrical components, repairing machinery,
appliances, tools, automotive components, pipes furniture and most houseware materials. Not
recommended for polyethylene, polypropylene, nylon, PTFE or flexible plastics. After curing it can
be painted, sanded and drilled.

Code

Package

KL24

25 ml
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Box Quantity
14 Pcs

MEGAPOX EPOKSİ YAPIŞTIRICI
Çift bileşenli, solvent içermeyen, hızlı kürleşen, son derece
güçlü ve çok amaçlı kullanıma uygun epoksi reçine ve
sertleştirici bazlı bir yapıştırıcıdır. Metal, beton, mermer, ahşap,
cam, cam elyaf, kristal, seramik, porselen, deri, kauçuk, kumaş
5 DAKİKA malzemelerin ve sert plastik yüzeylerin yapıştırılmasında,
İŞ L EM SÜRESİ
elektriksel parçalarının contalanmasında, makine, ev aleti,
araç gereç, araba parçaları, boru, mobilya ve diğer birçok ev eşyasının tamir
edilmesinde kullanılabilir. Polipropilen, polietilen, naylon, PTFE ya da diğer esnek
plastiklerde kullanılması tavsiye edilmez. Kürleştikten sonra üzeri boyanabilir,
zımparalanabilir ve delinebilir.

Kod

Ambalaj

KL22

16 ml

Koli Adet
240 Adet

MEGAPOX EPOXY ADHESIVE
A two-component solvent free adhesive consists of an epoxy
resin and a hardener. When mixed in equal ratio, the resin and
hardener react to produce a tough, rigid and high strength fast
curing bond. Can be used for bonding of metal, concrete,
5 MINUTES marble, wood, glass, crystal, ceramic, porcelain, leather, rubber,
SETTING TIME
fabric and rigid plastic substrates, sealing electrical components,
repairing machinery, appliances, tools, automotive components, pipes furniture and
most houseware materials. Not recommended for polyethylene, polypropylene,
nylon, PTFE or flexible plastics. After curing it can be painted, sanded and drilled.

Code

Package

KL22

16 ml

Box Quantity
240 Pcs
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2K EPOKSİ MACUN
Çift bileşenli, solvent içermeyen, hızlı kürleşen, son derece güçlü ve çok amaçlı
kullanıma uygun epoksi reçine ve sertleştirici bazlı macun formunda bir
yapıştırıcıdır. Boşluk doldurma özelliği, bu yapıştırıcı sistemini pürüzlü ve iyi
oturmayan yüzeyler için uygun hale getirir. Metal, beton, mermer, ahşap, cam,
cam elyaf, kristal, seramik, porselen, deri, kauçuk, kumaş malzemelerin ve sert
plastik yüzeylerin yapıştırılmasında, elektriksel parçalarının contalanmasında,
makine, ev aleti, araç gereç, araba parçaları, boru, mobilya ve diğer birçok ev
eşyasının tamir edilmesinde kullanılabilir. Polipropilen, polietilen, naylon, PTFE
ya da diğer esnek plastiklerde kullanılması tavsiye edilmez. Isı dayanımı -30°C /
+120°C arasıdır. Kürleştikten sonra üzeri boyanabilir, zımparalanabilir ve
delinebilir.

Kod

Ambalaj

KL21

40 gr

Koli Adet
32 Adet

2K EPOXY PUTTY
A two-component solvent free putty adhesive consists of an epoxy resin and a
hardener . When mixed in equal ratio, the resin and hardener react to produce a
tough, rigid and high strength fast curing bond. The gap filling property makes this
adhesive system suitable for rough and poorly fitting surfaces. Can be used for
bonding of metal, concrete, marble, wood, glass, crystal, ceramic, porcelain, leather,
rubber, fabric and rigid plastic substrates, sealing electrical components, repairing
machinery, appliances, tools, automotive components, pipes furniture and most
houseware materials. Not recommended for polyethylene, polypropylene, nylon,
PTFE or flexible plastics. It is resistant between -30°C / +120°C . After curing it can be
painted, sanded and drilled.

Code

Package

KL21

40 gr
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Box Quantity
32 Pcs

PUTTY MIX EPOKSİ MACUN
10 dakikada hızlı kürleşen, çift bileşenli, solvent içermeyen,
son derece güçlü, çok amaçlı kullanıma uygun macun
formunda epoksi yapıştırıcıdır. Metal, beton, mermer, ahşap,
cam, cam elyaf, kristal, seramik, porselen, deri, kauçuk, kumaş
10 DAKİKADA malzemelerin ve sert plastik yüzeylerin yapıştırılmasında,
MÜKEMMEL YAPIŞMA
elektriksel parçalarının contalanmasında, makine, ev aleti,
araç gereç, araba parçaları, boru, mobilya ve diğer birçok ev eşyasının tamir
edilmesinde kullanılabilir. Polipropilen, polietilen, naylon, PTFE ya da diğer esnek
plastiklerde kullanılması tavsiye edilmez. Isı dayanımı -30°C / +200°C arasıdır.
Kürleştikten sonra üzeri boyanabilir, zımparalanabilir ve delinebilir.

Kod

Ambalaj

KL20

55 gr

Koli Adet
24 Adet

PUTTY MIX EPOXY PUTTY
A two-component solvent free putty adhesive consists
of an epoxy resin and a hardener. When mixed in equal
ratio, the resin and hardener react to produce a tough,
rigid and high strength fast curing bond within 10
minutes. Can be used for bonding of metal, concrete,
10 MINUTES marble, wood, glass, crystal, ceramic, porcelain,
EXCELLENT ADHESION
leather, rubber, fabric and rigid plastic substrates,
sealing electrical components, repairing machinery, appliances, tools,
automotive components, pipes furniture and most houseware materials.
Not recommended for polyethylene, polypropylene, nylon, PTFE or
flexible plastics. It is resistant between -30°C / +200°C . After curing it can
be painted, sanded and drilled.

Code

Package

KL20

55 gr

Box Quantity
24 Pcs
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OXGLUE KİMYASAL KAYNAK
Özel formülü sayesinde birçok malzemeyi birbirine yapıştırabilen,
fiziksel dayanma gücü çelik için 290kg/cm2'ye, alüminyum için
210kg/cm2'ye kadar olan çok güçlü bir yapıştırıcıdır. 130°C ısıya
kadar kimyasal dirence sahiptir. Metal, taş, ahşap, seramik,
porselen, cam, fiberglas, iç/dış araç parçaları ve birçok sert
10 DAKİKADA plastik (PE ve PP hariç) gibi yüzeylerde kullanılabilir. Epoksi bazlı
MÜKEMMEL YAPIŞMA
değildir. Özellikle motor blok çatlakları, dişli kırılmaları,
radyatörler, petek çatlakları, su sızdıran borular, yakıt tankları, transformatörler vb. için
ideal bir yapıştırıcı ve dolgu sızdırmazlık sağlayıcıdır. Polar ve polar olmayan çözücülere
karşı özellikle THF & DMF'ye karşı dayanıklı değildir. Karıştırılan yapıştırıcı maksimum 1.5
dakika içerisinde uygulanmalıdır. Uygulamadan 10 dakika sonra yapışma işlemi başlar
ve 2 saat sonra yapıştırılan yüzeyler tamamen kullanıma hazırdır. Kürleştikten sonra
üzeri boyanabilir, zımparalanabilir ve delinebilir.

Kod

Ambalaj

KL10

16 ml

Koli Adet

1:1

1

OXGLUE CHEMICAL WELDING
Very special adhesive for steel resist up to 290kg /cm2, aluminium
up to 210kg /cm2. It is resistant up to 130°C. It can be used for
metals, stone, wood, porcelain, glass, fiberglass, internal/external
car parts and most hard plastics (except PE and PP). It’s not an
epoxy based adhesive. It is ideal for bonding and sealing of engine
10 MINUTES block cracks, gear cracks, radiators, pipes, fuel tanks and
EXCELLENT ADHESION
transformators. Against polar and unipolar solvent especially
THF & DMF it is not resistant. Mixed components must be used within 1.5 minutes.
Curing process starts in 10 minutes and after 2 hours application becomes ready to use.
After curing it can be painted, sanded and drilled.

Code

Package

KL10

16 ml
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2 Dakika / Minutes

10 Dakika / Minutes

5 Saat / Hours

144 Adet

Box Quantity
144 Pcs

2

3

Çelik
Steel
1cm2

290kg

4

Alüminyum
Aluminium
1cm2

210kg
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MS2060 ESNEK YAPIŞTIRICI
Yüksek mekanik direnç, hızlı anında tutunma, UV dayanımı, su ve hava
geçirmezlik, -30°C ile +100°C arasında geçici ısı direnci ve boyanabilirlik. Taş,
cam, seramik, çimento, deri, ahşap, tekstil, metal, plastik (PE, PP ve PTFE
hariç), konteyner, araç, araç karoseri ve HVAC (iklimlendirme) ekipmanlarının
imalatında yüzeylere mükemmel yapışma sağlar. Astarlanmış ve boyanmış
metaller, alüminyum, çelik, cam, cam lifi, ahşap ve duroplastikler,
güçlendirilmiş plastik vb. gözeneksiz yüzeylerin yapışma kuvvetini arttırmak
için idealdir. Ayrıca mekanik direnç ve esnekliğin aynı anda sağlanması
sayesinde sızdırmazlık macunu işlevini görür. Bu ürün benzersiz özellikleri
sayesinde genel tamir uygulamaları için mükemmel bir seçimdir.

Kod

Ambalaj

KL30

30 gr

Koli Adet
40 Adet

MS2060 FLEXIBLE ADHESIVE
High mechanical strength, high initial tack, adhesion for various substrates UV
resistant, waterproof, weatherproof, temporary thermal resistance in the range
of -30°C to +100°C and paintability. This product offers proper bonding for
various substrates including stone, glass, ceramic, cement, leather, wood,
textile, metals, plastics (except PE, PP and PTFE), manufacturing of containers,
vehicles, vehicle bodywork and HVAC equipment. Ideal for increasing the
adhesion strength of non-porous surfaces such as primed and painted metals,
aluminium, steel, glass, fiberglass, wood and duroplastics, reinforced plastics
and etc. Furthermore, providing mechanical strength and elasticity
simultaneously make it a perfect choice for general maintenance purpose.

Code

Package

KL30

30 gr
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Box Quantity
40 Pcs

SENZOR NÖTR YÜKSEK ISI SİLİKONU
+330°C’ye kadar sıcaklıklarda esnekliğini
koruyabilen
ve korozyona neden olmayan nötr
YÜKSEK ISI
D A Y A N I M I silikon bazlı sıvı conta. Otomobillerde,
makinalarda, ısıtma sistemlerinde, endüstriyel
fırınlarda, bacalarda vb. yüksek ısı ve sıcaklık
değişimlerine maruz kalacak contalama
uygulamalarında kullanılır. -50°C ve +330°C arası sıcaklık değişimlerinde
hacim kaybına ve çatlamalara karşı dirençlidir. Arttırılmış yağ dayanımına
sahiptir. Asit bırakmaz; beton ve hassas metaller üzerine uygulanabilir.
Kürleşme sırasında koku yapmaz. Saf silikondur, uçucu organik yağlar
içermez.
330
250
100

Kod

Ambalaj

KL40

85 gr

Koli Adet
40 Adet

SENZOR NEUTRAL GASKET MAKER
Non-corrosive neutral silicone gasket maker
which retains its flexibility in temperatures up
to +330°C. In gasketing applications where
UPTO
resistance to high temperatures and/or high
thermal cycling in automotives, machines,
heating systems, industrial owens, chimneys
etc... Resists shrinking and cracking caused by exposure to thermal cycling
between -50°C and +330°C. Improved oil resistance. Does not release any
acid and can be applied on sensitive metals and concrete. Almost odorless
cure. Pure silicone, does not contain any organic extender.
330
250
100

TEMPERATURE
RESISTANCE

Code

Package

KL40

85 gr

Box Quantity
40 Pcs
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MEGAFIT SABİTLEYİCİ ANAEROBİK YAPIŞTIRICI
Dişli bağlantı elemanlarının kalıcı olarak kilitlenmesi ve sızdırmazlığı
için tasarlanmıştır. Metal yüzeyler arasında şok ve titreşimden
kaynaklanan gevşemeyi ve sızıntıyı önler. Özellikle motor, pompa
gövdelerindeki vida ve somunlar, yüksek mukavemetin gerekli
olduğu diğer bağlantı elemanları gibi ağır hizmet uygulamaları için
uygundur. Çelik gibi aktif yüzeyler üzerindeki uygulamalar için de
uygundur. Yüksek sıcaklık performansı ve yağ toleransı sunar. Kesme,
yağlama, korozyon önleme ve koruma sıvıları gibi çeşitli yağlardan
kaynaklanan küçük yüzey kirlenmelerini tolere eder.

Kod

Ambalaj

KL50
KL51
KL52

20 ml
50 ml
250 ml

Koli Adet
12 Adet
12 Adet
12 Adet

MEGAFIT THREADLOCKING ANAEROBIC ADHESIVE
Designed for permanent locking and sealing of threaded fasteners. Cures
when confined in the absence of air between close fitting metal surfaces and
prevents loosening and leakage from shock and vibration. Particularly suited
for heavy duty applications such as studs into motor housings, nuts onto
studs in pump housings and other fasteners where high strength is required.
Suitable for applications on active substrates such as steel surfaces and offers
high temperature performance and oil tolerance. Tolerates minor surface
contaminations from various oils, such as cutting, lubrication, anti-corrosion
and protection liquids.

Code

Package

KL50
KL51
KL52

20 ml
50 ml
250 ml
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Box Quantity
12 Pcs
12 Pcs
12 Pcs

PU DENİZ TUTKALI
Mobilya imalatında ve tamirinde. Hemen her türlü
ahşabı birbirine, metale, taş, tuğla ve betona
yapıştırmada. Ahşap yapı elamanlarının yapıştırılması
ve tamirinde. Süratli kuruyan düşük viskoziteli sıvı,
şeffaf poliüretan yapıştırıcı. Açık sarı, şeffaf. Kısa
açık-zaman ve presleme süresi. Ahşap, beton ve metal
yüzeylere güçlü yapışır. İç ve dış mekanlarda kullanıma uygun. Sınırlı
büyüme yapar, boşlukları doldurur. Suya, rutubete ve hava şartlarına
son derece dayanıklıdır. D4 sınıfındadır (DIN EN 204 standardına göre).
l kilit kapak
öze

açık

palı
ka

Kod

Ambalaj

KL60

500 gr

Koli Adet
24 Adet

PU MARINE ADHESIVE
Bonding almost every type of wood to each other, to metals,
to stone, bricks and concrete. Bonding and repairing
wooden construction materials. Furniture production and
mending. Polyurethane based fast-cure and low-viscosity
liquid transparent adhesive. Transparent, light yellow. Short
open-time and press-time. Excellent adhesion to wood,
stone, metal and concrete. Suitable for indoor and outdoor applications. Gap
filling property with limited expansion. Extremely resistant to water, moisture and
weather conditions. Meets D4 criteria (according to DIN EN 204 standard).
off

on

cial locking
spe

Code

Package

KL60

500 gr

Box Quantity
24 Pcs
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HIZLI YAPIŞTIRICI
İç ve dış mekanlarda; Mdf, ahşap, metal,
alüminyum, mermer, beton, taş, granit, seramik,
doğal taş, kauçuk, deri ve birçok sert plastik
yüzeyin saniyeler içerisinde, hızlı ve kolay bir
şekilde birbirine yapıştırılması için kullanılan çift
bileşenli yapıştırıcıdır. Dik yüzeyde akma yapmayan
siyanoakrilat yapıştırıcı ve aerosol hızlandırıcıdan oluşur. 15 saniye
içerisinde çok güçlü tutunma sağlar. Gözenekli yüzeylerde
kullanılabilir.

Kod

Ambalaj

KL01
KL02

200 ml
400 ml

Koli Adet
24 Adet
24 Adet

FAST ADHESIVE
An adhesive set which consists of high viscosity
cyanoacrylate adhesive and activator. High
bonding strength, suitable for vertical surfaces.
Suitable for MDF, wood, chip wood, rubber, most
plastics, leather and other common substrates.
Especially suitable for the applications where cure
speed needs to be accelerated. Although it has a degree of gap filling
ability, it is generally recommended for use on close-fitting parts and
fairly smooth, even surfaces.

Code

Package

KL01
KL02

200 ml
400 ml
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Box Quantity
24 Pcs
24 Pcs

Türkiye Genel Distribütörü

Orta Mh. Atayolu Cd. Boya ve Vernikçiler San. Sit.

+90 (216) 912 27 41

info@grossmerk.com

+90 (549) 503 4 503

www.grossmerk.com

