
MİNERALLEŞTİRMENİN

BÜYÜSÜ

Mükemmel planlanmış ve mimari açıdan dikkat çekici

projeler sizin kartvizitinizdir.

Onları nemden ve çevresel etkilerden koruyun

binalarınız uzun süre güzel kalsın.   

AXA sigortadan 10 yıllık garanti güvencesi



Mineralizasyon nedir?

Tek bir işlemle, ProtecD yüzeye nüfuz eder

ve %100 organik bir biçimde minerallere kesin ve

geri dönüşümsüz olarak bağlanır.

Nesneleriniz; nem, tuzlu hava, don, kir, asitler, her 

türlü sıvı, mantar ve yosun gibi

nüfuz edebilecek ve zarara neden olabilecek her 

şeyden kalıcı olarak korunur.

YATAY VE DİKEY ZEMİNLER İÇİN

Minerallerin dış görünüşünde bir değişim meydana 

gelmez ve zemin parlamaz.

İşlem uygulanan yüzeyler, nefes almaya devam 

ederken basınca ve asitlere karşı dayanıklı hâle 

gelir. Aşınma yavaşlar ve boyalar 2 ile 3 kat daha

uzun süre zeminde kalır.

Size örnekler göstereceğiz…



Premium Mineralizör
F2 ve TF 
ÜRÜNLER kısmında daha detaylı açıklama

Kalıcı koruma için:



Yenileme ve onarım için
ÜRÜNLER kısmında daha detaylı açıklama



Açık alanda betonun korunması
Nem, kir, yosun karşısında koruma

YATAY ve DİKEY ZEMİNLER İÇİN



DİKEY ve YATAY ZEMİNLER İÇİN

İç alanda betonun korunması

için
Nüfuz eden kirler, her çeşit sıvı ve leke karşısında koruma



Doğal ve suni taştan favori projelerinizin

korunması için

YATAY ve DİKEY ZEMİNLER İÇİN

Nem, hava etkisi, kir, yosun ve grafiti 

karşısında koruma



Oteller ve restoranlar VIP 

müşterilerimizdendir
ProtecD ile yapılan koruyucu işlem

. temizliği kolaylaştırır

. aşınmayı azaltır

. tüm beton ve taş yüzeylerin dayanıklılığını arttırır

. restoran ve havuz teraslarını lekelerden ve nüfuz eden

sıvılardan korur

. banyoların gider yerlerini mantardan korur.



Klinker cephelerin 

korunması



Havuz alanının korunması
YATAY ve DİKEY ZEMİNLER İÇİN

ProtecD, ayrıca tuzlu

suya yakın teraslarınızı

çeşitli etkilerden (su, 

rüzgar ve güneş etkisi)

korur.

Projemiz Quai des 

J4, Mu Cem,

Marsilya



Cephelerde oluşan hasar örnekleri

Ev cephelerinde

nem, don ve tuzlu

hava sebebiyle 

ortaya çıkabilecek 

zararların önüne 

ProtecD ile koruyucu

işlem yardımıyla

geçilebilir.

Bu zararlar zaten

ortaya çıkmışsa, 

bunları onarabilir ve

cephelerinizi

gelecekte bu 

zararların tekrarına

karşı koruyabiliriz.



Açık alanda her tür doğal ve yapay taşın

korunması
Nem, don, çevresel etkiler, leke ve sakız karşısında koruma



Barbekü alanlarının yağ ve sıvı 

lekelerinden korunması
DİKEY ve YATAY ZEMİNLER İÇİN



Gözenekli doğal taş levhalar ve iç

kısımdaki derzler için özel koruma

YATAY ve DİKEY ZEMİNLER İÇİN



Havuzların, süs havuzlarının ve göletlerin 

astarlanması ve temelleri için koruma

Derslerin korunması için



Depoların ter türlü leke ve sıvı 
karşısında korunması

Referans projemiz:

Entropot -

Provence’ta

yöresel yemek

üreticisi,

Doğu Fransa



Otopark ve garajlarda petrol ve benzin

sızıntısına karşı koruma
REFERANSLARIMIZ kısmında BMW Testcenter, Istres projemizi inceleyin

Örnekler:

Yukarı: Sokakta park alanları

Sağ: Otopark



Tuğla ve kayrak çatıların yosun

karşısında korunması



Nem ve don hasarı örnekleri

Bu tarz su ve don

hasarları ProtecD

sayesinde önlenebilir.

Bu hasarlar zaten 

meydana gelmişse, 

zeminlerinizi tamir 

etmeye yardımcı 

olabiliriz ve bu tür 

nem ve don 

hasarlarından kalıcı 

olarak kurtulmanızı 

sağlayabiliriz.



Grafiti karşısında koruma

Ev cepheleri ve duvarlar kendini sanatçı sanan insanların favori mekanlarıdır.

Bu beton, doğal ve suni taş, mermer, klinker, kuvars beton veya kayrak zeminleri ProtecD ile koruyun

ve grafitiyi kolayca çıkarın.

Yukarı ve sol: Nem ve grafiti hasarı



Köpeklerin bölge işaretlemeleri ve insanların sokakta

idrar yapmaları karşısında koruma
Sokakta idrar yapmak çirkin bir konudur; ancak bu aktivite, bar alanları, 

merdivenler ve otoparklarda neredeyse bir spor kadar popülerdir.

Köpekler, bölgelerini evlerin ve duvarların köşelerinde işaretlemeyi severler

…

Zeminlere ProtecD ile koruyucu işlem 

uygulandığı zaman, zemine çarpan 

sıvı aynı şekilde geri sıçrar (duvar geri 

püskürtür) ve idrar zemine nüfuz 

edemediğinden yalnızca suyla bile 

idrarı ve kokusunu temizlemek 

mümkündür.



Tavsiyemiz: ProtecD'yi astar boya olarak

kullanın!

. Basınçlı sprey ile çok daha hızlı şekilde uygulanır

. Kullanılan boyalar 2-3 kat daha uzun süre zeminde kalır



Bahsettiğimiz koruyucu etkileri incelediğiniz için teşekkür ederiz.

ProtecD'yi kullanarak sizi ikna edebilmeniz için sizin tarafınızdan seçilen

örnek bir bölgeye işlem uygulamaktan mutluluk duyarız.

Bizi arayın, bize bir e-posta gönderin veya

Canlı Sohbetimizi ziyaret edin.

Size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız.

PROTECD EKİBİ


