
MİNERALLEŞTİRMENİN

BÜYÜSÜ

Tarihi binalar nesiller boyu bizimle kalmışlardır 

ve gelecek nesilleri de etkilemeye devam edebilmeleri için

daha yüzyıllar boyunca bizimle kalmalıdırlar.

AXA Sigorta tarafından 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



... Yenilemeden ve nem, don ve hava 

koşullarına karşı korumadan sonra ....

1740 civarında inşa edildi

1800 civarında inşa edildi

1900 civarında inşa edildi



... Koruma altına alınan villaların

korunması için



... Tarihi binaların yenilenmesi ve

korunması için



…Eski mahzenlerin duvarlarını ve

zeminlerini kirden ve her türlü 

sıvıdan korumak için
- özellikle şarap imalathaneleri ve restoranlar için uygun -



Grafiti karşısında koruma
Sözde sanatçılar, tarihi eserleri ve heykelleri 

mahvedebilirler. Grafitiyi temizlemek çok zahmetli bir iştir 

ve genellikle mineral alt tabaka gerekli olan yoğun 

temizleme işlemi sonrasında hasar görür.

Fakat eğer zeminler ProtecD ile korunursa – bu koruma 

kalıcıdır – boya minerallere bağlanamaz ve bu yüzden 
de grafitinin ortadan kaldırılması kolay bir hâle gelir.



Yosunun ortadan kaldırılması ve 

buna müteakip kalıcı koruma 

sağlanması için



Tuğla ve kayrak çatıların yosun karşısında

korunması



…Köpeklerin bölge işaretlemeleri ve 

sokakta idrar yapma karşısında koruma
Köpekler, bölgelerini evlerin ve duvarların köşelerinde işaretlemeyi severler.

Sokakta idrar yapmak kötü bir olaydır, ancak tarihi yapılar bile bu konuda 

güvende değillerdir.

Yüzeyler ProtecD ile korunduğunda, 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 


