
MİNERALLEŞTİRMENİN

BÜYÜSÜ

Uzun süredir Fransa’nın güneyindeki şehir ve 

belediye yönetimleriyle yaya bölgelerinin, meydanların

mesire alanlarının, okulların ve diğer kamu binalarının

korunması konusunda başarılı bir şekilde çalışıyoruz.

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



Nem ve don karşısında koruma
Tamamlanmış proje - referans örneği

Solda: Bir yaya bölgesinin don hasarı

görmesinden sonraki hatalı tamiratı.

Sağda: Lambesc’deki projemiz – yaya 

bölgesine ProtecD ile koruyucu işlem 

uygulandı. Don hasarı bir daha

görülmeyecek

Müşterimiz: Lambesc yönetimi 



.

Toz, kir ve sakız karşısında koruma
Tamamlanmış projelerimiz Aix en Provence ve Marsilya yaya bölgeleri ile 

koruyucu işlem görmemiş bir bölgenin karşılaştırması (Müşterilerimiz: Aix en 

Provence ve Marsilya şehir yönetimleri)

16.03.18 tarihinde çekilen fotoğraflar– Daha eski fakat koruyucu işlem uygulanan zeminler ile yeni fakat 

koruyucu işlem uygulanan zemin arasındaki fark dikkat çekicidir.

2013 Kış - ProtecD’li
2013 Kış – ProtecD’li2015’te inşa edilen 

yeni yaya yolu –
ProtecD’siz



Marsilya Havaalanı önündeki test bölgesi
Aradaki fark yağmurlu havalarda iyice belirgin bir durumdadır



Projemiz: J4 Rıhtımı, Mu Cem, Marsilya Projemiz: Marsilya Eski Liman gemi 

(Müşterimiz: Marsilya şehir yönetimi) demirleme alanı                          

(Müşterimiz: Marsilya şehir yönetimi)

Tuzlu su karşısında koruma
Tamamlanmış projeler – Referans örneklerimiz



Sahil mesire alanlarının tuzlu su, rüzgar, kir ve 

sakız karşısında korunması



Köprülerin, iskelelerin ve setlerin tuzlu su ve yosun 

karşısında korunması

Deniz kıyısında ve denizin içinde bulunan yapılar yoğun bir şekilde tuzlu su 

etkisine maruz kaldıklarından bu bölgelerde bu sebepten hasarlar çok 

yaygındır. Deniz suyu ve tuzlu hava klorür yoğunluğuna neden olur. Bu tür 

binaların nasıl korunacağını biliyoruz.



Nem ve don karşısında koruma
DİKEY ÖRNEKLER

Solda: Don hasarı görmüş klinker ve beton cephe

Sağda: Projemiz – Hasarları önlemek için tedbir: Marsilya Üniversitesi 

Kütüphanesi’nin ön cephesinin korunması



Dış cephelerin nem, don, kir ve grafiti 

karşısında korunması



Klinker cephelerin nüfuz eden 

nem, kir ve grafiti karşısında 

korunması



Tuğla ve kayrak çatıların yosun

karşısında korunması



Grafiti karşısında koruma

Duvarlar, yaya alanları, alt geçitler… Hiçbir yer yeteneklerini sergilemek isteyen 

insanlardan güvende değildir. Bölge halkına göre ise bu tarz “sanat eserleri” çoğunlukla 

karalamadan başka bir şey değildirler. Duvar yüzeylerine ProtecD ile koruyucu işlem 

uygulayın ve grafitileri ortadan kaldırmanız kolaylaşsın.

Projemiz: Du Sablier Spor Salonunda yalnızca 2,50 metre yüksekliğe 

kadar işlem uygulandı (Müşterimiz: Marsilya şehir yönetimi). İşlem 

gören ve işlem görmeyen yüzeylerin dış görünüşlerinde bir fark 

görülmemektedir – Projedeki partnerimiz:



Yüzme havuzlarının, süs havuzlarının, 

çeşmelerin ve derzlerinin korunması ve 

astarlanması



Otoparkların ve garajların yağ ve benzin 

sızıntıları karşısında korunması
REFERANSLARIMIZ kısmında projemiz BMW Testcenter, Istres’i inceleyin

Örnekler: 

Yukarı: Sokaktaki park alanları

Sağ: Katlı otopark



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


