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İHTİYAÇLARINIZ İÇİN 
ÇÖZÜMLER
Bostik, inşaat pazarlarında lider bir küresel 
yapıştırıcı uzmanıdır. Yapıştırıcılarımız her 
yerde bulunabilir ve zemin kaplamaları çeşit-
lendikçe genişlemektedir. Bu talebi karşılamak 
için birçok kaplama ve yüzeyle uyumlu yüksek 
performanslı çözümler geliştirdik. Çözümle-
rimiz solvent içermez ve güçlü bir tutuşu ga-
ranti eder. Yoğun trafiğe veya tekerlek yüklerine 
maruz kalan en zorlu ortamlarda kullanım için 
tasarlanmıştır.

TAAHHÜTLERİMİZ 

İNSANLARIN GÜNLÜK HAYATINA DOKUNAN VE  
İYİLEŞTİREN YENİLİKÇİ KALİTELİ ÜRÜNLER SUNMAK.

 
MÜŞTERİLERİMİZE EN GÜÇLÜ ZORLUKLARDA BİLE 
EN YÜKSEK PERFORMANS VE KALİTE SEVİYELERİNE 
ULAŞMALARINI SAĞLAYAN ÇÖZÜMLER SUNMAK.

MÜŞTERİLERİMİZİN DESTEK İHTİYAÇLARINA  
YAKIN OLMAK. 

PİYASAYA DAHA SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇÖZÜMLER  
SUNMAYA ÖNCELİK VERMEK.
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LVT KOLAY!  
LVT TREND!
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En güncel zemin trendleri tamamen 
stil ve işlevsellik ile ilgilidir. 
Tasarımcılar, mekanlarına uygun 
zemin çeşitleri ister. LVT zeminler, 
perakende, konaklama, iş yeri, 
eğitim ve daha fazlası dahil olmak 
üzere çok çeşitli alanlar için 
mükemmeldir…

LVT (Lüks Vinil Karolar), 
plakalar veya karolardaki modüler PVC 
zeminlerdir. Modüler PVC zeminler, uzun 
süredir devam eden rulo halindeki PVC teklifini 
tamamlayan yeni nesil PVC’dir.
Amaç, daha çağdaş formatlar oluşturmak için 
yeni teknolojileri kullanmak ve parke ve karo 
görünümüne daha yakın olmaktır.
LVT’nin başarısı, sunduğu geniş ürün 
yelpazesinden kaynaklanmaktadır. Çeşitli 
renkler ve sınırsız tasarım yelpazesi vardır.
Uygulama söz konusu olduğunda, mevcut 
eğilim sadeliğe doğrudur. Profesyoneller ve özel 
kişiler artık en büyük kurulum kolaylığı sunan 
LVT’yi tercih ediyor.

Lüks Vinil Karo

Sök-Tak

Lüks Vinil Tahta

LVT’NİN BAŞLICA FAYDALARI:
Formatlar ve boyutlar dahil  
SONSUZ OLANAKLAR.
Geniş renk yelpazesi ile  
EŞSİZ TASARIMLAR  
ve desenler YARATMAK KOLAY.
UZUN ÖMÜRLÜ PERFORMANS,  
ağır yaya ve tekerlek trafiğine dayanır. 
Yumuşak döşeme sistemlerimizi kullanarak 
UYGULAMASI KOLAY.
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1

GELENEKSEL 
YAPIŞTIRMA YÖNTEMİ
Ağırlıklı olarak üçüncül 
sektörde ve aynı zamanda 
konutlarda kullanılan uzun 
ömürlü çözümler.

2

OLAĞANÜSTÜ 
ŞARTLARDA 
YAPIŞTIRMA
Nem ve ısı koşullarında, 
örneğin ıslak odalar ve 
cumbalı pencerelerin 
arkasında kullanılan  
özel çözümler.

3

SÖK-TAK SİSTEM  
UYGULAMASI
Bu yöntem, LVT’nin  
en son uyarlamasıdır. 
Özellikle kaplamaların  
sık sık değiştirilmesi 
gereken mağazalar  
için uygundur.

PROJELERİNİZE UYGUN  
3 KURULUM YÖNTEMİ
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UYGULAMADAN ÖNCE
DOĞRULAMALISINIZ 

Yapıştırıcının zemin kaplaması ile  
uyumluluğu (pürüzlü, dokulu, pürüzsüz...).

İş durumu ortamına bağlı olarak  
uygulama yöntemi.

Uygulamaya bağlı olarak işin türü  
(yoğun trafik, harici kullanım, sıcaklık  
 değişimi, ıslak odalar...).

ALT ZEMİN ONARIMI 
Daha sonra herhangi bir sorunla 
karşılaşmamak için alt zeminde herhangi 
bir çatlak veya düzensizlik olup olmadığını 
kontrol etmek önemlidir. Bunun için doğru 
Bostik tamir ürününü kullanmalısınız.

NEM GEÇİRMEZ MEMBRAN 
Nem, binalarda en sık karşılaşılan 
sorunlardan biridir. Zemininizi korumak 
için şantiyeye bağlı olarak kalan nemi 
bastırmanız veya yükselen nemi 
engellemeniz gerekir.

ASTAR 
Ardından, alt zemin emilimini ortadan 
kaldırmak ve kontrol etmek için astarlama 
aşaması gelir. Bu adımı atlarsanız, alt 
zemininizde kaplama boyunca belli  olacak 
sorunlarla karşılaşacaksınız.

KENDİNDEN YAYILAN ŞAP 
Alt zemini mükemmel ve pürüzsüz hale 
getirmek için, kullanım türüne bağlı 
olarak uygun bir kendiliğinden yayılan şap 
kullanmalısınız.

HAZIRLIK ÖNEMLİDİR!
ALT ZEMİN HAZIRLIĞI  
HER İYİ UYGULAMA İÇİN TEMELDİR
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1

GELENEKSEL 
YAPIŞTIRMA 
YÖNTEMİ 
Perakende mağazaları, oteller, restoranlar, ofisler, sağlık 
merkezleri… Yüksek miktarda trafik ve faaliyete maruz 
kalan zeminler  çoğu zaman  kolayca yıpranır. Geleneksel 
yapıştırma yöntemi, yoğun trafik alanları ve çeşitli 
kısıtlamalara tabi olan kaplamalar dahil olmak üzere tüm 
bu sektör türlerine uyum sağlar.
Ayrıca, bu uygulama yöntemi, lüks vinil döşemenizi alt 
zemine yapıştırmak için bir yapıştırıcı kullanılmasını içerir. 
Bostik mükemmel bir çözüm sunar, yapıştırıcılarımız 
zemin kaplamasının doğal özelliklerini korumasını 
sağlayan boyutsal stabilite yaratır.
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GÜÇLÜ BİR YAPIŞTIRMA 
İÇİN 4 ADIM!

Alt zemini, Bostik astar ile uyumlu 
doğru bir Bostik Kendinden yayılan 
şap ile hazırlayın.

Yapıştırıcı yapışkan halde iken zemin 
kaplamasını döşeyin. Yapıştırıcının 
kürlenme süresine ulaşmak için  
24 saat bekleyin.

Yapıştırıcıyı alt zemine dökün 
ve ürünü spatula A2 (≈ 260 g/
m²) ile uygulayın. Yapıştırıcının 
zemin kaplamasına iyi bir şekilde 
aktarılmasını sağlamak için bekleme 
süresine dikkat edin (5 - 10 dakika).

Yapıştırıcının mükemmel şekilde 
aktarılmasını sağlamak ve doğru nihai 
sonucu elde etmek için ağır bir metal 
rulo  kullanın. (+/- 60 kg)

1

3

2

4

LVT İÇİN KISA 
BEKLEME SÜRESİ VE 
GÜÇLÜ İLK TUTUNMA 
ÖZELLİKLERİ İLE 
2 İDEAL ÜRÜN
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2

OLAĞANÜSTÜ 
ŞARTLARDA 
YAPIŞTIRMA
ISLAK ODA LVT TASARIMI
Bir banyo veya mutfak, güçlü kısıtlamalara tabidir: 
Nem, deterjanlarla sık temizlik vb. Uygun bir yapıştırıcıya 
sahip olduğunuz sürece bu tür ortamlarda LVT zemin 
kaplamasını yapıştırmak mümkündür. Yapıştırıcı kalitesi 
ne kadar yüksek olursa, nem nedeniyle bükülme olasılığı 
o kadar düşüktür. Neme dayanıklı Bostik yapıştırıcı 
çözümleri sayesinde artık yatak odası ve banyoda aynı 
zemine sahip olmak mümkün.
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Bir cumbalı pencerenin, atriyumun veya cam cepheli binanın arkasına 
yapıştırılan LVT, önemli ölçüde termal değişime maruz kalabilir. Alanınız 
için ideal zemin seçeneğini seçmek, hem uyarlanmış bir uygulama 
yöntemi hem de yüksek performanslı bir yapıştırıcı gerektirir. BOSTIK 
yapıştırıcıların kullanıldığı zorlu koşullar için yapıştırıcı uygulaması, herhangi 
bir deformasyonu önler ve sıcaklık değişimlerine karşı dayanıklıdır.
Bir cumbalı pencerenin, atriyumun veya cam cepheli binanın arkasına 
yapıştırılan LVT, önemli ölçüde termal değişime maruz kalabilir. Alanınız 
için ideal zemin seçeneğini seçmek, hem uyarlanmış bir uygulama 
yöntemi hem de yüksek performanslı bir yapıştırıcı gerektirir. BOSTIK 
yapıştırıcıların kullanıldığı zorlu koşullar için yapıştırıcı uygulaması, herhangi 
bir deformasyonu önler ve sıcaklık değişimlerine karşı dayanıklıdır.

SICAKLIK  
DEĞİŞİMİNE  
DİRENÇ!

NEME MARUZ KALAN 
VEYA TERMAL STRESE 
MARUZ KALAN ALANLAR 
İÇİN 2 YÜKSEK 
PERFORMANSLI ÜRÜN
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3

SÖK-TAK 
SİSTEM 
UYGULAMASI 
Her pazar segmentinin kendine özgü özellikleri ve 
kısıtlamaları vardır. Bir mağazada, aksama süresi, yeri 
yenilerken dikkate alınması gereken çok önemli bir 
unsurdur.
LVT SÖK-TAK Sistem zemin uygulaması, minimum kesinti 
süresi sağlar. Bostik, kolay uygulama ve kısa bekleme 
süresi ile daha da hızlı sistemler geliştiriyor. 
Servise hızlı bir dönüş için hızlı bir kendiliğinden yayılan 
şap gereklidir.
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HIZLI & KOLAY  
UYGULAMA

Alt zemini, özellikle daha hızlı bir 
uygulama için tasarlanmış doğru 
bir Bostik astar ve kendiliğinden 
yayılan şap ile hazırlayın.

FIX A760 TECH’i 12 mm 
damlatmayan kısa tüylü rulo ile 
uygulayın. (≈ 100 g/m²).

Yapıştırıcının mükemmel şekilde 
aktarılmasını sağlamak ve doğru 
nihai sonucu elde etmek için ağır 
metal rulo kullanın. (+/- 60 kg).

Zemin kaplamasının verimli bir şekilde 
döşenmesi için alt zemine bağlı 
olarak gerekli bekleme süresine 
uymalısınız.  (> 45 dakika)

YÜKSEK TUTUŞLU VE 
KALICI YAPIŞKAN FİLMLİ  
YÜKSEK MUKAVEMETLİ 
SÖK-TAK YAPIŞTIRICI

1

3

2

4
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STIX A540 
MULTI PLUS

Her türlü yumuşak zemin  
kaplamaları için çok amaçlı 
zemin yapıştırıcısı.

TANIM

ANA FAYDALAR

MEVCUT BOYUT

YAPIŞMA DİRENCİ

İLK TUTUNMA

YÜKSEK SICAKLIK DİRENCİ

ISLAK ODALAR

DIŞ MEKAN

BEKLEME SÜRESİ

AÇIK ZAMAN 

YAYA TRAFİĞİ

KÜRLEME SÜRESİ

LVT İÇİN TÜKETİM / ARAÇLAR

EMICODE

IMO DENİZ SERTİFİKASI

- İyi ilk yapışma 
- Çok amaçlı 
- Ekonomik

14 kg

**

** 

5 - 10 dk

15 - 20 dk

24 saat

48 saat sonra

Mala N° 1 - A2 
≈ 260 - 320 g/m²  

EC1+

STIX A550  
POWER ELASTIC

LVT ve kauçuk kaplamalar için 
yüksek performanslı zemin 
yapıştırıcısı.

- LVT ve kauçuk için ideal
- Kısa bekleme süresi
- Yüksek performans

6 kg - 13 kg

***

*  ıslak yapışma

5 - 10 dk

25 - 30 dk

24 saat

48 saat sonra

Mala N° 1 - A2 
≈ 260 - 320 g/m² 

EC1+

STIX A800 
PREMIUM

Levha ve karolardaki her türlü 
yumuşak zemin kaplamaları 
için yüksek performanslı zemin 
yapıştırıcısı.

- LVT ve kauçuk için ideal
- Kısa bekleme süresi
- Yüksek ilk tutunma

6 kg - 13 kg

***

***

5 - 10 dk

30 - 60 dk

12 saat

24 - 48 saat arası

Mala N° 1 - A2 
≈ 260 g/m²  

EC1+

STIX A930 
MULTI FASER

LVT ve kauçuk kaplamalar için 
liflerle güçlendirilmiş yüksek 
performanslı zemin yapıştırıcısı.

- İyi ilk yapışma
- Kısa bekleme süresi
- Sert nervür yapıştırıcısı

13 kg

***

*  ıslak yapışma

5 - 10 dk

20 dk

24 dk

48 dk sonra

Mala N° 1 - A2 
≈ 260 g/m²  

EC1+

ÜRÜNE GENEL BAKIŞ
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STIX P956   
2K

Ağır kısıtlamalara maruz kalan 
zemin kaplamaları için yüksek 
dirençli 2K poliüretan yapıştırıcı.

- Çok yüksek yapışma  
   performansı
- Neme ve ısıya dayanıklı
- İç-Dış Mekan

6 kg - 8 kg

****

*

none

1 saat

24 saat

48 saat sonra

Mala N° 1 - A2  
≈ 400 g/m²  

EC1+

FIX A760 
TECH

Sök-Tak sistem LVT, halı ve vinil 
karolar için yüksek performanslı 
yapıştırıcılar.

- Kaplama kaldırma ve değişim
- Yüksek performanslı,  
   kalıcı yapışkan film
- Emici olmayan veya  
   emici yüzeyler

2 kg - 5 kg - 19 kg

*

**

> 45 dk

kalıcı

anında

-

12mm damlatmayan rulo 
≈ 100 g/m²

EC1+

STIX H995 
ELASTIC EXTREM

Islak odalarda veya yoğun trafik 
olan yerlerde yumuşak zeminler 
için yüksek dirençli hibrit zemin 
yapıştırıcısı.

- Yüksek trafikli alanlar
- Neme ve ısıya dayanıklı
- Olağanüstü kesme  
   mukavemeti

16 kg

****

*

10 dk

40 dk

24 saat

48 saat sonra

Mala N° 3 - B2 
≈ 320 to 380 g/m²  

EC1+

ÜCRETSİZ EĞİTİMİNİZİ ALIN!
Bostik AKADEMİ, inşaat sektöründeki 
profesyoneller için özenle oluşturulmuş bir bilgi 
merkezidir.
Bostik AKADEMİ’de ihtiyaçlarınıza mükemmel 
şekilde uyan, size özel bir eğitim programı 
yaşayacaksınız.
Son derece yetenekli Teknik Ekibimiz, ürün 
portföyümüzü, en iyi uygulama yöntemlerini ve 
temel endüstri önerilerini sunacaktır. Ayrıca, size 
ve ekibinize özel eğitimler de sunabiliyoruz.
www.bostik-academy.com



Bostik Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Merkez: Mecidiyeköy Mh. Oğuz Sk. Biz Plaza No: 4A/7 Zemin Kat 34381 Şişli, İstanbul
Çorlu Fabrika: Yulaflı köyü, Tavşanlı mevkii Çorlu, Tekirdağ
İnegöl Fabrika: Babasultan Yolu No:1 16400 İnegöl, Bursa
E-mail: info.tr@bostik.com
an Arkema company
www.bostik.com


