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1985 yılında Kıbrıs’ta Magosaya bağlı Aslanköy’de Alçı üretimine başlayan    
Hasan Onalt Sanayi Ltd, daha sonra boya ve yapı kimyasalları ile üretime devam etmiştir. 
Durmaksızın her geçen gün gelişerek ürün çeşitliliğini artırmaktayız. Hasan Onalt Sanayi Ltd 
olarak, 27 yılı aşkın bir süreyi geride bırakmanın mutluluğu ve heyecanı içindeyiz.

Bu güne kadar kat ettiğimiz yola baktığımızda, gurur verici bir tablo çıkıyor karşımıza. 

1995’ten beri ISO 9001 sertifikasına sahip olan firmamız, saygın bir kurum olan “Trade Leaders 
Club” tarafından 2008 yılında “Kalite ve Teknoloji Ödülü”ne layık görülmüş ve Paris’te yapılan 
seramonide kaliteli üretimin ödülünü almıştır. Bu çatı altında çalışan her bireyin azmi, çalışma aşkı 
ve emeğiyle bu günlere kadar gelen grubumuz geçmişten geleceğe uzanan bir köprü aslında. 
Geçmişin birikimleri ve geleceğin teknolojilerini birleştirerek doğru bir yolda, sağlam adımlar 
atarak hem kendimiz, hem de ülkemiz için son derece yararlı faaliyetlerde bulunduk. Boya, alçı 
ve yapı kimyasalı sektörünün gelişip büyümesinde ve sektörümüzü pek çok “ilk” ile tanıştırmada 
hep bizim adımız anıldı. Çünkü “KALE BOYA” grubu  ailesine mensup olan herkes bu işe yüreğini 
koyarak çalıştı. Kalite bizim için bir gelenek, yenilik ise bir görev olmuştur.

Bugün geldiğimiz noktada, ülke sınırlarını aşan markamız, adanın her noktasında tüketiciyle 
buluşmaktadır. 220’nin üzerinde bayisi ve 290 ürün ana grubu bulunan Kale Boya Grubu  boya alçı 
ve yapı kimyasalları seköründe tartışmasız Pazar lideridir. Hiçbir zaman kaliteden ödün vermeden, 
teknoloji ve yeniliği hep ön planda tutarak ve müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik çözümler 
geliştirerek çalışmayı ilke edindik.

Bugünlere kadar gelen ve gelecekte de devam edecek bu yolculukta bize eşlik eden tüm 
çalışanlarımıza bayilerimize ve tüm halkımıza teşekkürü bir borç biliyor, gelecekte başarılarla dolu 
güzel günleri paylaşmaya devam edeceğimize yürekten inanıyorum.

En iyi dileklerimle,

Halil Onalt 

In 1985, Hasan Onalt Industrial Co., Ltd. started production in Cyprus Magosa in Aslanköy  
connected, then continued to paint and building chemicals, non-stop, and continued throughout 
the day. Hasan Onalt Industrial Co., Ltd., as a time of more than 27 years leaving behind great joy 
and excitement.

When we look at the road that we have come to this day, we come upon a table proud.

Our company has ISO 9001 certified since 1995, the prestigious "Trade Leaders Club" in 2008 by 
the "Quality and Technology Award" was awarded the ceremonial and high-quality production 
award in Paris. This determination of each individual working under the same roof, work 
and labor of love, our group came to these days is actually a bridge to the past to the future. 
Accumulations of the past and on a path toward merging the technologies of the future, and 
taking steps firm ourselves, as well as extremely useful activities have made for our country. 
Paint, plaster and construction chemicals industry and our country developed and the growth of 
many "firsts" le introducing always remembered our name. Because, "Castle Paint" group, which 
belongs to the family tried putting all his heart into this. Quality is a tradition for us, there was 
always a task for innovation.

Today, at the point in the country beyond the limits of our brand is marketed all over the island. 
With over 220 dealers and 290 Castle Paint Group has been serving the type of product, and 
is preferred. At no time without compromising on quality, always keeping in the forefront of 
technology and innovation in developing solutions to meet the needs of our customers and 
working principle.

Which up to the present and in the future will continue to accompany us on this journey you 
know that a debt of gratitude to all our employees and our customers in the future, I strongly 
believe that we will continue to share beautiful days full of success.

Best wishes,

Halil Onalt



www.kaleboya.com
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SU BAZLI BOYA, ASTAR VE İZOLASYON GRUBU
WATER BASED PAINT, UNDERCOAT AND INSULATION GROUP

KALE İZOWALL (IZOLASYONLU DIŞ CEPHE BOYASI)
Tanımı: Kale İzowall; akrilik esaslı, su izolasyon nitelikli dış cephe boyasıdır. Özel dolgu ve pigment sistemiyle 
geliştirilmiş mükemmel örtme gücüne sahip son kat dış cephe boyasıdır. Atmosfer koşul ve kirliliğine, sürtünme ve 
darbelere karşı dayanıklıdır ve yıkanabilir niteliktedir.

Uygulama Alanları: Kale İZOWALL alt zemin hazırlığı yapılmış her türlü dış duvar kaplamaları üzerine uygulanabilir.

Ambalaj: 2,5 lt, 7,5 lt, 15 lt

Görünüm: Mat

KALE İZOWALL KUMLU (IZOLASYONLU DIŞ CEPHE BOYASI)
Tanımı: Kale İzowall Kumlu; akrilik esaslı, su izolasyon nitelikli dış cephe boyasıdır. Özel dolgu ve pigment 
sistemiyle geliştirilmiş mükemmel örtme gücüne sahip son kat kumlu dış cephe boyasıdır. Atmosfer koşul ve 
kirliliğine, sürtünme ve darbelere karşı dayanıklıdır ve yıkanabilir niteliktedir.Kullanılan rulonun cinsine ve su 
oranına göre istenilen desen verilebilir.

Uygulama Alanları: Kale Izowall alt zemin hazırlığı yapılmış her türlü dış duvar kaplamaları üzerine uygulanabilir.

Ambalaj: 2,5 lt, 7,5 lt, 15 lt

Görünüm: Mat

Kale İzowall

Kale İzowall Kumlu

KALE İZOWALL (ISOLATION EXTERIOR WALL PAINT)
Definition: Kale Izowall; acrylic copolymer based, water isolation quality exterior wall paint. Improved filling and pigment system provides 
superior coverage, which is excellent for topcoat application. It is washable, resistant air pollutants as well as adverse weather conditions.

Application Areas: Kale Izowall can be applied on topcoat for all exterior walls with a prepared subcoat.

Package: 2,5 lt, 7,5 lt, 15 lt

Gloss: Matt

KALE İZOWALL KUMLU (ISOLATION EXTERIOR WALL PAINT)
Definition: Kale Izowall Kumlu; acrylic copolymer based, water isolation quality exterior wall paint. Improved filling and pigment system provides 
superior coverage sandy paint, which is excellent for topcoat application. It is washable, resistant air pollutants as well as adverse weather 
conditions.You can make figures due to the type and the shape of the roll brush you use together with water proportion.

Application Areas: Kale Izowall can be applied on topcoat for all exterior walls with a prepared subcoat.

Package: 2,5 lt, 7,5 lt, 15 lt

Gloss: Matt

KALE HİBRİSİL (KİRLENMEYEN İÇ VE DIŞ CEPHE BOYASI)
Tanımı: Özel bağlayıcı esaslı dekoratif kokusuz antimikrobiyel kılcal çatlakları önleyen ipek mat iç ve dış cephe 
boyasıdır. Özel reçinelerin karışımı ile çok güçlü bir yapıda hibrit teknoloji ile üretilen iç ve dış cephe boyasıdır.
Özel yapısından dolayı herhangi renkli içecekler kahve , çay, ketçap, vb lekelerin boya üzerindeki penetrasyonunu 
engeller her türlü parmak izi , is lekeleri, toprak gibi yüzey lekelerini standart silinebilir boyalardan farklı olarak 
güç sarfetmeden ve çok ovma istemeden kolayca temizlenmesine olanak verir.Fırça ve rulo izi bırakmaz üstün 
örtme gücüne sahiptir. Boya işleminden sonra çok yüksek aşınma direnci sağlar.Küf ve yosuna karşı dirençlidir.

Uygulama Alanları: İç ve dış cephelerde sıva işlemleri bitmiş tüm yüzeylere uygulanabilir.

Ambalaj: 2 lt, 12 lt

Kale Hibrisil

KALE HIBRISIL (STAIN RESISTANT INTERIOR AND EXTERIOR PAINT)
Definition: Silk matte interior and exterior wall paint that has special connector based, odorless, antimicrobial, decorative and prevents cappilary 
cracks. Hybrid technology product, interior and exterior wall paint is with special blend of resins produced with a very strong structure. Because 
of  the special structure prevents penetration of any fingerprint smudges, coloured drinks, coffee, tea, ketchup vb. on the paint can be removed 
effortless unlike to the general paint. Hibrisil has superior covering power and do not leave brush and traces scars.

Application Areas: Can be apply all the interior and exterior surfaces that plaster is applied before.

Package: 2 lt, 12 lt

YENİ
ÜRÜN
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SU BAZLI BOYA, ASTAR VE İZOLASYON GRUBU
WATER BASED PAINT, UNDERCOAT AND INSULATION GROUP

KALE SPECIAL (SU BAZLI, SİLİKONLU, ESNEK, ANTİBAKTERİYEL, KÜF ÖNLEYİCİ SATEN BOYA)
Tanımı: Kale Special; akrilik kopolimer esaslı, su bazlı, saten dokusunda yıkanıp silenebilen, küf oluşumunu 
önleyebilen silikonlu bir yapıda son kat iç cephe boyasıdır. Esnek yapıda olduğu için çatlama yapmaz.

Uygulama Alanları: Kale Special alt zemin hazırlığı yapılmış her türlü iç cephe duvar kaplamaları üzerine 
uygulanabilen saten dokulu iç cephe boyasıdır.

Ambalaj: 2,5 lt, 7,5 lt, 15 lt

Kale Special

KALE SPECIAL (WATER BASED, SILICONE ADDITIVE, ANTIBACTERIAL, MOULD PREVENTIVE, SATIN INTERIOR WALL PAINT)
Definition: Kale Special; acrylic copolymer emulsion, waterborne, satin texture and cleanable - washable, prevents mildew on surface, silicone 
structure interior wall paint. Elastic structure enables to prevent cracking.

Application Areas: Kale Special can applied on interior wall coatings with a prepared subbase surface, and creates satin textured surface interior wall paint.

Package: 2,5 lt, 7,5 lt, 15 lt

Kale Premium
KALE PREMİUM (KILCAL ÇATLAKLARI GÖSTERMEYEN, SİLİKONLU, ESNEK, SİLİNEBİLEN,  
SOFT MAT İÇ CEPHE BOYASI)
Tanımı: Akrilik kopolimer esaslı, esnek yapısından dolayı duvar ve kiriş altlarında oluşabilecek kılcal çatlakları göstermeyen, 
yıkanıp silinebilen  silikonlu soft mat iç cephe boyasıdır. Su bazlı olduğundan dolayı sağlık yönünden hiçbir zararı yoktur. Yüksek 
örtme gücüne sahiptir. Kesinlikle sararmaz. Yüzeylerde oluşabilecek küf ve bakteri oluşumunu engeller. Antimikrobiyal özelliği 
sayesinde hijyenin önem kazandığı hastahane,kreş, okul, ilaç fabrikaları ve gıda üretim tesislerinde de güvenle kullanılabilir.

Uygulama Alanları: Kale Premium alt zemin hazırlığı yapılmış her türlü duvar kaplamaları üzerine uygulanabilir.

Ambalaj: 15 lt

KALE PREMİUM (SUITABLE FOR CAPILLARY CRACKING, CONTAINING SILICONE, FLEXIBLE AND CLEANSABLE, SOFT MATT 
INTERIOR WALL PAINT)
Definition: It is based on acrylic coploymer, capillary cracking can be formed on the some  wall or tendious, But  with this paint which is invisible 
and also an  extremely  flexible surface, washable or cleansable easily  and  silicone chemical components containing is  a highly  soft matt  for the 
interior surface. Due to Waterborne is not dangerous at  all and obtained well adhesive features. Even in the extreme weather conditions  the cured 
film offers excellent colour stability. Moreover Kale Premium is resistant to corrosion and protect to form unwanted bacterial microorganism. In order 
to antimicrobiall properties is used as hygiene areas are hospital, creche, school, drug plants and the food industrial series area.

Application Areas: In order to improve adhesion as well as to even surface following primer should be used  “Kale Astsil Primer or Kale Profast 
Primer” if the surface old or prepainted, “Kale Binder” should be used to achieve a good coating.

Package: 15 lt

KALE AKRİSİL NANOPLUS (IŞIKLI KENDİNİ TEMİZLEYEN; FOTOKATALİTİK, ANTİBAKTERİYEL   
İÇ CEPHE BOYASI)
Tanımı: Kale Akrisil Nanoplus; üstün teknoloji ile üretilmiş su bazlı ve fotokatalitik özelliği sayesinde güneş ışığı 
altında kendi kendini temizleyebilen, her türlü duvar yüzeyine yapışabilen, silinebilen, nefes alabilen, yarı mat 
görünümlü iç cephe duvar boyasıdır.

Uygulama Alanları: Kale Akrisil Nanoplus her türlü alçılı yüzeylere, çimento bazlı sıva harçlı yüzeylere ve 
macunlanarak hazırlanmış yeni yüzeylere, eski boyalı duvar ve tavanlara güvenle uygulanabilir.

Ambalaj: 2,5 lt, 7,5 lt, 15 lt

Görünüm: Yarı mat

Kale Akrisil Nanoplus

KALE AKRİSİL NANOPLUS (SILICONE AND SANDY EXTERIOR PAINT)
Definition: Kale Akrilis Nanoplus; is a waterborne interior wall paint which produced with high technology, photocatalytic property enables to 
clean itself under the sunlight; also it can easily apply to all kind of wall surfaces, able to wipe out and has air permeability.

Application Areas: Kale Akrilis Nanoplus can apply on plastered surfaces, cement based mortar plastered surface and new ready puttied surface, 
worn-out painted walls and ceilings.

Package: 2,5 lt, 7,5 lt, 15 lt

Gloss: Silk matt
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SU BAZLI BOYA, ASTAR VE İZOLASYON GRUBU
WATER BASED PAINT, UNDERCOAT AND INSULATION GROUP

Kale Akrisil Plus
KALE AKRİSİL PLUS (IŞIKLA KENDİNİ TEMİZLEYEN, YAĞ VE KİR TUTMAYAN DIŞ CEPHE BOYASI)
Tanımı: Kale AKRİSİL PLUS üstün teknoloji ile üretilen yağ, kir, toz tutmayan mükemmel örtücü, uzun ömürlü ve mat 
görünümlü dış cephe boyasıdır.

Uygulama Alanları: Kale AKRİSİL PLUS her türlü alçılı yüzeylere, çimento bazlı sıva harçlı yüzeylere ve 
macunlanarak hazırlanmış yeni yüzeylere, eski boyalı duvar ve tavanlara güvenle uygulanabilir.

Ambalaj: 15 lt

KALE AKRISIL PLUS (CLEANS ITSELF UNDER SUNLIGHT, OIL-DIRT-DUST REPELLENT EXTERIOR WALL PAINT)
Definition: Kale Akrisil Plus produced with high technology which it does not keep any oil, dirt or dust on its surface, it makes excellent coverage, 
and it is durable exterior wall paint.

Application Areas: Kale Akrisil Plus can apply on plastered surfaces, cement based mortar plastered surface and new ready puttied surface,  
worn-out painted walls, matt and ceiling.

Package: 15 lt

KALE AKRİSİL MAT (SİLİKONLU, ANTİBAKTERİYEL, KÜF ÖNLEYİCİ İÇ VE DIŞ CEPHE BOYASI)
Tanımı: Kale Akrisil Mat; akrilik kopolimer esaslı, silikon katkılı, antibakteriyel mat bir dokuya   
sahip silinebilen son kat iç ve dış cephe boyasıdır.

Uygulama Alanları: Kale Akrisil Mat saten alçı ve macunlanarak hazırlanmış yeni yüzeylere,    
eski boyalı duvar ve tavanlara ve cam tekstil üzerine güvenle uygulanabilir.

Ambalaj: 2,5 lt, 5 lt, 7,5 lt, 15 lt

Renk: Beyaz ve istenilen binlerce tonda renklendirilebilir.

Görünüm: Mat

Kale Akrisil Mat

KALE AKRISIL MATT (SILICONE ADDITIVE INTERIOR AND EXTERIOR ANTIBACTERIAL WALL PAINT)
Definition: Kale Akrisil Matt; is an acrylic copolymer based, silicone additive, antibacterial matt appearance, cleanable interior and exterior wall 
paint.

Application Areas: Kale Akrisil Matt can apply on satin plastered surfaces and new ready putty surfaces, worn-out painted surfaces and also for 
ceilings.

Package: 2,5 lt, 5 lt, 7,5 lt, 15 lt

Colours: White and it can be tinted in thousands of color shades.

Gloss: Matt

KALE AKRİSİL (SİLİKONLU İÇ VE DIŞ CEPHE BOYASI)
Tanımı: Kale Akrisil; akrilik kopolimer esaslı, silikon katkılı, ipeksi bir dokuya sahip silinebilen son kat iç ve dış 
cephe boyasıdır.

Uygulama Alanları: Kale Akrisil saten alçı ve macunlanarak hazırlanmış yeni yüzeylere, eski boyalı duvar ve 
tavanlara ve cam tekstil üzerine güvenle uygulanabilir.

Ambalaj: 2,5 lt, 7,5 lt, 15 lt

Renk: Beyaz ve istenilen binlerce tonda renklendirilebilir.

Görünüm: Yarımat

Kale Akrisil

KALE AKRISIL (SILICONE ADDTIVE INTERIOR AND EXTERIOR WALL PAINT)
Definition: Kale Akrisil; is an acrylic copolymer based, silicone additive, silky appearance, cleanable interior and exterior wall paint.

Application Areas: Kale Akrisil can apply on satin plastered surfaces and new ready putty surfaces, worn-out painted surfaces and also for ceilings.

Package: 2,5 lt, 7,5 lt, 15 lt

Colours: White and it can be tinted in thousands of color shades.

Gloss: Semi matt
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SU BAZLI BOYA, ASTAR VE İZOLASYON GRUBU
WATER BASED PAINT, UNDERCOAT AND INSULATION GROUP

Kale Eggshell Dış Cephe Boyası

Kale Akrilac
KALE AKRİLAC (SAF AKRİLİK ESASLI DIŞ CEPHE BOYASI)
Tanımı: Kale Akrilac; saf Akrilik emülsiyon esasl›, yüksek formülasyon yap›s›nda tasarlanm›fl ve yeni teknoloji ile 
üretilmifl üstün özellikli rutubet, günefl, neme extra dayan›kl› mat bir d›fl cephe duvar boyas›d›r.

Uygulama Alanları: Binalar›n d›fl k›s›mlar›nda her türlü uygun zemin haz›rlanmas› ve astarlanmas› yap›lm›fl duvar 
yüzeylerde kullan›l›r.

Ambalaj: 2,5 lt, 7,5 lt, 15 lt

KALE EGGSHELL (SAF AKRİLİK ESASLI YARI PARLAK DIŞ CEPHE BOYASI)
Tanımı: Saf Akrilik emülsiyon esaslı yüksek formülasyon yapısında tasarlanmış ve yeni teknoloji ile üretilmiş 
üstün özellikli rutubet, güneş, neme extra dayanıklı yarı parlak dış cephe duvar boyasıdır.

Uygulama Alanları: Binaların dış kısımlarında her türlü uygun zemin hazırlanması ve astarlanması yapılmış 
duvar yüzeylerde kullanılır.

Ambalaj: 2,5 lt, 7,5 lt, 15 lt

KALE AKRILAC (PURE ACRYLIC BASED EXTERIOR WALL PAINT)
Definition: Kale Akrilac; ıt is a matt exterior wall paint which is pure acrylic emulsion based; designed in high formulation structure and produced with 
the new technology; with superior quality; extra resistant against humidity, sun and moisture. 

Application Areas: Used for preparing every kind of proper surfaces and over the undercoated wall surfaces at the exteriors of the buildings.

Package: 2,5 lt, 7,5 lt, 15 lt

KALE EGGSHELL (PURE ACRYLIC SEMI-GLOSS EXTERIOR WALL PAINT)
Definition: Pure acrylic emulsion designed as a high and new technology produced by formulation with superior moisture, sunlight, moisture, 
extra-durable semi-gloss paint for exterior wall.

Application Areas: Suitable for all kinds of buildings outer parts of the wall in the ground The surface preparation and priming has been used.

Package: 2,5 lt, 7,5 lt, 15 lt

Kale Coatex
KALE COATEX (SILIKONLU, KALIN DESEN; DIŞ CEPHE KAPLAMASI)
Tanımı: Coatex, silikonlu, suyu iten, esneme kabiliyeti olup çatlamayan, oluşturduğu desen ve kalınlık ile yüzey 
hatlarını örten, çok uzun ömürlü, desenli, mat görünümlü dış cephe kaplama malzemesidir.

Uygulama Alanları: Dış cephedeki, kara sıva, düz beton, sıvatex plus, plastex vb. yüzeylere ve eski boyalı 
yüzeylere uygulanır.

Ambalaj: 15 lt

KALE COATEX (SILICONE, THICK DESIGN; EXTERIOR COVERING MATERIAL)
Definition: Coatex is silicone, have an ability to push water, have a stretch ability for hinder split, it covering surface lines with its design form 
and thick, have long lıfe-spam, decoratıve, matt exterıor coverıng material.

Application Areas: It can be apply on exterior side, black plaster, smooth concrete, sıvetex plus, plastex etc. And old painting surfaces.

Package: 15 lt

YENİ
ÜRÜN
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SU BAZLI BOYA, ASTAR VE İZOLASYON GRUBU
WATER BASED PAINT, UNDERCOAT AND INSULATION GROUP

KALE AKRIPLUS SİLİKONLU (AKRİLİK, SİLİKONLU DIŞ CEPHE BOYASI)
Tanımı: Kale Akriplus Silikonlu; akrilik emülsiyon esaslı, mat görünümlü son kat dış cephe boyasıdır. Yüksek 
örtme gücüne sahiptir. Yüzeye çok iyi yapıştığından çatlama ve dökülme yapmaz. Solmaz, sürtünme ve 
darbelere dayanıklıdır.

Uygulama Alanları: Kale Akriplus Silikonlu her türlü sıva, beton ve alçı yüzeylere uygulanabilir. Uygulanacak 
yüzeyler sağlam, temiz ve kuru olmalıdır.

Ambalaj: 2,5 lt, 7,5 lt, 15 lt

Kale Akriplus Silikonlu

KALE AKRIPLUS SILICONE (ACRYLIC, SILICONE EXTERIOR WALL PAINT)
Definition: Kale Akriplus Silicone; acrylic emulsion based matt appearance exterior wall paint for top coat. It provides excellent coverage. It 
perfectly adheres to surface without cracking and blistering. Non fading, resist to friction and impacts.

Application Areas: Kale Akriplus Silicone can be applied on plastered, concrete and gypsum based surfaces. Application surfaces must be strong, 
clean and dry.

Package: 2,5 lt, 7,5 lt, 15 lt

KALE SİLTEX (SİLİKONLU, KUMLU DIŞ CEPHE BOYASI)
Tanımı: Kale Siltex; akrilik kopolimer esaslı, silikon katkılı, son kat tekstürlü, mat görünümlü ve kumlu dış 
cephe boyasıdır. Yüksek örtücülüğe sahip olup uygulandığı yüzeye çok iyi yapışır. Solmaz ve çatlamaz. Teneffüs 
kabiliyetinden dolayı duvardaki nemi dışarı atar.

Uygulama Alanları: Kale Siltex her türlü dış cephe duvar kaplamaları üzerine uygulanabilen son kat tekstürlü 
ve kumlu bir dış cephe boyasıdır. Kullanılan ruloya ve sarfiyata göre çeşitli desenler verilebilir.

Ambalaj: 2,5 lt, 7,5 lt, 15 lt

Kale Siltex

KALE SİLTEX (SILICONE, SANDY EXTERIOR PAINT)
Definition: Kale Siltex; acrylic copolymer emulsion, silicone additives, topcoat textured, matt and sandy exterior wall paint. It provides excellent 
coverage. It doesn’t fade or crack. It’s micro porosity structure helps to leave out moisture from the wall.

Application Areas: Kale Siltex is to use for all kind of exterior wall topcoat application with textured and sandy surface exterior wall paint. It can 
be applied with a roll brush to have different texture surface related to consumption.

Package: 2,5 lt, 7,5 lt, 15 lt

KALE ELASTOTEX (KILCAL ÇATLAKLARI 1MM'E KADAR KÖPRÜLEYİP GÖSTERMEYEN ELASTİK
İÇ VE DIŞ CEPHE BOYASI)
Tanımı: %100 saf akrilik esaslı,UV ışınları yardımı ile kürleşerek,çapraz bağlar ile sertleşen elastik iç ve dış cephe 
yalıtım boyasıdır.Su geçirmeme özelliğinden dolayı dış yüzeylerde kullanılır. Değişen nem oranları ve  sıcaklıklarda 
esnekliğini koruyarak, oluşabilecek yüzey gerilim kaynaklı ince,kılcal/küçük çatlakların oluşmasını önleyen esnek film 
oluşturur.Her  türlü yeni ve eski boyalı yüzeylerde kullanılabilinir. Uzun ömürlü mükemmel bir kaplama malzemesidir.

Ambalaj: 2,5 lt, 7,5 lt, 15 lt

Kale Elastotex

KALE ELASTOTEX (1MM HAIRLINE CRACKS THAT DO INSIDE AND OUTSIDE ELASTIC PAINT)
Definition: 100% pure acrylic based curing, with the help of UV rays, with the cross-linking curing elastic interior / exterior paint.Water insulation 
used on the outer surfaces because of its impermeability. While retaining the flexibility of changing humidity levels and temperatures, surface 
tension resulting from a thin capillary / small cracks to prevent the formation of any new and old painted surfaces creates .Each flexible film used.  
An excellent long-lasting coating.

Package: 2,5 lt, 7,5 lt, 15 lt

YENİ
ÜRÜN
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KALE EXTRALUX SİLİKONLU (SİLİKONLU, SİLİNEBİLEN İÇ CEPHE BOYASI)
Tanımı: Kale Extralux Silikonlu; akrilik kopolimer esaslı, mat görünümlü son kat iç cephe boyasıdır. Yüksek 
örtme gücüne sahiptir. Yüzeye çok iyi yapıştığından dökülme yapmaz. Solmaz, sürtünme, ve darbelere 
dayanıklıdır ve silinebilir özelliktedir.

Uygulama Alanları: Kale Extralux Silikonlu her türlü sıva, beton ve alçı yüzeylere uygulanabilir. Uygulanacak 
yüzeyler sağlam, temiz ve kuru olmalıdır.

Ambalaj: 2,5 lt, 7,5 lt, 15 lt

Kale Extralux Silikonlu

KALE EXTRALUX SILICONE (SILICONE, CLEANSABLE INTERIOR WALL PAINT)
Definition: Kale Extralux Silicone; acrylic copolymer emulsion based matt appearance interior wall paint for topcoat. It provides excellent coverage. 
It perfectly adheres to the surface and it can not flake. Non-fading resist to friction and impact.

Application Areas: Kale Extralux Silicone can be applied on surfaces like plaster, concrete, eternit, gypsum. Application surfaces must be strong, 
clean and dry.

Package: 2,5 lt, 7,5 lt, 15 lt

KALE AKRIPLUS (AKRİLİK DIŞ CEPHE BOYASI)
Tanımı: Kale Akriplus; akrilik emülsiyon esaslı, yarı mat görünümlü son kat dış cephe boyasıdır.    
Yüksek örtme gücüne sahiptir. Yüzeye çok iyi yapıştığından çatlama ve dökülme yapmaz.   
Solmaz, sürtünme ve darbelere dayanıklıdır.

Uygulama Alanları: Kale Akriplus her türlü sıva, beton ve alçı yüzeylere uygulanabilir.   
Uygulanacak yüzeyler sağlam, temiz ve kuru olmalıdır.

Ambalaj: 2,5 lt, 5 lt, 7,5 lt, 15 lt

Kale Akriplus

KALE AKRIPLUS (ACRYLIC EXTERIOR WALL PAINT)
Definition: Kale Akriplus; acrylic emulsion based semi gloss appearance exterior wall paint for top coat. It provides excellent coverage. It perfectly 
adheres to surface without cracking and blistering. Non fading, resist to friction and impacts.

Application Areas: Kale Akriplus can be applied on plastered, concrete and gypsum based surfaces. Application surfaces must be strong, clean and 
dry.

Package: 2,5 lt, 5 lt, 7,5 lt, 15 lt

KALE GRENTEX (AKRİLİK, KUMLU DIŞ CEPHE BOYASI)
Tanımı: Kale Grentex; akrilik kopolimer esaslı son kat grenli, mat görünümlü dış cephe boyasıdır. Yüksek 
örtücülüğe sahiptir ve uygulandığı yüzeye çok iyi yapışır. Solmaz, çatlamaz, teneffüs kabiliyetinden dolayı 
duvardaki nemi dışarı atar.

Uygulama Alanları: Kale Grentex alt zemin hazırlığı yapılmış her türlü dış cephe duvar kaplamaları üzerine 
uygulanabilen dış cephe boyasıdır.

Ambalaj: 2,5 lt, 7,5 lt, 15 lt

Kale Grentex

KALE GRENTEX (ACYRILIC SANDY EXTERIOR PAINT)
Definition: Kale Grentex; acrylic copolymer based granular topcoat, matt exterior wall paint. It has high coverage capacity and bonds surface 
perfectly. Non-fading, non-cracking. It’s micro porosity structure helps to leave out moisture from the wall.

Application Areas: Kale Grentex can applied on exterior wall surfaces with a prepared subbase surface exterior wall paint.

Package: 2,5 lt, 7,5 lt, 15 lt
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KALE LÜKS (İÇ CEPHE BOYASI)
Tanımı: Kale Lüks; akrilik kopolimer esaslı, mat görünümlü, mükemmel beyazlığa ve örtücülüğü   
yüksektir, kokusuz ve mat görünümlüdür. Kale LÜKS yüzeye çok iyi yapıştığından çatlama,   
kabarma, ve dökülme yapmaz.

Uygulama Alanları: Sıva, beton ve alçı yüzeylere uygulanabilir. Uygulanacak yüzeyler sağlam,   
temiz ve kuru olmalıdır.

Ambalaj: 2,5 lt, 5 lt, 7,5 lt, 15 lt

Kale Lüks

KALE LUKS (INTERIOR WALL PAINT)
Definition: Kale Luks; acrylic copolymer based, matt appereance, excellent whiteness,      
coverage is high and matt Kale LUKS adheres to the surface perfectly and it does not make cracking, flaking or blistering.

Application Areas: Kale Luks can be applied on plastered, concrete and gypsum based surfaces. Application surfaces must be strong, clean and dry.

Package: 2,5 lt, 5 lt, 7,5 lt, 15 lt

KALE MATPLAST (MAT İÇ CEPHE BOYASI)
Tanımı: Sitren akril esaslı, mat görünümlü ve iyi örtücülüğü sahip, iç cephe boyasıdır. Matplast yüzeye iyi yapışır,  
kabarma ve dökülme yapmaz.

Uygulama Alanları: Sıva, beton ve alçı yüzeylere uygulanabilir. Uygulanacak yüzeyler sağlam, temiz ve kuru olmalıdır.

Ambalaj: 2,5 lt, 7,5 lt, 15 lt

Kale Matplast

KALE MATPLAST (MAT INTERIOR WALL PAINT)
Definition: Matplast is styrene acrylic based matt interior paint and withgood hiding power. Has good adhesion on surface, does not spill, flaking or blistering.

Application Areas: Matplast can be applied on plastered, concrete and gypsum based surfaces. Application surfaces must be strong, clean and dry.

Package: 2,5 lt, 7,5 lt, 15 lt

KALE TAVAN BOYASI (SU BAZLI AKRİLİK KOPOLİMER ESASLI TAVAN BOYASI)
Tanımı: Beyazlığı ve örtücülüğü yüksektir, kokusuz ve mat görünümlüdür. Tavanların nefes almasını sağlar. İnsan sağlığına 
duyarlıdır.

Uygulama Alanları: Uygulanacak yüzeyler kuru ,temiz ve tozdan arındırılmış olmalıdır.Kale tavan boyası  yüzeylere 2 kat 
halinde %15 su ile inceltilerek kullanılır.Tavanlarda çok koyu renk üzerine uygulanacaksa 3 kat boya gerekebilir.Katlar arası 
2-3 saat bekletilmelidir.Uygulama sıcaklığı + 50 0C ile 35 0C arası olmalıdır.

Ambalaj:  15 lt

Kale Tavan Boyası

KALE CEILING PAINT (WATER-BASED ACRYLIC COPOLYMER BASED CEILING PAINT)
Definition: The whiteness, coverage is high and matt. Allows you to breathe ceilings. Ceiling paint in a suspectible human health.

Application Areas: Applied to dry surfaces, must be clean and dust-free. Surfaces in 2 coats of Kale ceiling paint is diluted to 15% water. May need to paint a very 
dark color on the ceilings applied 3 times. Left to stand for 2-3 hours between coats. Application temperature +50 degrees to 35 degrees should be of nodes.

Package:  15 lt

KALE EXTRALUX (SİLİNEBİLEN İÇ CEPHE BOYASI)
Tanımı: Kale Extralux; akrilik kopolimer esaslı, yarı mat görünümlü son kat iç cephe boyasıdır. Yüksek örtme gücüne sahiptir. 
Yüzeye çok iyi yapıştığından dökülme yapmaz. Solmaz, sürtünme, ve darbelere dayanıklıdır ve silinebilir özelliktedir.

Uygulama Alanları: Sıva, beton ve alçı yüzeylere uygulanabilir. Uygulanacak yüzeyler sağlam, temiz ve kuru olmalıdır.

Ambalaj: 2,5 lt, 7,5 lt, 15 lt

Kale Extralux

KALE EXTRALUX (CLEANSABLE INTERIOR WALL PAINT)
Definition: Kale Extralux; acrylic copolymer emulsion based semi gloss appearance interior wall paint for topcoat.     
It provides excellent coverage. It perfectly adheres to the surface and it can not flake. Non-fading resist to friction and impact.

Application Areas: Kale Extralux can be applied on surfaces like plaster, concrete, eternit, gypsum. Application surfaces must be strong, clean and dry.

Package: 2,5 lt, 7,5 lt, 15 lt
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KALE PROFAST (PROFESYONEL SİLİKONLU ÖRTÜCÜ BOYA ASTARI)
Tanımı: Kale Profast; akrilik kopolimer esaslı, silikon katkılı, zayıf yüzeyleri güçlendirici, neme extra dayanıklı ve 
beyaz renkte, örtücü bir iç ve dış cephe astarıdır.

Uygulama Alanları: Kale Profast beton, sıva, sıvatex plus, satentex plus, üçüncü el sıva vb. ham duvarlarda son 
kat uygulamasından önce bir kat astar olarak kullanılır.Kullanıma hazırdır. İnceltilmez.

Ambalaj: 7,5 lt, 15 lt

Kale Profast

KALE PROFAST (PROFESSIONAL, SILICONE ADDITIVES UNDERCOAT)
Definition: Kale Profast; acrylic copolymer based, silicone additive, strengthen weak surfaces, durable to the moisture, covers surface undercoat for 
interior and exterior use.White color.

Application Areas: Kale Profast can be applied on concrete, plaster, sıvatex plus, satentex plus and related surfaces before last layer used as an 
undercoat.It's ready to use. Do not use anything to make it tiner

Package: 7,5 lt, 15 lt

KALE EKOPLAST (EKONOMİK İÇ CEPHE BOYASI)
Tanımı: Kale Ekoplast; akrilik kopolimer emülsiyon esaslı, mat ve ekonomik bir iç cephe boyasıdır. İyi örtücülük 
ve yapışma özelliklerine sahiptir. Kabarma ve dökülme yapmaz.

Uygulama Alanları: Kale Ekoplast her türlü sıva, beton ve alçı yüzeylere uygulanabilir. Uygulanacak yüzeyler 
sağlam, temiz ve kuru olmalıdır.

Ambalaj: 2,5 lt, 7,5 lt, 15 lt

Kale Ekoplast

KALE EKOPLAST (INTERIOR WALL PAINT)
Definition: Kale Ekoplast; acrylic copolymer emulsion based matte and economic paint for interior walls. It provides excellent coverage. It does not 
make flaking or blistering.

Application Areas: Kale Ekoplast can be applied on plastered, concrete and gypsum based surfaces. Application surfaces must be strong, clean and dry.

Package: 2,5 lt, 7,5 lt, 15 lt

Kale Astsil
KALE ASTSİL (SU BAZLI, SİLİKONLU ÖRTÜCÜ ASTAR)
Tanımı: Kale ASTSİL; akrilik kopolimer esaslı, su bazlı beyaz renk , silikonlu bir  astardır. Sıvanın su emiciliğini 
azalttığı için daha az boya kullanımını sağlar. Elastik yapısı sayesinde silikonlu ve saten boya ile birlikte zemin 
hareketlerine ya da basınca karşı yüzeyde çatlak oluşmasını önler.

Uygulama Alanları: Kale ASTSİL; Kale  AKRİSİL, Kale SPECİAL ,Kale  İZOWALL, saten boya ve silikonlu boya ile 
boyanacak yüzeylerin astarlanmasında kullanılır, ve duvarların rutubet geçirmesini önler.

Ambalaj: 2,5 lt, 7,5 lt, 15 lt

KALE ASTSİL (WATERBORNE, SILICONE BASED PRECOAT)
Definition: Kale ASTSİL; acrylic copolymer emulsion, white color waterborne, silicone based precoat. It reduces water intake of the plaster so it 
saves paint consumption.  It has alastic structure, thus silicone and satin based paints move together with the base so it reduces cracking.

Application Areas: Kale ASTSİL can be applied as a precoat with Kale AKRİSİL , Kale SPECİAL, Kale İZOWALL, satin and silicone based paints, and it 
reduces the walls to cross humid.

Package: 2,5 lt, 7,5 lt, 15 lt
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KALE KİREKAP (KİREMİT VE PARKE BOYASI)
Tanımı: Kale Kirekap; akrilik kopolimer esaslı, su bazlı, su izolasyon nitelikli, üretimde renklendirilmiş, 
mükemmel örtme gücüne sahip kiremit ve parke boyasıdır.

Uygulama Alanları: Kale Kirekap dış cephelerde kiremit kaplamalı çatılarda kiremit üzerine, bahçelerde 
kullanılan beton ve taş parke üzerine uygulanabilir.

Ambalaj: 2,5 lt, 7,5 lt, 15 lt

Renk: Açık Oksit Kırmızı, Koyu Oksit Kırmızı, Yeşil

KALE ADERANS (EKONOMIK ÖRTÜCÜ ASTAR)
Tanımı: Su bazlı, beyaz görünümlü iyi örtücü mat iç ve dış cephe duvar astarıdır. Aderans örtücü astar iç ve dış 
boyaları ile boyanacak yüzeylerin astarlanmasında kullanılır.

Uygulama Alanları: Çimento bazlı sıva, brüt beton, gazbeton, 2. El sıva ve 3. El sıva üzerine uygulanır.

Ambalaj: 2,5lt, 7,5lt, 15lt

Kale Aderans

KALE ADERANS 
Definition: Water-based, white looking and matt exterior and interior wall covering primer. Paints for interior and exterior surfaces to be painted 
with primer sealant adhesion priming.

Application Areas: Cement-based plaster, concrete, aerated concrete, 2 El plaster and 3 Hand applied on plaster.

Package: 2,5lt, 7,5lt, 15lt

KALE KİREKAP (ROOF TILE AND PARQUET PAINT)
Definition: Kale Kirekap; acrylic copolymer based, waterborne, water isolation characteristic, colored in production, excellent covarage capacity roof 
tile and parquet.

Application Areas: Kale Kirekap can be applied on exterior surfaces for roof tiling covered surfaces, for garden application of cement and stone parquet.

Package: 2,5 lt, 7,5 lt, 15 lt

Colours: Light Clared Red

Kale Akrilik Binder
KALE AKRİLİK BİNDER (AKRİLİK KONSANTRE ASTAR)
Tanımı: Kale Akrilik Binder; akrilik bağlayıcı esaslı, boya öncesi tozuyan Yüzeylerin(alçı v.b.) sağlamlaştırılması 
için kullanılır. İç cephelerde 1/7, dış cephelerde 1/5 su ile karıştırılarak tek kat olarak boya öncesi uygulanır.

Uygulama Alanları: Kale Akrilik Binder Açılmamış ambalajda, oda sıcaklığında en az 1 yıldır.

Ambalaj: 2,5 lt, 7,5 lt, 15 lt

KALE AKRİLİK BİNDER (ACRYLIC UNDERCOAT BINDER)
Definition: Kale Acrylic Undercoat Binder; Acrylic based binder. it is use for dusty surface to consolidate the appliacation surfaces.   
In the interior 1/7, exterior 1/5 walls mixed with water and applied as a single layer before painting

Application Areas: Kale Acrylic Undercoat Binder It can be store 1 year in room temparature if not opened.

Package: 2,5 lt, 7,5 lt, 15 lt

Kale Kirekap Kiremit ve Parke Boyası
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Kale Gispsolack
KALE GİPSOLACK (POLİMER MODİFİYELİ REÇİNE ESASLI PARLAK YÜZEY, PARLAK TAVAN VE 
ALÇIPAN YÜZEYLER İÇİN SIVA ASTARI)
Tanımı: Kale Gispsolack; polimer modifiyeli reçine esaslı, parlak yüzey, parlak tavan, alçıpan yüzeyler 
için,çimento ve özellikle alçı esaslı sıvaların yüzeye daha iyi  yapışmasını sağlayan sıva astarıdır.

Uygulama Alanları: Kale Kirekap dış cephelerde kiremit kaplamalı çatılarda kiremit üzerine, bahçelerde 
kullanılan beton ve taş parke üzerine uygulanabilir.

Ambalaj: 6-12 kg

Renk: Yeşil

KALE GİPSOLACK (BRIGH SHINY SURFACE OF RESINBASD POLYMER MODIFIED SURFACES FORT HE CEILING AND PLASTER LINING)
Definition: Kale Gispsolack; polmer modified resin-based cement and glossy finish for shiny surfaces, especially plaster ceiling surfaces of qypsum 
based palster to ensure betten adhesion of plaster lining

Application Areas: Kale Gipsolack; surfaces preparation, application of the solid surface, dry , carriers, dust-free and clean at the same time 
attention should be paid to be in balance will undermine any zey adreans oil,Grease,rust and initialed on the surfaces to be cleaned out of the 
ruins of the particles should not be crunchy.

Package: 6-12 kg

Colours: Green

KALE LİKİT MEMBRAN (SU İZOLASYON MALZEMESİ)
Tanımı: Kale Likit Membran; özel su bazlı reçinelerden üretilen çatı yüzeylerine uygulandıktan sonra elastik, 
sudan çözülmez ve geçirimsiz bir yüzey meydana gelir.

Uygulama Alanları: Kale Likit Membran çatılar, çatı su yolları, çatılarda kiremit altları, beton plakalar ve katranlı 
yüzeyler üzerine uygulanabilen, mükemmel su izolasyon malzemesidir. Çok meyilli yüzeylere de sorunsuzca 
sürülebilir ve isteğe bağlı olarak değişik renklerde üretilebilir.

Ambalaj: 2,5 lt, 7,5 lt, 15 lt

Kale Likit Membran

KALE LİKİT MEMBRAN (WATER ISOLATION MATERIAL)
Definition: Kale Likit Membran; produced by speacial water based resins, which applied to the roof surfaces; it will not disolve with water and 
creates an imperbeable surface.

Application Areas: Kale Likit Membran is an excellent water isolation coating for roofs, roof waterways, roof tiling underneath, concrete slabs and 
bitumen surfaces. Also, It can be applied on inclined surfaces and it can be produced in different colors

Package: 2,5 lt, 7,5 lt, 15 lt

KALE FENOSEN PAS BOYASI (SON KAT ANTİPASLI LÜKS BOYA)
Tanımı: Fenosen Pas Boyası, sentetik bazlı, hava kurumalı, alkid esaslı süper örtücülüğe sahip iyi yapışma özelliği 
olan içinde antipas + boyayı birlikte barındıran son kat bir boyadır.

Uygulama Alanları: İç dış tüm metal ve ahşap yüzeylere uygulanır ve paslı yüzeylere astar gerektirmeden direk uygulanır.

Ambalaj: 0.7 lt, 2.5 lt, 15 lt

Fenosen Pas Boyası

KALE FENOSEN RUST PAINT (FINAL LAYER ANTI-RUST LUX PAINT)
Definition: Fenosen Anti-Rust Paint, synthetic based, air dried, alkyd based super covering ability, well adhesive 
final layer paint.

Application Areas: For all Interior and Exterior metal and wooden surfaces and can also be applied directly to rusty 
surfaces with no need for primer.

Package: 0.7lt, 2.5lt, 15lt
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Kale Premilac Selülozik Boya
KALE PREMILAC SELÜLOZİK BOYA (ALKIT REÇINE ESASLI, HAVA KURUMALI,PARLAK,   
ÇABUK KURUYAN BOYA)
Tanımı: Her türlü ahşap makine aksanı, ziraat, ev  ve  bahçe aletleri, traktör, römork, ekovat, tranformatör, oto radyatör 
aksanları varil, vana, çelik eşya(masa-dolap)boyamalarında kullanılan çabuk kuruyan iklim şartlarına ve darbelere 
dayanıklı metal yüzeylere yapışma kabiliyeti yüksek, tek katta örtme özelliğine sahip endüstriyel son kat bir boyadır.

Ambalaj: 0,7 lt, 2,5 lt, 15 lt

KALE PREMILAC (ALKYD RESIN BASED, AIR DRYING, GLOSSY TOPCOAT EASLY DRYING PAINT)
Definition: All kinds of woodworking machinery, accent, agriculture, home and garden tools, tractors, trailers, compressor, 
transformator, auto radiator accents barrels, valves, steel products (table-cabinet) used in dyeing and shock resistant, quick-dry climatic 
conditions, adhesion to metal surfaces high, capable of covering a single layer topcoat for industrial.

Package: 0,7 lt, 2,5 lt, 15 lt

SENTETİK BOYA, AHŞAP KORUYUCULAR, SU BAZLI GALVANİZE BOYALARI
SYNTHETIC PAINT, WOOD PROTECTIVE, GALVANIZED PAINTS

KALE FENOSEN SENTETİK BOYA
Yapısı:  Sentetik esaslı, parlak, ekonomik son kat boyadır. Kapatıcı, dayanıklı, iyi yapışan, kolay sürülen, fırça izi 
bırakmayan,  çabuk kuruyan bir boyadır. Ahşap ve metal iç ve dış yüzeylerde kullanılır.

Uygulama: Yüzeylerin rutubetsiz olması ve iyice temizlenmesi gerekir. Ahşap yüzeyler fenosen sentetik astar 
ile 1 kat boyanır. Astar uygulamasından sonra 12 saat arayla 2 kat son kat boya, fırça, rulo veya pistole ile tatbik 
edilir. Metal yüzeylere son kat tatbikinden önce 1 kat fenosen  antipas kullanılır.

Renkler: Beyaz, Fildişi, Krem, Altın sarı, Oksit sarı, Turuncu, Bayrak kırmızı, Gri, Gök mavi, Boncuk mavi, Lacivert, 
Çimen yeşili, Yaprak yeşili, Haki, Altın kahve, Kahverengi, Siyah, Mat siyah.

Ambalaj: 0.7lt, 2.5lt, 15lt

Fenosen Sentetik Boya

KALE FENOSEN SYNTHETIC PAINT
Characteristics: A synthetic based, bright, economic final coating paint. A well- covering, lastıng, well- sticking, easily applied, quickly drying paint 
that leaves no marks of brush. Used on the inner and outer surfaces of wood and metal.

Application: The surfaces requrie to be coating no moisture and well cleaned. Two wooden surfaces are painted with fenosen synthetic priming 
in one coat after application of priming, two coats of finishing paint are applied, with an interval of 12 hrs., with a brush, roiler brush or paint   
spraying pistol. On the metal surfaces only. One coat of fenosen anti- rust paint are applied  prior to the ast coad  of paint.

Package: 0.7lt, 2.5lt, 15lt

KALE FENOSEN SATİN SENTETİK BOYA
Yapısı:  Sentetik esaslı, satin görünümlü, ekonomik son kat boyadır. Kapatıcı, dayanıklı, iyi yapışan, kolay 
sürülen, fırça izi bırakmayan, çabuk kuruyan bir boyadır.

Kullanıldığı Yerler: Ahşap ve metal iç ve dış yüzeylerde kullanılır.

Uygulama: Yüzeylerin rutubetsiz olması ve iyice temizlenmesi gerekir. Ahşap yüzeyler fenosen sentetik astar 
ile 1 kat boyanır. Astar uygulamasından sonra 12 saat arayla 2 kat son kat boya, fırça, rulo veya pistole ile tatbik 
edilir. Metal yüzeylere son kat tatbikinden önce 1 kat fenosen  antipas kullanılır.

Renkler: Beyaz, Fildişi, Krem, Altın sarı, Oksit sarı, Turuncu, Bayrak kırmızı, Gri, Gök mavi, Boncuk mavi, Lacivert, 
Çimen yeşili, Yaprak yeşili, Haki, Altın kahve, Kahverengi, Siyah, Mat siyah.

Ambalaj: 0.7lt, 2.5lt, 15lt

Fenosen Satin Sentetik Boya

KALE FENOSEN SATIN SYNTHETIC PAINT
Characteristics: A synthetic based, satin, economic final coating paint. A well- covering, lastıng, well- sticking, easily applied, quickly drying paint 
that leaves no marks of brush.

Places of Use: Used on the inner and outer surfaces of wood and metal.

Application: The surfaces requrie to be coating no moisture and well cleaned. Two wooden surfaces are painted with fenosen synthetic priming 
in one coat after application of priming, two coats of finishing paint are applied, with an interval of 12 hrs., with a brush, roiler brush or paint   
spraying pistol. On the metal surfaces only. One coat of fenosen anti- rust paint are applied  prior to the ast coad  of paint.

Package: 0.7lt, 2.5lt, 15lt
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FENOSEN ALÜMİNYUM YALDIZ BOYA
Tanımı: Fenosen Alüminyum Yaldız Boya; özel reçinelerle üretilen 120 °C ye kadar olan sıcaklıklara dayanıklı 
koruyucu ve dekoratif bir boyadır.

Uygulama Alanları: Fenosen Alüminyum Yaldız Boya parlak metalik veya normal görünümlü yüzeylere 
yapışması çok yüksektir. Soba, baca ve halı tipi izolasyon üzeri boyamalarda hem koruyucu hem de dekoratif 
olarak kullanılır.

Ambalaj: 0,7 lt, 2,5 lt, 7,5 lt, 15 lt

Fenosen Protect Alüminyum Yaldız Boya

FENOSEN ALUMINUM SILVERING PAINT
Definition: FENOSEN Aluminum Silvering Paint; produced with special resins, resistant to 120 °C temperatures, protective and decorative 
solvontborne paint.

Application Areas: FENOSEN Aluminum Silvering Paint can be applied on glossy metalic and general surfaces, it has high adhesion capacity. It can 
be applied on stove, chimney and isolation materials which it gives protection and decoration.

Package: 0,7 lt, 2,5 lt, 7,5 lt, 15 lt

FENOSEN ANTİPAS (ANTİPAS LÜKS)
Tanımı: Fenosen Antipas; yüksek pas önleme özelliğine sahip sentetik alkit reçine kombinasyonlu metal yüzey 
astarıdır.Mükemmel örtme gücüne sahiptir. Mat görünümlüdür. Uygulama yüzeyinde çok iyi aderans oluşturur. 
İşçilik ve zaman tasarrufu sağlar.

Uygulama Alanları: Fenosen Antipas iç ve dış her türlü metal yüzeyleri pastan korumak amacı ile 
kullanabilinen bir antipastır. Çeşitli metal konstrüksiyon, sanayi tesisleri, sanayi makine ve aksamları, merdiven 
ve korkulukların korozyonuna engel olması için kullanılır.

Ambalaj: 0.7 lt, 7.5 lt, 15 lt

Renk: Kırmızı, Gri, Beyaz

Fenosen Antipas

FENOSEN ANTIPAS (ANTIPAS LUX)
Definition: FENOSEN Antipas; high anti rust resistance with synthetic alkyd resin combination of metal surface undercoat.It has perfect covering on 
metal surfaces. It has matt appearance. It has very good adherence on surfaces. It saves labor work and time.

Application Areas: Fenosen Antipas is an undercoat that can be applied to all interior and exterior metal surfaces to resist rust. Used in different 
metal construction, industrial foundations, industrial machinery parts, stairs and balustrade to resist corrosion.

Package: 0,7 lt, 7,5 lt, 15 lt

Colours: Red, Grey and White

FENOSEN SENTETİK ASTAR (LÜKS SENTETİK AHŞAP ASTARI)
Tanımı: Fenosen Astar; kurşun ve aromatik yapı içermeyen yüksek örtme gücüne sahip, mat, sentetik alkid 
reçine esaslı astar boyadır.

Uygulama Alanları: Fenosen Astar iç ve dış cephelerde her cins ahşap yüzeylerde son kat boya 
uygulamasından önce kullanılabilir.

Ambalaj: 0,7 lt, 2,5 lt, 15 lt

Fenosen Sentetik Astar

FENOSEN SYNTHETIC LINING (LUX SYNTHETIC WOOD LINING)
Definition: FENOSEN Lining; does not have any lead and aromatic structure, high coverage capacity, matte, alkyd synthetic resin based undercoat paint.

Application Areas: Fenosen Lining can be applied on wooden surfaces for interior and exterior use as an undercoat.

Package: 0,7 lt, 2,5 lt, 15 lt
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Kale Solingo
KALE SOLİNGO (AHŞAP EMPRENYESİ)
Ürün Tanımı: Kale Solingo koyu kahverengi görünümlü uygulamaya hazır, su ve rutubete maximum dayanıklı 
uzun vadeli koruyucu özelliği olan ahşabın çürümesine ve böcek üremesine izin vermeyen özel bir ahşap  
koruyucudur.

Uygulama: Kullanıma hazırdır , fırça rulo ve pistole ile 2 kat halinde uygulanır. Islak ve nemli tahtalar üzerine 
uygulama yapmadan kaçınılmalıdır.

Ambalaj: 3 lt, 15 lt

KALE SOLİNGO (WOOD PROTECT)
Product Description: Kale Solingo ready to apply a dark brown-looking, water resistant to moisture and maximum wood decay and insects, which 
are protective long-term growth of a special timber that does not allow protective.

Application: Ready to use, brush, roller or spray applied in 2 coats. Avoided making the application on wet and damp woods.

Package: 3 lt, 15 lt

Kale Cam Cila
KALE CAM CİLA (ALKİT ESASLI AHŞAP VERNİĞİ)
Ürün Tanımı: Elastikiyeti ve dayanıklılığı çok iyi, parlaklığı yüksek, sert film oluşturan, iyi yayılan, şeffaf bir 
verniktir. Uygulandığı ahşabın rengini ve doğallığını korur. Dekoratif, çizilmelere ve darbelere karşı dayanıklıdır. 
Çatlamaz, uygulaması kolaydır. Parke, karo ve mozaikleri yağ, çay, kahve ve meşrubat gibi maddelere karşı 
korur. Sabunlu ve deterjanlı su ile rahatlıkla temizlenebilir.

Kullanım Alanları: Ahşap parke döşemeler, karo ve mozaik yüzeyler, dahili kapı, pencere ve lambriler ile ahşap 
mobilyaların verniklendirilmesinde kullanılır.

Ambalaj: 0,7 lt, 2,5 lt, 15 lt

KALE GLASS POLISH (URETHANE ALKYD BASED, SINGLE-COMPONENT VARNISH)
Product Description: Very good elasticity and durability, high gloss, film-forming rigid, well-spread, transparent varnish. Applied to the naturalness 
of the color and protects the wood. Decorative and resistant to scratches and bumps.Crack-free, easy to apply. Hardwood, tile and mosaics oil, tea, 
coffee and soft drinks with ingredients that protects. Easily cleaned with soapy water and detergent.

Application Areas: Wood parquet flooring, tile and mosaic surfaces, internal doors, windows and wood paneling and furniture used.

Package: 0,7 lt, 2,5 lt, 15 lt

Kale Yat Vernik
KALE YAT VERNİK
Ürün Tanımı: Alkid reçine kombinasyon esaslı, yüksek parlaklıkta mükemmel üst yüzey oluşturan bir yat 
verniktir. Yapısındaki UV. absorpları sayesinde ahşabı uzun süre korur. Sararmaya karşı dirençlidir. Ahşabın rengini 
şeffaf yapısından dolayı değiştirmez. Doğal görünümünü atmosfer koşullarına, neme ve suya karşı koruyan, 
mükemmel yapışan iç ve dış cephe verniğidir. Mükemmel yayılma gücü ile zaman ve işçilikten tasarruf sağlar.

Kullanım Alanları: FENOSEN (Silikonlu Yat Vernik) deniz araçlarının ahşap yüzeylerinde ve binaların her 
türlü ahşap iç ve dış yüzeylerinde dekoratif ve koruyucu olarak ahşabın doğal görünümünü bozmadan 
kullanabileceğiniz yüksek U.V. dayanımlı parlak verniktir.

Ambalaj: 0,7 lt, 2,5 lt, 15 lt

KALE YACHT VARNISH
Product Description: A combination of alkyd resin based, high-gloss surface that creates a perfect yacht varnish. Structure of the UV. absorbed by 
the wood for longer, thanks. Resistant to yellowing. the color of the wood transparent due to the structure change. Atmospheric conditions of the 
natural environment, protects against moisture and water, sticking to the perfect interior and exterior varnish. Excellent spreading with the power 
of time and labor saving.

Application Areas: FENOSEN (Silicone Yacht Varnish), marine vehicles and buildings of wood surfaces all wood interior and exterior surfaces 
without disturbing the natural look of wood as a decorative and protective use of high U.V. resistant gloss varnish.

Package: 0,7 lt, 2,5 lt, 15 lt
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KALE PREMİNOL PROFESYONEL AHŞAP KORUYUCU
Ürün Tanımı: Ahşap yüzeyler için geliştirilmiş, profesyonel seri , alkid bağlayıcı esaslı şeffaf ve renkleri olan yarı 
mat görünümlü dekoratif ve koruyucu amaçlı kullanılan bir son kat ahşap koruyucudur.

Özellikleri: Uygulama öncesi astar ve uygulama sonrası ayrı vernik gerektirmez. Ayrıca özel katkı maddeleri 
ile küf  ve mantara karşı koruyucudur. Suyun ahşaba ulaşmasını önler. Özel pigmentleri sayesinde U.V 
ışınlarına karşı dayanıklıdır. Ahşaba penetrasyonu kolaydır. Aşınmaya karşı extra dayanıklıdır. Uygulama sonrası 
kuruduktan sonra, silinmesi gerekmez.  Yüzey üzerinde film tabakası oluşturur. 

Uygulanacak Yüzeyler:  Her türlü  iç ve dış ahşap doğrama, cephe kaplaması  ve ahşap bahçe mobilyasının 
boyanmasında kullanılır. 

Ambalaj: 0,7 lt, 2,5 lt, 15 lt

Preminol Profesyonel Ahşap Koruyucu

KALE PREMİNOL PROFESSIONAL WOOD PRESERVATIVE
Product Definition:  Final layer wood varnish; alkyd binder based, professional series, transparent  and which colors, semi matt, used for decorative 
and preservative purposes and developed for wooden surfaces.

Specification: It is not necessary to use different primer for beforehand or after hand. It is, also used as preservative against mould and fungi with 
the help of special components, Waterproof, corrode resistant, no wipe necessity after the application.  It acts like an extra layer on surface.

Application Surfaces: Used for painting any types of woodwork, interior  and exterior, side coating and wooden garden furniture. 

Package: 0.7 lt, 2.5 lt, 15 lt

Kale Epoksi Simli Boya
KALE EPOKSİ SİMLİ BOYA 
Ürün Tanımı: Solventsiz epoxi reçine esaslı, altın, gümüş veya bakır simli iç cephe boyasıdır.

Kullanım Alanları: Uygulamaya hazırlanan yüzey , son kat boya işlemi yapıldıktan sonra Kale Epoksi simli boya 
uygulamasına hazırdır. Kale Epoksi simli boya A bileşeni ile B bileşeni birbirine karıştırılarak homojen bir karışım elde 
edilene kadar karıştırılır. Daha önce boya için hazırlanmış yüzeye Mercan rulo yardımı ile tek kat sürülür.

Ambalaj: 3kg epoxi +1kg sertleştirici

KALE EPOXY PAINT
Product Description: Solvent Free Epoxy resin, gold, silver or cupper interior wall paint.

Application Areas: The application surface to be prepared, the last coat of paint, glitter epoxy paint application process after the castle is ready. 
Epoxy paint A castle silvery components B component is mixed with the mix to obtain a homogeneous mixture. Coral previously prepared surface 
for the paint roller is applied with the help of a single layer.

Package: 3kg epoxi +1kg b komponent

Kale Preminol Vernikli Ahşap Koruyucu
KALE PREMINOL VERNİKLİ AHŞAP KORUYUCU
Ürün Tanımı: Alkid bağlayıcı esaslı, şeffaf ve renkleri olan vernik katkılı  parlak dekoratif ve koruyucu bir son kat   
ahşap boyasıdır.

Kullanım Alanları: İçte ve dışta her türlü tahta doğrama, cephe kaplaması ve bahçe mobilyasının boyanmasında kullanılır.
Ambalaj: 0,7 lt, 2.5 lt, 15 lt

KALE PREMİNOL PROFESSIONAL VARNISH BASED WOOD PRESERVATIVE
Product Description: An alkyd binder based, transparent and colored varnish based, glossy decorated and preserver final coat 
wood preserver paint.

Application Areas: Used for painting of all interior and exterior woodwork, side covering and garden furniture.

Package: 0,7 lt, 2.5 lt, 15 lt
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Kale Stonex
KALE STONEX (SİLİKONLU EMPRENYE VE TAŞ KORUYUCU)
Tanımı: Kale Stonex; silikon reçine esaslı renksiz emperye malzemesidir.

Uygulama Alanları: Dekoratif amaçlı kullanıldığında iki kat olarak uygulanmalıdır. Teras ve balkonlarda, 
koruyuculuk özelliğini artırmak amacıyla dört veya   beş kat uygulanabilir.Katlar arasında hava sıcaklığına bağlı 
olarak doğal taş yüzeylerde ½-1 saat, emiciiliği az olan yüzeylerde 2-3 saat beklenmelidir. Katlar arasında 1 gün 
yada daha fazla beklendiğinde yüzeyde buruşma olabilir. Kapalı ve dar alanlarda uygulama yaparken maske 
kullanılmalıdır.

Ambalaj: 0.7 lt, 2.5 lt, 15 lt 

KALE STONEX (STONEX PROTECTOR WITH SILICON)
Definition: Silicon rosin based colorless  material

Application Areas: Applied as two layers for decorative used. To improve the protection, apply 4 or 5 layers for the balcony or terrace. Between 
the layers, according to the temperature, the demurrage is ½-1 hour for natural stone surfaces and 2-3 hours for the less absorptive surfaces. 
If the demurrage is one day between the layers, the surface can be pucker. The mask has to use during the application in the closed or narrow 
areas.

Package: 0.7 lt, 2.5 lt, 15 lt 

FENOTEX DEKORATİF AHŞAP KORUYUCU (MAT GÖRÜNÜMLÜ)
Tanımı: Fenotex Dekoratif Ahşap Koruyucu; alkid esaslı dekoratif ahşap koruyucudur.

Uygulama Alanları: Fenotex Dekoratif Ahşap Koruyucu her türlü ahşap, cephe kaplaması ve bahçe 
mobilyalarında koruyucu amaçla kullanılır.

Ambalaj: 0,7 lt, 2,5 lt, 7,5 lt

Renk: Şeffaf, Ladin Sarı, Açık Meşe, Koyu Meşe, Maun, Yeşil, Antik, Ceviz, Koyu Ceviz, Siyah

Fenotex Dekoratif Ahşap Koruyucu

FENOTEX DECORATIVE WOODEN PROTECTIVE (MATT LOOKING)
Definition: FENOSEN Decorative Wooden Protective; alkyd based decorative woodstain.

Application Areas: FENOSEN Decorative Wooden Protective can be applied on wooden surfaces, exterior siding and garden furnitures as woodstain.

Package: 0,7 lt, 2,5 lt, 7,5 lt

Colours: Transparent, Spruce Yellow, Light Oak, Dark Oak, Mahogany, Green, Antique, Walnut, Dark Walnut, Black

KALE WATERPROOF SU BAZLI (FAYANS/ SERAMİK VE DERZDOLGULAR İÇİN SU 
GEÇİRİMSİZLİK EMPRENYESİ)
Tanımı: Kale Waterproof ,İç ve Dış mekanlardaki fayans, seramik,granit, doğal taş v.b malzemeler üzerinde 
ve derz aralarında su geçirimsizlik sağlayan malzemenin orijinal görüntüsünü bozmayan su bazlı emprenye 
malzemesidir.

Uygulama Alanları: Derz aralarında su geçirimsizlik sağlar. Su geçirimsiz hale getirmek için 
fayans,seramik,Granit,doğaltaş v.b malzemeler üzerine direkt uygulanabilir. Uygulandığı yerlerde iz bırakmaz 
ve uygulama yapılan malzemenin orijinal görüntüsünü bozmaz.

Ambalaj: 2,5 lt 15 lt

Kale Waterproof Su Bazlı

KALE WATERPROOF (TILES / CERAMIC AND WATER PRESSURE IMPREGNATION FOR GROUTING)
Definition: Castle Waterproof, for indoor and outdoor tile, ceramic, granite, natural stone, etc. on materials and providing 
grout waterproofing material impregnated with water-based material that does not interfere with the original image.

Application Areas: provides waterproofing grout between them. To make a waterproof tile, ceramic, granite, natural 
stone, etc. can be applied directly on materials. Where applicable marks and does not disturb the original image of the 
treated material.

Package: 2,5 lt 15 lt
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Fenosen Prolac Astar
FENOSEN PROLAC ASTAR (SU BAZLI, GALVANİZE, METAL, AHŞAP ASTARI)
Tanımı: Fenosen Prolac Astar; su bazlı, mat, kokusuz, Fenosen Prolac parlak ve Fenosen Prolac Yarı mat öncesi 
uygulanabilen galvanize, metal, krom ve ahşap boya astarıdır.

Uygulama Alanları: İç ve dış cephelerde galvanize saç, krom saç, diğer metal ve hertürlü ahşap yüzeylere astar 
olarak kullanılır. Yağlı boya veya antipasla boyanmış metal ve ahşap yüzeylerde uygulanabilir. Su ile inceltilebilir 
ve insan sağlığına zarar vermez.

Ambalaj: 0,75 lt, 2,5 lt

FENOSEN PROLAC LINING (WATER BASED,GALVANIZED,WOOD LINING)
Definition: FENOSEN Prolac Lining ; waterborne,matt,odourless, it's use before application of FENOSEN Prolac Shiny and Fenosen prolac Yari Mat. 
It is galvanized, metal, chrome and wooden paint undercoat.

Application Areas: It can apply on interior and exterior surfaces such as galvanize sheet iron, chrome sheet iron, other metals and all type of 
wooden surfaces. It's also appliable on metal and wooden surfaces which painted with synthetic or rust resistance paints. Can be thinned with 
water and includes non-hazardous material.

Package: 0,75 lt, 2,5 lt

Fenosen Prolac Boya Parlak - Yarımat
FENOSEN PROLAC ASTAR (SU BAZLI, GALVANİZE, METAL, AHŞAP VE DUVAR BOYASI)
Tanımı: FENOSEN PROLAC; su bazlı , parlak , kokusuz , dekoratif amaçlı , özel formülü sayasinde parlaklığını 
muhafaza eden son kat galvanize metal , krom , ahşap ve duvar boyasıdır.

Uygulama Alanları: İç ve diş cephelerde galvanize saç krom  saç , diğer metal, her türlü ahşap ve duvar gibi 
yüzeylere uygulanır.Yağlı boya ve antipasla önceden boyanmış metal ve ahşap yüzeylerde uygulanabilir.  
Gece-Gündüz sıcaklık farklarından , dışardan gelen olumsuz etkenlerden ( yağmur , güneş v.b )   
çatlama , kabarma , sararma ve dökülme yapmaz.Kolay uygulama ve çabuk kuruma özellikleriyle zamandan ve 
işçilikten tadaruf sağlar. UV’ ye  ( güneş ışığı ) dayanıklıdır.

Ambalaj: 0,75 lt, 2,5 lt

FENOSEN PROLAC LINING (WATER BASED,GALVANIZED,METAL,WOOD&WALL PAINT)
Definition: FENOSEN PROLAC; waterborne, gloss, odouless, for decorative purposes and it preserves its gloss surface with special formula, final 
coating metal, chrome,wooden and wall paint.

Application Areas: 

Package: 0,75 lt, 2,5 lt

Kale Pasedur
KALE PASEDUR (EPOKSİ ESASLI KOROZYON ÖNLEYİCİ KAPLAMA) 
Tanımı: KALE PASEDUR beton içerisinde bulunan inşaat demirlerinde paslanma, çürüme önleyici antikorozif 
kaplama malzemesidir.

Uygulama Alanları: Tüm paslı veya paslanmamış demir ve çelik yüzeylere uygulanabilir. Ürün uygulandıktan 
sonra Resto 501 yapısal tamir harcı ile üzeri sıvanır. Paslanmayı tamamen durdurur, bina ve yapının kalitesini 
arttırır.

Ambalaj: 0,7 lt

KALE PASEDUR (EPOXI BASED, ANTI-CORROSION COATING)
Definition: CASTLE PASEDUR anchored in the concrete in the construction of corrosion, corrosion protection 
anticorrosion coating.

Application Areas: All rust or rust iron and steel surfaces. Product is plastered over with mortar after the 
application of structural repair Resto 501. Completely stops corrosion, improves the quality of buildings and 
structures.

Package: 0,7 lt



22

İNCELTİCİLER GRUBU
THINNERS

FENOSEN SELÜLOZİK TİNER (SELÜLOZIK TİNER)
Tanımı: Fenosen Selülozik Tiner; yapısında kuvvetli çözücüler ihtiva eden renksiz, 
berrak ekonomik bir selülozik tinerdir.

Uygulama Alanları: Fenosen Selülozik Tiner selülozik son kat boya, astar ve 
verniklerin inceltilmesinde ve uygulama araçlarının temizlenmesinde kullanılır.

Ambalaj: 0,7 lt, 1 lt, 2,5 lt, 12 lt

Fenosen Selülozik Tiner

FENOSEN SELÜLOZİK TİNER (SELÜLOZIK TINER)
Definition: Fenosen Selulozik Tiner it contains strong solvents in its structure, colourless, transparent cellulosic 
thinner.

Application Areas: Fenosen Selulozik Tiner can be used for cellulosic topcoat paint, undercoat and varnish for 
thinning and clearing of application tools.

Package: 0,7 lt, 1 lt, 2,5 lt, 12 lt

Fenosen Rapid
FENOSEN RAPİD (SELÜLOZİK SON KAT ANTİPASLI LUX BOYA)
Tanımı: Selülozik esaslı, hava kurumala süper örtücülüğe sahip, iyi yapışma özelliği olan antipas + boya için iki 
ayrı işlem gerektirmeyen doğrudan astarsız yüzeylere kullanılabilen bir boyadır.

Uygulama Alanları: Her türlü makine, tarım ve bahçe makineleri, ferforjeler ve tüm metal ve yüzeylerde 
kullanılan hava kurumalı, selülozik esaslı antipaslı boyadır.

Ambalaj: 15 lt

Renk: beyaz, siyah, gri

FENOSEN PAPİD (CELLULOSIC FINISHING LUX PAINT)
Definition: Cellulosic based, air dry, has super coverage, well stick paint, doesnt need to apply two process for antirust and paint. Appiable directly 
on the surfaces without any primng.

Application Areas: It is air dry, cellulosic based paint which you can use on the surface such as; all kid  of machine, agricultural and garden 
amachines and metalworks

Package: 15 lt

Colours: white, black, grey 

FENOSEN SENTETİK TİNER (SENTETİK TİNER)
Tanımı: Fenosen Sentetik Tiner; Alifatik hidrokarbon esaslı, renksiz, berrak bir tinerdir.

Uygulama Alanları: FENOSEN Sentetik Tiner son kat boya, astar ve verniklerin 
inceltilmesinde ve uygulama araçlarının temizlenmesinde kullanılır.

Ambalaj: 0,7 lt, 1 lt, 2,5 lt, 12 lt

Fenosen Sentetik Tiner

FENOSEN SYNTHETIC THINNER (SYNTHETIC THINNER)
Definition: FENOSEN Synthetic Thinner; Alifatik hydrocarbon based, colourless, transparent synthetic thinner.

Application Areas: FENOSEN Synthetic Thinner can be applied as synthetic thinner used for topcoat, undercoat 
and varnishes for thinning and clearing of application tools.

Package: 0,7 lt, 1 lt, 2,5 lt, 12 lt
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ENDÜSTRİYEL BOYALAR
 INDUSTRIAL PAINTS

Fenosen Endüstriyel Antipas
FENOSEN ENDÜSTRİYEL ANTİPAS
Tanımı: Selülozik esaslı metal yüzeylerde kullanılan endüstriyel boya astarıdır.

Uygulama Alanları: Özellikler metal yüzeyi makine parçaları, elektrikli ev aletleri ve metal malzemelerden 
yapılmış, her türlü yüzeylerde, yüzey koruma ve son kat boyaya ideal, yüzey hazırlama için kullanılan, çabuk 
kuruyan, hava korumalı selülozik esaslı astar boyadır. Çabuk kuruma sebebi ile, özellikle zamandan ve işçilikten 
tasarruf sağlar. Yüzeye iyice yapışır. Zımparalanması ve tatbiki kolaydır. Yüzeyde esnek bir film oluşturması 
sebebi ile son kat boyanın yapışmasını artırır.

Ambalaj: 15 lt

Renk: gri, kırmızı

FENOSEN INDUSTRIAL PAINT UNDERCOAT
Definition: Cellulosic based industrial paint for metal surfaces.

Application Areas: It is air dry, cellulosic based paint which you can use on the surface such as; all kid  of machine, agricultural and garden 
amachines and metalworks

Package: 15 lt

Colours: grey, red 

Fenosen Yol Çizgi Boyası
FENOSEN YOL ÇİZGİ BOYASI
Tanımı: Endüstriyel trafik yol çizgi boyası

Uygulama Alanları: Klor Kauçuklu Modifiye Alkid Bazlı Türk Standartları Enstütüsünün TS-604 kodlu Yol Çizgi 
Boya Standartdı’na uygundur. Her türlü asfalt zemin üzerine rulo, fırça veya pistole ile kolaylıkla uygulanabilir. 
Yüksek esneklik ve mükemmel aşınma direncine sahip olan bu ürün çok hızlı kuruma özelliği de taşımaktadır . 
Tuzlu suya ve kimyasallara karşı yüksek mukavemet sağlar, gece görünüşünü kolaylaştıran aydınlanma faktörü 
üst limitlerdedir.

Ambalaj: 15 lt

Renk: Beyaz, sarı, siyah

FENOSEN TRAFFFIC ROAD LINE PAINT
Definition: Industrial traffic road line paint

Application Areas: Any brush or  roller on asphalt floors can be  applied easily by pistole. High flexibility and has excellent corrosion resistance 
properties of these products is very fast drying. Salt water and chemicals to provide highers strenghth factor facilitates night vision and 
englightenment is at the limit.

Package: 15 lt

Colours: White, yellow, black
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ENDÜSTRİYEL BOYALAR
 INDUSTRIAL PAINTS

KALE COLOR MIX (SU BAZLI MANUEL RENKLENDİRİCİ)
Tanımı: Kale Mix; iç ve dış cephe su bazlı boyaların renklendirilmesinde kullanılır. Beyaz boya ile isteğe bağlı 
olarak renk tonu açılabilir veya orjinal renginde kullanabilir. Tüm renk tonları birbirileri ile karıştırılabilir.

Uygulama Alanları: Kale Mix iç ve dış cephe boyalarının renklendirilmesinde kullanılır.

Ambalaj: 250 ml

Renk: Krem, Çağla Yeşili, Kestane, Turkuaz Yeşili, Mavi, Turuncu, Pembe, Gri, Gül Kurusu, Kahverengi, Sarı, Bakır, 
Şampanya, Mısır, Hardal Sarısı, Kavun içi, Menekşe, Fıstık Yeşili, Şarap Kırmızısı, Çimen Yeşili.

Kale Color Mix 

KALE COLOR MIX (WATER BASED, MANUAL COLORANT)
Definition: Kale Mix; is used for tinting of interior and exterior waterborne paint. With a white paint the color can be tinted as a shade or in its 
original color. Color shades can be mixed with each other.

Application Areas: Kale Mix can be used as tinting of interior and exterior waterborne paints.

Package: 250 ml

Colours: Cream, Green Almond, Chestnut, Turquoise, Blue, Orange, Pink, Grey, Rose, Brown, Yellow, Copper, Champagne, Corn, Mustard Yellow, 
Melon, Violet, Nut Green, Wine Red and Grass Green

KULE FİXED (KULLANIMA HAZIR PASTA TİPİ FAYANS VE SERAMİK YAPIŞTIRICISI)
Tanımı: KULE Fixed; kullanıma hazır pasta tipi fayans ve seramik yapıştırıcısıdır. Organik yapılı olup, yüksek 
mukavemet göstermektedir.

Uygulama Alanları: KULE Fixed iç ve dış mekanlarda fayans, seramik ve karoların yapıştırılmasında ayrıca eski 
seramik ve mermerlerinizi sökmeden bunların üzerine yeni malzemelerin yapıştırılmasında kullanılabilir. Büyük 
ebatlı seramikten 33 x 33 ebatlı seramiklere kadar; mutfak, banyo, özel ya da genel duşlar gibi rutubetin sürekli 
var olduğu iç mekan duvarlarına yapıştırılmasında kullanılmaktadır.

Ambalaj: 8 kg, 15 kg

Kule Fixed

KULE FİXED (IS A READY PUTTY FOR APPLICATION OF FAINCE AND CERAMIC)
Definition: Kule Fixed; is a ready putty for application of faience and ceramic. It is organic structured, and has high strength.

Application Areas: Kule Fixed can be applied on interior and exterior surfaces for faience, ceramic and tile attaching, and also without removing 
old ceramic and old marble surfaces; it can be applied directly. Big dimension ceramics to 33 x 33 dimension ceramic can be applied in wet areas 
like; kitchen, bathroom, special or public showers, which moist generally occurs for interior surface applications.

Package: 8 kg, 15 kg

Fenosen Hamerton
FENOSEN HAMERTON
Tanımı: Efektli endüstriyel son kat boya

Uygulama Alanları: Özellikle endüstriyel makine aksamı, metal dolap ve raflar ile elektrikli ev aletleri ve diğer 
tüm metal malzeme yüzeylerinin korunabilmesi ve istenilen renk ve görünüm kazandırılması için kullanılan 
hava korumalı, sentetik esaslı endüstriyel son kat boyadır. Özel hammer dokusu ile yüzeylere çekiç darbesi ile 
kazandırılmış hissini uyandıran dekoratif görünüm kazandırır.

Ambalaj: 15 lt

Renk: Gri, yeşil

FENOSEN HAMERTON
Definition: Industrial effects topcoat paints

Application Areas: It is air dried synthetic based topcoat paint. It is particularly. Aplied  on industrial machine parts, electric household appliances, 
wooden and metallic surfaces.

Package: 15 lt

Colours: Green, grey
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MESARYA ALÇI ve CON TOZLARI
MESARYA PLASTER and MARBLE POWDERS

MESARYA CON TOZU (DIŞ CEPHELER İÇIN KALIN SERPME SIVA)
Tanımı: Mermer taşından kırılarak özel olarak elenmiş 100 - 1200 mikron aralığında çimento uyumlu bir 
serpme sıva malzemesidir.

Uygulama Alanları: Mesarya Con Tozu kaba sıva, 3. el sıva ve çimento bazlı sıva üzerine uygulanabilir.

Ambalaj: 18 kg

MESARYA CON TOZU (SPREADING A THICK PLASTER FOR EXTERIORS)
Definition: Mesarya Con Tozu; its composed of crushed marble stone sieved between 100 - 1200 microns and 
its suitable to use with cement.It is spreadable plastering material

Application Areas: Mesarya Con Tozu can be applied on scratch plastering, finish plastering and cement based 
plastering

Package: 18 kg

Mesarya Con Tozu Kalın

Mesarya Alçı

MESARYA CON TOZU (DIŞ CEPHELER İÇİN İNCE SERPME SIVA)
Tanımı: Mermer taşından kırılarak özel olarak elenmiş 50 - 800 mikron aralığında çimento uyumlu bir serpme 
sıva malzemesidir.

Uygulama Alanları: Mesarya Con Tozu kaba sıva, 3. el sıva, çimento bazlı sıva üzerine uygulanabilir.

Ambalaj: 18 kg

MESARYA CON TOZU (SPREADING A THIN PLASTER FOR EXTERIORS)
Definition: Mesarya Con Tozu; its composed of crushed marble stone sieved between 50 800 microns and its 
suitable to use with cement.It is spreadable plastering material.

Application Areas: Mesarya Con Tozu can be applied on scratch plastering, finish plastering and cement based 
plastering.

Package: 18 kg

Mesarya Con Tozu İnce

MESARYA ALÇI
Tanımı: MESARYA ALÇI; tüm inşaat işlerinde kullanılan Kıbrıs'ın tek yerli alçısı

Uygulama Alanları: MESARYA ALÇI; her türlü sıva, yapıştırma ve monte işlerinde kullanılır.

Ambalaj: 15 kg

MESARYA ALÇI
Definition: MESARYA ALÇI is only native gypsum of North Cyprus.

Application Areas: MESARYA ALÇI can be used for plaster, adhesion and montage works.

Package: 15 kg
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KULE ULTRATEX (ÇİMENTO ESASLI, SİLİKONLU, SU GEÇİRMEYEN İPLİKLİ İÇ VE DIŞ CEPHE SIVASI)
Tanımı: Kule Ultratex; silikonlu su geçirmeyen iç ve dış cephe iplikli sıva, beyaz çimento esaslı olup, yüksek oranda 
toz silikon katkılı ve içerisinde elyaf ip bulunduran nefes alabilen, rutubet ve neme dayanıklı bir hazır sıvadır.

Uygulama Alanları: Kule Ultratex, tüm yapıların iç ve dış cephelerinde, tuğla, briket duvar, kaba sıva üzeri 
serpmesi atılmış gazbeton, brüt beton, tavan ve fair face tavan vb. yüzeylere uygulanır.

Ambalaj: 20 kg

Renk: Beyaz

Kule Ultratex

KULE ULTRATEX (CEMENT BASED, WATERPROOF INTERIOR AND EXTERIOR PLASTER)
Definition: Kule Ultratex; it is whit cement based, powder silicone adulterated and invent fibres string surface covering material. This material not 
pass on water and have breathe features ready plaster.

Application Areas: Kule Ultratex, it can be applied to briquette, aerated concrete, bimsblok, interior and exterior and exterior surfaces for second layer, stable 
surfacing and adhere to surface perfectly plastering mortar. After get exact drying (15 days), not pass on water and stick ground perfextly ready plaster.

Package: 20 kg

Colours: White

Kule Eurotex
KULE EUROTEX (ÇIMENTO ESASLI, SİLİKONLU, SU GEÇİRMEYEN 3. EL İÇ VE DIŞ CEPHE SIVASI)
Tanımı: Kule Eurotex, su geçirmeyen 3.el iç ve dış cephe elyaf katkılı sıva, çimento esaslı olup, yüksek oranda 
silikon katkılı ve içeriğinde elyaf bulunduran iç ve dış cephe sıvasıdır.

Uygulama Alanları: Kule Eurotex; iç ve dış cephe mekanlarda ikinci el sıvası bitmiş yüzeylere 3. el sıva olarak 
kullanılır. Kullanılan yüzeylere düzgün ve pürüzsüz görünüm kazandırır.

Ambalaj: 20 kg

Renk: Beyaz, Gri

KULE EUROTEX (CEMENT BASED, WATERPROOF, 3. LAYER INTERIOR AND EXTERIOR PLASTER)
Definition: Kule Eurotex; Using for inside and outside places after finished second layer plaster. Kule Eurotex replace third plaster, it obtain smooth 
and roughness surface.

Application Areas: Kule Eurotex; application surface should be strong and porter. Each dirty, oil and dust should purify from surface. Before start 
application surface hould humidify.

Package: 20 kg

Colours: White, Grey

Kule Sıvatex Plus
KULE SIVATEX PLUS (ÇIMENTO ESASLI SIVA HARCI)
Tanımı: Kule Sıvatex Plus; beyaz çimento esaslı olup, kimyasal katkılı dolgu harcı ve yüzey kaplama 
malzemesidir.

Uygulama Alanları: Kule Sıvatex Plus her türlü tuğla, briket (blok), gaz beton ve ikinci el iç ve dış cephe sıvası 
üzerine direk olarak uygulanan son derece sert ve sağlam bir yüzey oluşturan sıva harcıdır.

Ambalaj: 5 kg, 10 kg, 20 kg

Renk: Beyaz, Gri

KULE SIVATEX PLUS (CEMENT BASED PLASTER)
Definition: Kule Sivatex Plus; is a filling mortar and surface covering material and it is cement based with 
chemical additives.

Application Areas: Kule Sivatex Plus can be applied on brick, briquette, aerated concrete and second layer 
interior and exterior plastering as directly, very hard and stable surfacing plastering mortar

Package: 5 kg, 10 kg, 20 kg

Colours: White, Grey
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Kule Satentex Plus
KULE SATENTEX PLUS (ÇIMENTO ESASLI SATEN HARCI)
Tanımı: Kule Satentex Plus; Çimento esaslı özel hammaddelerle güçlendirilmiş ince saten harcıdır.

Uygulama Alanları: Kule Satentex Plus hazır sıva ya da makine sıvası ile sıvanmış her türlü yüzeye son kat 
olarak çok düzgün bir yüzey elde etmek için uygulanır.

Ambalaj: 5 kg, 10 kg, 20 kg

Renk: Beyaz, Gri

KULE SATENTEX PLUS (CEMENT BASED SATIN MORTAR)
Definition: Kule Satentex Plus; alifatik hydrocarbon based, colourless, transparent synthetic thinner

Application Areas: Kule Satentex Plus can be applied as synthetic thinner used for topcoat, undercoat and 
varnishes for thinning and clearing of application tools.

Package: 5 kg, 10 kg, 20 kg

Colours: White, Grey

Kule Peletex (İç Cephe)
KULE PELETEX (İÇ CEPHE)
Tanımı: Kule Peletex, her türlü 2. El sıva üzeri yapılmış  yüzeylerde uygulanır. Uygulama esnasında çok kolay 
sürüm kolaylığı sağlar. Düzgün yüzey oluşturan ve su geçirmeyen iç cephe sıvasıdır. Çok düzgün yüzey ve 
pürüzsüz yüzey isteniyorsa, üzerine FINISH SATEN uygulaması önerilir.

Uygulama Alanları: Kule Peletex; uygulancak yüzey tozdan, yağdan ve kirden arındırılmaldır. Özellikle sıcak havalarda 
yüzey temiz suyla nemlendirilmeli, nemlendirildikten sonra sıva 2 aşamalı olarak uygulanmalıdır. 1. El çelik mala ile 
çelilip 15-20 dakika beklenenilir. Daha sonra 2. Kat çelik mala yardımı ile yüzeye çekilir. 10-15 dakika sonra sert tirfil ile 
çok hafif nemlendirilerek yüzey iyice ovalanır. Daha sonra kalın süngerli tirfil ile tekrar ovularak sonlandırılır.

Ambalaj: 25 kg

KULE PELETEX (INTERIOR)
Definition: Thermoplus interior plasters is bases on portland. It becomes ready for use when mıxed with clean  water. It can be used at a finishing 
coat on convertional cement-sand plasters.

Application Areas: Surface should be sound and free of dust or other contaminaints (Grease,oil,etc.)We surface,especially in hot wather, so as to avoid 
immediate absorption of mix water by the substrate .Hower ,there shold be on film of water on the surface when checked with the palm of the hand.

Package: 25 kg

Kule Peletex (Dış Cephe)
KULE PELETEX (DIŞ CEPHE)
Tanımı: Kule Peletex, her türlü 2. El sıva üzeri yapılmış  yüzeylerde uygulanır. Uygulama esnasında çok kolay 
sürüm kolaylığı sağlar. Düzgün yüzey oluşturan ve su geçirmeyen dış cephe sıvasıdır. Çok düzgün yüzey ve 
pürüzsüz yüzey isteniyorsa, üzerine FINISH SATEN uygulaması önerilir.

Uygulama Alanları: Uygulancak yüzey tozdan, yağdan ve kirden arındırılmaldır. Özellikle sıcak havalarda yüzey temiz 
suyla nemlendirilmeli, nemlendirildikten sonra sıva 2 aşamalı olarak uygulanmalıdır. 1. El çelik mala ile çelilip 15-20 
dakika beklenenilir. Daha sonra 2. Kat çelik mala yardımı ile yüzeye çekilir. 10-15 dakika sonra sert tirfil ile çok hafif 
nemlendirilerek yüzey iyice ovalanır. Daha sonra kalın süngerli tirfil ile tekrar ovularak sonlandırılır.

Ambalaj: 25 kg

KULE PELETEX (EXTERIOR)
Definition: Thermoplus exterior  plasters is bases on portland. It becomes ready for use when mıxed with clean  water. It can be used at a finishing 
coat on convertional cement-sand plasters.

Application Areas: Surface should be sound and free of dust or other contaminaints (Grease,oil,etc.)We surface,especially in hot wather, so as to avoid 
immediate absorption of mix water by the substrate .Hower ,there shold be on film of water on the surface when checked with the palm of the hand.

Package: 25 kg
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Kule Dekotex
KULE DEKOTEX (ÇİZGİ DESENLİ, ÇİMENTO ESASLI, SİLİKON VE SİLİKA KATKILI HAZIR SIVA)
Tanımı: Çimento esaslı slika içerikli özel polimer ve silikon katkılı içte ve dışta kullanılabilen, mala ile uygulanan, 
mala ile desen verilen çizgi desenli dekoratif hazır renkli sıvadır. İnceliticisi su’dur.

Uygulama Alanları: Dış cephede kaba sıva (ikinci el sıvası bitmiş) çimento esaslı pürüzlendirilmiş her türlü 
yüzeylere istenildiğinde de dekoratif görüntüsü ile iç yüzeylere uygulanır.

Ambalaj: 20 kg

KULE DEKOTEX (STRIPED CEMENTITIOUS, SILICA DOPED SILICON AND READY TO PLASTER)
Description: Cement-based silica-containing polymer and a special silicone additive that can be used both inside and 
outside, applied with a trowel, The line pattern, patterned decorative plaster with a trowel-ready color. İnceliticisi is water.

Practice Areas: A rough exterior plaster (plaster finished second hand) all kinds of cement-based roughened decorative 
surfaces with the image of the interior surfaces if desired.

Packaging: 20 kg

Kule Thermotex
KULE THERMOTEX (NEFES ALAN ISI YALITIM SIVASI)
Tanımı:  Özel patlatılmış taş yapısına sahip, çimento bazlı, polimerli özel bir karışımdır.  Çok hafif bir yapıya sahiptir ve hacimli 
malzemedir. Artı özellikleri ; ısı yalıtım, nefes alma, buhar geçirgenliği, suyu itme, yanmazlık, her türlü yüzeye yapışabilme.

Uygulama Alanları: Biriket, tuğla, kara sıva, kerpiç, beyaz taş , sarı taş vb..

Uygulama Yüzeyi: 4 veya 5 kat şeklinde yüzeye uygulanabilir. Tek çekim 5 mm’den  fazla olmamalıdır. Katlar arası 
belirtildiği şekilde beklenmelidir.  Toplam kalınlık 2 cm olmalıdır.

Ambalaj: 11 kg

KULE THERMOTEX (BREATHING HEAT INSULATION PLASTER)
Definition: Thermotex is a ready powder mixture, 95 % of which is made up of natural materials and applied by mixing with water in buildings 
for the purpose of providing heat insulation.  When applied in interiors and exteriors of the buildings, it provides heat gain up to about 45 %. It 
protects the buildings against rain water, helps it breathe and does not burn. It has the characteristcs of class A and assumes a multipurpose duty of 
insulation. It provides financial gain conmsiderably by preventing the hot air from escaping in winter months and hot air from entering in summer 
months. Due to its characteristics of constant application, it removes heat bridges and creates comfort in environments by blocking in the interior 
surfaces of the buildings the formations such as humidity, mold and fungus that are derived from the condensation and very harmful in terms of 
health. It eliminates the necessity of making high-cost heat insulation systems such as plastic foam, stone wool and casing.  

Application Areas: It can be used to the interior and exterior surfaces that require heat insulation and are made of all sorts of brick, stone, gas 
concrete, block stone, wood-cement concrete and their second and third hand stuccos have been completed.   

Preparation of Surface: It can be used to the interior and exterior surfaces that require heat insulation and are made of all sorts of brick, stone, gas 
concrete, block stone, wood-cement concrete and their second and third hand stuccos have been completed.  

Packaging: 11 kg

KULE MANTOFIX (ISI YALITIM İÇİN EPS VE XPS YAPIŞTIRICISI)
Tanımı: Isı yalıtım sistemi için geliştirilmiş, polistren ve taşyünü gibi ısı ve ses yalıtım levhalarının yapıştırılmasında 
kullanılan çimento esaslı özel bir yapıştırıcıdır.

Uygulama Alanları: İçeride ve dışarıda beton, sıva, tuğla, gazbeton, panel vb. mineral esaslı yüzeylere polistren, 
taşyünü gibiısı ve ses yalıtım levhalarının yapıştırması amacı ile kullanılır.

Renk: Gri

Ambalaj: 20 kg

Kule Mantofix

KULE MANTOFIX (HEAT INSULATION ADHESIVE)
Description: Thermal insulation system developed for the thermal and sound insulation boards, such as polystyrene and mineral wool a special 
cement-based adhesive used in bonding.

Application Areas: Inside and outside the concrete, plaster, brick, aerated concrete, panels, etc.. mineral-based surfaces, polystyrene, and sound 
nothing like rock wool insulation boards used for the purpose of bonding.

Color: Gray

Packaging: 20 kg
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KULE MANTOTEX (ISI YALITIM SIVASI)
Tanımı: Mantotex Isı Yalıtım Sıvası, ısı yalıtım sistemi için geliştirilmiş, polistren ve taşyünü levhalarının üzerini 
kaplayan, içine file uygulamasıyla yüzeyin mukavemetini arttıran, çimento esaslı, elyaf takviyeli özel bir sıvadır.

Uygulama Alanları: İçeride ve dışarıda polistren, taşyünü gibi ısı ve ses yalıtım levhalarının üzerine perdah 
sıvası yapılmasında kullanılır.

Renk: Gri

Ambalaj: 20 kg

Kule Mantotex

KULE MANTOTEX (HEAT INSULATION PLASTER)
Description: Heat Insulation Plaster Mantotex, developed for the thermal insulation system, polystyrene and mineral wool panels on the covering 
the surface into the application file to strength, cement based, fiber reinforced special plaster.

Application Areas: Inside and outside the polystyrene, mineral wool insulation boards, such as heat and sound on the finishing used in making 
plaster.

Color: Gray

Packaging: 20 kg

Erayjips Plastex
ERAYJIPS PLASTEX (3.EL İÇ VE DIŞ CEPHE SIVASI)
Tanımı: Erayjips Plastex; su geçirmez, nemden etkilenmez, suyu bünyesinde daha uzun tutarak yüzeyin hızlı kurumasını 
ve kılcal çatlak oluşumunu engeller. Erayjips Plastex 3. el sıvanın yerine geçer, düzgün ve pürüzsüz yüzey kazandırır.

Uygulama Alanları: Erayjips Plastex iç ve dış mekanlarda, ikinci el sıvası bitmiş yüzeylere en son kat olarak kullanılır.

Ambalaj: 20 kg

Renk: Beyaz, Gri

ERAYJIPS PLASTEX (INTERIOR AND EXTERIOR FINISHING PLASTER)
Definition: Erayjips Plastex; waterproof, not effected by humid, it keeps water so the surface dries slowly      
this prevents capillary cracks. Erayjips Plastex can substitute for last layer finishing layer, and it gives leveled and smooth surface.

Application Areas: Erayjips Plastex can be applied on interior and exterior surfaces after second layer plaster for last layer of plaster.

Package: 20 kg

Colours: White, Grey

Erayjips Bimstex
ERAYJIPS BIMSTEX (BIMSBLOK VE GAZBETON SIVASI (MAKİNE SIVASI))
Tanımı: Erayjips Bimstex; duvarları bimsblok veya gazbeton ile örülmüş yapıların iç ve dış cephelerinde 
kullanılan su geçirmeme özelliğine sahip çimento bazlı bir sıva harcıdır.

Uygulama Alanları: Erayjips Bimstex duvarları bimsblok veya gazbeton ile örülmüş yapıların iç ve dış 
cephelerinde kullanılabilen bir sıvadır.

Ambalaj: 20 kg, 50 kg

ERAYJIPS BIMSTEX (BIMSBLOK AND GASTCONCTRETE (MACHINE PLASTER))
Definition: Erayjips Bimstex; is a plaster, has waterproof property which can be used on interior and exterior surfaces for bimsblok and aerated concrete.

Application Areas: Erayjips Bimstex can be applied on interior and exterior surfaces for bimsblok and aerated concrete.

Package: 20 kg, 50 kg
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ERAYJIPS BIMSTEX (BIMSBLOK VE GAZBETON SIVASI (EL İLE UYGULANAN))
Tanımı: Erayjips Bimstex; duvarları bimsblok veya gazbeton ile örülmüş yapıların iç ve dış cephelerinde 
kullanılan su geçirmeme özelliğine sahip çimento bazlı bir sıva harcıdır.

Uygulama Alanları: Erayjips Bimstex duvarları bimsblok veya gazbeton ile örülmüş yapıların iç ve dış 
cephelerinde kullanılabilen bir sıvadır.

Ambalaj: 20 kg, 50 kg

Erayjips Bimstex

ERAYJIPS BIMSTEX (BIMSBLOK AND GASTCONCTRETE PLASTER)
Definition: Erayjips Bimstex; is a plaster, has waterproof property which can be used on interior and exterior surfaces for bimsblok and aerated concrete.

Application Areas: Erayjips Bimstex can be applied on interior and exterior surfaces for bimsblok and aerated concrete.

Package: 20 kg, 50 kg

KULE SAND&CEMENT 1. COAT (ÇİMENTO ESASLI 1. EL SERPME SIVA)
Tanımı: 1 el sıva öncesi yüzey hazırlığında sağlam bir zemin oluşturur. Maliyet avantajı ve kontrol   
kolaylığı sağlar. Kolay ve hızlı uygulanır.

Uygulama Alanları: Çimento esaslı sıva uygulamaları öncesinde tuğla, bims ve blok ile örülmüş iç ve dış 
yüzeylerde 1. el serpme sıva olarak kullanılır.

Ambalaj: 20 kg

Kule Sand&Cement 1. Coat

KULE SAND&CEMENT 1. COAT (CEMENT BASED FIRST HAND ROUGHCAST PLASTER)
Definition: Plaster creates a solid foundation before fort he 2. hand application. Cost-effective and easy of control 
Easy and fast application possibilities.

Application Areas: Prior to application of roughcast  cement-based plaster, brick and built with the block surfaces 
for interior and exterior surfaces build with brick and /or block surfaces.

Package: 20 kg

Kule Sand&Cement
KULE SAND&CEMENT (ÇİMENTO ESASLI 2. EL KABA SIVA)
Tanımı: Kolay ve hızlı uygulama olanağı sağlar. Yüksek yapışma ve dayanım mukavemetleri ile sağlam bir 
zemin oluşturur. Standart kalitetedir.

Uygulama Alanları: İç ve dış mekanlarda tuğla, bims,gaz beton, briket duvar ve parlak olmayan tavan 
yüzeylere sıva yapılmasında kullanılır.

Ambalaj: 20 kg

KULE SAND&CEMENT (CEMENT BASED SECOND HAND ROUGHCAST)
Definition: Is used as plaster on brick, gas concrete walls and ceilings which are nor shiny.

Application Areas: Easy and fast application possibilities. Creates a solid foundation with high adhesion strength and 
durability. It is standard quality.

Package: 20 kg

YENİ
ÜRÜN

YENİ
ÜRÜN
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Kule Sertex
KULE SERTEX (TUĞLA VE BIMSBLOK ÖRGÜ HARCI)
Tanımı: Geleneksel harca göre zamandan ve işçilikten tasarruf sağlar. Yeterli kullanabilme süresi ile rahat 
çalışma imkanı sağlar.

Uygulama Alanları: İç ve dış cephelerde tuğla, briket ve bims ile duvar örmede kullanılır.

Ambalaj: 20 kg

KULE SERTEX (BRICK AND BIMSBLOK BRAID MORTAR)
Definition: Compared to traditional grout it saves time and labour. Allows easy use  and time.

Application Areas: It is used for braiding bricks and bimsbloks.

Package: 20 kg

Kule Resto 501 Yapısal Tamir Harcı

Kule Restotex
KULE RESTOTEX (HİDROLİK KİREÇ ESASLI RESTORASYON SIVASI)
Tanımı: KULE RESTOTEX, doğal hidrolik kireç esaslı, tarihi kargır yapıların sıvanmasında kullanılan,doğal silis agrega 
ve inorganik lifler içeren, çimento içermeyen sıva malzemesidir.

Uygulama Alanları: İç ve dış sıva yapılmasında, sıva onarımlarında, doğal tafl, tuğla duvar derzlerinin onarımında, 
yüzey onarımlarında kullanılır.

Ambalaj: 20 kg

KULE RESTO 501 (ÇIMENTO ESASLI, YÜKSEK MUKAVEMETLI, POLIMER VE ELYAF KATKILI, SU 
GEÇIRIMSIZ YAPISAL TAMIR HARCI)
Tanımı: Tüm yapıların iç ve dış cephelerinde, toprak altı, toprak üstü, su altı zeminlerde; su yalıtım veya son kaplama 
öncesi pah uygulaması, tamiri, yüzey düzeltmesinde; donatı demirlerin aşındırması sonucu zarar görmüş betonların ve 
donatıların onarımında kullanılır.

Uygulama Alanları: İç ve Dış Mekanlarda; Çimento bazlı sıvalar, brüt beton.

Ambalaj: 20 kg 

KULE RESTO 501 (CEMENT-BASED, HIGH-STRENGTH, FIBER REINFORCED POLYMER AND WATER 
IMPERMEABLE STRUCTURAL REPAIR MORTAR)
Description: All interior and exterior surfaces of buildings, underground, above ground, underwater surfaces, 
water proofing or final coating application, pre-pah, repair, surface improvement, reinforcement iron as a result of 
erosion repair of damaged concrete and reinforcement used.

Areas of Application: Inside and Outside; Cement-based plasters, gross concrete.

Packaging: 20 kg

KULE RESTOTEX
Description: KULE RESTOTEX, natural hydraulic lime based plaster used in historic masonry structures, natural silica 
aggregate and containing inorganic fibers, cement, plaster containing material.

Areas of Application: in making interior and exterior stucco, plaster repairs, natural stone, brick wall joints, repair,

used for surface repairs.

Packaging: 20 kg

YENİ
ÜRÜN

YENİ
ÜRÜN

YENİ
ÜRÜN
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ERAYJIPS YAPSER PLUS (PARLAK YÜZEY TAMİR HARCI)
Tanımı: Kule Yapser Plus; her türlü brüt ve prefabrik elemanların tamirinde veya sıvanmasında; kolay 
hazırlanan, yüksek stabiliteye sahip polimer takviyeli hazır bir karışımdır.

Uygulama Alanları: Kule Yapser Plus tuğla, gaz beton, brüt beton, bims, briket, duvar ve tavan 
yüzeylerinde, kırık prefabrik beton yüzeylerin tamirinde kullanılabilir. Ve ayrıca parlak beton yüzeylerinde 
sıvanmasında kullanılır.

No: 15 Her türlü brüt beton ve parlak beton yüzeylere uygulanır. 1 - 1.3 cm arası kullanılır.

No: 20 Her türlü brüt beton ve parlak beton yüzeylere uygulanır. 1.3 - 2 cm arası kullanılır.

Renk: Beyaz, Gri 

Ambalaj: 20 kg

Erayjips Yapser Plus No: 15-20

ERAYJIPS YAPSER PLUS (SHINY SURFACE REPAIR MORTAR)
Definition: Kule Yapser Plus; is a ready mixture which is used to repair and plaster of prefabricated concrete surfaces; also it can be prepared easily. 
It is very stable ready mixture which is enriched with polymer.

Application Areas: Kule Yapser Plus can be used on brick, aerated concrete, bims blocks, wall, ceiling surfaces and prefabricated concrete surfaces 
repairing. And shiny concrete surfaces plastering.

No: 15 Apply to smooth concrete surface between 1 - 1.3 cm openings. No: 20 Apply to smooth concrete surface between 1.3 - 2 cm openings.

Color: White, Grey

Package: 20 kg

ERAYJIPS YAPSER PLUS NO: 5-10 (PARLAK YÜZEY TAMİR HARCI)
Tanımı: Kule Yapser Plus; her türlü brüt ve prefabrik elemanların tamirinde veya sıvanmasında; kolay 
hazırlanan, yüksek stabiliteye sahip polimer takviyeli hazır bir karışımdır.

Uygulama Alanları: Kule Yapser Plus tuğla, gaz beton, brüt beton, bims, briket, duvar ve tavan yüzeylerinde, 
kırık prefabrik beton yüzeylerin tamirinde kullanılabilir. Ve ayrıca parlak beton yüzeylerinde sıvanmasında 
kullanılır.

No: 5 Son kat finish malzemesidir.

No: 10 Her türlü brüt beton ve parlak beton yüzeylere uygulanır. 0.5 - 1 cm arası kullanılır.

Renk: Beyaz, Gri 

Ambalaj: 20 kg

Erayjips Yapser Plus No: 5-10

ERAYJIPS YAPSER PLUS NO: 5-10 (SHINY SURFACE REPAIR MORTAR)
Definition: Kule Yapser Plus; is a ready mixture which is used to repair and plaster of prefabricated concrete surfaces; also it can be prepared easily. 
It is very stable ready mixture which is enriched with polymer.

Application Areas: Kule Yapser Plus can be used on brick, aerated concrete, bims blocks, wall, ceiling surfaces and prefabricated concrete surfaces 
repairing. And shiny concrete surfaces plastering.

No: 5 Last layer finish material. No: 10 Apply to smooth concrete surface between 0.5 - 1 cm openings.

Color: White, Grey

Package: 20 kg
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Erayjips Saten Alçı
ERAYJIPS SATEN ALÇI (İÇ CEPHELER İÇIN DOLGU AMAÇLI SIVA)
Tanımı: Erayjips Saten Alçı; yüksek yapışma özelliğine sahip boya altı son kat perdah alçısıdır.

Uygulama Alanları: Erayjips Saten Alçı iç cepheler için kullanılabilen perdah yüzey hazırlayan saten alçıdır.

Ambalaj: 5 kg, 10 kg, 30 kg

ERAYJIPS SATIN GYPSUM (ERAYJIPS SATIN GYPSUM)
Definition: ERAYJIPS Satin Gypsum; high adhesion capacity satin plaster for the last layer of plastering.

Application Areas: ERAYJIPS Satin Gypsum can be applied on interior last layer plastering satin plaster.

Package: 5 kg, 10 kg, 30 kg

ERAYJIPS PERLİTLİ SIVA ALÇI (İÇ CEPHELER İÇİN DOLGU AMAÇLI SIVA)
Tanımı: Erayjips Perlitli Sıva Alçı; donma ve işleme süreleri uzatılmış ısı ve ses yalıtım özelliği artırılmış sıva alçısıdır.

Uygulama Alanları: Erayjips Perlitli Sıva Alçı iç cephelerde ikinci kat yüzeyler için dolgu amaçlı kullanılabilen sıva alçıdır.

Ambalaj: 30 kg

Erayjips Sıva Alçı

ERAYJIPS PERLITLI PLASTER GYPSUM (ERAYJIPS PERLITLI PLASTER GYPSUM)
Definition: ERAYJIPS Perlitli Plaster Gypsum; workability and hardened time extended, heat-sound isolation properties improved gypsum plastering.

Application Areas: ERAYJIPS Perlitli Plaster Gypsum can be used as grouting mortar for interior surfaces.Use for second ply surface.

Package: 30 kg

Algips Sıva Alçı
ALGIPS SIVA ALÇI (İÇ CEPHELER İÇİN DOLGU AMAÇLI SIVA )
Tanımı: Donma ve işleme süreleri uzatılmış ısı ve ses yalıtım özelliği artırılmış sıva alçısıdır.

Uygulama Alanları: İç cephelerde ikinci kat yüzeyler için dolgu amaçlı kullanılabilen sıva alçısıdır.

Ambalaj: 30 kg

ALGIPS SIVA ALÇI (FILLER FOR INTERIOR PLASTER)
Definition: Workability and hardened time extended, heat-sound isolation properties improved gypsum plastering.

Application Areas: Algips Sıva can be used as grouting mortar for interior surfaces. Use for second ply surface.

Package: 30 kg

Algips Saten Alçı
ALGIPS SATEN ALÇI (İÇ CEPHELER İÇİN PERDAH YÜZEY HAZIRLAYAN SIVA)
Tanımı: Yüksek yapışma özelliğine sahip boya altı son kat perdah alçısıdır.

Uygulama Alanları: İç cepheler için kullanılabilen perdah yüzey hazırlayan saten alçıdır.

Ambalaj: 30 kg

ALGIPS SATEN ALÇI (PREPARING THE INTERIOR SURFACE FINISHING PLASTER)
Definition: High adhesion capacity satin plaster for the last layer or plastering.

Application Areas: Algips Saten can be applied on interior last layer plastering saatin plaster.

Package: 30 kg
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Kule Standflex
KULE STANDFLEX (FAYANS VE SERAMİK YAPIŞTIRICISI STANDART KALİTE)
Tanımı: Kule Standflex; fayans, seramik ve karoların döşenmesinde ideal sonuç sağlayan üstün yapıştırıcı özelliğe sahip 
özel bir yapıştırıcıdır. İçerisindeki malzemeler sayesinde uygulandığı yüzeye kolay yapışır, kayma yapmaz; esneme toleransı 
sayesinde fayans ve seramiğe işlenebilme özelliği kazandırır. Yüzeyde suya ve rutubete karşı izolasyon sağlar.

Uygulama Alanları: Kule Standflex sıva ve şap yapılmış zeminlere fayans ve seramik yapıştırılmasında, dış cephelerin 
seramik ve betebe kaplanmasında,zamandan, malzemeden, işçilikten tasarruf sağlar.

Ambalaj: 20 kg

Renk: Gri, Beyaz

KULE STANDFLEX (STANDARD QUALITY FAIENCE AND CERAMIC ADHESIVE)
Definition: Kule Standflex is special adhesive that ideal for installation of faience, ceramic and tiles, which has a superior adherent property. 
Additives inside of it makes it quickly adhere to applied surface, it can not slip from the surface and it has flexibility tolerance because of this it 
gives workability to faience and ceramic. It isolate the application surface against water and humidity.

Application Areas: Kule Standflex application of faience and ceramic to plastered and mortared surfaces, application of ceramic and mosaic to 
exterior surfaces. It saves time, materials and labor work

Package: 20 kg

Colours: Grey, White

ÇİMENTO BAZLI YAPIŞTIRICILAR, SIVALAR ve ALÇI GRUBU
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Kule Superflex
KULE SUPERFLEX (SÜPER KALITE, EKSTRA KATKILI FAYANS VE SERAMIK YAPIŞTIRICISI)
Tanımı: Kule Superflex; özel aparatlarla döşeme yapmaya elverişli çimento bazlı ekstra katkılı tek komponentli 
seramik ve karo yapıştırma harcıdır. Uzun ömürlü, ekstra katkılı ve çok yüksek yapışma mukavemetine sahiptir. Suya 
ve dona karşı büyük ölçüde dayanıklıdır. Çimento bazlı yüzeylere mükemmel yapışma sağlar.

Uygulama Alanları: Kule Superflex iç ve dış mekanlarda, duvar ve her türlü ıslak ve kuru zeminde, her ebat ve kalınlıktaki 
seramik, granit seramik, duvar karosu, dekoratif taşlar ve terracotta gibi malzemelerin yapıştırma işlemlerinde kullanılır.

Ambalaj: 5 kg, 10 kg, 20 kg

Renk: Gri, Beyaz

KULE SUPERFLEX (SUPER QUALITY, EXTRA ADDITIVES FAIENCE AND CERAMIC ADHESIVE)
Definition: Kule Superflex; is cement based single component with extra additives adhesive which able to use with special apparatus for 
installation ceramic and flooring tile mortar. It has long life, extra additives and very high bonding strength.It can resist to water and freezing with 
moderate resistant. It can perfectly adhere to cement based surfaces

Application Areas: Kule Superflex can be applied interior and exterior wall and every wet and dry floor, every kind of ceramic, granite ceramic, 
wall tile, decorative stones and terracotta for installation and bonding to the surface

Package: 5 kg, 10 kg, 20 kg

Colours: Grey, White

Kule Rapiflex
KULE RAPIFLEX (HIZLI KURUYAN FAYANS VE SERAMIK YAPIŞTIRICISI)
Tanımı: Çimento esaslı, hızlı priz alan, suya dayanıklı, yüksek yapışma özelliğine sahip yapıştırma harcıdır

Uygulama Alanları: İç mekanlarda, yatay ve dikey seramik uygulamalarında kullanılır. Ev, apartman, büro ve özel 
kullanımlı kapalı alanlarda, hafif rutubetli ortamlarda, iç mekanlarda banyo, mutfak gibi ıslak hacimlerde kullanımı 
uygundur. Uygulamadan 4-5 saat sonra derzdolgu uygulamasına uygun hale gelir.

Ambalaj: 20 kg

Renk: Gri

KULE RAPIFLEX (FAST DRYING TILE ADHESIVE)
Description: Cement-based, rapid setting, water-resistant, high adhesion with the adhesive.

Practice Areas: Indoors, the horizontal and vertical ceramic applications. House, apartment, office and private use indoors, light damp 
environments, indoor bathroom, suitable for use in wet areas such as the kitchen. 4-5 hours after the application grout will be eligible to apply.

Packaging: 20 kg

Color: Grey
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Kule Granfix
KULE GRANFİX (GRANİT SERAMİK VE PORSELEN SERAMİK YAPIŞTIRICISI)
Tanımı: Kule Granfix; çimento esaslı, esnek, suya, dona ve ısı değişikliklerine dayanıklı, yüksek yapışma 
özelliğine sahip bir yapıştırıcıdır.

Uygulama Alanları: Kule Granfix iç ve dış mekanlarda yatay ve dikey yüzeylerde yoğun yaya trafiğine maruz, 
balkon, mağaza, galeri, kaldırım vb. alanlara her ebattaki granit, seramik, porselen seramik, doğal granit ve 
mermer üzerine seramik kaplamalarında kullanılır.

Ambalaj: 20 kg

Renk: Gri

KULE GRANFİX (GRANITE, CERAMIC AND PORCELAIN CERAMIC ADHESIVE)
Definition: Kule Granfix; cement based, elastic, it can resist against water, freeze and temperature differences, 
high adhesion capacity adhesive

Application Areas: Kule Granfix can be used on interior and exterior surfaces which heavy pedestrian traffic 
occurs, balcony, halls, galleries, pavement e.g. areas in any size of granite,ceramic, porcelain ceramic, natural 
granite and marble application

Package: 20 kg

Colours: Grey
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Kule Pools
KULE POOLS (HAVUZ SERAMİKLERİ İÇİN FAYANS YAPIŞTIRICI)
Tanımı: Çimento esaslı, tek bileşenli, yüksek performanslı, su izolasyonu da sağlayan özel yapıştırma harcı.

Uygulama Alanları: Havuz, türk hamamı, kaplıca, sauna, su deposu gibi ıslak hacimli mekanlarda

Kaplama Malzemezi: Seramik, granit seramik, klinker, porselen seramik gibi kaplama malzemelerinin 
yapıştırılmasında, havuzlara cam mozaik uygulamalarında,

Uygulama Yüzeyi: Eski seramik, granit, mermer üzerine seramik veya granit kaplamada, beton, sıva, şap gibi yüzeylerde.

Ambalaj: 20 kg

KULE POOLS (CERAMIC AND FAIENCE ADHESIVE FOR POOL)
Definition: KULE POOLS  is special adhesive that cement based, unicomponent, high performance and provide water insulation.

Application Areas: Pool,turkish bath,spa,sauna as water cistern, watery voluminous places.

Coat Material: As ceramic, granite ceramic, clinker and porcelain ceramic agglufination coat materials.

Application Surface: -Old ceramic, granite, marble on the ceramic or on granite coating, concrete, plaster,alum on surfaces such as.

Package: 20 kg

Kule Golla
KULE GOLLA (ÖZEL SERİ YÜKSEK PERFORMANSLI FLEX (ESNEK) FAYANS VE SERAMİK YAPIŞTIRICISI)
Tanımı: Kule Golla; çimento esaslı,tek bileşenli,yüksek performanslı özel seri fayans ve seramik yapıştırma harcıdır. 
Çok güçlü yapışma özelliğine sahiptir.

Uygulama Alanları: İç ve dış mekanlarda, her türlü yatay ve dikey yüzeylerde, her türlü fayans ve seramik 
yapıştırmada, soğuk hava depoları ve şoklama tesisleri gibi ani ısı değişimlerinin(donma-çözülme) yüksek olduğu 
mekanlarda, fırınların dış cephelerinde,alttan ısıtmalı sistemlerde, teraslarda ve bahçe düzenlemelerinde, ıslak hacimli 
mekanlarda, yoğun yaya ve yük trafiğinin olduğu alışveriş-iş merkezleri,hastane,okul gibi mekanlarda, yer ve duvar 
seramikleri, granit, porselen seramik, klinker, dekoratif tuğla, mermer gibi kaplama malzemelerinin yapıştırılmasında, 
eski seramik, granit üzerine seramik kaplamada, beton, sıva, şap gibi yüzeyler üzerine çok güçlü yapışma ve esneme 
özelliğine sahiptir.

Ambalaj: 20 kg

KULE GOLLA (SPECIAL SERIES HIGH PERFORMANCE CERAMIC AND TILE ADHESIVE)
Definition: Cement based, single component, high performance custom ceramic tiles and adhesive mortar mass. Has very strong adhesion.

Application Areas: Interior and exterior, all kinds of horizontal and vertical surfaces, all kinds of ceramic and tile bonding, cold storage and freezing 
facilities, such as sudden temperature changes (freezing-thawing) is high in places, external walls of the ovens, floor heating systems, terraces 
and landscaping, wet areas, traffic load is heavy pedestrian and shopping - business centers, hospitals, places such as schools, floor and wall tiles, 
granite, porcelain, ceramic, clinics, decorative bricks, adhesion of coating materials such as marble, old ceramic tiles, ceramic coating on granite, 
concrete, plaster, cement surfaces.

Package: 20 kg

Kule Gazflex
KULE GAZFLEX (GAZBETON YAPIŞTIRICISI)
Tanımı: Kule Gazflex 1.Sinif; portland çimentosu, özel olarak hazirlanmis dolgu ve islemeyi kolaylastirici 
kimyasal katkilarin karisimindan olusmus, tek bilesenli su ile sertlesen bir örgü harcidir.

Uygulama Alanları: Kule Gazflex 1.Sinif gazbeton ve tugla örme islemlerinde kullanilir.

Ambalaj: 5 kg, 10 kg, 20 kg

KULE GAZFLEX (GASCONCTRECE ADHESIVE)
Definition: Kule Gazflex 1. Class; portland cement based special prepared grouting and easily workable chemical 
additives included, one component mortar for application of aerated concrete bricks.

Application Areas: Kule Gazflex 1. Class can be used on aerated concrete and brick application.

Package: 5 kg, 10 kg, 20 kg
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KULE DERZDOL ULTRA (SİLİKONLU, ANTİBAKTERİYEL, KİRLENMEYEN DERZ DOLGU MALZEMESİ)
Tanımı: Kule Derzdol Ultra; çimento esaslı kolay uygulanabilen ve temizlenebilen, çatlama, dökülme yapmayan 
silikon katkılı yüksek performanslı derz dolgu malzemesidir.

Uygulama Alanları: Kule Derzdol Ultra iç ve dış mekanlarda duvar ve zemine döşenen her türlü seramik, cotta, 
granit, klinker, porselen seramik, doğal mermer ve doğal taş gibi kaplama malzemelerinin 8 mm'ye kadar 
aralıkların derzlenmesinde kullanılır.

Ambalaj: 5 kg, 20 kg

Renk: Beyaz, Siyah, Sarı, Fildişi, Krem, Gri, Bej, Mavi, Kahverengi, Pembe, Şampanya, Yeşil, Açık Gri, Sütlü 
Kahve, Buz Mavi, Lila, Açık Yeşil, Okyanus Mavi, Zeytin Yeşili ve Bordo

Kule Derzdol Ultra

KULE DERZDOL ULTRA (WITH SILICONE, ANTIBACTERIAL, DIRT REPELLENT MATERIALS)
Definition: Kule Derzdol Ultra; is cement based, easily applied, cleanable, non-cracking, non-shedding silicon additive and high performance joint 
grouting mortar for ceramics and natural marble.

Application Areas: Kule Derzdol Ultra can be applied to joint groutings interior and exterior wall and floor ceramic, cotta, granit, klinker, porcelain 
ceramic, natural marble and natural stone installation, and it can applied to maximum 8 mm thickness.

Package: 5 kg, 20 kg

Colours: White, Black, Yellow, Ivory, Cream, Grey, Beige, Blue, Brown, Pink, Champagne, Green, Light Grey, White Coffee, Ice Blue, Violet, Light 
Green, Ocean Blue, Olive Green and Claret Red.

KULE DERZDOL FLEX (ESNEK DERZ DOLGU MALZEMESİ)
Tanımı: Kule Derzdol Flex; seramik ve karolar için geliştirilmiş çimento esaslı özel hazır bir derz dolgu malzemesidir.
Yüksek yapışma ve esneklik özelliği nedeniyle çatlama, kabarma ve dökülme yapmaz. Gece ve gündüz sıcaklık 
farklılıklarından oluşan deformasyon ve gerilimlere karşı elastik yapıda olmasından dolayı dirençlidir.

Uygulama Alanları: Kule Derzdol Flex yer, duvar ve ıslak zeminlerde fayans, seramik, mermer, karo, plaka, granit ve 
benzeri yapı elemanlarının 10 mm'ye kadar olan derz boşluklarında kullanılan derz dolgu malzemesidir.

Ambalaj: 5 kg, 10 kg, 20 kg

Renk: Beyaz, Siyah, Sarı, Krem, Gri, Bej, Mavi, Kahverengi, Pembe, Şampanya ve Yeşil

Kule Derzdol Flex

KULE DERZDOL FLEX (ELASTIC GROUTING MORTAR)
Definition: Kule Derzdol Flex; is a special ready mix joint grouting mortar based on cement for ceramic and tiles. It has high adhesion capacity and 
flexibility due to this; non cracking, non blistering and non shedding. It can resist to deformations and tensions occured in day and night temperature 
differences; by its flexible structure.

Application Areas: Kule Derzdol Flex can be applied to joint spaces of floor, wall and wet surfaces; faience, ceramic, natural marble, tile and granit 
installation, and it can applied to maximum 10 mm thickness.

Package: 5 kg, 10 kg, 20 kg

Colours: White, Black, Yellow, Cream, Grey, Beige, Blue, Brown, Pink, Champagne and Green
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Kule Seal  (Gri)
KULE SEAL (İKİ BİLEŞENLİ NEGATİF-POZİTİF YÖNDEN UYGULANAN SU YALITIM MALZEMESİ)
Tanımı: Çimento ve akrilik esaslı, iki bileşenli, sızıntı ve yüzey sularına karşı beton yüzeyler üzerine içten ya da 
dıştan uygulanan, (negatif - pozitif) tam esnek su yalıtım malzemesidir.

Uygulama Alanları: Hazırlanan KULE SEAL karışımı,fırça yardımı ile iki veya üç kat halinde uygulanır. Her kattaki fırça 
uygulama yönü, birbirine dik olmalıdır. Katlar arası bekleme süresi ortam koşullarına göre değişir.KULE SEAL su yalıtım 
filesi ile takviyesi fırça ile birinci kat uygulanır.Kurumasının ardından, file serilerek ikinci ve üçüncü katlar üzerine uygulanır.

Ambalaj: 20 kg + 2 kg sıvı

KULE SEAL (TWO INGREDIENTS APPLICABLE OF NEGATIVE-POSITIVE WAY WATER INSULATION MATERIAL)
Definition: Cement and acrylic based, two ingredients, can be applied on interior or exterior surfaces for      
cement surfaces, for  leak and surface water, (negative-positive) completely elastic water insulation material.  

Application Areas: Prepared KULE SEAL mixture can be applied two or three layer through brush. The way of brush in each layer has to be vertical 
according to previous layer. The demurrage between the layers is changing by environmental conditions. KULE SEAL water insulation tissue and its 
recruitment are applied to the first layer with brush. After dry, spread out the tissue and applied on the second and third layers. 

Package: 20 kg + 2 kg B component

ÇİMENTO BAZLI YAPIŞTIRICILAR, SIVALAR ve ALÇI GRUBU
CEMENT BASED ADHESIVES, PLASTER MORTARS and PLASTER GROUP

Kule Derzdol Pools
KULE DERZDOL POOLS (ANTIBAKTERİYEL, SU GEÇİRMEYEN VE RENKLERİ SOLMAYAN DERZ DOLGU MALZEMESİ)
Tanımı: Kule Derzdol Pools; çimento esasli su itici özelliği olan, elastik, antibakteriyel, yüksek performansli derz dolgu harcıdır.

Uygulama Alanları: Kule Derzdol Pools her türlü havuz, sauna, hamam gibi her zaman islak olan hacimlerde ve 
banyo, dus, tuvalet gibi mekanlarda kullanilir.

Ambalaj: 20 kg

Renk: Beyaz, Havuz Mavi, Gri

KULE DERZDOL POOLS (CERAMIC AND FAIENCE ADHESIVE FOR POOL)
Definition: Kule Derzdol Pools; cement based, water repellent, elastic, anti bacterial and high performance, joint grouting mortar.

Application Areas: Kule Derzdol Pools can be applied on pools, sauna, turkish bath, bathroom, shower, wc and similar surfaces joint grouting spaces.

Package: 20 kg

Colours: White, Pool Blue and Grey
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Kuleflex 406 (Gri - Beyaz UV)
KULEFLEX 406 (GRİ-BEYAZ UV) (İKİ BİLEŞENLİ TAM ESNEK SU YALITIM MALZEMESİ)
Yüzey Hazırlığı: Yapıların su ile temas eden çimento esaslı yüzeyleri sağlam, kuru, taşıyıcı, tozsuz ve temiz, aynı zamanda 
terazisinde olmasına dikkat edilmelidir.Yüzey, aderansı zayıflatacak her türlü yağ, gres,pas ve parafin kalıntılarından iyice 
temizlenmeli ve yüzeyde gevşek parçacıklar olmamalıdır. Yüzeydeki demir ve tahta takozlar çıkarılıp, köşe ve kenarlara 
en az 4 cm yarıçapında pah yapılmalıdır. Uygulama yüzeyi iyice ıslatılıp ıslak/kuru hale gelinceye kadar beklenmelidir. 
Uygulama sırasında kaplama malzemesi suyunu hemen kaybeder ve mat bir görünüş alırsa, yüzeyin yeterince ıslatılmadığı 
ya da hızlı kuruduğu anlaşılır.Bu gibi, havanın sıcak olduğu ya da malzemelerin rüzgarda kaldığı durumlarda yalnız ilk kat 
için karışmış  malzemenin içerisine B bileşeninin %10’u kadar su ilave edilebilir.

Uygulama Yöntemi: Hazırlanan KULEFLEX 406 karışımı, fırça yardımı ile iki veya üç kat halinde uygulanır. Her kattaki fırça 
uygulama yönü, birbirine dik olmalıdır. Katlar arası bekleme süresi ortam koşullarına göre değişir.

Ambalaj: 10 kg toz 5 kg sıvı, 20 kg toz + 10 kg sıvı

KULEFLEX 406 (GREY-WHITE UV) (TWO INGREDIENTS COMPLETELY ELASTIC WATER INSULATION MATERIAL)
Surface Preparing: Pay attention to the cement based surfaces that touched by water have to be strong, dry, carrier, without dust, clean and balance in the 
construction. All kind of oil, grease, rust and paraffin that reducing  has to clean properly from the surface and there are flabby spall on the surface. Take out the iron 
and wood skids from the surface, minimum radius of 4 cm  has to apply to the corner and edges. Application surface is wetting good and wait until it becomes wet / 
dry. If the cover material is getting lost the water and become mate during the application, that means the surface is not wet enough or get dry quickly. If the weather 
is hot or the materials stay in front of the wind, can add water about %10 of B ingredient inside the mixture material only for the first layer.

Application Areas: Prepared KULEFLEX 406 mixture can be applied two or three layer through brush. The way of brush in each layer has to be vertical according to 
previous layer. The demurrage between the layers is changing by environmental conditions.

Package: 10 kg toz 5 kg sıvı, 20 kg toz + 10 kg sıvı

ÇİFT KOMPENENTLİ SU YALITIM MALZEMELERİ
DOUBLE KOMPENENT WATER INSULATION MATERIALS

Kuleflex 407 (Gri)
KULEFLEX 407 (İKİ BİLEŞENLİ YARI ESNEK SU YALITIM MALZEMESİ)
Yüzey Hazırlığı: Yapıların su ile temas eden çimento esaslı yüzeylerinin sağlam, kuru, taşıyıcı, tozsuz ve temiz, 
aynı zamanda terazisinde olmasına dikkat edilmelidir.Yüzey, aderansı zayıflatacak her türlü yağ, gres,pas ve parafin 
kalıntılarından iyice temizlenmeli ve yüzeyde gevşek parçacıklar olmamalıdır. Yüzeydeki demir ve tahta takozlar çıkarılıp, 
köşe ve kenarlara en az 4 cm yarıçapında pah  yapılmalıdır. Uygulama yüzeyi iyice ıslatılıp ıslak/kuru hale gelinceye 
kadar beklenmelidir. Uygulama sırasında kaplama malzemesi suyunu hemen kaybeder ve mat bir görünüş alırsa, yüzeyin 
yeterince ıslatılmadığı ya da hızlı kuruduğu anlaşılır.Bu gibi, havanın sıcak olduğu ya da malzemelerin rüzgarda kaldığı 
durumlarda yalnız ilk kat için karışmış malzemenin içerisine B bileşeninin %10’u kadar su ilave edilebilir.

Uygulama Yöntemi: Hazırlanan KULEFLEX 407 karışımı, fırça yardımı ile iki veya üç kat halinde uygulanır. Her kattaki fırça 
uygulama yönü, birbirine dik olmalıdır. Katlar arası bekleme süresi ortam koşullarına göre değişir.

Ambalaj: 10 kg toz 5 kg sıvı, 20 kg toz + 10 kg sıvı

KULEFLEX 407 (TWO INGREDIENTS SEMI ELASTIC WATER INSULATION MATERIAL)
Surface Preparing: Pay attention to the cement based surfaces that touched by water have to be strong, dry, carrier, without dust, clean and balance in the 
construction. All kind of oil, grease, rust and paraffin that reducing  has to clean properly from the surface and there are flabby spall on the surface. Take out the iron 
and wood skids from the surface, minimum radius of 4 cm  has to apply to the corner and edges. Application surface is wetting good and wait until it becomes wet / 
dry. If the cover material is getting lost the water and become mate during the application, that means the surface is not wet enough or get dry quickly. If the weather 
is hot or the materials stay in front of the wind, can add water about %10 of B ingredient inside the mixture material only for the first layer. 

Application Areas: Prepared KULEFLEX 407 mixture can be applied two or three layer through brush. The way of brush in each layer has to be vertical according to 
previous layer. The demurrage between the layers is changing by environmental conditions.

Package: 10 kg toz 5 kg sıvı, 20 kg toz + 10 kg sıvı



40

SILVER SİLİKON, BEYAZ TUTKAL, EMPERYE MALZEMELERİ, SPREY BOYA VE MACUNLAR
SILVER SILICONE, WHITE GLUES, MOUSSE, SPRAY PAINT and PASTES

Woodex Ahşap Macunu Beyaz

Woodlife Ahşap Macunu Renkli

WOODEX AHŞAP MACUNU BEYAZ (SU BAZLI AHŞAP MACUNU)
Tanımı: Woodex Ahşap Macunu; akrilik esaslı, su bazlı ahşap macunudur.

Uygulama Alanları: Woodex Ahşap Macunu her türlü ahşap yüzeylere dolgu ve yüzey düzeltme macunu olarak kullanılır.

Ambalaj: 1 kg, 5 kg, 25 kg

WOODEX WOOD SEALER WHITE (WATER BASED, WOODEN PUTTY)
Definition: Woodex Wood Sealer; acrylic based, waterborne wood putty.

Application Areas: Woodex Wood Sealer can be applied on wooden surfaces for filling and surface correction.

Package: 1 kg, 5 kg, 25 kg

WOODLIFE AHŞAP MACUNU RENKLİ
Tanımı: woodlife Ahşap Macunu her türden ahşap, masif, kaplama ve tahta ürünlerde tamir edici beyaz veya renkli 
olarak üretilen, dolgu malzemesi olarak kullanılan bir macundur.

Uygulama: Öncelikle yüzey tamamen temizlenir tozdan ve yağdan arındırılır. Temizlenmiş arızalı yüzeye ince katlar 
halinde 20’şer dk. Ara ile çatlak tamamen dolana kadar woodlife ahşap macunu uygulanır. Daha derin çatlarda 15 
dk. Ara ile dolgu işlemi yapılır. Kuruma tamamlandıktan sonra uygulama zımparalanıp perdahlanır.

Ambalaj: 300 gr

KALE WALLEX DUVAR MACUNU (İNCE AKRİLİK DUVAR MACUNU)
Tanımı: Kale Wallex Duvar Macunu; akrilik emülsiyon esaslı iç ve dış cephe macunudur.

Uygulama Alanları: Duvar yüzeyleri KALE BİNDER ile astarlandıktan sora KALE WALLEX geniş bir spatula ile 
uygulanır. İç cephelerde tüm yüzeylere alçı malası kullanılarak da kullanılabilir.

Ambalaj: 1 kg, 5 kg, 25 kg

Kale Wallex Duvar Macunu

KALE WALLEX JAIR FILLER (INTERIOR EXTERIOR THIN WALL FILLER)
Definition: Kale Wallex Duvar Macunu; It is the interior side paste which based with acrylic emulsion

Application Areas: after appliying an undercoat your surfaces (KALE BİNDER) you should apply wallex all your 
surface. In interior side you may use plaster trowel for all  your surfaces.

Package: 1 kg, 5 kg, 25 kg

WOODLIFE WOOD SEALER COLORED
Definition: Woodlife Wood Sealer every kind of wood, solid wood, veneer and wood products produced in regenerative and white or color, a sealant 
is used as filler material.

Application: First, clean the surface completely free from dust and grease. Cleaned defective thin coats to the surface as 20 min. Woodlife 
completely fills up the crack of wood sealer is applied with an interval. Deeper çatlarda 15 min. Filling process is carried out with an interval. After 
drying sand application.

Package: 300 gr
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SILVER SİLİKON, BEYAZ TUTKAL, EMPERYE MALZEMELERİ, SPREY BOYA VE MACUNLAR
SILVER SILICONE, WHITE GLUES, MOUSSE, SPRAY PAINT and PASTES

Kale Cratex
KALE CRATEX (İÇ VE DIŞ CEPHELER İÇİN ÇATLAK MACUNU)
Tanımı: İç, dış cephe ve tavanların onarımı için hazır çatlak dolgu malzemesidir. Kullanımı kolaydır ve hızlı 
kurur. KALE CRATEX yüksek kalite ve esnekliktedir.

Uygulama Alanları: İç - Dış cephe yüzeyleri ve tavanlar içindir; Alçı,  Duvar,  Beton,  Alçı Levha, Kaba Sıva, 
Çimento bazlı her türlü sıva üzerine güvenle uygulanır.

Renk: Kar beyaz

Ambalaj: 0,70 lt, 2,5 lt

KALE CRATEX (CRACK FOR INTERIOR AND EXTERIOR MASTIC)
Description: Interior, exterior walls and ceilings are ready to repair the crack filling material. Easy to use and fast dries. KALE CRATEX high-quality 
and flexible.

Practice Areas: Interior - Exterior surfaces and ceilings, plaster, masonry, concrete, Gypsum Board, Rough Surface, Safely on all types of cement-
based plaster applied.

Color: Snow White

Package: 0,70 lt, 2,5 lt

Tranex
KALE TRANEX (YAĞLI BOYADAN SU BAZLIYA DÖNÜŞÜM ASTARI)
Tanımı: Su bazlı, akrilik, yağlı boyadan su bazlı boyaya dönüşüm astarıdır.

Özellikleri: Solvent bazlı sentetik boya ile boyanmış eski yüzeylerin üzerine yapılacak, su bazlı plastik 
boya uygulamarından önce kullanılır. Eski solvent bazlı boya filminin üzerine yeni su bazlı boya filminin iyi 
yapışmasını sağlar. Eski su bazlı boyaların üzerine de uygulanabilir. Son kat su bazlı boyaların daha örtücü 
olmasını sağlar.

Ambalaj: 2,5 lt, 7,5 lt, 15 lt

KALE TRANEX (OIL PAINTING RECYCLING WATER PRIMER)
Description: Water based, acrylic, oil paint, water based paint primer conversion.

Features: Solvent-based painted with synthetic paint surfaces will be built on an old, water-based plastic paint used before. New water-based 
paint on the old solvent-based paint film good film provides adhesion. Water-based coatings can also be applied onto the former. The final layer 
more opaque water-based paints makes.

Package: 2,5 lt, 7,5 lt, 15 lt

Kale Brütex
KALE BRÜTEX
Tanımı: Akrilik emülsiyon esaslı, dolgulu, parlak yüzey astarıdır.

Uygulama: Tüm yapılanların parlak yüzeylerinde mukavemeti artırır. Sıvanın daha iyi tutunabileceği pürüzlü 
bir zemin oluşturur.

Uygulama Sınırı: Islak nemli ve çok tozuyan yüzeylerde kesinlikle uygulamaktan kaçınınız. Kale Brütex 
uygulamasından 2 gün (48 saat) sonra  sıva uygulamasına geçilebilir.

Kuruma Süresi: Maksimum 48 saat minimum 24 saat.

Ambalaj: 15 lt

KALE BRUTEX
Description: Acrylic emulsion-filled, glossy surface primer.

Application: All done increases the resistance to bright surfaces. Creates an uneven floor could hold better than plaster.

Application Limit: Avoid application in damp and wet surfaces are very dusty. Castle Brütex application to 2 days (48 hours) after the application of 
plaster is ok.

Drying time: minimum 24-hour maximum of 48 hours.

Package: 15 lt
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Kule Poliüretan Montaj Köpüğü
KULE POLİÜRETAN MONTAJ KÖPÜĞÜ
Tanımı: Kule Poliüretan Montaj Köpüğü; çok amaçlı olup 2-4 arasında nem ile sertleşen ve ekstra formüllü ithal 
hammaddelerden üretilmiş montaj köpüğüdür.

Uygulama Alanları: Kapı pencere kasaları ve benzeri doğramaların sabitlenmesinde, boşlukların 
doldurulmasında,elektrik tesisatları, sıcak ve soğuk su borularının izolasyonunda,boşluk delik ve çatlakların 
kapatılmasında kullanılır.

Ambalaj: 500 ml, 750 ml

KULE POLYURETHANE MONTAGE FOAM
Definition: Kule Polyurethane Montage Foam; is a multipurpose foam that can be used for filling and hardening 
which by imported raw material. It hardens between 2 and 4 hours in wet conditions.

Application Areas: For fixation of doors, window frames and similar frames, to fill the spaces, for the isolation of 
warm and cold water pipes, to stuff up spaces holes and cracks.

Packaging: 500 ml, 750 ml

SILVER SİLİKON, BEYAZ TUTKAL, EMPERYE MALZEMELERİ, SPREY BOYA VE MACUNLAR
SILVER SILICONE, WHITE GLUES, MOUSSE, SPRAY PAINT and PASTES

Kale Harçkat (Kireç Suyu Beyaz)

Kule Brown Plus (Kireç Suyu Kahverengi)
KULE BROWN PLUS (KİREÇ SUYU KAHVERENGİ)
Tanımı: KULE BROWN PLUS harcın işlenebilirliğini artıran sıvı katkı malzemesidir.

Uygulama Alanları: Kaliteli sıva elde edilmek istenilen tüm uygulamalarda kullanılabilen KULE BROWN PLUS; 
harcın işlenebilirliğini geliştirir ve artırır. Kireç kullanımına gerek kalmaksızınyapışma ve yüksek mukavemet 
sağlar. Sıvadaki yüzey gerilimini azaltarak perdah işlemini kolaylaştırır ve mükemmelleştirir. Kum / çimento 
orantısındaki artışlarda kohezyon kaybını engeller. Sıvanın dona karşı dayanıklılığını artırır, sıvada geçirimsizlik 
sağlar. KULE BROWN PLUS ile hazırlanan harçta kireç kullanılmamalıdır.

Görünüm: Kahverengi sıvı

Ambalaj: 5 kg, 20 kg

KULE BROWN PLUS (BROWN)
Description: KULE BROWN PLUS liquid additive improves the workability of the mortar material.

Practice Areas: High-quality plaster BROWN TOWER PLUS can be used in all applications required to be obtained; develops and improves the 
workability of the mortar. Kalmaksızınyapışma need for lime and high-strength provides. Facilitates the process and are achieved by reducing the 
surface tension of Sıvadaki finishing. Sand / cement prevents loss of cohesion in increments. Increases the resistance against frost, plaster, plaster 
impermeability provides. KULE BROWN PLUS prepared with lime mortar used.

Appearance: Brown liquid

Packaging: 5 kg, 20 kg

KALE HARÇKAT (KİREÇ SUYU BEYAZ)
Tanımı: Yüksek performanslı sıva ve şaplarda çalışabilirliği kolaylaştırmak ve çatlakları önlemek için kullanılan, 
soğuk ve sıcak havalarda çalışa kolaylığı sağlayan su azaltıcı ve akışkanlaştırıcı harç katkı maddesi.

Uygulama: Karışım suyu ile birlikte kullanılır. Raf ömrü açılmamış orijinal ambalajlarda 18 ay.

Önemli Not: Kale Harçkat kullanılmış harçta kesinlikle kireç kullanmalıyız. Kullanmadan önce karıştırınız.

Ambalaj: 3 kg, 5 kg, 20 kg

KALE HARÇKAT (WHITE)
Definition: High-performance is used to prevent cracks in plaster and screeds to facilitate interoperability, ease of 
cold and hot weather have functioned in the water-reducing admixture and plasticizing agent.

Application: Mixing with water is used. Shelf  life 18 months in original unopened packages.

Important Note: The Kale Harçkat used lime mortar should use absolutely. Stir well before use.

Package: 3 kg, 5 kg, 20 kg
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Kule Tekrar Kullanılabilen Poliüretan Köpük
KULE POLİÜRETAN KÖPÜK
Tanımı: Kule köpük çok amaçlı olup 2-4 saat arasında nem ile sertleşen ve ekstra formüllü ital maddelerden üretilmiş 
montaj köpüğüdür.

Uygulama Alanları: Kapı, pencere kasaları ve benzeri doğramaların sabitlenmesinde, boşlukların doldurulmasında, 
elektrik tesisatları, sıcak ve soğuk su borularının izolasyonunda , boşluk delik ve çatlakların kapatılmasında kullanılır.

Ambalaj: 750 ML

KULE POLYURETHANE FOAM
Definition: KULE is a multipurpose foam that can be used for filing and hardening which by imported raw material. It 
hardens between 2 and 4 hours in wet conditions.

Application Areas: For fixation of doors, window frames and similar frames, to fill the spaces, for the isolation of 
warm and cold water pipes, to stuff up spaces holes and cracks. 

Package: 750 ml

SILVER SİLİKON, BEYAZ TUTKAL, EMPERYE MALZEMELERİ, SPREY BOYA VE MACUNLAR
SILVER SILICONE, WHITE GLUES, MOUSSE, SPRAY PAINT and PASTES

Kule (Silikon Beyaz, Siyah, Şeffaf, Kahverengi)
KULE SİLİKON
Tanımı: Kule Silver Silikon; tek bileşenli, genel kullanım amaçlı, antibakteriyel, hızlı kuruyan %100 silikondur. 
Yüksek rutubetli yerlerde güvenle kullanılır.

Uygulama Alanları: Kule Silver Silikon karo seramik, vitrifiye, cam, lavabo, küvet, alüminyum, plastik ve boyalı 
yüzeylere mükemmel yapışır. 

Ambalaj: 280 ml

KULE SILICON
Definition: KULE Silver Silicon SV 555; is an one component, general usage purpose, anti bacterial, quick drying %100 
silicone. It can be used in high humidity conditions.

Application Areas: KULE Silver Silicon SV 555 bonds perfectly on, ceramic tile, stained glass, glass, sink, washbasin, 
aluminium, plastic and painted surfaces.Useable for marble, concrete, cement based mortared and plastered surfaces.

Package: 280 ml

Kule (Universal Duşkabin Silikonu)
KULE UNIVERSAL DUŞKABİN SİLİKONU 
Tanımı: Kule Universal %100 antibakteriyel  Duşkabin Silikonu tek komponentli kolay uygulanabilen, asetoksi 
bazlı silikondur. Kule Universal Duşkabin Silikonu küflenmeye karşı 3 kat daha dayanıklıdır. Seramik karo, cam, 
alüminyum, metal, banyo ve mutfaklarda dolgu ve yapıştırma malzemesi olarak uygulanır.

Ambalaj: 280 ml

KULE CABIN SHOWER TOWER UNIVERSAL SILICONE
Definition: Universal Silicone is a one component 100% antibacterial Shower Cabin Tower acetoxy based silicone sealant. 
To 3 times more resistant to mold Silicone Universal Shower Cabin Tower. Ceramic tile, glass, aluminum, metal, filling and 
bonding material is applied as bathrooms and kitchens.

Package: 280 ml
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SILVER SİLİKON, BEYAZ TUTKAL, EMPERYE MALZEMELERİ, SPREY BOYA VE MACUNLAR
SILVER SILICONE, WHITE GLUES, MOUSSE, SPRAY PAINT and PASTES

Kule Küf  ve Mantar Koruyucu
KULE KÜF VE MANTAR KORUYUCU
Tanımı: İç mekanlarda emme özelliği olan bütün mineral üst yüzeylerde; örneğin duvar, tavan, seramik, derz araları, 
pencere ve pervaz altlarına mantar,  küf, yeşillenme ve kararmaları engeller.

Kullanma Talimatı: Uygulamaya başlamadan önce küf ve mantar tabakası Kule Küf ve Mantar Temizleyici ile temizlenir. 
Onarım yapılması gerekn yüzeyler onarılıp boyandıktan sonra kuruması için beklenir. Kule Mantar Ve Küf  Koruma 
malzemesi esas uygulama yapılması gereken bölgeden başlayarak yaklaşık 1 metre çevresi de dahil olmak üzere 
yeterince püskürtülerek işlem tamamlanır. Bir ambalaj koruyucu yüzeyin emme oranına göre 5-10 m² alan için yeterlidir.

Ambalaj: 500 ml

KULE MOLD AND FUNGUS PROTECTOR
Definition: The top of the interior surfaces absorb all the minerals, such as walls, ceilings, ceramic, joint breaks, beneath window and door 
frames fungus, mold, turning green and prevents blackouts.

Directions for Use: Before starting the application layer of mold and fungus mold and fungus Cleaner to clean the tower. Allow to dry after being 
dyed surfaces repaired and the repair needs to be done. Protection of the tower, fungus and mold material, based on the application to about 
1 meter from the surrounding area including the spraying operation is completed sufficiently. According to the absorption rate of the protective 
surface of a package is sufficient for 5-10 m².

Package:  500 ml

SILVER POWERWHITE (SU BAZLI BEYAZ TUTKAL)
Tanımı: KULE Silver Powerwhite; su bazlı beyaz tutkaldır.

Uygulama Alanları: KULE Silver Powerwhite kağıt, karton, ince kumaş ve ahşap yüzeylerin birbirine 
yapıştırılmasında kullanılabilir.

Ambalaj: 0,35 kg, 0,7 kg, 3,5 kg, 12 kg

Silver Powerwhite

SILVER POWERWHITE (WATER BASED, WHITE QLUE)
Definition: Kule Silver Powerwhite; is a waterborne white glue.

Application Areas: Kule Silver Powerwhite can be used to bond surfaces like; paper, cardboard, tiny cloth and wood.

Package: 0,35 kg, 0,7 kg, 3,5 kg, 12 kg

Kule Küf  ve Mantar Temizleyici
KULE KÜF VE MANTAR TEMİZLEYİCİ
Tanımı: İç mekanlarda, emme özelliği olan bütün mineral üst yüzeylerde, örneğin duvarlar, tavanlar, derz araları, 
pencere pervaz altları, ara bölmelerde mantar, küf, yeşillebne ve kararmaları temizlemek amacı ile kullanılır. Bu yüzeyler 
için oldukça ideal bir temizlik malzemesidir.

Kullanma Talimatı: Kullanıma hazırdır. Kullanmadan önce çalkalayınız. Kullanılmak istenen yüzeylere sprey tabancası 
yardımı ile püskürtnüz. 10 dk. Kadar lekelerin yok olmasını bekleyiniz ve kuru bir bez ile ovarak temizleyiniz. Tekrardan 
boya gerektiren yüzeyleriniz var ise KALE Akrisil Mat(antibakteriyel boya)ile boyamanızı öneriniz.

Ambalaj: 500 ml

KULE MOLD AND FUNGUS CLEANER
Definition: Interior spaces absorption, the upper surfaces of all minerals, such as walls, ceilings, joint breaks, window moldings, soffits, partitions 
fungi, molds, used for the purpose of cleaning yeşillebne and blackouts. This is very ideal for cleaning material surfaces.

Directions for Use: Ready to use. Shake before use. Püskürtnüz desired surfaces for use with the help of spray gun. 10 minutes. Wait until the 
stains disappear and wipe with a dry cloth. If you have surfaces that require re-painting KALE Akrisil Mat (antibacterial paint) and paint suggestions.

Package: 500 ml
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EPOKSİ BAZLI ÜRÜNLER
EPOXY BASED PRODUCTS

Epotex EP-110
KALE EPOTEX EP-110 (SOLVENTSİZ EPOKSİ ASTAR)
Tanımı: KALE EPOTEX EP-110; iki komponentli Solventsiz Epoksi reçine  esaslı çok düşük viskoziteli bir zemin 
astarıdır.

Uygulama Alanları: Epoksi zemin kaplamaları uygulamasında astar katmanı olarak, epoksi uygulamalarında 
aderans artırıcı astar olarak, gevşek zeminlerde beton güçlendirici olarak, korozyon önleyici astar malzemesi 
olarak yapı endüstrisinde kullanılır.

Ambalaj: 2.5 kg astar - 1.2 kg sertleştirici

KALE EPOTEX EP-110 (EPOXY FILLER WITHOUT SOLVENT)
Definition: KALE EPOTEX EP-110; two compenents Epoxy rosin based, very low viscosity ground filler without 
solvent.

Application Areas: In covering of epoxy ground applications, as a filler layer; in epoxy applications as an 
increasing filler; on flabby surfaces as a cement stronger; in industry of construction as a corrosion inhibitor 
filler.

Package: 2.5 kg undercoat - 1.2 kg hardener

Epotex EP-400
KALE EPOTEX EP-400 (SOLVENTSİZ EPOKSİ BOYA)
Tanımı: KALE EPOTEX EP-400; iki komponent Solventsiz Epoksi reçine esaslı düşük viskoziteli sonkat boyadır.

Uygulama Alanları: Üstün kimyasal ve mekanik niteliklere sahip yüzey kaplaması olarak yükseltilmiş döşeme 
uygulamadan önce zemin tozumasını önlemek amacı ile kaplama olarak gevşek zeminlerde beton güçlendirici 
olarak korozyon önleyici malzemesi olarak yapı endüstrisinde kullanılır.

Ambalaj: 3 kg epoksi - 1 kg sertleştirici

KALE EPOTEX EP-400 (EPOXY FILLER WITHOUT SOLVENT)
Definition: KALE EPOTEX EP-400; two compenents Epoxy rosin based, low viscosity last layer paint without 
solvent.

Application Areas: Can be used as a master of high chemical and mechanical property for surfaces covering, 
before applying to the raised floor covering as an inhibitor of covering for ground, as a cement stronger on 
flabby surfaces,  as a corrosion inhibitor material in industry of construction.

Package: 3 kg epoxy - 1 kg hardener

Sprey Boya
SPREY BOYA
Tanımı: Mükemmel kapatma ve yapışma özelliğine sahiptir. Kolay ve çabuk uygulanır. Hızlı koruma ve  
minimum sarfiyat sağlar. Parlak, dayanıklı iç ve dış yüzeylerde uygulanabilir.

Uygulama Alanları: Demir-çelik, alüminyum, ahşap ve galvanizli demirlerde iç ve dış mekanlarda son 
kat boya olarak kullanılır. İnşaat, dekorasyon, reklam ve genel amaçlar için uygundur.

Ambalaj: 400 ml

Renk: Mat siyah,kırmızı,açık gri,turuncu,mavi,gri,yeşil,siyah,beyaz,sarı,krem, kahverengi,ısuzu 
mavi,cila,altın,gümüş,gece mavi,bayrak kırmızı, açık sarı, bordo, tütün  yeşili,dozer sarı.

SPREY PAINT
Definition: With excellent coverage and adhesion. Easy and quick spray and mimimize loss. Fast drying and providing bright,smooth,durable finish 
for all interior/exterior applicator.

Application Areas: For topcoating interior/exterior wood,steel&iron, aluminium alloy, galvanized steel and other metal surface. Widely used in 
the line of building&decoration, household and advertisement.

Package: 400 ml

Colours: Matt black, orange red, naval grey, jıaling red, sky blue, sılver, light green, black, whıte, art yellow, cream white, anti-rust Brown, ısuzu 
blue, lacover, gold effect, crome effect, peacock blue, scarlet, cream yellow, mars red, refrigerotor green, medium yellow
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Kule Derzdol - Sim
KULE DERZDOL - SİM
Tanımı: Kule Derzdol Sim; Epoksi esaslı simli, yüksek kimyasal ve mekanik dirençli, hijyenik, küf ve bakteri 
üretmeyen derzdolgu malzemesi

Uygulama Alanları: İç ve dış mekanlarda, yatay ve dikey yüzeylerde, restaurantlarda, gece kulüplerinde , 
alışveriş merkezlerinde, havuz, banyo, duş gibi ıslak hacimli mekanlarda, seramik, granit seramik, porselen karo, 
cam mozaik gibi kaplama malzemelerinin derz boşluklarında uygulanır.

Ambalaj: 2.5 kg

KULE DERZDOL - SİM
Definition: Epoxy based silvery, high chemical and mechanical resistant, hygienic, suture core material which 
does not hold mold and bacterium

Application Areas: Can be used as a covering material to suture spaces such as interior and exterior places, 
horizontal and vertical surfaces, restaurants, night clubs, shopping centers, pools, bathroom, wet voluminous 
places, ceramic, granite ceramic, porcelain tile, glass mosaic.

Package: 2.5 kg
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