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PU  MARINE SEALANT
-246-

ProLoc Marine Line 246,

Marin sektörü için geliştirilmiş, tek komponentli, hızlı 
kürleşen, çok amaçlı kullanıma uygun, poliüretan esaslı bir 
yapıştırıcı ve izolasyon malzemesidir.

Özellikler:

• Yüksek yapışma ve izolasyon gücü.
• Hızlı kürleşme.
• Yüksek derecede elastikiyet.
• Tiksotropik; Dik yüzeylerde üstün performans.
• Deniz suyu dayanımı.
• Boyanabilir ve zımparalanabilir.

Kullanım Alanları:

Marin konstrüksüyonlarında esnek ve titreşimsiz bir performans 
beklenen, iç ve dış ortamdaki hemen hemen bütün yüzeylerin 
yapıştırma  ve izolasyon uygulamaları için kullanılabilir.

Kullanım Önerileri:

Uygulama öncesinde yüzeylerin temiz, kuru ve yağdan arındırılmış 
olması gerekmektedir. Uygulama sıcaklığı +5°C / +40°C arsında 
olmalıdır.
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Ürün Kodu Renk Volüm Koli içi adedi

246310ML01

246310ML02

246310ML03

246600ML01

246600ML02

246600ML03

Siyah

Beyaz

Gri

Siyah

Beyaz

Gri

310ml

310ml

310ml

600ml

600ml

600ml

24

24

24

20

20

20



w
at

er resistant

solvent-fr
ee

PU LIQUID NAIL ADHESIVE
-244-

ProLoc Marine Line 244,

Marin sektörü için geliştirilmiş tek komponentli , çok amaçlı 
kullanıma uygun, poliüretan esaslı, hızlı ve güçlü bir 
yapıştırıcıdır.

Özellikleri:

•  Çivi ve vida gereksinimi olmadan kalıcı ve güçlü bir yapışma   
 sağlar (sıvı çivi).
•  Hem iç hem de dış mekanlarda kullanılabilir.
•  Hemen hemen bütün yüzeylere uygulanabilir.
•  Islak yüzeylere uygulanabilir.
•  DIN EN 204 normuna göre D4 sınıfındadır.
•  Zımparalanabilir ve boyanabilir.
•  Tiksotropik; Dikey yüzeylerde üstün performans.
•  Solvent içermez.

Kullanım alanları:

Gerek marin gerekse OEM pazarında, kalıcı ve güçlü yapışma 
istenen, gözenekli – gözenekli, gözenekli – gözeneksiz yüzeylerin 
yapıştırılma işlemleri için oldukça uygun bir formüldür. Ahşap, MDF, 
beton, metal, PVC, mermer, granit, kauçuk vb. gibi birçok yapı 
malzemesinin yapıştırılmasında kullanılır.

Kullanım Önerileri:

Uygulama yapılacak yüzeylerin temiz, yağdan ve tozdan 
arındırılmış olması gerekmektedir. Uygulama yapılacak yüzeylerin 
birinin gözenekli olması daha güçlü bir yapışma sağlar. Yüzeylerin 
birine veya her ikisine ince bir tabaka halinde uygulanır ve 15 
dakika içinde bir araya getirilir. Gerekli görüldüğünde 15 dakika 
preslenir.

2

Ürün Kodu Renk Volüm Koli içi adedi

244310ML04 Şeffaf 310ml 24



PU DIRECT GLAZING ADHESIVE
-245-

ProLoc Marine Line 245,
 
Marin sektörü için geliştirilmiş, tek komponentli, poliüretan esaslı 
bir cam yapıştırıcısıdır.

Özellikleri:

• Yüksek ilk tutunma gücü.
• Hızlı kürleşme.
• Akma, yayılma yapmaz.
• Yüksek mekanik özelliklere sahiptir.
• Yaşlanma ve çevre koşullarına dayanıklılık.
• Boyanabilir.
• Hem astarlı hem astarsız uygulanabilirlik (daha güçlü bir performans  
 için astar kullanılması tavsiye edilir).

Kullanım alanları:

Gerek marin gerekse OEM pazarındaki mineral esaslı camların 
yapıştırılmasında kullanılır.

Kullanım Öneriler:

Uygulama sıcaklığı +10 °C / +35 °C arasında olmalıdır. Uygulama 
öncesinde yüzeylerin temiz, kuru ve yağdan arındırılmış olması 
gerekmektedir.
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Ürün Kodu Renk Volüm Koli içi adedi

245300ML01

245600ML01

Siyah

Siyah

300ml

600ml

24

20



Ürün Kodu Renk Volüm Koli içi adedi

235300ML01

235600ML01

Siyah

Siyah

300ml

600ml

24

20

PU DIRECT GLAZING ADHESIVE UV 
-235-

ProLoc Marine Line 235,

Marin sektörü için geliştirilmiş, tek komponentli, poliüretan 
esaslı bir cam yapıştırıcısıdır.

Özellikleri:

•  Yüksek ilk tutunma gücü.
•  Hızlı kürleşme.
•  Akma, yayılma yapmaz.
•  Yüksek mekanik özelliklere sahiptir.
•  Yaşlanmaya ve çevre koşullarına dayanıklı.
•  UV direnci.
•  Boyanabilir.
• Hem astarlı hem astarsız uygulanabilirlik (daha güçlü bir   
 performans için astar kullanılması tavsiye edilir).

Kullanım Alanları:

Gerek marin gerekse OEM pazarındaki polikarbonat, akrilik ve 
diğer organik cam türlerinin yapıştırılmasında kullanılır.

Kullanım Önerileri:

Uygulama sıcaklığı +10 °C / +35 °C arasında olmalıdır. Uygulama 
öncesinde yüzeylerin temiz, kuru ve yağdan arındırılmış olması 
gerekmektedir.
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Ürün Kodu Renk Volüm Koli içi adedi

291310ML01

291600ML01

Siyah

Siyah

310ml

600ml

24

20

LINE DECK CAULK
-291-

ProLoc Marine Line 291,
 
Marin sektörü için güverte armuz dolgusu olarak geliştirilmiş, 
tek komponentli, MS Polymer esaslı bir hibrit dolgu 
malzemesidir.

Özellikleri:

• Mükemmel yapışma gücü.
• Yüksek UV dayanımı.
• Yaşlanmaya ve çevresel etkilere mükemmel dayanım.
• Yüksek elastikiyet.
• Zımparalanabilir.
• Boyanabilir.
• Deniz suyuna ve suya dayanıklılık.
• İzosiyanat ve solvent içermez.

Kullanım Alanları:

Tik ve maun başta olmak üzere birçok yüzeyde dolgu malzemesi 
olarak kullanılır.

Kullanım Önerileri:

Uygulama sıcaklığı +5 °C / +40 °C arasında olmalıdır. Uygulama 
öncesinde yüzeylerin temiz, kuru ve yağdan arındırılmış olması 
gerekmektedir.
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% 100 SILICONE
-200-

ProLoc Marine Line 200,

Marin sektörü için geliştirilmiş, geniş kullanım alanına sahip, 
nötr sistem kürleşen, antibakteriyel, yüksek performanslı bir 
silikon dolgu ve sızdırmazlık malzemesidir. Yapı 
malzemelerinde korozyona neden olmaksızın kürleşme sağlar.

Özellikleri:

• Solvent içermez  %100 silikondur.
• Antibakteriyeldir.
• Pek çok gözenekli ve gözeneksiz yüzeye astara gerek   
 olmaksızın mükemmel yapışma sağlar.
• Korozyona neden olmaz, yapı malzemeleri ile reaksiyona   
 girmez ve aşındırmaz.
• Hava koşullarına son derece dayanıklıdır. Yüksek ve düşük   
 sıcaklıklarda (-60 °C / +180 °C) özelliklerini kaybetmez.
• Hızlı kürleşir.
• Yüksek elastikiyete sahiptir.
• Kürleşirken koku yapmaz.

Kullanım Alanları:

İç ve dış ortamlardaki birleşim derzlerinde, dolgu ve 
sızdırmazlık uygulamalarında kullanılır. Banyo ve mutfak 
uygulamaları için en doğru seçimdir.

Kullanım Önerileri:

• Uygulama öncesinde yüzeylerin temiz, kuru ve yağdan 
arındırılmış olması gerekmektedir.
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Ürün Kodu Renk Volüm Koli içi adedi

200310ML01

200310ML02

200310ML03

200310ML04

20050ML02

20050ML04

Siyah

Beyaz

Gri

Şeffaf

Beyaz

Şeffaf

310ml

310ml

310ml

310ml

  50ml

  50ml

24

24

24

24

24

24



GASKET MAKER  /  HI-TEMP SILICONE
-300-

7

ProLoc Marine Line 300,
 
Yüksek ısıya mukavemetin gerektiği contalama, yapıştırma ve 
tamir işleri için geliştirimiş yüksek performanslı bir silikondur. 

Özellikleri:

• Sürekli sıcaklığa maruz kalmalarda 250 °C ye, geçici maruz   
kalmalarda 300 °C ye kadar dayanıklıdır.
• Asetoksi sistem ile kürleşen esnek bir silikon conta oluşturur.
• %100 silikondur, solven içermez.
• Hızlı kürleşir, yüksek mukavemet gösterir.
• -40 °C / +250 °C arasında esnekliğini korur.
• Çatlama yapmaz, hacim kaybına uğramaz, kırılgan hale gelmez.

Kullanım Alanları:

Yat, gemi ve diğer araçlardaki yüksek sıcaklıklara maruz kalan 
parçaların ve bağlantıların yapıştırma, contalama ve sızdırmazlık 
uygulamalarında kullanıma uygundur.

Kullanım Önerileri:

Uygulama öncesinde yüzeylerin temiz, kuru ve yağdan arındırılmış 
olması gerekmektedir.

Ürün Kodu Renk Volüm Koli içi adedi

300310ML01

300310ML05

30050GR01

30050GR05

Siyah

Kırmızı

Siyah

Kırmızı

310ml

310ml

50gr

50gr

24

24

24

24



Ürün Kodu Volüm Koli içi adedi

280400ML 400ml 12

SILICONE LUBRICANT
-280-

8

ProLoc Marine Line 280,

Plastik, kauçuk, lastik, metal vb. birçok sanayi dalında 
kullanılan, düşük ve yüksek sıcaklıklarda mükemmel sonuç 
veren silikon bazlı kalıp ayırıcı ve yağlayıcıdır.

Özellikleri:

• Mükemmel ayırıcı ve yağlayıcı özelliğe sahiptir.
• İçerdiği silikon sayesinde yüksek ısılarda uzun süreli kullanım  
 imkanı sağlar (-40 °C / +200 °C).
• Kullanıldığı alanlarda mükemmel ve renksiz bir yüzey kalitesi  
 oluşturur.
• Sıcak yüzeylere uygulandığında tortu bırakmaz.
• Etkin korozyon koruma özelliğine sahiptir.

Kullanım Alanları:

Silikon sprey su geçirmez, bariyer sağlar ve böylece paslanmayı 
ve korozyonu azaltmaya yardımcı olur. Fermuarlar üzerinde 
kullanımda oldukça başarılıdır. Tüm plastik, kauçuk ve metal 
parçaları yağlar ve korur. Üzeri toz ve kir tutmaz.

Kullanım Önerileri:
Kullanmadan önce teneke kutuyu iyice çalkalayın. Uyguladıktan 
sonra yüzeye nüfuz etmesi için bir süre bekleyin.
 



Ürün Kodu Volüm Koli içi adedi

215HN750ML 750ml/1000gr 12

POLYURETHANE MARINE FOAM
-215-

9

ProLoc Marine Line 215,

Marin sektörü için geliştirilmiş, tek komponentli, nemle kürleşen, 
yüksek genleşme kapasitesine sahip, yanmaya dayanımlı, pipetle 
uygulanan bir poliüretan köpüktür.

Özellikleri:

• Birçok yüzeye uygulanabilir. (Teflon, PE, PP hariç).
• Yüksek genleşme kapasitesi.
• Mükemmel yapışma ve dolgu özelliği.
• Yanmaya dayanımlıdır (B1 – DIN 4102).
• Ozon tabakasına zararlı gaz içermez.
• Kuruyan köpük traşlanabilir, zımparalanabilir ve boyanabilir.

Kullanım Alanları:

Marin konstrüksüyonlarında ses, hava, titreşim izolasyonu gerektiren 
geniş boşlukların doldurulmasında yanmaya dayanımlı, alternatif, 
ekonomik ve uygulama kolaylığı sağlayan bir dolgu imkanı sunar.

Kullanım Önerileri:
Uygulama öncesinde yüzeylerin temiz, yağdan ve tozdan arındırılmış 
olması gerekmektedir. Köpük tenekesi uygulamadan önce iyice 
çalkalanmalıdır. Teneke baş aşağı olacak şekilde uygulanmalıdır. 
Uygulamadan önce ve sonra yüzeylerin nemlendirilmesi kürleşme 
hızını ve yapışma gücünü artırır. Kurumamış köpük ProLoc Marine 
Line Köpük Temizleyiciyle, kurumuş köpük ise mekanik yollarla 
temizlenmelidir.



Ürün Kodu Volüm Koli içi adedi

216HN750ML 750ml/1000gr 12

POLYURETHANE MARINE GUN FOAM
-216-

10

ProLoc Marine Line 216,

Marin sektörü için geliştirilmiş, tek komponentli, nemle kürleşen, 
düşük genleşme yapısına  sahip, yanmaya dayanımlı, tabancayla 
uygulanan bir poliüretan köpüktür.

Özellikleri:

• Birçok yüzeye uygulanabilir. (Teflon, PE, PP hariç).
• Düşük genleşme yapısı.
• Mükemmel yapışma ve dolgu özelliği.
• Yanmaya dayanımlıdır (B1 – DIN 4102).
• Ozon tabakasına zararlı gaz içermez.
• Kuruyan köpük tıraşlanabilir, zımparalanabilir ve boyanabilir.

Kullanım Alanları:

Marin konstrüksüyonlarında ses, hava, titreşim izolasyonu 
gerektiren dar ve doğrusal uzanan boşlukların doldurulmasında 
yanmaya dayanımlı, alternatif, ekonomik ve uygulaması kolay bir 
dolgu imkanı sağlar.

Kullanım Önerileri:

Uygulama öncesinde yüzeylerin temiz, yağdan ve tozdan arındırılmış 
olması gerekmektedir. Köpük tenekesi uygulamadan önce iyice 
çalkalanmalıdır. Teneke baş aşağı olacak şekilde uygulanmalıdır. 
Uygulamadan önce ve sonra yüzeylerin nemlendirilmesi kürleşme 
hızını ve yapışma gücünü artırır. Kurumamış köpük ProLoc Marine 
Line Köpük Temizleyiciyle kurumuş köpük ise mekanik yollarla 
temizlenmelidir.



HEAVY DUTY PU MARINE ADHESIVE
-247-
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ProLoc Marine Line 247,
 
Marin sektörü için geliştirilmiş, tek komponentli, yüksek 
viskoziteli, poliüretan esaslı bir yapıştırıcıdır. Standart deniz 
tutkallarından çok daha güçlü ve uzun ömürlü bir yapışma 
sağlar. Mobilya ve DIY projelerinde de kullanılabilir.

Özellikleri:

• Deniz suyuna ve suya dayanıklıdır.
• Sıcaklık ve mevsimsel değişikliklere karşı dirençlidir.
• Hem iç hem de dış mekan uygulamalarında kullanılabilir.
• Yanmaya dayanımlıdır.
• Kürleşme süresince düşük oranda hacim artışına uğrar.
• Uzun açık zamana sahiptir, yeterli çalışma zamanı tanır.
• Kürleşme sonrası zımparalanabilir ve boyanabilir.
• Yüksek viskozitelidir.

Kullanım Alanları:

Ahşap, metal, doğal taş, seramik, kauçuk ve plastik gibi birçok 
yüzeyin su ve hava geçirmez şekilde yapıştırılmasında kullanılır.

Kullanım Önerileri:

Uygulama öncesinde yüzeylerin temiz, kuru ve yağdan arındırılmış 
olması gerekmektedir. Uygulama yapılacak yüzeylerden birinin 
gözenekli olması daha iyi kürleşme imkanı sağlar. Uygulama 
miktarı 100 – 300 gr/m2 dır. Yüzeylerden birine veya her ikisine ince 
bir tabaka halinde uygulanır ve 20 dakika içinde yüzeyler bir araya 
getirilir. Gerekli görüldüğü takdirde en az 2 – 3 saat preslenmelidir.

Ürün Kodu Renk Volüm Koli içi adedi

247800GR Şeffaf 800gr net 24



ProLoc Marine Line 212,
 
Marin sektörü içi geliştirilmiş tek komponentli, yüksek 
derecede elastik, nem ve su yalıtımı sağlayan, poliüretan esaslı 
bir kaplama malzemesidir.

Özellikleri:

• Mükemmel yapışma.
• Yüksek derecede elastikiyet.
• UV dayanımı.
• Ahşap, metal, doğal taş, seramik gibi birçok yapı malzemesinde  
 kullanılabilir.
• İpeksi – mat görünüm.
• Yanma dayanımı.
• Uygulama kolaylığı (fırça, rulo ve havasız sprey cihazı ile   
 uygulanabilir).

Kullanım Alanı:

Marin konstrüksiyonlarında kullanılan yapı malzemelerinde 
elastik, ek yersiz yalıtım membranı oluşturmak amacıyla 
kullanılır. 

Kullanım önerileri:

Uygulama öncesinde yüzeylerin temiz, kuru ve yağdan 
arındırılmış olması gerekmektedir. Uygulamadan önce homojen 
bir karışım elde edebilmek için 3 dakika karıştırılır. Fırça, rulo ve 
havasız sprey cihazı kullanarak uygulanabilir. Sistem kat 
kalınlığı 0,6 mm olmalıdır. Gerekiyorsa ilave katlar uygulanabilir. 
Takip eden katlar önceki kat kuruduktan sonra uygulanmalıdır.

PU COAT   /  PROTECTIVE MEMBRANE
-212-
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Ürün Kodu Renk Volüm Koli içi adedi

21225KG02

21225KG03

Beyaz

Gri

25kg

25kg

1

1



A40 MAGIC

A40 Magic,
 
Hem endüstriyel hem de günlük kullanıma uygun, 
temizleme, yağlama, pas sökücü, nem itici gibi özellikleri 
bir arada bulunduran üstün nitelikli bir aerosol spreydir.

Özellikleri:

• Üstün derecede nüfuz etme özelliğine sahiptir
• Paslanmış, korozyonlaşmış, somun cıvata gibi metal   
 parçaları gevşetir.
• Sıkışmış kapı kilitlerini, şalterleri vs. gevşetir.    
• Sürtünmeyi azaltır ve bu sayede menteşelerdeki   
 gıcırdamaları keser.
• Silikon veya kir tutucu malzeme içermez. 
• Metal parçaları paslanmaya karşı uzun süre korur.                                             

Kullanım Alanları:

Çok geniş bir uygulama alanına sahiptir. Kapı ve 
pencerelerin kilit, kulp, mekanizma ve menteşelerinde, her 
türlü bağlantı elemanlarında kullanılır. Bisikletlerdeki, 
motosikletlerdeki, küçük motorlu araçlardaki, elektronik 
kontaklardaki, motorlu ateşleme sistemlerindeki ve diğer 
ev aletlerindeki metal yüzeylerde nemi yok eder. Suya 
maruz kalan paslanabilen yüzeylerde koruyucu olarak 
görev yapar.

Kullanım Önerileri:

Kullanmadan önce teneke kutuyu iyice çalkalayın. 
Uyguladıktan sonra yüzeye nüfuz etmesi içi bekleyin.

14

Ürün Kodu Volüm Koli içi adedi

A40200ML

A40400ML

200ml

400ml

24

24



PROLOC MARINE LINE 444
-444-

13

ProLoc Marine Line 444

Yüksek viskoziteli bir siyanoakrilat yapıştırıcı ve 
aktivatörden oluşan çift komponentli bir yapıştırıcı setidir.

Özellikleri:

• 10 saniye içerisinde çok güçlü bir yapışma sağlar.
• Birçok yapı malzemesine uygulanabilir.
• Dik yüzeylerde kullanıma uygun; akma ve sıçrama yapmaz.

Kullanım alanları:

Marin ve mobilya başta olmak üzere,  ahşap, MDF, 
kauçuk, plastik ve derinin yoğun olarak kullanılıdığı 
birçok endüstride ayrıca ev tamiratlarında ve hobi amaçlı 
faaliyetlerde kullanılabilir.

Kullanım önerileri:

Uygulama öncesinde yüzeylerin temiz, kuru ve yağdan 
arındırılmış olması gerekmektedir. Yapıştırılacak yüzeylerin 
birine siyanoakrilat yapıştırıcı diğerine aktivatör sprey 
uygulanır. Bir araya getirilen yüzeyler 10 saniye sıkıca 
preslenir.

Ürün Kodu Volüm Koli içi adedi

444200ML

444400ML

200ml + 65gr

400ml + 125gr

24

24
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