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Daha d�nam�k b�r NANOTEK…

Değerl� Çözüm Ortağımız;

Türk�ye'n�n en öneml� yapı k�myasalları ve yardımcı malzemeler� d�str�bütörler�nden b�r� olan ve on yıldan fazla süred�r 
faal�yetler�ne aralıksız devam eden NANOTEK'te, 2020'l� yılların stratej�s�n� bel�rlerken, kurumsal k�ml�ğ�m�z� de 
yen�leyerek mevcut d�nam�zm�m�z� ortaya koymak �sted�k.

NANOTEK, köklü b�r kurum kültürüne sah�pt�r. Bu kültürü oluşturan pek çok etken, beraber�nde kurumun ortak 
anlayışını ve hedefler�n� göstermekted�r. Değ�şen ve gel�şen dünya koşullarında durağan değ�l, hep d�nam�k b�r 
NANOTEK �le sektörde rekabet şansı elde ett�k. Bu d�nam�zm� sürdürmek temel hedefim�z oldu.

Bugün, müşter� memnun�yet� odaklı b�r yapılanma profil� ortaya koyan NANOTEK, b�z�m gayretler�m�z�n boşa 
çıkmadığını göstermekted�r.

2011 yılında oluşturulmuş kurumsal k�ml�k, geçen altı yıldak� gel�şme ve değ�ş�mler göz önüne alınarak yen�lend�.

Yen� amblem ve logotype, NANOTEK'�n yerleş�k marka ve kurum değer�ne olduğu kadar, gelecektek� hedefler�ne, 
m�syon ve v�zyonuna yakışır modernl�k, sadel�k ve d�nam�zm� anlatacak b�ç�mde tasarlandı.

Amblem�n gövdes�n� oluşturan turkuaz renk, �st�krarı, açık fik�rl�l�ğ�, gururu, yardımseverl�ğ�, en üst düzeydek� değ�ş�m 
ve dönüşümü göstermes� açısından terc�h ed�lm�şt�r.

Füme renk �se, c�dd�yet ve modernl�ğ� s�mgelemes� açısından NANOTEK'�n yarınlara hazır yönünü ortaya koymaktadır. 
NANOTEK �ç�n seçt�ğ�m�z yazı karakter�nde de üzer�nde durduğumuz temel nokta, dünya �le entegre olan b�r kurumun 
doğru tanınırlığını sağlamak amacıyladır.

Renkler�n ve �mgeler�n NANOTEK'� doğru çağrıştırması ve tanımlamasına d�kkat ett�k. Sadece mevcut durumunu değ�l, 
gelecektek� konumunu da �çeren b�r d�zayn �le kurumsal k�ml�ğ�m�z� oluşturduk.

Yarınları ancak bugünden �nşa edeb�leceğ�m�z�n farkında olarak, NANOTEK'te çalışmalarımızı yürütmektey�z. Yapılan 
her çalışma, bugünden çok yarınları hedef almaktadır. Ürünler�m�z�n n�tel�ğ�nden çalışma koşullarının �y�leşt�r�lmes�ne, 
kurulan �şb�rl�kler�nden doğru �let�ş�m stratej�s�ne kadar her alanda attığımız adımların NANOTEK'� yarınlara taşıyacak 
adımlar olmasına d�kkat etmektey�z.

Bugün NANOTEK olarak, dünyaya aydınlık b�r geleceğ�n eş�ğ�nden bakıyoruz ve baktığımız noktadan hep daha �ler� 
olması gerekl�l�ğ�n� görüyoruz.

Günümüz kurumlarının, rak�pler�nden farklılık arz eden tasarımları terc�h ett�ğ� b�l�nmekted�r. B�z de kurumsal k�ml�k 
çalışmalarıyla eş zamanlı olarak, web s�tem�z ve �let�ş�m b�lg�ler�m�z� de yen�led�k. Yen�lenen kurumsal k�ml�ğ�m�ze yen� 
�let�ş�m b�lg�ler�m�z� de ekleyerek kurumsal �majımızı s�zlere sunuyoruz.

Saygılarımızla,

Mustafa BAYRAK
(Yön. Kur. Bşk.)
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Kurumsallaşma b�r süreçt�r!...
Hülya Hanım merhaba. Kısaca s�z� tanıyab�l�r m�y�z?
Merhaba,Hülya Kızıltoprak. 1986 R�ze doğumluyum. Evl�y�m.

Kend�n�zden ve profesyonel özgeçm�ş�n�zden bahseder m�s�n�z?
Ümran�ye L�ses�'n�n ardından Esk�şeh�r Anadolu Ün�vers�tes� İşletme 
Bölümü'nü tamamladım. Maltepe Ün�vers�tes� Yüksek L�sans 
Programı'na devam ed�yorum. Ayrıca Mal� Müşav�rl�k �ç�n staj 
dönem�m bu yıl tamamlanmış olacak. 
Profesyonel kar�yer�me Nanotek Muhasebe Sorumlusu olarak 
başladım. Sonra F�nans Şefi ve Kal�te Tems�lc�s� olarak farklı 
görevlerde bulundum. Şu an Nanotek firmasında on �k�nc� yılım ve 
İnsan Kaynakları ve İdar� İşler Yönet�c�s� olarak devam ed�yorum. İK 
alanında çeş�tl� eğ�t�mler ve çalışmalarda bulundum. 

İK Yönet�c�s� olmadan önce farklı görevlerde bulunmuş olmak s�ze 
b�r avantaj sağladı mı?
Elbette, çok faydası oldu. Özell�kle çalışılan kurumda, İK 
Yönet�c�ler�'n�n stratej�k �ş ortağı olmaları yönünde b�r bakış açısı 

varsa, bu durum avantaj sağlayacaktır.

Tahs�l ve �ş hayatını b�rl�kte sürdürmektes�n�z. Ne g�b� faydaları olduğunu düşünüyorsunuz?
Akadem�k alanda kar�yer yapmayı düşünenler dışında, okurken çalışma hayatında bulunmak, erken yaşta tecrübe 
kazanılması açısından c�dd� b�r avantaj sağlayacaktır. D�ploma notu da elbette öneml�d�r ama �ş hayatında ed�n�len 
tecrübe ve göster�len performanslar, çok daha ön plandadır.

Ün�vers�te mezunu genç profesyonel adaylarına, kar�yer hedefler�ne ulaşmada ne g�b� öner�lerde bulunmak �sters�n�z?
Kend�ler�ne doğru b�r hedef bel�rlemeler�, kar�yer yolunda onlara büyük avantaj sağlayacaktır. Bu hedeflere nasıl 
ulaşacakları konusunda, �ş hayatında başarılı olmuş k�ş�ler�n kar�yer süreçler�n� tak�p etmeler�n� öner�r�m. Rekabet�n son 
derece yoğun olduğu ve fark yaratan k�ş�ler�n öne çıktığı b�r dönemdey�z. İnternet aracılığı �le her türlü b�lg�ye ulaşab�l�yor 
olmak, sosyal ağlardan bu konularda yarar sağlamak, kolaylıkla b�lg� toplayı mümkün kılıyor. Gençler�n, fırsatları avantaja 
çev�rmeler� yönünde çok çalışmaları gerek�yor.

Nanotek firmasında İşe Alım Sürec�  nasıl �şlemekted�r?
Nanotek olarak, firmamızı geleceğe taşıyacak adayları seçmek �ç�n ''Yetk�nl�k'' bazlı �şe alma ve yerleşt�rme sürec� 
�şlet�lmekted�r.
İK olarak, d�ğer bölümlerden gelen personel taleb� �le, �şe alım sürec� başlatılır. Üst yönet�m tarafından onaylanmış 
poz�syonlar �ç�n �ş tanımları, adayda aranan gerekl�l�kler ve yetk�nl�kler bel�rlenerek, gerek firmamıza yapılan başvurular, 
gerekse �nternet ve gazete üzer�nden çıkılacak �lanlarla yapılan başvurular alınır. Ayrıca, eş zamanlı olarak, bölümlere, açık 
poz�syonlar duyurulur, mevcut çalışanların rotasyonu ve beklent�ler� de t�t�zl�kle �ncelen�r ve d�kkate alınır. 
Doğru adayların seç�leb�lmes�n� sağlamak amacıyla İnsan Kaynakları, Bölüm Yönet�c�ler� �le b�rl�kte hareket eder. İK, ön 
değerlend�rme sürec�n� yöneterek, adayı mülâkata davet eder. Aranan poz�syon �le adayın n�tel�kler�n�n eşleşme durumu 
ve kurum kültürüne uygunluğu gözlemlen�r, poz�syon �ç�n gerekl� �se genel yetenek ve b�lg� testler� uygulanır. Ardından 
adayın meslekî yeterl�l�ğ�n�n değerlend�r�leb�lmes� �ç�n �lg�l� Bölüm Yönet�c�s� �le görüşmes� sağlanır. 
Yapılan değerlend�rmeler sonucunda, uygun bulunan adaylarımıza �ş tekl�fi yapılır. Karşılıklı anlaşma net�ces�nde 
poz�syona uygun bulunan aday firmamızda çalışmaya başlar. 

İşe alımda aradığınız özell�kler nelerd�r?
İşe alacağımız adaylarda aradığımız ortak özell�kler, poz�syonun gerekt�rd�ğ� tecrübe ve tekn�k b�lg� b�r�k�m�yle beraber, 
ş�rket�m�z�n kurum kültürü ve değerler�yle uyumlu k�ş�l�k özell�kler�ne sah�p olmalarıdır.
Ayrıca Nanotek çalışanlarından beklenen yetk�nl�kler; Takım Çalışması, Yön Bel�rleme, İlet�ş�m, İşb�rl�ğ� Gel�şt�rme, Sonuç 
Odaklılık, Yaratıcılık ve G�r�ş�mc�l�k, Kend�n� ve Çalışma Arkadaşlarını Gel�şt�rme ve Müşter� Duyarlılığı'dır.

Hülya KIZILTOPRAK HOŞVER
NANOTEK A.Ş. - İK & İdar� Satınalma Yönet�c�s�
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İşe alım sonrasında Oryantasyon Programı'ndan bahseder m�s�n�z?
Oryantasyon sürec�n�, �şe alınan adayın Bölüm Yönet�c�s� �le b�rl�kte yürütüyoruz. İk� günlük b�r program doğrultusunda; 
�lk olarak firmamız çalışma prens�pler�, v�zyon, m�syon ve değerler�m�z, kurumsal �let�ş�m, �dar� �şler, �ş sağlığı ve 
güvenl�ğ� ve İnsan Kaynakları bölüm uygulamalarımızı detaylı olarak aktarıyoruz. İk�nc� gün Nanotek'�n d�ğer 
bölümler�n�n yönet�c�ler�, bölüm tanımlarını ve �ş süreçler�n� aktarırlar.

Çalışanlarınıza yönel�k eğ�t�m uygulamalarınız var mı? En çok hang� departmanlara yönel�k eğ�t�mler düzenlen�yor?
Çalışanlarımızın gel�ş�m�n� sağlamak �ç�n yıl �çer�s�nde IK olarak �lg�ler�n� çekeb�leceğ�n� düşündüğümüz bel�rl� 
başlıklardak� eğ�t�m alternat�fler�n� b�ld�r�yoruz. Ger� dönüşlere göre sonuçlar değerlend�r�lerek, en çok terc�h ed�len 
eğ�t�mlerden oluşan İnsan Kaynakları Eğ�t�m Programı'nı oluşturuyoruz. Bu eğ�t�m programlarında, global ve lokal 
eğ�t�mler yer alıyor. Ayrıca, yıl �çer�s�nde de talep olab�leceğ�n� düşündüğümüz konularda da planlamalar yapıyoruz. 
Satış ve Pazarlama Ek�b� �ç�n tekn�k ve meslek� eğ�t�mlere de yıl �çer�s�nde sıkça yer ver�yoruz. Çalışanların tekn�k, 
meslek� ve k�ş�sel gel�ş�mler� �ç�n gerekl� olduğunu düşündükler� eğ�t�mler� de talep etmeler� durumunda, 
değerlend�rerek, uygun eğ�t�m programına yönlend�r�lmeler�n� sağlıyoruz.  

Personel mot�vasyonunu sağlamak �ç�n ne g�b� yöntemler kullanıyorsunuz?
Yıl �çer�s�nde bay�ler�m�ze yönel�k düzenlenen etk�nl�klerde, çalışanların da katılımı sağlanarak, müşter�lerle �l�şk�ler�n 
gel�şt�r�lmes� ve mot�vasyonun arttırılmasını amaçlıyoruz. Tüm çalışanlarımız ve a�leler�n�n katılımıyla gerçekleşen �ftar 
yemekler� ve p�kn�k organ�zasyonları düzenl�yoruz. Yıl �çer�s�nde organ�ze ett�ğ�m�z şeh�r dışı gez�ler� �le, personel�m�ze 
farklı yerler görme �mkanları sağlıyoruz. Her yıl, ş�rket�m�z�n kuruluş yıl dönümü sebeb�yle b�r eğlence tert�p ederek 
moral depoluyoruz. Bölümler �çer�s�nde de lokal olarak çeş�tl� organ�zasyonlar düzenleyerek, bel�rl� per�yotlarda 
çalışanların b�r arada olmasını sağlıyoruz.

Nanotek  Kurumsal Yapı ve İşley�ş� hakkında b�raz b�lg� ver�r m�s�n�z?
F�rmamız, Yönet�m Kurulumuz’un kararlı �steğ� �le 2015 yılından �t�baren yen� b�r sürece g�rm�ş bulunmaktadır. 
Kuruluşumuzdan bu yana devam eden İSO Kal�te Belgelend�rme çalışmalarının tamamlanmasıyla, kurumsal yapımızı 
yen� baştan rev�ze ederek, tekrar �rdelenmes� yönünde 5 yıllık b�r çalışma plânı hazırladık ve uygulamaya başladık.İlk 
olarak, gen�ş kapsamlı b�r katılımla 17-18 Ek�m 2015 tar�hler�nde, Stratej�k Yönet�m Yapısı'nın oluşturulması konulu, bey�n 
fırtınası ve hedefler�n bel�rlenmes� çalışmamız, Danışman Sn. Üm�t K. Eroğlu yönet�m�nde gerçekleşt�r�lm�şt�r. 
Toplantımızda, kuruluşumuzun m�syon, v�zyon tanımları, temel değerler� ve temel stratej�k hedefler� bel�rlenm�ş, 
bel�rlenen hedefler doğrultusunda bölüm hedefler�ne ve k�ş�sel hedeflere �nd�rgenerek süreçler�n tanımlanması ve bell� 
b�r standard�zasyon çerçeves�nde faal�yetler�n devam etmes�, var olan süreçler�n gözden geç�r�l�p, süreç �y�leşt�rme 
aşamalarını da kapsayacak b�r yapıyı oluşturma amacı doğrultusunda  plânlama yapılmış ve tüm Nanotek çalışanları, 
etk�n b�r şek�lde katkı sağlamıştır.

Buradak� amaç, k�ş�lere bağlı olmadan ş�rket�n temek fonks�yonlarının doğru olarak uygulanması, aksama yaşanmadan 
her şey�n kaldığı yerden devam etmes�d�r. Kısacası, �şletme faal�yetler�n�n, k�ş�ler�n varlığına bağlı olmadan 
sürdürüleb�lmes�n� ve gel�şt�r�leb�lmes�n� sağlayan b�r yapı oluşturmaya çalışıyoruz. Çalışmalarımızın başarıya 
ulaşab�lmes� �ç�n, b�r takv�m çerçeves�nde bel�rled�ğ�m�z aşamaları, ş�rket�m�ze özgü şek�lde konumlandırarak, etk�n b�r 
şek�lde tüm kadronun sah�plenmes�n�, �şlerl�k kazanmasını sağlamayı hedefl�yoruz. 
Şunu rahatlıkla söyleyeb�l�r�z k�, ş�rket�m�z�n kurulduğu günden �t�baren, çalışan faal�yetler�n�n tanımlandığı, bütçe 
hedefler�n�n bel�rlend�ğ�, raporlamaların yapıldığı mükemmel �şleyen b�r s�stem�m�z var. Bu nedenle, her şey� s�l baştan 
çalışmaktan z�yade, evrensel normlar çerçeves�nde, kopyala-yapıştır yapmadan, b�ze özgü tanımlamalarımızı ve 
süreçler�m�z�, topyekün olarak yen�den, �nanarak, yaşayarak çalıştırılmasını sağlayacağız. Kurumsallaşma b�r süreçt�r. 
Bel�rl� b�r zaman d�l�m�nde tamamlanıp ''B�z artık kurumsal b�r firmayız'' d�yeb�leceğ�m�z b�r olgu değ�ld�r. Zamana 
yayılması ve tüm personel�n ben�msey�p emek harcaması gereken b�r çalışmadır. Hep�m�z �ç�n uzun ve zorlu olan bu 
sürec�, sabır, kararlılık ve kısa-orta-uzun vadel� plânlama süreçler� doğrultusunda yüksek b�r çalışma performansı �le 
yürütmem�z gerekt�ğ�n�n b�l�nc�ndey�z.

Hülya Kızıltoprak Hoşver
İK & İdar� Satınalma Yönet�c�s�
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Merhaba Ömer Bey, b�ze kısaca kend�n�z� ve firmanızı 
tanıtab�l�r m�s�n�z?

Merhaba, ben Ömer Faruk Uçak. Pantone Creat�ve’de 
proje yönet�m� departmanındayım. Aynı zamanda tekn�k 
�şley�şten sorumluyum. Pantone’de, sunucu alt yapısı ve 
entegrasyonların sağlanması görev�n� yürütmektey�m.

B�z Pantone olarak, p�yasada yen� fakat sektörde on yıllık 
tecrübeye sah�p olan b�r d�j�tal reklam ajansıyız. B�r 
firmanın d�j�tal anlamda tüm �ht�yaçlarına cevap 
vereb�l�yoruz. Gel�şt�rm�ş olduğumuz kullanıcı dostu 
pancode panel �le, müşter�ler�m�ze daha �y� b�r kullanıcı 
deney�m� sunmaktayız. F�rma olarak, Google ve M�crosoft 
partnerl�ğ�m�z de bulunmaktadır.
F�rmaları, sektörler�nde da�ma b�r adım daha �ler� 
ulaştırma hedefiyle çalışmalarımıza devam ed�yoruz.
Hedefim�z, v�zyonumuz ve aynı zamanda sloganımız olan 
“Daha İy�s� İç�n Çalışıyoruz” u ben�mseyerek yolumuza 
devam ed�yoruz.

Şafak Bey, Nanotek g�b� köklü b�r firmanın 
kurumsal k�ml�k değ�ş�kl�ğ�nde büyük rolünüz 
var. Logoyu tasarlarken neler düşündünüz?

D a h a  ö n ce s i n d e   ,  www.nanoflame.ne t
www.nanosound.net www.nanotekpdf.com ,  ve 
www.nanotekmobil.com sitelerinin tasarımında 
b�rl�kte çalıştığımız Nanotek firmasının yen�l�kç� ve 
değ�ş�me açık pazarlama stratej�ler�n� göz önünde 
bulundurarak b � r  ça l ı şma yapt ık .  Hatta 
www.nanotekmob�l.com web s�tes� sadece 
Nanotek çözüm ortaklarına yönel�k tasarlanmış 
tek ve benzers�z b�r mob�l uygulama oldu.
Bütün bu çalışmaları tek b�r çatı altında toplama 
taleb� b�ze geld�ğ�nde Nanotek'�n adında geçen 
"nano" kel�mes�nden es�nlend�k. Nano, herhang� 
b�r ölçünün m�lyarda b�r�n� �fade ed�yor. Nano 
sözcüğünün �çer�s�nde molekülü s�mgeleyen "o" 
harfi, moleküller�n ayrışmasını sembol�ze 
etmekted�r. Logoda kullandığımız renkler �se, 
k�mya sektörü �le özdeşleşm�ş açık ve koyu mav� 
tonlardır.
B�z logoyu tasarlarken çok key�fle çalıştık. 
N a n o te k ' te n  ve  s e ktö r ü m ü zd e k �  d � ğ e r 
rak�pler�m�zden aldığımız olumlu ger� dönüşler 
keyfim�z� �k�ye katladı.

Ömer Faruk UÇAK
Proje Yönet�c�s�

Şafak KARATAŞ
Art D�rector

www.nanoflame.net
www.nanosound.net
www.nanotekpdf.com
www.nanotekmobil.com
www.nanotekmobil.com
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Nanotek, 11-14 Mayıs 2017 tar�hler� arasında düzenled�ğ� Karaden�z / Batum gez� organ�zasyonunda, bay�ler�n� 
b�r araya get�rd�. BASF yönet�c�ler�n�n de gen�ş b�r katılım sağladığı seyahat�m�zde, ülkem�z�n doğal 
güzell�kler�n� keşfetme �mkânı bulduk.

Gez�n�n �lk günü, meşhur köftec� N�hat Usta’da alınan öğle yemeğ�ne müteak�p Türk�ye’n�n saklı cennet� 
Trabzon Uzungöl ve Yed�göller - Dem�rkapı Yaylası z�yaret ed�ld�.

Class�c
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İk�nc� gün, Sarp Sınır Kapısı’ndan geçerek Batum’a ulaşıldı. Gürcü mutfağının yöresel lezzetler�n� tattıktan 
sonra, Batum Botan�k Parkı ve şeh�r gez�s� gerçekleşt�r�ld�.

Turun üçüncü gününde, Artv�n’e dönüş yaparak, Borçka-Karagöl-Çoruh Nehr� -Z�l kale-Palov�t Şelales� ve 
Ayder gez�s� gerçekleşt�r�ld�.

Seyahat�n son gününde �se, Trabzon Ayasofya Müzes�, Çay Fabr�kası ve Sürmene gez�ler� gerçekleşt�r�ld�.
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Sizden
yorumlar...

Class�c
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Nanotek firmasına bu �mkanı b�zlere 
sağladığı �ç�n ve herkese ayrı ayrı çok 
teşekkür eder�m. Bu kadar sıcak kanlı 

mükemmel �nsanlarla tanışmak 
büyük mutluluk. Selamlar... 

(Ömer Yüksel - BASF)

Herşey çok güzeld�. Hasret 
olduğumuz  yeş�le, tem�z havaya 

doyurdunuz b�z�. Emekler�n�ze 
sağlık...

(Özlem İmren - Acıbadem 
Restorasyon) 

Bu güzel organ�zasyon �ç�n 
teşekkür eder�m."B�ze her yer 
NanoTravel "En kısa zamanda 

başka organ�zasyon bekl�yorum. 
Yılda en az �k� buluşma 

yapmalıyız... 
(Mert Aydem�r - MYD M�marlık)

Nanotek’te emeğ� geçen 
arkadaşlara teşekkürler. Daha 

sık yapmalıyız bu prog-
ramları...

(Mete Erdoğan - Detay Yapı)

Tem�z hava, bol gıda ve eğlence. 
Hazırlayan ve katılan herkese 

teşekkürler...
(Acar Solmaz - Akor İzolasyon)

Herkese sonsuz 
teşekkürler...

(Gökhan Orhan - 
Akor İzolasyon)

Başta Nanotek olmak üzere 
herkese teşekkürler, 

sevg�ler...
(Şenol Akın - Akor İzolasyon)
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Yen� Ürün
 
 
 
 
 

 

  

MasterWeld®
 908  

 

 MS Pol�mer Esaslı Tek B�leşenl� Yüksek Dayanımlı Çok Amaçlı Güçlü Yapıştırıcı  

 
Kullanım Alanları 

Panel, profil ve farklı b�r çok elemanın, taş, beton, ayna, cam, alçı levha, PU, PVC, pol�ester,                         plast�k, 
seram�k, bakır, kurşun, ç�nko, alüm�nyum, ahşap g�b� yüzeylere yapıştırılmasında, 
Isı �zolasyon paneller�n�n sab�tlenmes�nde,  
Cephe ve tavan kaplama elemanlarının sab�tlenmes�nde, 
Ses �zolasyon paneller�n�n montajında (taş yünü, ahşap ve plast�k köpük paneller), 
Neml�, ıslak ve hatta su altı uygulamalarında yüzeylere yapışma, 
Kapı eş�kl�kler�n�n, pencere den�zl�kler�n�n, süpürgel�kler�n ve kaplama plakalarının sab�tlenmes�nde  
kullanılır. 

 
Avantajları 

Yüksek ön yapışma özell�ğ�ne sah�pt�r.
 Neml� veya ıslak yüzeylerde b�le kabarcık oluşum gözlenmez.

 Akma yapmaz ve hac�m kaybı göstermez.
 Solvent, s�l�kon ve �zos�yanat �çermez.

 Mükemmel yapışma özell�ğ�ne sah�pt�r.
 Kolay ve hızlı uygulanır.

 French A+ VOC em�syon sınıfına sah�pt�r.
 Düşük ısılarda kolaylıkla kullanılab�l�r.

 Küflenmeye karşı dayanıklıdır.
 UV dayanımı vardır.

 

 
Ambalaj

 
290 ml’l�k kartuş (B�r kutuda 12 adet bulunmaktadır.)

 

Ürün Kodu: 50519435

 

 
 
 ·
 
 ·
 ·
 ·
 ·
 ·
 

 
 ·
 
 ·
 ·
 ·
 ·
 ·
 

 
 
 ·
 
 ·
 ·
 ·
 ·
 ·
 

 
 ·
 
 ·
 ·
 ·
 ·
 ·
 

·

·
·
·

 
 
TEKNİK ÖZELLİKLERİ 

 

MasterWeld 908 MS Pol�mer Esaslı 

Yoğunluk 1.49 ± 0.03 gr/ml 

Renk Beyaz 

Shore A Sertl�ğ� (ISO 868) 55 ± 5 

Kopmada Uzama (ISO 37) ≥%300 

Hac�m Kaybı <-%3 

Kabuk Bağlama Süres� 15  20 dk 

Kürlenme Süres� 2.5 mm/ 24 saat 

Çekme Dayanımı (ISO 37) 3.0  3.5 N/mm2 

-

-



Adres: Esenşeh�r Mahalles� Pırlanta Sokak
No:51 Yukarı Dudullu
Ümran�ye/İSTANBUL

Tel: +90 216 339 12 12 (Pbx)
Faks: +90 216 339 12 17
E-ma�l: �nfo@nanotekgrup.com

EPDM Bantlar
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