
Hijyenik, güvenli, dekoratif ve ultra hızlı; 

Silikal, Şarap Üretim 
Tesislerine Özel  Zemin 
Kaplama Sistemleri Sunar...

*  Uygulandıktan 1-2 saat sonra  

kullanıma açılan zeminler 

sayesinde işletmenizin 

faaliyetlerine ara verilmez!

Yeni Nesil Zeminler



Silikal Endüstriyel Zemin Kaplama Sis-
temleri, Şarap Üreticilerinin ve İçecek En-
düstrisinin, endüstriyel zemin kaplamaları 
alanındaki en önemli çözüm ortağıdır.  Ağır 
korozif etkisi olan kimyasallara ve yüksek 
tonajlı makine,  ekipman, bekleme tankı, 
transpalet ve forkliftlerin yol açtığı ağır 
mekanik yüklere karşı dayanıklı olan Silikal 
Endüstriyel Zeminler, hızlı uygulama ve çok 
hızlı kürlenme özelliği sayesinde işletmeni-
zin faaliyetlerine ara vermenizi gerektirmez. 
Derzsiz monoblok yüzeyleri sayesinde,  
temizliği kolaydır ve hijyeniktir.

Birçok şarap üretim tesisinde başarı ile 
uygulanan Silikal Reaktif Reçine Esaslı, mo-
noblok, derzsiz ve yüksek mekanik ve kim-
yasal dayanımlı zemin kaplama sistemleri, 
Wiesbaden Meslek Yüksek Okulu - İçecek 
Teknolojileri Merkezinde,  üretim hatları, 
depolama alanları, merdiven ve koridorlar-
da yapılan onarım ve zemin kaplama uygu-
lamaları ile adından bir kez daha söz ettirdi.

Hijyenik, güvenli ve ultra hızlı; Silikal MMA - 
Reaktif Reçine Esaslı Zemin Kaplama Sistemleri :
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Yeni Nesil Zeminler
Çevre Yönetim Sistemi Sertifikası 
Kalite Yönetim Sistemi Sertifkası 

Sertifika-Kayıt –No 73 100 / 104 663

AgBB Kriterleri 
Uygunluk Sertifkası

Hijyenik , temiz ve ultra 
hızlı! 1 saat gibi çok kısa 
bir sürede, mekanik ve 
kimyasal tam dayanımını 
alarak hemen kullanıma  
açılan zeminler, işletmenizin 
faaliyetlerine ara vermesini 
gerektirmez!

Silikal GmbH  
Türkiye İrtibat Bürosu
 

 Ataevler Mah. Ata Bulvarı Cad. 
 Gizemler 2 Plaza, Kat: 4 , Daire: 16 
 Nilüfer - BURSA

 +90 (0) 224 441 87 00 
 +90 (0) 224 441 87 01 

 http://www.silikalturkiye.com 
 info@silikalturkiye.com

Silikal GmbH

Endüstriyel Zemin Kaplama Sistemleri 
Reaktif Reçine ve Polimer Betonları

 
 Ostring 23  

 D-63533 Mainhausen 
 Almanya

 +49 (0) 61 82 / 92 35 -0 
 +49 (0) 61 82 / 92 35 -40

 http://www.silikal.de 
 mail@silikal.de

Türkiye İrtibat Bürosu:

Yasal Notlar: 
Silikal ürünleri hakkında burada verilen bilgiler, uygulama ve son 
kullanımlar hakkındaki öneriler, normal şartlarda ve Silikal’in 
önerileri esas alınarak, ürünlerin doğru saklama koşulları ve doğru 
uygulama şartları hakkında, Silikal’ın sahip olduğu mevcut bilgi ve 
deneyime dayanarak iyi niyetle verilmiştir. Ürünler, uygulama yüzey ve 
alanları pratikte birçok kez farklılık göstermektedir. Bu nedenle Silikal 
ürünlerini kullanırken, doğru ürünü, doğru koşullarda ve doğru yerde 
uyguladığınızdan emin olunuz ve bu yönde Silikal tarafından ticari 
uygunluk ve/veya belirli bir amaca elverişlilik hakkında verilen talimat 
ve bilgilere mutlaka uyunuz. Aksi taktirde oluşabilecek zararlardan 
Silikal sorumlu tutulamaz. Ürün kullanıcısı (kullanıcı) ürünü 
kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu 
test etmelidir. Silikal, ürünlerinin özelliklerini değiştirme hakkına 
sahiptir. Üçüncü şahısların mülkiyet hakları dikkate alınmalıdır. 
Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürün için Silikal ile iletişime geçerek temin 
edebilecekleri Ürün Bilgi Föyünün son baskısını dikkate almalıdır.


