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GEÇMİŞ, GELECEK ve BUGÜN

Sadık Şerefoğlu tarafından kurulan ve 1990 yılında üretim faaliyetlerine başlayan GEOPLAS, günümüzde 250 kişilik deneyimli ve 
dinamik çalışan kadrosu ile Türkiye Geosentetik pazarının lider ve öncü bir kuruluşudur.

GEOPLAS, Dünyada ürün çeşitliliği açısından tek çatı altında Geosentetik ürünlerin tamamının üretimini yapabilen lider bir firma olarak 
çalışmalarına devam etmektedir. Firmamız Ankara Başkent Organize Sanayi Bölgesinde 28.000 m² si kapalı olmak üzere toplam 
60.000 m² olan ve üzerinde dört ayrı üretim tesisinde hizmet vermektedir.

2017 Yılının ilk çeyreğinde yapmış olduğumuz yatırımlar ile madencilik sektöründe adım atan firmamız, Geoclay markası adı altında 
zenginleştirilmiş kil [Bentonit] üretimine başlamıştır.

Yapmış olduğumuz bu yatırımlar ile sondaj sanayi ve döküm sanayinde kullanılan teknik toz bentonitlerin yanı sıra "CLEARCAT" 
markası altında kedi kumu imalatına da başlamıştır. Firmamız üretim tesislerinde PVC-HDPE -LLDPE Geomembranlar, Geotekstiller, 
Hissedilebilir Yürüme Yüzeyi ürünleri, Geosentetik Kil Örtü, Drenaj Plakası, Su Tutucu Bantlar, Geogrid, Geocell, Geonet, Boru Kalkanı 
[Rock Shild], Güvenlik Alan Perdesi, Kiremit Altı Örtüsü gibi inşaat sektöründe kullanılan ürünlerin yanı sıra Hayvancılık sektörü, 
Ayakkabı sektörü ve Halı ve Ev mobilyaları sektörüne de yardımcı malzemeler üreterek hizmetini sürdürmektedir.

Kamu ve Özel sektördeki başarılı çözüm ortaklığı GEOPLAS’ın temel misyonunu oluşturmaktadır. Firmamız, üretim ve saha 
uygulamalarının yanı sıra üretimini yaptığı ürünlerin kullanımına ilişkin proje safhasından şantiyedeki uygulama safhasına kadar 
danışmanlık hizmeti de vermektedir.

GEOPLAS, gelişen teknolojiyle birlikte değişen gereksinimleri karşılamak amacıyla 2007 yılında kurulan AR-GE birimi ile ürün analiz 
laboratuvarı ve üniversitelerle yapılan ortak çalışmalarla Geosentetik sektöründe dünya standartlarında üretim yapmaktadır. Yurt 
içinde DSİ, TCDD, TCK, Belediyeler, Madencilik ve Enerji firmalarının birçok çevresel projelerinde geniş ürün yelpazesiyle çözüm ortağı 
olmaktadır.

GEOPLAS, 2012 yılında Uluslararası Geosentetikler seminerini Ankara’da düzenleyerek Amerika Geosentetikler derneği kurucuları ve 
yöneticileri, Avrupa’dan birçok kurum ve akademisyenin de katılımıyla Türkiye’deki kamu kurumları ve üniversiteleri de içine alan geniş 
kapsamlı bir semineri düzenleyerek sektörün gelişmesi ve büyümesi için Türkiye’de ilk olan bir organizasyonuda gerçekleştirmiş ve 
bir çok yurtiçi projelerinin yanı sıra Doğu Avrupa, Orta Asya, Kuzey Afrika ve Orta doğu ülkelerine ihracat gerçekleştirmektedir. Yıllık 
cirosunun %25’ini ihracatla gerçekleştiren firmamız ülke ekonomisine katkı sağlamanın haklı gururunu yaşamaktadır.

İşci sağlığı ve güvenliğinin yanı sıra çevre bilincine de birinci derece önem veren firmamız "BAŞARI EN İYİ YOLDA YÜRÜMEK DEĞİL, 
YÜRÜDÜĞÜNÜZ YOLDA EN İYİ OLMAKTIR" ilkesiyle üretim ve hizmetlerine devam edecektir. Kendisini sürekli geliştiren ve çağa ayak 
uyduran yapısıyla GEOPLAS, sektöründe araştırma ve yenilikçiliğin öncü firması olmanın gururunu taşımaktadır.
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PVC GEOMEMBRAN

KULLANIM ALANLARI
�	Temel Bohçalamada 
�	Teraslarda ve Çatılarda 
�	KGM ve TCDD Tünel Uygulamalarında 
�	Su Depolarında 
�	Göletlerde 
�	Havuzlarda - Yangın Havuzlarında
�	Sulama Kanallarında
�	Atık Su Tünellerinde
�	Arıtma Tesislerinde



SİNYAL TABAKALI
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Hasar tespitini kolaylaştıran yardımcınız Sinyal 
Tabakalı PVC Geomembran.

Genellikle beton yapılarda uygulanan Geomembran’ın darbe 
alma ve yırtılma ihtimali yüksektir. İki katmandan ve iki renkten 
oluşan  Sinyal Tabakalı PVC Geomembran, delinme, yırtılma 
gibi durumlarda hasar tespitini kolaylaştırır. Hasarlı bölgedeki 
Sinyal Tabakalı PVC Geomembran kavlayarak alt tabakasındaki 
koyu rengi ön plana çıkartır ve hasarın çıplak gözle tespit 
edilebilmesini sağlar. Böylece hasarlı kısımlar kolayca tespit 
edilerek hemen müdahale edilebilir. Farklı renklerde üretim 
yapılabilmektedir.
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T-GRİP PVC GEOMEMBRAN
(DEVAMLI TIRNAKLI)
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İzolasyon’da Noktasal Çözüm Ortağınız

Kanalizasyon kolektörleri, kanalizasyon beton boruları, 
temel yalıtımı projelerinde kullanılmak üzere üretilen 
devamlı tırnaklı PVC Geomembranlar, rulo boyunca 
belirli aralıklarla uzanan devamlı tırnaklara sahip olan bir 
modeldir ve Geomembranın betona tutunmasını sağlar.

Özel kalıplar yardımı ile üretilen bu ürün uygulamalarda 
beton kalıbına sabitlenerek, koruma betonu altında ya 
da temel betonu ile birlikte uygulanır. Beton dökülürken 
kalıp içerisinde kalan geomembran, beton prizini aldıktan 
sonra yapı ile bütünlük içerisinde temelin bir parçasını 
oluşturur ve yalıtım sağlar.

Özel tırnak yapısı sayesinde betonun aderansını arttırır 
ve çatlamasını engeller.
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ANTİBAKTERİYEL
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Su sızıntılarını ve bakteri üremesini engelleyici

Antibakteriyel PVC Geomembranlar özellikle su 
depolarında ve süs havuzlarında kullanılarak su 
kaçaklarını, bakteri üremesini ve koku oluşumunu 
engeller. Malzememiz PVC geomembran ürünüdür 
ve ürün üzerinde bakteri üremesini engelleyen anti 
bakteriyel katkılar kullanılmaktadır. Gıda koteksine 
uygun olarak genellikle mavi renkte üretilmektedir.
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POLİETİLEN 
GEOMEMBRAN

KULLANIM ALANLARI
�	Sulama Kanalları ve Su İletim Kanalları 
�	Su Toplama Havzaları 
�	Katı, Tıbbi ve Tehlikeli Atık Alanları
�	Göletler, Havuzlar 
�	Maden Sahaları 
�	Petrol Sahaları, Tanklar
�	Bina Temelleri
�	Barajlarda



DÜZ HDPE GEOMEMBRAN
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Mega Depolama Sahalarda Yüksek Yalıtım Performansı

Farklı kullanım alanlarına göre yüksek yoğunluklu polietilen 
geomembranlar HDPE, düşük  yoğunluklu polietilen geomembranlar 
LLDPE-VLDPE şeklinde adlandırılılır. Yüksek yoğunluklu polietilen 
malzeme kullanılarak üretilen bu tür polietilen geomembranlar 
dünyada özellikle atık depolama sahalarında sıvı ve gaz geçişini 
önlemek amacıyla bariyer olarak kullanılır.
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PÜRÜZLÜ HDPE 
GEOMEMBRAN
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Şev’lerde Maksimum Yalıtım Ve Tutunma Kabiliyeti

Yüksek ve orta dereceli eğimli şev arazi şartlarına uygulama 
sahalarına göre farklı kalınlıklarda üretilen polietilen 
geomembranlar yine saha eğimine uygun olabilmesi 
amacıyla pürüzlü olarak da üretilmektedir. Eğimli yüzeylerde 
üzerine yerleştirilen malzemenin kaymasını engellemek için 
pürüzlü geomembranlar kullanılarak pürüz yüksekliği ve m2 
başına düşen pürüz sayısı ile tutunma ve sürtünme katsayısı 
artırılır ve kayma engellenir. Pürüzlü geomembranlar atık 
sahalarında ve düzenli depolama alanlarında özellikle tercih 
edilmektedir.
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ŞAŞIRTMALI TIRNAKLI
HDPE GEOMEMBRAN
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Su kanallarında  yalıtım

Sulama kanallarında kullanılmak üzere üretilen 
Şaşırtmalı Tırnaklı HDPE – LLDPE GEOMEMBRAN, rulo 
boyunca belirli aralıklarla uzanan tırnaklara sahiptir ve 
betonun geomembrana tutunmasını sağlar. Özel kalıplar 
kullanılarak üretilen bu malzeme sulama kanallarında 
koruma betonu altında uygulanır. 
Şaşırtmalı Tırnaklı HDPE – LLDPE GEOMEMBRAN

Kanal yatağına paralel olarak serilir, koruma betonu 
geomembranın üstüne dökülür ve tırnaklar betona 
sabitlenir.  Özel tırnak yapısı sayesinde betonun çatlamasını 
da engeller.
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T - GRİP HDPE 
GEOMEMBRAN
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Kanalizasyon yalıtımı – Temel yalıtım

Rulo boyunca belli aralıklarla uzanan tırnaklara sahip 
olan T-Grip HDPE – LLDPE GEOMEMBRAN kanalizasyon 
kolektörleri, kanalizasyon boruları ve temel yalıtım 
projelerinde kullanılmaktadır. Özel kalıplar kullanılarak 
üretilen ve geomembranın betona tutunmasını sağlayan 
bu malzeme koruma betonu altında veya temel betonu 
ile birlikte uygulanır. Temel yalıtımlarda kullanılan tırnaklı 
geomembran beton kalıbına sabitlenerek kalıbın şeklini 
alır ve yapıyla bütünlük içinde yalıtımı sağlar. Özel tırnak 
yapısı sayesinde betonun çatlamasını da engeller.
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KULLANIM ALANLARI
�	Çatı ve Teras Yalıtımlarında 
�	Yeşil Çatı Uygulamalarında 
�	Gölet Gövdesinin Memba Yüzeyinde ve 

Rezervuar Alanlarında 
�	İçme Suyu Depolarında ve Arıtma 

Tesislerinde 
�	Yüksek Basınç Altında Kalacak Su Yalıtım 

Yapılarında 
�	Süs Havuzu veya Yüzme Havuzu 

Yalıtımlarında

EPDM GEOMEMBRAN



EPDM GEOMEMBRAN
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Yüksek elastikiyetli su yalıtımı

Rafineri ürünü Etilen ve Propilen bileşenlerinden üretilen 
sentetik kauçuk özellikli EPDM Geomembran, geosentetik 
bariyer çeşitlerimizden biridir. Tüm yapılardaki su yalıtımları 
için yüksek elastikiyet sağlar ve sorunsuz biçimde kullanılabilir. 
Yüksek oranda genleşme kabiliyetine sahip olduğundan dolayı 
ısı değişimlerinde deformasyona uğramaz. Bu özelliği ile çatı 
ve teraslarda yaygın olarak kullanılır.  Malzemeye herhangi bir 
çekme kuvveti uygulanıp bırakıldığında uzama deformasyonu 
olmadan ilk formuna yeniden dönebilmektedir. Bu özelliği ile 
uygulandığı yapılarla aynı formu kolayca alabilmektedir.
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SODYUM BENTONİT
KİL ÖRTÜ (GCL)

KULLANIM ALANLARI
�	Katı Atık, Tehlikeli Atık Depolama Alanları 

�	Göletler, Havuzlar 

�	Sulama ve Su İletim Kanalları 

�	Temel Yalıtımları 

�	Barajlar 

�	Taşkın Korumalar

�	Heyelan Onarılması ve Buna Benzer Zemin 
Güçlendirilmesi



SODYUM BENTONİT KİL ÖRTÜ
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Yüksek koruma özellikli geosentetik bariyer

Sodyum bentonit kil örtü yüksek geçirimsizlik özelliği ile geosentetik 
bariyer olarak kullanılmaktadır. İstenmeyen gaz çıkışlarının, artezyen 
sularının ve atık suların istenmeyen etkilerini engelleyerek yapıyı ve doğayı 
korumaktadır.  Sodyum Bentonit Kil Örtü içerisindeki kil minerallerin kristal 
yapısı şişerek su moleküllerini hapseder ve sızıntıları engeller. Bu özelliği ile 
birçok uygulama sahasında tercih edilerek yaygın biçimde kullanılır.

Sodyum bentonit kil örtü içeriğindeki özel kil yapısı ile örgülü geotekstil 
ile örgüsüz geotekstil arasında yer alır. Bentonit granüllerin altında yer 
alan örgülü geotekstiller ile üstünde yer alan örgüsüz geotekstiller çapraz 
iğneleme yöntemi kullanarak birleştirilir ve bu yapı bentonit kil granüllerinin 
akmasını önler. Malzeme her cm2’sinde eşit miktar ve kalınlıkta bentonit 
granülleri içerir ve bu homojen yapının yüksek kalitesi sayesinde her 
noktada eşit ve yüksek yoğunluklu geçirimsiz bariyer oluşturur.

Sodyum bentonit kil örtü yapısındaki propilen geotekstillerin özelliği 
sayesinde kimyasal atık sularına da dayanıklıdır.Malzeme geotekstil içerdiği 
için geomembranlar ile birlikte yapılan uygulamalarda geomembranlar için  
koruma katmanı oluşturur.

İsteğe bağlı olarak Sodyum bentonit kil örtü, polietilen geomembranlar ile 
lamine edilerek kompozit olarak üretilebilmektedir.
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GEONET 
(DRENAJ KOMPOZİT)

KULLANIM ALANLARI
�	İstinat Duvarlarının Arkasında 
�	Şev Yüzeylerinde Erozyon Kontrolünde 
�	Bina Temellerinde 
�	Baraj ve Göletlerin Rezervuar Alanlarında 
�	Atık Barajlarında 
�	Dere Islahı Projelerinde



GEONET KOMPOZİT
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Uygun maliyetli kompozit drenaj malzemesi..

GEONET’in ızgara yapısı geotekstil malzeme ile lamine edilerek 
üretilen kompozit drenaj malzemesidir. Geonet Kompozit kullanım 
amacına uygun olarak tek tarafında ya da çift tarafında  geotekstil 
malzeme kullanılarak üretilir.

İnce taneli dolgu malzemelerinin drenaj kanallarında tıkanmaya 
yol açmaması için malzemenin altında ya da üstünde geotekstil 
kullanılarak filtrasyon sağlanır. Geotekstil ince taneli dolgu 
malzemesinin bulunduğu yüzeye veya atık sahalarında atığın 
bulunduğu üst kısma lamine edilir ve geotekstilin yardımıyla filtre ve 
ayırma özelliği de kazanmış olur.

Drenaj sistemlerinde sürtünme katsayısı arttığı için kompozit 
malzeme tercih edilmektedir.

GEONET  VE GEONET KOMPOZİT esnek yapıya sahip, kolay 
uygulanabilen, kimyasal direnci yüksek malzemelerdir. Doğal drenaj 
malzemelerine göre daha uygun maliyetlere sahiptir.
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GEONET (BORU KALKANI)
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Koruma amaçlı ve gaz drenajı için uygun malzeme..

Hammaddesini HDPE'nin oluşturduğu GEONET yüksek basınca dayanıklı,  
gaz tahliyesine imkan veren yapıda üretilmiştir. Uygulanan basınç ne kadar 
yüksek olursa olsun 

3 boyutlu ızgara yapısı sayesinde gaz çıkışlarına uygun ortamı sağlar.

Zemin dolgusunda yüksek nem barındıran, doğal kaynak sularının etkisinde 
olan ve aşırı yağış alan uygulama alanlarında drenajı artırırken zemin 
taşıma kapasitesini de yükseltir. 

Atık barajları, depolama sahaları gibi projelerde sızıntı sularının ve 
biriken gazların tahliyesini sağlar. Polietilen özelliği sayesinde uzun yıllar 
dayanaklılığını korur ve her türlü dolgu malzemesi ile birlikte uygulanabilir.

Geonet üç boyutlu örgülü yapısı sayesinde toprak altına gömülü borularda 
dolgu malzemesi içerisine oturan borunun, alttaki ve üstteki dolgu 
malzemesinden boru etrafında güvenlik katmanı oluşturarak zarar 
görmesini engeller. HDPE hammaddeden üretimi gerçekleştirilen Geonet 
(Boru Kalkanı) kendi içerisinde de yüksek basınç dayanımına sahiptir. 

Gömülü borular genellikle doğal gaz, petrol gibi yapıların ve doğanın zarar 
görmesine neden olabilecek malzemelerin transferi için kullanılır. Üzeri 
plastik kaplı boruların dolgu esnasında zarar görmesini engellemek amacı 
ile Geonet (Boru kalkanı) ile sarılarak güvence altına alınmalıdır.
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GEOCELL
(HÜCRESEL DOLGU SİSTEMİ)

KULLANIM ALANLARI
�	Şevlerin Stabilizasyonunda 
�	Beton Kanallarında 
�	Dere Yatakları Stabilizasyonunda  
�	İstinat Duvarı İnşaatında 
�	Zemin ve Dolgu Güçlendirmesinde 
�	Yüzey Erozyon Kontrolünde (Yamaç Molozu vb. 

Malzemenin Stabil Kalması İçin)



GEOCELL
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Yüksek dirençli, zemin dayanıklılığını artıran dolgu sistemi

GEOCELL yüksek yoğunluklu polietilenden (HDPE) üretilen 
geosentetik hücresel dolgu sistemidir. Hafif ve esnek yapısı ile 
genişletilerek, hücre biçiminde kullanılan üç boyutlu panellerdir. 
Delikli yapısı ve tasarımı ile farklı türdeki dolgu malzemelerinin 
kullanımına olanak sağlar. Geocell kullanılan dolgu malzemesini 
hücresel olarak hapsederek dağılmasını engeller. Sıkıştırılmış 
zeminlerde yüksek direnç, noktasal yükü dağıtma ve dengeleme 
etkisi ile zeminin dayanıklılığını artırır. Bitkilerin yetişmesine uygun 
olmayan zeminlerde ve eğimli arazilerde bitki yetiştirilebilmeyi 
sağlar. Böylece erozyon kontrolü sağlar ve şev stabilitesini artırır.
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EKSTRUDE GEOGRİD

KULLANIM ALANLARI
�	Karayolu, Demiryolu Dolgularında Zemin 

Güçlendirmesi 

�	Geoduvar Projelerinde Dolgu Stabilitesinde 

�	Toprak Dolguların Güçlendirilmesi 

�	Şev Stabilizasyonu 

�	Dolgu Barajlarda Zemin Güçlendirme 

�	Bina Temellerinde Zemin Güçlendirmesi



EKSTRUDE GEOGRİD
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Zemin taşıma kapasitesini artırma

GEOGRİD’ler yüksek çekme direncine sahip polyester, polipropilen 
vb. hammaddelerden üretilebilen geosentetiklerdir ve farklı esneme 
katsayılarına sahiptir.

Ekstrude Geogrid’lerin bağlantı noktaları kendiliğinden oluşmakta ve 
bağlanma noktalarındaki çekme direncinin yüksek olması diğer gridlere 
karşı avantaj sağlamaktadır.

Zemin dolguları arasında kullanılarak ve çekme yüklerini üstlenerek 
yukardan gelen yüksek basıncın eşit biçimde dağılmasını sağlar. 
Böylece dolgu malzemesinin dengesiz biçimde yerleşmesini engeller 
ve zemin taşıma kapasitesini artırır. Özellikle çakıl boyutundaki dolgu 
malzemelerini gözenekleri yardımıyla kilitleyerek dolgu kalitesini 
artırır, dolgu kalınlığını azaltır. Farklı dolgu malzemeleri ile yapılan 
uygulamalarda dolgu ayırıcı özelliğe sahiptir. Yüksek esneme kapasitesi 
sayesinde yüksek basınç altında kırılmaz. 

Ekstrude Geogrid’ler zemin güçlendirmede, istinat duvarlarında, 
yüksek dolgu imalatlarında kaymalardan oluşan çekme yüklerinde ve 
CBR değeri düşük zeminlerde tercih edilerek yaygın biçimde kullanılır.

Ekstrude Geogrid’ler geotekstil ile lamineli olarak kullanıldığında hem 
geogrid’in dayanıklılığını artırır hem de filtrasyon özelliği kazanır.
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GEOTEKSTİL
(POLİPROPİLEN - POLYESTER)

KULLANIM ALANLARI
�	Geomembran Koruması 

�	Demiryolu, Karayolu, Güçlendirme, Ayırma, 
Filtrasyon 

�	Peyzaj Uygulamalarında Ayırma, Drenaj ve 
Filtrasyon Amaçlı



GEOTEKSTİL
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Ayırma, koruma, drenaj ve filtrasyon malzemesi

Geotekstiller farklı ham maddelerden üretilmiş elyafların iğneleme yöntemi ile işlenmesiyle elde edilerek, 
yapılarda ayırma, koruma, drenaj ve filtrasyon amacıyla kullanılır. Tamamı dokumasız olan geotekstiller 
yapılarda standart sıralama ile uygulandığı ve hemen her projede kullanıldığı için en öncelikli inşaat 
malzemelerinden biridir.

Proje uygulama alanlarında yapılacak bilinçli ön hazırlıklar farklı geotekstillerin amaca uygun biçimde 
kullanılmasında verimlilik sağlar. Sahada yapılması gereken temizlik ve sıkıştırma işlemleri geotekstilin 
koruma ya da ayırma gibi işlevlerini verimli biçimde yapabilmesini sağlayacaktır.

Polipropilen Geotekstil

Kimyasal atıklara dirençli, taşıma kapasitesi yüksek..

Kimyasal atıklara karşı dayanıklılığı ve taşıma kapasitesi en yüksek geotekstildir. Katı atık depolama 
alanlarında, karayolu tünel projelerinde, karayolu dolgularının arasında, temel yalıtım projelerinde, gölet 
ve baraj projelerinde tercih edilmektedir ve bu tercihin ana nedeni dayanıklılık kapasitesinin çok yüksek 
olmasından kaynaklanmaktadır. Malzememizin koruma, ayırma ve filtrasyon özellikleri de bulunmaktadır.

Polyester Geotekstil

Kimyasal içeriği bulunmayan suların drenajı, ayırma ve filtrasyonu

Kimyasal içeriği bulunmayan suların drenajı, filtrasyonu ve ayırma için geotekstil kullanılacaksa Polyester 
geotekstil kullanılabilir. Filtrasyon özelliğine sahip olduğu için  taşkın koruma projelerinde ve yüksek debili 
suların altında kalan dolgu zeminlerde filtre özelliğinden yararlanılabilir. Drenaj borularının çevresinde 
boruyu korumak ve drenaja yardımcı olmak amacıyla kullanılabilir. Farklı boyutlardaki zemin dolgu 
malzemeleri arasında ayırma görevi görür ve farklı dolgu malzemelerinin birbiriyle karışmasını engeller, 
zeminde bozuk bir yapı oluşmasını önleyerek yüksek nitelikli homojen bir zemin oluşmasına yardımcı olur.
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GAZ DRENAJ BANDI

KULLANIM ALANLARI
�	Karayolu ve Demiryolu Dolguları 
�	Baraj ve Gölet Zemin Dolguları 
�	Yapı Temellerinde Dolgu Zeminlerinde 

�	Park, Bahçe Çalışmalarında Zemin 
Dolgularında 
�	Konsolidasyon Problemi Olan Tüm Diğer 

Dolgu Zeminlerinde Kullanılır.



GAZ DRENAJ BANDI
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Drenaj özelliği ve hızlı oturma

Saha çalışmaları sırasında yapının oturacağı zemin içerisindeki 
suyun ve havanın zeminden uzaklaştırılması (konsolidasyon) 
gerekmektedir ve bu işlem kil ve silt yoğunluklu zeminlerde farklı 
yöntemlerle yapılmaktadır. Konsolidasyon işlemi drenaj özelliği 
olan kum vb. gibi malzemelerle yapılabildiği gibi geosentetik 
malzemelerden yardım alınarak da yapılabilir.

Gaz Drenaj Bandı HDPE drenaj kanalları olan bir şerit ve onu 
çevreleyen polipropilen geotekstilden oluşur. Zemine drenaj 
özelliği kazandırarak yapının daha hızlı biçimde oturmasına 
yardımcı olur.

Gaz Drenaj Bandı zemine mandrel ve vibratörler vasıtası ile 
istenilen derinliğe kadar çakılır ve zemin yüzeyinde bir kısmı 
boşlukta kalacak şekilde kesilir. Sıkıştırma işleminden sonra 
yüksek drenaj kabiliyeti olan HDPE kanallar aracılığı ile suyun 
zemin yüzeyine çıkması sağlanır.
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SU TUTUCU BANT

KULLANIM ALANLARI
�	Tüneller, Metrolar ve Barajlar

�	Kanalizasyon Sistemleri 

�	Su Depoları ve Kanallar

�	Endüstriyel Yapılar ve Köprüler

�	Arıtma Tesisleri ve Havuzlar



SU TUTUCU BANT
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Su kaçağına ve yapısal bozulmalara önlem

Su Tutucu Bantlar, beton dilatasyon derzlerindeki su 
kaçağını engellemek ve yapısal bozulmaları önleyebilmek 
amacıyla beton dökümü sırasında kullanılmaktadır.

Yapılar sürekli tekrarlanan biçimde yatay ve düşey 
basınçlara maruz kalırlar; ayrıca yapının altındaki zeminin 
haraketi veya sıkışması da çökme meydana getirir. 
Yapılarda bu nedenlerle oluşabilecek şekil değişikliklerine, 
bozulmalara engel olabilmek ve su sızdırmazlığını 
sağlamak amacıyla PVC plastik “Su Tutucu Bantlar” 
kullanılması gerekmektedir.
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DRENAJ PLAKASI

KULLANIM ALANLARI
�	İstinat Duvarları 
�	Temel Perde Uygulamaları 
�	Yeşil Çatı Sistemleri 
�	Karayolu - Demiryolu Tünelleri 
�	Otoparklar ve Garajlar



DRENAJ PLAKASI
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Yapıyı ve yalıtımı koruyucu ara katman

HDPE Drenaj Plakası yüksek miktarda suyun drene 
edilebilmesi için özel olarak tasarlanmış kabarcıklı 
yapısı ile yapı ve yalıtım arasındaki suyun sistemden 
uzaklaştırılmasını sağlamak için kullanılmaktadır.

Drenaj plakası, dolgu malzemesinden gelen basıncın bir 
kısmını engelleyerek yapıyı ve yalıtımı koruyacak bir ara 
katman oluşturur.

Temel altı uygulamalarda suyun tahliyesi dolgu içindeki 
su basıncını azaltacağı için Drenaj Plakası yapıların uzun 
ömürlü olmasına yardımcı olur.

Farklı uygulama alanları için değişken basınç değerlerine 
uygun üretimler yapılabilmektedir.
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DİLATASYON BANDI

KULLANIM ALANLARI
�	Tüm binaların Dilatasyonlarında, yatay ve 

dikey uygulamalarda,

�	Bina temelleri ve perdelerde toprak altında 
kalan kısımlarda,

�	Tünellerde ve menfezlerde,

�	Atık su arıtma, içme suyu, su depoları, 
havuzlarda,

�	Radye-perde, perde-perde soğuk derzlerinin 
su yalıtım uygulamalarında kullanılır.



DİLATASYON BANDI
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Elastik Su Geçirmez Derz Bandı

 Dilatasyon, inşaat sektöründe birbirine sınırı olan, aynı veya 
farklı özellikte olan yapıları birbirinden ayırmaya yarayan 
boşluklardır veterim olarak ‘’genleşme – genişleme’’ anlamına 
gelir.

Yapılarda mevsimsel sıcaklık farklarına bağlı olarak meydana 
gelen genleşme ve büzülmelerin önüne geçmek için kullanılan 
dilatasyon bandı, dilatasyon boşluklarının, ısıl genleşme 
derzlerinin ve çatlakların yalıtımında kullanılan yüksek 
elastikiyete sahip bir üründür.

Dilatasyon Bandı, bina dilatasyonlarında bir alt kata ya da 
alt katlara inebilecek suları engellemek amacıyla kullanılır ve 
yalıtım işlevi görür. Uygulamanın bina temelinden çatıya doğru 
yapılması gerekir.
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REFERANSLAR

Tünel ve Metro Yalıtımı - 8.537,412 m2

Hücresel Dolgu Sistemleri 9.375,50 m2

Sulama Kanalı ve Pis Su Kollektörü Yalıtımı 5.984,075 m2

Temel Yalıtımı 8.752,00 m2

Havuz ve Gölet Yalıtımı 3.727,114 m2

Karayolu ve Demir Yolu  Zemin Güçlendirme 2.031,500 m2

Atık Depolama Sahaları 4.35000 m2
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