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TESİSLERİMİZ
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Enfalt Emülsiyon ve Asfalt Tesisleri A.Ş., inovasyon öncüsü Engine Holding kuruluşudur.

Enfalt, 40 yılı aşan tecrübesiyle Yol, Asfalt ve Yalıtım sektöründe bir çok projede ilke imza atmış , sürdürülebilir 
çözümler hedefiyle sektöre bir çok yenilikler katmış, sayısız ürünler kazandırmıştır.

Enfalt, yurt sathına yayılmış sabit ve  mobil tesisleri ile başta idareler olmak üzere bir çok kamu ve özel teşebbü-
se hizmet vermektedir.

TARİHÇE

1993 yılında Ankara’da ENGİNE A.Ş. ve  AKZO NOBEL – Scan Road (İsveç) firmasının ortaklığı ile Türkiye’nin ilk 
ve tek 12 ton/saat kapasiteli,  sürekli tip bilgisayar sistemi ile kontrol edilen  emülsiyon tesisinde emülsiyon 
üretim hizmeti vermeye başlamış olan ENFALT A.Ş., sahip olduğu tecrübesini, geçmişi 1977’ye dayanan ENGİNE 
Holding’den almaktadır.

ENFALT, 40  yılı aşkın süredir AKZO NOBEL, COLAS ve BP gibi konularında lider firmalarla gerek ortaklık, gerek-
se know-how transferi ile sürdürülebilir çözümler hedefiyle ülkemizin yol ve yalıtım sektörüne bir çok yenilikler 
katmış, sayısız ürünler kazandırmış,  bir çok projede ilke imza atmıştır. Bugün tamamiyle bir ENGİNE Holding 
kuruluşu olarak  üretim faaliyetlerine devam etmekte olan ENFALT,  Akzo Nobel Surface Chemistry’nin 
Türkiye’deki tek mümessili olarak Akzo Nobel kimyasallarının tanıtılması ve pazarlanması çalışmalarını sürdür-
mektedir.

ENFALT’ın ürün yelpazesindeki yol ve asfalt ürünleri  başta otoyollarımız olmak üzere tüm devlet, il, köy ve şehir 
içi yollarında, yalıtım ürünleri ise inşaat sektöründe başarıyla kullanılmaktadır. ENFALT,  yaptığı başarılı uygula-
malarıyla her yıl yol ve yalıtım uygulamalarını artırmaktadır.

1978: Türkiye’de ilk tünel yalıtımı uygulaması, Torul Tünelleri – Gümüşhane
1985: Drenajda ilk geotekstil uygulaması, Trabzon Şehir Geçişi
1986: Türkiye’de asfaltta ilk geotekstil uygulaması, Ankara-İstanbul Yolu
1990: Türkiye’de ilk ithal asfalt teslimatı, 190.000 ton, Karayolları Genel Müdürlüğü
1992: Türkiye’de ilk metro hattı, PE Membran yalıtım uygulaması, Ankaray
1992: Türkiye’deki en büyük maden göleti yalıtımı, 280.000 m², Eurogold
1993: Türkiye’de en büyük PE Membran temel yalıtım uygulaması, 28.000 m² ,Tat Towers
1993: Türkiye’de ilk Geogrid ile donatılı duvar uygulaması, Bahçeşehir- İstanbul
1994: Türkiye’de ilk sathi kaplama emülsiyon uygulaması, Çankırı Yolu
1994: Türkiye’deki ilk yerinde hazırlanmış Trinidad Göl Asfaltı uygulaması, 1. Boğaz Köprüsü ve bağlantı yolları
1996: Avrupa’daki en büyük Geogrid ile stabilizasyon uygulaması, Bodrum Havaalanı
2004: Geogrid ile erozyon kontrolü, İzmir Olimpiyat Köyü
2004: Türkiye’de Geosentetikler ile ilk dere ıslahı uygulaması, Melez Deresi

ENFALT’in  ülkemize kazandırdığı ilkler

Asfalt Plenti  - 240 t/sa 

Asfalt Plenti  - 160 t/sa 

Kırma & Eleme Tesisi - 350 t/sa

Kırma & Eleme Tesisi - 250 t/sa

Hazır Beton Santrali - 90 m3/sa

Polimer Modifiye Bitüm Tesisi - 20 t/sa

Sabit Emülsiyon Üretim Plenti - 20 t/sa

Mobil Emülsiyon Üretim Plenti - 12 t/sa

Mobil Emülsiyon Üretim Plenti - 13 t/sa

Mobil Emülsiyon Üretim Plenti - 10 t/sa

Yalıtım Ürünleri Üretim Tesisi - 10 t/sa

Asfalt Derz Dolgu Tesisi - 10 t/gün

40 yıllık üretim tecrübemizi, yurt içi ve yurt dışı projelerimiz dahilinde bünyemize 
kattığımız tesislerimizle arttırmaya devam ediyoruz.

HAKKIMIZDA

ENGİNE HOLDİNG 1977 yılında Kemal Tataroglu tarafından kurulmuştur.

Kemal Tataroglu, Karayolları Genel Müdürlüğü’ndeki 27 yıllık çalışmasını 
takiben 49 yaşında şirketi kurduğunda tek bir amacı vardı; yol ve asfalt 
sektörüne teknolojik, yüksek kalitede ürünler ve dürüst, teknik seviyesi 
yüksek hizmet sunmak.

40 yıl sonra biz, kurucumuzun prensiplerinden ayrılmadan büyüyoruz.

KURUCUMUZ KEMAL TATAROĞLU (1929-2017)
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Engine Holding
Enfalt Emülsiyon ve Asfalt Tesisleri A.Ş, 
inovasyon öncüsü Engine Holding kuruluşudur.

Akzo Nobel
Enfalt, Akzo Nobel Surface Chemistry’nin 
Türkiye'deki çözüm ortağı ve tek mümessilidir.

Ibef
Enfalt, Uluslararası Bitüm Emülsiyonları 
Federasyonu (IBEF)‘in Türkiye’deki tek üyesidir.

İleri Teknoloji, Mükemmel Hizmet

International Bitumen 
Emulsion Federation

   Asfalt ve Yol Ürünleri

 Asfalt Emülsiyonları
  Katyonik Asfalt Emülsiyonları
  Non İyonik Asfalt Emülsiyonları

 Asfalt Derz Dolguları
  Sıcak Uygulama Asfalt Derz Dolguları
  Soğuk Uygulama Asfalt Derz Dolguları

 Polimer Modifiye Bitüm

 Fibrocel Taş Mastik Asfalt için Selülozik Elyaf

 Asfalt Kimyasalları
  Soyulmayı Önleyici Asfalt Katkıları (DOP)
  Asfalt Emülgatörleri
  Ilık Asfalt Karışım Katkıları

   Yalıtım Ürünleri

 Bitüm Esaslı Yalıtım Ürünleri
  Bitüm Esaslı Yalıtım Emülsiyon ve Solüsyonları
   Anyonik Bitüm Emülsiyonu
   Xylene İçerikli Bitüm Solüsyonu

 Poliüretan Esaslı Yalıtım Ürünleri
  Poliüretan Esaslı Derz Dolgu Astarları
  Poliüretan Esaslı Derz Dolguları
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Asfalt Emülsiyonları, bitüm taneciklerinin emülgatör yardımı ile su içerisinde dağılması ile oluşan bitümlü 
bağlayıcılardır.  Sathi kaplama, yapıştırma tabakası, astar vb  çok geniş uygulama sahasına sahip asfalt 
emülsiyonlarının parlama noktaları yoktur, yanıcı ve patlayıcı değillerdir. Ekonomik olmasının yanı sıra 
çevre dostudur. Daha az enerji tüketir  ve daha az sera gazı salınımına sahiptir. Düşük ısılarda uygulandığı 
için çalışma sezonunu uzatmaktadır.

ASFALT EMÜLSİYONLARI

KATYONİK ASFALT EMÜLSİYONLARI

ENEM 100, teknik şartnamelerde belirtilen penetrasyonda bitümden imal edilen 
hızlı kesilen çok amaçlı bağlayıcı katyonik asfalt emülsiyonudur.  Yol üst yapıla-
rında bitümlü bağlayıcı, astar, yapıştırıcı malzemesi olarak kullanılır.

Test Değerleri  TS EN Birim Değer (*)
Kesilme Değeri 13075-1  < 110
Bitüm İçeriği 1431 % 58-62
Akma zamanı, 2mm,40 ºC 12846-1 sn ≤ 20
Elek Üstü Kalıntısı 0,5mm elek 1429 % m/m ≤ 0,2
Çökelme Eğilimi 12847 % ≤ 5
Yapışkanlık 13614 % ≥ 90
Penetrasyon, 25ºC 1426 0,1 mm ≤ 220
Yumuşama Noktası 1427 ºC ≥ 35
*KTŞ 412-3 (TS EN 13808)’e uygun C60B2-5 vasfında çabuk kür olan bitüm emülsiyonu özelliklerine göre

(*) KTŞ 412-5 (TS EN 13808)’e uygun C55B9-4 vasfında yavaş kür olan bitüm emülsiyonu özelliklerine göre

Teknik Özellikler

* Yaklaşık 50 ila 85 °C arasında uygulanırlar.
* Asfalt distribütörü ya da daha basit püskürtme elemanları ile uygulanabilir.
* ENEM 100 yüzeye 0,15-0,5 lt/m2 olacak şekilde uygulanır.

Uygulama

CRS1 Katyonik Asfalt Emülsiyonu / Asfalt Bağlayıcı ve Yapıştırıcı Emülsiyon (ENEM 100 )

* Emülsiyonun sıcaklığı 65-90 °C olmalıdır.
* Ortalama birinci kata 1,5 kg/m² emülsiyon distribütör ile atılır. Hemen peşinden Tip-1 mıcır ortalama 20 kg/m² olarak kamyonun 

ve silindirin lastiği sarmayacak şekilde seyrek olarak atılır. İkinci kata ortalama 2,0 kg/m² emülsiyon atılıp hemen peşinden 
ortalama 15 kg/m² Tip-3 mıcır ilk kat serim boşluklarını dolduracak şekilde atılarak çift katlı sathi kaplama işlemi bitirilir.

* Tercihen demir bandajlı silindir kullanılır.
* Silindir için tek pas yeterlidir (Gidiş + Geliş). Silindirin mıcır sericiyi takip etmesi şarttır.
* Uygulama sonrasında uygulama bölgesinin trafiğini en az iki saat kontrollü vermek sathi kaplamanın ömrünü uzatır.

Uygulama

Test Değerleri TS EN Birim Değer (*)
Kesilme Değeri 13075-1  < 110
Bitüm İçeriği 1431 % 67-71
Akma zamanı, 4mm,40 ºC 12846-1 sn 5-70
Elek Üstü Kalıntısı 0,5mm elek 1429 % m/m ≤ 0,2
Çökelme Eğilimi 12847 % ≤ 5
Yapışkanlık 13614 % ≥ 90
Penetrasyon, 25ºC 1426 0,1 mm ≤ 220
Yumuşama Noktası 1427 ºC ≥ 35

Teknik Özellikler

ENEM 200, tek ya da çift kat veya daha çok katlı sathi kaplama ile bitümlü koruyucu (Seal Coat) tabaka uygulamalarında 
kullanılan, bitüm oranı yüksek ( %67 ila 70), çabuk kesilen katyonik asfalt emülsiyonudur.

CRS2 Katyonik Asfalt Emülsiyonu / Sathi Kaplama Emülsiyonu (ENEM 200 )

ASFALT VE YOL ÜRÜNLERİ ASFALT VE YOL ÜRÜNLERİ

ENEM 700, non iyonik su bazlı asfalt emülsiyonudur.  İstek ve uygulama koşullarına göre formülasyon değiştirilebilir. ENEM 
700 emülsiyonu yol yapımında MC30 (Fm2B2) yerine astar malzemesi olarak kullanılır. İçeriğinde yanıcı malzeme ihtiva 
etmediği için çevre dostudur.

Maliyeti düşük ve geçirimsiz bir yüzey oluşturmak istenilen yol yapımında, non iyonik emülsiyon astar malzemesi olarak 
kullanılmaktadır.

NON İYONİK ASFALT EMÜLSİYONLARI

Non İyonik Asfalt Emülsiyonu / Astar Emülsiyon (ENEM 700 )

Test Değerleri TS EN Birim Değer (*)
Kesilme Değeri 12848  > 2
Bitüm İçeriği 1431 % 53-57
Akma zamanı, 2mm,40 ºC 12846-1 sn ≤ 20
Elek Üstü Kalıntısı 0,5mm elek 1429 % m/m ≤ 0,2
Çökelme Eğilimi 12847 % ≤ 5
Yapışkanlık 13614 % ≥ 90
Penetrasyon, 25ºC 1426 0,1 mm ≤ 150
Yumuşama Noktası 1427 ºC ≥ 39

Teknik Özellikler

CSS Katyonik Asfalt Emülsiyonu / Astar Emülsiyon (ENEM 500 )

* Malzemenin uygulama sıcaklığı 70 °C olmalıdır.
* Stabilizeye bol miktarda su verilir.
* Stabilize suyu çektikten sonra ortalama 1.5 kg/m² astar malzemesi distribütörle uygulanır.
* Astar malzemesinin rengi kahverengiden siyaha dönüşünce üstü toz ile kaplanır.
* Toz atıldıktan sonra trafiğe verilir. Astar atılan bölge 24 saat sonra süpürülür.

Uygulama
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KTŞ 412-3 (TS EN 13808)’e uygun C69B2-5 vasfında çabuk kür olan bitüm emülsiyonu özelliklerine göre

ENEM 500, astar malzemesi olarak, sathi kaplama uygulamalarında temel üzerine, asfalt betonu uygula-
malarında, plent miks veya çimentolu temel üzerine ve şartnamelerin istediği her türlü astar uygulamala-
rında kullanılan yavaş kesilen katyonik asfalt emülsiyonudur. MC 30 (Fm2B2) yerine kullanılabilir.



ASFALT VE YOL ÜRÜNLERİ ASFALT VE YOL ÜRÜNLERİ

ASFALT DERZ DOLGULARI

Asfalt derz dolguları,  asfalt kaplamalardaki çatlakların onarılması, yama yapılan eski ve yeni asfalt tabakası birleşim yerle-
rinde geçirimsizlik sağlanması, asfalt ve beton saha derzlerinin doldurulması amacıyla üretilen, sıcak veya soğuk uygulamalı 
tamir ve derz dolgu malzemeleridir.

POLİMER MODİFİYE BİTÜM (PMB)

İZOFALT D, asfalt kaplamalardaki çatlakların onarılması ile yama yapılan eski 
ve  yeni asfalt tabakası birleşim yerlerinde geçirimsizlik sağlamak amacıyla 
üretilerek ambalajlanmış, siyah renkli, sıcak uygulamalı, modifiye bitüm esaslı 
çatlak tamir ve derz dolgu malzemesidir. Aynı zamanda yalıtım gerektiren 
yüzeylerin korunması amacıyla da kullanılır.

Polimer Modifiye Bitüm,  kıvam arttırıcı, fiber ve kauçuktan üretildiği için soğuk 
ve sıcak hava şartlarına uyumludur ve performansını kaybetmez. Sürüldüğü 
yüzeylere tam uyum sağlar. Tuza ve suya karşı geçirimsizdir. Hızlı uygulanabilir, 
uygulamadan sonra kaygan bir yüzey oluşturmaz.

Genel Özellikler

* Yol kaplama çatlaklarında,
* Otoban, asfalt ve beton  
   sahalarda,
* İki beton birleşim yerlerinde,
* Yatay derz ve çatlaklarda,
* Dolgu ve tamir malzemesi 
   olarak kullanılır.

İzofalt D’nin
Uygulama Alanları 

* Her türlü iklim koşullarına dayanıklıdır.
* Atık su ve deniz suyuna karşı 
   dayanıklıdır.
* Kısmen solventlere karşı dayanıklıdır.
* Düşük ve yüksek sıcaklıklara karşı 
   dayanıklıdır.
* Minimum ekip ve ekipman gerektirir.

İzofalt D’nin 
Avantajları

Sıcak Uygulama Asfalt Derz Dolgusu (İZOFALT D)
Polimer Modifiye Bitüm (POLİFALT)

Soğuk Uygulama Asfalt Derz Dolgusu (İZOFALT S)

Renk Siyah
Akma (60°C, 75°C Açı, 5 saat) 2 mm
Esneklik (25°C, % geri dönme) 65%
Konik Penetrasyon (25°C, 100 gr., 5 sn) 40
Düktilite (25°C, 5 cm’dak.) 60
Yumuşama Noktası, °C 90
Metal Yüzey Uyumluluğu Uyumlu
Emniyetli Isıtma Sıcaklığı °C 180
Özgül Ağırlık kg/m3 1,52
Ambalaj : 20 kg Saç Varil

Teknik Özellikler

İZOFALT S,  asfalt ve beton saha derzlerinde  kullanıma uygun, iki bileşenli, 
poliüretan esaslı kömür katranı katkılı derz dolgu ve çatlak tamir malzemesidir. 
Aynı zamanda yalıtım gerektiren yüzeylerin korunması amacıyla da kullanılır.

Soğuk ve sıcak hava şartlarına uyumludur ve performansını kaybetmez. Sürül-
düğü yüzeylere tam uyum sağlar. Sürekli su temasına uygundur. Her mevsim-
de uygulanabilir. Çeşitli kimyasallara karşı dayanıklı, ultraviyoleye dirençlidir.

Genel Özellikler

* Yol kaplama çatlaklarında,
* Otoban, asfalt ve beton sahalarda,
* Havaalanı pistlerinde,
* Yatay derz ve çatlaklarda,
* Dolgu ve tamir malzemesi olarak 
   kullanılır.

İzofalt S'in Uygulama Alanları

* Yüksek esneklikte, 
   dinamik hareketlere  dayanıklı
* Beton, asfalt ve beton – asfalt arası 
   derz ve çatlaklar için ideal
* Yüksek çalışma esnekliği
* Mükemmel yapışma ve aşınma direnci
* Elastomerik yapısı ile deformasyona dirençli
* Kimyasallara dayanıklıdır

İzofalt S'in Avantajları

Yollarımızın günümüz koşullarında (Ağır trafik yükleri ve değişen iklim şartlarıyla) çok çabuk bozulduğu bir 
gerçektir. Geleneksel asfalt betonunun ihtiyaca cevap vermemesi üzerine bozulan üst yapıların yenilenmesi 
ve iyileştirilmesi için çeşitli araştırmalar yapılmıştır. Bunun sonucunda kaplamaların en önemli malzemelerin-
den biri olan bitüme, bitüm ile uyumlu bazı polimerlerin eklenmesi ile istenilen sonuca ulaşılmıştır. Bitüme 
polimer ilavesinin amacı, bitümün olumlu özelliklerini değiştirmeden iyileştirmektir. Böylece bitümün sıcaklı-
ğa karşı hassasiyeti azalmakta, yumuşama noktası yükselmekte ve kırılganlık noktası düşmektedir.

POLİFALT, Enfalt tarafından Karayolları Teknik Şartnamesi'ne 
uygun olarak üretilen polimer modifiye bitümdür.

Bitümlü Sıcak Karışımlarda;
• Yüksek sıcaklıklarda deformasyonları azaltmak 

(Tekerlek izi oluşumunu engellemek, deformasyonu önlemek)
• Düşük sıcaklıklarda performansı iyileştirmek 

(Esneklik ve termal çatlakların önlenmesi)
• Yorulma mukavemetini arttırmak
• Yansıma çatlaklarına mukavemeti arttırmak
• Agregaları saran bitüm filmini kalınlaştırmak 
  (Oksidasyona karşı mukavemet)
• Tabaka kalınlıklarını azaltmak
• Kaplamanın dayanıklılığını arttırmak

Bitüm Modifikasyonunun Amaçları

Polifalt’ın Tekerlek İzi Oluşumunu Engelleyici Etkisi Polifalt’ın Çatlak Oluşumuna Karşı Yüksek Direnç Etkisi
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*KTŞ 412-2 (TS EN 14023)’e uygun PMB 76-16 vasfında polimer modifiye bitüm özelliklerine göre

Teknik Özellikler

Yenilme 
Sıcaklığı

14770

14771

°C

°C

≥ 76

≥ -6

Dinamik Kesme Reometresi (DSR) 
(DSR) G*/sin   >1kpa)

SıcaklıkKiriş Eğme Reometresi (BBR) Eğilme-Sünme 
Sertliği S≤300MPa,  m≥0,300

Test Değerleri TS EN Birim Değer
Penetrasyon, 25°C,150g,5 sn 1426 0,1 mm 25-55
Yumuşama Noktası 1427 °C ≥ 65
Kuvvet Ölçümlü Düktilite, 25°C, 5 cm/dk 13589 J ≥ 0,5
Elastik Geri Dönme, 25°C 13398 % ≥ 60
Parlama Noktası 2592 °C ≥ 220
Kesilme Değeri 13075-1 gr/sn < 110
Özgül Ağırlığı 15326 gr/cm³ 1,0-1,1

Kalıcı Penetrasyon 1426 % ≥ 45



20°C de ki görünüm Likit
Yoğunluk, 20°C, g/cc 0,92
Parlama noktası, °C >100
Viskozite, 20°C, mPa.s 110
Amin sayısı mg HCL/g 140-155

Fiziksel Özellikler ve Spesifikasyonlar

Akzo Nobel Surface Chemistry’nin Türkiye’deki tek mümessili olan Enfalt, uzun yıllardır Akzo Nobel’in yüksek kalitede ve sürdürü-
lebilir çözümlere yönelik geniş asfalt kimyasalları ürün yelpazesinin pazarlama ve dağıtım faaliyetlerini sürdürmektedir.

ASFALT KİMYASALLARI

Bitüm ve agrega arasındaki adezyon (Yapışma), bitümlü kaplamaların ömrü açısından önemli bir faktördür. Yol yüzeylerinde 
oluşan bozulmaların sebebi adezyon eksikliği ve soyulmadır.

Su, belli koşullar altında bitümü agregadan ayırma özelliğine sahiptir. Buna ilaveten trafik yükü de bu ayrışmayı hızlandırmaktadır. 
Birçok agrega su ile, bitüme oranla daha kolay ıslanır.

Soyulma olayını engellemek için Anti-Stripping denilen soyulma mukavemetini artırıcı malzemeler kullanılır. Bu malzemeler 
asfaltın içine düşük oranlarda karıştırılarak soyulma olayı engellenmeye çalışılır. Bütün bir asfalt üst yapının maliyeti göz önünde 
bulundurulduğunda; bu mukavemet artırıcıları kullanmak pek bir ekstra maliyet getirmemektedir. Diğer taraftan da iyi bir 
koruyucu vazifesi yaparak asfaltın ömrünü uzatmaktadır.

Soyulma,  agrega ile bitüm arasındaki bağın kopması anlamına gelir. Bir şekilde su agrega 
ile bitüm arasına girer. Agrega yüzeyinin su ile olan reaksiyonu bitümünkinden daha 
fazladır ve böylece bağ kopacaktır.

Bir damla bitüm agrega yüzeyine damlatılıp daha sonra suya daldırılırsa su, agrega ve 
bitüm arasındaki temas açısı gözlemlenebilir. Soyulmanın gerçekleşme oranı; sıcaklık, 
agrega tipi ve bitümün viskozitesi ile bileşenlerine bağlı olarak değişiklik gösterir.

Wetfix BE,  Akzo Nobel Surface Chemistry tarafından özellikle 
sıcak ve ılık karışım asfalt için üretilmiş soyulmayı önleyici sıvı 
bir katkıdır.

Soyulmayı Önleyici Asfalt Katkıları (DOP)

Ambalaj ve Depolama

* Sıcak bitümde özelliklerini kaybetmeden 5 güne kadar stabili-
tesini korur
* Su hasarını ve çatlakları minimize eder.
* Tekerlek oturma izini minimize eder.
* Mükemmel derecede aderansı artırır.
* -20 C ile 0 C’de uygulanabilme özelliğinden dolayı soğuk 
havalarda da bitüme kolaylıkla ilave edilir.
* Kara Yolları Teknik Şartnamesi  kısım 411’e uygundur.

Özellikleri ve Avantajları

Wetfix BE’nin düşük kullanım oranına sahiptir. Kullanılacak 
bitümün ve agreganın cinsine bağlı olmakla birlikte normal 
şartlarda bitümlü bağlayıcının %0,1 ila %0,3 oranında kullanılır.

Kullanım Miktarı

Wetfix BE 190 Kg’lık varillerde ve ya 950 Kg’lık IBC’lerde temin 
edilebilir. Kuru bir yerde, oda sıcaklığında ve kendi orijinal 
ambalajında  depolandığı sürece minimum 2 yıl özelliklerinden 
bir şey kaybetmez.

Ambalaj ve Depolama

Diamine OLBS, Akzo Nobel Surface Chemistry tarafından sathi 
kaplamada ve asfalt karışımlarda soyulmayı önlemek için 
tasarlanmış, asfalt ile agrega arasındaki aderansı arttıran sıvı 
katkı malzemesidir. Düşük vizkozitesiyle rahat dozajlama avan-
tajıyla soğuk sıcaklıklarda dahi  sıcak bitüm veya cutback içinde 
homojen şekilde  yayılmaktadır.

Kullanım Miktarı
Katyonik Emülsiyon için bağlayıcının %0,1 ila %0,3’ü, Sıcak ve Ilık 
Asfalt karışımında bağlayıcının %0,1 ila %1,0’i oranında kullanılır.

DIAMINE OLBS, 180 kiloluk variller veya 900 kiloluk IBC’lerde 
temin edilebilir. Kuru bir yerde, oda sıcaklığında kendi orijinal 
ambalajında  depolandığı sürece minimum 2 yıl özelliklerinden 
bir şey kaybetmez.

Diamine OLBS

Fiziksel Özellikler ve Spesifikasyonlar

20°C de ki görünüm   Kahverengi Likit
Yoğunluk, 20°C, kg/m³  980
Parlama noktası, °C  >218
Viskozite, 20°C, mPa.s  800
pH, %5 suda  11
Amin sayısı mg HCL/g  160-185
Asit Değeri mg KOH/g  < 10

Wetfix BE

09 10

ASFALT VE YOL ÜRÜNLERİ ASFALT VE YOL ÜRÜNLERİ

Enfalt Fibrocel, yurtiçi ve yurtdışı taş mastik asfalt uygulamalarında kullanılan yüksek kaliteli selülozik elyaf ürünüdür.  

ENFALT FIBROCEL TAŞ MASTİK ASFALT İÇİN SELÜLOZİK ELYAF

Yüksek derecede homojen dağılım sağlayarak bitümün tutunmasını artırır ve 
agrega arasındaki boşlukları doldurarak bitümün süzülmesini minimuma indirir. 
Karayolları tarafından onaylanmış ürün, taş mastik asfalt uygulamaları için kulla-
nılan en uygun elyaf çeşidi olup, birçok avantaja sahiptir:

Fibrocel yalnızca Türkiye’de değil, yüksek kalitesi sayesinde başta Avrupa olmak üzere yurtdışındaki yol yapım şirketlerince de 
tercih edilmektedir. 

Özellikleri ve Avantajları

Enfalt Fibrocel bitümle karışmadan önce kuru karışımın içinde çok kolay karışma özelliğine sahiptir. Bu özelliği sayesinde homojen 
ve hızlı bir şekilde bitümün içinde dağılır ve agregayı kaplar. Mikserin tipine ve boyutuna bağlı olmakla beraber, 5- 15 sn.lik karıştır-
ma, Enfalt Fibrocel’in kuru karışımın içinde dağılması için yeterlidir.

Uygulama

500 kg big bag (Denizaşırı sevkiyatlara uygun)

Ambalajlama

• YÜKSEK KALİTE, CAZİP FİYAT
• DÜŞÜK KARIŞIM SÜRESİ VE HOMOJEN DAĞILIM
• ÇATLAMA DİRENCİNİ ARTIRMA
• NEME KARŞI DİRENÇLİ
• % 100 YERLİ ÜRETİM VE İHRACAT BAŞARISI İLE ÜLKE EKONOMİSİNE KAZANÇ
• MODERN ÜRETİM (ISO 9001 VE OHSAS 18001)

Teknik Özellikler

Görünüm  
Schellenberger Süzülme Değeri  (%0,3 ile ) 
Nem   
Yağ Absorpsiyonu

Kalınlık 4 -7 mm
% 0,18 max. ( Şartname Kriteri % 0,3)
Max. % 5
Selülöz Ağırlığının En Az 5 Katı



Redicote EM 44, Akzo Nobel Surface Chemistry tarafından  
genel olarak  yapıştırıcı  tabakada ve sathi kaplama uygulama-
larında kullanılan katyonik  tip hızlı ve orta hızda kesilen kesilen 
bitüm emülsiyonları (CRS1, CRS2) için üretilmiş likit emülga-
tördür.

Fiziksel Özellikler ve Spesifikasyonlar

20°C de ki görünüm  Likit
Yoğunluk, 20°C, g/cc  0,93
Parlama noktası, °C  >100
Viskozite, 20°C, mPa.s  450

Düşük kullanım miktarı  : 0,12-0,22% düşük kullanımla yüksek 
kalitede hızlı kesilen emülsiyonlar elde edilmektedir.

Yüksek depolama stabilitesine sahip kaliteli emülsiyonlar : 
Redicote EM 44 ile Yüksek depolama stabilitesine sahip kaliteli 
emülsiyonlar oluşturulur

Düşük kullanımla orta/düşük vizkozite : Düşük kullanımla orta 
veya düşük vizkozitede  emülsiyonlar elde edilmektedir

Özellikleri ve Avantajları

Katyonik Hızlı kesilen emülsiyonlarda 
%0,12 ila %0,22        –   pH 1,5-3,5 HCl
Katyonik Orta hızda kesilen emülsiyonlarda
%0,25  ila %0,60      –   pH 1,5-3,5 HCl
Slurry ve Microsurfacing
% 0,80  ila %1,50      –   pH 2-3 Fosforik Asit

Kullanım Miktarı

Redicote EM 44 180 Kg’lık varillerde ve ya 900 Kg’lık IBC’lerde 
temin edilebilir.  Kendi orijinal kabında muhafaza edildiğinde 
minimum 2 yıl özelliklerinden bir şey kaybetmez.

Ambalaj ve Depolama

Redicote E-4875 NPF, Akzo Nobel Surface Chemistry tarafın-
dan  slurry seal , stabilizasyon,  ve soğuk geri dönüşüm uygula-
malarında kullanılan katyonik  tip yavaş kesilen bitüm emülsi-
yonları  ve grave emulsiyonlar için üretilmiş emülgatördür.

Fiziksel Özellikler ve Spesifikasyonlar

Düşük kullanım miktarı : Bir çok uygulama için 0,8 ila 1,2% arası 
kullanım yeterlidir

Kanıtlanmış performans : Geniş uygulama alanlarında perfor-
mansı kanıtlanmıştır.

Solventsiz rahat karışımlar : Yoğun agrega karışımları, geri 
dönüşüm materyallerle rahat çalışma ve kaplama performansı 
sağlar

Çevreye duyarlı : Redicote E-4875 NPF Nonilfenol Etoksilat içermez

Özellikleri ve Avantajları

Katyonik yavaş kesilen emülsiyonlarda kullanım miktarı  %0,8 
ila %2,0 oranındadır. Emülsiyonun pH’ı uygun asitle 2-5 olmalı-
dır. 0,1 ila 0,3% CaCl kullanımı halinde Emülsiyonun kalitesi 
artacaktır.

Kullanım Miktarı

Redicote E-4875 NPF 210 Kg’lık varillerde ve ya 1000 Kg’lık 
IBC’lerde temin edilebilir.  Kendi orijinal ambalajında oda sıcak-
lığında muhafaza edildiğinde minimum 2 yıl özelliklerinden bir 
şey kaybetmez.

Ambalaj ve Depolama

Redicote EM 44 Redicote E-4875 NPF

25°C de ki görünüm  Koyu Likit
Yoğunluk, 20°C, g/cc  1,07
Parlama noktası, °C  >100 (ISO 2592)
Viskozite, 20°C, mPa.s  1200
pH,%1 suda  11

Redicote E-47 NPF, Akzo Nobel Surface Chemistry tarafından 
bitüm, TOP ve reçine bazlı non iyonik  tip yavaş kesilen emülsi-
yonlar için üretilmiş emülgatördür.

Fiziksel Özellikler ve Spesifikasyonlar

Düşük kullanım miktarı : 0,9 ila 1,4 % düşük kullanım miktarı ile 
yüksek kalitede emülsiyonlar oluşturur.

Süper stabil emülsiyonlar : Redicote E-47 NPF  ile yapılan 
emülsiyonlar yüksek stabiliteye sahiptir.

Geniş pH aralığı : Non iyonik karakterde emülsiyonlar geniş pH 
aralığına sahiptir ve hem katyonik hem de anyonik emülgatör-
lerle kombine edilebilebilirler

Çevreye duyarlı: Redicote E-47 NPF Nonilfenol etoksilat içermez

Özellikleri ve Avantajları

Katyonik Yavaş Kesilen Emülsiyon yapıları için : 
1,4 ila 1,8 %   – pH 2-6     Hidroklorik Asit 
Anyonik Yavaş Kesilen Emülsiyon yapıları için   : 
0,9 ila 1,4 %   – pH 7-12  Sodyum Hidroksit

Kullanım Miktarı

Redicote E-47 NPF , 204 Kg’lık varillerde veya 1089 Kg’lık 
IBC’lerde temin edilebilir. Kendi orijinal ambalajında oda sıcak-
lığında muhafaza edildiğinde minimum 2 yıl özelliklerinden bir 
şey kaybetmez.

Ambalaj ve Depolama

Redicote E-47 NPF 

25°C de ki görünüm  Likit
Yoğunluk, 20°C, g/cc  1,09
Parlama noktası, °C  >100
Viskozite, 20°C, mPa.s  2100
pH,%1 suda  5-6,5
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Redicote E-11, Akzo Nobel Surface Chemistry tarafından  
yapıştırıcı, astar, slurry seal ve cold mix uygulamalarında kulla-
nılan katyonik  tip yavaş kesilen bitüm emülsiyonları için üretil-
miş emülgatördür.

Fiziksel Özellikler ve Spesifikasyonlar

25°C de ki görünüm  Likit
Yoğunluk, 20°C, g/cc  0,90
Parlama noktası, °C  18
Viskozite, 20°C, mPa.s  52
pH,propanol-su  6-9

Fiziksel Özellikler ve Spesifikasyonlar

25°C de ki görünüm  Likit
Yoğunluk, 25°C, g/cc  0,99
Parlama noktası, °C  85
Viskozite, 25°C, mPa.s  270
pH, %5 2-propanol-suda  6-9

Düşük kullanım miktarı : Düşük kullanımla yüksek kalitede 
yavaş kesilen emülsiyonlar oluşturulur

Mükemmel Adezyon : Redicote E-11 ile yapılan emülsiyonlar 
kalker bazlı agregalarla mükemmel adezyon sağlar

Asit ihtiyacı olmaması : Su fazında aside ihtiyaç yoktur. Emülsi-
yonlar normal pH’da hazırlanabilmektedir

APE içermez : Redicote E-11 Alkilfenoletoksilat içermez

Özellikleri ve Avantajları

Katyonik yavaş kesilen emülsiyonlarda kullanım miktarı  emül-
siyon miktarının %0,6 ila %1,5 oranındadır. Emülsiyonun pH’ı 
uygun asitle 2-6 olmalıdır

Kullanım Miktarı

Redicote E-11 170 Kg’lık varillerde ve ya 900 Kg’lık IBC’lerde 
temin edilebilir.  Kendi orijinal ambalajında oda sıcaklığında 
muhafaza edildiğinde minimum 2 yıl özelliklerinden bir şey 
kaybetmez.

Ambalaj ve Depolama

Redicote E-11 HF, Akzo Nobel Surface Chemistry tarafından  
yapıştırıcı, astar, slurry seal ve cold mix uygulamalarında kulla-
nılan katyonik  tip yavaş kesilen bitüm emülsiyonları için üretil-
miş emülgatördür. Redicote E-11 ‘e göre parlama noktası 
yüksektir.

Düşük kullanım miktarı : Düşük kullanımla yüksek kalitede 
yavaş kesilen emülsiyonlar oluşturulur

Mükemmel Adezyon : Redicote E-11 HF ile yapılan emülsiyonlar 
kalker bazlı agregalarla mükemmel adezyon sağlar

Asit ihtiyacı olmaması : Su fazında aside ihtiyaç yoktur. Emülsi-
yonlar normal pH’da hazırlanabilmektedir

APE içermez : Redicote E-11 HF Alkilfenoletoksilat içermez

Özellikleri ve Avantajları

Katyonik yavaş kesilen emülsiyonlarda kullanım miktarı  emül-
siyon miktarının %0,6 ila %1,5 oranındadır. Emülsiyonun pH’ı 
uygun asitle 2-6 olmalıdır

Kullanım Miktarı

Redicote E-11 HF, 200 Kg’lık varillerde ve ya 950 Kg’lık IB’lerde 
temin edilebilir.  Kendi orijinal ambalajında oda sıcaklığında 
muhafaza edildiğinde minimum 2 yıl özelliklerinden bir şey 
kaybetmez.

Ambalaj ve Depolama

Redicote E-11 Redicote E-11 HF

Asfalt Emülgatörleri



Rediset LQ-1102CE, Akzo Nobel Surface Chemistry tarafından sıcak ve ılık karışımlar için üretilmiş bir katkı olup, ısı stabilitesi 
özelliği ile karışım ve serim, sıkıştırma sıcaklıklarının düşürülmesine olanak verirken soyulma dayanımı da sağlar.

Aktif Adezyon : Rediset LQ-1102CE katkılı bitüm, düşük sıcaklıklarda agregaları rahatça kaplama yeteneğine sahip olur.

Isı stabilitesi : Sıcak bitümde performansını muhafaza etmektedir.

İşlenebilirlik ve kolay serim etkisi: Karışımın düşük sıcaklıklarda işlenebilirliğine ve sıkıştırmanın rahatça yapılmasına , bu sayede 
de düşük ısıda serime,   hızlı serime olanak verir.

Nem Direnci : Rediset LQ-1102CE katkısı ile fevkalade adezyon ve nem direnci dayanımlı karışımlar elde edilir. Ayrıca soyulma 
önleyici katkıya da ihtiyaç kalmamaktadır.

Özellikleri ve Avantajları

Rediset LQ-1102CE  200 Kg’lık varillerde ve ya 950 Kg’lık IBC’lerde temin edilebilir. Kendi orijinal ambalajında oda sıcaklığında 
muhafaza edildiğinde minimum 2 yıl özelliklerinden bir şey kaybetmez.

Ambalaj ve Depolama

Sıcak ve Ilık Karışımda kullanım oranı bağlayıcının 0,3 ila 1,0 %’i oranındadır.

Kullanım Miktarı

Fiziksel Özellikler ve Spesifikasyonlar

25°C deki görünüm  Likit

Yoğunluk, 20°C, g/cc  1.00

Parlama noktası, °C  >165

Viskozite, 20°C, mPa.s  1700

Amine sayısı, mg KOH/g  540-640

Ilık Asfalt Karışım Katkıları

Rediset LQ-1102CE Ilık Asfalt Karışım Katkısı
 

YALITIM ÜRÜNLERİ
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Bitümlü yalıtım emülsiyonları, bitüm taneciklerinin emülgatör yardımı ile su içerisinde dağılması ile oluşan bitümlü bağlayı-
cılardır.

Bitümlü solüsyonlar, bitüm ile katkıların özel yöntemler kullanılarak karıştırılması ile elde edilen karışımlardır. 

Bitümlü emülsiyonlar ve solüsyonlar su yalıtımına yönelik olarak kendi başına astar veya bitüm esaslı likit yalıtım ürünlerine  
ara ürün olarak kullanılırlar.

BİTÜM ESASLI YALITIM EMÜLSİYONLARI VE SOLÜSYONLARI

ENEM 600, belli bir miktarda bitüm içinde suyun özel yöntemler ile gözle görülmeyecek kadar küçük tanecikler halinde dağılması 
ile oluşan anyonik özellikte bitüm emülsiyonudur. Uygulandığı alanda bünyesindeki suyun buharlaşması ile su geçirmez ve yapış-
ma mukavemetini arttırıcı siyah bir tabaka oluşturur.

ENEM 600, bitüm esaslı tek ve çift komponentli su yalıtım ürünlerinde temel bileşen olarak kullanılır.

* Binaların temel ve bodrum perdelerinde, nem geçirmezlik 
malzemesi olarak,

* Teras, çatı, mutfak, banyo vb. kuru veya nemli detaylarda 
su yalıtım malzemesi olarak,

* Bitümlü kaplamalar altına astar olarak,

* Camtülü, kaneviçe vb. uygulamalarında astar malzeme ve 
bağlayıcı olarak,

* Çimento ve/veya ince kum ile oluşturulan harç ve sıvala-
rın içine geçirimsizlik ve aderans arttırıcı katkı olarak,

* İnşaat kalıplarının su ile temasından ötürü esneyip bozul-
masını önleyici ve kalıp ayırıcı olarak kullanılır.

Anyonik Bitüm Emülsiyonu (ENEM 600)

ENEM 600 ile Üretilen Su Yalıtım Ürünlerinin Kullanım Alanları

Ürün Teknik Verileri

Test Metod/std Birim Tolerans  Değer
Yoğunluk TS 113 Gr/cm³ ±0,03  1,01
Viskozite ASTM D4402-87 CP  ±40  245
Destilasyon (0-225 °c) TS 122 %  Min.  35
Destilasyon (225 °c-360°c) TS 122 %  Max.  65
Kalinti Penetrasyonu (25°c) TS 118 DMM –   20-50
Isitma Deneyi (100 ± 3°c) TS 113 Çökme /akma /kabarma Olmamalı
Kuruma Süresi TS 113      1 sa.
1-dokunma        5-6 sa.
2-tam Kuruma        8 sa.
3-test

Teknik Özellikler

İlgili Standart           : TS 113

Bayındırlık poz no   : 04.611

GTIP No                    : 2715.00.00.00.00

Esası                           : Bitüm

İnceltici                     : Su

Renk                           : Ambalaj içinde kahverengi, kuruduktan sonra  siyah.

Ambalaj                      : 200 kg Saç Varil / 1000 kg IBC

ENEM 600 ile üretilmiş likit membran uygulaması

ASFALT VE YOL ÜRÜNLERİ
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Poliüretan esaslı yalıtım ürünleri beton, çelik, ahşap, epoksi, poliüretan vb. yüzeyler üzerinde derz uygulamaları için uygundur. 
Poliüretan esaslı derz dolguların  yapışma gücü ve aşınma direnci yüksektir.

ENEM PUR-AST, poliüretan derz dolgusu ENEM PUR uygula-
masından önce astar olarak kullanılır.

Kullanım Alanları

* Havaalanları, apron ve pist alanlarında, otoparklarda,

* Tersane ve limanlarda, benzin istasyonları, rafinerilerin tüm 
beton zeminlerinde,

* Askeri alanlarda,

* Endüstriyel alanlarda,

* Asfalt ve beton yolların derzlerinde ve çatlakların tamirinde,

* Bitümlü ve beton zemin yüzey bitişme derzlerinde,

* Yağ, yakıt ve muhtelif kimyasal madde etkisi altındaki tüm 
beton zemin yüzeylerde.

Başlıca Kullanıldığı Alanlar

ENEM PUR-AST, poliüretan esaslı, tek bileşenli, son katlar ve 
derz dolgu macunları için üretilmiş bir astardır. Beton, çelik, 
ahşap, epoksi, poliüretan vb. yüzeyler üzerinde uygulamalar 
için uygundur. Beton kaplamalar için yüzey sertleştirici ve 
tozuma önleyici olarak da kullanılabilir.

Poliüretan Esaslı Derz Dolgu Astarı (ENEM PUR-AST)

ENEM PUR, beton yüzeyler için jet yakıtlarına dayanıklı, poliüre-
tan ve katran esaslı, iki bileşenli, solventsiz, soğuk uygulama, 
kendinden yayılan derz dolgusudur.

Beton, çelik, ahşap, epoksi, poliüretan vb. yüzeyler üzerinde 
uygulamalar için uygundur.

Poliüretan Esaslı Derz Dolgu (ENEM PUR)

Teknik Özellikleri

Renk Siyah

Kür hızı (22 °C)  saat                                              12

Sertlik (Shore A’ya göre, +/- 5) 5-35

Uygulama Sıcaklığı °C 5-40

Çekme Direnci Kg/ cm² 15

Esneme % ~200

Özgül Ağırlık kg/m3 1,40

Min-Max derz derinlikleri mm 10-30

Genişleme oranı (Derz genişliği / Derinlik oranı) 1 / 1-1,5

POLİÜRETAN ESASLI YALITIM ÜRÜNLERİ

ENEM 300 M, elastikiyet verici katkı malzemeler ile bitüm özellikleri geliştirilmiş ve hiçbir dolgu maddesi içermeyen bitüm solüs-
yonudur. Bünyesindeki Xylene’nin buharlaşması ile sürüldüğü yüzeye kuvvetli bir şekilde yapışarak mukavemeti yüksek dayanıklı 
bir film tabakası oluşturur.

Poliüretan / Akrilik esaslı tek ve çift komponentli yalıtım ürünleri üretiminde üretim girdi hammaddesi olarak kullanılmaktadır . 
Üretici firmaların istekleri doğrusunda içeriği değişkenlik gösterebilmektedir.

* Binaların yan yüzeylerine sürülerek su ve rutubetin önlen-
mesi ve  iç yüzeydeki duvarlarda kabarma, boya bozulması ve 
küf oluşumununun engellenmesi,

* Metal yüzeylerin korozyona karşı korunması,

* Toprak altında veya üstünde kalan metal yüzeye sürülerek  
çürümenin önlenmesi,

* Cam tülü file, bitümlü karton ile birlikte kullanılarak su 
geçirimsiz bir tabaka oluşturulması,

* Toprakla temas eden dış yüzeylerin yalıtımı,

* Galeri, drenaj ve atık su kanal ve kolektörlerin yalıtımı.

Xylene İçerikli Bitüm Solüsyonu (ENEM 300 M)

ENEM 300 M ile Üretilen Su Yalıtım Ürünlerinin Kullanım Alanları

İlgili Standart          : TS 103

Bayındırlık poz no   : 04.614

Esası                          : Bitüm /Kauçuk ve istendiğinde polimerler

İnceltici                   : Xylene

Renk                       : Siyah

Ambalaj                : 200 kg Saç Varil

Ürün Teknik Verileri

Test Metod / Std Birim Tolerans  Değer
Yoğunluk TS 113 Gr/cm³ ±0,03  0,98
Viskozite ASTM D4402-87 CP  ±30  245
Destilasyon (0-225 °c) TS 122 %  Min.  35
Destilasyon (225 °c-360°c) TS 122 %  Max.  65
Kalinti Penetrasyonu (25°c) TS 118 DMM –   20-50

Teknik Özellikler

ENEM 300 M ile üretilmiş PU/Akrilik esaslı 
yalıtım malzemesi ile temel izolasyonu uygulaması



PROJELER VE REFERANSLAR

ENFALT, yarım asra yakın bilgi deneyimini sahibi olduğu teknik yetkinlikler ve inovatif çözümlerle birleştirmekte; 
yüklenici olarak başarıyla tamamladığı projeler ile ülke ekonomisine katma değer sağlamaktadır.

Ülkemizin çeşitli şehirlerinde kurduğu asfalt ve emülsiyon üretim tesislerinde kendi proje ihtiyaçlarını karşılayan 
ENFALT  aynı zamanda yurtiçi & yurtdışı menşeli firmalara da tedarik hizmeti sağlayıp, bununla beraber sektöre 
danışmanlık hizmeti de vermektedir.

Taahhüt hizmet yelpazesinde bitümlü sıcak karışım, emülsiyonlu & bitümlü sathi kaplama, polimer modifiye bitüm, 
yama, beton yol, tünel yalıtım ve su yalıtım uygulamaları bulunan ENFALT, müşterilerine geniş alanda kaliteli ve 
uluslararası standartlarda hizmet vermeyi  ilke edinmiştir. 

Önemli Projelerimiz ve Referanslarımızdan Bazıları

Çift Kat Emülsiyonlu 
Sathi Kaplama Uygulaması, 

K.Maraş 2017

Çift Kat Emülsiyonlu 
Sathi Kaplama Uygulaması, 

K.Ereğli 2017

Asfalt Yama Uygulaması,
Muğla 2015

Modifiye Bitüm Esaslı 
Su Yalıtım Uygulaması 

İstanbul 2017

Bitümlü 
Sıcak Karışım Uygulaması, 

Adana 2015

Beton Yol Uygulaması 
Samsun 2017

Bitümlü 
Sathi Kaplama Uygulaması, 

Eskişehir 2016

Bitümlü 
Sıcak Karışım Uygulaması 

Aydın 2015

Çift Kat Emülsiyonlu
Sathi Kaplama Uygulaması, 

Pozantı-Tufanbeyli 2014

Sıcak Asfalt 
Derz Dolgu Uygulaması, 
TCK 1 Bölge 2015-2017

Geogrid ile Erozyon Kontrolü, 
Olimpiyat Köyü 

İzmir 2004

AnkaRay PE Membran 
Yalıtım Uygulaması, 

Ankara 1992

Beton Borular İçin 
Bitüm Emülsiyonu,

İstanbul 2017

Torul Tüneli 
Yalıtım Uygulaması, 
Gümüşhane 1978

Bitümlü ve Çift Kat Emülsiyonlu 
Sathi Kaplama Uygulaması, 

Çarşamba 2016

Bitümlü ve Çift Kat Emülsiyonlu 
Sathi Kaplama Uygulaması, 

Samsun 2016

3. Havaalanı ve Müteahhitlerine 
Emülsiyon ve Kimyasal Tedariki,

İstanbul 2016-2017

Polimer 
Modifiye Bitüm Uygulaması, 

Eskişehir 2017

Emülsiyon ve Asfalt Tesisleri A.Ş.

Yol ve Yalıtım Sektöründe

En İyi Olmak İçin Çalışıyoruz...

Kaliteye Önem Veriyoruz

Bitümlü 
Sıcak Karışım Uygulaması 

Eskişehir 2016

Bitümlü 
Sıcak Karışım Uygulaması,

Samsun 2017
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