
  

Gerçek Profesyonellerin  
Dünyasına Hoşgeldiniz 

2012 yılında üretime başlayan Türkiye’nin ilk 
termoplastik toz kaplama ürünleri üreticisi 



Korotek termoplastik toz kaplama ürünleri, uzun 
 süre dayanım gerektiren tüm dış ortam ve genel 

uygulamalar için özel olarak dizayn edilmiştir. 
 

Modifiye edilmiş poliolefin veya poliamid’ten meydana 
gelen ürünlerimiz çelik, alüminyum veya galvanizli sac 
üzerine elektrostatik sprey, akışkan yatak veya flame 
sprey yöntemleri kullanılarak uygulanabilmektedir. 

www.korotekkimya.com 



Korotek, şu anda 10 kişilik ekibiyle faaliyet göstermektedir. 
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YURTDIŞI SATIŞ YURTİÇİ SATIŞ ÜRETİM PAZARLAMA AR-GE 

Üretim Alanı : 3.500 m2  kapalı alan  

Depolama Alanı : 3.500 m2 kapalı alan  

Üretim Kapasitesi : 780 ton/yıl 

EKİBİMİZ 
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UYGULAMA ALANLARI 
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Beyaz Eşya 

Metal Çit 

Akü Kasaları 

Tırabzanlar 

Tel Koruyucu Kafesler 

Konstrüksiyon Projeleri 

Deniz Ortamları 

Çocuk Parkı ve Spor Cihazları 

Kablo Kanalları 

Otomotiv Parçaları 

Sokak Mobilyaları 

Su Boruları ve Tankları 

Stadyum Oturakları 

Yangın Söndürücüler 

Aydınlatma Direkleri 



UYGULAMA YÖNTEMLERİ 

ES: Elektrostatik sprey 

FB: Akışkan yatak (Daldırma) 

RL: Roto lining 

FS : Flok sprey 

FL: Flame sprey 
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ÜRÜN GRUPLARI 
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VASTCOAT MT  

VASTCOAT PE  

VASTCOAT CR 

VASTCOAT  FA 

VASTCOAT PM 

VASTCOAT TA 



VASTCOAT MT (ES-FB-FS) 
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Ürün Açıklaması 
Zorlu çevre şartlarına maruz kalan metaller için mükemmel çözüm 
Üstün yıpranma, çatlama ve aşınma direnci 
UV sebepli renk solmalarına, kuş pisliklerine ve soyulmaya karşı 
yüksek direnç 
Tuz, kum, su, buz ve darbelere karşı üstün performans  
Yüksek elektriksel yalıtkanlık 
 

Uygulama Alanları 
Metal çitler, deniz ortamları, sokak mobilyaları ve aydınlatma 
direkleri, otomotiv parçaları , tırabzanlar, çocuk parkları, kablo 
kanalları 



VASTCOAT PM (ES-FB) 

www.korotekkimya.com 

Ürün Açıklaması 
Sac ve alüminyum gibi metaller için geliştirilen uzun ömürlü, sert, 
güçlü bir kaplamadır. Daha fazla yüzey sertliği istenen tüm genel 
iç ve dış ortam uygulamaları için uygundur.  

 
Uygulama Alanları 
Sokak mobilyaları, stadyum oturakları 



VASTCOAT FA (FB) 
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Ürün Açıklaması 
Poliamid 12 esaslı bu ürün özellikle bulaşık makinesi sepet kaplamaları için 
tasarlanmıştır. Kimyasallara ve neme karşı yüksek dirençlidir. Diğer 
termoplastik kaplama seçenekleri arasında en sert yüzeye sahip olanıdır; 
böylece yüksek çizilme ve yırtılma dayanımına sahiptir.  

 
Uygulama Alanı 
Bulaşık makinesi sepetleri 



VASTCOAT PE (FB) 
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Ürün Açıklaması 
Panel çit, parmaklık ve direklerin akışkan yatak yöntemi ile 
kaplanması amacıyla tasarlanan Vastcoat PE, uzun ömür ve 
muhteşem bir  korozyon direnci sunmaktadır. Ayrıca çekici bir renk 
ve parlaklığa sahip bu üründe, güneş ışını, nem ve diğer zorlu 
çevre şartları karşısında uzun yıllar renk ve parlaklık kaybı 
yaşanmaz 

 
Uygulama Alanı 
Metal çitler 



VASTCOAT CR (RL - FS)  
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Ürün Açıklaması 
Yangın söndürme tüpü iç yüzey kaplamalarında kullanılmak üzere 
tasarlanmış ve onaylanmıştır.Ürün roto-lining veya flok sprey 
yöntemi ile uygulanabilir. Hem sıvı hem köpüklü söndürücülerin 
iç yüzey kaplamasında kullanılabilir. AFFF gibi köpüklü söndürücü 
ürünlere dayanıklıdır ve  EN3 ‘e uygun bir kaplama sunar. 

 
Uygulama Alanı 
Yangın söndürme tüpleri 



VASTCOAT TA (FB) 
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Ürün Açıklaması 
Vastcoat TA  poliolefin temelli kendinden yapışma  özelliğine 
sahip akü kasası kaplaması olarak tasarlanmıştır ve akışkan yatak 
yöntemi ile uygulanmaktadır. Metale çok iyi yapışır, elektriksel 
yalıtkanlık ve yüksek asit direnci sağlar. Bunun yanı sıra metaller 
için orta vadeli korozyon direnci sunar. Çok daha uzun vadeli 
korozyon direncinin istendiği durumlarda Vastcoat MT serisinin 
kullanılmasını öneriyoruz.  

 
Uygulama Alanı 
Akü kasaları 



VASTCOAT MT VE PE SERİSİNİN DİĞER ÖZELLİKLERİ 
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Çevre ve insan sağlığı ile dost – VOC, TGIC, izosiyanat, halojen, ağır metaller gibi çevre ve insan sağlığını 
tehdit eden hiçbir katkı içermez 

Yüksek UV koruması: On yıllarca süren çekici renk ve parlaklık 

Marin ortamları:Tuz, deniz suyu, kum ve güneşin yıpratıcı etkilerine karşı uzun süreli korozyon koruması 

Hijyenik: Diğer kaplamalar ile karşılaştırıldığında daha yavaş küf ve mantar oluşumu  

Esnek: -60 °C ‘de dahi yüksek esneklik ve koruma 

Anti-grafiti özellik      Mükemmel elektrik yalıtımı 

Kolay kullanım : Primer gerektirmez    Düşük toksisite oranı   

Yüksek kimyasal direnç     Tamir edilebilir 

 



YURTDIŞI  SATIŞ OFİSLERİ 

RUSSIA 

UKRAINE 

TURKEY 
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YURTİÇİ BAYİ SATIŞ AĞI 
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İstanbul 

Bursa Ankara 

İzmir 



İLETİŞİM 

Adres: Akse Mah. 535 Sok. No: 11 Çayırova, 

                 41420 Kocaeli  Turkey 

Telefon: +90 262 744 11 54 

Fax: +90 262 744 19 54 
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Email: aslan@korotekkimya.com @ 



  
Teşekkür Ederiz 
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