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BASF, Yapı Fuarı - Turkeybuild İstanbul’da 

 

Yapı Fuarı-Turkeybuild İstanbul 6-10 Mayıs 2014 tarihleri arasında 

Beylikdüzü Tüyap Fuar Merkezi’nde düzenleniyor. Dünyanın lider 

kimya şirketi BASF, fuar boyunca aralarında enerji verimliliğini 

arttırmaya yönelik çözümlerinde bulunduğu ürün portföyünü 

sergileyecek.  

 
Dünyanın lider kimya şirketi BASF, 37. Yapı Fuarı – Turkeybuild İstanbul’a 

Yapı Kimyasalları ve Performans Ürünleri birimleri ile katılıyor. Fuar, 6-10 

Mayıs 2014 tarihleri arasında Beylikdüzü Tüyap Fuar Merkezi’nde 

gerçekleşecek.   

Yapı sektörünün önde gelen firmalarını bir araya getiren 37. Yapı Fuarı’nda 

BASF, binaların enerji verimliliğini arttırmaya yönelik ürün ve çözümleri 

sektörün beğenisine sunacak. İnşaat sektörünün önde gelen hammadde, 

formülasyon ve sistem sağlayıcısı olan BASF’nin diğer sergilenecek ürünleri 

arasında, binaları daha dayanıklı hale getiren ve bunun neticesinde bakım ve 

tamir gereksinimlerini azaltan materyaller bulunuyor. Ayrıca Yapı 

Kimyasalları birimi, sektöre sunduğu ürün ve çözümleri yeni global markası 

Master Builders Solutions altında tanıtacak. 

 

Türk yapı sektörünün ve bölgenin en büyük fuarı olan Yapı Fuarı - 

Turkeybuild İstanbul’a uzun yıllardır katılan BASF’nin ürün ve hizmet 

portföyü, altyapının yanı sıra binaların yeni inşası, bakımı, tamiri ve 

renovasyonu için de kimyasal çözümler içeriyor. Bunlar arasında beton 

katkıları, çimento katkıları, madencilik ve tünel açma çözümleri, su yalıtımı 

sistemleri, beton koruma ve tamir ürünleri, derz dolguları, kendiliğinden 

yerleşen grout harçları, zemin kaplama sistemleri ve seramik yapıştırıcıları 

bulunuyor.  
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Fuarda, Master Builders Solutions markası altında pazarlanan kapsamlı 

portföyüyle BASF, iş ortaklarını desteklemek ve son teknoloji yapı kimyasal 

ürünlerini tanıtmak üzere ziyaretçileri bekliyor.  

 

 
BASF Hakkında: 
 
Dünyanın lider kimya şirketi BASF olarak portföyümüzde; kimyasallardan plastiklere, bitki 

koruma ürünlerinden petrol ve doğalgaza kadar birçok ürün yer alıyor. Ekonomik başarıyı, sosyal 

sorumluluk ve çevresel korumayla birleştiriyoruz. Toplumun bugüne ve geleceğe dair ihtiyaçlarını 

karşılamak adına, hemen hemen bütün endüstriyel alanlarda bilim ve inovasyon aracılığıyla 

müşterilerimize hizmet sunuyoruz. Ürünlerimiz ve çözümlerimizle kaynakların korunmasına, 

sağlıklı gıda teminine ve hayat kalitesinin artırılmasına katkı sağlıyoruz. Kurumsal hedefimiz 

doğrultusunda; sürdürülebilir bir gelecek için kimya yaratıyoruz. 2013 yılsonu itibarıyla dünya 

çapında 112 binin üzerinde çalışanı bulunan ve bu dönemde satışları yaklaşık 74 milyar Avro 

olarak gerçekleşen BASF’nin hisseleri Frankfurt (BAS), Londra (BFA) ve Zürih (AN) borsalarında 

işlem görüyor. BASF hakkında daha ayrıntılı bilgiye www.basf.com.tr internet sitesinden 

ulaşılabiliyor. 
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