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Basın Bülteni 

BASF, Paintistanbul & Turkcoat 2016’da boya 
hammaddeleri alanındaki son inovasyonlarını tanıttı  

 BASF, Paintistanbul & Turkcoat 2016’da boya hammaddeleri 
alanındaki geniş portfolyosunu ziyaretçilerin beğenisine 
sundu.  

 BASF, formülasyon katkıları, etkileyici efekt pigmentleri, 
dekoratif, otomotiv ve endüstriyel boya sistemleri için 
çevreci çözümleri ve yüksek performanslı boya 
bağlayıcılarıyla ön plana çıktı.  

 

BASF, Türkiye’nin önde gelen boya ve kaplamalar fuarı 

Paintistanbul & Turkcoat 2016’da, 24-26 Mart 2016 tarihleri arasında 

11. Hall B129 numaralı standta boya hammaddeleri konusundaki 

uzmanlığını gözler önüne serdi.  

Dekoratif boyalar için efekt pigmentleri 

BASF, iç ve dış cephe uygulamalarına yönelik çekici bir süsleme 

etkisi sunan dekoratif boyalara yönelik inovatif efekt pigmentlerini 

tanıttı. Dekoratif boyalarda kullanılan Firemist® Velvet Serisi, ışığın 

az bulunduğu ortamlarda mat görünen fakat direkt ışık altında 

parıldayan ve çekici yüzeyler elde etme olanağı sunan yeni bir efekt 

pigmenti. İnci, bronz ve bakır tonlarında kadifemsi efektler BASF 

standındaki duvarda panellerde sergilendi.   

Antikorozif boyalar için emülsiyon 

Joncryl® 1522, metale direkt uygulanan antikorozif boyalar için BASF 

tarafından yeni geliştirilmiş bir emülsiyondur. Antikorozif pigmentlerin 

yer almadığı formülasyonlarda daha yüksek parlaklık (>80, 60 ºC) ve 
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Sayfa 2  

25-40 mikron arası kuru film kalınlığı istenen boyalarda mükemmel 

nem, tuz ve aşınma direnci sağlar.  

Efka® PX 4751: Yeni nesil dispersiyon aracı  

Yüksek performanslı Efka® PX 4751, özellikle α-pigmentler için yeni 

geliştirilmiş solvent bazlı bir dispersiyon aracıdır. Yıldız şeklindeki 

polimerler birçok uygulama için pigment yüzeyine çok hızlı absorbe 

oluyor ve pigment konsantresinin dayanıklılığı konusunda oldukça 

etkili sonuç veriyor. Efka® PX 4751, çok çeşitli pigmentlerde yüksek 

performans gösteriyor ve akrilat/CAB, iki katlı solvent bazlı PUR, 

solvent bazlı alkit/melamin ve iki katlı solvent bazlı epoksi gibi çeşitli 

rezin sistemlerle uyum gösteriyor. En iyi sonuçlar Laropal® A 81 

bazlı pigment konsantrasyonları içeren rezinde alınıyor.  

Dekoratif, otomotiv ve endüstriyel boya sistemleri için çevreci 
çözümler  

Sicopal® Yellow EH 1567 (L 1130) dekoratif, otomotiv ve endüstriyel 

boya sistemlerinde kullanılan BASF’nin en yeni Bizmut Vanadat 

pigmentidir. Kurşunlu pigmentlerin kullanılmadığı formülasyonlarda 

yüksek renk şiddeti ve yüksek örtücülük özellikleriyle öne çıkıyor ve 

Zn-free olması nedeniyle de çevre sağlığı açısından dekoratif 

boyalarda özellikle tavsiye ediliyor.  

Çevreci ve yüksek performanslı su bazlı iç cephe boyaları 

Modern iç cephe mimarisi ve tasarımı hayat kalitemizi arttırmak 

üzerine odaklanmaktadır. İç cephe boyaları da yaşam alanlarımızı 

daha keyifli hale getirmeye yardımcı olur. Yine de boyalar gittikçe 

artan çevre standartlarına da uyum sağlamak durumundadır. BASF, 

hem yüksek performanslı hem de sürdürülebilir boyalar üretmeyi 

mümkün kılar. Bu bağlamda VOC, APEO ve formaldehid içeren 

ürünlere alternatif olarak BASF inovatif portföyündeki stiren akrilik ve 

saf akrilik bağlayıcıları sunuyor. Acronal® ECO 6258 ile düşük 

emisyonlu yüksek ovalama direncine sahip iç cephe boyaları formüle 

edilebilir; Acronal® PLUS 6282 ise mutfak, çocuk odası ve hastane 

odaları gibi temizliği önemli alanlarda kullanılmak üzere düşük kir 

tutma özelliği olan boyaların üretiminde tavsiye edilir.  



Sayfa 3  

BASF Dispersiyon ve Pigment Bölümü Hakkında 

BASF Dispersiyon ve Pigment bölümü, yüksek kalitede pigment, reçine, katkı 

maddesi ve polimer dispersiyonunu geliştirir, üretir ve pazarlar. Geliştirilen ve 

üretilen söz konusu hammaddeler boya ve kaplama, baskı ve ambalajlama ürünleri 

ile yapı kimyasalları, yapışkanlar, elyaf bağlanması, plastikler, kâğıtlar ve ayrıca 

ekranlar gibi elektronik uygulamalara yönelik formülasyonlarda dünya çapında 

üreticiler tarafından kullanılmaktadır. Kapsamlı ürün portföyü ve geniş sektör 

deneyimi ile BASF Dispersiyon ve Pigment Bölümü ayrıca, müşterilerine yenilikçi 

ve sürdürülebilir çözümler sunarak formülasyonlarını geliştirmelerinde yardımcı 

olmak üzere çalışmalarını sürdürmektedir. BASF Dispersiyon ve Pigment Bölümü 

hakkında ayrıntılı bilgi için www.dispersions-pigments.basf.com. 

BASF Hakkında  

BASF olarak sürdürülebilir bir gelecek için kimya yaratıyoruz. Ekonomik başarıyı, 

sosyal sorumluluk ve çevre korumasıyla birleştiriyoruz. Yaklaşık 112.000 BASF 

Grup çalışanı, neredeyse her ülke ve sektörde faaliyet gösteren müşterilerimizin 

başarısı için gayret gösteriyor. Ürün portföyümüz; Kimyasallar, Performans 

Ürünleri, Fonksiyonel Ürün ve Çözümler, Tarımsal Çözümler ile Petrol ve Gaz 

şeklinde beş segment altında toplanıyor. BASF 2015’te 200 milyar TL’yi aşkın (70 

milyar Avro) yıllık satış rakamına ulaştı. BASF hisseleri Frankfurt borsası (BAS), 

Londra borsası (BFA) ve Zürih borsasında (AN) işlem görmektedir. Ayrıntılı bilgi 

için www.basf.com.tr  
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