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Uyarı :
Uygulama şekli edinilen tecrübe ve araştırma sonuçlarına dayanarak tavsiye edilmektedir, ancak kullanıcı ürünün ve uygulamanın
ihtiyaçlarına uygunluğunu kendisi denemesi şarttır. Yazılı olarak tavsiye edilen uygulama ve kullanım haricinde sorumluluk 
kabul edilmez.
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►
►
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●
●
●

 TiO2, WO3, SiO2, Su , Alkol

ca. 1,3 %
PH ca. 5,5

8 - 20 nm
Kristall TiO2: Anatas

2-4
0,915 g/ml
ca. 35 - 40 ml /m²

    20°C
 75°C

   150°C 

CAS, EINECS, TSCA, AICS, CEPA, MITI

2

Ürün 
Bilgi sayfası

Ürün tarifi : Teknik veriler :

İçeriği:
Görünüm:
Aktif madde:

değeri:

yapı
Birincil parçacık boyutu:

Aglomerasyon endeksi:
Spesifik yoğunluk:

Kullanım miktarı:

Kuruma / Oluşma:

15 dakika / 72 saat 'de
'de
'de

> 1 dakika / 60 dakika
< 1 dakika / 15 dakika

Kuruma süresi uygulama esnasındaki 

çevre sıcaklığına ve nemine bağlıdır.

Koruma tabakasının dayanıklılığı:
Doğru uygulamada en az 10 yıl.

Ürün aşağıdaki yüzeylere optimize edilmiştir:

Dış cephe cam kaplama
Pencere camı
Vitrin camı
Kış bahçesi
Sırlı fayanslar

Özellikleri:
kendini temizler
su yayıcı yüzeyler (Süper hidrofil)

buğulanmama

Astar uygulama:
Cam yüzeylerde astar uygulanmasına gerek yok.

Ugulama şekli:

HVLP-Püskürtme tekniği ile uygulama tavsiye edilir.

   

Evrak kayıt statüsü:

Ürün ve/veya içerdiği maddelerin kayıtları:

Depolama:
Açılmamış orjinal ünite içinde altı ay. Karanlıkta 

saklayın. Depolama derecesi: 5 C ila 30 C°

Ünite boyları:
5 ve 25 litreler plastik bidon içinde.

200 litre fıçı içinde.

şeffaf - opak sıvı

Nanoteknoloji zamanımızda yeni  

 

teknolojilerde çıkış arayanlar için en 

iyi fırsattır. Esasında teknolojiden  

  

ziyade, birçok uygulamanın ve içinde
mikroskopik parçacıklar içeren, bunlar- 
dan dolayı da çok özel ve farklı özel-

likler kazanan, ürünlerin üst başlığıdır.

EikiN titan ürünlerinde titanyumun
fotokatalitik özellikleri kullanılıyor. Bu  

teknoloji yeni değil, ancak yeni ve  
daha verimli üretim yöntemleri, daha
küçük parçacık boyutları ve değerli metal  

katkıları ile eskiden imkansız olarak  

düşünülen özellikler bugün mümkün. 

EikiN ürünleri fotokatalitik aktiftir. Yüzeye 
ışık vurduğunda yüzeyde oksijen 

radikalleri oluşuyor. Aktive edilmiş 
oksijen yüzeyle temas kuran molekülleri 
ve organik kirleri çözüyor ve böylece 
havadaki zararlı maddeleri, kokuları, 

bakteri,virüs ve diğer zararlıları yok ediyor.

Uyarılar:
Kimyasallar ile çalışırken geçerli genel tehlike uyarıları ve güvenlik 

veri sayfaları geçerlidir. Kimyasalları hiçbir zaman birbirini 

karıştırmayın. Ürün alkol içeriyor. Uygulama esnasında sigara ve 

açık ateşle yaklaşmayın.

°

Ti
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TA - 01

TA-01 kimyasal nano teknolojik bir üründür. Ürünün

çalışma prensibi fotokataliz etkisini baz alıyor. Koruma

katmanı süper hidrofil bir yüzey yaratıyor. Kir

parçacıkları katmanın etkisi ile çözülüyor ve yağmur

tarafından yüzeyden sökülüp yıkanıyor. Camlarda katmanın

etkisi ile yağmurda rahatsız edici damlacıklar ve görünütü

bozukluğu oluşmuyor ve camlar şeffaf kalıyor.

Uygulama alanları:
Dış mekanlarda temel olarak tüm pürüzsüz ve/veya

parlak yüzeylere ve sırlı fayanslara uygulamak mümkün.

2016 EikiN Nano
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ca. 0,8 %

8,0 +/- 1,0
<8 nm
Anatas
2-4
1,007 g/ml

Ürün 
Bilgi sayfası

 TiO2,

PH

Kristall TiO2:

Teknik veriler :

İçeriği:
Görünüm:
Aktif madde:
Etkili ışık spektrumu:

değeri:

yapı
Birincil parçacık boyutu:

Aglomerasyon endeksi:
Spesifik yoğunluk:

Kullanım miktarı:

.
Su

şeffaf - sarımsı sıvı

475 nm 'e kadar

  

Uygulama alanları:
Temelinde tüm pürüzsüz ve parlak yüzeylere,

uygulamak mümkün.

►
►
►
►

●
●
● 

Ürün aşağıdaki yüzeylere optimize edilmiştir:

Yapay madde yüzeyleri
Yapay lifler
Lake yüzeyler
Akrilik cam

Özellikleri:
Kendini Temizler
Su Yayıcı Yüzeyler (Süper hidrofil)
Buğulanmama

Astar uygulama:

Ugulama şekli:

HVLP-Püskürtme tekniği ile uygulama tavsiye edilir.

Organik yüzeyleri foto katalizatörün oksidasyonundan 
korumak için astar (TP-20) uygulanması tavsiye edilir.

    20°C
 75°C

   

CAS, EINECS, TSCA, AICS, CEPA, MITI

Kuruma / Oluşma:

30 dakika / 10 gün 'de
'de15 dakika / 3 saat

Kuruma süresi uygulama esnasındaki 

çevre sıcaklığına ve nemine bağlıdır.

Koruma tabakasının dayanıklılığı:
Doğru uygulamada ve kullanımda en az 10 yıl.

Evrak kayıt statüsü:

Ürün ve/veya içerdiği maddelerin kayıtları:

Depolama:
Açılmamış orjinal ünite içinde oniki ay. Karanlıkta 

Ünite boyları:
5 ve 25 litreler plastik bidon içinde.

200 litre fıçı içinde.

Uyarılar:
Kimyasallar ile çalışırken geçerli genel tehlike uyarıları ve güvenlik 

veri sayfaları geçerlidir. Kimyasalları hiçbir zaman birbirini 

karıştırmayın. 

Uygulama sayfasına bakınız.

saklayın. Depolama derecesi: 5 C ila 30 C° °

Özellikle koyu veya renkli yüzeylerde renk 
değişimlerine karşı korur.

● Yosun ve Alg Önleyici

► Statik Boyalı Dış Cepheler 

Ti
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bakteri,virüs ve diğer zararlıları yok ediyor.

havadaki zararlı maddeleri, kokuları, 
ve organik kirleri çözüyor ve böylece 
oksijen yüzeyle temas kuran molekülleri 
radikalleri oluşuyor. Aktive edilmiş 

ışık vurduğunda yüzeyde oksijen 
EikiN ürünleri fotokatalitik aktiftir. Yüzeye 

düşünülen özellikler bugün mümkün.

 katkıları ile eskiden imkansız olarak 

 küçük parçacık boyutları ve değerli metal 
daha verimli üretim yöntemleri, daha

 teknoloji yeni değil, ancak yeni ve 

 fotokatalitik özellikleri kullanılıyor. Bu 
EikiN titan ürünlerinde titanyumun

likler kazanan, ürünlerin üst başlığıdır.

dan dolayı da çok özel ve farklı özel-
mikroskopik parçacıklar içeren, bunlar- 
ziyade, birçok uygulamanın ve içinde
iyi fırsattır. Esasında teknolojiden 

teknolojilerde çıkış arayanlar için en 
Nanoteknoloji zamanımızda yeni 

TA - 02 

Ürün tarifi :

TA-02 kimyasal nano teknoloji temelli su bazlı
Titandioksit çözelti bir üründür. Ürünün çalışma
prensibi fotokataliz etkisini baz alıyor. Koruma
katmanı süper hidrofil bir yüzey yaratıyor. Organik
maddeler katmanın etkisi ile çözülüyor. Ürün
uygulamasında polimer ve yapay liflerdeki
yüzeylerde çok iyi ıslatıcı davranış gösterir.

2016 EikiN Nano
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Ürün 
Bilgi sayfası

ca. 0,85 %

8,0 +/- 1,0
<8 nm
Anatas
2-4
1,007 g/ml

 TiO2,

PH

Kristall TiO2:

Teknik veriler :

İçeriği:

Görünüm:
Aktif madde:
Etkili ışık spektrumu:

değeri:

yapı
Birincil parçacık boyutu:

Aglomerasyon endeksi:
Spesifik yoğunluk:

Kullanım miktarı:

.

Su, 

şeffaf - sarımsı sıvı

475 nm 'e kadar

    20°C
 75°C   

CAS, EINECS, TSCA, AICS, CEPA, MITI

Kuruma / Oluşma:

30 dakika / 10 gün 'de
'de15 dakika / 3 saat

Kuruma süresi uygulama esnasındaki 

çevre sıcaklığına ve nemine bağlıdır.

Koruma tabakasının dayanıklılığı:
Doğru uygulamada ve kullanımda en az 10 yıl.

Evrak kayıt statüsü:

Ürün ve/veya içerdiği maddelerin kayıtları:

Uygulama sayfasına bakınız.
Uygulama alanları:
Temelinde tüm pürüzsüz ve parlak metal yüzeylere,

uygulamak mümkün.

►
►
►
►

●
●
● 

Ürün aşağıdaki yüzeylere optimize edilmiştir:

Çelik
Paslanmaz
Alüminyum
Demir harici diğer işlenmemiş metaller

Özellikleri:
kendini temizler
su yayıcı (hidrofil) yüzeyler

anti parmak izi

Ugulama şekli:

HVLP-Püskürtme tekniği ile uygulama tavsiye edilir.

● antimikrobiyel yüzeyler

   

Uyarılar:
Kimyasallar ile çalışırken geçerli genel tehlike uyarıları ve güvenlik 

veri sayfaları geçerlidir. Kimyasalları hiçbir zaman birbirini 

karıştırmayın. 

Depolama:
Açılmamış orjinal ünite içinde oniki ay. Karanlıkta 

Ünite boyları:
5 ve 25 litreler plastik bidon içinde.

200 litre fıçı içinde.

saklayın. Depolama derecesi: 5 C ila 30 C° °

Silisyum bazlı
özel bağlayıcı sistem

Ti
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bakteri,virüs ve diğer zararlıları yok ediyor.

havadaki zararlı maddeleri, kokuları, 
ve organik kirleri çözüyor ve böylece 
oksijen yüzeyle temas kuran molekülleri 
radikalleri oluşuyor. Aktive edilmiş 

ışık vurduğunda yüzeyde oksijen 
EikiN ürünleri fotokatalitik aktiftir. Yüzeye 

düşünülen özellikler bugün mümkün.

 katkıları ile eskiden imkansız olarak 

 küçük parçacık boyutları ve değerli metal 
daha verimli üretim yöntemleri, daha

 teknoloji yeni değil, ancak yeni ve 

 fotokatalitik özellikleri kullanılıyor. Bu 
EikiN titan ürünlerinde titanyumun

likler kazanan, ürünlerin üst başlığıdır.

dan dolayı da çok özel ve farklı özel-
mikroskopik parçacıklar içeren, bunlar- 
ziyade, birçok uygulamanın ve içinde
iyi fırsattır. Esasında teknolojiden 

teknolojilerde çıkış arayanlar için en 
Nanoteknoloji zamanımızda yeni 

TA - 03 
Ürün tarifi :

TA-03 Sol-Gel yöntemi ile üretilmiş su bazlı
Titandioksit çözelti bir üründür. Ürünün çalışma
prensibi fotokataliz etkisini baz alıyor. Koruma
katmanı süper hidrofil ve anti mikrobiyel bir yüzey
yaratıyor. Organik maddeler, virüsler, bakteriler ve
mikroplar katmanın etkisi ile çözülüyor. Ürün metalik
yüzeylere uygulandığında çok iyi ıslatıcı davranış
gösterir.

2016 EikiN Nano
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Ürün 
Bilgi sayfası

ca. 0,9 %

8,0 
<8 nm
Anatas
2-4
1,008 g/ml

 TiO2,

PH

Kristall TiO2:

Teknik veriler :

İçeriği:
Görünüm:
Aktif madde:
Etkili ışık spektrumu:

değeri:

yapı
Birincil parçacık boyutu:

Aglomerasyon endeksi:
Spesifik yoğunluk:

Kullanım miktarı:

.
Su

şeffaf - sarımsı sıvı

475 nm 'e kadar

    20°C
 75°C

   

CAS, EINECS, TSCA, AICS, CEPA, MITI

Kuruma / Oluşma:

30 dakika / 7 gün 'de
'de15 dakika / 120 dakika

Kuruma süresi uygulama esnasındaki 
çevre sıcaklığına ve nemine bağlıdır.

Koruma tabakasının dayanıklılığı:
Doğru uygulamada ve kullanımda en az 10 yıl.

Evrak kayıt statüsü:

Ürün ve/veya içerdiği maddelerin kayıtları:

Uygulama sayfasına bakınız.

►
►
►

●
●
● 

Ürün aşağıdaki yüzeylere optimize edilmiştir:

Seramik Ürünler
Kiremit
Sırsız fayanslar

Özellikleri:
kendini temizler
su yayıcı (hidrofil) yüzeyler

yosun tutmama

Astar uygulama:

Organik yüzeyleri foto katalizatörün oksidasyonundan 
korumak için astar (TP-20) uygulanması tavsiye edilir.

● kokuyu yokeder

ca. 

    
 150°C 'de5 dakika / 30 dakika

100    ' ye kadar yüksek ısı kurutma mümkün.°C

Ugulama şekli:
HVLP-Püskürtme tekniği ile uygulama tavsiye edilir.

rulo, fırça, batırma ve püskürtme mümkün. 

   

Uyarılar:
Kimyasallar ile çalışırken geçerli genel tehlike uyarıları ve güvenlik 

veri sayfaları geçerlidir. Kimyasalları hiçbir zaman birbirini 

karıştırmayın. 

Depolama:
Açılmamış orjinal ünite içinde oniki ay. Karanlıkta 

Ünite boyları:
5 ve 25 litreler plastik bidon içinde.

200 litre fıçı içinde.

saklayın. Depolama derecesi: 5 C ila 30 C° °

Ti
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bakteri,virüs ve diğer zararlıları yok ediyor.

havadaki zararlı maddeleri, kokuları, 
ve organik kirleri çözüyor ve böylece 
oksijen yüzeyle temas kuran molekülleri 
radikalleri oluşuyor. Aktive edilmiş 

ışık vurduğunda yüzeyde oksijen 
EikiN ürünleri fotokatalitik aktiftir. Yüzeye 

düşünülen özellikler bugün mümkün.

 katkıları ile eskiden imkansız olarak 

 küçük parçacık boyutları ve değerli metal 
daha verimli üretim yöntemleri, daha

 teknoloji yeni değil, ancak yeni ve 

 fotokatalitik özellikleri kullanılıyor. Bu 
EikiN titan ürünlerinde titanyumun

likler kazanan, ürünlerin üst başlığıdır.

dan dolayı da çok özel ve farklı özel-
mikroskopik parçacıklar içeren, bunlar- 
ziyade, birçok uygulamanın ve içinde
iyi fırsattır. Esasında teknolojiden 

teknolojilerde çıkış arayanlar için en 
Nanoteknoloji zamanımızda yeni 

TA - 04
Ürün tarifi :

TA-04 kimyasal nano teknolojik bir üründür. Ürünün

çalışma prensibi fotokataliz etkisini baz alıyor. Koruma

katmanı süper hidrofil bir yüzey yaratıyor. Kir

parçacıkları katmanın etkisi ile çözülüyor ve yağmur

tarafından yüzeyden sökülüp yıkanıyor. Geliştirilmiş

bağlanma yeteneğinden özellikle pürüzsüz ve parlatılmış

yüzeylere kullanılmalı.

Uygulama alanları:
Endüstri ve sanayi kullanımlarındaki yüksek ısıda
kaplama ve sertleşme.

2016 EikiN Nano
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Ürün 
Bilgi sayfası

Ugulama şekli:

Batırarak uygulama tavsiye edilir.

ca. 0,75 -1,0 %

8,0 
<8 nm
Anatas
2-4
1,095 g/ml

 TiO2,

PH

Kristall TiO2:

Teknik veriler :

İçeriği:
Görünüm:
Aktif madde:
Etkili ışık spektrumu:

değeri:

yapı
Birincil parçacık boyutu:

Aglomerasyon endeksi:
Spesifik yoğunluk:

Kullanım miktarı:

.
Su

şeffaf - sarımsı sıvı

475 nm 'e kadar

    20°C
75°C

CAS, EINECS, TSCA, AICS, CEPA, MITI

Kuruma / Oluşma:

30 dakika / 7 gün 'de
'de15 dakika / 120 dakika

Kuruma süresi uygulama esnasındaki 
çevre sıcaklığına ve nemine bağlıdır.

Evrak kayıt statüsü:

Ürün ve/veya içerdiği maddelerin kayıtları:

Uygulama sayfasına bakınız.

ca. 

Sıcak ortam kuruma sürecini kısaltır.

HVLP, rulo, fırça, ve püskürtme mümkün. 

Uygulama alanları:
Temelinde tüm pürüzsüz ve/veya desenli tekstil

yüzeylere,uygulamak mümkün.

►
►

●
●
● 

Ürün aşağıdaki yüzeylere optimize edilmiştir:

Her çeşit tekstillere
Teknik dokular

Özellikleri:
dezenfekte eder
kokuyu yokeder
havayı temizler

Astar uygulama:

Organik yüzeyleri foto katalizatörün oksidasyonundan

korumak için astar uygulanması tavsiye edilir.

Ürün tarifi :

TA-05 kimyasal nano teknolojik bir üründür. Ürünün

çalışma prensibi fotokataliz etkisini baz alıyor. Koruma 
katmanı antibakteriyel bir yüzey yaratıyor. Her çeşit

doku uygulaması için optimize edilmiştir. Tekstillerin 
içindeki ve çevresindeki kokuları etkili şekilde

yok eder.

Uyarılar:
Kimyasallar ile çalışırken geçerli genel tehlike uyarıları ve güvenlik 

veri sayfaları geçerlidir. Kimyasalları hiçbir zaman birbirini 

karıştırmayın. 

Depolama:
Açılmamış orjinal ünite içinde oniki ay. Karanlıkta 

Ünite boyları:
5 ve 25 litreler plastik bidon içinde.

200 litre fıçı içinde.

saklayın. Depolama derecesi: 5 C ila 30 C° °

Nakliye:
Hava, deniz ve tren nakliyesinde tehlike oluşturmaz.

Ti

info@eikin.com.tr                                                                www.eikin.com.tr  bakteri,virüs ve diğer zararlıları yok ediyor.

havadaki zararlı maddeleri, kokuları, 
ve organik kirleri çözüyor ve böylece 
oksijen yüzeyle temas kuran molekülleri 
radikalleri oluşuyor. Aktive edilmiş 

ışık vurduğunda yüzeyde oksijen 
EikiN ürünleri fotokatalitik aktiftir. Yüzeye 

düşünülen özellikler bugün mümkün.

 katkıları ile eskiden imkansız olarak 

 küçük parçacık boyutları ve değerli metal 
daha verimli üretim yöntemleri, daha

 teknoloji yeni değil, ancak yeni ve 

 fotokatalitik özellikleri kullanılıyor. Bu 
EikiN titan ürünlerinde titanyumun

likler kazanan, ürünlerin üst başlığıdır.

dan dolayı da çok özel ve farklı özel-
mikroskopik parçacıklar içeren, bunlar- 
ziyade, birçok uygulamanın ve içinde
iyi fırsattır. Esasında teknolojiden 

teknolojilerde çıkış arayanlar için en 
Nanoteknoloji zamanımızda yeni 

TA - 05

2016 EikiN Nano
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 TA - 06

Ürün 
Bilgi sayfası

ca. 0,75 -1,0 %

8,0 
<8 nm
Anatas
2-4
1,095 g/ml

 

PH

Kristall TiO2:

Teknik veriler :

İçeriği:
Görünüm:
Aktif madde:
Etkili ışık spektrumu:

değeri:

yapı
Birincil parçacık boyutu:

Aglomerasyon endeksi:
Spesifik yoğunluk:

Kullanım miktarı:

.
TiO2, Su, Ag

475 nm 'e kadar

    20°C
75°C

CAS, EINECS, TSCA, AICS, CEPA, MITI

Kuruma / Oluşma:

30 dakika / 7 gün 'de
'de15 dakika / 120 dakika

Kuruma süresi uygulama esnasındaki 
çevre sıcaklığına ve nemine bağlıdır.

Evrak kayıt statüsü:

Ürün ve/veya içerdiği maddelerin kayıtları:

ca. 

Sıcak ortam kuruma sürecini kısaltır.

Uygulama alanları:
Temelinde tüm pürüzsüz ve/veya desenli 

yüzeylere,uygulamak mümkün.

►
►

●
●

Ürün aşağıdaki yüzeylere optimize edilmiştir:

Her türlü hijyenik alanlarda (Tıp, Sağlık, Mutfak v.b.)
Tıbbi cihazlar, envanter, koruyucu giysi

Özellikleri:
dezenfekte eder
kokuyu yokeder

Astar uygulama:

Organik yüzeyleri foto katalizatörün oksidasyonundan

korumak için astar uygulanması tavsiye edilir.

şeffaf - opak sıvı

Uygulama sayfasına bakınız.

► Hava filtrelerin dezenfesiyonunda 

Ugulama şekli:
HVLP-Püskürtme tekniği ile uygulama tavsiye edilir.

rulo, fırça, batırma ve püskürtme mümkün. 

Ürün tarifi :

TA-06 kimyasal nano teknolojik bir üründür. Ürünün

çalışma prensibi fotokataliz etkisini baz alıyor. Koruma

katmanı antimikrobiyel bir yüzey yaratıyor. Organik
maddeler, virüsler, bakteriler ve mikroplar katmanın
etkisi ile çözülüyor. Nano gümüş katkısından
dolayı katmanın koruması çok az ışıktada etkisini
gösteriyor. Bakterilerin ve mikroplarin öldürülmesinden

Sanayi uygulamalarında yüksek ısılı kurutma mümkün.

Uyarılar:
Kimyasallar ile çalışırken geçerli genel tehlike uyarıları ve güvenlik 

veri sayfaları geçerlidir. Kimyasalları hiçbir zaman birbirini 

karıştırmayın. 

Depolama:
Açılmamış orjinal ünite içinde oniki ay. Karanlıkta 

Ünite boyları:
5 ve 25 litreler plastik bidon içinde.

200 litre fıçı içinde.

saklayın. Depolama derecesi: 5 C ila 30 C° °

sonra hiçbir zehirli kalıntı oluşmuyor (Endotoksin)

Nakliye:
Hava, deniz ve tren nakliyesinde tehlike oluşturmaz.

Ti

info@eikin.com.tr                                                                www.eikin.com.tr

bakteri,virüs ve diğer zararlıları yok ediyor.

havadaki zararlı maddeleri, kokuları, 
ve organik kirleri çözüyor ve böylece 
oksijen yüzeyle temas kuran molekülleri 
radikalleri oluşuyor. Aktive edilmiş 

ışık vurduğunda yüzeyde oksijen 
EikiN ürünleri fotokatalitik aktiftir. Yüzeye 

düşünülen özellikler bugün mümkün.
katkıları ile eskiden imkansız olarak 

küçük parçacık boyutları ve değerli metal 
daha verimli üretim yöntemleri, daha
teknoloji yeni değil, ancak yeni ve 
fotokatalitik özellikleri kullanılıyor. Bu 
EikiN titan ürünlerinde titanyumun

likler kazanan, ürünlerin üst başlığıdır.

dan dolayı da çok özel ve farklı özel-
mikroskopik parçacıklar içeren, bunlar- 
ziyade, birçok uygulamanın ve içinde
iyi fırsattır. Esasında teknolojiden 

teknolojilerde çıkış arayanlar için en 
Nanoteknoloji zamanımızda yeni 

2016 EikiN Nano
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 TA - 07

Ürün 
Bilgi sayfası

Ugulama şekli:

ca. 0,9 %

8,0 
<8 nm
Anatas
2-4
1,008 g/ml

 TiO2,

PH

Kristall TiO2:

Teknik veriler :

İçeriği:
Görünüm:
Aktif madde:
Etkili ışık spektrumu:

değeri:

yapı
Birincil parçacık boyutu:

Aglomerasyon endeksi:
Spesifik yoğunluk:

Kullanım miktarı:

.
Su

şeffaf - sarımsı sıvı

475 nm 'e kadar

    20°C
 75°C

CAS, EINECS, TSCA, AICS, CEPA, MITI

Kuruma / Oluşma:

30 dakika / 7 gün 'de
'de15 dakika / 120 dakika

Kuruma süresi uygulama esnasındaki 
çevre sıcaklığına ve nemine bağlıdır.

Koruma tabakasının dayanıklılığı:
Doğru uygulamada ve kullanımda en az 10 yıl.

Evrak kayıt statüsü:

Ürün ve/veya içerdiği maddelerin kayıtları:

Uygulama alanları:
Temelinde tüm kapalı ve emici madeni zeminlerde,

uygulamak mümkün.

►
►
►

●
●
● 

Ürün aşağıdaki yüzeylere optimize edilmiştir:

Madeni Sıvalar
Madeni Boyalı Dış Cepheler
Beton / Hazır Beton parçaları

Özellikleri:
kendini temizler
UV-Koruma / NO  - Ayrıştırma
yosun ve alg önleyici

Astar uygulama:
Organik yüzeyleri foto katalizatörün oksidasyonundan

korumak için astar TP-21 uygulanması tavsiye edilir.

kokuyu yokeder

ca. 

    

Uygulama sayfasına bakınız.

HVLP-Püskürtme tekniği ile uygulama tavsiye edilir.

rulo, fırça, batırma ve püskürtme mümkün. 

havayı temizler

Uyarılar:
Kimyasallar ile çalışırken geçerli genel tehlike uyarıları ve güvenlik 

veri sayfaları geçerlidir. Kimyasalları hiçbir zaman birbirini 

karıştırmayın. 

Depolama:
Açılmamış orjinal ünite içinde oniki ay. Karanlıkta 

Ünite boyları:
5 ve 25 litreler plastik bidon içinde.

200 litre fıçı içinde.

saklayın. Depolama derecesi: 5 C ila 30 C° °

Ürün tarifi :
TA-07 kimyasal nano teknolojik bir üründür. Ürünün

çalışma prensibi fotokataliz etkisini baz alıyor. Yüzeye

ışık vurduğunda yüzeyde oksijen radikalleri oluşuyor.

Aktive edilmiş oksijen, yüzeyle temas kuran parçacıkları
katmanın etkisi ile çözüyor ve yağmur tarafından
yüzeyden sökülüp yıkanıyor. Böylece kendini

temizleyen yüzey elde ediliyor. Yosun ve bitki
tutunması uzun süreli engelleniyor.

Sertleşme +10 C den 100 C ye kadar.° °

► Taş / Doğal Taş

x

●
●

Çok aşırı emici yüzeylerde astar TP-25 uygulanması

tavsiye edilir.

Ti

info@eikin.com.tr                                                                www.eikin.com.tr

bakteri,virüs ve diğer zararlıları yok ediyor.

havadaki zararlı maddeleri, kokuları, 
ve organik kirleri çözüyor ve böylece 
oksijen yüzeyle temas kuran molekülleri 
radikalleri oluşuyor. Aktive edilmiş 

ışık vurduğunda yüzeyde oksijen 
EikiN ürünleri fotokatalitik aktiftir. Yüzeye 

düşünülen özellikler bugün mümkün.
katkıları ile eskiden imkansız olarak 

küçük parçacık boyutları ve değerli metal 
daha verimli üretim yöntemleri, daha
teknoloji yeni değil, ancak yeni ve 
fotokatalitik özellikleri kullanılıyor. Bu 
EikiN titan ürünlerinde titanyumun

likler kazanan, ürünlerin üst başlığıdır.

dan dolayı da çok özel ve farklı özel-
mikroskopik parçacıklar içeren, bunlar- 
ziyade, birçok uygulamanın ve içinde
iyi fırsattır. Esasında teknolojiden 

teknolojilerde çıkış arayanlar için en 
Nanoteknoloji zamanımızda yeni 

2016 EikiN Nano



TA - 10

Ürün 
Bilgi sayfası

1%
3,5 - 5,5
8 - 25 nm
Anatas
2-4

 TiO2,

PH

Kristall TiO2:

Teknik veriler :

İçeriği:
Görünüm:
Aktif madde:

değeri:

yapı
Birincil parçacık boyutu:

Aglomerasyon endeksi:

Kullanım miktarı:

.
Su

yarı saydam sıvı

    20

°C

CAS, EINECS, TSCA, AICS, CEPA, MITI

Kuruma / Oluşma:

15 dakika ile 12 saat arası 'de

75    'ye ısıtılması tavsiye edilir. Sertleşme için 

15 dakika 200     tutulması uygundur.

Evrak kayıt statüsü:

Ürün ve/veya içerdiği maddelerin kayıtları:

25 - 40 ml/m

Endüstriyel uygulamada yüzeyin uygulamadan önce 

SiO   , Alkol2,

2

ca

 
Katmanın sertlik derecesi: 7H

Koruma tabakasının dayanıklılığı:
Doğru uygulamada ve kullanımda en az 15 yıl.

°C

Uyarılar:
Kimyasallar ile çalışırken geçerli genel tehlike uyarıları ve güvenlik 

veri sayfaları geçerlidir. Kimyasalları hiçbir zaman birbirini 

karıştırmayın. Ürün alkol içeriyor. Uygulama esnasında sigara ve 

açık ateşle yaklaşmayın.

Uygulama alanları:
PV modüllerine Anti-Reflex koruma katmanı

uygulamak mümkün.

►
►

●
●
● 

Ürün aşağıdaki yüzeylere optimize edilmiştir:

tüm modüllerin cam yüzeylerine
Low-Iron cam (düşük demir)

Özellikleri:

çizilmelere karşı korur

kendini temizler

Ugulama şekli:
HVLP-Püskürtme tekniği ile uygulama tavsiye edilir.

Astar uygulama:
Astar uygulanmasına gerek yok.

Temelinde tüm desenli ve parlak cam yüzeylere,

uygulamak mümkün.

su yayıcı yüzeyler (Süper hidrofil)

● modülün verimliliğini arttırır

Endüstriyel uygulamada batırma ile mümkün.

9

°C

Depolama:
Açılmamış orjinal ünite içinde oniki ay. Karanlıkta 

Ünite boyları:
5 ve 25 litreler plastik bidon içinde.

200 litre fıçı içinde.

saklayın. Depolama derecesi: 5 C ila 30 C° °

Ürün tarifi :

TA-10 kimyasal nano teknolojik bir üründür. Ürünün

çalışma prensibi fotokataliz etkisini baz alıyor. Koruma

katmanı süper hidrofil bir yüzey yaratıyor. Kir

parçacıkları katmanın etkisi ile çözülüyor ve yağmur

tarafından yüzeyden sökülüp yıkanıyor.

Koruma katmanı modüllerin üzerindeki cam yüzeye

vuran güneş ışıklarının yansımasını azaltıyor ve camın

geçirgenliğini (Transmission) arttırıyor. Koruma tabakası

modülün verimliliğini %3'e kadar arttırıyor.

Ti

info@eikin.com.tr                                                                www.eikin.com.tr

bakteri,virüs ve diğer zararlıları yok ediyor.

havadaki zararlı maddeleri, kokuları, 
ve organik kirleri çözüyor ve böylece 
oksijen yüzeyle temas kuran molekülleri 
radikalleri oluşuyor. Aktive edilmiş 

ışık vurduğunda yüzeyde oksijen 
EikiN ürünleri fotokatalitik aktiftir. Yüzeye 

düşünülen özellikler bugün mümkün.
katkıları ile eskiden imkansız olarak 

küçük parçacık boyutları ve değerli metal 
daha verimli üretim yöntemleri, daha
teknoloji yeni değil, ancak yeni ve 
fotokatalitik özellikleri kullanılıyor. Bu 
EikiN titan ürünlerinde titanyumun

likler kazanan, ürünlerin üst başlığıdır.

dan dolayı da çok özel ve farklı özel-
mikroskopik parçacıklar içeren, bunlar- 
ziyade, birçok uygulamanın ve içinde
iyi fırsattır. Esasında teknolojiden 

teknolojilerde çıkış arayanlar için en 
Nanoteknoloji zamanımızda yeni 

2016 EikiN Nano

TA - 10
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Ürün 
Bilgi sayfası

Ugulama şekli:

HVLP-Püskürtme tekniği ile uygulama tavsiye edilir.

ca. 0,9 %

6,5 - 8,5 
<8 nm
Amorph --> Anatas
2-4
1,008 g/ml

 TiO2,

PH

Kristall TiO2:

Teknik veriler :

İçeriği:
Görünüm:
Aktif madde:
Etkili ışık spektrumu:

değeri:

yapı
Birincil parçacık boyutu:

Aglomerasyon endeksi:
Spesifik yoğunluk:

Kullanım miktarı:

.
Su

şeffaf - sarımsı sıvı

400 nm 'e kadar

CAS, EINECS, TSCA, AICS, CEPA, MITI

Kuruma / Oluşma:

Koruma tabakasının dayanıklılığı:
Doğru uygulamada ve kullanımda en az 10 yıl.

Evrak kayıt statüsü:

Ürün ve/veya içerdiği maddelerin kayıtları:►
►
►

●
●
●

Ürün aşağıdakilerin sanayi üretimi için optimize edilmiştir:

Cam
Sırlı fayans
Seramik/ sıhhi seramik

Özellikleri:
kendini temizler
su yayıcı (hidrofil) yüzeyler

Astar uygulama:

●

35 - 40 ml/m

anti parmak izi

buğulanmama

TA-11 kullanıldığında astar uygulanmasına gerek yok.

ca. 

Kuruma/sertleşme en azından 400     ve 30 dakikalık °C
bir süreçle gerçekleştirilir. Yüzeyin özelliklerine göre
en iyi sertleşme parametreleri değişebilir. Ançak derece
hiçbir şekilde 600     geçmemeli.°C

Uyarılar:
Kimyasallar ile çalışırken geçerli genel tehlike uyarıları ve güvenlik 

veri sayfaları geçerlidir. Kimyasalları hiçbir zaman birbirini 

karıştırmayın. 

Depolama:
Açılmamış orjinal ünite içinde oniki ay. Karanlıkta 

Ünite boyları:
5 ve 25 litreler plastik bidon içinde.

200 litre fıçı içinde.

saklayın. Depolama derecesi: 5 C ila 30 C° °

Ürün tarifi :

TA-11 kimyasal nano teknolojik bir üründür. Ürünün

çalışma prensibi fotokataliz etkisini baz alıyor. Koruma

katmanı süper hidrofil bir yüzey yaratıyor. Kir

parçacıkları katmanın etkisi ile çözülüyor ve yağmur

tarafından yüzeyden sökülüp yıkanıyor. Camlarda katmanın

etkisi ile yağmurda  rahatsız edici damlacıklar ve görünütü

bozukluğu oluşmuyor ve camlar şeffaf kalıyor.

Ürün özellikle sanayi üretimi uygulamaları için

hazırlanmiş. Üründe kullanılan Titan dioksit amorf

şeklindedir ve fotokatalitik tepkimesini ancak 400

dereceye ısıtıldığında gösteriyor. Bu işlem esnasında
ürün yüzeyle mükemmel bir bağ oluşturuyor.

°C

Uygulama alanları:
Temelinde tüm cam, seramik ve sırlı yüzeylerde

uygulamak mümkün.

2

Ti
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bakteri,virüs ve diğer zararlıları yok ediyor.

havadaki zararlı maddeleri, kokuları, 
ve organik kirleri çözüyor ve böylece 
oksijen yüzeyle temas kuran molekülleri 
radikalleri oluşuyor. Aktive edilmiş 

ışık vurduğunda yüzeyde oksijen 
EikiN ürünleri fotokatalitik aktiftir. Yüzeye 

düşünülen özellikler bugün mümkün.
katkıları ile eskiden imkansız olarak 

küçük parçacık boyutları ve değerli metal 
daha verimli üretim yöntemleri, daha
teknoloji yeni değil, ancak yeni ve 
fotokatalitik özellikleri kullanılıyor. Bu 
EikiN titan ürünlerinde titanyumun

likler kazanan, ürünlerin üst başlığıdır.

dan dolayı da çok özel ve farklı özel-
mikroskopik parçacıklar içeren, bunlar- 
ziyade, birçok uygulamanın ve içinde
iyi fırsattır. Esasında teknolojiden 

teknolojilerde çıkış arayanlar için en 
Nanoteknoloji zamanımızda yeni 

2016 EikiN Nano
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Ürün 
Bilgi sayfası

ca. 0,7 - 1,0 %

7,0 - 8,0,0 
<8 nm
Anatas
2-6
1,105 g/ml

Teknik veriler :

İçeriği:
Görünüm:
Aktif madde:
Etkili ışık spektrumu:
pH değeri:

Kristall yapı  TiO  :
Birincil parçacık boyutu:

Aglomerasyon endeksi:
Spesifik yoğunluk:

Kullanım miktarı:

.

475 nm 'e kadar

●
●
● 

Özellikleri:
Bakterileri, küf mantarını ve sporunu  minimuma indirir.
Alerjiyi tetikleyen maddeleri devre dışı bırakır.

İnsanlara, diğer canlılara ve çevreye zararsızdır.

Astar uygulama:

Organik yüzeyleri foto katalizatörün oksidasyonundan

korumak için astar uygulanması tavsiye edilir.

● Gıda üretimi alanlarında kullanımı sertifikalıdır.

ca. 

Ürün tarifi :

TA-16 kimyasal nano teknolojik bir üründür. Ürünün
çalışma prensibi fotokataliz etkisini baz alıyor. Katman süt rengi sıvı

Uygulama sayfasına bakınız.

    20°C
 75°C

CAS, EINECS, TSCA, AICS, CEPA, MITI

Kuruma / Oluşma:

30 dakika / 7 gün de
de15 dakika / 120 dakika

Evrak kayıt statüsü:

Ürün ve/veya içerdiği maddelerin kayıtları:

Ugulama şekli:
HVLP-Püskürtme tekniği ile uygulama tavsiye edilir.

rulo, fırça, batırma ve püskürtme mümkün. 
Uyarılar:
Kimyasallar ile çalışırken geçerli genel tehlike uyarıları ve güvenlik 

veri sayfaları geçerlidir. Kimyasalları hiçbir zaman birbirini 

karıştırmayın. 

Depolama:
Açılmamış orjinal ünite içinde oniki ay. Karanlıkta 

Ünite boyları:
5 ve 25 litreler plastik bidon içinde.

200 litre fıçı içinde.

saklayın. Depolama derecesi: 5 C ila 30 C° °

maddeler, virüsler, bakteriler, mikroplar ve küf
etkin bir biçimde etkisiz hale getiriliyor.

antimikrobiyel yüzeylerin oluşmasını sağlıyor. Organik

Titandioksit, sabit Halogenlerin ve Carbamatların
kombinasyonu ile direk ışık kaynağı olmadanda
mantar engelleyici etkisi mevcut.

Uygulama alanları:

Temelinde tüm pürüzsüz ve/veya desenli yüzeylere
uygulamak mümkün.

►
►

Ürün aşağıdaki yüzeylere optimize edilmiştir:

Her çeşit hijyen alanları (Gıda üretimi, Mutfak..)
Küflü yüzeylerin onarımından sonra veya küfe

Küflü yüzeylerin onarımındaki kombinasyon►
ürünlerindeki aktif madde.

karşı koruma olarak son kat uygulama tabakası.

TiO  ,Ag, Halogenler, Acrylatlar2

Nakliye:
Hava, deniz ve tren nakliyesinde tehlike oluşturmaz.

Kuruma süresi uygulama esnasındaki 
çevre sıcaklığına ve nemine bağlıdır.

Sıcak ortam kuruma sürecini kısaltır.

Endüstriyel uygulamalarda yüksek derece
kurutma mümkündür.

Ti
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bakteri,virüs ve diğer zararlıları yok ediyor.

havadaki zararlı maddeleri, kokuları, 
ve organik kirleri çözüyor ve böylece 
oksijen yüzeyle temas kuran molekülleri 
radikalleri oluşuyor. Aktive edilmiş 

ışık vurduğunda yüzeyde oksijen 
EikiN ürünleri fotokatalitik aktiftir. Yüzeye 

düşünülen özellikler bugün mümkün.
katkıları ile eskiden imkansız olarak 

küçük parçacık boyutları ve değerli metal 
daha verimli üretim yöntemleri, daha
teknoloji yeni değil, ancak yeni ve 
fotokatalitik özellikleri kullanılıyor. Bu 
EikiN titan ürünlerinde titanyumun

likler kazanan, ürünlerin üst başlığıdır.

dan dolayı da çok özel ve farklı özel-
mikroskopik parçacıklar içeren, bunlar- 
ziyade, birçok uygulamanın ve içinde
iyi fırsattır. Esasında teknolojiden 

teknolojilerde çıkış arayanlar için en 
Nanoteknoloji zamanımızda yeni 

2016 EikiN Nano
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TA - 17

►

►

  

Si ,TiO2 ,H2O
 

 
 425  nm ye kadar

 ca. 7,9 %
ca. 8,0
<8 nm

 Anatas
2-4
0,998 g/ml

 

                  +20°C de

 +10°C ile +70°C

CAS, EINECS, TSCA, AICS, CEPA, MITI

Ürün 
Bilgi sayfasıTi

bakteri,virüs ve diğer zararlıları yok ediyor.

havadaki zararlı maddeleri, kokuları, 
ve organik kirleri çözüyor ve böylece 
oksijen yüzeyle temas kuran molekülleri 
radikalleri oluşuyor. Aktive edilmiş 

ışık vurduğunda yüzeyde oksijen 
EikiN ürünleri fotokatalitik aktiftir. Yüzeye 

düşünülen özellikler bugün mümkün.
katkıları ile eskiden imkansız olarak 

küçük parçacık boyutları ve değerli metal 
daha verimli üretim yöntemleri, daha
teknoloji yeni değil, ancak yeni ve 
fotokatalitik özellikleri kullanılıyor. Bu 
EikiN titan ürünlerinde titanyumun

likler kazanan, ürünlerin üst başlığıdır.

dan dolayı da çok özel ve farklı özel-
mikroskopik parçacıklar içeren, bunlar- 
ziyade, birçok uygulamanın ve içinde
iyi fırsattır. Esasında teknolojiden 

teknolojilerde çıkış arayanlar için en 
Nanoteknoloji zamanımızda yeni 

Teknik veriler :
İçeriği:
Görünüm:

Etkili ışık spektrumu:
Aktif madde:
pH değeri:
Birincil parçacık boyutu:
Kristall yapı  TiO  :2
Aglomerasyon endeksi:
Spesifik yoğunluk:

Kullanım miktarı: Uygulama sayfasına bakınız.

Kuruma / Oluşma:
30 dakika / 7 gün
Kuruma süresi uygulama esnasındaki 
çevre sıcaklığına ve nemine bağlıdır.
Kürlenme ısı aralığı

Evrak kayıt statüsü:

Ürün ve/veya içerdiği maddelerin kayıtları:

Depolama:
Açılmamış orjinal ünite içinde altı ay. Karanlıkta 
saklayın. Depolama derecesi: 5°C ila 30°C

Ünite boyları:
5 ve 25 litreler plastik bidon içinde.

200 litre fıçı içinde.

Uyarılar:
Kimyasallar ile çalışırken geçerli genel tehlike uyarıları ve güvenlik 

veri sayfaları geçerlidir. Kimyasalları hiçbir zaman birbirini 

karıştırmayın. 

Koruma tabakasının dayanıklılığı:
Doğru uygulamada ve kullanımda en az 5 yıl.

kuruduktan sonra şeffaf
opak sıvı , yarı saydam sıvı

O2TA-17 mineralik yüzeylerin kaplanması için hibrid 
bir üründür. Kaplama iyi nüfuz eder ve hidrofobik 
özellikler sağlar. Buna ek olarak, kaplama, organik 
bileşikleri moleküler düzeyde sadece ışık yoluyla 
parçalayabilir. Bozulma artıkları yağmur suyu ile 
yıkanır. Yüzey kendi kendini temizler. Işık yoğun-
luğuna bağlı olarak yosun ve alglerin büyümesi 
engellenecek veya tamamen önlenecektir.

Ürün tarifi :

info@eikin.com.tr                                                                www.eikin.com.tr2016 EikiN Nano
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Ugulama şekli:
HVLP-Püskürtme tekniği ile uygulama tavsiye edilir.

rulo, fırça, batırma ve püskürtme mümkün. 

Astar uygulama:

Çok emici yüzeylerde ürün sarfiyatını azaltmak için su
bazlı TP-25 astarın uygulanması tavsiye edilir.

Özellikleri:
fotokatlitik etkiyle kendini temizler
UV-Koruma / NO  - Ayrıştırma
yosun ve alg önleyici

su itici yüzey oluşturur

●
●
● 
●

x

Uygulama alanları:
Temelinde tüm kaplamasız ve emici madeni
zeminlerde,uygulamak mümkün.

Beton / Hazır Beton parçaları

Çoğu Taş / Doğal Taş (mermer hariç)

Kullanmadan önce TA2217'yi iyice karıştırın veya 
çalkalayın. HVLP-sprey tekniği veya endüstriyel 
uygulama biçimleri ile ilgili daha ayrıntılı bilgi ilgili 
uygulama veri sayfasında bulunabilir.



 TA - 19
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Ürün 
Bilgi sayfası

2,3 - 2,5 %

8,0 
<8 nm
Anatas
2-4
1,023 g/ml

 TiO2,

PH

Kristall TiO2:

Teknik veriler :

İçeriği:
Görünüm:
Aktif madde:
Etkili ışık spektrumu:

değeri:

yapı
Birincil parçacık boyutu:

Aglomerasyon endeksi:
Spesifik yoğunluk:

Kullanım miktarı:

.
Su

şeffaf - sarımsı sıvı

475 nm 'e kadar
ca. 

Uygulama sayfasına bakınız.

    20°C

CAS, EINECS, TSCA, AICS, CEPA, MITI

Kuruma / Oluşma:

30 dakika ile 24 saat arası 'de

Evrak kayıt statüsü:

Ürün ve/veya içerdiği maddelerin kayıtları:

Nakliye:
Hava, deniz ve tren nakliyesinde tehlike oluşturmaz.

Kuruma süresi uygulama esnasındaki 
çevre sıcaklığına ve nemine bağlıdır.

Sıcak ortam kuruma sürecini kısaltır.

Sanayi uygulamalarında yüksek ısılı kurutma mümkün.

Uygulama alanları:

►
►

●
●
● 

Ürün aşağıdaki yüzeylere optimize edilmiştir:

İç mekanlar
Her çeşit araç içleri

Özellikleri:

kokuyu yokeder
havayı temizler

Astar uygulama:

Organik yüzeyleri foto katalizatörün oksidasyonundan

korumak için astar uygulanması tavsiye edilir.

Klima ve filtre tesisatlarının parça ve hava►

kendini temizler (pürüzsüz yüzey)

Ugulama şekli:
HVLP-Püskürtme tekniği ile uygulama tavsiye edilir.

rulo, fırça, batırma ve püskürtme mümkün. 

Uyarılar:
Kimyasallar ile çalışırken geçerli genel tehlike uyarıları ve güvenlik 

veri sayfaları geçerlidir. Kimyasalları hiçbir zaman birbirini 

karıştırmayın. 

Depolama:
Açılmamış orjinal ünite içinde oniki ay. Karanlıkta 

Ünite boyları:
5 ve 25 litreler plastik bidon içinde.

200 litre fıçı içinde.

saklayın. Depolama derecesi: 5 C ila 30 C° °

Ürün tarifi :
TA-19 kimyasal nano teknolojik bir üründür. Ürünün
çalışma prensibi fotokataliz etkisini baz alıyor. Koruma
katmanı mekanlarda sağlıklı ve kokusuz hava yaratıyor.
Organik maddeler, virüsler, bakteriler ve mikroplar
katmanın etkisi ile çözülüyor. Fotokatalitik reaksiyon
için gün ışığı ile beraber her türlü ışık kaynağı yeterlidir,
ayrıca  küf  oluşumunu  engeller. TA19  çözücü
içermediğinden insanlara ve diğer canlılara tehlike
oluşturmaz.

Temelinde tüm renkli, pürüzsüz ve/veya desenli
yüzeylere uygulamak mümkün.

filtreleri.

● küf oluşumunu engelleyici

Ti
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bakteri,virüs ve diğer zararlıları yok ediyor.

havadaki zararlı maddeleri, kokuları, 
ve organik kirleri çözüyor ve böylece 
oksijen yüzeyle temas kuran molekülleri 
radikalleri oluşuyor. Aktive edilmiş 

ışık vurduğunda yüzeyde oksijen 
EikiN ürünleri fotokatalitik aktiftir. Yüzeye 

düşünülen özellikler bugün mümkün.
katkıları ile eskiden imkansız olarak 

küçük parçacık boyutları ve değerli metal 
daha verimli üretim yöntemleri, daha
teknoloji yeni değil, ancak yeni ve 
fotokatalitik özellikleri kullanılıyor. Bu 
EikiN titan ürünlerinde titanyumun

likler kazanan, ürünlerin üst başlığıdır.

dan dolayı da çok özel ve farklı özel-
mikroskopik parçacıklar içeren, bunlar- 
ziyade, birçok uygulamanın ve içinde
iyi fırsattır. Esasında teknolojiden 

teknolojilerde çıkış arayanlar için en 
Nanoteknoloji zamanımızda yeni 

2016 EikiN Nano
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Ürün 
Bilgi sayfası

15% (+/- 1,5%) 

7,5 - 9,0 
<8 nm
Anatas
20 - 30
1,08 - 1,13 g/ml

 TiO2,

PH

Kristall TiO2:

Teknik veriler :

İçeriği:
Görünüm:
Aktif madde:
Etkili ışık spektrumu:

değeri:

yapı
Birincil parçacık boyutu:

Aglomerasyon endeksi:
Spesifik yoğunluk:

.
Su

375 nm 'e kadar

Uygulama alanları:

►
►
►

●
●
●

Yapı malzeme üretiminde
Boyalar ve lake üretiminde
Kozmetik ürünler üretiminde

Özellikleri:
kendini temizler

UV koruma
yosun ve alg önleyici

Astar uygulama:

Organik yüzeyleri foto katalizatörün oksidasyonundan

korumak için astar uygulanması tavsiye edilir.

ca. 

Ürün tarifi :

TK-15 kimyasal nano teknolojik bir üründür. Ürünün
çalışma prensibi fotokataliz etkisini baz alıyor. Koruma
Yüksek derecede konsantre olan süspansiyon

su bazlıdır ve içerdiği birincil partikül boyutundan
ötürü aşırı reaktiftir. Çok düşük topaklanma eğilimden

işlenmesi çok kolay ve endüstriyel uygulama için

mükemmel bir ürün.

● havayı temizler

CAS, EINECS, TSCA, AICS, CEPA, MITI

Evrak kayıt statüsü:

Ürün ve/veya içerdiği maddelerin kayıtları:

Katman olarak uygulanabilir veya üretim esnasında 

ham maddenin içine karıştırılanabilir süspansiyon.

Ürün aşağıdakilerine uygundur:

şeffaf-beyaz renkli sıvı

Nakliye:
Hava, deniz ve tren nakliyesinde tehlike oluşturmaz.

► Su ve Hava temizleyen bileşenlerde

Ugulama şekli:
HVLP-Püskürtme 

Rulo ve batırma

Ham maddeye karıştırma

Uyarılar:
Kimyasallar ile çalışırken geçerli genel tehlike uyarıları ve güvenlik 

veri sayfaları geçerlidir. Kimyasalları hiçbir zaman birbirini 

karıştırmayın. 

Depolama:
Açılmamış orjinal ünite içinde oniki ay. Karanlıkta 

Ünite boyları:
5 ve 25 litreler plastik bidon içinde.

200 litre fıçı içinde.

saklayın. Depolama derecesi: 5 C ila 30 C° °

Ti
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bakteri,virüs ve diğer zararlıları yok ediyor.

havadaki zararlı maddeleri, kokuları, 
ve organik kirleri çözüyor ve böylece 
oksijen yüzeyle temas kuran molekülleri 
radikalleri oluşuyor. Aktive edilmiş 

ışık vurduğunda yüzeyde oksijen 
EikiN ürünleri fotokatalitik aktiftir. Yüzeye 

düşünülen özellikler bugün mümkün.
katkıları ile eskiden imkansız olarak 

küçük parçacık boyutları ve değerli metal 
daha verimli üretim yöntemleri, daha
teknoloji yeni değil, ancak yeni ve 
fotokatalitik özellikleri kullanılıyor. Bu 
EikiN titan ürünlerinde titanyumun

likler kazanan, ürünlerin üst başlığıdır.

dan dolayı da çok özel ve farklı özel-
mikroskopik parçacıklar içeren, bunlar- 
ziyade, birçok uygulamanın ve içinde
iyi fırsattır. Esasında teknolojiden 

teknolojilerde çıkış arayanlar için en 
Nanoteknoloji zamanımızda yeni 

2016 EikiN Nano
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Ürün 
Bilgi sayfası

99 % (+/- 0,5%)

4,0 - 5,0,
<10 nm
Anatas
1855
4,26,  g/ml

 TiO2

PH

Kristall TiO2:

Teknik veriler :

İçeriği:
Görünüm:
Aktif madde:
Etkili ışık spektrumu:

değeri:

yapı
Birincil parçacık boyutu:

Erime derecesi:
Spesifik yoğunluk:

Çözünme:

.

395 nm 'e kadar

Uygulama alanları:

►
►
►

●
●
●

Yapı malzemeleri üretimi
Beton yapı elemanları üretimi
Su ve hava temizliği malzeme üretimi

Özellikleri:
kendini temizler
suyu temizler

yosun ve alg önleyici

ca. 

Ürün tarifi :

TK-10 kimyasal nano teknolojik bir üründür. Ürünün
çalışma prensibi fotokataliz etkisini baz alıyor.

● havayı temizler

beyaz toz

Suda çözülmez

CAS, EINECS, TSCA, AICS, CEPA, MITI

Evrak kayıt statüsü:

Ürün ve/veya içerdiği maddelerin kayıtları:

Ugulama şekli:
Ham maddenin içine karıştırılır.

Üretim aşamasında ham maddenin içine kariştırılabilir

toz .

Ürün aşağıdaki yüzeylere optimize edilmiştir:

Uyarılar:
Kimyasallar ile çalışırken geçerli genel tehlike uyarıları ve güvenlik 

veri sayfaları geçerlidir. Kimyasalları hiçbir zaman birbirini 

karıştırmayın. 

Depolama:
Açılmamış orjinal ünite içinde oniki ay. Karanlıkta 

Ünite boyları:
5, 25 ve 200 kg

saklayın. Depolama derecesi: 5 C ila 30 C° °

TK-10 nano boyutunda toz parçacıklı saf ve yüksek
etkileşmeye sahip Titanyumdioksit tozdur. Çok küçük
partikül boyutundan dolayı geniş çaplı kullanım imkanı
sunmaktadır.

°C

Nakliye:
Hava, deniz ve tren nakliyesinde tehlike oluşturmaz.

Ti
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bakteri,virüs ve diğer zararlıları yok ediyor.

havadaki zararlı maddeleri, kokuları, 
ve organik kirleri çözüyor ve böylece 
oksijen yüzeyle temas kuran molekülleri 
radikalleri oluşuyor. Aktive edilmiş 

ışık vurduğunda yüzeyde oksijen 
EikiN ürünleri fotokatalitik aktiftir. Yüzeye 

düşünülen özellikler bugün mümkün.
katkıları ile eskiden imkansız olarak 

küçük parçacık boyutları ve değerli metal 
daha verimli üretim yöntemleri, daha
teknoloji yeni değil, ancak yeni ve 
fotokatalitik özellikleri kullanılıyor. Bu 
EikiN titan ürünlerinde titanyumun

likler kazanan, ürünlerin üst başlığıdır.

dan dolayı da çok özel ve farklı özel-
mikroskopik parçacıklar içeren, bunlar- 
ziyade, birçok uygulamanın ve içinde
iyi fırsattır. Esasında teknolojiden 

teknolojilerde çıkış arayanlar için en 
Nanoteknoloji zamanımızda yeni 

2016 EikiN Nano

TK - 10
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Ürün 
Bilgi sayfası

ca.0,65 -0,9%
7,0 

<3 nm
10

1,0065 g/ml

 TiO2,

PH

Teknik veriler :

İçeriği:
Görünüm:
Aktif madde:

değeri:
Birincil parçacık boyutu:
Aglomerasyon endeksi:
Spesifik yoğunluk:

.
Su

şeffaf - sarımsı sıvı

    20°C
75°C

CAS, EINECS, TSCA, AICS, CEPA, MITI

Kuruma / Oluşma:

30 dakika / 7 gün 'de
'de15 dakika / 120 dakika

Kuruma süresi uygulama esnasındaki 
çevre sıcaklığına ve nemine bağlıdır.

Koruma tabakasının dayanıklılığı:
Doğru uygulamada ve kullanımda en az 10 yıl.

Evrak kayıt statüsü:

Ürün ve/veya içerdiği maddelerin kayıtları:

Uygulama alanları:

►

●

● 

Tüm emici olmayan ve pürüzsüz yüzeylere
astar uygulaması.

Özellikleri:
organik zeminlerin oksidasyondan korumak
için astar

Ti-katmanın yüzeyle bağlarını güçlendirmek

 için astar

ca. 

Ürün tarifi :

TP-20 kimyasal nano teknolojik bir üründür. Ürünün

molekular yapının modifikasyonu ile TiO  nin

fotokatalitik tepkimesi engellendi. Bu modifikasyon

sayesinde Titanyum dioksit  veya UV uygulamalarından
önce astar olarak kullanılabilir. TP-20'nin organik

● UV koruma katmanı

<

Nakliye:
Hava, deniz ve tren nakliyesinde tehlike oluşturmaz.

Ugulama şekli:
HVLP-Püskürtme tekniği ile uygulama tavsiye edilir.

rulo, fırça ve batırma mümkün. 

TA serisinin diğer ürünleri ile birleşimi "ıslağa ıslak" 
şeklinde uygulanması mümkün.

yüzeyle çok iyi bağlanma özelliği vardır.

2

Uyarılar:
Kimyasallar ile çalışırken geçerli genel tehlike uyarıları ve güvenlik 

veri sayfaları geçerlidir. Kimyasalları hiçbir zaman birbirini 

karıştırmayın. 

Depolama:
Açılmamış orjinal ünite içinde oniki ay. Karanlıkta 

Ünite boyları:
5 ve 25 litreler plastik bidon içinde.

200 litre fıçı içinde.

saklayın. Depolama derecesi: 5 C ila 30 C° °

Ti
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bakteri,virüs ve diğer zararlıları yok ediyor.

havadaki zararlı maddeleri, kokuları, 
ve organik kirleri çözüyor ve böylece 
oksijen yüzeyle temas kuran molekülleri 
radikalleri oluşuyor. Aktive edilmiş 

ışık vurduğunda yüzeyde oksijen 
EikiN ürünleri fotokatalitik aktiftir. Yüzeye 

düşünülen özellikler bugün mümkün.
katkıları ile eskiden imkansız olarak 

küçük parçacık boyutları ve değerli metal 
daha verimli üretim yöntemleri, daha
teknoloji yeni değil, ancak yeni ve 
fotokatalitik özellikleri kullanılıyor. Bu 
EikiN titan ürünlerinde titanyumun

likler kazanan, ürünlerin üst başlığıdır.

dan dolayı da çok özel ve farklı özel-
mikroskopik parçacıklar içeren, bunlar- 
ziyade, birçok uygulamanın ve içinde
iyi fırsattır. Esasında teknolojiden 

teknolojilerde çıkış arayanlar için en 
Nanoteknoloji zamanımızda yeni 

2016 EikiN Nano
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Ürün 
Bilgi sayfası

ca.0,65 -0,9%
7,0 

<3 nm
10

1,006 g/ml

 TiO2,

PH

Teknik veriler :

İçeriği:
Görünüm:
Aktif madde:

değeri:
Birincil parçacık boyutu:
Aglomerasyon endeksi:
Spesifik yoğunluk:

.
Su

şeffaf - sarımsı sıvı

    20°C
75°C

CAS, EINECS, TSCA, AICS, CEPA, MITI

Kuruma / Oluşma:

30 dakika / 72 saat 'de
'de15 dakika / 120 dakika

Kuruma süresi uygulama esnasındaki 
çevre sıcaklığına ve nemine bağlıdır.

Koruma tabakasının dayanıklılığı:
Doğru uygulamada ve kullanımda en az 10 yıl.

Evrak kayıt statüsü:

Ürün ve/veya içerdiği maddelerin kayıtları:

Uygulama alanları:

►

●

● 

Tüm emici ve pürüzlü yüzeylere
astar uygulaması.

Özellikleri:
organik zeminlerin oksidasyondan korumak
için astar

Ti-katmanın yüzeyle bağlarını güçlendirmek

 için astar

ca. 

● UV koruma katmanı

<

Nakliye:
Hava, deniz ve tren nakliyesinde tehlike oluşturmaz.

Ugulama şekli:
HVLP-Püskürtme tekniği ile uygulama tavsiye edilir.

rulo, fırça ve batırma mümkün. 

TA serisinin diğer ürünleri ile birleşimi "ıslağa ıslak" 
şeklinde uygulanması mümkün.

● Emici zeminlerde koruyucu Ti ürünün kullanım 
miktarını azaltmak için astar

Uyarılar:
Kimyasallar ile çalışırken geçerli genel tehlike uyarıları ve güvenlik 

veri sayfaları geçerlidir. Kimyasalları hiçbir zaman birbirini 

karıştırmayın. 

Depolama:
Açılmamış orjinal ünite içinde oniki ay. Karanlıkta 

Ünite boyları:
5 ve 25 litreler plastik bidon içinde.

200 litre fıçı içinde.

saklayın. Depolama derecesi: 5 C ila 30 C° °

Ürün tarifi :

TP-21 kimyasal nano teknolojik bir üründür. Ürünün

molekular yapının modifikasyonu ile TiO  nin

fotokatalitik tepkimesi engellendi. Bu modifikasyon

sayesinde Titanyum dioksit  veya UV uygulamalarından
önce astar olarak kullanılabilir. TP-21'nin organik

yüzeyle çok iyi bağlanma özelliği vardır.

2

Ti
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bakteri,virüs ve diğer zararlıları yok ediyor.

havadaki zararlı maddeleri, kokuları, 
ve organik kirleri çözüyor ve böylece 
oksijen yüzeyle temas kuran molekülleri 
radikalleri oluşuyor. Aktive edilmiş 

ışık vurduğunda yüzeyde oksijen 
EikiN ürünleri fotokatalitik aktiftir. Yüzeye 

düşünülen özellikler bugün mümkün.
katkıları ile eskiden imkansız olarak 

küçük parçacık boyutları ve değerli metal 
daha verimli üretim yöntemleri, daha
teknoloji yeni değil, ancak yeni ve 
fotokatalitik özellikleri kullanılıyor. Bu 
EikiN titan ürünlerinde titanyumun

likler kazanan, ürünlerin üst başlığıdır.

dan dolayı da çok özel ve farklı özel-
mikroskopik parçacıklar içeren, bunlar- 
ziyade, birçok uygulamanın ve içinde
iyi fırsattır. Esasında teknolojiden 

teknolojilerde çıkış arayanlar için en 
Nanoteknoloji zamanımızda yeni 

2016 EikiN Nano
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Ürün 
Bilgi sayfası

matt
1,030 g/ml

 

Teknik veriler :

İçeriği:
Görünüm:
Parlaklık derecesi::

Kullanım alanları:
İnceltici:

Spesifik yoğunluk:

.
Katiyonik dispersiyon
şeffaf sıvı

    20°C

CAS, EINECS, TSCA, AICS, CEPA, MITI

Kuruma / Oluşma:

30 dakika / 3 saat 'de
Kuruma süresi uygulama esnasındaki 
çevre sıcaklığına ve nemine bağlıdır.

Koruma tabakasının dayanıklılığı:
Doğru uygulamada ve kullanımda en az 10 yıl.

Evrak kayıt statüsü:

Ürün ve/veya içerdiği maddelerin kayıtları:

Uygulama alanları:

►

●
● 

Beton, Taş ve çeşitli organik çok emici zeminler
için astar uygulaması.

Özellikleri:
su ile inçeltilir

Leke koruyucu ve az kokulu 
● iç ve dış mekan kullanımı

Su

Nakliye:
Hava, deniz ve tren nakliyesinde tehlike oluşturmaz.

Ugulama şekli:
HVLP-Püskürtme tekniği ile uygulama tavsiye edilir.

rulo, fırça ve batırma mümkün. 

Küçük alanda deneme yapılması ve birbirine dikey 
yönlerde yüzeye püskürtülmesi tavsiye edilir. Yüzeyin

● zor yüzeylerde dahi iyi tutunma

Uyarılar:
Kimyasallar ile çalışırken geçerli genel tehlike uyarıları ve güvenlik 

veri sayfaları geçerlidir. Kimyasalları hiçbir zaman birbirini 

karıştırmayın. 

Depolama:
Açılmamış orjinal ünite içinde oniki ay. Karanlıkta 

Ünite boyları:
5 ve 25 litreler plastik bidon içinde.

200 litre fıçı içinde.

saklayın. Depolama derecesi: 5 C ila 30 C° °

Ürün tarifi :

TP-25 kimyasal nano teknolojik bir üründür. Ürünün

molekular yapının modifikasyonu ile TiO  nin

fotokatalitik tepkimesi engellendi. Bu modifikasyon

sayesinde Titanyum dioksit  veya UV uygulamalarından
önce astar olarak kullanılabilir. TP-25'nin organik

yüzeyle çok iyi bağlanma özelliği vardır.

2

emiş gücüne göre bir veya iki sefer tekrarlayınız

Yüzeyin ön hazırlığı:
Zemin sağlam, kuru, temiz ve yağsız olmalı. Uygulama
öncesi yumuşaklıkları fırça yardımı ile kaldırınız.

iç ve dış mekan

Uygulama sıcaklığı: +7     ile 30°C °C
Kullanım miktarı: 80 - 120 ml/m2

Ti
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bakteri,virüs ve diğer zararlıları yok ediyor.

havadaki zararlı maddeleri, kokuları, 
ve organik kirleri çözüyor ve böylece 
oksijen yüzeyle temas kuran molekülleri 
radikalleri oluşuyor. Aktive edilmiş 

ışık vurduğunda yüzeyde oksijen 
EikiN ürünleri fotokatalitik aktiftir. Yüzeye 

düşünülen özellikler bugün mümkün.
katkıları ile eskiden imkansız olarak 

küçük parçacık boyutları ve değerli metal 
daha verimli üretim yöntemleri, daha
teknoloji yeni değil, ancak yeni ve 
fotokatalitik özellikleri kullanılıyor. Bu 
EikiN titan ürünlerinde titanyumun

likler kazanan, ürünlerin üst başlığıdır.

dan dolayı da çok özel ve farklı özel-
mikroskopik parçacıklar içeren, bunlar- 
ziyade, birçok uygulamanın ve içinde
iyi fırsattır. Esasında teknolojiden 

teknolojilerde çıkış arayanlar için en 
Nanoteknoloji zamanımızda yeni 
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- Metal
- Cam
- Seramik
-   apay madde
- Lake yüzeyler

İç mekan:

- Mutfaklar
- Islak ortamlar
- Plastik mobilyalar

Dış mekan:

- Plastik bahçe mobilyaları
- Camping/Caravan
- Araç / Motosiklet

Cleaner Basic

Titan ürünlerinin uygulama öncesi ideal temizleyici

Çevreci

Temizlik için çok daha az uğraş ve çok daha fazla temizleme
özelliği.

Hijyenik temizlik

Kolay uygulama

Çeşitli Titanyum ürünlerinin katmanları için kombine ürün

�

�

�

�

�

�

Ünite boyları:

PE şişeler / spreyler: 1.000ml
Bidon : 5 L., 20Litre

Uygulama alanları:

Y

Uyarılar:

Kimyasallar ile çalışırken geçerli genel tehlike 

uyarıları ve güvenlik veri sayfaları geçerlidir. 

Kimyasalları hiçbir zaman birbirine karıştırmayın. 

Başka bir sıvı ile karıştırıldığında beklenmedik

aşırı tepki verebilir. Eldiven takılması tavsiye

edilir. Çocukların eline geçmemeli.

     

Teknik veriler:

Ürün ID : CL-01

İnçeltme :

: ca

 

100

 

ml

 

10 -

 - 

15

 

m2

inçeltmeden kullanın

Kullanım

Açılmamış orjinal ünite içinde oniki ay. 

Depolama derecesi: 5 C ila 25 C°

Depolama:

:Özellik su bazlı temizleyici

°

:Uygulama +5  C üstünde uygulayınız°

Uygulama şekli :

Kullanım öncesi sıkıca çalkalayınız. Temizlenecek yüzeye
veya bez üzerine küçük bir miktar dökünüz ve dairesel
hareketlerle yüzeyi temizleyiniz. Yüzeyde kalan temizlik ürününü
akan su altında veya nemli bez ile temizleyiniz ve sonra
kontrol ediniz. Gerektiğinde tekrarlayınız.

Uyarı :
Uygulama şekli edinilen tecrübe ve araştırma sonuçlarına dayanarak tavsiye edilmektedir, ancak kullanıcı ürünün ve uygulamanın
ihtiyaçlarına uygunluğunu kendisi denemesi şarttır. Yazılı olarak tavsiye edilen uygulama ve kullanım haricinde sorumluluk
kabul edilmez.

Ürün 
Bilgi sayfası

info@eikin.com.tr                                                                www.eikin.com.tr

BASIC CLEANER

CL-01 Basic-Cleaner olağanüstü temizleme gücüne sahip bir üründür. Temizleyicimiz nano katman
uygulanmasından önce kullanımının yanında uygulama yapılmış yüzeylerin temizlenmesinde'de

kullanılabilir. Ürün iç ve dış mekan uygulamarına uygundur.

2016 EikiN Nano
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- Cam
- Sırlı Fayans
-

Cleaner Abrasiv

�

�

�

�

Temizlik için çok daha az uğraş ve çok daha fazla temizleme
özelliği.

Hijyenik temizlik

Kolay uygulama

Teknik veriler:

Uyarılar:

Solar modül camları

Uygulama alanları:

Akrilik cam, yapay madde, mermer veya taş gibi asitten

etkilenen veya kumlanmış cam üzerinde kullanmayın.

Temizleyici madde pürüzlü ve siyah renkli yapay yüzeylerden
çok zor temizleniyor ve bundan dolayı dokunmamaya

gayret gösterilmeli. Böyle yüzeyleri önceden bantlayınız.

Kullanımı:

NR-04 ürününü kullanmadan önce iyice çalkalayın. Azbir 
miktar temizlenecek yüzeye veya nemli bir bezin üstüne

dökün ve küçük dairesel hareketlerle yüzeyi temizleyin.
Kurumuş temizleyiciyi su ile tekrar yumşatabilirisiniz. İşlem

bitikten sonra bol su veya ıslak bez ile yüzeyi yıkayınız ve
sonra kuru ve temiz bir bez ile kurulayınız. Yüzey temizlene
kadar işlemi tekrarlayınız.

Titan ürünlerinin uygulama öncesi ideal temizleyici

Uyarı :
Uygulama şekli edinilen tecrübe ve araştırma sonuçlarına dayanarak tavsiye edilmektedir, ancak kullanıcı ürünün ve uygulamanın
ihtiyaçlarına uygunluğunu kendisi denemesi şarttır. Yazılı olarak tavsiye edilen uygulama ve kullanım haricinde sorumluluk
kabul edilmez.

Metal-
Sıhhi Seramik
 
-

Ünite boyları:

PE şişe : 1.000ml
Bidon : 5 L., 20Litre

Ürün ID :     CL-04

İnçeltme :

: ca

 

100

 

ml

 

4 -

 - 

5

 

m2

inçeltmeden kullanın

Kullanım

Açılmamış orjinal ünite içinde oniki ay. 

Depolama derecesi: 5 C ila 25 C°

Depolama:

:Özellik su bazlı, asidik temizleyici,

°

:Uygulama +5  C üstünde uygulayınız°

mineral parçacıklar içerir

Kimyasallar ile çalışırken geçerli genel tehlike 

uyarıları ve güvenlik veri sayfaları geçerlidir. 

Kimyasalları hiçbir zaman birbirine karıştırmayın. 

Başka bir sıvı ile karıştırıldığında beklenmedik

aşırı tepki verebilir. Eldiven takılması tavsiye

edilir. Çocukların eline geçmemeli.

Ürün 
Bilgi sayfası
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ÖZEL CLEANER ABRASIF

CL-04 Basic-Cleaner olağanüstü temizleme gücüne sahip bir üründür. Temizleyicimiz nano katman
uygulanmasından ve CL-01 öncesinde kullanılabilir. Aşındırıcı etkisinden ötürü yüzeylerden zor
kirleri ve Silikon  yağını kaldırabiliyor. Ürün iç ve dış mekan uygulamarına uygundur.
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EikiN - Titan ürünlerinin uygulanması

Uygulama yapılacak yüzeyler her zaman 

yağ, kir ve tozdan arındırılmış olmalıdır. 

Silikon kalıntıları uygun temizliyiciyle uygulama 

öncesi kaldırılmalı. Tüm parlak, pürüzsüz 

veya parlatılmış yüzeylere uygulama kendini 

kanıtlamış HVLP yöntemiile yapılmalı. 

Emici, pürüzlü veya mat yüzeylerde 

ürünü püskürtme, rulo veya fırça 

yöntimi ile uygulamak mümkün. Batırarak 

uygulama yöntemide mümkün ancak 

belirtilen ürün miktarlarına uyulmasına 

dikkat edilmeli.

Uygulamaya gerekli ürün miktarı rüzgar, 

sıcaklık ve nem gibi çevre şartlarına ve 

kullanılan cihazlara  bağlıdır. Gerekli 

miktardan fazla kullanıldığında uygulanan 

yüzeyde göz ile görülür gri bir tabaka 

oluşur.

Uygulama yapılacak yüzeyler her zaman yağ, kir ve 

tozdan arındırılmış olmalıdır. Silikon kalıntıları uygun 

temizliyiciyle uygulama öncesi kaldırılmalı. Cam 

yüzeylerde mümkün oldukca ön temizlik NR1304 ile 

yapılması tavsiye edilir.

Hazırlıklar:

El uygulaması:

Tüm parlak, pürüzsüz veya parlatılmış yüzeylere uygulama 

mutlaka kendini kanıtlamış HVLP yöntemle yapılmalı ancak 

bu uygulama şekli her yüzeyede kullanılabilir. Emici, pürüzlü 

veya mat yüzeylerde E²N titan püskürtme, rulo veya fırca 

yöntimi ile uygulamak mümkün. Batırarak uygulama yöntemide 

mümkün ancak belirtilen ürün miktarlarına uyulmasına dikkat 

edilmeli.

Püskürtme yöntemi:

HVLP yöntemi ile püskürtme 4 kat ve birbirine dikey 

şekilde yapılmalı. Verilen uygulama miktarı uygulanan 

kat sayılarına eşit olarak bölünmeli.

Astarın kullanılması:

Astar kullanımı E²N titan katmanının daha iyi tutunmasını 

ve uygulanacak zeminin fotokataliz den zarar görmemesini 

sağlaıyor. Astar kullanıldığında koruma ürün miktarı 

yarıya düşmektedir. Bu durumda 2 kat astar ve 2 kat 

koruma ürünü olarak uygulanmalı. Her zaman ilk olarak 

astar uygulanmalı!

Kullanım miktarları:

Doğru kullanım miktarını lütfen tablodan okuyunuz. 

Uygulamaya gerekli ürün miktarı rüzgar, sıcaklık ve 

nem gibi çevre şartlarına ve kullanılan cihazlara  

bağlıdır. Tabloda “Normal” sütünunda yazılı miktarlar 

el uygulaması için geçerli miktarlar. Çok iyi kontrollü 

sanayi uygulamaları için tablodaki “Minimal” sütununda 

yazılı miktarlar geçerlidir. Gerekli miktardan fazla 

kullanıldığında uygulanan yüzeyde göz ile görülür gri 

bir tabaka oluşur.

Kuruma:

Geçerli kuruma ve sertleşme sürelerini ürün veri 

sayfalarından öğrenebilirsiniz. Sıcak ortam kuruma 

sürecini kısaltır. Ürüne bağlı olarak katman en son 

sertliğine 14 ile 60 gün sonra ulaşıyor.

Sanayi uygulaması:

Çok iyi kontrollü sanayi uygulamaları için tablodaki 

“Minimal” sütununda yazılı miktarlar geçerlidir. Sanayi 

uygulamalarındada en düşük püskürtme kayıplarından 

dolayı HVLP yöntemi tavsiye edilir. Sanayi 

uygulamalarında yüksek ısılı kurutma mümkün ve kuruma 

sürecini ciddi kısaltır. Çoğu ürünlerde 600°C ' ye kadar 

yüksek ısı kurutma mümkün (veri sayfalarına bakınız).

Uygulama
tavsiyeleri

Ti
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Minimal Normal Maximal
25 ml / m² 40 m²  30 ml / m² 33 m² 40 ml / m² 25 m²
25 ml / m² 40 m²
36 ml / m² 28 m² 60 ml / m² 17 m² 96 ml / m² 10 m²
25 ml / m² 40 m² 40 ml / m² 25 m² 64 ml / m² 16 m²
30 ml / m² 33 m² 50 ml / m² 20 m² 80 ml / m² 13 m²

Metal , Alüminyum 30 ml / m² 33 m² 40 ml / m² 25 m² 50 ml / m² 20 m²
36 ml / m² 28 m² 60 ml / m² 17 m² 96 ml / m² 10 m²
45 ml / m² 22 m² 75 ml / m² 13 m² 120 ml / m² 8 m²
36 ml / m² 28 m² 60 ml / m² 17 m² 96 ml / m² 10 m²
42 ml / m² 24 m² 70 ml / m² 14 m² 110 ml / m² 9 m²
54 ml / m² 19 m² 90 ml / m² 11 m² 144 ml / m² 7 m²
60 ml / m² 17 m² 100 ml / m² 10 m² 160 ml / m² 6 m²
36 ml / m² 28 m² 60 ml / m² 17 m² 96 ml / m² 10 m²
45 ml / m² 22 m² 75 ml / m² 13 m² 120 ml / m² 8 m²
42 ml / m² 24 m² 70 ml / m² 14 m² 112 ml / m² 9 m²
30 ml / m² 33 m² 50 ml / m² 20 m² 80 ml / m² 13 m²
36 ml / m² 28 m² 60 ml / m² 17 m² 96 ml / m² 10 m²
36 ml / m² 28 m² 60 ml / m² 17 m² 96 ml / m² 10 m²
25 ml / m² 40 m² 40 ml / m² 25 m² 64 ml / m² 16 m²

Minimal Normal Maximal
12 ml / m² 83 m² 20 ml / m² 50 m² 32 ml / m² 31 m²
18 ml / m² 56 m² 30 ml / m² 33 m² 48 ml / m² 21 m²

Minimal Normal Maximal
9 ml / m² 111 m² 15 ml / m² 67 m² 24 ml / m² 42 m²
18 ml / m² 56 m² 30 ml / m² 33 m² 48 ml / m² 21 m²

Minimal Normal Maximal
36 ml / m² 28 m² 60 ml / m² 17 m² 96 ml / m² 10 m²
54 ml / m² 19 m² 90 ml / m² 11 m² 144 ml / m² 7 m²

Uygulama yapılacak yüzeyler her zaman 

yağ, kir ve tozdan arındırılmış olmalıdır. 

Silikon kalıntıları uygun temizliyiciyle uygulama 

öncesi kaldırılmalı. Tüm parlak, pürüzsüz 

veya parlatılmış yüzeylere uygulama kendini 

kanıtlamış HVLP yöntemiile yapılmalı. 

Emici, pürüzlü veya mat yüzeylerde 

ürünü püskürtme, rulo veya fırça 

yöntimi ile uygulamak mümkün. Batırarak 

uygulama yöntemide mümkün ancak 

belirtilen ürün miktarlarına uyulmasına 

dikkat edilmeli.

Uygulamaya gerekli ürün miktarı rüzgar, 

sıcaklık ve nem gibi çevre şartlarına ve 

kullanılan cihazlara  bağlıdır. Gerekli 

miktardan fazla kullanıldığında uygulanan 

yüzeyde göz ile görülür gri bir tabaka 

oluşur.

Uygulama
miktarları

Uygulanacak Zemin

Cam

Sırlı Fayans

Sırsız Fayans

Pürüzsüz Yapay Madde

Pürüzlü Yapay Madde

Mermer parlatılmış

Mermer doğal, pürüzlü
Granit parlatılmış

Granit doğal, pürüzlü
Kumtaşı, emici

Kireçtaşı, emici

Tekstil Doku, ince

Tekstil Doku, kalın

Mineral Sıva / Dış Cephe Boya

Beton, kaplanmamış, ince

Beton, kaplanmamış, kaba

Tuğla, Klinker sırsız

Tuğla, Sırlı

Astar Boya / Primer

TP-20 (Emmeyen Yüzeyler)
TP-21 (Emen Yüzeyler)

Koku Giderme ve Hava Temizleme

TA-09/TA-19 (Pürüzsüz Yüzeyler)

TA-06 (Pürüzsüz Yüzeyler)

TA-06 (Pürüzlü Yüzeyler)

Antibakteriyel Uygulamalar

Bir litre ürün ile kaplanabilecek yüzey:

50 ml / m² 20 m² 75 ml / m² 13 m² 100 ml / m² 10 m²TP-25 (Mineral Yüzeyler)

30 ml / m² 33 m² 40 ml / m² 25 m²

TA-09/TA-19 (Pürüzlü Yüzeyler)

EikiN - Titan ürünlerinin uygulanması
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EikiN Nano Uygulama Eğitim Toptan Temizlik Sanayi Ticaret

Meydan kavağı Mah. Avni Tolunay Cad. No:49 / Muratpaşa - ANTALYA

Tel: 0242 312 81 78 – 0533 522 31 43

Sıkça Sorulan Sorular

· Titanium dioksit nedir?

Titanium dioksit (TiO2) sık bulunan bir mineraldir. Bir çok iç ve dış cephe boyalarda beyaz pigment olarak

kullanılmaktadır. Titanium dioksit zehirsizdir ve gıda takviyesi olarak da. Titanium dioksit Almanya’da (Türkiye’de

aynıdır) E171 gıda sınıfı olarak onaylanmıştır.

· Titanium dioksit nasıl çalışır?

Titanium dioksit nano ölçekli boyutta olduğunda beyaz rengi dışında başka özelliklere de sahiptir. Anatas kristali

olarak, Titanium dioksit fotokatalist görevi görür. Bu ise, TitanShield-kaplamanın kendi kendini temizleme efektinin,

antibakteriyel efektinin, hava temizleme niteliğinin ve başka özelliklerinin temelidir.

· Titanium dioksit kaplamasını ne gerçekleştirir?

Titanium dioksit-kaplamaları yüzeylerin kendi kendini temizleme, hava ve su işlemi, deodorizasyon ve sterilizasyon

için kullanılmaktadır. Titanium dikoksit virüsleri, mikroorganizma ve mikropların her türünü öldürebilmektedir.

· Titanium dioksitli bir kaplama ne kadar kalındır?

Titanium dioksit-kaplaması, yüzeyde ince bir titanium dioksit-tabakası içerir. Tabaka kalınlığı takriben 200 ila 350 nm,

veya 0.2 ila 0.35 Micron.

· TiO2-kaplaması kaplanmış yüzeyi bozar mı?

Titanium dioksit-kaplaması reçine gibi organik bileşikleri etkiler. Bu tarz uygulamalar için primerler öneririrz. Primerler

rutil TiO2 den oluşur ve yüzeyi etkili bir şekilde korur.

· TiO2-kaplaması bir bir tükenir mi?

Titanium dioksit-kaplaması bir katalist gibi çalışır. Tükenmez ve kalıcı olarak efektif dir.

· TiO2-kaplaması yüzeyi boyar mı?

Önerildiği gibi TitanProtect kullanılır ise, herhangi bir boyama oluşmaz. Her ürüne detaylı bir kullanım kılavuzu eşlik

etmektedir.

· Havadaki ne tür kirleticileri TiO2-kaplaması ayrıştırır?

Titanium dioksit-kaplaması havada şunları ayrıştırır: nitrogen oxit (NOx), formaldehit, benzin ve başka uçucu organik

bileşikler (VOC). Bunlar rahatsız edici koku maddeler içerir. Bu kirletici maddeler toksik olmayan karbon dioksit, su ve

nitratlar gibi bileşikler ile ayrıştırılır.

21
info@eikin.com.tr                                                                www.eikin.com.tr2016 EikiN Nano

21
info@eikin.com.tr                                                                www.eikin.com.tr2016 EikiN Nano

21
info@eikin.com.tr                                                                www.eikin.com.tr2016 EikiN Nano

21
info@eikin.com.tr                                                                www.eikin.com.tr2016 EikiN Nano

20
info@eikin.com.tr                                                                www.eikin.com.tr2016 EikiN Nano

20
info@eikin.com.tr                                                                www.eikin.com.tr2016 EikiN Nano

20
info@eikin.com.tr                                                                www.eikin.com.tr2016 EikiN Nano

20
info@eikin.com.tr                                                                www.eikin.com.tr2016 EikiN Nano

21
info@eikin.com.tr                                                                www.eikin.com.tr2016 EikiN Nano info@eikin.com.tr                                                                www.eikin.com.tr

info@eikin.com.tr                                                                www.eikin.com.tr2016 EikiN Nano

22

23



EikiN Nano Uygulama Eğitim Toptan Temizlik Sanayi Ticaret

Meydan kavağı Mah. Avni Tolunay Cad. No:49 / Muratpaşa - ANTALYA

Tel: 0242 312 81 78 – 0533 522 31 43

· Sudaki ne tür kirleticileri TiO2-kaplaması ayrıştırır?

Nano-Titaniumdioksit sudaki organik kirleticileri ayrıştırır. Ayrışma ürünleri, karbon dioksit, su ve nitratlar gibi toksik

olmayan bileşiklerdir. Bu süreç Fotokatalitik oksidasyon (PCO) olarak da biliniyor. Süreç UV ışınlamasından daha iyi

çalışıyor ve çok daha yoğun. UV lambaları optimizasyon için kullanılır.

· TiO2-kaplaması yüzeyin sertliğini ve hissi değiştirir mi?

Titanium dioksit kaplamasının sertleştikten sonra yaklaşık 5H ila 7H arası (kalem derecesi) bir sertliği var. Kaplanmış

kumaşların kaplama sonrasında hissi değişmez.

· TiO2-kaplaması kaldırılabilir mi?

TiO2-kaplaması mekanik olarak kaldırılabilir. Yüksek basınçlı temizleyici veya kumlama makinası ile kaplama kısmen

veya tamamen kaldırılabilir. Bir aşındırıcı temizleyici ile de TiO2-kaplaması kaldırılabilir.

· Hava temizlemesi nasıl çalışır?

Havadaki kirleticiler hava hareketi ve konveksiyon yolu ile kaplanmış yüzey ile defalarca temas ettirilir. Kirleticiler

kaplanmış yüzeye vurduğunda TitanProtect tarafından ayrıştırılır. Diğerlerinin yanısıra, nitrogen oksit (NOx),

formaldehit, benzin ve başka uçucu organik bileşikler (VOC) de ayrıştırılır. Ayrıştırma ürünleri, karbon dioksit, su ve

nitratlar gibi zararsız bileşiklerdir.

· Su temizleme nasıl çalışır?

Nano-Titanium dioksit sudaki organik kirleticileri ayrıştırır. Ayrışma ürünleri carbon dioksit, su ve nitratlar gibi zararsız

bileşikler içerir. Bu metod fotokatalitik oksidasyon (PCO) olarak bilinir. UV ışınlaması ne kadar yoğun ise, bu metod o

kadar iyi çalışır. Optimizasyon için UV lambaları kullanılır. Bu metod en iyi oda derecesinde çalışır. Okside edilemez

kirleticiler dekompoze olmaz.

· Koku giderme nasıl çalışır?

Kokulu madde hava akımı ile birlikte kaplanmış yüzey ile buluşur. Burada ise karbon dioksit (CO2) ve su (H2O) gibi

kokusuz bileşimlere ayrışır. [bknz TiO2 ‘deki antibakteriyel efekt nasıl çalışır?

Bakteri, titanium dioksit kaplaması ile buluştuğunda, bakterinin hücre duvarı dağılır. Böylece bakteri ölmüş olur.

Thereby the bacteria are killed. Nano Titanyum dioksit bir bulamaç olarak kullanılırsa bakteriler nano-partikülleri toplar

ve titanyum dioksit bakterinin içerisindeki ana parçaları ayrıştırır.

· TiO2-kaplamasını kendim uygulayabilirmiyim?

Kaplama tüm yüzeylere bir “yüksek hacim düşük basınç” (HVLP) sprey tabancası ile uygulanmalı. Böyle bir ekipman

ile kaplamayı kendiniz uygulayabilirsiniz. Fakat yine de kaplama, profesyonel bir şekilde uygulandığı gibi kaliteli olmaz.

Sadece belli bir tecrübe ile sabit bir uygulamaya ulaşmış olursunuz
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········

· Özel ön temizleyicelere ihtiyacım var mı?

Özel ön temizleyicilere ihtiyaç yoktur. Kaplama uygulamasından önce yüzey derinlemesine temizlenmelidir. Yüzeyde

herhangi bir kalıntı olmamalıdır. Cam için ön temizleyici önermekteyiz.

· Verimlilik için bilimsel kanıt var mı?

Titanium dioksit kaplamasının verimliliği bilimsel çalışmalar ile analiz edilmiş ve belgelenmiştir. Talep üzerine daha

fazla bilgi ve link sunabiliriz.

· Kaplanmış yüzey zarar gördü ise ne olur?

Çizik ve küçük lekeler titanium dioksit kaplamasının verimliliğini azaltmaz. Normal hava şartları kaplamayı aşındırmaz.

Kaplama sadece kum veya granüller ile sürekli ovalama gibi aşırı tesirli işlemeler ile kaldırılabilir.

· “Aktiv” titanium dioksit ile duvar boyasındaki titanium dioksit ile aradaki fark nedir?

„aktif“ titanium dioksit nano büyüklüğündeki partiküllerden oluşur ve “anatas” formundadır. Nano partiküllerinde,  

· Gümüş ionlar TitanProtect® TA-06 ve TA-16 üzerindeki doping ne yapar?

Titanium dioksite gümüş ile yapılan doping kaplamadaki antibakteriyel efekti arttırır. Gümüş ionları Nano dioksit

antibakteriyel ile bağlantılı olarak aktif olur. Gümüş katkılı nano-TiO2 ürünleri çok düşük ışıkta bile aktiv olur.

· Kaplama yapay ışıkla kapalı alanlarda çalışır mı?

Gümüş ion katkısı titanium dioksit kaplamasındaki verimliliği seyrek günışığı ile bile arttırır. Gümüş ionları başka

şeylere karşın titanium dioksitteki antibakteriyel efekti ile etkileşim yaparak, kendi antibakteriyel efektini arttırabilme

etkisine sahip . Gümüş katkılı titanium dioksit ürünleri çok düşük ışık yoğunluğu ile bile aktif olur.

· Amorf titanium dioksitten ne zaman bahsederiz?

Amorf halinde titanium dioksit kristalize olmamıştır ve böylece fotokatalitik aktif değildir.

· Titanium dioksit nasıl saklanmalı?

Titanium dioksit serin ve karanlık yerde 5 ila 25°C arası sanklanmalı

· Cama titanium dioksit ile kaplama yapmadan önce neye dikkat etmeli?

Cam yüzeyin üzerinde çoğu zaman yağ veya silikon tabakası bulunmaktadır. Bunu uygulamaya başlamadan önce

tamamen kaldırmak gerekir.

Kıyaslandığında, yüzey özellikleri „normalinde“ maddelerin özelliklerini belirleyen hacim özelliklerinin önüne geçer. 

Yüzey özellikleri bir çok başka etkilere göre titanyum dioksitin fotokatalitik etkisinden kaynaklanıyor.
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· Titanium dioksit fırça ile uygulanabilir mi?

Prensip olarak pürüzlü zeminlerde sorun olmaz. Fakat sabit ve düz kaplama tabakası uygulamak çok zor, bu sebeple

tavsiye etmeyiz.

· Bir metre kare için ne kadar titanium dioksit solüsyonu gerekir?

········

········

········

········

· Kaplama aşamasındaki damlacık oluşumunu nasıl önleyebiliriz?

Birden fazla solüsyon uygulama. Üç-Dört ince katman idealdir.

· Titanium dioksit kaplaması ne kadar sürede kurur?

Titanium dioksit kaplaması eğer hava şartları iyi ise, uygulamadan yarım saat sonra kupkurudur. Bundan sonra artık

yağmur katmanı bozamaz. Doğru kurulama bilgilerini, ürün data sheet'leri bölümünden indirebilirsiniz

· Titanium dioksit uygulamasından sonra yüzeydeki beyazımsı film neden oluştu?

Koyu renkli zemine önerilenden daha kalın bir kaplama uygulandıysa oluşabilir. Koyu renkli bir zemine titanium dioksiti

seyrek olarak uygulanması önerilir. Kaplamanın gücü ile ilgili veriler data sheet'lerde bulunmaktadır.

· HVLP tekniği nedir ve bu tarz bir cihaz şeklini nerede bulabilirim?

HVLP (= High Volume Low Pressure) yani yüksek volüm düşük basınç – düşük basınçlı sprey tekniğidir. Bu teknik

cilalama işinde kendini kanıtlamış ve onaylanmıştır. Başka sprey metodlarına nazaran (örneğin havasız) özellikle bir

avantajı öne çıkmaktadır = belirgin derecede düşük ürün kaybı
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Bu tamamen zemine bağlı. Astarlama gerektiren zeminler, astarlama gereği olmayan zeminlere göre daha fazla kat 
uygulamaya ihtiyaç duyar. Malzemeye (taş, cam, plastikler) bağlı olarak optimal sonuçlar için farklı miktarlarda titanyum 
dioksit gerekir. Özel değerler, uygulama kılavuzlarında bulunur.
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