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Sevgili Okuyucularımız,

Tüm dünyada etkisini gösteren COVID-19 sebebiyle 
ülkemizde de gerekli önlemler alınıyor ve bu süre zarfında 
hayatımıza yeni düzenlemelere uyarak devam ediyoruz. 
Saint-Gobain Aşındırıcılar olarak ‘Önce Güvenlik’ 
politikamızla birlikte, pandemi için gerekli sağlık ve 
güvenlik tedbirlerini, hem ofis çalışma koşullarında 
hem de üretim tesislerimizde vakit kaybetmeden aldık. 
Türkiye’de müşterilerimize bu dönemde hizmetlerimiz 
sürerken, üretimimizi de belirlediğimiz sıkı hijyen 
tedbirleri ile devam ettiriyoruz.  

Bültenimizin yeni sayısını güncel koşullar sebebiyle 
dijital formatta hemen sizlerle paylaşmak istedik. 
Keyifle okuyacağınızı düşündüğümüz bu sayıda, 
aşındırıcılarla ilgili teknik ipuçlarını iletirken evde vaktinizi 
değerlendirebileceğiniz makalelerin de üzerinde durduk. 
Bültenimizde, iş ortaklarımızla yaptığımız yepyeni 
röportajlarımız da yerini aldı. Bizden haberlerin sıkça 
karşınıza çıkacağı sayımızı beğeninize sunuyoruz. 

Hayatın her alanında ihtiyaç olarak karşımıza çıkan 
aşındırıcıları geliştirmek, iyileştirmek ve özelleştirmek 
için sürekli çalışıyoruz. Böylelikle, işletmelerinizdeki 
kârlılığa katkıda bulunucak, kullanıcı ve çevre dostu en 
inovatif ürün ve hizmetleri sunuyoruz. Eğer aradığınız 
çözüme bugün sahip değilsek, yarın bu çözümü mutlaka 
geliştireceğimiz konusunda bizlere güvenebileceğinizi 
yeniden hatırlatmak isteriz.

Bu özel günlerde sosyal mesafe, hijyen ve koruma 
kurallarına kendimiz, ailemiz ve tüm sevdiklerimiz için 
uymak zorunda olduğumuzu lütfen unutmayalım. 

Sağlıkla kalın, 

Aykut AYDOĞAN
Genel Müdür
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Programa kabul edilmek için Saint-Gobain 
Aşındırıcılar, Avrupa’daki tesislerinde 
sürdürülebilirliğin esasları olan çevre, işgücü 
ve ekonomiye göre düzenlenen bir dizi 
gereklilikleri karşılamıştır. Sonrasında ise enerji 
yönetimi, çalışan güvenliği ve iş sürekliliği 
gibi üç amaç kapsamında değişen hedefleri 
benimseyip yıllık ilerlemesini raporlamayı 
taahhüt etti.

Saint-Gobain Aşındırıcılar Avrupa, Orta Doğu 
ve Afrika Genel Başkan Yardımcısı Xavier 
Orlhac, bu konudaki düşüncelerini şu sözlerle 
dile getirdi: “Saint-Gobain Aşındırıcılar 
SEAM programına katılarak grubun çevreyi 
ve kaynakları koruma, eşitsizlikleri azaltma 
ve insanların gündelik hayatını değiştirmeye 
olan bağlılığını duyurmaktan gurur duyuyor. 
Olumlu katkıda bulunmak, beklentinin ötesine 
geçip çalışanlarımız ve paydaşlarımız için 
bir gereklilik haline geldi. Bu bakış açısıyla, 
Saint-Gobain Aşındırıcılar, Sürdürülebilirlik 
ve Sorumluluk Göstergelerinin gelişimini 
yayınlayarak her yıl performansı hakkında 
rapor vermeyi taahhüt etti.”

Büyük, orta ve küçük ölçekli 
aşındırıcı üreticileri, tedarikçileri 
ve distribütörleri; dünyadaki 
Avrupalı şirketlere daha güçlü 
bir konum kazandıran değerler 
olan çevresel verimlilik, üretim 
performansı, iş güvenliği yani 
bir toplumun iş ve yaşam 
kalitesini daha iyi bir noktaya 
taşıyan tüm yapboz parçaları 
arasında doğru dengeyi 
kurabileceği, sektörün sürekli 
ilerlemesini sağlayacak bir 
Avrupa sürdürülebilirlik 
standardı oluşturmak için 
SEAM’a katılmıştır. 

SEAM programı özelliklerini 
sürekli geliştirmektedir. 
SEAM üyelerine performans 
izleme ve yönetim araçlarının 
yanı sıra yeni hizmetler de 
sunulmaktadır.

SEAM Hakkında

Avrupa Sürdürülebilir Aşındırıcı Üreticileri 
(SEAM) çevre, işgücü ve üretim süreçlerini 
sürekli geliştirmeye çalışmaktadır.

SEAM programı SEAM üyelerinin; çevresel 
verimlilik (atık, enerji, kaynak), sağlık, güvenlik 
kalitesi ve yenilikçi üretim süreçleriyle ilgili 
sürdürülebilirlik standartlarına göre tedarik 
zinciri dahilinde aşındırıcı üretmesini, 
işlemesini, tedarik etmesini ve dağıtmasını 
kapsayan tedarik değer zinciri içerisinde 
güvence altına almaktadır.

SEAM web sitesi: https://www.seam.earth

SEAM sosyal medya adresleri 

Aşındırıcı Sektörünün Sürdürülebilirliği için

Saint-Gobain Aşındırıcılar, yıllardır devam ettirdiği ürün, üretim 
kalitesi ve güvenlikle ilgili koyduğu değişmez kurallarının ardından 
sürdürülebilirlik konusunu ele aldı.

Saint-Gobain Aşındırıcılar, 
sürdürülebilirliğe 
odaklanan yeni bir Avrupa 
programı olan SEAM - 
Sustainable European 
Abrasive Manufacturers 
(Avrupa Sürdürülebilir 
Aşındırıcı Üreticileri) 
üyeliğini duyurmaktan 
gurur duyar. 

SEAM programının amacı, 
“Avrupa Sürdürülebilirlik 
Sistemi” değerinin, tedarik 
zincirindeki tüm oyuncuları 
ilgilendirmesi gerektiği 
anlayışıyla, özellikle üretim 
ve dağıtımda olmak üzere 
sürdürülebilir büyüme 
ve sürdürülebilirlik 
iyileştirmeleri yolunda 
aşındırıcı üreticilerini 
desteklemek ve onlara 
yardımcı olmaktır.

www.instagram.com/seam.earth//

www.facebook.com/seam.earth

www.linkedin.com/showcase/fepa-seam/

www.twitter.com/seamfepa/

Özel Hazırlanan SEAM 
Programının Yeni Üyesi

Saint-Gobain Aşındırıcılar
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Sizi ve firmanızı tanıyalım.

Standart Cıvata Tic. ve San. A.Ş, Norm 
Holding’in pazarlama alanında faaliyet gösteren 
lokomotif firmalarından biri olup, kurulduğu 
yıldan itibaren sektörde en üst sıralarda yerini 
almış, oluşturduğu yenilikler ile teknolojik 
değişikliklere öncülük etmiş ve sektörün 
belirleyicisi konumuna gelmiştir. Onursal 
Başkanımız Sn. Nedim Uysal tarafından 1982 
yılında Norm Holding bünyesinde kurulan 
Standart Cıvata, kaliteli ürün ve servis anlayışı 
ile iç ve dış piyasa deneyimine sahiptir.
Standart Cıvata, yurt içinde 67 şehirde 20 satış 
temsilcisi ve 155 personeliyle aktif olarak hizmet 
verirken, müşteri memnuniyetini benimsemiş 
ve müşterilerini iş ortağı olarak özümsemiş 
bulunmaktadır. Avrupa ülkeleri başta olmak 
üzere, 50’den fazla ülkeye ihracat yapan ve 
bayilikleri bulunan firmamız, dünyanın önde 
gelen bağlantı elemanı firmalarından biri 
olmuştur.

Sektörümüz ile ilgili karşılaştığınız sorunlar 
nelerdir?

Belirli kalite ve standartların altında kalan, 
kontrol dışı ithal malların haksız rekabet 
oluşturması. 

Kullanıcı güvenliğine karşı bir tehdit 
oluşturabilecek bu tür ürünlerin mutlaka 
denetimden geçirilmesi gerekmektedir. 

Saint-Gobain Aşındırıcılar ile tanışmanız nasıl 
oldu?

Saint-Gobain Hırdavat Kanalı Satış Temsilcisi 
Ahmet Bey’in ziyaretiyle markayı tanıma 
imkânımız oldu. Sonrasında Satış Müdürü Umut 
Bey’in de bulunduğu toplantılarda detayları 
netleştirip el sıkıştık ve iş birliğimizi başlattık. 

Neden Saint-Gobain’i tercih ettiniz?

Dünyanın en köklü sanayi şirketlerinden biri 
olması, ürün ve hizmet kalitesi noktasında 
soru işaretimizin olmaması, iki güçlü ekibin 
etkileşiminden verimli sonuçlar doğacağına 
inanmamız gibi nedenlerden Saint-Gobain’i 
tercih ettik. Firmamız için düzenlenen Eskişehir 
fabrika eğitimi bize ne kadar doğru bir iş birliği 
kararı vermiş olduğumuzu gösterdi. 

2019’da sözleşmemizi imzalamanın ardından 
Norton marka aşındırıcı ürün gruplarının satışını 
yapmaya başladık. Özellikle demir-çelik, döküm, 
tarım ve otomotiv sektörlerinde çok sayıda 
firmada ortak demo ziyaretleri gerçekleştirdik 
ve katıldığımız ulusal fuarlarda ürün gruplarını 
sergiledik. 

Standart Cıvata Tic. ve San. A.Ş 
Caner Melek 
Norm Holding 
Ticaret Grubu Başkanı 

Röportaj
Saint Gobain’in size sunduğu hizmeti ve 
ürünleri nasıl değerlendirirsiniz?

Sürdürülebilir kalite odaklı ürün ve 
hizmetlerden, sürekli demo desteğinden, sıcak 
iletişimden ve şeffaf piyasa stratejisinden 
memnunuz. 

Çevre politikası ve sürdürülebilirlikle ilgili 
çalışmalarınız var mı?

Norm Holding bünyesindeki her bir firma, 
sürdürülebilir çevre ilke ve hedeflerine 
ulaşabilmek için gerekli teknik gelişmeleri 
uygulayarak, çevresel riskleri önleyecek bir 
kaynak ve atık yönetimi sistemi ile sürekli 
gelişmeyi hedeflemektedir. 

Bu çerçevede, Standart Cıvata olarak biz 
de, kaynaklarımızı her zaman daha etkin ve 
verimli kullanmanın yollarını arar, sürdürülebilir 
kalkınmayı ve çevre politikalarını destekleriz.
İçinde yaşamımızı sürdürdüğümüz çevrenin 
bize bırakılan bir miras değil, gelecek nesillere 
devredilecek bir emanet olduğu bilinciyle 
hareket ederiz.

Son olarak eklemek istedikleriniz?

İki güçlü firmanın iş birliğinin her iki tarafa 
da fayda sağlayacağına ve Saint-Gobain 
Aşındırıcıların Türkiye’de pazar payını artırma 
sürecinde en yakın destekçisinin Standart 
Cıvata olacağına inanıyoruz. 

NORM HOLDİNG
İLE RÖPORTAJ
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Norton Quantum3 Light Comfort Grinding (LCG);  en yeni 3mm 
kalınlığındaki seramik taşımız sizlerle! Hafif taşlama işlemleriz için 
mükemmel sonuçlar alacaksınız.

Geleneksel olarak düşündüğümüzde hafif taşlama 
dediğimizde aklımıza sadece 7mm’lik taşlama 
taşları gelir (fiber disk ve flap disklerin yanı sıra...).

Ancak 7mm’lik taşlar 
nispeten daha 

ağır olduğundan 
genelde bu 
işlem için ideal 
olmuyor. Ayrıca 
fiber ve flap 
diskler de 
keskin uçlar 
ve köşelerin 

taşlanmasında 
çok ideal değil.

Eğer operatör ağır taşlama gerektiren bir işlem 
üzerinde çalışıyorsa, o zaman yüzey kalitesini 
öncelikli olarak düşünmeden, kabayı almak için 
uzun süre giden ve güçlü bir taşa ihtiyaç duyar. 

Geri kalan diğer durumlarda ise, 7mm’lik taşlara 
göre yeni taşımız hafif taşlama işleri ve daha küçük 
parçalar için daha iyi kontrol, hassasiyet ve finisajda 
güzel sonuçlar sunar. 

Isınma, tesisat, çerçeve uygulama ve genel inşaat 
işlerinde kullanılmak üzere 3mm’lik taşımız ideal 
olabilir. Bir parça üzerinde yeniden çalışma ya da 
yenileme çok sık gereken bir işlem olmayabilir 
ama ihtiyaç duyulduğunda hızlıca ve düzgünce 
halledilmeli.

Bildiğiniz 
Tüm Taşlama Taşlarını Unutun 

Kablosuz Makineler için Optimize 
Edilmiştir

Hafif taşlama taşlarımız şarjlı ve kablosuz makineler 
için oldukça efektiftir. Yeni 3mm’lik taşlar, 7mm’lik 
taşlama taşlarına göre şarj süresini %50 daha uzatır 
ve bu da yaklaşık %40’lık fazla malzeme kaldırmayı 
sağlar.

Taşın ağırlığı, daha az titreşim vermesi sayesinde 
taşın kontrolü kolaylaşır ve verimliliğini buna bağlı 
olarak arttırır.

Hız, Konfor, Hassasiyet

3mm’lik Hafif Taşlama Taşını kullanıcıların sevmesi 
için 3 nedemiz var:

1. Hız

Diskin çok hafif dokunmasıyla bile malzeme 
saniyesinde kalkar. Taşın hızı hafif olmasından, 
yüksek performası ise seramik taneciklerine 
bağlıdır. Kendinden sürekli keskinleşen aşındırıcı 
tanecikleri premium kalitededir ve bütün işlemlerde 
kendini belli eder.

2. Konfor

Ürünün isminde geçen Konfor (Comfort) 
kelimesinden de anlaşılacağı gibi kullanımı kolaydır 
ve az titreşim verir. Makineyi kontrolü kolaylaştıran 
yapısı sayesinde parçayı taşlama işlemi oldukça 
kontrollüdür. 

3. Hassasiyet

Dar alanlar, köşeler ve kontürlü parçaların 
taşlanması keskin seramik tanecikler ve 3mm’lik 
incelik sayesinde kolayca yapılır.

Quantum3 Ailesi

3mm LCG Taşlama Taşlarımız, kesme ve taşlama 
ürünleri bulunan Quantum3 ailemizi tamamlayan 
parçadır. Bu serimiz geniş ve kapsamlı bir koleksiyon 
niteliğinde olup tüm metal işleme işlemleri için 
çözümler sunar. 

Farklı Malzemeleri Taşlama

Bu incelikteki taşlarımızı ayrıca Norton Multi-
Material taşlama taşları serimizde de bulabilirsiniz. 
Alüminyum, çelik, bakır, PVC gibi malzemeleri tek 
taşla hızlıca kesebilirsiniz. 

Ürün Spesifikasyonları
Norton Quantum3 LCG ürünleri aşağıdaki gibidir.

Norton Quantum3 LCG

Kalınlık Çap x Delik Çapı Taş Tipi Spesifikasyon Ürün Kodu Ambalaj Adedi

3.0mm 115 x 3 x 22.23 27 NQ 30 S 66252846608 10

3.0mm 125 x 3 x 22.23 27 NQ 30 S 66252846609 10

Yeni Ürün
DünyasıDünyası8 9



Sizi ve firmanızı tanıyalım.

DEMAŞ adıyla Tuzla Tersaneler bölgesinde 
sektöre 2013 yılında adım attığımız günden bu 
yana, çeşitli hizmet alanlarında her geçen gün 
edindiğimiz tecrübe, bilgi ve deneyimlerimizi 
katlayarak dinamik, efektif ve genç kalma 
prensibiyle hırdavat ve iş güvenliği sektöründe 
yılmadan çalışmaya devam etmekteyiz. 

Demaş Hırdavat olarak, kaliteden taviz 
vermeden profesyonel kadrosu ile bölgesel 
sektör temsilcileri içerisinde söz sahibi olma 
yolunda emin adımlar ile ilerlemekteyiz. Firma 
olarak 5000 çeşit üründen oluşan yelpazemizi, 
2020’de yeni ürünlerle zenginleştirmeye 
devam edeceğiz. Amacımız en kaliteli 
ürünleri, rasyonel fiyat ve maksimum hizmet 
politikasıyla pazara ve müşterilerimize 
sunmaktır.

Sektörümüz ile ilgili karşılaştığınız sorunlar 
nelerdir?

Ülkemizin ve dünyanın içinde bulunduğu 
durumun, bizleri de ister istemez sektör olarak 
olumsuz yönde etkilediği bir gerçektir. 

Bu sebeple, son yıllarda enflasyon 
değerlerindeki değişikliğin neden olduğu 
hırdavat sektöründe oluşan stoksuz ticaret, 
fiyat politikası, güçlü olan ayakta kalsın 
anlayışıyla verilen uzun vadeler ile ilerleyen 
rekabet,  kar marjlarındaki aşırı düşüş ve 
kalitesiz Uzak Doğu mallarının sektörde 
yarattığı sıkıntı piyasamızda likidite durumunu 
zora sokmaktadır. 

Atlas Zımpara ile tanışmanız nasıl oldu?

Tuzla’da bulunan, Türkiye’yi gemi inşa ve 
onarım sektöründe dünyaya tanıtan en 
önemli yerlerden biri olan ve dünya basınında 
oldukça yakından takip edilen işlere imza atan 
tersanelerimizde; çeşitli iş kollarında bakım, 
onarım ve inşa alanlarında çalışarak Türkiye 
ekonomisine katkıda bulunduğum için gurur 
duyuyorum. 

Çocukluğumdan günümüze kadar geçen 
uzun yıllar boyunca hizmet ettiğim tersaneler 
bölgesinde Atlas Zımpara; marka bilinirliği, 
ürünlerinin kalitesi, rekabetçi fiyat politikası, 
çalışan personelinin üst düzey bilgisi ve 
deneyimi, ayrıca fark yaratan güler yüzlü 
ve çözüm odaklı yaklaşımları ile dikkatimizi 
çekmeyi başarmıştır. 

Demaş Hırdavat Elektrik İnşaat 
Otomotiv Turizm San. ve Tic.Ltd Şti.
Adem Şahin 
Firma Sahibi

Röportaj

DEMAŞ HIRDAVAT
İLE RÖPORTAJ
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Gerek firma yapısı, gerek personelin de 
katkıları sayesinde Atlas Zımpara Bayisi olmayı 
tercih ettik. Saint-Gobain ve Atlas Zımpara 
ile birlikte uzun yıllar çözüm odaklı iş ortağı 
olacağımız için mutlu ve gururluyuz. 

Atlas Zımpara’yı tercih etme nedeniniz nedir?

Sektörümüzde rekabetin acımasızca büyümesi 
ve ekonomik adımların daralması devam 
ederken, Atlas Zımpara’nın müşteri odaklı 
yaklaşımı, bayilerin teknik bilgilendirme amaçlı 
fabrika ziyaretleriyle desteklenerek piyasaya 
hakim olmasını sağlaması, sahip olduğu 
yüksek teknoloji ve kalite anlayışı ana tercih 
sebebimizdir. 

Ayrıca kullanıcılar tarafından ürün kaynaklı 
yaşanabilen problemleri en kısa sürede 
“istisnasız yerinde çözme” ilkesiyle de olumlu 
sonuçlar almaktayız.

Atlas Zımpara’nın ve Saint Gobain 
Aşındırıcıların size sunduğu hizmeti ve 
ürünleri nasıl değerlendirirsiniz?

İş ortağı olduğumuz Atlas Zımpara, 
sektörümüzün önde gelen firmalarından olup 
ürün yelpazeleri geniş, kaliteden ödün vermeyen 
ve en önemlisi de bizlere en iyi hizmeti sunan 
markalardan biridir. 

Biz, fabrika-tersaneler ve kullanıcılar arasında 
köprü olarak çalışırken hızlı ve kaliteli üretim 
yapan, rekabetçi fiyat politikaları bulunan, ürün 
gruplarında farklılaşan ve çözüm odaklı bir 
üretici olan Atlas Zımpara’yı tercih ediyoruz. 

Çevre politikası ve sürdürülebilirlikle ilgili 
çalışmalarınız var mı?

Firmamız, her ay düzenli olarak TEMA vakfına 
fidan bağışı yaparak, ülkemize ve gelecek 
nesillerimize katkıda bulunmayı prensip haline 
getirmiştir. 

Son olarak eklemek istedikleriniz?

Atlas Zımpara ve Saint-Gobain Aşındırıcılar 
bayisi olarak sektörde uzun yıllar emin 
adımlarla çalışmaktan onur duyacağız.. 

11DünyasıDünyası10 11



Kademeli Kesim Makineleri
Norton Clipper, kademeli kesimi kolaylaştıracak bir dizi muhteşem makineye sahiptir. Bunlardan birkaçı 
şunlardır:

CM35 Mini Clipper Beton Kesme 
CM 35 Mini Clipper beton kesme makinesi, tuğla, 
blok kaplama ve kiremit gibi çok çeşitli yapı 

malzemelerinde temiz 
ve hassas kesim yapan 

kuvvetli ve etkili bir 
makinedir.

Bu beton kesme makinesi 
aynı zamanda harici 

bir su kaynağına 
bağlandığında 
ya da opsiyonel 

bir su pompası 
ile kombine şekilde 

çalıştırıldığında ıslak 
kesim için de 
kullanılabilir.

Sarkaç tipi kesme kafası, 
kademeli kesimi verimli hale getirir ve kompakt 
tasarımı da CM35’in sorunsuz bir şekilde çalışma 
alanına uymasını sağlar. 

CM501 Duvar Kesme 
Norton Clipper CM501 Duvar Kesme kullanımı 
kolay, yüksek kapasiteli bir makinedir.
Pedalla kontrol edilen sarkaç tipi kesme kafası ile 
kombine edilmiş geniş tabla, bu makineyi gözenekli 
beton ve diğer hafif yapı malzemeleri (örn. 
havalandırılmış ateş tuğlası ya da havalandırılmış 
beton) gibi geniş yapı malzemelerinin kademeli 
kesimi için idealdir. Konveyörün kaydırmaz yüzeyi, 
en hassas kesimin yapılmasına yardımcı olmak 
için aynı zamanda materyali sabit ve hareketsiz 
tutmaya yardımcı olur.

1. Kesilecek malzemeyi konveyör sepetine kesme   
kılavuzuna ve geri kaçış kilidine karşı sıkıca yerleştirin. 
Ellerinizi kesiciden uzak tutun. Su pompasının takılı 
ve açık olduğundan emin olun. Küçük valf, su akışı 
doğrultusunda çevrilmelidir.

2. Motoru çalıştırın ve bıçağın iki tarafının da yeterli 
su akışı aldığından emin olun.

3. Konveyör sepetini bıçağın yakınına doğru hareket 
ettirin ve kesici malzemenin yüzeyine hafifçe temas 
edecek bir noktaya indirilinceye kadar kesme 
başlığını aşağı çekin.

4. Malzemeyi, yaklaşık 3 mm derinlikte sığ bir kesik 
alarak tam hızlı hareketlerle altından geçirin.

5. Malzemeyi kesici merkezinin ötesine geçirerek 
her hızlı hareketi ileri ve geri doğru tamamlayın. 
Materyal ne kadar sert olursa, ileri ve geri hareketler 
de bir o kadar hızlı olmalıdır.

6. Su seviyesinin pompanın altındaki yüzeyi 
kapladığından emin olun. Pompa girişini 
tıkayabileceği için çamur ve kirin sahanlık içine 
girmesine izin vermeyin.

7. Elmas kesme diskinin performansını yakından 
izleyin. Diskin zorlandığını görür görmez hızı ve/
veya kesim derinliğini ayarlayın.

8. Her şeyi kapatın ve gücü kesin.

9. Kullanımdan sonra su tepsisini ve pompayı 
temizleyin.

Norton Clipper makineleri hakkında daha fazla 
bilgi için info adresinden bize ulaşın: 
info.sgatr@saint-gobain.com 

Peki Kademeli Kesim Nedir?
İnşaat ve yapı malzemelerinde elmas kesme diski ile 
kademeli kesim, temelde tek aşamalı tam derinlikte 
ya da sabit kesmeden ziyade çok ‘kademeli’ kesim 
sürecidir.

Derin kesimde elmas kesme diski hizalanır, sabit bir 
pozisyonda kilitlenir ve tek bir düzgün hareketle 
materyal üzerine itilir. Bu, materyallerin yumuşak 
olduğu ıslak kesim uygulamalarında da etkilidir.

Ancak materyal sert olduğunda, kademeli kesim 
çok daha etkili bir süreçtir. Elmas kesme diski 
hizalanır ve sonraki kesimler için kılavuz oluşturmak 
üzere materyal üzerinde birinci sığ kesiği atar.

Elmas kesme diski sonrasında materyal üzerine 
kademeli olarak indirilir ve istenilen derinlik elde 
edilene dek kılavuz hat üzerinde defalarca ileri geri 
yapılarak kesim gerçekleştirilir. Materyal ne kadar 
sert olursa, ileri ve geri hareketler de bir o kadar 

hızlı olmalıdır.

Kademeli kesim aynı zamanda elmas kesme 
diski köşesi ve kesim materyali arasındaki 
temas alanını da azaltır. Bu bıçağı soğuk 
tutar, serbest kalır ve en yüksek verimliliği 
sunar.

Kademeli Kesim Yöntemi
İster beton bloklar ya da granit, tahta ya da 
karo levhalar kesin, kademeli kesim yöntemi 
temelde aynıdır. Beton kesme makinesi 
kullanarak güvenli bir kademeli kesimin 
gerçekleştirilmesi için kullanabileceğiniz bir 
kılavuzu  sunuyoruz.

Çok adımlı kesme, konveyör sepetinin, 
dönen kesme taşı altına geriye ve ileriye 
doğru kesilecek malzemeyle hareket 
ettirilmesinden oluşmaktadır.

Kademeli Kesim
için Temel Kılavuz

Kademeli kesim, beton ve taş gibi inşaat materyallerinin kesiminde 
istenen sonucun alınması için güvenli ve kontrollü bir yol sunar.
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2020’de çok az firma küresel düzeyde sertifika 
alınabilmekte ve bu sene sadece 13 firma Top 
Employer (En İyi İşveren) sertifikasını global olarak 
alma şansı yakaladı. Biz Saint-Gobain olarak bu 
firmaların arasında olmaktan gurur duyuyoruz. 
Bu sertifika, çalışanlar için işyerindeki çalışma 
ortamlarının iyileştirilmesi adına alınan aksiyonların 
etkisini göstermektedir. Dünyadaki tüm Saint-
Gobain takımlarını bu vesile ile tebrik ediyoruz!

Kapsamlı denetimler sonucunda firmaların 
hak kazandığı bu sertifika için yeni çalışanların 
adaptasyonu, kariyer gelişim programları, yönetim 
kariyeri, iç geçişler, planlı değişimler gibi 10 temel 
konuya ayrılan 600 kriter, bağımsız bir kuruluş olan 
Top Employer Institute tarafından değerlendiriliyor. 

Saint-Gobain’den 35 ülkenin ayrı ayrı sertifikasını 
aldığı programa bu sene yeni katılan iki ülke daha 
bulunuyordu: Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi 
Arabistan. 

Saint-Gobain Türkiye olaraksa üst üste üçüncü kez 
Top Employer sertifikamızı almış olmanın sevincini 
ayrıca yaşamaktayız. 

Tek bir mottomuz var:

EN İYİ İŞVEREN FİRMA:

Kendini keşfet,
dünyayı şekillendir.

35 ÜLKEDE

Saint-Gobain’in ilk faaliyet alanı olan cam 
sektöründeki 355 yıllık tecrübesinin yanına, aşındırıcı 
sektörünün lokomotif markaları Norton ve Norton 
Winter ile eklenerek kullanıcılara her türlü çözüm 
sağlanmaktadır. Saint-Gobain hem cam hem de 
işleme takımları üreticisi olmanın verdiği avantaja 
ek olarak yüksek Ar-Ge yatırımları da yaparak, 
kullanıcılara her geçen yıl yüksek performanslı 
ürünler sağlamak için çalışmaktadır. 

Bu çalışmaların ve deneyimlerin sonucu olarak, 
Rönesans Aşındırıcı ve Makine Ticaret ile beraber 
Avrasya Cam Fuarı’nda geniş ürün yelpazemizle 
dikkatleri üzerimize çektik. Ürünlerimizden kısaca 
bahsetmek gerekirse; Kenar Parlatma Keçeleri, Kanal 
Parlatma Keçeleri, Pah Parlatma Keçeleri, Low-E 
Sıyırma Keçeleri, Çanak Rodaj Diskleri, Çanak Bizote 
Diskleri, Cam Delme Matkapları, CNC Freze, Parmak 
Rodaj, Cam Testereleri, Bileme Taşları, Zımpara 
Bantları, Zımpara Diskleri, El Zımparaları ve Periferik 
CNC Diskleri başlıkları altında gruplara ayırabiliriz. 

Saint-Gobain Aşındırıcıların cam sektörü sorumlusu 
Cenk Açıkgöz, “Cam işleme alanında kullanıcılara 
geniş ürün yelpazemizle birlikte uyumlu ve 
hızlı çözümler sunabiliyoruz. Özellikle çanak 
taşlarımızdaki yeni nesil X200 serisi ve Low-E 
sıyırma keçelerimiz ile çok mükemmel sonuçlar elde 
ediyoruz. Performansımızı yakından görmek isteyen 
kullanıcıları ziyaret etmeye hazırız.’’ diyerek cam 
işleme alanında her türlü çözümü üretmeye hazır 
olduklarını bir kez daha vurgulamıştır.

Tüm sorularınızı ya da taleplerinizi 
info.sgatr@saint-gobain.com adresinden yetkililere 
iletebilirsiniz.

Saint-Gobain’in kuruluş hikayesine baktığımızda; 1665 

yılında Fransa’nın ünlü “Güneş Kralı” ve merkantilizmin 

babası olarak bilinen XIV. Louis ve maliye bakanı Jean-

Baptiste Colbert, Manufacture royale de glaces de 

miroirs (Kraliyet Ayna-Cam Fabrikası) şirketini kurdu. 

Fransız mükemmeliyetçiliğinin simgesi olarak Venedik’in 

üstünlüğünü sonlandırmak adına kurulan şirket, ilk ürünü 

olan cam dökme sürecini, inovatif üretimi hedefleyerek 

hızla geliştirdi. İlgili gelişme gerçek anlamda bir devrimdi; 

çünkü  cam dökme  sürecinin ve cam maddelerin 

Venedikliler tarafından kullanılan üfleme tekniği ile 

üretilmesi yerine, yüksek kapasitede ve seri bir şekilde 

üretilebileceği anlamına geliyordu. Krallığın kuzey 

doğusunda yer alan, sonradan adını da kendisinden alacağı 

Saint-Gobain isimli küçük bir kasabada ilk ana üretim 

tesisini kuran şirket, endüstriyel anlamda ilk başarısını 

dünyanın parmakla gösterilen cam üreticisi olarak elde 

etmiştir. Fransız mirası olan bu köklü kuruluş, ülkenin 

geçmişi ve derin bağları ile harmanlanan yönetim anlayışı 

sayesinde Grubun dünyaca ünlü olmasını sağlamıştır. Her 

yıl dört milyon turist Versailles Sarayı’nda bulunan ve 

Saint-Gobain tarafından üretilen 17 adet aynayı görmek 

için Aynalı Salon’u ziyaret etmektedir.

Bu sene, 4-7 Mart arasında onuncu kez gerçekleştirilen Avrasya 
Cam Fuarı’nda Norton ve Norton Winter markaları ile yerimizi 
aldık. 

Tüyap Fuar ve Kongre 
Merkezi’ndeydik

Avrasya Cam Fuarı için  2020
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Tekne sahipleri jelkotun kırılması, çatlaması 
ve kabarmasının yaygın olduğunu bilirler. Bu 
kusurlar, tekne sahibinin yaptırması gereken bakım 
işlemlerinin büyük kısmını kapsar.

Çatlak ve çiziklerin çoğu, zamanla ve teknenin dış 
yüzeyinin gerilmesi sonucu oluşur. 

Çatlamanın en çok görüldüğü alanlar laminatın 
olduğu alanlardır, bu alanlara en tipik örnekler 
kavisli güverte, kabin paneli, pencerelerin etrafı/
çevresi ve/veya tekne bölmeleridir. 

Oluşmuş çatlaklar onarılmazsa tüm panelin 
bütünlüğü bozulana kadar daha geniş ve derin 
şekilde ilerler.

Ne kadar dikkatli olursanız olun, teknenizinde zamanla çatlak 
ve delikler oluşacaktır. Hemen müdehale edilmez veya belirli 
periyodlarda bir bakım ve tamir süreci olmazsa bu küçük 
hasarlar daha büyük problemlere yol açabilir.

Bu makalede gövdedeki derin çizik ya da çatlakların nasıl tamir edileceğine bakacağız.

Tekne Hasarı

8 Kolay aşamada çizik ve çatlakları
nasıl onarabilirsiniz?

Tekne Tamiri:

1- Hasarlı bölgenin etrafında çatlağı ya da 
kabarıklığı kesmek için sığ bir çizgi çizin. Bunu bir 
Kalıp Taşlayıcı ve Norton SpeedLokTM disk ya da 
karbür freze ile yapabilirsiniz.

Keskin köşeleri zımparalayabilir ya da frezeyle 
yumuşatabilir ya da sünger zımpara kullanarak 
düzeltebilirsiniz.  80 ya da 150 kumla başlayıp 240 
kuma çıkabilirsiniz. 
Tüm toz ve kalıntıları uzaklaştırarak bölgeyi 
temizleyin.

2- Şimdi, dolgu 
maddesini 
hazırlayın. Eğer 
marketten aldığınız 
bir epoksi reçine 
dolgu materyalini 
kullanacaksanız, 
hazırlanması 
için içinden 
çıkan kılavuza 
bağlı kalın. 
Eğer fiberglas/
jelkot karışımı 
kullanacaksanız, 
dolgu karışımını hazırlamak için toz 
fiberglas ve renkli jelkota ihtiyacınız olacak.

Teknenizin doğru rengini üreticisinden doğru seri 
numarası ve modeli bildirerek öğrenebilirsiniz.

Dolgu maddesi karıştırılırken oranlara ve kıvama 
özellikle dikkat ederek imalatçının kılavuzuna 
bağlı kalın. Kıvam olarak fıstık ezmesi kıvamını 
düşünebilirsiniz; sürülebilir olmalı fakat çok ince 
olmamalıdır.

3- Karıştırma çubuğunun ya da plastik yayıcının 
düz kenarıyla hasarlı alan üzerine dolgu maddesini 
sürün. Dolgu maddesini fiber yüzey üzerine sürün 
ve plastik yayıcı kullanarak yüzeye konturuna uyum 
sağlayacak şekilde yayarak bastırın ve çatlak(lar)ı 

yavaş yavaş doldurun.
Karışımı çevresinden 

çok hafif yüksek 
bir seviyede bırakın 
ve kurumaya 
başlamadan 
önce fazlalığı alın. 
Epoksinin tam olarak 
kurumasına özen 
gösterin.

Kurumanın süresi 
sıcaklık, nem ve 
karışımın kıvamına 
bağlı olarak 
değişecektir. 
Dolgunun kuruyup 

kurumadığını dokunarak test edebilirsiniz, hala 
biraz bile yapışkansa kurumamış demektir.

Bu gibi hasarların kalıcı tamiri genellikle epoksi reçine 
dolgu malzemeleri ya da fiberglas/jelkot dolgu 
malzemeleri kullanılarak yapılır. Epoksi reçine kitler 
çok çeşitlidir ve internetten de satın alınabilirler.

Kullanıma hazır epoksi reçine kullandığınızda renk 
uyumu sıkıntı olabilir fakat düzgün uygulandığı 
takdirde epoksi reçine finisaj yapılabilen ve 
boyanabilen çok sağlam ve su geçirmez bir katman 
sunar. Fiberglas ve jelkot karışımı ise renk uyumu 
için daha iyi bir seçenek olabilir.

İlk olarak hasar tespiti yapın: dikkat edilmesi gereken 
noktaları ve kapsamını belirleyin. Çatlağa; darbe ya 
da gerilmeden hangisinin sebep olduğunu bulun. 
Çoğunlukla bu nedenlerden hangisi olduğu kolayca 
belirlenir.

Gerilme sebepli oluşan çatlaklar; çoklu, uzun, ince, 
düz hatlardır. Darbe sebepli çatlaklar ise daha 
yuvarlak bir görüntüye sahiptir ve genellikle görünür 
bir iz bırakır.

Hasarın tanımlanması ve ölçülmesi

Çatlakların, kabarıklıkların ve derin çiziklerin tamiri
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4- Dolgu maddesinin tamamen kuruduğundan 
emin olduğunuzda çevresinin hizasına uygun olacak 
şekilde bölgeyi zımparalayın.

Norton 50 kum zımpara kağıdını ya da sünger 
zımparayı ıslak ya da kuru olarak kullanarak, 
belirgin kabarıklık ya da çıkıntıları ortadan kaldırın. 
Sonrasında 80 kum zımpara ile üstünden geçerek 
yüzeyi daha da düzleştirin ve son şekli vermeye 
yaklaştığınızda 240 kum zımpara kullanın.

Dolgu maddesi uygulanmış daha geniş alanları, 
daha kısa sürede zımparalamak için Norton Multi-Air 
diskleri ve tabaka zımparalarını makine ile kullanın.

5- Eğer hala boşluk ya da yüzeyde pürüz varsa, 3. 
ve 4. adımları tekrarlayın.

6- Bir sonraki aşama doldurulmuş ve zımparalanmış 
alanlara tekrar püskürtme yapılmasıdır. Bunu 
yapmak için, jelkot, jelkot inceltici ve sertleştiriciyi 
üretici talimatlarına uygun oranlarda karıştırın.
Tek kullanımlık sprey, yüzey boyunca eşit yayma 
sağlamak için idealdir. Jelkotun spreyle sıkılması 
boya spreylemeden çok farklıdır, kullanımı zor ve 
pistir. Ayrıca ilk bakışta düzgün görünen bir sonuç 
vermez.

Parlak ve düzgün bir finisaj elde etmek için birkaç 
aşama daha uygulanması gereklidir. Zımparalamaya 
geçmeden önce jelkotun kurumasını ve sertleşmesini 
bekleyin.

7- Tamir edilen alana nazikçe Norton 800 kum sulu 
veya kuru zımpara kağıdı uygulayın ve 1200 kum 
zımparayla bu işlemi tamamlayın.

8- Şimdi ise polisaj bileşenleri ve polisaj pedi 
kullanarak bölgeyi parlatın. Bunun için Norwool 
kuzu yünü ya da beyaz sert sünger polisaj başı ile 
Norton Ice Xtra Cut kullanmanızı öneriyoruz.

Polisaj bileşenini doğrudan ped üzerine uygulayın 
ve yüzeye yavaşça hafif baskı uygulayarak, küçük 
alanlar üzerinde çalışın.
Uygulama yaptığınız yerleri Blue Magnet MicroFiber 
bezle silin.

Tamiri Norton 
Aşındırıcılar ile yaparak  
denizcilik  uygulamaları 
için geliştirdiğimiz 
çok çeşitli aşındırıcı 
ve aşındırıcı dışı 
serilerimizi denemiş 
olun. Daha fazla bilgi 
için bizimle iletişime 
geçin.

AVUÇ İÇİ TAŞLAMA
MAKİNESİ ÇÖZÜMLERİ

Avuç içi 
taşlama 
makinenizle 
yaptığınız tüm 
uygulamalar 
için gerekli olan 
profesyonel 
çözümleri ve 
ürünlerin 
kullanımıyla 
ilgili ipuçlarını 
bu katalogta 
bulacaksınız. 

KESME
Doğru boyutlandırma için kesme diski 
seçimi yapılır.

AĞIR İŞLERE YÖNELİK
TAŞLAMA
Kaynak dikişlerini ve çapakları kaldırmak 
için taşlama taşları kullanılır.

TALAŞ KALDIRMA
FLAP DİSK ağır kaynak dikişlerini ve fazla 
malzemeyitemizler. Uzun ürün ömrü vardır. 
FİBER DİSK Düz ve kontürlü yüzeylerden fazla 
malzemeyi temizler.

Aynı standartta bir finisaj sağlar.

KAYNAK DİKİŞİNİN ALINMASI
VE TEMİZLENMESİ

Çapakları temizler, keskin kenarları düzeltir.

ÇAPAK ALMA

Kir, pas ya da aşınmaları temizler ve kaplama 
veya kaynak işlemi öncesinde yüzeyi hazırlar.

YÜZEY HAZIRLAMA &
TEMİZLEME

Yüzeyin sert dokusunu azaltır, kozmetik bir 
finisaj sağlar ve polisaj için hazırlar.

FİNİSAJ

Oldukça parlak bir finisaj sağlamak için 
son adımdır.

POLİSAJ

Daha fazla bilgi için QR kodu 
okutarak kataloğumuzu inceleyin 
ya da www.nortonabrasives.com 
adresinden bizi ziyaret edin!
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Atlas Zımpara ile 
Flap Disk Tanımlama Rehberi

Bir taşlama uygulamasında, doğru ürün seçimi 
sürecin başarılı olması için kritiktir. Bu tanımlayıcı 
kılavuzda, önünüze çıkan zorluklara yönelik olarak 
doğru ürünü seçmenize yardımcı olmak için flap 
disklerle ilgili her şey bulunur.

Flap disk nedir?
Flap disk zımpara ailesinde yer alan bir üründür. Bu 
diskler, çok katmanlıdır ve üst üste gelen aşındırıcı 
malzeme bölümlerinden veya ‘flap’lardan oluşur 
(adı buradan gelmektedir).

Bu flaplar, aşındırıcı minerallerin yapıştırıldığı 
polikoton veya polyester mesnet materyalinden 
oluşur, daha sonra bunlar katmanlanır ve bir 
mesnet plakasına bağlanır. Mesnet plakası flap 
diskin sabit kalmasını sağlar ve ürüne kendine has 
özellikler verir.

Farklı flap disk şekilleri nelerdir?

Konik şekilli flap diskler
Konik flap diskler talaşın kısa bir süre içerisinde 
kaldırılması için en iyi seçimdir.Küçük temas alanı, 
taşlama basıncını arttırmaya yardımcı olur ve bu da 
malzemenin çıkarılma oranını arttırır.

Düz tabaklı flap diskler
Daha düşük taşlama basıncı ve daha fazla kontrol 
gerektiren işlemlerde ise düz tabaklı bir flap disk 
seçmelisiniz. Düz şekilli flap diskler düz yüzeylerde 
ve dış kenarlarda kaynak dikişinin temizlenmesi ve 
finisaj için idealdir.

Flap diskler, talaş kaldırmadan yüzey kusurlarını pürüzsüzleştirmeye ve çapak 
almaya kadar metal imalatındaki birçok aşama ve işlem için kullanılır.

Alüminyum Oksit

Genellikle çelik taşlama için önerilir ancak bazı az 
karbonlu alüminyum ve bronz alaşımlarında da 
kullanılabilir.

Alüminyum oksit çeşitli kalitelerde üretilmektedir ve 
blok formlu, sert  bir yapıdadır. Aşındırıcıların sertliği 
saflığa ve karbon içeriğine bağlıdır.

Flap Disk Aşındırıcı Kumları
Seramik

Seramik kumlar, yüksek basınçta fazlasıyla kırılabilir 
bir mikrokristal yapıya sahiptir ve bu nedenle 
kendinden keskin olduğu belirtilmektedir.

Yeni keskin kenarlar sürekli olarak işlenen 
parçanın yüzeyine temas eder. Bu, seramik kumlu 
aşındırıcıların uzun süre daha keskin ve daha etkili 
kalmasını sağlar.

İş daha hızlı tamamlandığı için seramik kumdaki ısı 
birikimi daha düşüktür, bu nedenle bu aşındırıcılar 
daha düşük sıcaklıkta kesim yapabilmektedir. 

Zirkonyum

Seramik gibi Zirkonyum da kendinden kesici bir 
özelliğe sahiptir. Bu özellik ürünün uzun ömürlü 
olmasını sağlar ve karbon çelik, paslanmaz çelik gibi 
ağır taşlama metalleri için mükemmeldir.

Zirkonyum daha geniş bir kristal yapıya sahiptir. 
Ayrıca uzun ömürlü ve çok sert kumludur. Bu 
özellikler onu yüksek performanslı işler için 
mükemmel kılar.
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Kaba kum mu? İnce kum mu?
Kaba kumlu flap diskler, hızlı talaş kaldırma, 
son yüzey finisajının çok incelikli olmasına gerek 
olmadığında, finisaj çok önemsemediğinde ya da 
işin hızlıca yapılması gerektiğinde kullanılabilir.

Kum ne kadar kaba olursa malzeme kaldırma hızı 
da (materyale bağlı olarak) o kadar artar, ancak 
geride bırakılan çizikler daha derin olabilir. Bu 
özellikle, karbon çeliği ve paslanmaz çeliğin finisaj 
işlemleri karşılaştırıldığında belirgindir. Kullanıcılar 
her zaman daha kaba tanecikleri kullanmak 
istemektedir, ancak bu sonraki aşamadaki finisaj 
seçeneklerinizi engelleyebilir ve uzatabilir.

Kaba tanecikler, yumuşak çelik ve alüminyum gibi 
yumuşak materyaller için de önerilen seçeneklerdir.

İnce kumlu flap diskler, projede karışık ve 
daha ince bir finisaj gerektiğinde kullanılmalıdır. 
Genellikle taşlama işleminin sonraki aşamalarında, 
talaş kaldırmada kaba kumun oluşturduğu 
derin çizikleri temizlemek için kullanılır. Örneğin 
paslanmaz çelik, genellikle ek olarak uygulanan 
yüzey finisajı işlemleri gerektirir. Daha kaba 
kumlu bir flap disk veya taşlama taşından ilk talaş 
kaldırıldıktan sonra, paslanmaz çelik bir yüzeydeki 
çizikler çirkin görünecektir. Bu çizikleri yok etmek 
ve daha güzel yüzeyler oluşturmak için ileriki 
adımlarda daha ince kumlu zımparalar kullanmak 
gerekir.

Ayrıca daha ince kumlu zımparalar daha küçük 
temas alanlarında daha etkilidir; sert ve kırılgan 
materyallere daha iyi uyum sağlar.

Flap disk mi taşlama taşı mı?
Taşlama taşları portföyümüzün önemli ürünlerinden 
biridir ve flap disk gibi çok yönlüdür, ayrıca çok 
çeşitli metal üretimi uygulamaları için uygundur. 
Yüzey finisajının çok fazla önemi yoksa taşlamanın 
birden fazla adımı olmadığından, taşlama taşları 
hızlı talaş kaldırma için daha iyi bir seçimdir.

Bunlarla birlikte flap diskler şu temel avantajlara 
sahiptir:

1. Yeniden işlemede azalma
Bir flap disk çok daha kontrollü talaş kaldırma 
sağlar. Genellikle daha hafif ve daha soğuk kesim 
yaparlar (daha az parlama), bu da yeniden işleme 
gereksinimini azaltır.

2. Oyuntusuz ve daha pürüzsüz finisaj 
Taşlama taşları, flaplara göre daha agresiftir. Eğer 
işlemi daha az deneyimli kullanıcılar yapıyorsa, 
yüzeyde oyuntular ve pürüzler oluşabilir. 
Flap diske gelecek olursak, aşındırıcı flaplar bez 
ve polyesterden yapılır. Bu da diskin daha kolay 
kullanılmasını sağlar ve materyal etkin bir şekilde 
işlenirken, işlenen parçaya zarar verme riskini de 
düşürür.

3. Daha düşük titreşim
Flap disk daha yumuşak ve taşlama taşına göre çok 
daha fazla esnek olduğu için taşlama sırasında daha 
az titreşim meydana çıkarır. Bu sadece operatör için 
çok daha konforlu bir deneyim sağlamakla kalmaz, 
aynı zamanda çok daha az gürültü yaratır.

Daha fazla bilgi için Atlas Zımpara web sitesinden ürünlerimize göz gezidirebilir ya da bize ulaşabilirsiniz.
www.atlas-zimpara.com

Dişli Taşlama için
Teknik Çözümler
Dişliler için gittikçe daha gerekli olan sektörel ihtiyaçlar, profil doğruluğu ve gelişmiş 
yüzey finisajları nedeniyle daha fazla talep geliyor. Norton Xtrimium ise gün geçtikçe 
artan bu taleplere cevap veriyor.

Yüksek kaliteli dişli üretiminde en önemli nokta aşındırıcı seçimidir ve Norton, solucan 
ve ikili solucan dişli  taşlama, profil taşlama ve konik taşlama için mükemmel bir 
teknik çözüm sunmak üzere tasarlanmış yüksek performanslı taşlama taşları sunar.
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DİSKLİ ÇARK TAŞLAMA

Tasarlanmış bir mikro yapılı 
seramik kum, performansı ve 
kaliteyi en üst düzeye çıkarmak 
için mükemmel bir serbest kesme 
işlemi ve dayanıklılık sağlar.

•	 Taşın	tüm	kalınlığı	boyunca		
 mükemmel homojenlik
•	Artan	tutma	konforu
•	Sürtünmesiz

PROFİL TAŞLAMA

Piyasadaki en hızlı metal kaldırma 
oranını sunan bu seramik bazlı 
taşta yüksek gözeneklilik ve 
geçirgenlik vardır.

•	Rakipsiz	DIN	kalitesi
•	Hızlı	malzeme	kaldırma

İKİLİ DİŞLİ TAŞLAMA

İkili taş, taşlama yapmak için 
vitrifiye edilmiş bir bölümü, dişli 
aralarını polisajlayan ince kumlu 
bölüm ile kombinler.

•	Yüksek	yüzey	kalitesi	sağlar		
 Rz=1,0µm Rpk=0,05µm
•	Taşlar	mevcut	makinelere		 	
 adapte edilebilir

KONİK TAŞLAMA

Fazlasıyla gözenekli olan 
Xtrimium konik formülasyonumuz 
için taş ‘olmazsa olmaz’dır, 
konik taşlama için başka bir taş 
gerekmez.

•	 Keserken	alev	çıkarmaz
•	 Son	derece	hızlı	taşlama
•	 Parça	reddini	azaltır,	birim
 başına maliyeti düşürür.

Norton dişli taşlama çözümleriyle ilgili daha fazla bilgi için bize yazın: info.sgatr@saint-gobain.com 

Norton Xtrimium Uygulamaları

Daha az atık ve daha yüksek 
verim için optimize edilmiştir.

Tutarlıdır

Pürüzsüz, hızlı, 
yanmasız bir çözüm sunar.

DünyasıDünyası

Daha fazla bilgi için QR kodu okutarak videomuzu 
izleyebilir ya da www.nortonabrasives.com 
adresinden bizi ziyaret edebilirsiniz!
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Dolaplarınızı boyamak, büyük zahmet (ve maliyet!) 
gerektirmeden yeni bir görünüm elde etmek için daha ucuz 
ve daha kolay bir alternatiftir! Ustalar geldiğinde haftalarca 
mutfaksız kalmaya gerek yok; mevcut kapaklarınızda, odanızı 
şipşak ferahlatacak şık, uzun ömürlü sonuçlar almak için birkaç 
adımı takip edebilirsiniz.

Yeni bir mutfak istiyorsunuz, ama 
günlük hayat mutfağınızı baştan 

sona yenilemenize engel mi oluyor?

Mutfağınız ihtiyaçlarınızı karşılıyor 
mu?
Çoğu ahşap dolap, doğru hazırlığı yaptığınız sürece 
revizyon için uygundur. Ancak, laminat istisnadır. 
Çünkü pürüzsüz yüzey boya yapışmasına direnç 
gösterir, bu da farklı bir işlem gerektirecektir. 
Herhangi bir ahşap türü (MDF dahil) iyi sonuç verir, 
ancak başlamadan önce lekeli veya parlak dolaplar 
soyulmalıdır. 

Hazırlık alanı
Dolapları boyayarak mutfağınızı yenileyecekseniz, 
direkt boyayı uygulamaya başlayabilirsiniz, değil 
mi? Boya fırçalarıyla başlamak cazip gelse de, 
aslında ilk olarak hazırlık aşamasında yapılması 
gereken daha fazla şey var.
Başlangıç olarak, size çalışmak 
için yeterli alan sağlayan, toz ve 
dumanlardan korunmanız adına 
iyi havalandırılan bir yer bulun 
ve birkaç örtü serdiğinizden 
emin olun ki bulaştırmamanız 
gereken herhangi bir yere boya 
bulaştırmayın! Nereyi seçerseniz 
seçin, kapıların çalışma sırasında 
düz bir şekilde serili durmasına 
izin verecek kadar büyük olması 
ve bir güne kadar kurumaya 
bırakmanız için yeterince sakin 
olması gerekecektir.
Çalışma alanınıza yerleştikten 
sonra, dolap kapaklarını ve 
çekmecelerini çıkarmadan 
önce etiketleyin, böylece tekrar 
takarken, hangisinin nereye 
takılacağını bilebilirsiniz. Çıkardıktan sonra, 
menteşeleri ve malzemeleri sökün ve hiçbir şeyi 
kaybetmemek için bunları dikkatli bir şekilde 
saklayın.

Temiz süpürme
Şimdi hazır olduğunuza göre, yüzeyde bulunan 
veya çatlakların içinde sıkışmış olan kir, toz veya 
yağı gidermek için tüm yüzeyleri iyice temizlemeniz 
gerekir.

Temiz bir bez kullanın ve daha sonra boyanın 
tutmasına yardımcı olacak yağ temizleme maddesi 
ile iyice ovun. Kapakları ve çekmeceleri temizlerken, 
herhangi bir delik veya çatlak olup olmadığını 
kontrol edin. Bir şey tespit ederseniz, ahşap 
dolgu maddesiyle doldurun ve bir sonraki adıma 
geçmeden önce tamamen kurumasını bekleyin.  

Ön zımparalama
Güzel temiz yüzeyinizin artık zımparalanması 
gerekiyor; bir orbital zımpara makinesi ve orta 
kumda zımpara kağıdına ihtiyacınız olacaktır. 
(manuel zımparalama da bir seçenek ancak kas 
yapmaya hazır olun!) Boyalı dolaplar 120 kum 
zımpara kağıdı ile iyice zımparalanmalı, ancak 

finisaj nasıl olursa olsun, tüm yüzeyin üzerinden 
220 kum ile tekrar geçin. Zımpara ile ulaşılması zor 
olan köşelere veya özel ilgi isteyen zorlu alanlara 
girmek için bir zımpara süngeri kullanmak iyi bir 
fikirdir. 
Yaptığınız herhangi bir ahşap dolgu maddesi 
tamiratını kontrol ettiğinizden ve bu alanları 
yüzeyin geri kalanıyla eşleşecek şekilde 
zımparaladığınızdan emin olun. Bitirdikten sonra, 
tozu temizlemek için her şeyi yumuşak bir bezle 
silin. 
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Astar zamanı
Yeni pürüzsüz yüzey ile uygun bir astar seçmeniz 
gerekir. Kapaklarınıza ve çekmecelerinize birinci kat 
boyayı uygulayın ve arka yüzleri boyamadan önce 
yüzeyler kuruyana kadar bekleyin.

İkinci zımparalama
Kapakların tamamen kuruması için birkaç saat 
geçtikten sonra, orbital zımpara makinesini tekrar 
alın ve ince kumlu zımpara kağıdı ile her bir yüzeyin 
üstünden hafifçe geçin. Döşeme oluklarının veya kapı 
kenarlarının fazla boya toplamadığından emin olmak 
için ince kumlu bir zımpara süngerine ihtiyacınız 
olacaktır. Unutmayın, dolaplarınızın düzgün bir finisaj 
elde etmek için ikinci bir astarlama ve zımparalama 
işlemine ihtiyacı olabilir. 

Dikkat çekme zamanı
Şimdi eğlenceli kısmı geldi! En iyi sonucu elde 
etmek için, bir mutfakta meydana gelen aşınma ve 
yıpranmaya dayanabildiğinden emin olmak adına 
kaliteli bir boya seçin. Saten, yarı parlak ve parlak 
alternatiflerinin hepsi, gelecekte kolay temizlemeye 
izin veren iyi seçeneklerdir. Arka tarafla ilgilenmeden 
önce boya kurumuş olmalıdır. Ayrıca, işiniz bittikten 
sonra en az iki saat kurumasını beklerken, tüm 
yüzeyleri düz tutmaya dikkat edin. Dolaplarınızda 
gerçek bir renk elde etmek adına, ikinci kat boya için 
tekrar bu adımları izleyin. 

Montaj istasyonu
Artık parlak yeni dolap kapaklarınızı ve 
çekmecelerinizi boyadınız, hava durumuna ve iklime 
bağlı olarak boyanın tamamen kurumasının iki 
güne kadar sürebileceğini unutmayın. Kapaklarınızı 
yeniden monte etmek ve bitmiş ürününüze 
hayranlıkla bakmak cazip gelse de, boyanın tam 
olarak kurumasını beklemenizi öneririz ki, sonuçta 
çatlaklar olmasın. Hazır olduklarında, onları tekrar 
takın ve bir adım geri çekilerek eserinize hayranlıkla 
bakın! 

İşte kısa zamanda yeni bir görünüm!

Dünyası

Atlas Zımpara 
Instagram sayfamızı 

takip etmeyi 
unutmayın!

/AtlasZimpara
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2020 yılı başında organize edilen, Saint-Gobain Aşındırıcılar genel 
yıllık toplantısı, bu kez bambaşka çerçevelerden konuları ele alan bir 
program dahilinde yapıldı. 

Saint-Gobain Aşındırıcılar çalışanlarının dahil 
olduğu 2020 Kick-Off organizasyonunda “Değişimi 
Yakala!” mottosu, toplantıların ana gündem 
maddesi olurken tüm program süresince öğretici 
ve eğlenceli içerikler işlendi. Bu keyifli güne, Saint-
Gobain Aşındırıcılar Türkiye, Orta Doğu ve Avrasya 
Genel Müdürü Aykut Aydoğdan’ın karşılaması ve 
sunumu ile başlandı.  

Ardından Büyümeye Odaklan, Birlikte Güçlüyüz ve 
Süreçleri İyileştir temalarında istasyonlar kurularak 
gelişime açık yönlerin belirlenmesi için çalışanların 
fikirleri ve görüşleri alındı. 

İnteraktif olarak çalışmaya olanak sağlayan bu 
yapıda, tüm katılımcılar belirlenen konuları açıklıkla 
tartıştı. 

Saint-Gobain Abrasives EMEA Vice President, 
Xavier Orlhac da Türkiye yıllık toplantısına katılım 
gösterip kapsamlı bir sunum yaptı ve hemen 
arkasından merak edilen soruları cevapladı.  

Bu gün, sürprizlerin yer aldığı gala yemeği ile 
sonlandı. Ayrıca 5, 10, 15, 20 ve 25 yıllık çalışanlara 
kıdem plaketleri takdim edildi. 

Günden Kareler
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Atölyede yaptığımız test açıkça gösteriyor ki karoser tamirinde kullanılan Norton Multi-Air Cyclonic zımparaları 
işi bir kaç adım ileriye taşıyor. Bu ürün gamı, 4 adıma ayrılan zımparalama süreci için tüm ihtiyaçlara cevap 
veriyor. Seramik aşındırıcı mineralleri daha kısa sürede daha iyi sonuçlar verirken, toz çıkarma teknolojisi özel 
olarak geliştirildiği için piyasadaki diğer ürünlere oranla %25 daha az toza maruz bırakıyor.

Siz de denemek isterseniz Norton temsilcilerine web sitesi aracılığıyla ulaşabilirsiniz: 
www.nortonabrasives.com 

“Az atık çıkarıyor. Eğer disk tam 
bitmemişse kullanan ustamız 
ürünü kutusundaki yerine 
koyuyor ve bir sonraki ihtiyacı 
olan kişi buradan alıp kullanmaya 
devam ediyor.”

İşte atölye sahibi ve 
çalışanlarının yorumları:

“Cyclonic’in 
toz çıkarma 
oranı ve 
performansını 
çok iyi bulduk.”

“Kendinden kesikli olan rulo zımparası 
çok kolaylık sağlıyor. Rakipte, bu 
ürünleri kullanırken bir de makasla 
bunu kesmek için efor harcamamız 
gerekiyor.”

“Kendine özel dağıtıcı kutusunun olması ve 
renklerin farklı kumlar olduğunu göstermesi 
hızlıca ihtiyacım olan kumu bulmamı sağlıyor. 
Ayrıca adım adım zımparalama süreci 
anlatılıp renklerin de buna göre sıralanması 
sayesinde astar için, çizik için vs. hangisini 
kullanmam gerektiğini biliyorum.”

Atölyedeki ustalarımız, öncelikli olarak Norton’un 
diğer zımparalara kıyasla ortaya koyacağı kullanım 
ömrünü ve bir işi bitirme süresini görmek istedi. 
Ellerinde, tavanı ve tamponu hariç, her yerinde 
derin çizikler bulunan bir jip bulunuyordu ve testi 
bu araç üzerinde yapmaya karar verdiler. Cyclonic 
Multi-Air serisinin 2. adımında yer alan kırmızı 
disk ile zımparalandı ve 3. adım ürünü olan astar 
zımparalama diski, yüzeyi boyaya hazırlamak için 
kullanıldı.

Bu işlemleri arabanın etrafındaki tüm çiziler için 
sırasıyla yaptılar ve toplamda sadece 5 disk 
kullandılar. Daha önceki tecrübelerine dayanarak bu 
işlemler için diğer zımparalardan yaklaşık 20 adet 
kullandıklarını belirttiler. Üstelik daha önce işlemin 
bu kısmını tamamlamak 3 saat alırken, Norton Multi-
Air Cyclonic ile 2 saatte bittiğini söylediler. Böylelikle 
sadece zımpara adedinden kâr etmekle kalmayıp, 
zamandan da tasarruf sağlamış oldular.

Rakip Karşılaştırması
İle

Bu sayıda bir karoser atölyesinde yaptığımız testi sizlerle 
paylaşıyoruz. Bu denemede, atölyenin her zaman kullandığı zımpara 
ile Norton Multi-Air Cyclonic zımparasını karşılaştırmasını istedik.

Sizin için denedik
DünyasıDünyası32 33



Norton Aşındırıcıların İzmir’deki değerli iş 
ortaklarından olan GİMAS ile geçtiğimiz haftalarda 
keyifli bir buluşma yapıldı. 1976 yılında kurulan 
firma, dünyanın farklı bölgeleri için makine, maden, 
çimento, yenilenebilir enerji, termik ve nükleer 
enerji sektörlerine yönelik onlarca değişik parça ve 
nihai ürün yapan uzman bir ekibe sahip. Her türlü 
sektörel parçayı tecrübesi ve oturmuş kalite anlayışı 
sayesinde üreten Gimas çalışanları için dünyanın 
önde gelen aşındırıcı firması Norton tarafından 
Kesme ve Taşlama Taşları eğitimi verildi. Türkiye ve 
Orta Doğu İnce Taş Ürün Müdürü Ümit Aksu’nun, 
Norton taşlarının güvenli ve doğru kullanımıyla alakalı 
bilgiler verdiği eğitimde 40 çalışan bulunuyordu.

Günün ilk yarısında Norton Kesme ve Taşlama 
Taşlarının özelliklerinden bahsedilirken, taş kullanımı 
sırasında dikkat edilmesi gerekilen noktaların ve 
ipuçlarının üzerinde duruldu. 

Ardından atölye çalışmasına geçilerek ürünlerin 
birebir uygulayıcılar tarafından test edilmesine 
olanak sağlandı. Bu çalışma sonucunda, Norton 
ürünlerini deneyimleme fırsatı bulan ustalarımız, 
taşların fark yaratan özelliklerini keşfetti ve 
beğenilerini dile getirdi.

•	Her	zaman	için	makinanın	hızının,		
  taş üzerinde belirtilen çalışma hızını  
   aşmadığından emin olun.
•	Taşları	nemli	ya	da	aşırı	sıcak-soğuk		
  ortamlarda saklamayın.
•	Kesme	taşlarına	yandan	baskı			
 uygulamayın.
•	Taş	dibinde	çatlamalar	oluşuyor
 ya da taş kenarı ufalanıyorsa   
 uyguladığınız baskıyı azaltın.

AKLINIZDA	BULUNSUN...

Her ZamanKoruyucu
Ekipmanınızı Kullanın! 

ve

Norton ve Gimas İş Birliğinde
Kesme ve 

Taşlama Taşları Eğitimi

Dünyası

Saint-Gobain Aşındırıcılar olarak bu sene 
dördüncüsü düzenlenen İstanbul Hırdavat Fuarı’na 
katılım sağlamak üzere tüm hazırlıklarımızı Mart ayı 
içerisinde fuar başlamadan önce tamamladık. Atlas 
Zımpara, Norton ve Norton Clipper markalarımızın 
yer aldığı standımızın kurulumu ise yapıldı. 

Ancak, tüm dünyada yayılımını sürdüren 
koronavirüsünün ülkemizdeki ilk vakası, fuarın 
başlama tarihinin hemen bir gün öncesinde 
duyuruldu. Bu sebeple, her zaman toplum sağlığını, 
güvenliğini ve çevresel sürdürülebilirliği ön planda 
tutan Saint-Gobain Grubu’nun kararı üzerine fuarda 
ekiplerimiz yer almadı. Resmi kısıtlamaların daha ileri 
tarihlerdeki fuarları kapsaması nedeniyle Hırdavat 
Fuarı ziyaretçilere kapılarını açtı. 

Biz de Saint-Gobain Aşındırıcılar olarak fuarda 
görselliğimizi ön plana çıkaran, dijital bir görünüme 
büründük ve ziyaretçilerin bize diğer iletişim 
kanalları üzerinden ulaşmasını ilettik. 

Bu zorlu süreçten herkesin sağlıkla çıkmasını diliyor, 
daha güzel günlerde farklı organizasyonlarda 
buluşmayı umuyoruz. 

2020 iSTANBUL  
HIRDAVAT FUARI

Fuar Hakkında
12-15 Mart 2020 tarihleri arasında, İstanbul Fuar Merkezi’nde yapılması kararlaştırılan 
fuara katılan firmaların sergiledikleri ürünler arasında elektrikli ve mekanik el aletleri 
ve aksesuarları, kaynak makineleri, DIY (kendin yap) ürünleri, zımba ve çivi makineleri, 
aşındırıcı ürünler, lazer aletleri, iş güvenliği ekipmanları, izolasyon, yalıtım ve tecrit 
malzemeleri, boyacı ve kilit aksesuarları yer alıyordu.
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Saint-Gobain Aşındırıcılar
Altayçeşme Mah. Çamlı Sok. No:21 
Esas Ofispark Kat:9
34843 Maltepe - İstanbul
Turkey

Tel: +90 216 217 12 50
info.sgatr@saint-gobain.com
www.saint-gobain-abrasives.com


