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Tüm dünyada ve ülkemizde artarak etkisini sürdüren
pandemi sebebiyle doğan düzenlemelerle çalışmalarımızı
sürdürüyoruz. 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 almıştık
ve bunları günümüz şartlarına göre hızlı aksiyonlarla
güncelliyoruz. Türkiye’de müşterilerimize bu dönemde
hizmetlerimiz sürerken, üretimimizi de belirlediğimiz sıkı
hijyen tedbirleri ile devam ettiriyoruz.
Aşındırıcı Dünyası’nın yeni sayısında sektörümüze
özel uygulamalar için ipucu niteliğinde olan öğretici
makalelerimize geniş bir yer ayırdık. Böylelikle,
uygulamalarda nelere dikkat edilmeli, hangi malzeme
tercih edilmeli gibi önerilerle sizlerin süreçlerini daha
verimli hale getirmeyi amaçladık. Bunun yanı sıra, her
zaman en fazla ilgiyi gören kıymetli iş ortaklarımızla
gerçekleştirdiğimiz röportajlarımıza yer verdik.
Hayatın her alanında ihtiyaç olarak karşımıza çıkan
aşındırıcıları geliştirmek, iyileştirmek ve özelleştirmek
için sürekli çalışıyoruz. Böylelikle, işletmelerinizdeki
kârlılığa katkıda bulunacak, 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 zorlu süreçte sosyal mesafe, hijyen ve virüsten
korunma kurallarına kendimiz, ailemiz ve tüm
sevdiklerimiz için uymak zorunda olduğumuzu lütfen
unutmayalım.
Sağlıkla kalın.
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KULLANIM ALANLARI
• Otomotiv sektöründe, araba, karavan vb. araçların imalatında
• Havalandırma kanalları ve klima imalat ve montajında
• Çatılarda yağmur suyu toplama borularının birleşim yerlerinde ve yağmur oluklarında sızdırmazlık
sağlayıcı olarak
• Metal sac birleşim işlerinde titreşimi azaltmak için
• Metal sac bileşim yerlerinde izolasyonu sağlamak için
• Su, gaz, hava ve toz geçirgen aralıkların izole edilmesinde kullanılır.

ÖZELLİKLERİ
•
•
•
•
•
•
•

Kalıcı elastikiyete sahiptir.
Akma yapmaz.
Yüzey yapışkanlığı yoktur, kir tutmaz.
Çekme yapmaz.
Geliştirilmiş depolama stabilizesine sahiptir.
Tabanca ile kolay uygulanabilir ve düzeltilebilir.
Boyanabilir.

eği
4 Farklı Renk Seçen
ile ATLAS’ta!
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Röportaj
- Neden Saint-Gobain’i tercih ettiniz?

İCM BOYA

ile RÖPORTAJ
- Saint-Gobain Aşındırıcılar ile
tanışmanız nasıl oldu?

- Sizi ve firmanızı tanıyalım.
İsmim Erkan Çelen. Bir İCM Şirketler Grubu
firması olan İCM Boya Sistemleri A.Ş.’nin İş
Geliştirme ve Lojistik Şefi’yim.
İCM Grup, 2003 yılında ticari faaliyetine
başlamış olup Oto Tamir Boya ve Alt
Malzeme Grubunda POLİTEK markasıyla
yer almaktadır. Geniş ürün paleti ile yaygın
satış ve servis ağı sayesinde günden güne
büyüyerek Türkiye’de ve hatta dünyada yerini
sağlamlaştırmış, yenilikçi dinamik ve çağdaş
firmalardan oluşan bir gruptur.

İş ortaklığı kurmaktan son derece
mutluluk duyduğumuz ve sektör
bazında özellikle takip ettiğimiz
dünya devi olan Saint-Gobain
ile tanışmamızı kısaca şöyle
özetleyebilirim; Sektörümüzde
yıllardır tamamlayıcı ürün olarak
satışı gerçekleştirilen ancak
bizim bir türlü fırsat bulup dahil
olamadığımız Sarf Malzemeler
ve Yardımcı Ürünlerin yurt içi
ve yurt dışı bayi satış ağımıza
pazarlanması makro kararı ile ortaya çıktı.
Saint-Gobain Aşındırıcılar ve rakiplerinizle
yapılan ön toplantılar sonucunda; ürünlerinizi
rakiplerden ayıran ürün gamı genişliğiniz ve
yenilikçi olma özelliğiniz, personelinizi yine
rakiplerden ayıran son derece tecrübeli,
hızlı ve çözüm odaklı proje geliştirme
yeteneklerini bulundurmaları, satış sonrası
hizmetlerdeki kalitenizin üst çıtada olması ve
burada sayamayacağımız diğer ayrıcalıklar
dolayısı ile firmanızla iş birliği yapmanın son
derece mantıklı olacağına karar verdik.
O gün bu gündür sorunsuzca iş birliğimiz
devam etmektedir.

Polikim Kimya olarak müşterilerimize, pazar
talepleri doğrultusunda en iyi ve en kaliteli
ürünleri optimum fiyata sunma ilkesi ile
üretim yapıp ülkemiz ekonomisine fayda
sağlayan bir şirketiz.
Ürün gamımızda bulunan ürünlerden nihai
kullanıcıların maksimum performans elde
edebilmesi için geniş, tamamlayıcı ve ayrıca
yenilikçi ürün paletine sahip olan dünya devi
Norton bizim için mükemmel bir iş ortağı
idi. Bu bağlamda her iki firmanın iş birliği ile
oto tamir boya sektörüne katkı sağlandığı
görüşündeyiz.
Ayrıca biraz önce de bahsettiğim gibi;
personeliniz gerçekten tecrübeli, çözüm
odaklı... Firmanız, hizmet kalitesi konusunda
da son derece profesyonel.
- Saint Gobain’in size sunduğu hizmeti ve
ürünleri nasıl değerlendirirsiniz?
Yukarıdaki iki soruda hizmet
değerlendirmesini yaptığımızı
düşünüyorum. Ürünleriniz ise, her zaman
rakiplerinizin en az bir adım önünde.
- Saint-Gobain
olarak 2050 yılı için
sıfır karbon ayak izi
hedefimiz var. Sizin
firma ya da bireysel
olarak çevre politikası
ve sürdürülebilirlikle
ilgili çalışmalarınız var
mı?
Polikim Kimya olarak
ISO 9001:2015,ISO
14001:2015 ve ISO

45001:2018 Kalite Politikaları çerçevesinde
çalışmaktayız ve bütün ürünlerimiz buralarda
belirtilen yüksek standartlara bağlı olarak
üretilmektedir.
İhracat yapılan çok çeşitli ülkelerin pazar
ihtiyaçları doğrultusunda talep edilen VOC
(Uçucu Organik Solvent) değeri çok düşük
olan ürünler de tesislerimizde üretilmektedir.
VOC değeri düşük olan ürünlerin iç piyasada
yaygınlaştırılması ile küresel çevre iyileştirme
konularına gelecekte daha fazla destek
vermeyi planlıyoruz.
Ayrıca diğer bir projemiz de su bazlı boya ve
alt malzeme ürünlerini pazara sunarak çevre
kirliliğini minimize etmektir. Fabrikamızdaki
atık politikası ise belirlenen uluslararası
standartlar çerçevesinde sürdürülmektedir.
- Son olarak eklemek istedikleriniz?
Polikim-Norton olarak güzel ve
sürdürülebilir bir iş ortaklığı paylaştığımızı
düşünüyoruz. Sektör paydaşlarımız için
gelecekte daha güzel projeleri beraberce
gerçekleştireceğimize inancımız tamdır.
Bu vesile ile şirketimize bu imkanı verdiğiniz
için teşekkür ediyor, değerli işlerinizde
başarılar diliyorum.
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Tüm Dünyada Endüstriyel
Mükemmeliyeti Amaçlayan
Üretim Tesisleri
Dünyanın 28 ülkesinde faaliyet gösteren Saint-Gobain
Aşındırıcıların; bağlayıcılı taşlar, zımparalar, süper aşındırıcılar,
inşaat ürünleri, kesme ve taşlama taşları üreten 59 fabrikası
bulunuyor. Tüm kıtalara yayılan bu fabrika ağı ve geniş ürün gamı
sayesinde Saint-Gobain Aşındırıcılar, her türlü aşındırma işlemi
için tek elden çözüm sağlıyor.
Gerolzhofen
Jena
Norderstedt
Herzogenrath

Browns e, TX
Stephen e, TX
Carol Stream, IL
Travelers Rest, SC
Wat
NY
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Montgomery e, PA

Kolo

Staverton

rgen
Platts

e, ONT

A
e
Conflans

Bascharage

Pamplona
Meknes
Casablanca

Ch

Satu Mare

Ma

Reynosa
T
a

Ceske Budejo ce

e r
Gebze

Caronno
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Shangh
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Handan

Los Teques

Mosquera

*Dünyayı daha güzel bir yuva yapmak

Bueno
r

res

Ca ras
Guarulhos
Igarassu
Jun
V nhedo
Suzano
Lorena
atuba
Canoa
y

Mumba
Bangalore
achal
Nagpur

Bekas
Auckland

Campbellﬁeld

ÜRÜN GRUPLARI
Bağlayıcılı Taşlar

Zımparalar

Süper Aşındırıcılar

Elmas Kesiciler

Kesme ve Taşlama Taşları

Diğerleri
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Yerli üretim tüm hızıyla devam ediyor...

Dünyası

Gebze Üretim Tesisi

Saint-Gobain Aşındırıcıların Türkiye’de ise iki ayrı fabrikası bulunuyor. Zımpara konfeksiyonu
yapılan fabrikası Gebze’de konumlanırken, son teknoloji ile kesme ve taşlama taşları üreten tesisi
Eskişehir’de bulunuyor. Bu üretim tesislerini biraz daha yakından inceleyelim:

Eskişehir Üretim Tesisi

37.000m2 açık, 9.000 m2 kapalı alan üzerine
kurulmuş, kesme ve taşlama taşları üretimi
yapan, enerji verimliliği yüksek bir tesistir. Üretim
prosesi en başından sonuna kadar tam otomatik
makinalardan oluşmakta ve ürünlere el değmeden
üretilmektedir. Tüm ürünler, Saint-Gobain Kalite
Standartları ve OSA EN12413 kriterlerine uygun
olarak üretilerek müşterilere ulaştırılmaktadır.
Eskişehir Tesisi sadece üretim yapan bir fabrika
değil, aynı zamanda Saint-Gobain’in tüm aşındırıcı
ürünlerinin dağıtım ve sevkinin yapıldığı bir
komplekstir.
Eskişehir fabrikası ile Türkiye pazarının yanı sıra
öncelikle Orta Doğu ve Orta Asya pazarlarına
ihracat yapmaya başlanmış ve sonrasında Avrupa
ve Güney Amerika bu listeye katılmıştır.

Otomotiv, metal, mobilya, inşaat ve çelik
sanayisi başta olmak üzere birçok sektörde
elle veya makine ile kullanıma uygun aşındırıcı
ürünler üretilmektedir. Genel üretim süreci,
yurt dışı ve yurt içinden temin edilen aşındırıcı
bez ham maddelerinin müşteri istekleri
doğrultusunda belirli ölçülerde kesilmesi ve
proses edilmesi esasına dayanmaktadır. Bu
işlemler, yüksek teknoloji içeren özel makinalar
ile üretmekte ve müşterilere bu noktadan sevk
edilmektedir.

ISO standartları çerçevesinde, çevreye olan
duyarlılığı koruyarak ve ISG standartlarından
taviz vermeden üretim devam etmektedir.
Gebze fabrikasında üretilen ürünler yurt içi
pazarının yanında farklı ülkelere de ihraç
edilmektedir. Başta Avrupa olmak üzere
(DC Hollanda), Avustralya Somerthon DC,
Ortadoğu, Asya ve Balkan ülkelerine ihracat
yapılmaktadır.
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2007 yılına geldiğimizde ise
eski sanayi sitesinde bulunan
ilk dükkanımızı; Büsan Sanayi
Sitesi’nde yer alan daha büyük bir
dükkana geçmek ve daha fazla
ürün grubu ile faaliyetlerimizi
büyüterek devam ettirmek için
kapattık.
2020 yılı içerisinde Faydasıçok
Sanayi Sitesi’nde yapı market
konseptli 3. şubemizi açmanın
heyecanını yaşıyoruz diyebiliriz.

- Sizi ve firmanızı tanıyalım.
- Şirketimiz, 1970 yılında babamız Sadettin
Şenyıl tarafından eski sanayi sitesinde,
70m2’lik bir dükkanda kuruldu ve hırdavat
ürünleri satışı ile faaliyetlerine başladı.
Ardından sırası ile 1980 yılında abim Ahmet
Şenyıl’ın, 1987 yılında benim ve 1990 yılında
kardeşim Mustafa Şenyıl’ın katılımı ile
şirketimizi teknolojik yönlerden biraz daha
geliştirdik.
Ayrıca, 1990 yılında Karatay Sanayi
Perşembe Pazarı’nda yeni bir şube açtık.

- Saint-Gobain Aşındırıcılar ile
tanışmanız nasıl oldu?
İlk olarak 1991 yılında Saint-Gobain
Aşındırıcılara bağlı olan Grinding markası ile
tanıştık.
Önce Grinding marka mermer kesiciler aldık
ve ardından metal kesicilerle devam ettik.
Aşağı yukarı 21-22 sene, bifiil Konya ve
çevresindeki illlerde toptan ve perakende
olarak bu markanın satışını sürdürdük.

Sonra Norton, kendi ofisini açarak Türkiye
geldi ve biz de bu vesile ile Norton
Aşındırıcılarla tanıştık. 2013 yılından beridir
faaliyetlerimize güzel bir şekilde devam
ediyoruz. Her geçen yıl karşılıklı olarak
üzerine koyarak gidiyoruz.

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

- Neden Saint-Gobain’i tercih ettiniz?

Müşteri memnuniyetimiz çok yüksek olduğu
için severek iş birliğimize devam ediyoruz.

Saint-Gobain’i tercih etmemizin ilk nedeni
daha önce Grinding markası için satış
yaparken bu büyük firmayı yakından tanıma
şansımızın olması ve geçen süre boyunca
güven duygusunu bize aşılaması olmuştur.
Ve sonra Norton, Türkiye’de kendine ait bir
şirket kurup faaliyete başlayınca, biz de köklü
bir firma olduğunuz, yaptığınız ürünlerin ve
bunun yanı sıra hizmetlerinizin kalitesi bizim
şirket politikamız ile birebir uyuştuğu için
sizlerle çalışmayı arzu ettik.
İyi bir anlaşma çerçevesinde, karşılıklı olarak
işi çok daha fazla detaylandırdık. Daha önce
satışını yaptığımız ürünlere ek olarak zımpara
grubu, elmas grubu ve makine grubuna da
son dönemlerde girdik.

Saint-Gobain’in hizmetleri ve ürün
çeşitliliğinden çok memnunuz. Kalite olarak
da bizim tezgahımıza çok uygun.

- Piyasada rakiplerine kıyasla fark
yarattığını düşündüğünüz ürünlerimiz
hangisi/leri?
Genel anlamda Norton ürün gruplarının
pazarda fark yarattığını düşünüyorum.
Birlikte çalışmaya başladığımız ilk andan
itibaren Norton ürünleri ile birlikte
bölgemizde çok başarılı işlere imza attık.
Ürün ismi olarak özellikle belirtmek gerekir
ise Vulcan ince taşlar serisi, Rapid Strip
diskler, A275 disk zımparalar, R822 rulo ve
bant zımparalar, Mesh Power diskleri ve
Norton Clipper makineleri diyebilirim.
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Honlama ve Süperfiniş
İşlemleri için

Mikro Aşındırıcılar

Norton 50 yılı aşkın süredir, çeşitli şekil ve kompozisyonlarda
yüksek kaliteli mikro-aşındırıcılar üretmektedir. Başta dişli,
otomotiv, havacılık ve hidrolik pazarları olmak üzere; metal
işleme sanayisindeki süperfiniş ve honlama operasyonları için
teknolojik deneyimi ve bilgisini de kullanarak geniş bir ürün gamı
ile kullanıcılara ulaşıyorlar.

Norton Aşındırıcılar YouTube sayfamızı yandaki
QR kodu okutarak ziyaret edebilirsiniz.

SÜPERFİNİŞ

HONLAMA

Süperfiniş, parçanın final geometrisini
belirleyen, yüzey kalitesini yükselten ve yüzey
problemlerini gidermek için yüksek hassasiyet
gerektiren bir uygulamadır. Mikrofiniş,
osilasyon yöntemi ile bir basınç altında dönen
iş parçası yüzeyinde uygulanmasıdır.

Honlama, silindirik parça ve metal
borularda özellikle doğrusallık ve dairesellik
toleranslarının hassas olduğu işleme
operasyonlarında kullanılır. Kesim ve taşlama
operasyonları sonrasında ve ısıl öncesi veya
sonrasında honlama yapılabilir.

Siz de ihtiyaçlarınız ya da sorularınız için Norton Satış Temsilciniz ile iletişime geçebilir ya da
info.sgatr@saint-gobain.com adresine yazabilirsiniz.
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katalog alanlarında uzmanlaşarak
bayilerimize daha hızlı hizmet
vermekteyiz.
- Atlas zımpara ile tanışmanız nasıl oldu?
Tedarikçi firmalardan malzeme tedariki
sağlayamadık ve müşterilerimizin
taleplerine cevap veremedik.
Bu durum sonrasında bayi arayışına girdik
ve pazardan gelen talepler sonrası Atlas
Zımpara ile tanışma gerçekleştirdik.
- Atlas zımpara tercih etme nedeniniz
nedir?

- Sizi ve firmanızı tanıyalım.
Firmamız, 1996 yılında bir çalışan ile 20 metrekarelik
bir dükkanda ticari hayatına başlamıştır. 1998 yılında
Yamanlar Teknik Hırdavat San. Tic. Ltd. Şti ismini
alarak kurumsal bir kimliğe kavuşmuştur. İstikrarlı ve
düzenli çalışma anlayışı ile şu an 2021 yılı itibari İle
20 bin metrekare alanda 20 bin çeşit ürün ile hizmet
vermektedir. Firmamızın başarıların arkasında gerçek
verimlilik, yönetim sistemi, kaliteli ürün gamı, eğitimli
insan gücü, gelişmiş teknoloji ve modern yönetim
sistemleri uygulayarak daha fazla müşteriye ulaşarak
en iyi hizmeti vermeyi hedeflemek vardır.
- Sektörümüz ile ilgili karşılaştığınız sorunlar
nelerdir?
Sektörü en büyük etkileyen faktörler ulusal yapı
marketler ve firmalar arasındaki pazar yarışıdır.
Bunlardan etkilenmemek mümkün değildir.
Fakat Yamanlar Teknik Hırdavat olarak, müşteri
memnuniyetini ve güvenirliliğin ön planda tutarak,
müşterilerimizin ve iş ortaklarımızın kolay, anlaşılır
ve sorunsuz bir şekilde ihtiyaçlarını karşılamak ilk
hedefimizdir. Bunun yanında B2B ve B2C, online

Atlas Zımpara, Türkiye pazarına en kaliteli
ürünleri sunuyor. Müşteri memnuniyeti ve
güvenilirlikte kalite ile birleşince tercihimiz
Atlas zımpara oldu.
- Atlas Zımpara ve Saint-Gobain’in size sunduğu
hizmeti ve ürünleri nasıl değerlendirirsiniz?
İlk geçiş döneminde ürün kodlama ve sevkiyatlarda
bazı aksamalar yaşadık. Şuanda hizmet kalitesi ve
çeşitliliğinden oldukça memnunuz.
- Çevre politikası ve sürdürülebilirlikle ilgili
çalışmalarınız var mı?
Bu bağlamda, geri dönüşüm olarak pvc hurdalarını
üretimimizde kullanmaktayız. Ayrıca; kağıt, karton,
metal atıkları geri dönüşüme veriyoruz. Herkesin
doğa için destek vermesi gerektiğine inanıyoruz.
Son olarak eklemek istedikleriniz?
İşimizi daha mükemmel yapabilmek, müşterilerimizi
daha çok memnun edebilmek için sürekli teknolojiye
ve insana yatırımlarımız devam etmektedir. Bunun
yanında geçmişimizden bu günümüze kadar gelen
değerlerimizden ödün vermeden, kendimizi sürekli
geliştiriyoruz. İnanıyoruz ki mükemmeli aramayan bir
yapı sürekliliğini koruyamaz

Dünyası

Döküm Sektörü için
Süper Aşındırıcı Taş
Çözümleri
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Doğrudan Elmas ve
CBN Kaplama
Deneyimi Sunan

Norton
Foundry X ile
Taş Başına
Her Zamankinden
Daha Fazla Parça Taşlayın
Diğer döküm taşlarına kıyasla çok daha yüksek

Kullanım sırasında geleneksel taşlardan çok daha az

talaş kaldırma oranlarıyla, arttırılmış verimiyle ve

toz ve koku üreten Foundry X, daha temiz ve daha

parça başına daha düşük birim maliyetiyle, Foundry

sağlıklı bir çalışma ortamı sağlar.

X, taş başına konvensiyonel taşlardan 50 kat
daha fazla parçayı bitirebilir. Yüksek performanslı
tanecik yapısı & bağlayıcı teknolojisi ile yüksek
talaş kaldırma oranı ve daha uzun taş ömrü için
maksimum etkin tanecik teması sağlar. Bu da
taşlama ömrünün daha uzun olmasını sağlayarak
taş değişimi sırasında yaşanılan zaman kaybının
önüne geçer.

Piyasadaki diğer elektrolitik kaplamalı taşlara
kıyasla; taşlama ve kesme operasyonlarında
Foundry X eşsiz bir tanecik kalitesi, en iyi kaplama
homojenliği ve ana aşınma yüzeylerinde en yüksek
tanecik yoğunluğu sağlayarak üstün bir ömür ve
daha serin bir sonuç verir.

Otomatik (Cnc-Robotik)
Taşlama için FOUNDRY X

Taşlarının Avantajları

• Uzun taş ömrü ile taş değişimi miktarını azalması
• Hassas toleranslı taş ebatları ve minimum taş aşınması
• Doğru geometri ile azalan titreşim
• Sabit taş ebatları daha kolay ve daha hızlı
programlama sağlaması

İleri Bağlayıcı Teknolojisi
Piyasadaki diğer elektrolitik kaplamalı taşlara
kıyasla; taşlama ve kesme operasyonlarında
Foundry X eşsiz bir tanecik kalitesi, en
iyi kaplama homojenliği ve ana aşınma
yüzeylerinde en yüksek tanecik yoğunluğu
sağlayarak üstün bir ömür ve daha serin bir
sonuç verir.

Çevre ve İş Güvenliği
İyileştirilmesi
Bir dökümhanede konvansiyel taşlardan
süper aşındırıcılı taşlara geçiş yapmak,
çevre ve güvenlik açısından önemli
gelişmeler sunmaktadır. Süper aşındırıcılı
taşlar metal gövdesi ile kullanım sırasında
taşların kırılma risklerini ortadan kaldırır.
Geleneksel teknoloji ile oluşan tozu en aza
indirerek, dökümhane kesme ve taşlama
operasyonlarıyla ilgili olan kokuları da hemen
hemen sıfıra indirir.

Süper aşındırıcı
taşları, geleneksel
taşlama taşlarına
kıyasla 10 kat
daha az toz
oluşturmaktadır.
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Röportaj
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Bu amaç doğrultusunda SaintGobain bünyesinde bulunan Norton
Aşındırıcıların cam sektöründe
bayiliğini yapmaktayız.
- Saint-Gobain Aşındırıcılar ile
tanışmanız nasıl oldu?

- Sizi ve firmanızı tanıyalım.
Öğretim hayatımı tamamladıktan sonra
cam işleme sektörüne tezgâh ithalatı yapan
Vitron Makine’de çalışmaya başladım. Burada
geçen üç yılın ardından 2019’da Rönesans
Aşındırıcı’yı kurdum. Rönesans Aşındırıcı
olarak; Türkiye, Balkanlar ve Ortadoğu’da cam
işleme sektörüne endüstriyel aşındırıcı tedariği
yapmaktayız.
Amacımız en yüksek verim ve faydayı sağlayan
inovatif ürünleri dünyanın dört bir yanından
keşfedip, müşterilerimizle en uygun fiyata
buluşturmaktır.

Saint-Gobain firmasını otomobil
camlarından dolayı tanıyordum.
Almanya’nın Düsseldorf kentinde
düzenlenen Glasstec fuarında
aşındırıcı sektörünün en köklü
firmalarından Winter ve Norton’un
Saint-Gobain çatısı altında birleştiğini
öğrenince birlikte çalışmak için
görüşmelere başladık. Sonrasında,
Türkiye’de devam eden görüşmelerimiz
neticesinde bayi olarak hizmet vermekteyiz.
- Neden Saint-Gobain’i tercih ettiniz?
Kalitesini kanıtlamış ürünlerin yanı sıra,
sektördeki en iyi AR-GE departmanına sahip
olması, geniş ürün yelpazesi ve ihtiyaca uygun
çözümler sunabilmesi tercih etmemizdeki
başlıca etmenlerdir.
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- Saint Gobain’in size sunduğu hizmeti ve
ürünleri nasıl değerlendirirsiniz?

- Piyasada rakiplerine kıyasla fark yarattığını
düşündüğünüz ürünlerimiz hangisi/leri?

İşimizdeki ilk adım müşterinin ihtiyacını doğru
anlamaktır. Bu noktada Saint-Gobain’den
aldığımız hizmetin önemi ortaya çıkıyor.
Çeşitli tezgahlarda, değişik parametrelerde
denenen ürünlerin ortaya çıkardığı sonuçlar
doğrultusunda müşterimizi doğru ürün ile
buluşturuyoruz.

Sarf malzemesi sattığımızdan dolayı ürünlerin
kalitesi kadar yarattığı maliyet avantajı da
müşterilerin seçimlerinde belirleyici oluyor.
Norton Winter ürünlerinin uzun kullanım ömrü
ve yüksek hızlarda çalışabilmesi bu doğrultuda
fark yaratıyor diyebilirim. Birkaç ürünü
öne çıkarmam gerekirse; metal bağlayıcılı
çanak rodaj disklerini, parlatma disklerini
ve kaplamalı camlarda kullanılan sıyırma
keçelerini en çok fark yarattığını düşündüğüm
ürünler arasında sayabilirim.

Bunu yanı sıra, istek üzerine uygulama
ekibimizle ziyaretler planlayabiliyoruz.
Bu ziyaretlerde üretim hatlarına uygun
ürünlerimizin montajını yapıp optimum sonucu
almak üzere gerekli parametreleri ayarlıyoruz.
Pandemi sebebiyle bu uygulamamıza ara
vermiş olsak da normalleşme süreci ile
birlikte ziyaretlerimize tekrar başlayacağız. Bu
hizmetleri Saint Gobain’deki ürün ve uygulama
müdürlerinin desteği ile sunabilmekteyiz.
Kendilerine destekleri için teşekkür ediyorum
ve birlikte çok daha iyi işler çıkartabileceğimizi
düşünüyorum.

- Saint-Gobain olarak 2050 yılı için sıfır
karbon ayak izi hedefimiz var. Sizin firma
ya da bireysel olarak çevre politikası ve
sürdürülebilirlikle ilgili çalışmalarınız var mı?
Enerji tasarruflu ürünler kullanarak ve israfı
azaltarak karbon ayak izimizi azaltmaya
çalışıyoruz.
- Son olarak eklemek istedikleriniz?
Tüm özverisiyle çalışan Rönesans Aşındırıcı
ekibine ve işimizi kolaylaştırmak için uğraşan
tüm Saint-Gobain ekibine teşekkür ederim.
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Norton Vulcan Taşlarının agresif yapısı, ustaların
malzemeye daha rahat penetre olmasına ve hızlı
talaş kaldırmasına imkan tanıyor. Ayrıca taşlar,
farklı sertliklerdeki spesifikasyonları sayesinde
farklı malzemeler üzerinde ve farklı güçlerde
çalışan makinelerde kolayca çalışıyor.
Üretim aşamasında birçok kalite testinden
geçerek kullanıcılara ulaşan Norton Vulcan
Kesme ve Taşlama Taşları, Saint-Gobain’in kalite
ve tecrübesiyle kullanıcının gönül rahatlığıyla
çalışmasını sağlıyor. Eskişehir Üretim Tesisi’nde
üretilen taşlar, oSa belgeli ve EN12413 normuna
uygun olarak piyasaya sürülüyor.

NEDEN NORTON
VULCAN TAŞLARI?
• Uzun ömürlüdür

Ustaların Tercihi:
Vulcan Fast Cut Taşlama Taşı

Kesme ve Taşlama Taşları
Bu sayımızda Norton’un Vulcan taş serisini inceliyoruz. Dünya
devi Norton’un Eskişehir’de bulunan fabrikalarında üretilen
Norton Vulcan Kesme ve Taşlama Taşları, AR&GE merkezinde
yapılan hassas çalışmalar neticesinde Türk ustaların beklentilerini
karşılayacak şekilde geliştirilerek piyasaya sunuluyor. Bu sayede
kesme ve taşlama taşları; gerek konfor ve kolay uygulama
gerekse uzun ömürlülük sayesinde Türkiye’deki ustaların da
tercihi konumuna gelmiş durumda...

Vulcan Fast Cut (Hızlı Kesim) serisinin
taşlama taşları; döküm, metal fabrikasyon
ve tersanelerde yüksek talaş kaldırma oranı
ve konforlu uygulama sağlaması sebebiyle
tercih ediliyor.
Son kullanıcılarda yapılan testler ve alınan
neticeler de bunu doğrular nitelikte... Yapılan
görüşmelerde ustalarımız, Norton Vulcan
taşlama taşlarının konforlu ve yormadan
iş yapabilme imkanı sağlamasından dolayı
rahatlıkla uzun süre taşlama yapabildiklerini
söylüyorlar. Uzun ömrü sayesinde sıkça taş
değiştirme gerekliliğinin ortadan kalkması
da zaman tasarrufu sağlıyor. Böylelikle
ustalar, dikkati dağılmadan parça üzerinde
daha uzun süre çalışabiliyorlar.

• Hızlı, agresif ve 		
konforludur
• Fazla talaş kaldırır
Vulcan Ultra İnce Kesme Taşı
115x1.0 ölçüdeki taşlardan genel beklenti,
ürünün hızlı kesmesi ve taşın ömrünün uzun
olmasıdır. Ayrıca, ürünün ince olması ve
özellikle malzemenin içine çabuk penetre
olup malzemeyi yakmadan kesmesi bu
taşlar için en çok istenen özelliktir.
Norton Vulcan 115x1.0x22.23 kesme taşı,
gerek inoks gerekse metal yüzeylerde, bu
aranan özellikeleri sunmaktadır. Mevcut
rakiplerle kıyaslandığında daha çok kesim ve
uzun ömürlü bir performans göstermektedir.

Norton Aşındırıcıların sunduğu diğer kesme ve taşlama taşlarıyla ilgili bilgi almak ya da
firma ile iletişime geçmek için www.nortonabrasives.com web sitesini ziyaret edebilirsiniz.
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Hangi uygulamalar için kullanılabilir?
Metal işleme imalatçısının istediği yüzey
finisajını elde etmesine yardımcı olmak için
öncelikle keçe ürünlerin nasıl yapılıp kullanıldığı
anlatılmalıdır.

Keçe aşındırıcıların kullanımı genellikle taşlama
sürecinin yüzey hazırlık aşamasında başlar.
Keçeler içerisinde neredeyse agresif olmayan
bir yapıya sahip naylon ve aşındırıcı tanecikler
kullanıldığından mükemmel finisaj araçları
olarak çalışırlar. Keçe ürünler özellikle cilalama,
temizleme, finisaj ya da yüzey pürüzlerinin
azaltılması için uygundur.

‘Keçe ne anlama geliyor?’ sorusu ile sıklıkla karşılaşıyoruz. Ürün üzerine
tanecik/kum uygulaması yapılmasındansa, keçe ürünler birbirine
bağlanmış ve aşındırıcı minerallerle doldurulmuş bir naylon fiber ağdan
oluşur. Böylece yumuşak, esnek ve çok uzun ömürlü, bükülebilir ve üç
boyutlu bir malzeme ortaya çıkar.
Hangi yüzeyler üzerinde
kullanılabilirler?
Aşağıdaki uygulamalar
için de kullanılabilirler:

Keçe ürünler, aşağıdakiler de dahil olmak
üzere çok çeşitli yüzeylerde kullanılabilir:
• Alüminyum
• Krom

Aşındırıcı ürünler genellikle iki ana grupta toplanır: bağlayıcılı aşındırıcılar ve kaplamalı aşındırıcılar.
Geleneksel avuç içi taşlama makineleri taşlama taşları, fiber disk, flap disk ve tel fırçalarla birlikte
kullanılır. Ancak, keçe diskler çalışılan parçanın performansı ve görünümünü etkileyebilecek nihai
yüzey finisajını uygulama ve hazırlamaya özel bir hizmet sunmak üzere üçüncü bir kategori olarak
aşındırıcı pazarına giriş yapmıştır.

• Çapak alma

• Tantal

• Kaynak dikişinin temizlenmesi

• Fiberglas

• Kontrplak havlarının giderilmesi

• Pirinç

• Dekoratif finisaj

• Paslanmaz Çelik

• Temizleme

• Seramik

• Polisaj

• Ahşap

• Laminatların matlaştırılması

• Bakır

• Ovalama

• Çinko

• Kısmi parlatma

• Cam

• Metal üzerinde saten görünümlü finisaj

• Kontrplak

• Ovarak temizleme

• Nikel

• Plastik matlaştırma

• Titanyum

• Kıymık giderme

• Plastik
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Keçe ürünlerden maksimum fayda elde
etmek için bu önerilere göz atın!

Keçe ürünleri kullanımının faydaları nelerdir?
• Su geçirmez - ıslak veya kuru kullanılabilir.
• Düzgün, homojen yüzey finisajı yaratır.
• Oluşan sıcaklığın ürünün açık file yapısı sayesinde dağıtılmasından dolayı malzeme üzerinde
sıvanma ve renk bozulması durumları minimum düzeydedir.
• Tortu ve pas direnci ve iletken değildir.

Disk yönü: Convolute diskler her zaman disklerin iki yüzünde de bulunan okun gösterdiği
yönde ilerlemelidir. Moplar ve birleştirilmiş taşlar her bir yöne doğru çalıştırılabilirler.

Disk hızı: Diskin hızı, ürün finisajı, kesim hızı ve taş ömrünü etkiler. Hızlı çalışan disk
genellikle daha sert çalışır ve daha ince bir finisaj sunar; yavaş çalışan diskler ise daha
yumuşak çalışır ve daha kaba bir finisaj sunar.

• Kolay kullanılır ve operatör eğitimini kısaltır.
• Daha az bakım gereksinimi duyulur.
• Diğer metotlardan daha güvenlidir.
• Düzensiz yüzeylere uyum sağlar.

Doğru kumu seçmek...
Uygulama için doğru kumu seçerken kum sayısı küçüldükçe aşındırıcı kum partiküllerinin
büyüdüğünü (kaba kum) ve bunun da daha agresif bir kesim ve daha kaba bir finisaj oluşturduğunu
unutmayın. 60-80 kumlar diğer ürünler için orta seviyede değerlendiriliyor olsalar da, keçe ürünler
için kaba sınıfına girerler. Örneğin, bir metali boyamaya hazırlamak için 60 kum gibi düşük bir kum
ve metal finisajı için ise 320 kum gibi daha yüksek kum kullanmanız gerekir.

KABA (TAŞLAMA)
40
KEÇE YOĞUNLUĞU

60

İNCE (FİNİSAJ)
80

KABA

120
ORTA

180
İNCE

240

320

ÇOK İNCE

Basınç: Çoğu operasyon için hafif-orta seviye
çalışmaları için diğer keçe taşlara kıyasla daha
çapak alma işlerini yapabilmek için çok daha
deformasyonuna sebep olabileceği ve çalışma
basınç uygulamalarından her zaman kaçının.

basınç uygulanması önerilir. Mopların
hafif basınç gereklidir; unified ürünler
yüksek basınçlara dayanabilirler. Disk
yüzeyine zarar verebileceğinden aşırı

Besleme hızı: Yavaş besleme hızı, daha kısa çizik deseni üretirken tamamlanan parça
sayısını da azaltır. Yavaş besleme hızı aynı zamanda daha uzun bekleme süresine ve her
parça üzerinde daha çok çalışılmasına imkan tanır.

Salınım: Çizik hatlarının ayrılması ve daha tek form bir finisaj üretilmesi için salınım
kullanılabilir. Aynı zamanda kesimde de artış görülebilir. Salınım için genel başlangıç
noktası şu şekildedir: 3/8 inç aralıklarla dakikada 200 döngü.

Metali boyaya hazırlama

Yağlayıcılar: Su, suda çözünebilen yağ ve katkısız yağlar gibi yağlayıcıların kullanımı,
çalışma sırasında üretilen ısıyı azaltır, parlaklığı artırır ve yüzey finisajını azaltır. Yağlayıcının
viskositesi ne kadar artarsa o kadar düşük yüzey finisajı (RMS değeri) üretilir.

Makine izlerini giderme
Metal yüzeyler üzerindeki çizikleri yok etme
Hafif çizik deseni uygulama
İnce harmanlama ve temizleme
Metal finisaj ve polisaj
ZIMPARA/KOMBİ MOPLAR

KEÇE MOPLAR

Fiber boyutunun ürünün kesim özellikleri üzerinde önemli bir yeri vardır. Genellikle, sert yoğunluklu
diskler yumuşak yoğunluklu ürünlere kıyasla daha hızlı keser, daha uzun ömürlü olur ve daha
ince finisaj sağlarlar. Bununla birlikte, yumuşak yoğunluklular çalışma yüzeyine daha fazla uyum
gösterir ve çalışma parçasında yük oluşturma ya da parçayı yakma olasılığı daha düşüktür.
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Paslanmaz Çelikle
Çalışmak için

Bilmeniz Gereken
Her Şey

Doğru finisajı seçmek
Uygulamanızın başlangıç noktası olarak doğru hadde finisajının seçilmesi, metale uygulamanız
gereken ek finisaj işlemi sayısı üzerinde önemli bir etkiye sahip olacaktır. Son finisaj için gerekli
olana en yakın hadde finisajını tercih etmek, ihtiyaç olan mekanik ya da manuel finisaj sayısını
azaltacaktır.
Bugün sektörde yaygın olarak kullanılan dört mekanik finisaj mevcuttur:
Mekanik
Finisaj

1d

Sıcak haddeli ve haddeyle tavlı kabuğun kaldırılması. Bu ham finisajdır, kozmetik
görüntünün öncelik olmadığı uygulamalarda kullanılır. Daha yaygın bir şekilde “kaba
finisaj” olarak bilinir.

2d

Soğuk haddeleme, ısıl işlem ve paklama ile oluşturulan bu düşük yansıtıcı yüzey,
görünümün öncelik olmadığı bir dizi uygulama için uygundur.

2b

Bu, pürüzsüz ve yansıtıcı bir parlaklık için yüksek polisajlı rulolar kullanılarak hafif
haddelenmiş bir 2D kaplamadır. Bu, çok polisajlanmış ve fırçalanmış yüzeyler için bir
temel oluşturur.

2r

Soğuk haddeleme için daha sonraki aşamalarda, çelik oksijensiz koşullarda parlak tavlama
işlemi görür. Bu işlem, pürüzsüz, parlak ve yansıtıcı bir yüzey üretir.

Karakteristikler

Aşındırıcı Mekanik
Aşamalar

Ham madde için
gerekli finisaj

No.3

Lineer finisaj
olarak da bilinir,
bu kaba paralel
polisaj hatları ile
karakterizedir.

50-80 tanecikli
aşındırıcıyla başlayın
ve sonra daha ince
olan 100-120 kumla
bitirin. Bantlar,
moplar ve satineks
moplar, lineer polisaj
hatları elde etmek
için sıklıkla kullanılır.

1 numaralı hadde
finisajı, 2D ya da
2B

No.4 Standart
sıhhi kum
ya da
yüksek
kaliteli
sıhhi kum

Bu en yaygın
finisajdır ve no. 3
finisajın düzgün ve
daha ince halidir.

Gerekliliklere bağlı
olarak, yukarıda no.
3’teki aşamaların
izlenmesinin
ardından, son finisaj
150-230 tanecik
arasında olabilir.

Hadde finisajı 2B
ya da 2D

Saten
Polisaj

Bu, yansıtıcı
olmayan finisajlar
arasında en
pürüzsüz olanıdır.
Ortalama Ra,
çalışma parçası
boyunca 0.5
olmalıdır.

Pürüzsüz yüzey,
320 kuma kadar
çıkılarak ya
da yumuşak
yoğunluklu keçe
aşındırıcılar
yoluyla elde edilir.

No. 4 finisajdan
alınmıştır.

1p/ 2p
-parlak
perdahlı
ve parlak
polisajlı

Yüksek kaliteli
kozmetik ve
yansıtıcı finisaj

Saten polisaj
kullanılarak
ve ileri polisaj
aşamalarının
uygulanmasıyla
elde edilir.

Saten finisajdan
alınmıştır.

Paslanmaz çelik (inoks) nedir?

Paslanmaz çelik ya da daha bilinen adıyla inoks,
metal işleme sektöründe en yaygın olarak
kullanılan materyallerden biridir. Paslanmaz
çelik, aşınma direnci özellikleri ile bilinen özel
bir metal alaşım grubunu ifade eder. Daha özel
olarak, çelikler demir temelli alaşımlardır ve
sadece alaşımın krom içeriğinin %11’in üzerine
çıkması halinde “paslanmaz” olarak anılabilirler
- bu yüksek krom içeriği sadece aşınmaya karşı
direnç vermekle kalmaz, aynı zamanda ısı altında
metale daha yüksek dayanıklılık sağlar.
Metal işleme sektöründe, tüm düz paslanmaz
çelik ürünler için standart olarak temin edilen
ve bunu takip eden finisaj işlemi için de temel
oluşturan dört kilit ham aşama ya da hadde
finisajı vardır.
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“Pürüzlülük Ortalaması” nedir?
Paslanmaz çeliğin yüzey pürüzlülüğün ölçülmesi; bitmiş parçasının kalitesinin ölçülmesi için
kullanılan bir yöntemdir. Malzemenizin yüzey pürüzlülüğü çalışma parçanızın son performansı için
kritik bir rol üstlenir.
Pürüzlü bir yüzey, pürüzsüz yüzeye kıyasla
kirlenme ve aşınmaya daha açıktır. Yüzey
pürüzlülüğünün ölçülmesi ve değerlendirilmesi,
tüm uygulamalarda özellikle de medikal,
farmasötik, sıhhı ve gıda endüstrilerinde önemlidir.
Yüzey pürüzlülüğünün ölçülmesi için bir çok
yöntem mevcut olmasına rağmen, en çok
kullanılan pürüzlülük ortalamasıdır (Ra). Ra,
inceleme uzunluğunu (L) üzerindeki profil
yüksekliklerinin aritmetik ortalamasıdır - daha
basit bir ifadeyle, metal yüzeyindeki tüm tepe ve
çukurların ortalamasıdır. Sağda verilen grafik pürüzlülük ortalaması okumasının nasıl göründüğüne
dair bir örnek teşkil eder - noktalı hattın paslanmaz çelik parçanızın görünen yüzü olduğunu
düşünün, fakat çıplak göze mükemmel derecede pürüzsüz gözüken bir yüzeye mikroskop altında
baktığınızda aslında milyonlarca tepe ve çukur görürsünüz (mavi hat).

Pürüzlülük Ortalaması neden önemlidir?
Yüzey pürüzlülüğü, nesnenin üretiminin ardından çevresine nasıl tepki vereceğini ve nasıl etkileşime
geçeceğini belirler. Örneğin, dış mekan mobilyalarının paslanmaz çelik parçalarından biri pürüzlü
bir yüzeye sahipse (yüksek Ra değeri, yüzeyde yüksek tepe ve çukur mevcut) çevredeki kirleticiler
yüzeydeki tepe ve çukurlara yerleşecek ve aşınmaya sebep olacaktır.
Daha pürüzsüz bir yüzey (daha küçük tepe ve çukur) kirleticilerin daha düşük olasılıkla yüzeye
yapışacağı ya da hapsolacağı anlamına gelir.

Siz de ihtiyacınız olan
uygulamanın gerektirdiği
finisaj tipini belirlemek
ve buna uygun ürün
araştırması yapmak
için QR kod ile
kataloğumuzu
inceleyebilirsiniz:
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Yarışma kazananı olan bu üç fikir, tüm EMEA bölgesinde uygulanmaya başlayacak.

En İyi YEŞİL FİKİR
Yarışmasının
Ardından...
Yıllar içinde gelenekselleşmiş ve en sonuncusu
13 Ekim 2020 tarihinde Saint-Gobain
Aşındırıcılar içerisinde organize edilen iş sağlığı
ve güvenliği gününde (EHS) ayrıca bir yarışma
organize edilmişti. Saint-Gobain’in 2050’de net
sıfır karbon hedefine ulaşmasına yardımcı olma
amacı güden yarışmanın sorusu şu şekildeydi:
büyük ya da küçük hangi fikirler ile daha
sürdürülebilir ve çevreye odaklı olabiliriz?

Ancak Saint-Gobain Aşındırıcılar Türkiye bunlarla sınırlı kalmayıp büyük ya da küçük katkısı
olacak bir çok fikri yürürlüğe koyuyor.
Sizler de çalışma ortamınızda, evinizde ve tüm çevrenizde kolayca bu fikirlerleri ya da
benzerlerini uygulamaya başlayabilirsiniz. Güzel bir gelecek için gezegenimize hep birlikte sahip
çıkalım.

Çalışanlar arasında düzenlenen bu yarışmaya
720 fikir gönderimi ile çok yüksek bir katılım
sağlandı. Aşındırıcılar EMEA Sürdürülebilirlik
& Geri Dönüsüm Komitesi tarafından
değerlendirilen yanıtlar, bir kaç turdan oluşan
bir gözden geçirme ile oylamaya sunuldu. Son
olarak ise 3 ayrı kategoride kazanan fikirler
belirlendi:

Koruma

Plastik

Enerji

Fikir:
Ağaç/çicek dikimi
Ağaçlandırma projelerini
müşterileri de dahil eden
ticari strateji ile kombinleme

Fikir:
Yeni jenerasyon paket bantı
Paketlemede yeni kağıt
bazlı bantların, plastik
bantlar yerine geçmesi

Fikir:
Yağmur sularının kullanımı
Yağmur sularının üretimde
ya da tuvaletlerde kullanımı
için toplanması

Kazanan:

Kazanan:

Kazanan:

Türkiye

Almanya

Klimayı sabit bir derecede
tutuyoruz. Çünkü...
1C önemlidir.
23C’den 22C’ye
düşürülen bir klima
%7 daha az enerji tüketir.

Mümkün olduğunca
az çıktı alıyoruz.
Çünkü...
4 dökümandan 1’i
basıldıktan 5 dakika
sonra atılmaktadır.

Işıkları açık bırakmıyoruz.
Çünkü...
30 dakikalık gereksiz
aydınlatma bir yılın
sonunda 120 saat boşuna
harcanan enerji anlamına gelir.

Cam bardakları tercih ediyoruz.
Çünkü...
Tek kullanımlık
bardaklar yılda
kişi başına 5kg
atık oluşturuyor.

Ağaç dikmek için bağışta
bulunuyoruz.
Çünkü... Tek bir ağaç
40 yaşına geldiğinde
ortalama 1 ton
karbonu atmosferden çekiyor.
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2050’de Net Sıfır Karbon:

Naftalinsiz Aşındırıcılara
Geçiyoruz

İklim değişikliğini yatıştırma, ekonomimizi karbondan arındırma anlamına
geliyor. Saint-Gobain içinse hedef belli: 2050 yılına geldiğimizde
absorbe ettiğimiz karbondan daha fazlasını yaymak istemiyoruz. Yani
nötr karbon efektli olmak istiyoruz.
Bu taahütün temelinin, çevresel etkileri
konuştuğumuz
zamanlardan
beri
gelen
uzun bir hikayesi var. Ek olarak bu konuyu,
müşterilerimize sağlayacağımız çözümlerde
de karbonsuz olmaktan ve onların çevresel
karbon
ayakizini
azaltmalarına
yardımcı
olmaktan ayırmamız imkansız… Grubumuzun
yayınlamış olduğu Dünyayı daha güzel bir yuva
yapmak (Making the world a better home)
manifestosunun bir temel taşını da net sıfır
karbon hedefi oluşturuyor.

Bu methodların içerisinde yeni ürün tasarımları
ve yeni malzeme kombinasyonları yer alırken,
endüstriyel süreçleri daha enerji verimli hale
getirmek, düşük karbon ve yenilenebilir enerji
kompozisyonu ile oluşan enerji kullanımınına
geçmek de bulunuyor. Ayrıca tedarikçilerimizi
hammadde satan ve lojistiğini düşük emisyonlu
araçlarla sağlayanlar arasından seçeceğiz ve
son olarak da artık karbondioksitin jeolojik
depolanması projeleri için yatırımlarımızı
yapacağız.

Bu yolculukta, üretim tesislerinde açığa çıkan
(Kapsam 1), elektrik kullanımına bağlı olarak
dolaylı yoldan kullanılan (Kapsam 2) emisyonları
azaltacak ve tedarik zincirindeki emisyonun
aşağı-yukarı oynamalarını ayarlayacak (Kapsam
3) bir dizi method planladık.

Hedeflerimizi basamaklar halinde koyduk –
bunlardan ilki 2025 yılında Kapsam 1 ve 2’deki
emisyonu azaltamakla başlayacak, ardından
çok daha büyük hedefler ve iddialar ile 2030’a
ulaşacağız.

Naftalinsiz
Ahşap İşleme kataloğumuza göz
atmak ve indirmek için hemen QR
kodu telefonunuzdan kameranızı
açarak okutun!
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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

