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HAKKIMIZDA

 Firmamız üretim,tamir ve bakım aşamalarında kullanılan yüksek kali-
teli ürünlerinin kolay kullanımları, etkili sonuçları ve uygun fiyatları ile sana-
yimize hizmetlerini sürdürmektedir. Cyanoacrylate, Anaerobik ve Ultraviyole 
yapıştırıcılar ile çeşitli tamir amaçlı ürünlerin ithalatı İngiltere’den yapılmakta 
olup, kalite belgesine sahip ürünlerin tamamında Türkiye, Orta Doğu ve Bal-
kan ülkeleri distribütörlüğünü üstlenmiş bulunmaktadır. 

 Hizmet verdiğimiz sektörler arasında hidrolik-Pnömatik ve mekanik 
makina imalalatçıları ve yan sanayileri, akaryakıt pompaları, tüm vana üretici-
leri, beyaz eşya üreticileri, otomotiv ve yan sanayi, silah sektörü, iş makinaları 
ve yan sanayileri, plastik-alüminyum doğrama üretimi, cam-otocam sektörü, 
doğal gaz tesisatı, demir-çelik sektörü, reklam-tabelacılık sektörü ve tekstil 
sektörü bulunmaktadır. Ayrıca ürünlerimiz tüm sanayi kollarının Ar-ge depart-
manları ve tamir-bakım atölyelerinde kullanım alanı bulabilmektedir.

 İyi kalite uygun fiyat ve düzenli stok ile çalışan firmamızın ,Türkiyenin 
birçok bölgesinde bayi ve satıcıları bulunmaktadır. Firmamız ürün-hizmet ka-
litesi uygun fiyat politikası ile sektörde güven sağlamış olup ,ürün satışının 
yanı sıra uzman personeli ile satış öncesi ve sonrası teknik destek vermekte-
dir. Ayrıca Ar-ge bölümümüz ile ürün yelpazemizin dışında kalan problemleri-
nize de uygun çözümler bulmaya çalışmaktayız.

Cem S. Vurgun
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GEVŞEMEZLİK SERİSİ

GEVŞEMEZLİK SERİSİ ÜRÜNLER

2222 Düşük dirençli, sökülebilir vida ve cıvata sabitleyici

2242 Orta dirençli, sökülebilir vida ve cıvata somun sabitleyici

2243 Orta dirençli, sökülebilir yağlı vida ve cıvata somun sabitleyici

2270 Yüksek dirençli, sökülemeyen vida, cıvata ve saplama sabitleyici

2290 Orta dirençli, sökülebilir vida ve cıvata somun sabitleyici

SIZDIRMAZLIK SERİSİ

5542 Orta dirençli, hidrolik ve pnömatik dişli boru bağlantılarında sızdırmazlık

5577 Kalın dişli bağlantılı sistemlerde gaz, akışkan sızdırmazlığı

CONTALAMA SERİSİ
5574 Thixotropik sıvı contalama maddesi

KENETLEME SERİSİ

6601 Yüksek dirençli, sökülebilir, silindirik parçaların sıkı geçmesi

6638 Maksimum statik kenetleme

6641 Orta dirençli, sökülebilir rulman ve burç yataklarının kenetlenmesi

6648 Yüksek dirençli, yüksek sıcaklığa dayanaklı, sıkı geçme kenetleme

HYPERFLEX 2222 DÜŞÜK DİRENÇ

HYPERFLEX HF2242 ORTA DİRENÇ

HYPERFLEX 2243 ORTA DİRENÇ

HYPERFLEX 2270 YÜKSEK DİRENÇ

HYPERFLEX 2290 DÜŞÜK VİSKOZİTE KUVVETLİ DİRENÇ

Hyperflex 2222 gevşemezlik ürünü, tornavida veya anahtar yardımıyla, kolayca sökülmesi gereken her türlü civata 
somun bağlantılarında, titreşim sarsıntı gibi nedenlerle zamanla gevşemelerini ve sökülmek istendiğinde ise kolayca, 
aşırı bir güç uygulamadan sökülebilmeleri için kullanılan düşük dirençli anaerobik yapıştırıcıdır.

Genel amaçlı orta dirençte her türlü civata,somun bağlantısının titreşim veya şok nedeniyel gevşememesi için kul-
lanılır.  Her türlü el aletiyle kolayca sökülebilir. Tüm sanayi metallerinde, vida, civata, somunbağlantılarında iyi sonuç 
verir. Kompresör, konveyör , vinç gibi aksamlardaki parçaların titreşim ve hareketten dolayı sökülebilmelerini sağlar. 
korezyonu ve sıvıların sızmasını önler.

Genel amaçlı orta dirençte her türlü yağlı civata, somun bağlantısının titreşim veya şok nedeniyel gevşememesi için 
kullanılır.  Her türlü el aletiyle kolayca sökülebilir. Tüm sanayi metallerinde, vida, civata, somunbağlantılarında iyi 
sonuç verir. Kompresör, konveyör , vinç gibi aksamlardaki parçaların titreşim ve hareketten dolayı sökülebilmelerini 
sağlar. korezyonu ve sıvıların sızmasını önler.

Normalde açılması istenmeyen civata, somun, saplama gibi parçaların gevşememesi için kullanılır. Yüksek dirençlidir. 
Dişler arasındaki boşlukları tümüyle kapatır. Özel saplama gerektiren yerlerde standart saplama kullanılmamasına 
olanak verir. Biçok akışkanın, gazların ve endüstriyel kimyasalların sızmasını engelleyen orta vizkoziteli antikorozif 
bir materyaldir.  Flanş bağlantılarında motor  gövdesindeki saplamalarda ve pompa burç yataklarında  ideal çözümdür.

Düşük vizkositesinden dolayı çok ince dişlere ve kılcal çatlaklara kadar nüfuz edebilen yüksek dirençli bir yapıştırıcı-
dır. Titreşim, şok ve korozyona dayanaklı sızdırmazlık ürünü olup, ufak somun ve civataları sıkıştırıldıktan sonra en iyi 
şekilde kenetler. Kaynak ve dökümlerde, gözenek izolasyonu için fırçayla uygulanabilir.

Uygulama  : Hyperflex gevşemezlik ürünleri plastik tüpten, kirden arındılışmış ve kuru yüzeyli saplama ya da civatanın uç kısmına dam-
latın. Sonra civata ya da saplamayı yerine monte edin. Normal kuvvetle sıkın, öylece bırakın. Taşan kısmı varsa silin.

Ambalaj     : Standart olarak 10 Gr, 50 Gr. ve 250 Gr.’lık şişelerde.
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TİP Marks.Dış Çapı ve 
Boşluk Doldurma

Vizkozite cps
Burkulma                

Mukavemeti
Kullanım Isı        Ara-

lığı o C
Tutma Mukavemeti 

ve Erişim (dakika)
Azami Mukavemete 

Erişim (saat)

HF2222 M 24 / 0.20 mm 1000 4-8 N.m. -55 + 150 20 3-6

HF2242 M 24 / 0.20 mm 1000 5-17.5 N.m -55 + 150 20 3-6

HF2243 M 24 / 0.20 mm 1000 5-17.5 N.m -55 + 150 20 3-6

HF2270 M 20 / 0.15 mm 500 28-50 N.m. -55 + 150 20 3-6

HF2290 M 5 / 0.10 mm 10 15-40 N.m. -55 + 150 20 3-6

SIZDIRMAZLIK SERİSİ ÜRÜNLER

CONTALAMA SERİSİ ÜRÜN

HYPERFLEX HF 5542 HİDROLİK - PNÖMATİK SIZDIRMAZLIĞI

HYPERFLEX HF 5577 BORU SIZDIRMAZLIĞI

HYPERFLEX HF 5574 SIVI CONTA

Hyperflex HF 5542 sızdırmazlık ürünü, hidrolik ve pnömatik sistemlerin diş açılmış kesimlerinde sızdırmazlık amacı 
ile lullanılan orta vizkoziteli anaerobik bir yapıştırıcıdır. Tüm boru ve tesisat bağlantılarında boru patlama basıncına 
eş bir basınca karşı koyacak kadar dayanıklıdır. Btfleks HF 2242 sızdırmazlık ürünü, oluşabilecek sıvı, gaz gibi sızın-
tılara karşı kesin çözüm sağladığı gibi dış etkilere karşı dayanıklılığını artırır. Uygulandığı yüzeyde bir film tabakası 
oluşturarak sertleşir ve tesisatlardaki valf, vana ve filtreleri kesinlikle tıkamaz. Orta mukavemetli olduğundan normal 
aletlerle kolayca sökülebilir.

Hyperflex HF 5577 sızdırmazlık ürünü, endüstri ve bakımda genel boru fitting ve kalın dişli bağlantı sistemlerinde 
çok çabuk sızdırmazlık sağlar. Uygulandığı an, bağlantıyı kullanıma hazır hale getirir. Uygulandığı yüzeyde bir film ta-
bakası oluşturarak sertleşir. Bu film tabakası kendiliğinden, kesinlikle parçalanmaz, kuruyup dökülmez ve sızdırmaz. 
Endüstriyel kimyevi maddelerden, gazlardan, akışkanlardan etkilenmezi. Özellikler paslanmaz çelik bağlantıları için 
idealdir. Gaz, akışkan ve pnömatik sistemlerde sızdırmazlıkları maksimum düzeyde önler..

Basınca dayanıklı, sızdırmazlık sağlayan genel amaçlı thixotroptik contalama malzemesi olup iki parça arasındaki 
boşlukları dolrurarak esnek bir conta görevi görürü. Kağıt, fiber ya da mantar contaların yerine uygulanabilir, normal 
sökülebilir. Dar flanşlarda, kontrol valflerinde, çapaklı yüzeylerde karbüratör ve motor flanşlarında, deferansiyel vites 
ve dişli kutularında ve dik yüzeylerin contalanmasında başarılıdır. Endüstriyel kimyevi maddelerden, gazlardan kesin-
likler etkilenmez ve de korozyonu engeller.

Maksişmum Birleştirme Toleransı  : 0.50 mm
Viskozite eps    : Thixo
Mukavemet a- Kesme  : 10 N / mm2

  b- Çekme  : 8 N / mm2

  c- Darbe    : 10 N / mm2 

Tutma Mukavemtine Erişim   : 30 Dakika
Azami Mukavemete Erişim   : 6 saat
Kullanım Isı Aralığı    : -5 + 150 oC

Uygulama  : Hyperflex sızdırmazlık ürünleri plastik tüpten, kirden arındırılmış ve kuru yüzeyli boru dişlerinin 4-5 
dişine sürülür. Taşan kısmı varsa silin.

TİP Marks.Dış Çapı ve 
Boşluk Doldurma

Vizkozite cps
Burkulma                

Mukavemeti
Kullanım Isı        Ara-

lığı o C
Tutma Mukavemeti 

ve Erişim (dakika)
Azami Mukavemete 

Erişim (saat)

HF 5542 M 20 / 0.15 mm 600 12 N / m2 -55 + 150 15 3-6

HF 5577 M 80 / 0.50 mm Thixo 12 N / m2 -55 + 150 15 3-6

Uygulama  : Hyperflex gevşemezlik ürünleri plastik tüpten, kirden arındılışmış ve kuru yüze sürülür., birleştirilen yüzeylerde maksimum 
temas sağlanır.Taşma varsa taşan kısmı  silin.

Ambalaj     : Standart olarak 50 ml. ve 250 ml.’lik şişelerde.
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KODU  Marks.Dış Çapı ve 
Boşluk Doldurma

Vizkozite cps
Kesme                    

Mukavemeti
Kullanım Isı           
Aralığı o C

Tutma Mukavemeti 
ve Erişim (dakika)

Azami Mukavemete 
Erişim (saat)

HF 6601 M 12 / 0.10mm 125 17 – 20 N./m² -55 + 150 5–10 1–3

HF 6638 M 36 / 0.20mm 2500 25 - 35 N/mm² -55 + 150 5–10 1–3

HF 6641 M 20 / 0.15mm 500 8 – 12 N/ mm² -55 + 150 5–10 1–3

HF 6648 M 20 / 0.15mm 500 25 – 35 N/ mm² . -55 + 150 5–10 1–3

KENETLEME SERİSİ ÜRÜNLER

HYPERFLEX HF 6601 YÜKSEK DİRENÇ

HYPERFLEX HF 6638 EN YÜKSEK DİRENÇ

HYPERFLEX HF 6641 ORTA DİRENÇ

HYPERFLEX HF 6648 YÜKSEK DİRENÇ YÜKSEK SICAKLIK

SÜPER BERRAK EPOXY

SURELOC HIZLI ÇELİK EPOXY

Yüksek dirençli, düşük viskoziteli, hızlı korumalı bir ürün olup,aralarında 0,1mm’ye kadar boşluk bulunan parçaların 
sıkı geçmesinde kullanılır. korozyonun aşındırdığı yıpranmış rulman ve burç yataklarının yaratacağı sorunları önle-
yerek en ekonomik biçimde bakımını ve değiştirilmesini sağlar. Silindirik parçalarda, şaftlarda, burçlarda, motorlarda, 
rulmanlarda, kasnaklarda, pervane yataklarında tutma ve kenetleme için kullanılır. Bağlantıdaki sızıntıyı önler. 

Yüksek dirençli, yüksek viskoziteli, hızlı oluşumlu olup, çok kuvvetlidir. Maksimum kenetleme istenen yerlerde, dina-
mik titreşim maruz ve Sökülmesine gerek olmayan parçalarda kullanılır. Uygulandığı yüzeyler arasında %100 temas 
sağlayan bu ürün basınçlı sıkı geçmeden tam 5 kat daha fazla direnç sağlar. Geniş bir tolerans imkânı sağladığı gibi, 
bağlantıdaki sızıntıyı önler, nemlenmeye izin vermeyecek parçalarda oluşabilecek korozyonu önler. 

Orta dirençli bir kenetleyici olup, anahtar, tornavida gibi aletlerle kolayca sökülmesi istenen diş açılmamış parçala-
rın sıkı geçmesinde ve sızdırmazlığında kullanılır. Rulman ve burç yataklarının deformasyonunuönler. Korozyona ve 
sızıntılara karşı çok iyi bir koruyucudur. Yıpranmış, aşınmış rulman ve burç yataklarında, pervanelerde, transmisyon 
sistemlerinde, elektrik motorlarındaki şartlarda sıkı geçme ve kenetleme için en iyisidir. 

Orta viskoziteli, yüksek dirençli, 180 °C den fazla sıcaklığa dayanıklı, çabuk kurumalı bir ürün olup, sökülebilmesi için 
200 °C ye ihtiyaç vardır. Diş açılmamış silindirik parçaların sıkı geçmesinde, rulman ve burç yataklarının kenetlenme-
sinde ve sızdırmazlığında kullanılır.

Sureloc Süper Berrak Epoxy, oda sıcaklığında 20-30 dakika kürleşir. 
Yüksek dayanımlı metal renkli sertleştirilmiş epoxy. 
Uygulamalar, çelik dökümlerin, vanaların, metal tankların yapıştırılması ve onarımı, cam, metal ve ahşaba yapışmasını 
içerir. Doğru dozajlama ve kolay karıştırma için çift bir şırınga ile tedarik edilir. 

Süper Clear Epoxy, 28 gm çift şırınga ve hacimde mevcuttur

Sureloc Hızlı Çelik Epoxy hızlı kür oda sıcaklığında 4-5 dakika kürleşir
Metal, seramik, cam, ahşap ve bazı plastiklerin yapısal olarak birleştirilmesi için tasarlanmış yüksek mukavemetli 
şeffaf epoxy.
Doğru dozajlama ve kolay karıştırma için çift bir şırınga ile tedarik edilir. 

Hızlı Çelik Epoxy, 28 gm’lik çift şırınga ve hacimde mevcuttur.

Uygulama  : Hyperflex kenetleme ürünleri, yağdan , kirden arındırılmış ve kuru yüzeylere plastik şişeden uygulanır. Eğer taşma varsa 
taşan kısmı silinir..

Ambalaj     : Standart olarak 50 ml. ve 250 ml.’lik şişelerde.

YAPISAL YAPIŞTIRICI EPOXY
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BONDFLEX BF 400O : DÜŞÜK VİKOZİTELİ ÇOK KUVVETLİ YAPIŞTIRICI

UYGULAMA

AKMA VE TAŞMALARIN TEMİZLENMESİ

STOKLAMA

AMBALAJ

BONDFLEX BF 4406 : DÜŞÜK VİSKOZİTELİ GENEL AMAÇLI YAPIŞTIRICI

BONDFLEX BF 4495 : DÜŞÜK VİSKOZİTELİ GENEL AMAÇLI YAPIŞTIRICI

Düşük viskozitesinden dolayı çabuk kuruma sağlanır. Çok amaçlı kuvvetli bir yapıştırıcı olup Kauçuk, metal ve plastik içeren 
birçok materyallerin yapıştırılmasında mükemmel sonuç verir. Otomotiv, makine, pvc doğrama, elektronik ve ev gereçlerin-
de yaygın bir kullanım alanı vardır. 

BONDFLEX cyanoacrylate yapıştırıcılar en iyi neticeyi yapışkan yüzeyler temiz ve kuru olduğunda verirler.Bu yüzden yağ,-
kir,pas,gres gibi şeylerin önceden temizlenmesi gereklidir.Yapışmanın tam etkili olması için yüzeylerin mümkünse pürüzlü 
olmaması ve yapıştırma işleminden önce trikloretan veya benzeri bir organik çözücü ile temizlenmesinde yarar vardır. 

Yapıştırmayı sağlamak için çok az bir miktar yapıştırıcıyı (5 mg/cm2)dağıtmadan, yapıştırılacak yüzeylerden sadece birine 
sürüp yüzeylere hafifçe bastırmak yeterlidir.Fazla yapıştırıcı kullanıldığı takdirde,sertleşmeyi önleyici asidin nötralize ol-
ması için daha fazla nem gerekeceğinden iyi bir yapışma sağlanamaz ve yapışma mukavemeti az olur.

Cyanoacrylate’lı yapıştırıcıların geniş bir kullanım alanı mevcuttur.Bununla birlikte polietilen,polipropilen ve florokarbon 
tipi plastiklerde yüzeyler önceden işleme tabi tutulmazsa iyi netice vermez.

Kullanımdan hemen sonra akan veya taşan kısımlar su ile temizlenebilir. Sertleşmiş olan yapıştırıcılar ise kazınmak sure-
tiyle veya tel fırça ile sökülebilir. Akan veya sızan yerlerin bez, pamuk, kâğıt vs. temizlenmesi, bu maddelerin de o yüzey-
lere yapışabileceğinden dolayı pek uygun değildir. 

Kuru, karanlık ve serin ortamda 12 ay(-10 °C’ de daha uzun. Kullanımdan önce yapıştırıcının oda sıcaklığına gelmesi bek-
lenmelidir.) 

20 gr. şişelerde

Düşük viskoziteli, yüzey toleranslı çok hızlı bir yapıştırıcı olup çok amaçlı kullanım alanları mevcuttur. Kumaş, deri, ahşap, 
balsa, kauçuk, plastik gibi materyaller ve bu materyallerin metal ile kombinasyonlarında mükemmel sonuç verir. EPDM gibi 
zor yapışan kauçuk ve elastomerleri ve kendinden asidik maddelerin yapıştırılmasında hızlı neticeye ulaşır. 

Kauçuk, plastik, metal ve birçok malzemede, boyalı yüzeylerde, seramikte kullanılan çok hızlı, çok güçlü bir yapıştırıcıdır. 
O-ringler için en uygun çözümdür.

ÜRÜN KODU VİSKOZİTE CPS
KESME                     

MUKAVEMETİ N/mm2 
BOŞLUK            

DOLDURMA (mm)
 İLK TUTMA 

(saniye) 

BF 4000 3 16–26 0,1 3–5 

BF 4406 20 16–26 0,25 20

BF 4495 40 15-26 0,1 3–5

Çalışma Sıcaklıkları :  -55°C + 80 °C
Tam Kuruma  : 24 saat
Erime Derecesi   : 170°C
Malzeme Türü   : Ethyl.
Renk    : Şeffaf
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Alde Pazarlama Müşavirlik ve 
İlaçlama Hizmetleri

M.K.P caddesi 13 / 4 AMASYA / TÜRKİYE
info@btfleks.com.tr

T. 0(358) 222 00 33
F. 0(358) 212 87 16
M.0(541) 508 05 05
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