
 
 

 

 

 



 
 

 

 

DEMMERG KİMYA A.Ş. 

 

Demmerg Kimya, 

Sepici Ailesi’nin çeşitli alanlarda sahip olduğu iş ve mesleki tecrübelerin; uzun yıllara dayanan 

bilgi birikiminin önemli bir sonucu olarak kimya sektörüne güç kazandırmaktadır. 

Yapı kimyasalları alanındaki ürünlerini; İstanbul Tuzla Organize Deri Sanayi Bölgesi’ndeki 

modern fabrikasında, ileri teknoloji, özel tasarım makine parkuru ve tecrübeli personeliyle 

birlikte üretmektedir. Alanında uzman ve güçlü ulusal ve uluslararası tedarikçileri ile kusursuz 

bir üretim hedefi ile çalışmaktadır. Üretiminin her aşamasında mükemmeliyetçi bir yaklaşım 

içindedir. 

Müşteri odaklı çalışma stratejisi ile "en iyi" olmayı hedeflemektedir ve bu nedenle tecrübeli 

insan kaynağına gereken önemi vermektedir. 

Demmerg Kimya’nın kurumsal anlayışı çerçevesinde yer alan temel ilkeler arasında; 

 Gelişimin doğru ve güvenilir bir kaynak yaratmaktan geçtiğini unutmamak,  

 İş ahlakını ve dürüstlüğü "olmazsa olmaz" koşul haline getirmek, 

 Ülkemizin ulusal üretim gücüne daha fazlagüç katmanın bilincinde olmak, 

bulunmaktadır. 

 

Demmerg Kimya, büyük yatırımlar ile 
oluşturulan AR-GE departmanı ile mevcut 
ürün grupları için sürekli araştırma 
geliştirme çalışmaları yapmaktadır. Ayrıca 
müşteriisteklerine özel ve yeni ürünler de 
geliştirmektedir. 
 
Sektördeki bilgi birikimiylemüşterilerine  her 
zaman güven vermektedir. 
 
 “SÜREKLİ GELİŞİM” prensibine uygun 
olaraksisteminkalbi olarak düşündüğümüz 
ARGE departmanı yatırımlarına sürekli 
olarak devam etmektedir. 

 

 

 



 
 

 

Demmerg Kimya, 

ISO 9001-2015 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetimi ve ISO 18001 İş Sağlığı ve 

Güvenliği ile ilgili olarakkalite ve sistem belgelerine sahiptir. İleri teknoloji ve özel tasarım üretim 

ve AR-GE Laboratuvarı bulunan fabrikamızda üretilen bütün ürünler ISO standartları 

doğrultusunda Kalite Kontrol onayından geçmektedir. 

 

 Epoksi ve Poliüretan Ürünler ( Beton astarlar, arakat ve son kat malzemeler, poliüretan 

beton kaplamalar ) 

 Anti statik Zemin Kaplama 

 Terrazzo Zemin Kaplama  

 Tartan Pist Zemin Kaplama  

 Son Kat Boyalar 

 Çelik Kaplama Malzemeleri 

 Polyurea Kaplama Malzemeleri 

 Şeffaf Kaplama Malzemeleri ( Şeffaf Vernik ) 

 Gıda Temasına Uygun Malzemeler 

 Yapı Güçlendirme Malzemeleri 

 Beton Tamir – Yapıştırma Malzemeleri – Yapı Güçlendirmesi 

 Özel Malzemeler 

gruplarında malzemelerin üretimini  İstanbul’daki fabrikamızda üretmektedir. 

 

 

 
 

 



 
 

 

 

 

FAALİYET ALANLARIMIZDAN 

İNŞAAT  

 Otopark epoksi kaplama sistemleri 

 Otopark poliüretan kaplama sistemleri 

 Epoksi ve Poliüretan zemin kaplama sistemleri 

 Kimyasal ve İletken zemin kaplama sistemleri 

 Terrazo kaplama sistemleri 

 3D dekoratif kaplama sistemleri 

 Polyurea kaplama sistemleri 

 Havuz kaplama sistemleri 

 Su Bazlı epoksi ve poliüretan sistemler 

 Solventsiz epoksi ve poliüretan boya sistemleri 

 Solventli epoksi ve poliüretan boya sistemleri 

 Akrilik esaslı vernik ve boya sistemleri 

 Beton tamir malzemeleri 

 Beton yapışma köprüsü sistemleri 

 Beton Ankraj sistemleri 

 Sıcak ve soğuk püskürtme esaslı temel bohçalama malzemeleri 

 Sıcak ve soğuk püskürtme esaslı çatı su izolasyon malzemeleri 

 Özel elastikiyete sahip tartan pist spor salonu zemin kaplama sistemleri 

 Coaltar epoksi sürme ve püskürtme kaplama sistemleri (İskele çelik kazık ayağı, beton yapıların 

su izolasyonu) 

 



 
 

 

YAPISAL GÜÇLENDİRME 

 Solventsiz Epoksi Emprenye  Astarı 

 Karbon Elyaf Reçinesi (Güçlendirme) 

 Epoksi Esaslı beton tamir malzemeleri 

 Beton Enjeksiyon sistemleri (Güçlendirme – Tamir) 

 Beton Ankraj malzemeleri 

ÇELİK 

 Solventli epoksi , poliüretan ve akrilik esaslı boyalar 

 Solventsiz epoksi , poliüretan ve akrilik esaslı boyalar 

 Çelik yapıların korozyona karşı korunmasında boya ve kaplamalar 

 Yüzey toleranslı Epoksi kaplama sistemleri 

 Su altı kaplaması için geliştirilmiş epoksi kaplama sistemi (İskele kazık ayakları , beton ve çelik 

malzemeler) 

 Yanma geciktiricili kaplama sistemleri 

 

YAPIŞTIRICILAR 

 Metal yapıştırıcıları 

 Ahşap yapıştırıcıları 

 Taş , Beton malzemelerin yapıştırılmasında kullanılan özel ürünler 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

ÜLKEMİZ İÇİN ÇALIŞIYORUZ DÜNYA İÇİN ÜRETİYORUZ. 

 

Demmerg Kimya A.Ş. 

Türkiye genelinde ve yurt dışı için; konusunda uzman bayileri ve bölge temsilcilikleri aracılığı ile 

anahtar teslim taahhüt işleri yapmaktadır. 

Bütün bu çalışmaların sonucunda sektöründe uzun yıllara dayanan mesleki tecrübe ve sektörel 

deneyime sahip uzman kadrosuyla alanında çözüm merkezi olmaya devam etmektedir. 

“Her insan kendine yakışanı yapar, çünkü kalite asla tesadüf değildir.”sloganıyla ülkemizin 

sanayisine katkıya vermeye ve dünya için üretmeye devam etmektedir. 

Yapı kimyasalları alanındaki ürünlerimiz ve faaliyetlerimizle sizlere hizmet vermekten ve 

sizlerle birlikte sektöre değer katmaktan dolayı onur duyuyoruz. 

HEP BİRLİKTE 

GÜVEN VERİYORUZ, DEĞER KATIYORUZ.



 
 

 

  

 

 

 

Referanslarımızın tümü hakkında detaylı bilgi edinmek için lütfen bizimle iletişime geçiniz.



 
 

 

ÜRÜNLERİMİZ

 



 
 

 

 

Demmerg Kimya Ürünleri hakkında detaylı bilgi edinmek için ana kataloğumuzdan 

yararlanabilirsiniz. 

  






















