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Kurulduğumuz günden bu yana et�k değerler�m�zden h�çb�r ödün vermeden sadece İstanbul 

değ�l Türk�ye çapında b�r marka olma yolundak� serüven�m�ze devam ed�yoruz. 

2014 senes�nde ufak çaplı b�r g�r�ş�m olarak doğan GÜRPOL markası, bugün 

Gürel Mühend�sl�k Yalıtım İnşaat Sanay� T�caret L�meted Ş�rket� 

olarak verm�ş olduğu h�zmetler �le sektörün l�der firmalarından b�r� hal�ne gelm�şt�r.

Bu noktaya ulaşmak doğru stratej�ler yaratma ve bu stratej�ler�n ışığında başarılı aks�yonları 

alab�lmen�n get�r�s�d�r. Yolculuğumuzda meydana get�rd�kler�m�z, b�z� terc�h eden projeler�n 

değer�n� artırırken, eş zamanlı olarak z�h�nlerdek� Gürel Mühend�sl�k algısına da katkıda 

bulunmuştur.  Böylece her zaman en �y�y� sunmanın yükü omuzlarımıza yüklenm�şt�r.

Bu yükün b�l�nc�nde b�r marka olarak müşter�ler�m�z� her da�m memnun etmek �ç�n modern 

değerler ışığında yürümeye devam edeceğ�z.

Gürel Mühend�sl�ğ�n marka b�l�nc�ne, marka değerler�ne katkıda bulunan herkese çok 

teşekkür eder, 

Sevg� ve Saygılarımızı sunarız.

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

gurelmuhendislik info@gurelmuhendislik.com

KURUMSAL



Gürel Mühend�sl�k �ler� teknoloj�l� mak�ne parkuru ve 

profosyonel el�pler� �le uygulama yapan b�r ş�rkett�r.

Sprey Pol�üretan Pol�üre Derneğ� SPPD üyes� olan firmamız

her zaman en doğru ürünü en �y� fiyat sunarak sektörün

gel�şmes�n� hedeflem�şt�r.

Gürel Mühend�sl�k olarak b�z ;

* Net sözler ver�r, verd�ğ�m�z sözler� mutlaka yer�ne get�r�r�z.

* Kend�m�z� ve çalışma arkadaşlarımızı devamlı gel�şt�r�r�z.

* İş�m�z� en doğru şek�lde, hakkıyla ve gönülden sah�plenerek yaparız.

* Tüm t�car� �l�şk�ler�m�zde dürüst, şeffaf ve tutarlı davranır, 

    bu sayede güvene dayalı uzun vadel� �l�şk�ler kurarız.
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Su yalıtımı çekme,aşınma,ger�lme,yüksek uzamaya karşı

mükemmel dayanıklılık  en �ler� tekn�kler �le uygulanan

ürünümüzün ortak özell�kler�d�r..

F�rmamız sprey  polyurea �le her türlü alanda su yalıtımı

ve zem�n kaplaması uygulaması yapab�len ve uygulamanın

gerekl� tekn�k tak�b�n� en doğru şek�lde yöneten uzman

kadro ve b�lg� b�r�k�m�ne sah�pt�r.

www.gurelmuhendislik.com



Sprey Polyurea özel olarak gel�şt�r�lm�ş mob�l sprey polyurea ek�pmanları �le uygulanan

yüksek performanslı ve ekyers�z; su yalıtımı ve zem�n kaplaması yapılmasına olanak  sağlayan son teknoloj� 

b�r s�stem�d�r. 

Polyurea su yalıtımı s�stemler�n�n geleneksel s�stemlerle karşılaştırıldığında %100 aderans �le daha güçlü 

yapışma özell�ğ�, % 400 ve üzer� daha fazla esnekl�k ve yüksek yırtılma d�renc�, b�tk� k�myasallarına ve 

kökler�ne dayanım özell�ğ�, hızlı uygulanab�lmes� ( günde 750 m² �le 1000 m² ), çok hızlı kürleşme (3-8 san�ye)

 ve uygulama alanlarını 15-20 dak�ka g�b� kısa zamanda kullanıma açılab�lme özell�kler� bel�rley�c�d�r.

Sprey Polyurea ; hızlı uygulanab�l�rl�ğ� açısından, uygulama alanları çeş�tl�l�ğ� bakımından, renklend�r�lerek

uygulanab�lme yeteneğ� ve UV dayanımı özell�ğ� açısından, tek b�r uygulama �le su yalıtımı sağlamasının yanında 

                          yüksek sürtünme ve k�myasal dayanım özell�kler� �le her türlü alanın zem�n kaplamasına olanak veren,

                                                 başka h�çb�r s�stemle kıyaslanamayacak  b�r çok üstün özell�ğe sah�pt�r.  

 
www.gurelmuhendislik.com
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SPREY POLYUREA



www.gurelmuhendislik.com
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Sprey Polyurea dünya çapında her türlü �nşaat  çalışmalarında kullanılmaktadır.Yırtılmaya karşı 

dayanıklı olup polyurea malzemes�n� tek kat olarak uygulanab�lmes� mümkündür. İçme suyu �le 

teması uygun olup yüksek yoğunluk ve sızdırmazlık sağlar, VOC �çermez, as�t tuz ve baz�k

ortamlara dayanıklı olup darbe ve aşınma dayanımı olan güçlü b�r membran ve yüzey kaplama 

malzemes�d�r.

Emlak konut başakşeh�r evler� 1.etap projes�açık teras su yalıtımı uygulaması

Gen�ş b�r uygulama yelpazes� �ç�n kullanılab�len %100 saf polyurea mükemmel özell�kler� sayes�nde her yere sorunuz olarak 

uygulanab�l�r. Özell�kle dış ve �ç alanlarda yüksek darbe ,aşınma ve %100 su yalıtımı �sten�len esk� veya yen� yapılarda

kes�n çözüm sağlar.

Geleneksel su yalıtımı ve zem�n kaplama s�stemler� �le karşılaştırıldığında ek yers�z olarak sprey yöntem� �le hızlı 

uygulanab�lmes� yüksek esneme kal�yet� �le çatlak örtme ve d�latasyon alanlarında kes�n çözüm, çok hızlı kürleşmes� ve 

uygulama alanlarının 15-20 dak�ka g�b� kısa b�r zamanda kullanıma açılab�lmes� en öneml� özell�kler� arasındadır.

www.gurelmuhendislik.com
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1- ALT TABAKANIN HAZIRLANMASI

ADIM ADIM UYGULAMA

Beton Yüzeylerde : 

Uygulama yapılacak yüzeyler kuru,tem�z,taşıyıcı ve sağlam

olmalıdır.Yapışma kuvvet�n� azaltacak toz,yağ,gres,boya ve

benzer� her türlü k�r uygulamadan önce mutlaka tam olarak

tem�zlenmel�d�r.Uygulama yapılacak yüzeyde çukur , kırık

segregasyon ve çatlak g�b� hatalar �çermemel�d�r.

Eğer alt tabaka yüzey�nde zayıf veya düzgün olmayan b�r 

yüzey varsa s�l�m mak�neler� �le uygun hale get�r�lmel�d�r.

Herhang� b�r çatlak yada küçük del�k varsa bunlar epoks� astar

 ve kuvars kum karışımı �le doldurulmalıdır.

Her koşul altında yüzey aderansı 1,5 N/m² üstünde ve nem 

m�ktarı %4’ün altında olmalıdır.Uygulama sırasında zem�n

sıcaklığının ç�ğ noktasının en az +30° üzer�nde olmasına 

d�kkat ed�lmel�d�r..Gerekl� bütün zem�n hazırlığı tamamlanıp

d�ğer aşamaya geç�l�r.

Seram�k Yüzeyler : 

Ömrünü y�t�rm�ş veya eks�k su yalıtımı uygulaması yapılmış

yada h�ç su yalıtımı uygulaması yapılmadan seram�k uygulanmış

ıslak mekanlarda zaman �çer�s�nde yalıtım sorunları oluşarak

su sızıntıları sebeb�yet vereb�l�r.Fayans seram�k vb.yüzeylerde

epoks� astar uygulamasına başlamadan önce  zem�nde kaplama

malzemes�n�n durumuna bakılır. zem�n�n kırık, dökük olmaması 

gerekmekted�r. Uygulama zem�n�n şekl�n� alacağı �ç�n önces�nde 

gerekl� tad�lat �şlemler� yapılır.

Zem�n uygulama kal�tes�n� arttırmak amacıyla mutlaka s�l�m

mak�neler� �le s�l�nerek yüzey pürüzlü hale get�r�lmel�d�r.

Ardından astar uygulaması yapılab�lmes� �ç�n zem�n�n nem durumu

kontrol ed�lerek epoks� astar uygulamasına geç�l�r.
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2- ASTAR

Astar seç�m� öneml�d�r. Yüzey t�p�ne uygun ve yeterl� m�ktarda astar uygulanmalıdır.  Uygulama yapılacak

yüzey mutlaka kuru olmalıdır..  Neml� yada ıslak yüzeylerde kes�nl�kle uygulama yapılamaz. Nem �çer�ğ� %5’� 

geçmemel�d�r. Yüzey astar uygulaması �ç�n hazır hale get�r�l�r. A komponent uygun karıştırma ucu takılmış düşük dev�rl� 

b�r karıştırıcı �le karıştırılır ve B Sertleşt�r�c� komponent� �lave ed�lerek uygulamaya hazır hale get�r�l�r. Uygulama �steğe 

bağlı olarak rulo yada çekpas yardımı �le gerçekleşt�r�lmel�d�r.. Yüzey durumuna göre �çers�n�ne 0.3-0.5 m�kron kuvars 

kum katılab�l�r.

Astar uygulandıktan sonra hava koşulları uygunda yaklaşık 12 saat kuruna süres� 

vardır. Bu süre �çer�s�nde uygulama yapılamaz ve üzer�nde gez�lemez. Polyurea 

uygulamasının en kr�t�k aşaması astar olduğu �ç�n d�kkatl� b�r şek�lde uygulamasını 

yapar ve sabırla kurumasını bekler�z. Polyurea aşamasına geçmeden önce kuruyan 

astarın üzer�ne gelen toz, yaprak g�b� atıkların tekrar tem�zl�ğ�n� yapıyor ve polyurea 
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3- POLYUREA

Sprey Polyurea uygulaması mob�l �zolasyon

aracı �çer�s�nde bulunan özel donanımlı ve

2 b�leşenl� saf sıvıl polyurea malzemes�n�n

ısıtıcılı hortum yardımıyla uygulama alanına

taşınarak yüksek basınç altında özel sprey 

tabancası �le zem�ne püskürtülmes� şekl�nde

uygulanır.Polyurea, k�myasal maddelere, darbe 

ve çevresel faktörlere karşı %400 esnekl�k 

kab�l�yet� göstermekted�r.

ortamlara dayanıklı olup darbe ve aşınma dayanımı olan 

güçlü b�r membran ve yüzey kaplama malzemes�d�r.

Polyurea çok hızlı kürleşme özell�ğ� 

sayes�nde her türlü zorlu yüzeye

rahatlıkla uygulanab�l�r.Son teknoloj�

polyurea kaplama �sten�len kalınlığa 

ulaşana dek uygulanab�l�r..Sprey polyurea 

uygulaması son kat olarak uygulanacak 

ve güneş ışınlarına doğrudan maruz kalacak 

�se 24 saat �çer�s�nde üzer�ne uv dayanımlı 

al�fat�k boya uygulanması tavs�ye ed�l�r.

Polyurea kaplama uygulamasının kuruma süres� 2-5 san�ye arasındadır.

Uygulama yapılan

alanlar 1 dak�ka �çer�s�nde �nsan trafiğ�ne 1 saat �çer�s�nde �se araç trafiğ�ne açılab�l�r. 

Uygulamanın tam olarak kürlenme süres� hava şarlarına bağlı olarak 24 - 48 saat 

araklıklarındadır.Kokusuz b�r yapıya sah�p olan malzemem�z�n reng� gr�d�r. Son kat 

uygulaması �le beraber �sten�len tüm renkler uygulanab�lme şansına sah�pt�r. 

www.gurelmuhendislik.com
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4- SON KAT UV DAYANIMLI BOYA

İk� b�lşenl�,al�fat�k pol�üretan esaslı  �ç ve dış mekanlarda beton ve metal

yüzeylere uygulanab�len düşük v�skostel� UV dayanımlı parlak veya mat görünümlü

yüzey sağlayab�len son kat boyadır.Spektroskop�k terst dayanımları yüksekt�r. 

Bu durumda güneşe ve ışığa maruz kaldığında renk değ�ş�m�ne uğramaz.Uygulama fırça, rulo, 

boya tabancası veya a�r- less mak�nes� �le yapılır. Uygulama yapılmış olan yüzey 18- 24 saat 

sonraya kadar sudan korunmalıdır. İk� kat olarak yapılacak uygulamalar arasında 18- 24 saat 

beklet�lmes� gerekmekted�r.

AVANTAJLARI

Dış ortam koşullarına tamamen d�rençl�d�r.
UV Işınlarından etk�lenmez
Uyguladığı Yüzey� Su, yağmur ve güneş ışınlarına karşı korur.
Her türlü yüzey� su geç�r�ms�z hale get�rmek �ç�n kullanılab�l�r.
Prüzsüz b�r katman oluşturur
Teras, Balkon ve Islak zem�nler �ç�n �deald�r.
Kolay tem�zlen�r, Çabuk kurur, Tozuma yapmaz.
Uzun Ömürlüdür, Esnekl�ğ�n� kaybetmez
Ç�z�lme ve aşınma d�renc� yüksekt�r.

www.gurelmuhendislik.com
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Isı İletkenl�k Katsayılarının ( λ ) Karşılaştırılması

Yalıtım Malzemes�

Başlangıç Değer� Yaşlanmış Değer

Isı İletkenl�k Katsayısı ( λ )*, W/mK

0,022 0,028

0,030 0,047

0,029 0,037

0,033 0,044

Sprey Pol�üretan Köpük (SPF)

Ekspande Pol�st�ren (EPS)

Ekstrüde Pol�st�ren (XPS)

M�neral Yün (MW)
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SPREY POLİÜRETAN KÖPÜK

Sprey Pol�üretan Köpük; uygulama yüzey�ne yüksek basınçlı b�r mak�ne vasıtasıyla püskürtülen sıvı pol�üretan köpük 

malzemes�n�n kes�nt�s�z kaplama yeteneğ� �le ısı köprüler�n�n tamamen yok ed�ld�ğ�, b�rkaç san�ye �çer�s�nde kend� 

hacm�n�n 30-40 katı kadar ş�şerek pol�üretan köpük hal�n� alan çok düşük ısı �let�m katsayısı değer� sayes�nde dünyanın 

en �y� ısı yalıtım malzemes�d�r. 

Sprey Köpük tek malzeme ve tek uygulama �le (formül ve projeye bağlı olarak) 3-4 yalıtım malzemes�n�n (ısı yalıtımı 

ürünler�, hava bar�yerler�, buhar gec�kt�r�c�ler�, sızdırmazlık ürünler�) yer�n� alab�l�r. Püskürtme Pol�üretan Köpük 

uygulaması hızlı ve zahmets�zd�r. Günde 500-1.500 m² alanın ısı yalıtımı kaplaması yapılmasına olanak sağlar. Geleneksel 

yalıtım uygulamalarına göre malzemen�n uygulama alanına nakl�yes� ve depolanmasından, �şç�l�k mal�yetler�nden, 

zamandan ve enerj�den tasarruf ett�r�r. Sprey Pol�üretan Köpük çevre dostudur; elektr�k enerj�s�, doğalgaz enerj�s� ve 

fos�l yakıt tüket�m�n� azaltarak enerj� tasarrufuna ve �kl�m� korumaya yardımcı olur. 
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Sprey Pol�üretan Köpük �le gerçekleşt�r�len ısı yalıtımı uygulamaları geleneksel yalıtım uygulamalarına göre daha hızlıdır. 

Uygulama yer�nde uygulama şekl�nde olup mob�l �zolasyon aracı vasıtası �le gerçekleşt�r�l�r. Mob�l �zolasyon aracı 

�çer�s�nde bulunan özel donanımlı mak�ne ve 2 b�leşenl� sıvı pol�üretan malzemen�n, ısıtıcılı hortum (75 metre 

uzunluğunda) yardımıyla uygulama alanına taşınarak, yüksek basınç altında özel sprey tabancası �le uygulama 

yüzeyler�ne püskürtme olarak uygulanması şekl�nded�r. Pol�üretan Köpük, reaks�yonunun çok hızlı olması sayes�nde (1-2 

san�ye) her türlü zor yüzeye uygulama rahatlıkla yapılab�l�r. Uygulanan sıvı pol�üretan b�rkaç san�ye �çer�s�nde kend� 

hacm�n�n 30-40 katı kadar ş�şer ve 1-2 dak�ka �çer�s�nde tamamen kuruyan Sprey Pol�üretan Köpük, sert hal�n� alır ve 

sertleşen malzeme kend�n� aşağıya bırakmaz. Püskürtme Pol�üretan Köpük uygulamalarında �deal b�r uygulama 3 yada 4 

kat yapılır. Her kat �ç�n Sprey Pol�üretan Köpük kalınlığı yaklaşık 1 cm olacak şek�lde ayarlanır. Bu kalınlık Pol�üretan 

Köpük'ün �y� b�r boyutsal kararlılığının olması �ç�n yeterl�d�r.Püskürtme Pol�üretan Köpük'ün; �lk uygulanan astar katı, 

yüzey� �nce b�r tabaka hal�nde kapatır. Bu katın dokunmayla tamamen kuruduğu anlaşıldığı zaman uygulama �sten�len 

kalınlığa ulaşana kadar kat kat devam eder.
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0850 255 1 475
Müşter� İlet�ş�m Hattı

EVLİYA ÇELEBİ MAH.GENÇOSMAN 

CAD. KARİNA İŞ MERKEZİ 

NO 45 D 43 TUZLA İST.

gurelmuhendislik info@gurelmuhendislik.com

www.gurelmuhend�sl�k.com  - www.gurpol.com

T : 0 850 255 1 475 - G : 0 541 712 02 04

GÜREL YALITIM MÜHENDİSLİK İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMETED ŞİRKETİ.


