




Sürdürülebilir bir gelecek için çalışıyoruz

2050 yılı itibariyle dünya nüfusu 9 milyonyaraa ulaşacak ve bu nüfusun dörtte 

üçü şehirlerde yaşıyor olacak. Nüfusun giderek kentleşmesi, yeni bina ve inşaat 

konseptlerinin oluşturulmasını gerektirecek. Biz de 15 yılı aşkın süredir daha 

dayanıklı ve daha az kaynağa ihtiyaç duyan binaların yer aldığı, sürdürülebilir 

inşaat projeleri oluşturmak üzere sektör paydaşlarıyla yakın iş birliği içerisinde 

çalışıyoruz. 

İş ortaklarımıza değer katan yenilikçi çözümler sunmak ve işletmelerini 

büyütmelerine yardımcı olmak... Birlikte daha verimli olmamızı sağlayan işte bu.

Uzun süreli iş ilişkilerinin ancak en yüksek kalitede ürün ve servis sunma 

kararlılığıyla ve iş ortaklarımıza uzun vadeli değer katmakla mümkün olabileceğine 

inanıyoruz. Bu hedeflere ulaşmak için, iş ortaklarımızın hedeflerini güvenli bir 

şekilde gerçekleştirmelerine yardımcı olmak üzere tasarlanmış, yaratıcı ve uygun 

maliyetli çözümler sunabilmemiz gerekiyor.

Polyfibers® olarak, uzay çağına özgü sentetik malzemeleri eşsiz tasarım ve 

formlarla bir araya getirerek ürünlerimizi dönüştürdük ve devrim niteliğinde 

ürünlere imza attık. Çatlamayı en aza indiren, malzeme performansını artıran ve 

pek çok farklı beton ve benzeri uygulamada uzun vadeli dayanıklılık kazandıran, 

güçlendirilmiş elyaf ürünlerimizi uluslararası pazarlara da ulaştırıyoruz.

Polyfibers® ürünleri, servisleri ve çalışanları 2001 yılından bu yana dünyanın farklı  

yerlerindeki dayanıklı yolların, köprülerin ve binaların tasarımında, inşaasında ve 

korunmasında önemli bir rol oynuyor. 

ARGE yatırımlarımızla fiberin geleceğini şekillendirirken piyasa dinamiklerini 

belirliyoruz. 

Türkiye’nin ilk  ‘Sentetik Mikro  DotıSistemleri’ üreticisi olarak, CE,  

ISO 9001:2001 ve ISO 14001 belgeli üretim tesisimizle dünya pazarına hizmet 

veriyor ve sürdürülebilir yatırımlarımızla Polyfibers® ekibi olarak iş ortaklarımıza 

en kaliteli hizmeti vermeye devam ediyoruz.

HAKKIM
IZDA

‘Sentetik Mikro ve Makro Donatı ’ 

Türkiye'nin ilk sentetik
mikro donatı sistemleri üreticisi!



Zorlu Endüstriyel Zemin Uygulamaları için 
Elyaf Takviyeli Beton Zemin
Endüstriyel beton zeminlerin en zorlu gereksinimleri karşılayabilmesi için dokuları geren, 
sıkıştıran ve büken kuvvetlere direnebilecek kadar güçlü ve dayanıklı olması gerekir.

Daha Sağlam Zeminler

Zemin maliyetleri, tek katlı bina inşaatlarının maliyetinin yaklaşık 
%20’sini oluşturur ve tüketilen toplam betonun %40-50’si zemine 
harcanır. Zemin kalitesi üretim kalitesiyle, çalışma konforuyla ve insan 
sağlığıyla doğrudan ilişkilidir.

Çözüm Ortağınız

Polyfibers® standart zeminlerden zorlu zeminlere kadar her türlü 
endüstriyel zemin uygulamasında doğru çözümü sunmak üzere 
özel olarak üretilmiş, çelik telden polipropilen elyafa kadar çeşitlilik 
gösteren geniş bir ürün yelpazesi sunar. 

Rastgele dağıtılmış elyafın 
görevi, çatlaklar arasında köprü 
kurarak çatlama sonrası esneklik 
sağlamaktır.

Zemin gereksinimleri

Sıvı geçirmez yüzeylerden 
yüksek teknoloji metal kafeslere 
kadar tüm modern zeminler, 
güvenli ve etkili operasyonlarda 
kritik rol oynar.

Avantajları 

•Optimum yük mukavemeti

•Yüksek yorulma direnci

•Üstün çatlak kontrolü

•Mükemmel darbe direnci















Makrofiber

Korozyon Riski Olmadan 
Maksimum Dayanıklılık
Beton Uygulamaları için Yüksek Performanslı Sentetik Fiber Donatı

POLYTWIST® PT54
Makro Sentetik Fiber Donatı





Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Çalışıyor, 
İş Ortaklarımıza Yenilikçi Çözümler Sunuyoruz!

POLYFIBERS® LİFLERİ İLE 
ÇATLAKLARDAN 
KURTULUN!

2050 yılı itibariyle dünya nüfusu 9 milyara ulaşacak ve bu nüfusun dörtte üçü şehirlerde 

yaşıyor olacak. Artan kentleşme ve sanayileşme daha az malzemeyle daha yüksek 

performans sağlayan ileri inşaat teknolojilerine ihtiyacı zorunlu kılıyor.

Biz de 15 yılı aşkın süredir, sektör paydaşlarıyla yakın işbirliği içerisinde bu ihtiyaca cevap 

vermek için gururla çalışıyoruz.

Polyfibers® olarak, ileri teknoloji sentetik malzemeleri eşsiz tasarım ve formlarda bir araya 

getirerek geliştirdik ve devrim niteliğinde ürünlere imza attık. 

Çatlamayı en aza indiren, malzeme performansını artıran ve farklı uygulamalarda uzun 

vadeli dayanıklılık kazandıran, güçlendirilmiş lif ürünlerimizi uluslararası pazarlara zamanında 

ulaştırıyoruz.





Beton Uygulamaları İçin
Yüksek Performanslı Sentetik Fiber Donatı
Polytwist® PT54, kıvrılmış monofilament elyaf demetlerinden oluşan, %100 saf kopolimer / polipropilenden imal edilen yapısal bir liftir.

Yüksek performanslı yapısı, korozyon riski olmaksızın maksimum dayanıklılık sağlar. Aynı zamanda antimanyetik ve %100 alkali dirençlidir.

POLYTWIST® PT54
TEKNİK ÜSTÜNLÜKLER
•Betonun her noktasına dağılarak betonu sarar ve yüksek  
aderansla tutunur.
•Korozyona uğramayarak uzun vadeli dürabilite sağlar.
•Rötre çatlaklarını, ısıl genleşme ve büzülme etkilerini engeller.
•Artırılmış darbe, basınç, aşınma dayanımı sağlar.
•Donma - çözülmeye maruz kalan betona direnç sağlar.
•Asidik ve tuzlu ortamlarda zarar gören betonun bir arada  
durmasını sağlar.
•Betona süneklik verir ve yüksek enerji yutma kapasitesi sağlar.
•Yapısal olarak eğilmede ve yarmada çekme dayanımı sağlayarak 
hasır donatı ve çelik tel ihtiyacını ortadan kaldırır.

Maliyet ve Uygulama Avantajları

• Çelik hasır donatı montajındaki zaman kaybını ortadan kaldırır.
• Uygulama süresini kısaltarak operasyonel ve işçilik maliyetlerinden önemli bir tasarruf sağlar.
• Pas payı gerektirmeyerek beton kalınlığını azaltır.
• Korozyon olmaması servis ömrünü artırırken bakım maliyetlerini azaltır.
• İş güvenliği açısından sahada hasır donatının ve çelik telin yarattığı tehlike Polytwist® ile yaşanmaz.
• Çelik tel gibi inşaat ekipmanlarına zarar vermez.
• Depolama sırasında hasar görmez ve uzun süre muhafaza edilebilir.
• Satın alma maliyeti çelik hasır ve çelik telden daha avantajlıdır.





Zemin Uygulamaları için Örnek Karşılaştırma Analizi
1000m2 otopark saha betonu için ortalama yükler ve zemin durumunda gereken beton donatı analizi aşağıda örnek olarak verilmiştir.

Ürün ÇELİK HASIR
6mm Q 188/188 ÇELİK TEL POLYTWIST®

Miktar 230 adet - 7700 kg 2500 kg 350 kg

İşçilik Yüksek

Yüksek Yüksek

Düşük

DüşükMaliyet

Kıyı Yapıları ve Limanlar

• Liman Beton Kaplamaları
• Tersane Zeminleri
• Marina Zeminleri
• İskeleler ve Rıhtımlar
• Kıyı Koruma Elemanları
• Dalgakıran Beton Kaplamaları

• Hidroelektrik Santralleri (HES)
• İçme Suyu ve Kanalizasyon Projeleri
• Sulama Projeleri
• Hidroloji ve Taşkın Çalışmaları
• Kanal Yapıları

• Beton Borular
• Beton Bloklar
• İstinat Duvarları
• Segmentler
• Sıvı Tankları
• Cephe Panelleri

Saha ve Zemin Betonları

Maden Uygulamaları

• Fabrika Zemin Betonları ve Depo Sahaları
• Soğuk Hava Depolama Zemin Betonları
• Lojistik Tesisler
• Topping (Üst Kaplama Betonları)
• Akaryakıt İstasyonları
• Metro İstasyonları Bekleme ve Yürüyüş Alanları
• Beton Yollar

• Zemin Stabilizasyonu Püskürtme Betonları
• Ayna - Geçiş ve İniş Yolu Betonları
• İmalathane Zeminleri
• Yeraltı Odaları
• Cevher Atık Çukurlarını Doldurma Setleri

Kullanım Alanları
Konut Uygulamaları

Tünel Uygulamaları

• Konut İçi Şaplar
• Açık / Kapalı Otopark Zemin Betonları
• Yürüyüş Yolları
• Açık / Kapalı Havuz Betonları

• Zemin Stabilizasyonu Püskürtme Betonları
• Dolgu Püskürtme Betonlar
• Şevlerin Stabilizasyonu
• Tünel Taban Kaplama Betonları
• Invert ve Tam Boy Beton Kaplamalar 
• Tünel Segment Kaplamaları

Su Yapıları Prekast Elemanlar



Polytwist® PT54 makro sentetik lif donatılı beton kirişlerin eğilmede çekme dayanımlarını 
tayin etmek için İstanbul Teknik Üniversitesi Yapı Malzemesi Laboratuvarı’nda  
TS EN 14889-2 uyarınca testler yapılır.

Aynı bileşime ve su/çimento oranına ait beton prizmalar deformasyon kontrollü test cihazında orta noktadan yüklenir. 
Eğilme dayanımı – CMOD (Çatlak ağzı) ilişkisi incelenir.

Onaylı Teknik Raporlar

Normalde gevrek davranışa sahip olan beton, Polytwist® lifler sayesinde sünek bir davranış kazanır. 

Polytwist® lifler betonun çatladığı yerleri köprüleyerek büyük miktarda enerji sönümlemektedir. Bu sünek kapasite artışı 
betonun hasır donatı ve çelik tel ihtiyacını ortadan kaldırır.

Mekanizma
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Standart Paketleme Bilgileri

• Torba Gramajı          0.5 kg
• Kutu İçeriği             26 Torba
• Palet Büyüklüğü      Maks. 24 Kutu

Müşteri Hizmetleri
Kullanım alanları ve uygulamara uygun 
alternatifler konusunda teknik uzman 
desteği.

Dağılım
Beton içerisinde yüksek dağılım 
performansı.

Paketleme
Uygulama gereksinimleri doğrultusunda 
özelleştirilmiş paketleme alternatifleri.

Nakliye
Kara ve deniz taşımacılığına uygun, 
istiflenebilir ve istiflenemez paket 
alternatifleri ile sevkiyat.

Tavsiye edilen kullanım dozajları proje gereksinimlerine bağlı olarak 2 kg/m3 ve 5 kg/m3 arasında değişiklik gösterir. Homojen karışım, Polytwist® PT54’ün beton 
santralinde agrega bandına eklenmesiyle veya sahada en az 5 dakika yüksek hızda beton mikserinde karıştırılmasıyla elde edilir.

*Proje gereksinimlerine göre lif kullanım miktarının yüksek olduğu zamanlarda akışkanlaştırıcı katkıların kullanılması tavsiye edilir.

POLYTWIST® PT54 KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Malzeme %100 saf Kopolimer / Polipropilen

Renk Gri

Form Monofilament / Kıvrık Deforme Yüzey

Fiber sayısı 100.000+ Adet/kg

Asit / Alkali Direnci %100

Özgül Ağırlık 0.91 g/cm3

Emilim Yok

Manyetiklik Antimanyetik

Çekme Mukavemeti Min. 550 N/mm2

Uzunluk 54 mm

Standart TS EN 14889-2 – ASTM C1116

Kullanım Bilgileri



Diğer Polyfibers® Ürünleri
Polymono - Mikro Sentetik Lif

Polymacro® - Makro Sentetik Lif Donatı

Polyfibril - Mikro Sentetik Fibril Lif 



Beton Uygulamaları İçin
Yüksek Performanslı Sentetik Fiber Donatı
Polytwist® PT54, kıvrılmış monofilament elyaf demetlerinden oluşan, %100 saf kopolimer / polipropilenden imal edilen yapısal bir liftir.

Yüksek performanslı yapısı, korozyon riski olmaksızın maksimum dayanıklılık sağlar. Aynı zamanda antimanyetik ve %100 alkali dirençlidir.

POLYTWIST® PT54
TEKNİK ÜSTÜNLÜKLER
•Betonun her noktasına dağılarak betonu sarar ve yüksek  
aderansla tutunur.
•Korozyona uğramayarak uzun vadeli dürabilite sağlar.
•Rötre çatlaklarını, ısıl genleşme ve büzülme etkilerini engeller.
•Artırılmış darbe, basınç, aşınma dayanımı sağlar.
•Donma - çözülmeye maruz kalan betona direnç sağlar.
•Asidik ve tuzlu ortamlarda zarar gören betonun bir arada  
durmasını sağlar.
•Betona süneklik verir ve yüksek enerji yutma kapasitesi sağlar.
•Yapısal olarak eğilmede ve yarmada çekme dayanımı sağlayarak 
hasır donatı ve çelik tel ihtiyacını ortadan kaldırır.

Maliyet ve Uygulama Avantajları

• Çelik hasır donatı montajındaki zaman kaybını ortadan kaldırır.
• Uygulama süresini kısaltarak operasyonel ve işçilik maliyetlerinden önemli bir tasarruf sağlar.
• Pas payı gerektirmeyerek beton kalınlığını azaltır.
• Korozyon olmaması servis ömrünü artırırken bakım maliyetlerini azaltır.
• İş güvenliği açısından sahada hasır donatının ve çelik telin yarattığı tehlike Polytwist® ile yaşanmaz.
• Çelik tel gibi inşaat ekipmanlarına zarar vermez.
• Depolama sırasında hasar görmez ve uzun süre muhafaza edilebilir.
• Satın alma maliyeti çelik hasır ve çelik telden daha avantajlıdır.



Referans Projeler
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ANKARA
2020

• Provides long-term durability since it is not corroded.
• Maintains its load bearing capacity even after cracking, by making the 

concrete ductile.
• Provides saving in labor costs by accelerating the application and

financial advantage by shortening the commissioning time of the
project.

• Increases 3-dimensional reinforcement strength.

PROJECT OF ANKARA–NIGDE HIGH WAY OF KGM– PARTIAL CONCRETE ROADS AND TOLL BOOTHS

SAVE 50% OF YOUR COSTS

Outfield Concrete Roads and Floors

Product Dosage Area

Polytwist® PT54 4 kg
60.000 m2

Polymono 18 900 gr

5

ISTANBUL
2019

• It is used as secondary reinforcement in rail lining 
concrete application.

• It prevents formation of cracks by 3-dimensional 
dispersing within the concrete.

• Increases abrasion resistance of the concrete.
• Increases abrasion, fracture and tensile strength.

TCDD MARMARAY

WE ARE IN THE PROJECT OF THE CENTURY

Rail Lining Concrete

Product Dosage Length of 
Line

Polymono 12 mm 600 g 76 km
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ÇORLU
2020

• Provides long-term durability since it is not corroded.
• Provides 3-dimensional strength, increased impact and

abrasion resistance.
• Maintains its load bearing capacity, even after cracking, by

making the concrete ductile.
• Provides cost advantage by shortening the duration of 

application.

DOĞUSAN TEXTILE FACTORY

HIGH STRENGTH CONCRETE FLOORS

Floor Concrete Application in Industrial
Indoor and Outdoor Spaces

Product Dosage Area

Polytwist® PT54 3 kg 13.000 m2

7

ANKARA
2021

• Surrounds the concrete by dispersing to every point of the
concrete.

• Supports the integrity of concrete exposed to acid and
salty environments.

• Provides structural tensile strength of concrete in bending
and splitting.

• Since no concrete cover is used, the floor thickness
decreases.

ÜNALLAR METAL– ANKARA WAREHOUSE

SUITABLE FOR YOUR PROJECT AND FOR YOUR CONCRETE

Industrial Floor Concrete Application

Project Dosage Area

Polytwist® PT54 3.00 kg 40000 m2



37

KAYSERİ
2019

• Strengthens the flexural strength of concrete
floors.

• Increases abrasion, fracture and tensile strength.
• Gives toughness to the concrete.
• Increases the surface area in the concrete

matrix.

KAYSERİ İLDEM STORAGE FIELD – RAIL SYSTEM VEHICLES PARK AREA

PRIVILEGE IN YOUR PROJECT

Parking Lot Floor Concrete

Product Dosage Area

Polymono 18 mm 900 g 2.000 m2

36

KONYA
2019

• It increases the speed of field concrete
applications.

• Prevents corner and edge cracks.
• Prevents cracks that may occur in the plastic

phase.
• Reduces segregation.

ETİ ALÜMİNYUM A.Ş. FACILITIES

ECONOMIC SOLUTION PARTNER

Industrial Floor Concrete Application

Product Dosage Area

Polytwist PT54 2.5 kg
25000 m2

Polymono 12 600 gr
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Ergene
TEKİRDAĞ

2020

• Polytwist PT54 makes the concrete more resistant to tensile
stresses.

• Provides obtaining a ductile concrete by dispersing at every
point of the concrete.

• Prevents segregation, so that more homogeneous concrete is
obtained.

• Macrofibers increase the energy absorption capacity of
concrete and give toughness to concrete.

ERGENE INDUSTRIAL SITE BUILDING COOP.

FIELD CONCRETES ENDOWED WITH TECHNOLOGY

Outfield Concrete Roads and Floors

Product Dosage Area

Polytwist® PT54 3 kg 600.000 
m2Polymono 12 300 gr

35

ERZİNCAN
2018

• Provides crack control in the concrete.
• Easy to apply; it does not damage the

equipment.
• Increases impact resistance.
• Increases abrasion, fracture and tensile strength.

ERZİNCAN – MERKEZ VASGİRT STREAM REHABILITATION

PRODUCTS MEETING YOUR PROJECT NEEDS

Structure Concrete

Product Dosage Area

Polymono 18 mm 900 g 20.000 m2



Gürselpaşa Mahallesi 75274 Sokak 
No: 2 Seyhan/Adana 
+90 543 474 39 49 / 90 553 473 53 20
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