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Tüm koşullar için boya.
Ennis-Flint trafik boyaları Alaska' dan Avustralya' ya kadar yol 
işaretlemelerinde kullanılmaktadır. Müşterilerimizle yakın temas kurarak geniş 
bir yelpazede yüksek beklentileri karşılamak amacı ile çalışmalarımıza devam 
ediyoruz.
Her türlü iklim koşulları için yelpazemizde ürün mevcuttur. Anayollardan otoparka kadar çeşitli 
yüzeyler için boya üretimi sağlamaktayız. Ennis-Flint ayrıca havalimanı pistlerinde kullanıma 
uygun onaylanmış ürünler de sağlamaktadır.

Ürün yelpazemizde su bazlı ve solvent bazlı boyaların yanı sıra, büyük çaplı cam kürelerin 
kullanılarak daha yüksek retro-reflektivite sağlaytan, daha hızlı kuruyan ve  çok düşük 
sıcaklıklarda bile uygulanabilen formüllerimiz mevcuttur.

Ennis-Flint boyaları  AASHTO, EN 1436, BASA, Aetec ve SABS onaylı olup ICAO spesifikasyonlarına 
uyumlu renklerde üretilmekterdir.

Uzun yıllara dayanan tecrübemizle geliştirdiğimiz ürünlerimizin arasında, beklentilerinizin üzerine 
çıkacak çözümlerimizin olduğuna inanıyoruz.
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info@ybtinsaat.com

Prismo
Boyalar

Ennis-Flint ürünlerini karayollarında, taksiyollarında, pistlerde, park 
alanlarında ve ticari, endüstriyel, kamusal, özel tüketim, havalimanı, 
mimari yapılarda bulabilirsiniz.

Thomasville, North Carolina'da bulunan genel merkezi ve Dünya 
üzerindeki stratejik noktalarda bulunan üretim, dağıtım, ve satış noktaları 
ile Ennis-Flint, bölgesel ilişkilerini sıkı tutarak güçlü kalmaya devam 
etmiştir.

Ennis-Flint EMEA (Avrupa, Orta Doğu, Afrika) müşterilerinin trafik 
güvenliğini ve yol kaplama işaretleri ihtiyaçlarını geniş yelpazeye sahip 
kaliteli ürünleri, üstün coğrafik uzanımı, ve eşsiz müşteri desteği hizmeti 
ile karşılar ve uzmanlık alanları bunlarla sınırlı olmamakla birlikte:

Ennis-Flint Hakkında
Trafik güvenliği ve yol işaretleri alanında dünya çapında lider olan Ennis-Flint, 
tüm kullanıcıların (sürücüler, yayalar, bisikletkliler ve pilotlar) trafikte 
güvenliğini arttırmak amacıyla kaliteli ve performans odaklı çözümler sağlar.

—  Yol İşaretleme
—  Havaalanı İşaretleme
—  Geri yansıtmalı yol butonları
—  Yüksek sürtünmeli kaplama
—  Köprü genişleme derzleri
—  Dolgu ve çatlak onarım sistemleri
—  Dekoratif kavşaklar
—   Trafiği rahatlatıcı çözümler
—  Yüzey grafik sistemleri 
—  Yol işaretleme performans 
analizleri
—  Trafik ürünleri 
—  Geçici işaretlemeler

YBT İnşaat merkezi İstanbul/Türkiye ' de kurulu yol, havaalanı, altyapı ve endüstriyel yapılar 
alanlarında genel müteahhitlik hizmetlerinde, yurt içi ve yurt dışında uluslararası kalite 
standartlarında hizmet sunan, imzasını taşıyan tüm projelerde seçkin ve önemli bir marka değeri 
yaratmak konusunda başarı göstermiştir.

YBT İnşaat, uygulamalarında uluslararası kalite sertifikası olan malzemelerin kullanımını esas alır ve 
en iyi sonuçları alabilmek için, en yüksek nitelikte işçilik, malzeme ve makinelerle çalışır.

YBT İnşaat, kurulduğu günden bu yana hizmet verdiği müşterilerinin memnuniyet ve desteğiyle 
uzmanlık ve uygulama alanını genişleterek ve geliştirerek çalışmalarına devam etmektedir.

Web : www.ybtinsaat.com E-
mail : info@ybtinsaat.com 
Tel : +90 212 603 62 61 
Şube  : +90 312 442 56 70
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Teknik Ü
rün Detayları

Ennis-Flint geniş trafik boya yelpazesine sahiptir. 
Boyalarımız ICAO onaylı renklerde(beyaz, sarı, siyah, kırmızı, 
mavi, yeşil) üretilir ve kurşun içermezler.

Fast  Dry
Ennis-Flint Fast Dry hızlı kuruyan su 
bazlı trafik boyaları yüksek katı 
malzeme oranlı ve havasız atomizer 
ekipmanlarla uygulanabilecek 
özellikte formülize edilmiştir.

Fast Dry su bazlı boyaların tüm 
özelliklerini yapısında barındırır. 
Laboratuvar ortamında 10 
dakikadan daha kısa bir sürede, 
sahada cam kürelerle uygulamada 2 
dakikadan daha kısa bir sürede 
yapışmaz özellikte kuruma sağlar.

Fast Dry yapısındaki cam kürelerle 
mükemmel retro-reflektivite sağlar 
ve yüzeyle aderansı yüksektir. TT-P 
1952E Tip I & II ve EN 1436 
normlarına uygundur.

All Season 
Wolverine® All-Season trafik boyası 
1.5°C gibi düşük sıcaklıklarda 
uygulanabilen su bazlı üründür.

Wolverine® yüzeyle çok yüksek 
aderans sağlamasıyla mükemmel 
dayanıklılığa sahiptir.

Su bazlı boya ekipmanları ile 
uygulanabilir

High Build 
High Build trafik boyası günümüzde 
en yüksek dayanıklılık ve reflektivite 
sağlayan boyadır. Standart trafik 
boyalarından farklı olarak çapraz 
akrilik emülsiyon bağı sayesinde 760 
mikrona kadar uygulamaya olanak 
sağlar.

High Build TTP-1952E Tip III  
uygunluğu ve bağımsız testlerce 
yüksek kalite termoplastik boyaların 
gösterdiği performansı ve retro-
reflektivite özelliklerini sağladığı 
kanıtlanmıştır. Bu özelliklerini 3 yılın 
üzerinde bir süre  korumaya devam 
eder.

Kürleme yapıldığında High Build 
boyalar sıcaklığa bağlı genleşme ve 
büzülmelerin yoğun olduğu 
bölgelerde esneklik göstererek 
dayanıklılığını korur.

High Build kalın uygulamaları daha 
büyük cam küre kullanımına 
olanarak sağlayarak daha yüksek 
retro-reflektivite özelliğine sahip 
işaretlemeler yapılmasına izin verir.

Durasheen 
Durasheen kirlenmeye karşı 
dirençli boyalar mükemmel 
dayanıklılık ve yağ, gres yağı ve 
diğer yol tortularına karşı dirençli 
olarak formülize edilmiştir.

%100 akrilik ve UV dayanıklı 
bileşimi sayesinde yollar, 
kaldırımlar, yaya geçitleri, park 
alanları gibi ister asfalt ister beton 
yüzeylerde kirlenmenin problem 
yaratabileceği alanlardaki 
uygulamalar için idealdir.

Durasheen hızlı kuruma özelliğine 
sahiptir ve uygulaması çok kolaydır. 
Yol işaretleme ekipmanları ve 
küçük el aletleri ile uygulama 
yapılabilecek özellikte üretilmiştir.

Solvent Bazlı 
Ennis-Flint’in solvent bazlı trafik 
boyaları otoyollar, otoparklar, yaya 
geçitlerinde kullanılmak üzere 
formüle edilmiştir.

Solvent bazlı boyalar su bazlı 
boyaların kullanılamayacağı soğuk 
ortamlar için daha uygundur.

Bitüm ve beton yüzeylerde 380 
mikron kalınlıkta donmaya yakın 
sıcaklıklarda uygumaya uygundur. 
Daha hızlı kuruma için ısıtılabilirler 
ve sprey  ekipmanları ile yüzeye 
uygulanabilirler. 

Ennis-Flint solvent bazlı boyaları A-
A-2886 ve TT-P 115, EN 1436 gibi 
değişik spesifikasyonlara uygun 
olarak sipariş edilebilir.

Ürün Fast Dry High Build All 
Season Durasheen FSO1 Acrylic Fast Dry

Alkyd
Chlorinated 
Rubber

Kod
985301, and 6360 
985201 TTP1952E  
Type I & II 
Cataphos

985221 
TTP1952E 
Type I, II & III

985351 985541 985791
Cataphos

985171 
TTP115F 
Type I

985191 & 
987061 TTP115E 
Type III Cataphos

Solvent Su Su Su Su n-Bütil
Asetat Toluen Toluen MEK veya Toluen

Yanıcı Hayır Hayır Hayır Hayır Evet Evet Evet Evet

% Ağırlık 
Katılar >76 >76 >76 >58 >75 >77.

5
>75 >74

% Hacim 
Katılar >60 >60 >60 >50 >55 >58 >55 >52

% Pigment 60-62 60-62 56-62 >30 60 67.5 >60 >54

% NVV >41 >41 >40 >42 30.5 >41

Viskozite 
@ 25ºC 80-90 80-90 87 max 80-90 80-90 76-96ku 80-90 75-85

Lab No Track 
Priz Alma Süresi <10dk <10dk <10dk 10-30dk <10dk <25dk <10dk <10dk

Minimum 
Yoğunluk 1.62 1.62 1.56 1.2 1.55 1.71 1.55 1.52

Karşılaştırma Tablosu - Beyaz Boyalar
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