
ÜRÜN KATALOĞU



AMACIMIZ

İnovat�f çözümler�m�zle dünyada olumlu
etk� yaratmak. 

MİSYONUMUZ

Öğrenen ve öğreten b�r organ�zasyon olarak
sektördek� çözüm ortağınız olmak.

VİZYONUMUZ

İnovat�f çözümler�yle sektörde referans
alınan b�r marka olmak.

Densurf; Denge K�mya'nın boya ve kaplamalar
sektörüne yönel�k yen�l�kç� ve farklılaştırılmış
çözümler sunma amacıyla faal�yetler�n� sürdüren
tesc�ll� markasıdır. Densurf ürün grubunda
d�spers�yon ajanları, yüzey düzenley�c�ler, köpük
kes�c�ler ve s�l�kon reç�neler yer almaktadır. Densurf
boya ve kaplama sektörünün yanı sıra; deterjan,
kozmet�k ve tarım g�b� d�ğer sektörlere yönel�k de
ürünler tasarlamaktadır.

DEĞERLERİMİZ

Şeffaflık
Ek�p Olmak
Müşter� Odaklılık
Yaratıcılık
Duyarlılık



İÇİNDEKİLER

D�spers�yon Ajanları

Yüzey Düzenley�c�ler

Köpük Kes�c�ler ve Hava Atıcılar

S�l�kon Reç�neler

We make it perform better
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SM

AF

HR



DİSPERSİYON AJANLARI



DENSURF DA ürünler�, p�gmentler�n/dolguların
ıslatılmasına ve b�r�nc�l part�kül boyutlarına
dağıtılmasına yardımcı olur. Ster�k ve elektrostat�k
etk�ler �le dağıtılan tanec�kler�n flokülasyonunu
önleyerek stab�l kalmalarını sağlar.



Ster�k ve elektrostat�k stab�l�zasyonun
komb�nasyonu (elektro-ster�k �tme) p�gmentler�n
etk�leş�mler�n�n engellenmes� �ç�n kullanılan
d�ğer b�r yöntemd�r.

Elektrostat�k İtme

P�gment yüzey�nde, ayrışmış �yon�k yapılar ç�ft
tabakalı b�r yük bulutu (elektr�ksel ç�ft tabaka)
oluşturur. Aynı yükle yüklenm�ş p�gment
taneler�n�n etk�leş�mler� elektr�ksel �tme
kuvvetler� neden�yle engellen�r. Bu kuvvetler,
yüksek d�elektr�k sab�t� olan (örn. su bazlı)
ortamlarda etk�l�d�r. 

D�spers�yon ajanları �k� kısımdan oluşur:
pol�mer�k z�nc�r ve ankor grup. 

As�t, am�n ve halkalı olab�len ankor gruplar
p�gment yüzey� �le etk�leş�me g�rerek d�spers�yon
ajanının yüzeye tutunmasını sağlar.  
Pol�mer�k z�nc�rler �se ortamla uyumlu olmalı ve
serbestçe hareket edeb�lmel�d�r.

 Ster�k Engelleme

P�gment taneler� b�rb�r�ne yaklaştıkça
d�spers�yon ajanının pol�mer�k z�nc�rler� b�rb�r�ne
karışır ve serbestl�k dereces�n� kaybeder. Bu
durum daha düşük b�r entrop� düzey� �le
sonuçlanır (�tme potans�yel�) ve p�gment taneler�
arasında b�r enerj� bar�yer� oluşur. (1. Etk�)
Ayrıca, pol�mer�k z�nc�rler sıkıştığında solvent
konsantrasyonu lokal olarak düşer. Oluşan
ozmot�k basınç farkı neden�yle solvent, pol�mer
yoğun bölgeye hareket eder ve b�r �tme kuvvet�
oluşturur. (2. Etk�)

D�spers�yon ajanları, aşağıdak� temel yöntemler
�le p�gment taneler� arasındak� etk�leş�m�
engelleyerek tekrar b�r araya gelmeler�n� önler:

DİSPERSİYON AJANLARI

Ster�k Engelleme

Elektr�ksel Ç�ft Tabaka

Elektro-ster�k İtme

P�gment

Ankor Grup Pol�m
er�k

 Z
�n

c�r



DENSURF DA 413

DENSURF DA 405

DENSURF DA 412

69 ±3 

100 ±10

Karboks�l�k As�t
Ester�

Karboks�l�k As�t
Fonks�yonlu
Kopol�mer

Kimyasal Yapı
Asit Değeri
mgKOH/g

Katı Madde
%

99 ± 1

Amin Değeri
mgKOH/g

--

50 ± 1 55 ±5 -

Pigment Sistemler

98.5 ± 1.5

İnorgan�k
Organ�k 

Karbon S�yahı
Dolgu

İnorgan�k 
Dolgu

İnorgan�k 
Dolgu

Orta-Uzun Yağlı
Alk�d

Akr�l�k
Epoks�

  Polyester

Solvent

Ks�len:
n-But�l Asetat 

(3:1)

Akr�l�k
Epoks�

Polyester

--

Karboks�l�k
As�t
Fonks�yonlu
Kopol�mer

DENSURF DA 202
Yüzey Akt�f
Grupların
Komb�nasyonu

57 ± 2
İnorgan�k 

Dolgu
Kısa Yağlı

Alk�d

-
34 ±3 

Prop�len Gl�kol:
Su 
(5:1)

DA

DENSURF DA 202, solvent bazlı, yüksek dolgulu, kısa yağlı alk�d s�stemler�n d�spers�yonu
�ç�n gel�şt�r�lm�ş b�r d�spers�yon ajanıdır. Ürün, �norgan�k p�gment ve dolguları etk�l� b�r
şek�lde d�sperse eder ve stab�l kalmasını sağlar. Ko-d�spersant olarak da kullanılab�l�r.

DENSURF DA 405, solvent bazlı uzun/orta yağlı alk�d s�stemler �ç�n gel�şt�r�lm�şt�r. H�droks�-
fonks�yonel karboks�l�k as�t ester bazlı, solvent �çermeyen b�r d�spers�yon ajanıdır. Densurf
DA 405 �norgan�k ve organ�k p�gmentler, karbon s�yahı ve dolguların tümü �le kullanılab�l�r.

DENSURF DA 412, solvent bazlı ve solvents�z kaplamalarda �norgan�k p�gmentler�n,
özell�kle t�tanyum d�oks�t�n d�spers�yonu �ç�n gel�şt�r�lm�ş b�r d�spers�yon ajanıdır. Ön
karıştırma v�skoz�tes�n� düşürür ve s�stem�n stab�l kalmasını sağlar.

DENSURF DA 413, solvent bazlı s�stemlerde �norgan�k p�gmentler�n ve dolguların
d�spers�yonu �ç�n gel�şt�r�lm�ş, %50 akt�f madde �çeren pol�mer�k b�r d�spers�yon ajanıdır.
Özell�kle astar ve dolgu pastalar �ç�n öner�lmekted�r.



YÜZEY DÜZENLEYİCİLER



Boya ve kaplamaların uygulanması sırasında ve
sonrasında yüzey ger�l�m� farklılıkları neden�yle yüzey
kusurları sıklıkla oluşmaktadır. Yüzey kusurları
görünümün yanı sıra kaplamaların koruyucu �şlev�n� de
etk�lemekted�r.

DENSURF SM ser�s�, kaplamanın yüzey ger�l�m�n�
düşürerek substratı ıslatmasını kolaylaştırır, yayılmasını
�y�leşt�r�r ve yüzey kusurlarının oluşmasını önler.
Kaplama f�lm�n�n �maj netl�ğ�n� gel�şt�r�r ve ç�z�lmeye
karşı d�renç sağlar.



Boya ve kaplamaların uygulamaları sırasında ve sonrasında
yüzey ger�l�m� farklılıkları neden�yle krater, Benard hücres�,
portakal kabuğu görünümü g�b� yüzey kusurları oluşab�l�r.

%100 Silikon

Ç�z�lme dayanımı
Köpük kesme özell�ğ� 
Düşük sürtünme katsayısı
Yüksek kayganlık

%100 EO
Su bazlı s�stemlerde parlaklık
H�drof�l�k özell�k
Yüksek su ve alkol çözünürlüğü

%100 PO
Solvent bazlı s�stemlerde
parlaklık
Su �t�c�l�k
Yüksek yağ ve solvent
çözünürlüğü

YÜZEY DÜZENLEYİCİLER

Organo mod�f�ye pol�s�loksanlar yapılarındak� s�l�kon, et�len
oks�t (EO) ve prop�len oks�t (PO) oranları değ�şt�kçe farklı
özell�kler kazanırlar. Örneğ�n; EO mod�f�kasyonu su bazlı
s�stemler �le uyumluluğu sağlarken, PO mod�f�kasyonu yapıya
h�drofob�kl�k kazandırır.

Kaplamaların yüzey ger�l�m�n� değ�şt�rerek yüzey kusurlarının
oluşmasını önlemek amacıyla genell�kle pol�s�loksanlar ve
pol�akr�latlar kullanılır. Benard hücres�

Portakal kabuğu
görünümü

Krater

Organo-mod�f�ye 
pol�s�loksan

Pol�akr�latların kaplamaların yüzey ger�l�m�n� değ�şt�r�c� etk�ler�
görece azdır. Pol�s�loksanlar �se k�myasal yapılarına ve
mod�f�kasyonlarına bağlı olarak yüzey ger�l�m�n� rad�kal b�r
şek�lde düşüreb�l�rler. Bu etk�ler� sayes�nde kaplamaların yüzey�
ıslatma özell�kler�n� gel�şt�r�rken yüzey kusurlarının oluşmasını
da önlerler. Pol�s�loksanların, kaplama f�lm�n�n kayganlığını
artırıcı yönde etk�ler� de vardır. Böylece, kaplamanın ç�z�lme
d�renc�ne olumlu yönde katkı sağlarlar.  
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Kimyasal Yapı Sistem
Aktif İçerik

(%)

Sektör

Solvent

DENSURF SM 101

DENSURF SM 102

DENSURF SM 103

DENSURF SM 105

DENSURF SM 114

DENSURF SM 124

Pol�eter mod�f�ye
pol�s�loksan

Pol�eter mod�f�ye
pol�s�loksan çözelt�s�

Pol�eter mod�f�ye
pol�s�loksan

98 ± 2

52 ± 2

98 ± 2

95 ± 5

98 ± 2

98 ± 2

-

D�prop�len gl�kol 
mono n-büt�l eter 

-

-

-

WB
SF

WB

WB
SB
SF

WB

SB
SF

SB
SF

Boya ve Kaplamalar
Baskı Mürekkepler�

Pol�eter mod�f�ye
s�loksan

Pol�eter mod�f�ye
pol�s�loksan

Pol�eter mod�f�ye
pol�s�loksan

Beton Astarları
İnşaat Boyaları

SM

DENSURF SM 127 98 ± 2
Pol�eter mod�f�ye
pol�s�loksan

-

DENSURF SM 135

DENSURF SM 220 Fonks�yonel Ester

15 ± 2

100

Ks�len

-

SB

WB

Pol�eter mod�f�ye
pol�s�loksan çözelt�s�

Boya ve Kaplamalar

İnşaat Boyaları

-

Sektör

WB: Su Bazlı 
SB: Solvent Bazlı
SF: Solvents�z

WB
SB
SF

Boya ve Kaplamalar
Baskı Mürekkepler�

Boya ve Kaplamalar
Baskı Mürekkepler�

Boya ve Kaplamalar
Baskı Mürekkepler�

Boya ve Kaplamalar
Baskı Mürekkepler�

Boya ve Kaplamalar
Baskı Mürekkepler�



KÖPÜK KESİCİLER
VE
HAVA ATICILAR



P�gment ve dolguların �çer�s�ne hapsolmuş olan,
üret�m ve uygulama aşamasında bünyeye g�ren,
uygulama yapılan yüzey tarafından adsorplanan hava
ve reaks�yon sonucu oluşan karbond�oks�t g�b� gazlar
boyada köpük oluşumuna neden olur.

Köpük oluşumu; formülasyon, üret�m ve uygulama
sürec� opt�m�ze ed�lerek azaltılab�l�r. 

Köpük oluşmaya devam ett�ğ�nde �se DENSURF AF
ser�s� etk�n köpük g�der�m� sağlar.



İdeal B�r Köpük Kes�c�n�n Özell�kler�
Köpük kes�c� s�stem �çer�s�nde kontrollü b�r uyuşmazlığa sah�p olmalıdır. S�stemle çok
uyuşur olursa köpük lamel�ne g�remez, ortamda homojen olarak dağılır hatta stab�l köpük
oluşumuna neden olab�l�r. D�ğer yandan çok fazla uyuşmazlık �se boya f�lm�nde pusluluk,
krater g�b� yüzey kusurlarına yol açab�l�r. 

Köpük kes�c� damlacıkları köpük lamel�nde g�rer ve yüzey akt�f özell�ğ� sayes�nde sıvı/gaz
arafazına kolaylıkla yerleş�r.
Damlacıklar köpük lamel�nde yayılarak yüzey akt�fler� kenarlara doğru �tt�r�rler. Bu
sayede köpük lamel�nde yüzey akt�f oranı azalmış, elast�k olmayan noktalar oluşur.
Köpüğün stab�l�tes� bozulur ve lamel yırtılarak köpük patlar.

 Köpük Kesme Aşamaları

Köpük, sıvı �çer�s�nde dağılmış gaz fazı olarak tanımlanab�l�r. Boya
�çer�s�nde yer alan yüzey akt�f maddeler köpük lamel�ne yerleşerek
köpüğün stab�l kalmasına neden olur.

KÖPÜK KESİCİLER VE HAVA ATICILAR

Yüzey akt�f madde

Yayılma Kayganlık Köpük Kesme Hammertone

Zincir Uzunluğu

Uyumsuzluk

M�neral yağ bazlı 
S�l�kon bazlı 
S�l�konsuz

Köpük Kes�c� Türler�
Köpük kes�c�ler� b�leş�mler�ne göre üç
gruba ayırab�l�r�z. 

S�l�kon bazlı köpük kes�c�ler genell�kle
mod�f�ye ed�lm�ş pol�d�met�ls�loksan (PDMS)
ve bunların çözelt�ler�nden oluşmaktadır. 
 PDMS z�nc�r� farklı pol�eter grupları �le
mod�f�ye ed�l�p, uyuşurlukları ve köpük
kesme etk�ler� opt�m�ze ed�lmekted�r.

Köpük kes�c�ler�n etk�nl�ğ�n� artırmak �ç�n yaygın olarak h�drofob�k tanec�kler (s�l�kalar,
vakslar vb.) �lave ed�l�r. Bu taneler köpük lamel�ne g�rerek köpüğün stab�l�tes�n� bozar. 

PDMS ler�n z�nc�r uzunluklarının uyuşurluğa etk�s��

Köpük Kesme Mekan�zması

Yüzey Akt�f Madde Köpük Kes�c� H�drofob�k Tanec�k



DENSURF AF 126

DENSURF AF 200 SFOrganomod�f�ye
pol�s�loksan

Kimyasal Yapı
Aktif  İçerik

(%)

100

Zem�n Kaplamaları
Koruyucu Kaplamalar

Ahşap Kaplamaları
Baskı Mürekkepler�

Solvent

-

Sistem Sektör

Organomod�f�ye
s�l�kon ve m�neral
yağ emüls�yonu

Su17.5 ± 1.0 WB İnşaat Boyaları

DENSURF AF 206
Organomod�f�ye
s�l�kon yağı

100 -
WB
SB
SF

Baskı Mürekkepler� 
Sun� Der� S�stemler�

AF

DENSURF AF 200, h�drofob�k parçacıklar �çeren organo-mod�f�ye pol�s�loksan bazlı b�r hava
atıcıdır. Özell�kle yüksek v�skoz�tel� solvents�z epoks� s�stemlerde m�kro ve makro köpük
g�der�m�nde etk�l� b�r üründür.

DENSURF AF 126, su bazlı uygulamalar �ç�n gel�şt�r�lm�ş m�neral yağ ve organo-s�l�kon bazlı,
uçucu organ�k b�leş�kler �çermeyen, m�kro ve makro köpüklere karşı etk�l� b�r köpük
kes�c�d�r. Ürün, h�drofob�k parçacıklar �çer�r ve orta-yüksek p�gment-hac�m konsantrasyonu
(PVC) aralığında çalışır.

DENSURF AF 206, h�drofob�k parçacıklar �çeren organo mod�f�ye s�l�kon yağı bazlı b�r köpük
kes�c�d�r. Sun� der� formülasyonlarında etk�l� köpük kesme performansı göster�r.

WB: Su Bazlı 
SB: Solvent Bazlı
SF: Solvents�z



SİLİKON REÇİNELER



DENSURF HR ser�s�, uygun p�gment/dolgu
komb�nasyonu seç�m� �le, 600-650°C'ye dayanıklı
solvent bazlı kaplamaları formüle etmek �ç�n
kullanılan özel s�l�kon reç�nelerd�r.



Termal kürlenmel� reç�neler�n (S�lanol fonks�yonlu) tam kürlenmes� �ç�n 250°C'de 30 dk
fırınlanmaları gerekl�d�r. Kürlenmeler� tamamlanmayan reç�ne f�lm� yumuşak kalab�l�r
ve yapışma zaaf�yet� göstereb�l�r.
Ortam kürlenmel� reç�neler�n (S�lalkoks� fonks�yonlu) ortamda kürleneb�lmeler� �ç�n
uygulama önces� katal�zör (örn., tetrabut�lt�tanat [TBT]) �laves� gerekl�d�r. Düşük
molekül ağırlıklı bu reç�neler havanın nem�n� kullanarak molekül ağırlıklarını artırırlar.

  S�l�kon reç�neler�n termal ve ortam kürlenmel� olarak �k� farklı t�p� bulunmaktadır:

S�l�kon reç�neler s�loksan (S�-O) kafes
yapısı ve S�l�kat S�O2 veya
S�lsesqu�oxane (R*-S�O3/2) yapılardan
oluşmaktadır. 
R grupları genell�kle alk�l ya da ar�l
(met�l, fen�l) yapılardır. 
S�l�kon reç�neler ısı ve radyasyona
karşı dayanıklıdır. UV ve görünür
bölgede transparandırlar.

SİLİKON REÇİNELER

S�l�kon reç�ne �çeren s�stemler�n ısıl dayanımları p�gment/dolgu kompoz�syonu �le
doğrudan bağlantılıdır. S�l�kon reç�neler organ�k reç�neler �le karıştırılarak da kullanılab�l�r.
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Organ�k reç�neler �le uyuşurluk

Yüksek ısıl dayanım

Tokluk

Termal kararlılık

Yüksek oks�dasyon d�renc�

Termoplast�kl�k

Daha �y� depolama stab�l�tes�

Kürlenme sırasında yüksek kütle kaybı

Hızlı kürlenme

Termal şok d�renc�

Kürlenme sırasında düşük kütle kaybı

Sertl�k

Düşük sıcaklıkta elast�kl�k

Su �t�c�l�k

Parlaklık dayanımı

K�myasal d�renç

METİL



Kimyasal Yapı 

DENSURF HR 700A

Kürlenme Mekanizması

Fenil/Metil Oranı 

Molekül Ağırlığı (x1000)

Pendulum Hardness (persoz)

Aktif İçerik (%)

Dokunma Kuruma Zamanı (dk)

Viskozite (cps)

Solvent

DENSURF HR 800 DENSURF HR 900

Met�l pol�s�loksan 

Ortamda kürlenme

%100 Met�l

2-7

278

100

45

<100

-

Met�l-fen�l pol�s�loksan

Isıl kürlenme

1.1

200-300

279

50 ± 2

45 40

30-100

Ks�len:İzobütanol
(15:1) Ks�len

30-100

50 ± 2

187

200-300

%100 Fen�l 

Isıl kürlenme

Fen�l pol�s�loksan

HR

DENSURF HR 700A

Epoksi Reçine

DENSURF HR 800

DENSURF HR 900 

Akrilik Reçine
Termoplastik Akrilik

Reçine
Alkid Reçine

Çok Uygun Kullanılab�l�r Kullanılamaz



We make it perform better

Merkez/Fabr�ka: Vel�meşe Organ�ze Sanay� Bölges� Mah.
259. Sokak, No:4/1 Ergene/ Tek�rdağ - Türk�ye

+90 (282) 674 54 00
 

Proje Of�s�: İzm�r Teknoloj� Gel�şt�rme Bölges� A-1 B�nası No: 21 
İYTE Kampüsü, Gülbahçe, Urla/ İzm�r - Turkey

+90 535 011 19 52
 

Marmara Bölge Bay�: Yuka K�mya 
Al� Paşa Mahalles� Sülün Caddes� 

No:6/1 Da�re:306 - Çorlu / Tek�rdağ - Türk�ye
+90 (282) 502 03 54
+90 (530) 762 20 29

 
�nfo@densurf.com
www.densurf.com

tel:+902825020354
tel:+905307622029

