


2014 yılında dünya pazarında gelişen silikon teknolojilerinin Türkiye’de de üstün kalitede hizmete sunulmasını 
hedefleyerek çıktığımız yolculuğumuzda; güvenilir, hızlı, kaliteli, ekonomik ürün ve hizmet anlayışımız ile kısa 
zamanda sektörün öncü firması konumuna geldik. 

Özellikle RTV2 kalıp silikonu alanındaki ihtiyaçları görerek sektöründe lider, uluslararası tedarikçilerle yaptığımız 
anlaşmalar sayesinde; yapı, otomotiv, tekstil, hediyelik eşya, elektrik ve inşaat gibi pek çok alanı yenilikçi ve 
özelleşmiş çözümler ile buluşturduk. 2019 yılında portföyümüze eklediğimiz poliüretan sistemler ile ahşap 
muadili ürün grubunu Craft kalitesi ile müşterilerimize sunduk.

Yaptığımız Ar-Ge çalışmalarımızın sonucunda geliştirdiğimiz RTV2 silikon formülüyle birlikte 2020 yılı başı itibari 
ile yeni ürünlerimizi, çok daha uygun fiyatlarla müşterilerimize sunabilmenin haklı gururunu yaşıyoruz.

En iyi sürdürülebilir çözümleri üretmek ve sunmak için çok çalışıyor, gün geçtikçe büyüyen ürün gamımızla her 
biri alanında uzman ekibimizle sizleri Craft dünyasını keşfetmeye davet ediyoruz…

Biz Kimiz?



Vizyonumuz; Türkiye ekonomisine katkı sağlayan, yaptığı tüm çalışmalarda yarattığı değer ve fark ile sürekli 

gelişen, bununla birlikte tüm iş ortaklarımızın da gelişmesini sağlayan, alanında öncü bir dünya markası olmak.

Misyonumuz; Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini en iyi şekilde anlayarak, onlara gelişen teknoloji 

doğrultusunda en doğru çözüm önerilerini sunuyoruz. Etik değerlerin bilincinde olarak, sektörümüze ve 

müşterilerimize sürdürülebilirlik, yüksek karlılık ve yüksek verimlilik ilkeleri kapsamında en doğru şekilde hizmet 

verebilmek için çalışıyoruz.

Vizyonumuz ve Misyonumuz



• Geniş ürün yelpazemizi en hızlı ve güvenilir şekilde sizinle buluşturuyoruz.

• Dürüstlük ve güvenilirlik ilkeleri ışığında çalışıyoruz.

• Ar-Ge’nin önemine inanıyor, doğru iş analizleri ile sürekli büyüyoruz.

• İhtiyaçlarınıza yönelik özelleştirilmiş ürünlerimizle sektöre yön veriyoruz.

• Sadece Türkiye geneline değil tüm dünya ülkelerine gönderim yapabilmekten gurur duyuyoruz.

• Türkiye’nin silikon tedarikçisi olarak %100 müşteri odaklı çalışıyoruz.

• Satış öncesi ve sonrası teknik desteğimiz ile yanınızda olmaktan mutluluk duyuyoruz. 

• Stok kapasitemiz ile ihtiyacınız olan her anda yanınızdayız.

• Ödeme seçeneklerimiz ile hayatınızı kolaylaştırmayı seviyoruz.

Neden Craft?



3.000 + Müşteri

2014 Yılından Bu Zamana Kadar…

3.000+ Müşteri

3.000+ müşteri 12 ülkeye ihracat 1.000 tonluk tedarik
100’den fazla ürün 
çeşitliliği



Hizmet Verdiğimiz Sektörler

Mobilya Prototip Baskı
Aksesuar Hediyelik

Hobi Vitrifiye Kültür Taşı İnşaat/Yapı Elektronik

Gıda Sanat Medikal Ayakkabı 
Tabanı

Otomotiv



RTV2’nin açılımı Room Temperature Vulcanizing yani oda sıcaklığında kürleşen demektir. RTV2 silikon 

kauçuklardaki “2” ibaresi ürünün çift komponentli ürün olduğunu göstermektedir. RTV2, baz malzeme ve 

katalizörden (Dondurucu) oluşmaktadır. 

RTV2 silikon kauçuklar kendine ait özellikleri sayesinde modellerden kopyalama, çoğaltma, kaplama ve baskı 

transferi işlemlerini çok daha avantajlı hale getirmektedir. Kürleşme tiplerine göre addition ve condensation

olarak ikiye ayrılmaktadır.

RTV2 Silikon Kauçuk 



Addition Cure 

RTV2 

Silikonlar

Addition cure RTV2 silikonlar platin bazlı katalizörler ile kürleşmektedir. Farklı
shore (Yumuşaklık – sertlik) değerlerine sahip addition cure RTV2 Silikonlar
tam şeffaflık, fırınlama ve düşük çekme özelliklerinin yanı sıra antialerjik
özelliğe de sahiptir.



Addition Cure RTV2 Silikonların Kullanım Alanları

Transfer Baskı

Medikal
Prototip

Elektronik

Gıda

Otomotiv
Kuyumculuk

Hiperrealistik
heykel yapımı

İnsan cildinden 
kalıp alma

Plastik makyaj 
uygulamaları



Condensation Cure 

RTV2 Silikonlar

Condensation cure RTV2 silikonlar kalay bazlı katalizörler ile
kürleşirler. Kullanım alanlarına göre farklılıklar gösteren
condensation cure RTV2 silikonlarında da farklı shore (Yumuşaklık –
sertlik) değerleri bulunmaktadır.



Condensation Cure RTV2 Silikon Kullanım Alanları

Mobilya
Baskı

Aksesuar

Hobi Vitrifiye İnşaat/Yapı Elektronik

Sanat Ayakkabı 
Tabanı

Perde 
Aksesuarı

Düğme



Kalıp Silikonu 
(Molding Silicone) 

RTV2 silikon kauçukların en geniş kullanıldığı alandır.  
RTV2 kalıp silikonu; polyester, alçı, beton, poliüretan, 
düşük alaşımlı metal, mum (Parafin), sabun/kokulu taş, 
seramik, porselen, epoksi ve çikolata/şeker hamuru 
gibi gıda malzemeleri de dahil olmak üzere çeşitli 
döküm malzemeleriyle çalışmaya uygundur. Hediyelik 
eşyadan inşaata, otomotivden gıdaya birçok alanda 
kullanılmaktadır. Esnekliği ve düşük maliyetli olması 
nedeniyle her geçen gün daha fazla tercih 
edilmektedir.



RTV2 Kalıp Silikonlarının İdeal Özellikleri 

Çoğaltma ve kopyalama alanında kullanım kolaylığı sunan RTV2 kalıp silikonlarının ideal özellikleri 

aşağıdaki gibi olmalıdır:

• Akışkan (Düşük viskosite) 

• Yüzeye ve modele yapışmama  

• Yüksek kopma ve yırtılma direnci

• Esneklik

• Yüksek ısı dayanımı

• Yüksek kimyasal dayanım

• Düşük çekme oranı

• Hava kabarcığını kolay atması

• Hızlı kürleşme

• Uzun operasyon süresi

• Yüksek döküm sayısı



Elektronik Kaplama 
(Electronic Potting)

Akıllı aydınlatma sistemleri, elektrik şebekeleri ve elde taşınabilir 
dijital cihazlar her geçen gün daha çok hayatımızda yer almaktadır. 
Bu teknolojiler içeriğindeki çeşitli bileşenlerden dolayı tüm 
çevresel faktörlere karşı korunmalıdır. Elekronik kaplama silikonlar, 
hassas bileşenlerin saklanması ve kapsüllenmesi için tercih edilen 
malzemelerin başında gelmektedir. 

Elektronik kaplama silikonlar elektrik yalıtımında veya iletiminde 
yüksek performans sergilerken; yapışma, darbe, ısı, nem, su ve 
mantarlaşma gibi dış etkenlere karşı yüksek performans 
sunmaktadır. 

Led aydınlatma uygulamalarında kristal şeffaflık, sararmama, ışık 
geçirgenliği gibi önemli özelliklere sahiptir. Kırılabilir yapısı 
sayesinde elektronik devre veya led başlıklarına kolay müdahale 
imkanı sağlamaktadır.



Transfer baskı silikonlar tampon baskı boyasını basılacak 
malzemeye transfer için kullanılmakta, baskı kalitesi içinde önemli 
bir etken olmaktadır. Baskı malzemesinin transferini kolaylaştıran 
transfer baskı silikonlar kullanıcının tercihine göre 
renklendirilmektedir. Yüksek basınca dayanabilen, yüksek yırtılma 
ve kopma direncine sahip transfer baskı silikonlar yüksek esneklik 
özelliği ile kaliteli baskı için elverişli bir ortam sağlamaktadır. 

Transfer Baskı
(Pad Printing)



Üretan Kauçuk 
(Urethane Rubber)

Kullanımı kolay üretan kauçuk silikonlar yüksek dayanıklılığa sahip 
kalıp malzemelerinin başında gelmektedir.  Baskı ve döküm tekniği 
ile kullanılabilen üretan kauçuk silikonlar, yüzeydeki deseni tam 
olarak kopyalarken kültür taşı, dekoratif duvar/zemin kaplamaları 
gibi alanlarda tercih edilmektedir.



Poliüretan sistemler; mobilya, dekorasyon, yapı/inşaat ve hediyelik 
eşya alanlarında kullanılan ahşap ürünlerin yerini almakla beraber 
bu alanda kullanıcılara kolaylıklar sunmaktadır. Özellikle ahşap 
ürünlerin işlenmesinin zor olması ve uzun sürmesi nedeni ile 
poliüretan sistemler gün geçtikçe tercih sebebi olmaktadır.

Poliol ve izosiyanat olmak üzere 2 ana bileşenden oluşan ahşap 
muadili poliüretan, açık ve kapalı kalıplarda el karışımı veya 
makine yardımı ile uygulanmaktadır.

Poliüretan



Poliüretan sisteminin avantajları nelerdir?

• Yüksek mukavemet ve sertlik

• Kısa reaksiyon süresi

• İşçilikten tasarruf edilmesi

• Yalıtım özelliği

• Zaman tasarrufu

• Ekonomik

• Kolay taşıma

• Kusursuz uyum

• Estetik

• Hijyenik kullanım (Toz tutmaz)

• Boyanabilme

• Vidalanabilme/çivilenebilme

• Yüksek verimlilik



Katkılar/Yardımcı Ürünler

Silikon Yağı:

Silikonun akışkanlığını artırmak ve yumuşatmak için kullanılmaktadır. Uyarı: Aşırı kullanım silikonun direncini ve yapısını bozabilir.

Kıvamlaştırıcı (Tixo):

Silikona katılarak daha yoğun ve akmaz hale gelmesini sağlamaktadır. Genellikle yatay ve dikey modellerin 
kalıbını almak ve büyük modellerin dışını sıvamak için kullanılmaktadır. Fırça, spatula veya elle uygulanmaktadır.

Kalıp Ayırıcı:

Modeli silikon kalıbın içinden rahat çıkarmak için destek olmaktadır. Modele ya da kalıba spreylenerek
uygulanmaktadır.

Boya:

Silikon kalıpların renklendirilmesi için kullanılmaktadır. Toz pigment, sıvı ve pasta çeşitleri bulunmaktadır.



Katkılar/Yardımcı Ürünler

Vakumlama Sistemi:

Kalıp içerisinde kalan kabarcıklar kalıbın fiziksel dayanıklılığını düşürerek yıpranmasını hızlandıracaktır. 
Vakumlama sistemi; silikon ve katalizör karıştırılması sonrası oluşan hava kabarcıklarının tahliyesi amacıyla 
kullanılmaktadır. Silikonun kullanım ömrünü uzatır ve pürüzsüz kalıplar elde etmeye yarar. 

Karıştırıcı:

Düşük devirli, yüksek torklu karıştırıcılar sayesinde homojen bir karışım elde edilmektedir. Manuel karıştırmaya 
göre çok daha iyi sonuçlar alınmaktadır.

Hassas Terazi / Mezür:

Katalizör ve ajanların silikona hassas bir şekilde eklenmesine yardımcı olmaktadır.




