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HAKKIMIZDA

Prosline Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. adı ile 1989 yılında kurulan firmamız, faaliyet
gösterdiği alanlarda öncü bir kuruluş olarak 30 yılı aşkın bir süredir çözüm odaklı ürünler ve
vermiş olduğu teknik destek ile bir çok sektörde binlerce firmaya ürün ve hizmet
sağlamaktadır.

3M markasının Türkiye’deki ilk distribütörü olan Prosline Kimya çeyrek asrı aşkın bilgi
birikimi, tecrübeli ve uzman teknik ve üretim kadrosu ile 3M Bant ve Yapıştırıcılar Grubu,
3M Elektrik & Elektronik Grubu ve 3M Bina Bakım Ürünleri Grubunun ürün tedariğini
sağlamanın yanında, bir diğer global partneri olan SİKA markası ürünleri ile kaliteli ürün ve
hizmet anlayışından taviz vermeden yoluna devam etmektedir.

Daima rekabetçi ve yenilikçi çözümler sunmayı hedefleyen Prosline, yapı sektörü başta
olmak üzere farklı ürün grupları ve rekabet gücü yüksek olan Prossive markası ürünleriyle
de hizmet vermeyi sürdürmektedir.

Sahip olduğu montaj hattı ile Prosline Kimya müşteri ürünlerini bünyesine alarak gerekli
bant vb. uygulamaları gerçekleştirmekte olup, bant uygulama
aparatları ve makinaları geliştirerek tüm prosesler
boyunca ortak çözüm sağlamayı
hedeflemektedir.

Teknik saha ekibi ile hızlı ve zamanında,
doğru ve yüksek kalitede çözüm anlayışı
ile faaliyet gösterdiği sektörlerde öncü
firmalar arasında yer alan Prosline
Kimya güvenilir bir çözüm ortağı
olmaya devam etmektedir.



PROSSIVE 9000 EPDM SERİSİ

Ses ve su yalıtımı uygulamalarına yönelik yüksek 

yapışma mukavemetine sahiptir. 

Yapışkansız, tek veya çift taraflı olarak güçlendirilmiştir. 

Modifiye akrilik yapıştırıcı seçeneklerine sahiptir.

Farklı yoğunluk seçeneklerinde, siyah renkli EPDM  

sünger yapıdadır.

9021 9022 9031

9052 901019051

90121 90122 90151
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PROSSIVE 10707 BUTİL BANT

PROSSIVE ŞİŞEN BANT 

Doğrama etrafındaki, çok çeşitli hareketli derzlerde ve 

diğer uygulamalarda kullanıma uygun emprenye edilmiş 

şişen bant.

Strüktüel yapıların su sızdırmazlığı boşluk doldurma ve 

derz kapama dolgu uygulamalarına yöneliktir. 

Yalıtım amaçlı, yüksek yapışma mukavemetine sahiptir.

Elastik yapısı ile uygulama kolaylığına sahip, -30°C ~ +80°C 

ısı dayanımlıdır.

Galvaniz levha ile alüminyum profil bağlantı noktalarında 

hava ve nem sızdırmazlığı sağlar.
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PROSSIVE 1301 PVC BANT                     

Düşük sürtünme özelliğine sahip, kolay sökülür ve iz 

bırakmaz.

Yüksek UV dayanımlı, plastik ve metal parçaların 

sabitlenmesine uygun PVC bant.



PROSSIVE 7802 PVB KORUMA BANDI

PROSSIVE PROPROOF 9558 

PROSSIVE KC 9480

Metal, alüminyum vb. malzeme taşıma tezgahlarının ve 

taşınan malzemelerin yüzeylerinde taşıma esnasında 

oluşabilecek çizilme, aşınma vb. durumların ortadan 

kaldırılmasını sağlar.

Yüksek performans ve ısı dayanımlı yapışkanlı keçe bant.

Lamine camlarda zaman ile oluşacak PVB tabakasındaki 

bozulmaları ve lamine camları uzun ömürlü kılarak, 

garanti dışı kalmasını engeller.

AVM, park, balkonlarda kullanılan lamine cam 

korkuluklarındaki PVB katman koruma çözümüdür.

0,8mm et kalınlığında UV dayanımlı ve sızdırmazlık 

özelliklidir. 

Çatı kaplama, zemin, ara bölge vb. yerlerde kullanılan 

TPO, membran ek yeri ve bitiş kapama malzemelerinin 

uygulamalarına yönelik tek taraflı yüksek performanslı 

yapışkana sahip -20°C’de dahi uygulanabilir bant.
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PROSSIVE KÖPÜK BANT AİLESİ

İç ve dış mekan uygulamalarına yöneliktir.

PE 1,0 mm kalınlıkta, siyah ve beyaz renk 

seçeneklerine sahiptir.

90°C sıcaklığa köpük taşıyıcılı, akrilik yapıştırıcılıdır.

İç ve dış mekan uygulamalarına yöneliktir.

Akrilik yapışkanlı polietilen banttır.

3,0 mm kalınlıkta, siyah ve beyaz renk 

seçenekleri vardır.

Tek ve çift tarafı yapışkanlı seçeneğe sahip, 90°C 

sıcaklığa dayanımlı.

5310 Serisi

5420 Serisi

5430 Serisi

5310 WL 5310 BL  

5420 BL 5421 BL 

5430 BL 5431 BL
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İç ve dış mekan uygulamalarına yöneliktir.

Akrilik yapışkanlı polietilen banttır.

2,0 mm kalınlıkta, siyah ve beyaz renk 

seçenekleri vardır.

Tek ve çift tarafı yapışkanlı seçeneğe sahip, 90°C 

sıcaklığa dayanımlıdır. 



PROSSIVE SAT BANTLAR

ORAFOL UHB BANTLAR

Perçin, vida, kaynak gibi tüm birleştirme 

yöntemlerine alternatif olarak kullanılır.

1,00 mm ve 0,5 mm seçeneklerine sahip ve şeffaf 

renklidir. Sızdırmazlık ve yalıtım sağlar. 

Tasarım özgürlüğü sağlar, titreşim ve sönümleme 

özelliklidir.

Perçin, vida, kaynak gibi tüm birleştirme 

yöntemlerine alternatif olarak kullanılır.

0,25 mm, 0,40 mm, 0,5 mm, 0,64 mm, 1 mm, 1,5 mm, 

2 mm gibi farklı kalınlıklara sahiptir.

Şeffaf, beyaz, siyah, gri renk seçeneklerine sahip, 

sızdırmazlık ve yalıtım sağlar.

7005 C 7010 C 

3025 T 3050 T 3100 T

4064 G 3110 G 4200 G
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3M VHB BANTLAR

0,25 mm, 0,5 mm, 1 mm, 1,5 mm, 2 mm ve 2,3 mm 

gibi farklı kalınlıklara sahiptir.

120°C ısı mukavemetine sahip; korozyon, kimyasal ve 

nem gibi ağır şartlara karşı dayanımlıdır.

Farklı yüzeylerin birleştirilmesine uygundur, tasarım 

özgürlüğü sağlar.

Şeffaf, beyaz, siyah, gri renk seçeneklerine sahiptir.

Bonding uygulamaları, kompozit arkası gergi profili 

yapıştırma, dış cephe dekoratif profil yapıştırma ve 

galvaniz sac birleşimi proseslerine uygundur. 

9473 4905 F 4910 F

GPH 110 4950 P 5952 F

4979 F 4991 F B 23 F
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PROSSIVE 7722 SG

3M 8777 FLASHING TAPE

3M 4412 SIZDIRMAZLIK BANDI

Ofis bölme camlarının birleşme noktalarında H profile 

gerek duymaksızın kullanım imkanı sağlar.

Kenarları yapışkansız, 2 mm kalınlığında, ultra şeffaf 

tek tarafı yapışkanlı banttır.

Pencere, kapı ve ahşap çerçeve çevresinde, hava, nem, 

vb. sızdırmazlık sağlar.

Membran ek yeri birleşimi, kör kasa su yalıtımı, 

balkon, teras köşe dönüşlerde beton altı yalıtımlarına 

uygulamalarına yöneliktir. 

-20°C‘de her türlü tuğla beton gibi zor yüzeylere 

yapışma olanağı sağlar. 

Sızıntı problemini hızlı, temiz ve pratik uygulama ile 

ortadan kaldırır.

Yüksek ısı mukavemetine sahip, üzeri boyanabilir.

Elastik ve yumuşak dokuya sahiptir, üstün yapışma 

performanslı tek taraflı bant.
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SİKA SİKAFLEX 545 

Fayans, seramik, cam mozaik, mermer, granit vb. 

kaplamaların derz dolgusu olarak kullanılan, çimento 

esaslı, su geçirmez, ısıl genleşme ve büzülmelere ve 

titreşime dayanıklı derz dolgu malzemesidir. 

SİKA SIKAFLEX 221

SİKA 5211 NT

Perçin, vida, kaynak yerine alternatif birleştirme 

sağlayan, çift bileşenli, akrilik yapıştırıcıdır.

Birçok yüzeye işlem yapılmadan yapıştırılabilme, 

boyanabilme ve zımparalanabilme özelliğine sahiptir.

Beyaz, gri ve siyah renk seçeneklerine sahip, 

izosiyanat ve solvent içermez.

Çok amaçlı, birçok yüzeye uygun, akma dayanımı 

yüksek, poliüretan mastik yapıştırıcı.

Yaşlanma dayanımlı, elastik yapıya sahip, sızdırmaz 

özelliklidir.

Kokusuz ve NFS onaylıdır. Beyaz, gri, siyah ve 

kahverengi renk seçeneklerine sahiptir.
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SİKA SİKASİL 670 FIRE

SİKA SG500

SİKA SİKASİL WS 305CN
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Tek komponentli, yangın dayanımlıdır. 

Sızdırmazlık sağlar.

EN 1366-4 uyarınca, 5 saate kadar yangın 

dayanımlı ve EN 1366-3 uyarınca, 2 saate kadar 

yangın dayanımı sağlar. 

Tek komponentli, solvent içermez.

Düşük ve yüksek sıcaklıklarda uygulanabilen çok 

hızlı kürlenen dolgu silikonudur. 

Dış hava şartlarına ve UV’ye yüksek dayanım 

sağlar.

Özellikle yapı ve giydirme cephe sistemlerinin 

yalıtımını sağlamak için üretilmiştir.

Cam ve metal yüzeylerde leke bırakmaz, su ve 

solvent bazlı boyalar ile uyumludur.

Çift komponentli yapısal silikon yapıştırıcıdır.

Bonding uygulamalarına, solar panel modül 

birleştirme işlemlerine uygundur.

Yangın dayanımlı (EN 11925-2/DIN 4102-B1)

UV ve zor hava koşullarına karşı yüksek dayanım 

sağlar.



SİKA SIKASIL SG 20  

Direnç ve esneklik özelliklerine sahip yapısal silikondur. 

Yüksek yapışma sağlar, nem ile kürlenir.

Yapısal cephelerdeki alüminyum çerçeve – cam 

imalatında yapıştırma amaçlı kullanılır. 

SİKA SIKASIL WS-605 S

3M 2542 TİTREŞİM SÖNÜMLEME BANDI

Titreşimin mevcut olduğu panellere ve destek 

elemanlarına uygulanarak ses sönümlemesi sağlar.

Yüksek dayanımlıdır.

Sıkıştırılmış viskoelastik polimer ve alüminyum folyo 

sayesinde titreşimi ve oluşacak ses problemini ortadan 

kaldırır.

Nötr kürlenmeli bir sızdırmazlık silikonudur. Birçok 

farklı yüzeye mükemmel yapışma sağlar.

Yapısal cam yapıştırma ve cephe giydirme sistemleri 

için kullanıma uygundur.

UV ışınlarına ve çevresel şartlara karşı mükemmel 

dayanıma sahiptir. 

Kürlendikten sonra akma yapmaz.
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3M 540 HYBRID

İnşaat uygulamalarına uygun, yüksek performanslı, tek 

bileşenli, ortam nemiyle kürlenen, poliüretan mastik.

Hızlı kürlenir.

Kalıcı olarak elastik bağ kurar.

Yaklaşık 45 – 60 dakikalık yapışma sağlar.

3M 760 HYBRID

Tek kompanentli, modifiye polimer mastik, UV 

dayanımlı, kalıcı elastik bağlar oluşturan, kamyon, tren, 

iç-dış panellere uygun hibrit yapıştırıcıdır.

Hibrit teknolojisi ıslakken boyanabilir ve kızılötesi 

ışınlara maruz kaldığında bozulmaz.

30 dakika kabuk süresi vardır.

Beton, ahşap, alüminyum, polyester, cam, taş, 

seramik gibi malzemelerin birleştirilmesi ve 

sızdırmazlığının sağlanması için kullanılır. 

3M PR 100 

Plastik ve kauçuk yapıştırmalarına uygun, 3-5 

saniyede donabilen, hızlı yapıştırıcıdır.

Doğrama kenarındaki kauçuk fitillerin birleştirme 

uygulamalarına uygundur.
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CAULO SOLID STEPS 8998 

CAULO ENDÜSTRİYEL TEMİZLEYİCİ 

Beton, epoksi ve bir çok zor yüzeye uygulanabilen 

kaydırmazlık sağlayan zemin kaplamasıdır. 

Özel formülü sayesinde yüksek bağ ile yüzeye iyi 

tutunma sağlar.

Sürülebilir özelliği ile istenilen genişlik ve şekilde 

uygulanabilme ve farklı renk seçenekleri sayesinde 

tasarım özgürlüğü sağlar.

Aşınma, UV ve kimyasal dayanımlıdır.

Yağmur, kar, su vb koşullardan etkilenmez.

Birçok farklı yüzeyde oluşan kir, yağ, artık, vb. 

durumlarda yüzey temizliği sağlar.

Etiketlerin, çıkartmaların, yapışkan bantların ve 

artıkların yüzeyden kolayca temizlenmesini 

sağlar. Fiyat etiketlerini zahmetsizce söker.
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Tek tarafı yapışkanlı, yüzey kaplama işlemlerine uygun 

kumaş banttır.

Modifiye akrilik yapıştırıcılı, ağ takviyeli ve takviyesiz 

üretilebilme imkanına sahiptir.

Siyah, gri, bej, kırmızı, lacivert renk seçeneklerine 

sahiptir.

PROSSIVE 1660 FLOK BANT
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VELCRO 6411 ALFA -LOK

VELCRO HOOK & LOOP 

Arkası yapışkanlı, sökülüp takılabilen sabitleme 

sistemidir. 

Yüksek mukavemetli yapıştırıcısı ve plastik dişlerinin 

kuvveti ile 12 N/cm yük taşıyabilmektedir.

Arkası yapışkanlı, sökülüp takılabilen sabitleme 

sistemidir. 

Yüksek mukavemetli yapıştırıcıya sahip, bir tarafı dişi, 

bir tarafı erkek kumaş bant.



ÖZEL KESİM ÇÖZÜMLERİ

Projelere yönelik, müşteri talepleri doğrultusunda 

özel ölçü ve şekillerde ürünlerin kesim işlemleri 

gerçekleştirilerek uygulama esnasında kullanım 

kolaylığı sağlanmaktadır. 

Dilimleme, Laminasyon, Diecut, Kisscut, Spool Sarım, 

Extended Liner (fingerlift), Ebatlama, Lazer Kesim, 

Aparat Tasarım işlemleri proje gereksinimlerine göre 

yapılmaktadır.

DİLİMLEME LAMİNASYON

KISSCUT SPOOL SARIM

DIECUT

EXTENDED LINER

EBATLAMA LAZER KESİM
APARAT 

TASARIM
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Prosline Kimya San. Tic. A.Ş.
Ferhatpaşa Mah. 91. Sk No : 20 
Ataşehir / İstanbul 
Tel: 0216 266 66 76 
www.prosline.com.tr
info@prosline.com.tr

http://www.prosline.com.tr/
mailto:info@prosline.com.tr

