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COMPANY PROFILE

Ege Kauçuk which combines its knowledge and 
experiences gained through years with its 
dominance on the rubber materials is a 
customer-driven and preferred supplier 
delivering solutions for each branch of 
production industry.

Ege Kauçuk San. Tic. Ltd. Şti

نبذة عن الشركة

جمعت شركت إیجھ للكاوتشوك بین سنوات طویلة من 
الخبرة والتجربة وبین ھیمنتھا على مواد الكاوتشوك، 

وتقوم بإنتاج حلوالً لكل فرع من فروع الصناعات 
التحویلیة، وھي موّرد یبحث عن رضا الزبون ویركز 

علیھ. 

شركة إیجھ الصناعیة والتجاریة المحدودة للكاوتشوك 
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COMPANY PROFILE

Egefleks Yalıtım Malzemeleri San. Tic. Ltd. Şti. 
was established in 2013 for the sales activities 
of ege kauçuk ltd. şti. in insulation sector. 
 
Ege Kauçuk started to make production in 
construction, automobile and white goods 
sectors in 2003. Our company which uses state 
of the art technology products takes justified 
pride of having the capability of producing 
finest-quality products for its customers by 
means of the modern R&D laboratory which it 
established. 

It is the company which works as a solution 
partner with the establishments operating in any 
kinds of manufacturing sector, and which 
wholesales and retails the rubber-based 
products. 

Ege Soylu Kauçuk  Industrial Products 

group companies

نبذة عن الشركة

تم تأسیس شركة إیجیفلكس الصناعیة والتجاریة المساھمة 
لمواد العزل عام 2013 من أجل أنشطة المبیعات لشركة 

إیجھ المحدودة للكاوتشوك في قطاع العزل.
 

بدأت شركة إیجھ للكاوتشوك عام 2003 بانتاج 
الكاوتشوك لقطاعات اإلنشاءات والسیارات واألجھزة 

الكھربائیة. ونحن حقاً فخورون بأن لدینا القدرة 
والمؤھالت على تصنیع أجود المنتجات لزبائننا مستفیدین 
من مختبر البحث والتطویر الحدیث الذي أسستھ شركتنا، 

التي تستخدم أحدث المواد التكنولوجیة في التصنیع. 

شركات المجموعة

ھي شركة تعمل كشریك حلول لشركات تنشط في جمیع 
أنواع القطاعات الصناعیة، وتبیع بالجملة والمفرق 

منتجات قائمة على الكاوتشوك. 

منتجات شركة إیجھ سویلو للكاوتشوك الصناعیة



GEOFLEX EPDM MEMBRANE
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EPDM membrane is an extremely elastic 
elastomeric polymer which comes to existence 
as a result of synthesizing ethylene, propylene 
and very little diene monomer, adding carbon 
and processing various oils and binders. EPDM 
maintains its physical characteristics for many 
years.  

Geo membranes have to have many 
specifications when the variety of their usage 
areas is taken into consideration. 

EPDM should be produced from rubber due to 
the accelerated oxidation effect because of high 
and low ambient temperature, exposure to UV 
lights or repetitive mechanical stress. It is 
durable against the harmful substances that can 
be in the water because of bacteria and fungi 
formation.  

It is durable against the stress caused by 
environmental effects. It is resistant to the 
continuous wetting-drying cycles. It is resistant 
to continuous freeze-thaw cycles. Its liquid 
impermeability is really high.  It puts up a great 
resistance to stretching and cracking. It has the 
same fracture and extension values as a result 
of weld through process.   

Rubber is produced from EPDM based synthetic 
elastomer.  It is more resistant against UV lights 
and ozone effect comparing with its 
counterparts. It maintains its all characteristics 
during sudden changes of temperatures from 
-40°C to +120°C. 

It is durable against plant roots, salt and many 
chemicals within the soil and water. Thanks to 
its high extension characteristic, it can be 
applied on the structures having dilatation 
without the need to take additional precaution. In 
the aging test carried out, it has been approved 
that the application remains intact for 30 years. 
The success of EPDM results from its 
outstanding characteristics such as longevity, 
climatic resistance, elasticity etc.  

EPDM membranes provide easy and light 
application opportunities for the applications 
made on both new roofs and present roofs.  

TURKEY’S MOST TECHNOLOGIC EPDM MEMBRANE PRODUCER 

TECHNICAL SPECIFICATIONS

EPDM غشاء الـ
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5

GEOFLEX EPDM MEMBRANE
EPDM غشاء الـ

مصنّع أحدث أنواع أغطیة EPDM التكنولوجیة في تركیا

المیزات الفنیة 

غطاء أو غشاء الـ EPDM ھو عبارة عن بولیمیر مطاطي 
مرن جداً ینتج بتركیب اإلثیلین والبروبیلین وكمیة ضئیلة 

جداً من مونومر دایین مع إضافة الكربون ومعالجتھا 
بزیوت ومثبتات متنوعة. یحافظ الـ EPDM على خواصھ 

الفیزیائیة لسنوات طویلة. 

یجب أن تتصف األغطیة األرضیة (جیومیمبران) بالعدید 
من المیزات باألخذ بعین اإلعتبار تنوع مجاالت استخدمھا. 

یتم تصنیعھا من كاوتشوك الـ EPDM بسبب تأثیر األكسدة 
المتسارع نتیجة لإلجھاد المیكانیكي المتكرر أو التعرض 
لألشعة فوق البنفسجیة، أو درجات حرارة وسط عالیة أو 

منخفضة. ھذه األغطیة مقاومة لدخول المواد الضارة 
والماء لمنع تشكل البكتریا والفطریات. 

كما أنھا مقاومة لإلجھادات التي تسببھا التأثیرات البیئیة. 
ومقاومة لدورات الترطیب والتجفیف المستمرة. مقاومة 

لدورات التجمید والتذویب المستمرة. عدم نفاذیتھا للسوائل 
عالیة جداً.  وتُظھر مقاومة عالیة للغایة لإلجھادات 

والتشققات. وتتمیز بقیم التمدد والتقلص نفسھا نتیجة لعملیة 
الدمج باللحام. 

یتم تصنیع الكاوتشوك من لدائن صناعیة ذات أساس 
EPDM. یُظھر الكاوتشوك مقاومة أعلى لألشعة فوق 

البنفسجیة وتأثیر األوزون بالمقارنة مع نظرائھ. وال یفقد أي 
من میزاتھ عند اإلختالف اللحظي لدرجة الحرارة بمجال 

یتراوح ما بین 40- إلى 120+ درجة مئویة. 

ھو مقاوم لجذور النباتات، والملح الموجود في الماء 
والتربة، وللعدید من المواد الكیماویة. قابل لإلستخدام في 

الھیاكل المتمددة دون الحاجة ألي تدابیر إضافیة وذلك 
بفضل خاصیة التمدد العالیة التي یتمیز بھا. وقد أثبتت 

اختبارات التقادم متانتھ دون حدوث أي انھیار لھ في مكان 
اإلستخدام لمدة 30 سنة. إن نجاح الـ EPDM نتج عن 

خواصھ الفیزیائیة الممتازة كالعمر الطویل، ومقاومة 
الظروف المناخیة، والمرونة.  

توفر أغطیة الـ EPDM إمكانیات استخدام سھلة وخفیفة 
في التطبیقات المستخدمة على األسقف الجدیدة وكذلك على 

األسقف الحالیة.  
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TECHNICAL SPECIFICATIONS TABLE 
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CONTROL 
PERFORMED 

USED 
DEVICE SETPOINT 

TEST & 
METHOD STANDARD RESULT

RESPONSIBLE 
PERSON 

TESTING 
FREQUENCY

Ozone 
Resistance

Ozone 
Testing 
Device 

pass EN  1844 pass
Laboratory 
supervisor

1 IN A 
MONTH

Pull-Off 
Strength

Pull-Off 
Testing 
Device

Min 6 MPA EN  12311-2 5,14 10.1 Laboratory 
supervisor

1 IN A 
MONTH

Extension
Pull-Off 
Testing 
Device

Min 300 % EN  12311-2 480 Laboratory 
supervisor

1 IN A 
MONTH

Thickness Digital 
Caliper

According To 
The Request EN  1849-2

customer 
request

Quality 
supervisor

In Every 
Production

Liquid 
Impermeability

Testing 
Apparatus

Should Be 
Impermeable EN 1928 5.6 O.K. Laboratory 

supervisor
1 EVERY 6 
MONTHS

Mass Per 
Unit Area Densimeter CUSTOMER 

REQUEST
Laboratory 
supervisor

1 IN A 
MONTH

Static Load 
Strength 

Pull-Off 
Testing 
Device 

20 Kg. EN 12730  5.13 Min.15 kg Laboratory 
supervisor

1 IN A 
MONTH

Liquid 
Impermeability 

With Aging 

Testing 
Apparatus

Should Be 
Impermeable EN 1296 5.8.1 O:K Laboratory 

supervisor
1 EVERY 6 
MONTHS

Width Meter Customer 
Request

Quality 
supervisor

In Every 
Production

Length Meter
Customer 
Request

Quality 
supervisor

In Every 
Production

Visual 
Defects No Defects Should Be No 

Defects 
Quality 

supervisor
In Every 

Production
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EN  1844

EN  12311-2

EN  12311-2

EN  1849-2

EN 1928

EN 12730

EN 1296

جدول المیزات الفنیة

عملیة التدقیق 
اإلختبار القیمة المطلوبةالجھاز المستخدمالتي تم اجراؤھا

معدل التجربةالمسؤولالنتیجةالمعیاروالطریقة

جھاز فحص مقاومة األوزون
1 في الشھرمسؤول المختبرPassPassاألوزون

جھاز فحص مقاومة الشدّ
الشد-الكسر

6 میغا باسكال 
على األقل

1 في الشھرمسؤول المختبر5.1410.1

جھاز فحص التمدد
الشد-الكسر

%300 على 
األقل

1 في الشھرمسؤول المختبر480

حسب طلب حسب الطلبفرجار رقميالسماكة
عند كل انتاجمسؤول الجودةالزبون

عدم نفاذیة الماء 
جھاز اختباروالسوائل

یجب أن یكون 
غیر قابل 

للتسرب
5.6.O.K1 في 6 أشھرمسؤول المختبر

كتلة المساحة 
حسب طلب مقیاس كثافةالواحدیة

1 في الشھرمسؤول المختبرالزبون

مقاومة الحمولة 
الستاتیكیة

جھاز فحص 
15 كغ على 5.13 20 كغالشد-الكسر

1 في الشھرمسؤول المختبراألقل

تحّمل عدم 
النفاذیة للماء مع 

التقادم
جھاز اختبار

یجب أن یكون 
غیر قابل 

للتسرب
5.8.1.O.K1 في 6 أشھرمسؤول المختبر

حسب طلب مترالعرض
عند كل انتاجمسؤول الجودةالزبون

حسب طلب مترالطول 
عند كل انتاجمسؤول الجودةالزبون

ًأخطاء بصریة ال یوجد خطا
یجب أن ال یوجد 

خطأمسؤول 
الجودة

جدول المیزات 
عند كل انتاجالفنیة

www.egekaucuk.com.tr



FIELDS OF APPLICATION 
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Soil water protecting pools
Biological water treatment 
pools
Water channels 
Green gardens on terrace 

Agriculture 

Fertilizer Pools
Biological water treatment 
pool
Hazardous waste storage 
basin 
Spillage and secondary 
enclosure 
Storage area 
Terraces, green gardens on 
terraces 
Fire pools 

Environment 

Parks and gardens 
Golf courses
Zoology park 
Artificial ponds
Water entertainment 
park

Landscape &
Entertainment

جدول المیزات الفنیة

المناظر الطبیعیة والترفیھیة

الحدائق والمنتزھات
مالعب الجولف

حدائق الحیوانات 
أحواض الثلج اإلصطناعي

حدائق األلعاب المائیة

البیئة

أحواض السماد 
أحواض معالجة المیاه البیولوجیة 
أحواض تجمیع المخلفات الخطرة 

اإلنسكاب واإلحتواء الثانوي
ساحات التخزین 

التراسات، والحدائق الخضراء على 
التراسات

أحواض الحریق

الزراعة

أحواض حمایة میاه التربة
أحواض معالجة المیاه البیولوجیة 

القنوات المائیة 
الحدائق الخضرا ءعلى التراسات 

www.egekaucuk.com.tr



9

Portable water tanks 
Process water tanks
Mud, ash, waste 
storage 
Polluted water storage 

Industry 

eco-friendly

root penetration 
and resistance and 

air resistance
50 years
durability

special modified 
molecular 
structure

resistant to 
chemical
corrosion

puncture
resistant

Flooring
Roofing 
Curtain wall 
Floor walls  

Building

FIELDS OF APPLICATION 
جدول المیزات الفنیة

المباني 

تغطیة األرضیات
تغطیة األسقف

تلبیس الواجھات
ستائر األرضیات

الصناعة 

اختراق الجذر 
والمقاومة ومقاومة 

الھواء

ھیكل جزیئي خاص 50 سنة من المتانة
معدل

مقاومة للتآكل 
الكیمیائي

ثقب
مقاومة

صدیقة للبیئة

خزانات المیاه المتنقلة 
خزانات المیاه المعالجة 

تجمیع المخلفات والرماد والطین
تجمیع المیاه المستعملة

www.egekaucuk.com.tr



FLEXDLT EPDM DILATATION TAPE
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Black colored, UV resisting, root holder, resistant to the 
salt and chemicals within the soil and water, resistant to 
atmospheric conditions, produced as per DIN 7864 
standard  (ethylene, propylene, diene monomer based 
synthetic elastomer produced by means of calendaring 
and vulcanizing; elastic) EPDM tapes with 1,50 mm 
thickness, having 4mm-diameter holes on both sides with 
2 or 3 lines.  These are dilatation tapes which have high 
elasticity and which are used in the insulation of thermal 
expansion joints and cracks. It is produced with holes and 
without holes. 

Product definition

Easy application with epoxy cement
Formulation having high elasticity ( %500 )
Resistant to plant roots 
Resistant to ozone, diesel fuel and oil 
High performance within wide range of temperature
(-40 ,+120 °C)
Linking to each other by means of heat 

Advantages

For all building dilatations, in horizontal and vertical 
applications
Expansion joints of the floorings under the soil 
In wet areas which are always wet such as pool 
In the parts of foundations and walls which are under 
the soil  
In water facilities (waste water treatment, potable 
water, water tanks, pools) 
On terraces, balconies, parapets and roof ends
In tunnels and culverts 
In waterproofing applications of Raft-Wall, Wall-Wall 
cold applied joints 
In the insulation wide and irregular cracks 
In elastic waterproof of base-parapet joints  
On joints of different construction material such as 
steel construction and reinforced concrete 
It can be applied on concrete, plaster, cement finish, 
epoxy or cement based repair mortar, wood, sheet 
metal, aluminum, CTP, epoxy, natural and artificial stone 
and similar backgrounds.

Areas of Usage 

1 layer, 8cm-EPDM Epoxy Cement area is formed on both 
sides of plaster strip areas. EPDM tape is stuck on these 
areas and it is ensured that epoxy is leaked out of the 
holes. 2cm of this area is on the concrete, 3 cm is of it on 
the hole area, 3 cm of it on EPDM tape. 

Required application

Technical Specifications 

Chemical property of the 
material 

Color

Service temperature value 

Elongation at break rate 

Tearing strength

Resistance to water pressure

Pull-off strength

Static load strength         

Water impermeability

Ozone resistance

Sulfuric acid resistance

Alcohol resistance

UV resistance 

Epdm (Ethylene, Propylene and 
Diene Monomer)  

Black-Gray 

-40 / +120 °C

% 480

> 80N/mm

> 8 bar

> 7.50 Mpa

> 15 kg

EN1928W1

EN1844 High

Good

Good

EN1844 High

www.egekaucuk.com.tr
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FLEXDLT EPDM شریط التوسیع

یتم تصنیع شریط التوسیع EPDM بمعیار DIN 7864 بلون أسود، 
مقاوم لألشعة فوق البنفسجیة، مقاوم للملح والمواد الكیماویة الموجودة 

في الماء والتربة، مقاوم للظروف الجویة (بمیزات تصنیع مرنة 
بطریقة صقل وفلكنة اللدائن المرنة ذات األساس اإلیثیلین ، البروبیلین 

، دیون مونومر)، بسماكة 1.50 مم، بقطر 4 مم على كال 
الجانبین،وبصفین أو ثالثة صفوف من الثقوب. 

وصف المنتج

سھل التطبیق باستخدام الصق ایبوكسي
تركیبة تتمیز بمرونة عالیة (500%) 

مقاوم لجذور النباتات
مقاوم لألوزون والدیزل والزیوت

أداء عالي في مجال كبیر من درجات الحرارة (40- إلى 120+ 
درجة مئویة)

امكانیة وصلھ مع بعضھ بواسطة الحرارة. 

المیزات

في جمیع توسعات المباني، في التطبیقات األفقیة والعمودیة
في وصالت توسیع البالط المتبقیة تحت التربة

في المناطق ذات الرطوبة الدائمة كالمسابح
في األجزاء المتبقیة تحت التربة في األساسات والستائر

في محطات المیاه (محطات معالجة میاه الصرف الصحي، میاه 
الشرب، خزانات المیاه، المسابح)

على نھایات األسقف وعلى درابزین الشرفات والتراسات
في األنفاق وفتحات التھویة

في تطبیقات العزل المائي للوصالت الباردة لوح-ستارة، 
ستارة-ستارة

في عزل الشقوق العریضة وغیر المنتظمة
یُستخدم في العزل المائي المرن لوصالت القاعدة-درابزین

یُستخدم في أماكن ربط مواد البناء المختلفة مثل الخرسانة المسلحة 
وھیكل الصلب

قابل للتطبیق على اإلسمنت، الجص، المالط، طینة التعمیر ذات 
 ،CTP ،أساس اسمنتي أو ایبوكسي، الخشب، الصاج، األلمنیوم

اإلیبوكسي، الحجر الطبیعي والصناعي، وعلى غیر ذلك من 
األرضیات المشابھة. 

مجاالت اإلستخدام

یتم تشكیل منطقة ایبوكسي الصقة EPDM بطول 8 سم لكل طبقة على 
 EPDM طرفي مناطق السطح الذي تم تشطیبھ. ویتم وضع شریط الـ

على ھذه المناطق، وینفذ اإلیبوكسي من الثقوب. والشكل سیكون 2 سم 
من ھذه المنطقة على الخرسانة، و3 سم في منطقة الثقب، و3 سم على 

EPDM شریط الـ

التطبیق المطلوب

الخصائص الفنیة 

EPDM (إثیلین، بروبیلین، دیین 
مونومر)

أسود- رمادي

40-/120+ درجة مئویة

480%

< 80 نیوتن/مم

< 8 بار

< 7.50 میغا باسكال

< 15 كغ

EN1928 W1

EN1844 عالیة

EN1844 عالیة

جیدة

جیدة

الخاصیة الكیمیائیة للمادة

اللون

درجة حرارة العمل

قیمة التمدد في الكسر 

المقاومة لضغط الماء

مقاومة األوزون

مقاومة السحب

مقاومة الحمولة الستاتیكیة

عدم نفاذیة الماء

مقاومة األشعة فوق البنفسجیة

مقاومة األوزون

مقاومة حمض الكبریتیك

مقاومة الكحول

www.egekaucuk.com.tr
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Geotextile felted EPDM membranes can be 
produced as one-sided or both-sided felt 
laminated. 

 The felt used can be delivered to the customers, 
as being at the weight of 
200gram-1000gram/m2, with 1,0-2,0 EPDM 
membran thickness and 25 m or 50 m length 
upon the request of the customer. 

Geotextile felted EPDM membranes can be 
easily applied on building’s foundations and 
walls, roofs. Besides, they have a wide range of 
areas of application such as eaves trough, 
retaining and basement walls, pressured 
underground water tank, ornamental ponds. 

Geoflex Felted EPDM
Membrane application 

GEOFLEX FELTED EPDM MEMBRANE
غطاء جیوفلكس EPDM المتلبد 

یمكن تصنیع أغطیة جیوتكستیل EPDM المتلبدة على شكل صفائح 
لبّادیة أحادیة الطرف أو ثنائیة الطرف.

 
یمكن شحن اللباد المستخدم إلى الزبائن بوزن 200 غرام- 1000 

غرام/م2، وبسماكة -1.0 2.0 غطاء EPDM، 25 متر أو 50 متر 
حسب طلب الزبون.

 
یمكن استخدام أغطیة جیوتكستیل EPDM المتلبدة بسھولة في 

أرضیات ودرابزین وسقوف المباني. كما أن لھا مجاالت استخدام 
واسعة مثل بحیرات الزینة، خزانات المیاه تحت األرض، جدران 

األقبیة والجدران اإلستنادیة، مزاریب المطر. 

استخدام غطاء جیوفلكس EPDM المتلبد

www.egekaucuk.com.tr
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This tape, used in many sectors especially in 
mirror and plastic assembly thanks to their high 
adhesiveness and holding force, is produced by 
laminating adhesive on both side of foam.
 
It can be provided with several widths and 
lengths, as rolls or with special cuts in tape and 
adhesive form.

DOUBLE-SIDED
ADHESIVE FOAM TAPES  

This product widely used especially in 
electric-electronic, white goods, automobile, 
cooling-heating and ventilation sectors with its 
cross linked structure because of its durability 
and intensity is also a must of packaging sector.
 
Due to its application easiness, it is possible to 
form it at will. It ensures easy and long-lasting 
insulation in the places requiring vibration 
insulation and impermeability thanks to its 
smooth structure. 

Physical PE Foam Tapes

TAPE GROUP MEMBERS 
منتجات فئة الشرائط 

یمكن الحصول على ھذه الشرائط بتشكیلھا كصفائح الصقة على كال 
الطرفین، وھي تستخدم في كثیر من المجاالت بما فیھا تركیب المرایا 

والبالستیك، وذلك بفضل قوة لصقھا وتماسكھا العالیة. 

تتوفر بطبقات ذات أعراض وأطوال مختلفة، ومقطعة على شكل 
شرائط الصقة خاصة أو روالت. 

اإلسفنج الالصق ثنائي الطرف

نظراً لقوتھ وقوة تحملھ وخواصھ الكیمیائیة المترابطة، فإن ھذا المنتج 
الذي یستخدم بشكل رئیسي في قطاع الكھربائیات اإللكترونیات ، 

واألجھزة الكھربائیة، والسیارات، والتدفئة والتبرید والتھویة، ال غنى 
عنھ في قطاع التعبئة والتغلیف.

من الممكن تشكیل التركیبة المطلوبة بسبب سھولة تطبیقھ. یوفر عزل 
طویل األجل وھو سھل اإلستخدام بفضل بنیتھ الملساء في األوساط 

المطلوب فیھا عدم نفاذیة وفي األماكن المطلوب فیھا عزل 
اإلھتزازات. 

شرائط اسفنج PE الفیزیائیة 

www.egekaucuk.com.tr
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These PE foams produced by means of extrusion 
provides service for many sectors especially 
Construction and Packaging sectors thanks to 
its ease of application along with its elasticity. 
 These are used in construction sector with the 
purposes of filling and insulation. Thanks to their 
closed cell structures, they ensure heat, water 
and humidity insulation. Being economic is one 
of their outstanding features.  

Extruded PE Foam Tapes

TAPE GROUP MEMBERS 

It is different from physical polyethylene in terms 
of chemistry even though it generally seems like 
the same. It has almost every characteristics of 
physical foam tape in respect of insulation and 
isolation.  

 It is only difference that it has a rough surface. 
Together with especially the automobile sector, 
construction sector is also a good Chemical PE 
Foam consumer. 

Chemical PE Foam Tapes
یبدو البولي إیثیلین عموماً ھو نفسھ من الناحیة الفیزیائیة لكنھ یختلف 
من الناحیة الكیمیائیة. ویحمل تقریباً جمیع الخصائص الفیزیائیة فیما 

یتعلق بالعزل. 

الفرق الوحید ھو سطحھ األملس. 
 PE قطاعي السیارات واإلنشاءات ھما من أھم مستھلكي اسفنج

الكیمیائي. 

شرائط اسفنج PE الكیمیائیة 

یستفید قطاعي اإلنشاءات والتعبئة والتغلیف بشكل أساسي والكثیر من 
القطاعات األخرى من اسفنج الـ PE ھذا المصنّع بطریقة اإلنبثاق أو 

الطرد وذلك بفضل مرونتھ وسھولة استخدامھ.
 

یُستخدم في قطاع اإلنشاءات بغرض الحشو والعزل. یوفر عزل 
حراري ومائي وعزل رطوبة بفضل بنیة خالیاه المغلقة. وسعره 

اإلقتصادي ھو من أھم میزاتھ.  

شرائط اسفنج PE اإلنبثاقیة 

منتجات فئة الشرائط 
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EVA chemically means “ethyl vinyl acetate”. 
After formed as closed cell, the higher the eva 
rate, the better the insulation. It has a high 
resistance to impacts; it is a foam type which is 
suitable for wide range of heat. It is antibacterial, 
environment friendly, does not contain 
hazardous chemical. It is used in heat and sound 
insulation. Super eva tapes have more memory 
comparing to eva tapes.  In the event that they 
remain under pressure, they resume when the 
pressure affecting them disappears. 
It can be provided with several widths and 
lengths, as plate, rolls or with special cuts in 
tape and adhesive or non-adhesive form.

Super eva foam tapes

EVA chemically means “ethyl vinyl acetate”. 
After formed as closed cell, the higher the eva 
rate, the better the insulation. It has a high 
resistance to impacts; it is a foam type which is 
suitable for wide range of heat. It is antibacterial, 
environment friendly, does not contain 
hazardous chemical. It is used in heat and sound 
insulation. 
It can be provided with several widths and 
lengths, as plate, rolls or with special cuts in 
tape and adhesive or non-adhesive form.

Eva foam tapes

كلمة إیفا تعني كیمیائیاً "إیثیل فینیل أسیتات". وكلما كانت نسبة اإلیفا 
بعد إغالق الخالیا عالیة، كلما كان العزل أفضل. مقاومتھا عالیة ضد 

الضربات، وھي شرائط اسفنجیة مناسبة لنطاق واسع من درجات 
الحرارة. مضادة للبكتریا، وصدیقة للبیئة، وال تحتوي على مواد 

كیماویة ضارة. تُستخدم في العزل الحراري والصوتي. شرائط سوبر 
إیفا ھي شرائط حافظة أكثر مقارنة بشرائط إیفا. تعود إلى حالتھا  

السابقة مرة أخرى بعد تعرضھا لضغط ما عندما یزول عامل 
الضغط. 

تتوفر بطبقات ذات أعراض وأطوال مختلفة، ومقطعة بشكل خاص 
أو روالت، وتتوفر منھا شرائط الصقة وغیر الصقة. 

شرائط اإلسفنج سوبر إیفا

كلمة إیفا تعني كیمیائیاً "إیثیل فینیل أسیتات". وكلما كانت نسبة اإلیفا 
بعد إغالق الخالیا عالیة، كلما كان العزل أفضل. مقاومتھا عالیة ضد 
الضربات، وھي شرائط اسفنجیة مناسبة لمدى حراري واسع. مضادة 

للبكتریا، وصدیقة للبیئة، وال تحتوي على مواد كیماویة ضارة. تُستخدم 
في العزل الحراري والصوتي. 

تتوفر بطبقات ذات أعراض وأطوال مختلفة، ومقطعة بشكل خاص أو 
روالت، وتتوفر منھا شرائط الصقة وغیر الصقة. 

شرائط اإلسفنج إیفا

TAPE GROUP MEMBERS 
منتجات فئة الشرائط 
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TAPE GROUP MEMBERS 
منتجات فئة الشرائط 

EPDM foam seals provide higher efficiency 
comparing to other foams in terms of areas of 
usage and have high values in regard to both 
heat range and material resistance. It is a 
closed-cell, EPDM based foam having soft 
structure. 

Special formed seals requiring compressibility 
property alongside the dust, air and water 
impermeability are one-sided adhesive sealing 
compounds etc. They are classified in 4 groups 
in terms of their densities. They classified as 
075-100-130-170 density. 

EPDM Foam Tape 

إن جوانات EPDM اإلسفنجیة عبارة عن منتج یتمیز بقیم عالیة جداً 
من ناحیة المدى الحراري ومقاومة المادة، وفعالیتھ عالیة بالمقارنة 

مع الشرائط اإلسفنجیة األخرى فیما یتعلق بمجاالت اإلستخدام. 
اإلسفنج المستخدم ھو اسفنج ذو مسامات مغلقة، بنیتة ناعمة وذو 

 .EPDM أساس

ھي شرائط عزل الصقة من جانب واحد، بجوانات ذات تركیبة 
خاصة وتتمتع بخاصیة القدرة على اإلنحشار والرص مع عدم النفاذیة 
للماء والھواء والغبار. وھي مقسمة إلى 4 فئات بحسب الكثافة. حیث 

أنھا مصنفة بكثافة 075-100-130-170. 

EPDM شریط اإلسفنج

www.egekaucuk.com.tr
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It is high-quality, neutral-dry, elastic, 
one-component, polymer based joint filling 
cement. 

It does not contain solvent and isocyanate, it is 
inodorous, it is quickly cured, and it is resistant 
to atmospheric air conditions, and resistant to 
the most challenging substances such as acid, 
alkaline, mineral oil and solvent.  
It splendidly adheres to many materials. It has 
high elasticity. 
It is used for adhering EPDM plates to each other 
and for adhering EPDM plates to many different 
construction materials. 

EPDM Polymer Adhesive 

It is high-quality, neutral-dry, elastic, 
one-component, silicon based joint filling 
cement. 

It is applied very easily. It does not fade and it is 
resistant to UV lights. 
It maintains its elasticity even after curing. It has 
been specially designed for adhering EPDM. It 
splendidly adheres to many materials. It has low 
module. 

It is used for adhering EPDM plates to each other 
and for adhering EPDM plates to many different 
construction materials. 

EPDM Silicone Adhesive 

EPDM ADHESIVE 
EPDM الصق

مانع للتسرب بحشوة ذات أساس بولیمیري، عالي الجودة، یجفف 
بشكل محاید، مرن، ذو عنصر وحید. 

خالي من المذیبات، خالي من اإلیزوسیانات، عدیم الرائحة، سریع 
التصلب، مقاوم للظروف الجویة الخارجیة، مقاوم ألكثر المواد 

ضرراً كالمذیبات والزیوت المعدنیة الحمضیة والقلویة. 
یوفر التصاقاً غیر عادي مع الكثیر من المعادن. یتمیز بمرونتھ 

العالیة. 

یُستخدم في لصق طبقات EPDM مع بعضھا البعض، وفي لصق 
 .EPDM العدید من مواد البناء المختلفة في طبقات الـ

الصق EPDM بولیمیري

مانع للتسرب بحشوة ذات أساس سلیكوني، عالي الجودة، یجفف 
بشكل محاید، مرن، ذو عنصر وحید. 

سھل اإلستخدام، مقاوم لألشعة فوق البنفسجیة ولونھ ال یبھت. 
یبقى مرناً حتى بعد التصلب. مطور خصیصاً من أجل لصق الـ 

EPDM. یوفر التصاقاً ممتازاً مع الكثیر من المواد. قابلیتھ للتجزء 
منخفضة. 

یُستخدم في لصق طبقات EPDM مع بعضھا البعض، وفي لصق 
.EPDM العدید من مواد البناء المختلفة في طبقات الـ

الصق EPDM سلیكوني

www.egekaucuk.com.tr



EPDM MEMBRANE WELDING ROBOT
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EPDM روبوت لحام غطاء

EPDM Membrane Welding Robot 1000W
Voltage

Frequency

Power
Welding Speed

Heating temperature
Thickness of material to be welded

Overlap width

Welding Width

Seam Strength

1000W Geo membrane wedge Welder (with digital chip control and display)

Weight

230v / 120v
50 / 60 Hz

1000 W
0.5-5 m / min

0-450°C
0.2-2.0 mm

10 cm

12,5mm *2, interior cavity 12mm

>85% base material (tensile resistant in shear direction)

5.0 kg

EPDM Membrane Welding Robot 1800W
Voltage

Frequency

Power
Welding Temp.

Welding Speed
Thickness of material

Overlap width

Welding Width

Seam Strength
Weight

230v
50 / 60 Hz

1800 W
0-450

0.5-8 m/min
0.2-2.0 mm

120 mm

15mm *2, interior cavity 20mm

>85% base material (tensile resistant in shear direction)

7.5 kg
Size 350 (L) X 267 mm (W) X 267 mm (H)

روبوت لحام غطاء EPDM  1800 واط
الجھد
التردد
الطاقة

درجة حرارة اللحام
سرعة اللحام

سماكة المادة التي یتم تلحیمھا
عرض التداخل
عرض اللحام
قوة اإللتئام

الوزن
الحجم

230 فولط
50/60 ھرتز
1800 واط 

0-450
8-0.5 م/دقیقة
0.2 2.0 مم

120 مم
15 مم * 2، التجویف الداخلي: 20 مم

< %85 من المواد األساسیة (مقاومة الشد باتجاه القطع)
7.5 كغ

350 مم (الطول) X 267 مم (العرض) X 267 مم (اإلرتفاع)

روبوت لحام غطاء EPDM  1000 واط
230/120 فولط
50/60 ھرتز
1000 واط 
5-0.5 م/دقیقة

0  -450 درجة مئویة
0.2 -2.0 مم

10 سم
12.5 مم * 2، التجویف الداخلي: 12 مم
< %85 من المواد األساسیة (مقاومة الشد باتجاه القطع)

5.0 كغ

الجھد
التردد
الطاقة

سرعة اللحام
درجة حرارة التسخین

سماكة المادة التي یتم تلحیمھا
عرض التداخل
عرض اللحام
قوة اإللتئام

الوزن
جھاز لحام وتدي أغطیة أرضیة 1000 واط (مع رقاقة رقمیة وشاشة تحكم)  

www.egekaucuk.com.tr
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RUBBER SHEET

PATTERNED SHEET PURE RUBBER SHEET CLOTH SHEET 

CORD SHEET SAND SHEET DIELECTRIC SHEET

SILICON SHEET VITON SHEET LATEX SHEET

NEOPRENE SHEET NITRILE-EPDM SHEET LAMINATED SHEET 

لوح مزخرف لوح مطاطي نقيلوح قماشي

لوح قماشي محبوكلوح مصنفر بالرمللوح عازل كھربائي

لوح سلیكونيلوح فیتونلوح التكس

لوح مطاط صناعي (نیوبرین)لوح نتریل- EPDMلوح ورقي

لوح مطاطي
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IN PROJECTS

22

ETLİK HEALTH CAMPUS

في المشاریع

ETLİK نبذة عن الشركة

IGA 3RD AIRPORT IGA مطار

TORUN CENTER TORUN مركز

TURKEY تركیا

PRESIDENCY TURKEYرئاسة تركیا

BURSA HEALTH CAMPUS BURSA نبذة عن الشركة BUYUKYALI BUYUKYALI

EMAAR SQUARE إعمار سكویر

FOLKART TOWER FOLKART برج

SEAPEARL لؤلؤة البحر

VADİ İSTANBUL İSTANBUL فادي

TURKEY تركیا TURKEY تركیا

TURKEY تركیا

TURKEY تركیا

TURKEY تركیا

TURKEY تركیا

TURKEY تركیا

TURKEY تركیا
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OUT PROJECTS
مشاریع

250 CITYROAD 250 طریق المدینة

IMPERIA TOWER برج إمبیریا

AIRPORT مطار

NOVOSIBIRSK NOVOSIBIRSK

TELECOM CITY مدینة االتصاالت

EMPIRE WORLD EMPIRE WORLD

KENSINGTON ROW KENSINGTON ROW

MEGA ASTANA MEGA ASTANA

OASIS OASIS

TRUMP TOWER برج ترامب

U.K. المملكة المتحدة

RUSSIA روسیا

KUWAIT الكویت

RUSSIA روسیا

RUSSIA روسیا

IRAQ العراق

U.K. المملكة المتحدة

KAZAKHISTAN من قازاقستان

RUSSIA روسیا

AZERBAIJAN أذربیجان
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