
Weir Minerals Kauçuk Kaplamaya Yönelik Sıfır VOC Yeni Yapıştırıcı Serisini Görücüye Çıkarıyor 
 
Henkel’in işbirliğiyle Linatex® kauçuk ürünleri için özel olarak geliştirilen LINATEX® LOCTITE® - LINA 88™ solventsiz ve uçucu 
organik bileşen içermeyen (sıfır VOC) yapıştırıcı serisi, sınıfının en iyi yapışma mukavemetini sunar. 
 
Dünyanın önde gelen birinci sınıf doğal kauçuk markası olan Linatex®’in üreticisi Weir Minerals, dünyanın en büyük yapıştırıcı 
üreticisi Henkel ve onun LOCTITE® yapıştırıcı, sızdırmazlık ve kaplama uzmanlarından oluşan ekibiyle kauçuk astar 
uygulamalarında kullanılmak üzere madencilik sektöründe bir ilk olma özelliğine sahip “Sıfır Uçucu” organik bileşikler 
(VOC'ler) içeren solventsiz yapıştırıcı geliştirmek adına bir ortaklık kurdu.  
 
VOC’ler yapıştırıcı, boya ve kaplamalarda sıkça kullanılan, karbon bazlı organik kimyasallardır. Bu ürünler katı düzenlemelere 
tabidirler, bazı hükümetler, çalışanların maruziyetini sınırlamayı amaçlarken, diğerleri hava kalitesini iyileştirmek için büyük 
ölçekli emisyonları hedeflemektedir. 
 
Madencilik müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamak için Henkel ile birlikte her zaman yeni çözümler geliştirmeye çalışan Weir 
Minerals, daha güvenli ve daha sürdürülebilir ürünlere yönelik her geçen gün artan ihtiyaca hitap etmek için LINATEX® 
LOCTITE® - LINA 88™ soğuk kaplama kauçuk yapıştırıcı serisini geliştirmiştir. Endüstri lideri Linatex® kauçuk ürünlerini 
tamamlayan ve yapıştırıcı teknolojisinde çığır açan bu seri, Weir’in temel değerleri olan güvenlik, sürdürülebilirlik ve 
performansı yansıtmaktadır.  
 
Yeni LINATEX® LOCTITE® - LINA 88™ ürünleri sayesinde, VOC emisyonlarının azaltılması, performanstan ödün vermek zorunda 
kalmamanız demektir. Özel olarak formüle edilmiş LINATEX® LOCTITE® - LINA 88™ kauçuk yapıştırıcı serisi, hâlihazırdaki İngiliz 
Standartlarının dört katı kadar yapışma mukavemeti sunma konusunda yeni bir endüstri standardı belirlemektedir ve şu an 
madencilikte kullanılan diğer ürünlerden çok daha güçlüdür. 
 
“Dünyada birçok müşterimiz, işçilerinin güvenliğini iyileştirme konusunda yeni yollar bulmalarına yardımcı olmamız için bizi 
tercih etmektedir.” diyen Linatex® Kauçuk ve Hortum Bölümü Global Ürün Yöneticisi Mark Doyle sözlerine şöyle devam ediyor: 
“Weir Minerals’da güvenliği çok ciddiye alırız ve tek bir olası çözümle yetinmeyiz. Ekibimiz, LOCTITE uzmanlarıyla yakın iş birliği 
içinde çalışmış ve bugün piyasada mevcut olan diğer tüm ürünlerden daha güçlü olmakla kalmayıp hem solventsiz hem de sıfır 
VOC olması ile çifte avantaj sunan bir yapıştırıcı geliştirmiştir. Ne tesadüftür ki, pek çok maden sahası ve hatta bölgesel 
yönetim şimdilerde sahada sadece sıfır VOC yapıştırıcı kullanılmasını zorunlu kılmaya başlamıştır. Bu zorluğu karşılayan bir 
ürüne sahip olmaktan dolayı son derece mutluyuz.”  
 
Projenin temel odak noktasının güvenlik ve sürdürülebilirlik olduğuna işaret eden Weir Minerals Bölüm Başkanı Ricardo Garib 
şöyle diyor: “Henkel ile birlikte sadece şu an piyasada mevcut olan rakiplerinden daha iyi performans göstermekle kalmayıp, 
çevre ve güvenlik açısından da avantajlar sunan bir yapıştırıcı geliştirmeye çalışmamız neticesinde maden işletmecileri ve 
çalışanları olağanüstü sonuçlar elde etmiştir. Weir Minerals herkes için güvenli bir ortamı teşvik eder; bu hem müşterilerimiz 
hem de mineral işleme ekipmanlarında Linatex kauçuk ile çalıştığımız hizmet merkezlerimizdeki çalışanlarımız için her şeyden 
önce gelir. Sürdürülebilirliğin temel bir sorun olduğu sektörümüzde, yenilikçi ürünlerimizle ön planda olmaktan gurur 
duyuyoruz”. 
 
“Weir Minerals ile olan işbirliğimizin bu yeni inovasyonun pazara sunulmasına yardımcı olmasından çok memnunuz” diyen 
Henkel Yapıştırıcı Teknolojileri, Sanatkarlık, İnşaat ve Profesyonel iş alanı Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Henkel Asya Pasifik 
Başkanı Mark Dorn sözlerine şöyle devam ediyor: “Müşterilerimize hem inovasyon hem sürdürülebilirlik sunabilen yeni 
çözümler üretme konusunda öncü olmak her zaman heyecan verici olmuştur. Madencilik endüstrisindekiler için çevresel ve 
mesleki güvenliği olumlu yönde etkileyebilmek, ekibimiz için kesinlikle büyük bir başarıdır.” 
 
Dr. Nigel Fay, Henkel Yapıştırıcı Teknolojileri, İnovasyon ve Uygulama Mühendisliği- Kurumsal Başkan Yardımcısı, bu önemli 
kilo-metre taşını Weir Minerals ile büyük bir gururla paylaşıyor: “Bu çığır açıcı inovasyonun piyasaya sunulması, LOCTITE 
biriminin yaklaşık 70 yıldır hayata geçirdiği misyonunu yansıtmaktadır. Bu misyon, uzmanlığımızı geliştirmemiz, inovasyona 
olan tutkumuz ve müşterilerimize yeni değer sunmak için en zorlu mücadeleleri çözmeye odaklanmamızla ilgilidir. Bu misyonu 
Weir Minerals gibi bir diğer endüstri lideriyle birlikte hayata geçirme fırsatı yakalamış olmaktan son derece mutluyuz. Bu 
misyon, inovasyon alanında gelecekte başarılı olmak için gerçek bir model niteliğindedir.”  
 
Yeni LINATEX® LOCTITE® - LINA 88™ yapıştırıcı serisi, Asya Pasifik bölgesinde kapsamlı deneme çalışmalarından geçerek 
müşteri beklentilerini aşmıştır. Weir Minerals, dünya çapındaki tüm Linatex® uygulamaları için yeni solventsiz ve sıfır VOC 
ürünleri belirleyecektir. 



Tüm seri, yanmaz niteliktedir ve bu sayede kullanımı daha güvenlidir, taşınması daha kolaydır ve herhangi bir özel işlem veya 
depolama tesisi gerektirmemektedir. Ayrıca güçlü bir UV koruması sağlamak için kauçuk kaplamanın üstüne de 
püskürtülebilir. 
 
Yeni LINATEX® LOCTITE® - LINA 88™ yapıştırıcı serisinin artırılmış mukavemeti, üst düzey Linatex® kauçuğun uzun aşınma 
ömrüyle birleştiğinde ortaya ekipmanları için uzun süreli koruma arayan madenciler için büyük rağbet gören, sürdürülebilir 
bir çözüm çıkıyor. 
 
LINATEX® LOCTITE® - LINA 88™ solventsiz yapıştırıcı serisi tüm dünyada mevcuttur. Ayrıntılı bilgi için lütfen şu adresi ziyaret 
edin: linatex-lina88.com 
 
LINATEX® LOCTITE® - LINA 88™ serisinin avantajları: 
LINATEX® LOCTITE® - LINA 88™ ürün serisi: 

LINA 888™ (Solventsiz yapıştırıcı) – 1,125 litrelik kartuş 
LINA 888A™ (Solventsiz yapıştırıcı) – 17 kg’lık bidon Kısım A 
LINA 888B™ (Solventsiz yapıştırıcı) – 10 kg’lık bidon Kısım B 
LINA 885A™ (Su bazlı kauçuk astarı) – 4,5 kg Kısım A 
LINA 885B™ (Su bazlı kauçuk astarı) – 4,5 kg Kısım B 
Aksesuarlar: 
Sprey tabancası 
Sprey şişesi 

 
• Solventsiz, sıfır VOC: Endüstride ilk solventsiz ve sıfır VOC yapıştırıcı serisi olan LINA 88™ yapıştırıcı serisi, çevre ve 

operatörler için daha güvenlidir. 
• Son derece güçlü yapışkanlık: En son yapışkan teknolojisiyle geliştirilen LINA 88™ yapıştırıcı serisi, İngiliz 

Standartlarının dört katı kadar yapışma mukavemeti sağlayarak olağanüstü bir yapışma performansı sergiler.  
• Yanıcı değildir: LINA 88™ yapıştırıcı serisi, tehlikeli olmayan ürün olarak sınıflandırılmıştır. Bu sınıftaki ürünlerin 

kullanımı daha güvenlidir ve taşınması daha ucuzdur. Ayrıca bu tür ürünler özel işlem ve depolama tesisi 
gerektirmemektedir. 

• Zaman ve iş gücü tasarrufu: Kauçuğu metale LINA 88™ yapıştırıcı serisi ile yapıştırırken, kauçuğun uygulamadan önce 
parlatılması gerekmez. Bu da operatörlerin zamandan ve iş gücünden büyük tasarruf etmesini sağlar.  

• UV koruması: LINA 88™ yapıştırıcı serisi, güçlü bir UV koruması sağlamak için üst katman olarak kullanılabilir.  
 

Weir Group PLC Hakkında 
Müşterilerin operasyonlarını daha sürdürülebilir ve verimli hâle getirme amacıyla 1871 yılında kurulan Weir Group PLC önde 
gelen madencilik teknolojisi işletmelerinden biridir. Grup, ekonomik kalkınmayı ve karbon geçişini destekleyecek temel 
metallere olan ihtiyacın artışı dâhil olmak üzere, kendi teknolojisine yönelik uzun vadeli talebi destekleyen yapısal 
eğilimlerden yararlanmak için ideal konumdadır. Weir’in mühendislik harikası teknolojisi, bu kritik kaynakların daha az enerji, 
su ve atık kullanımı ve müşteriler açısından daha düşük toplam sahip olma maliyeti ile üretilmesini mümkün kılmaktadır. 
Grubun 60’ı aşkın ülkede yaklaşık 13.000 çalışanı bulunmaktadır. Daha fazla bilgi için www.global.weir adresini ziyaret edin. 
 
Daha detaylı bilgi almak için www.global.weir adresini ziyaret edebilir, turkey.sales@mail.weir mail adresinden ve +90 216 
688 16 06 numaralı telefon numarasından bize ulaşabilirsiniz. 
 
Bu makalenin yer aldığı 98. sayımıza buradan ulaşabilirsiniz: https://madencilikturkiye.com/wp-
content/uploads/2018/09/Madencilik-Turkiye-Dergisi-Sayi-98-asdjhsa73rozc4r.pdf 
 


