
	 “	Beton	parlatma	kesinlikle	bir	yüzey	kaplama	
yöntemi	değildir.	Beton	yüzeylerin	sırasıyla	kazıma	ve	
honlama	 basamaklarıyla	 aşındırılıp	 çesitli	 kimsayal	
ürünlerle	 mermer	 ve	 granit	 	 parlaklığına	 ulaşılması		
işlemidir.	”
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BETONUN TARIHÇESI 
 Betonun sert ve dayanıklı bir malzeme olması bin-
lerce yıldır bilinen bir gerçektir. Bazı kayıtlara göre 700 yıl önce 
kullanıldığı tespit edilmiştir ve hatta Pantheon da dahil olmak 
üzere Roma İmparatorluğu’nun en ünlü binaları, beton kul-
lanılarak inşa edilmiştir. Ancak, beton keşfedildiği tarihten 17. 
yüzyıla kadar olan süreçte unutulmuştur.
 Beton 17. yüzyılın başlarında bir kez daha yeniden 
keşfedilmiş  ve çağımızın en yaygın yapı malzemelerinden biri 
haline gelmiştir. Betonun   latince adı “concretum” dur, yani 
güç ve dayanıklılık anlamı taşır, tarih boyunca sağlamlık ve 
dayanıklılık anlamı ile  de bire bir özdeşleşmiştir.
 Beton, günümüzde teknoloji ve bilim sayesinde iler-
leyerek kendini geliştirmiş ve çağımızın isteklerine maksimum 
cevap verecek hale gelmiştir. Bu gelişimlerden biri de parlak 
beton zeminlerdir veya diğer adıyla cilalı beton.

PARLAK BETON ZEMIN NEDIR?
 Mevcut veya yeni zemin betonunun, 
yüzeyindeki çimento pastasının mekanik  ka-
zıma  metodu ile kazınarak alttaki güçlü beto-
nun açığa çıkartılarak iyileştirilmesi işlemidir.
 Bu iyileştirmetirme aşamasında beto-
nun daha güçlü ve dayanıklı olması için özel 
likit ürünler kullanılır. Özel makinalar ve özel 
elmas ekipmanlar ile 3 ila 14 aşamada gerçek-
leştirilerek parlatılmış beton elde edilir.
 Parlatılmış beton işleminin sonucun-
da, tamamen eşit seviyede hem estetik, hem 
fonksiyonel hem de yüksek kalitede parlatılmış 
bir zemin ortaya çıkar.
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ÖNCESI

SONRASI



BETON PARLATILIRKEN FINAL GÖRÜNÜMÜNE 
ÇEŞITLI FAKTÖRLER ETKI EDER 
• Taşın rengi önemlidir, dünyada kırna taş malzemesi genellikle 

değişik boyutlardaki granitlerden oluşur.
• Çimentolu rengi zemindeki ana rengi belirler fakat çimento-

lar renklendirilebilir veya boyanabilir. Yeni dökülecek beton 
da mikser içersinne pigment atılarak renklendirilebilir, mev-
cut beton ise boyanabilir.

• Betonun kalitesi en az C25 olmalıdır. (C25 ve üzeri)
• Kürlenme süresi en az 28 gün olmalı, yeni serilmiş betonun 

kürlenme süresince takibi çok iyi yapılmaldır, gerekli nem 
bulunduğu ısıya göre sürekli ayarlanmalıdır, aksi taktirde 
beton özelliğini ve kalitesini kaybetme riski taşır.

•  Öğütme derinliği değişik grid ölçüleri ve elmas segmentler 
ile bir beton yüzeyin ne kadar kazılacağı agreganın hangi 
derinlikte ve ne kadar homojen olduğu önemlidir, öğütme 
derinliği ile kırma taşların ortaya çıkması ile estetik görünüm 
ortaya çıkar.

PARLAK BETON ZEMININ 
AVANTAJLARI NELERDIR?
 Parlak beton zeminlerin sektöründe 
devrim yarattığı pek çok ülke tarafından 
kabul ediliyor, bu konuda haksız olmadık-
ları gün ve gün artan taleplerden görü-
yoruz. Diğer zemin kaplamaları kimyasal 
içeriklerinden, imalat hatalarından, çok 
yüksek fiyatlardan veya eksik kalan se-
beplerden dolayı şikayet almakta oy-
saki parlak beton zeminlerin avantaj-
ları saymakla bitmiyor.

• Sağlamlık ve dayanıklılıkla ilgili 
rakipsizdir.

• Çok uzun ömürlüdür.
• A1 yanmaz sınıfındandır.
• Su, yağ ve diğer sıvılardan kolay 

etkilenmez.
• Kesinlikle tozumaz.
• Kaydırmaz.
• Antistatiktir.
• Antibakteriyeldir.
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•       Titreşime dayanıklı 
ve koruyucudur. (Endüstriyel forklift bakım 
maliyetleri) 

•  Onarım tamir masrafları çok ekonomiktir. 
•  Zaten sahip olunan mevcut beton 

işlendiği için binaya ekstra bir yük getir-
mez .

•   Temizlik ve bakım masrafları çok düşük-
tür, temizliği için sadece su ve elmas 
partiküllü pet yeterlidir,  temizlik için 
ayrıca kimyasal gereksinimi duyul-
maz.

•   Estetiktir, boyanabilir,  dekoratiftir pro-
je aşamasında her türlü yaratıcılığa 
açıktır.

•    Yansıma  özelliğinden dolayı aydın-
latma için harcanan enerjiden tasarruf 

sağlar.
•  Üzerinde şeritleme yapılması durumun-

da yüzeyin pürüzsüz olmasından kaynaklı 
yapılan boyanın ömrü 4 kat daha uzundur.

• Metre kare birim maliyetleri çok ekonomik-
tir.

•   İmalat süresinde özel iklim şartları aran-
maz imalat bittikten 24 saat sonra alanlar 
kullanıma açılır.



CILALI BETONUN KULLANILDIĞI EN YAYGIN YERLER
• Fabrikalar    •    Mağazalar    •    Restoranlar   •    Okullar 
• Otoparklar   •    AVM’ler        •    Ofis Binaları
• Depolar       •    Oteller         •    Oto Galerileri   
•                                           •    Havalimanları
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• Yeni zeminler için beton karışımı önemlidir, karışım 
sonucu etkiler.

• Mevcut betonlarda daha önceden meydana gelmiş 
kir, gres veya lekeleri varsa parlatmadan önce ze-
min  hazırlığını yapılması gerekir.

• Büyük gözenekler derzlerin doldurulması veya çat-
lakların onarılması aşamasında zemin analizi yapıl-
dıktan sonra kullanılacak dolgu malzemeleri seçil-
melidir.

• Betonun kimyasal reaksiyona sokulması ile yeni ze-
mine farklı işlevsel özellikler katabilirsiniz mesela su 
geçirmez bikini oranı daha da arttırarak isterseniz 
beton santrali ile ortak çalışarak gerekli reçete ha-
zırlanır ve inşaat mühendisimiz kontrolünde beton 
serilerek zemin hazırlanır.

• İyi bir sonuç için doğru analiz şartıdır.
• Cilalı betonda boyama, puanlama, çizgiler, ızgaralar, 

bantlar ve diğer tasarımlar oluşturmak için çarpıcı 
seçenekler sizi bekliyor.

 %100 yerli sermaye üre-
timimiz olan VSR 400, VSR 500, 
VSR 650 ve VSR 820 beton si-
lim makinalarını sektöre kazan-
dırmış olup uygulamalarıda bu 
makinalarla yapmaktayız.

VSR 400

VSR 820VSR 650

VSR 500
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