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1997 yılında inşaat ve sağlık sektöründe hizmet vermeye başlayan İDEAKİM KİMYA, yılların verdiği birikim ile 
2014 yılında pazar ihtiyaçlarını gözeterek müşterilerinin ihtiyaçlarına hızlı ve etkili alternatifler sunarak kimya 
sektördeki yerini almıştır. Sırasıyla Lateks satışı ile başladığı kimya alanındaki çalışmaları daha sonrasında 
poliüretan sistemleri ve burada kullanılan hammadde satışları (Glikoller, İzosiyonatlar, Asitler, Katalizörler, 
Silikonlar vb.)  ile yoluna devam etmektedir. 2020 yılında verdiği Avrupa Birliği projesindeki aktif maddeyi 
ticarileştirme amacıyla antibakteriyel / antiviral / antifungal aktif maddeyi üretme kararı almıştır. Üretilen aktif 
madde “AntiCor by İdeakim” markasıyla üretilip farklı sektörlere sunulmaktadır. 2021 yılında gerçekleştirilen 
Ar-Ge çalışmaları neticesinde soğuk zincir ve sıcak zincir taşımacılıkta belirli süre taşınan malzemelerin 
sıcaklığını korumak için özel kimyasallar (Faz Değişim Malzemeleri) üretilmekte ve Pro PCM markasıyla üretilip 
satışı gerçekleştirilmektedir.

Misyon: Yaratıcı ve yenilikçi çözümlerimizle sürdürülebilir kimyasal ürünler sunmak.
Vizyon: 2026 yılına kadar faaliyet gösterdiği alanlarda lider ve global bir marka olmak.

IDEAKİM KİMYA, which started to operate in the construction and health sector in 1997, took its place in the 
chemical sector by offering fast and effective alternatives to the needs of its customers in 2014, considering 
the market needs with years of experience. İDEAKİM KIMYA, which started its work in the field of chemistry 
with the sale of Latex, continues with the sales of polyurethane systems and the raw materials used here 
(Glycols, Isocyanates, Acids, Catalysts, Silicones, etc.). It has decided to produce the antibacterial / antiviral / 
antifungal active substance in order to commercialize the active substance in the European Union project given 
in 2020. The synthesized active substance is produced under the brand “Anti-Cor by İdeakim” and presented 
to different sectors. As a result of the R&D studies carried out in 2021, special chemicals (Phase Change 
Materials) are produced to maintain the temperature of the materials transported for a certain period of time 
in cold chain and hot chain transportation, and they are produced and sold under the Pro PCM brand.

Mission: To provide sustainable chemical products with our creative and innovative solutions. 
Vision: To be a leading global brand that is known and desired to be worked in its fields of activity.

HAKK IMIZDA / ABOUT US
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İdea-r igid
İdearigid, İdeakim Kimya’nın rijit poliüretan sistemlerine verilen genel isimdir. Bu poliüretan sistemlerinde 
10 kg/m3 yoğunluktan 950 kg/m3 yoğunluğa kadar ısıtma soğutma, yapı çözümleri, mobilya ve savunma 
sanayi için farklı özelliklere sahip ürünler bulunmaktadır. Yeni nesil şişirici gazlar ve su kullanılarak alternatif 
yanmazlık özelliklerine sahip ürünler sunulmaktadır. 

Bu ürünler dışında Türkiye’deki sürdürülebilir kaynaklar kullanılarak ekolojik rijit ürünler de üretilmektedir. 
İdearigid ekolojik ürün grubumuzun konvansiyonel polieter ve poliester bazlı sistemlere göre maliyet avantajı da 
bulunmaktadır.

İdearigid is the general name given to rigid polyurethane systems of İdeakim Kimya. In these polyurethane 
systems, there are products with different properties for heating, cooling, building solutions, furniture and 
defense industry from 10 kg/m3 density to 950 kg/m3 density. Products with alternative non-flammability 
properties are offered by using new generation inflating gases and water.

Apart from these products, ecological rigid products are produced using sustainable resources in Turkey. Our 
İdearigid ecological product group also has a cost advantage over conventional polyether and polyester based 
systems.
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Güneş kollektörleri ile güneş enerjisinden elde edilen sıcaklığı ısı sistemleri 
ve kazanlarda (boiler) sabit tutmak amacı ile kullanılan poliüretan 
sistemlerdir. Aynı zamanda bu sistemler sıcak su kazanlarında (doğalgaz 
ya da elektrik enerjisi kullanan) da su sıcaklığını muhafaza etmek amacıyla 
kullanılmaktadır.

These are polyurethane systems used to keep the temperature obtained 
from solar energy with solar collectors constant in heat systems and 
boilers. At the same time, these systems are used in hot water boilers 
(using natural gas or electrical energy) to maintain the water temperature.

Discont inous Panel ve Çel ik Kapı Sistemler i 
Discont inous Panel and Steel Door Systems

Güneş Enerjs i  ve Boyler Kazan İzolasyonu
Solar Energy and Boi ler Tank Insulat ion Systems

These panels, which can be produced with discrete process conditions, are mainly used in Cold room panels, 
Cold room doors, Frigofrik vehicle panels and doors. We offer low thermal conductivity coefficient (∆=0.0023 
Watt/K.h) systems to the sector with our product quality and technical service in barrels, IBCs and bulk.

Discontinue - STEEL DOOR - BOILER

IRDP-2201 - 30 IRDP-2202 - 30 IRDP-1101 - 30

Mixing Ratio (POL/ISO) 100 / 120 100 / 120 100 / 125

Cream Time (15 - 18) (15 - 20) (15 - 22)

Gel Time (140 - 150) (110 - 125) (115 - 130)

Tack Free Time (240 - 260) (200 - 240) (175 - 220)

Free Rise Density 32 - 34 29 - 32 28 - 30

Flammability Class E E E

Kesikli proses şartları ile üretilebilinen bu panelller ise ağırlıklı olarak 
Soğuk oda panelleri, Soğuk oda kapıları, Frigofrik araç panelleri ve 
kapılarında kullanılmaktadır. Düşük ısı iletkenlik katsayısı (∆=0,0023 
Watt/K.h) sistemlerini varil, IBC ve dökme olarak sektörün hizmetine 
ürün kalitemiz ve teknik servisimiz ile sunmaktayız.
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Buzdolabı - Minibar - Fr igor i f ik Araç Sistemler
Refr igerator ,  Minibar Systems, Refr igerated Trucks
Buzdolapları, minibar, endüstriyel mutfak, derin dondurucu ve market tipi 
soğuma gruplarında ısı yalıtımı amacı ile kullanılan polimiks ve izosiyanattan 
oluşan poliüretan sistemlerdir. Bu ürün gruplarında şişirici gaz olarak (227/365) 
içeren ürün veya şişirici ajan olarak kullanıcı tarafından eklenen siklopentanlı 
ürün olmak üzere farklı ürün gruplarımız bulunmaktadır. Ürünlerimiz 0.019-
0.023 W/MK Lambda ısı iletim katsayısı değerine sahiptir.

They are polyurethane systems consisting of polymix and isocyanate used for 
heat insulation in refrigerators, minibars, industrial kitchens, deep freezers and 
market type cooling groups. We have different product groups, including the 
product containing (227/365) as a blowing gas or the product with cyclopentane 
added by the user as a blowing agent. Our products have a value of 0.019-0.023 
W/MK Lambda heat transmission coefficient.

REFRIGERATOR - MINIBAR - REFRIGERATED TRUCK

IRRF2201-30 IRRF2202-25 IRRF1202-35 IRRF0251

Mixing Ratio (POL/ISO) 100 / 140 100 / 145 / 14 (CP) 100 / 140 100 / 141 / 13.5 (CP)

Cream Time (20 - 25) (12 - 14) (16 - 22) (5 - 9)

Gel Time (90 - 95) (58 - 62) (75 - 80) (35 - 55)

Tack Free Time (165 - 185) (135 - 155) (150 - 160) (45 - 65)

Free Rise Density 28-32 23 - 25 33 - 36 23 - 25

Flammability Class E E E K~Faktör < 0.0195
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Uzun boru uygulamalarında tek noktadan enjeksiyon yolu ile 1:1 ve 1:1,4 oranlara 
uygulanan yüksek oranlı kapalı hücre yapısına sahip olan bu poliüretan sistem, merkezi 
ısıtma sistemleri, endüstriyel tesislerde boruların yalıtımı, denizcilik sektöründe geniş 
kullanım alanında yüksek mukavemet ve yalıtım özelliği sağlanmaktadır.

This polyurethane system, which has a closed cell structure with a high ratio applied to 
1:1 and 1:1.4 ratios by injection from a single point in long pipe applications, provides 
high strength and insulation properties in central heating systems, insulation of pipes 
in industrial facilities and wide use in the maritime sector, boilers (using natural gas or 
electrical energy) to maintain the water temperature.

Boru – Tank İzolasyonu Sprey  / Pipe - Tank Insulat ion Spray

GEOTHERMAL - TANK PIPE

IDEARIGID P48 
(SPRAY)

IDEARIGID P35 
(SPRAY)

IDEARIGID P35

Mixing Ratio (POL/ISO) 100 / 140 100 / 110 100 / 160

Cream Time (18 - 22) (30 - 35) (30 - 35)

Gel Time (90 - 95) (85 - 95) (120 - 140)

Tack Free Time (140 - 160) (135 - 155) (190 - 210)

Free Rise Density 46 - 50 34 - 37 38 - 42

Flammability Class E E E

Jeotermal Boru İzolasyonu / Geothermal Pipe Insulat ion

It is used in insulation systems that provide long distance transfer of cogeneration, underground and 
aboveground steam transfers, geothermal energy, greenhouse cultivation, liquefied gases (LNG, LPG etc.). 
They are polyurethane systems that can be used in the transfer of clean water against freezing, fire lines, 
hot oil, compressed air, crude oil and all chemical fluids and can be applied at temperatures between 
-200 and +315 °C.

Kojenerasyon, yer altı ve yer üstü buhar transferleri, jeotermal enerji, seracılık, 
sıvılaştırılmış gazların (LNG,LPG vb..), uzun mesafelerde transferini sağlayan 
izolasyon sistemlerinde kullanılmaktadır. Donmaya karşı temiz su, yangın hatları, 
kızgın yağ, basınçlı hava, ham petrol ve tüm kimyasal akışkanların transferinde 
kullanılabilen, -200 ile +315 °C sıcaklıklar arasında uygulanabilen poliüretan 
sistemlerdir.
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Cont inous Panel
Endüstriyel binalarda, alışveriş merkezlerinde, soğuk hava depoları gibi tüm prefabrik yapıların çatı ve 
cephelerinde sandviç panel kullanılmaktadır. Bu sandviç panellerin üretiminde poliüretan sistemlerimiz tercih 
edilmektedir. Farklı yanmazlık sınıflarında ve alternatif yoğunluklarda ürün portföyümüz mevcuttur. 

In industrial buildings, shopping malls,on the roofs and facades of all prefabricated structures such as cold 
storage sandwich panel is used. Our Polyurethane systems are preferred in the production of these sandwich 
panels. We have a product portfolio in different inflammability classes and alternative densities.

CONTINUE

IDEACONT 5K-32-1 IDEACONT 4K-35-1 IDEACONT 2K-32-1

Mixing Ratio (POL/ISO) 110 / 148 100 / 215 100 / 125

Cream Time (11 - 15) (12 - 14) (10 - 12)

Gel Time (30 - 36) (48 - 56) (30 - 36)

Tack Free Time (40 - 46) (72 - 80) (58 - 62)

Free Rise Density 30 - 32 34 - 36 31 - 33

Flammability Class E E -
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Sprey İzolasyon / Spray Insulat ion
Mobil bir şekilde yüksek basınç sprey 
makineleri ile uygulanan bu sistemler; 
ters-tavan, çatı, çatı zemini, temel ve zemin 
izolasyonunda ısı, ses izolasyonu amaçlı 
kullanılmaktadır. Yoğunluk aralığı 10 – 50 
kg/m3 olarak uygulanabilen, farklı yanmazlık 
sınıflarına sahip poliol ve izosiyanattan 
oluşan poliüretan sistemlerdir.

These systems, which are applied with high 
pressure spray machines in a mobile way; used 
for heat and sound insulation in reverse-ceiling, 
roof, roof floor, foundation and floor insulation. 
They are polyurethane systems consisting of 
polyol and isocyanate with different flammability 
classes, which can be applied with a density 
range of 10 – 50 kg/m3.
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Spray Foam  

İDEAFOAM 25-1 
BİO

İDEAFOAM 30-1 İDEAFOAM 30-1 
BİO

İDEAFOAM 35-1 İDEAFOAM 40-1

Mixing Ratio (POL/ISO) 100 / 120 100 / 110 100 / 120 100 / 110 100 / 110

Cream Time (3 - 6) (5 - 8) (3 - 6) (5 - 8) (5 - 8)

Gel Time (8 - 12) (8 - 10) (8 - 12) (8 - 10) (8 - 10)

Tack Free Time (12 - 18) (10 - 12) (12 - 18) (10 - 12) (10 - 12)

Free Rise Density 24 - 26 29 - 32 29 - 32 34 - 36 34 - 36

Flammability Class E E E E E

Spray Foam  

İDEAFOAM 10 İDEAFOAM 20 İDEAFOAM 25-1 İDEAFOAM 25-2

Mixing Ratio (POL/ISO) 100 / 110 100 / 110 100 / 110 100 / 110

Cream Time (4 - 6) (5 - 8) (5 - 8) (3 - 6)

Gel Time (8 - 10) (8 - 10) (8 - 10) (8 - 10)

Tack Free Time (12 - 16) (12 - 16) (10 - 12) (12 - 16)

Free Rise Density 8,5 - 10,5 20 - 22 24 - 26 24 - 26

Flammability Class F E E E
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Pol iürea Kaplama Malzemeler i  / Polyurea Coat ing Mater ials
Mükemmel su yalıtımı, korozyon dayanımında kullanılan su izolasyonundaki en gelişmiş çözüm olan poliürea 
sistemleri, sprey ile yüksek basınçta doğru bir astar ile hemen hemen her yüzeye uygulanabilir. Birçok kimyasala 
karşı dayanımı, yatay ve dikey yüzeylere kesintisiz olarak uygulanabilmesi hızlı kürleşme özelliği ile su yalıtımında 
kullanımı giderek artmaktadır. Ürünlerimiz siparişiniz sırasında istenilen RAL kodunda renkte üretebilmekteyiz.

Örnek uygulama alanları;
• Islak hacimlerin su izolasyonu, temel ve perde betonlarının su yalıtımı 
• Araç kaplama
• Demir çelik ekipman kaplama
• Korozyona maruz kalabilecek yüzeylerin kaplanması
• Otopark, zemin ve hayvan barınaklarının kaplanması
• Soğuk hava depoları, tank, silo ve boru yüzeylerinin kaplanması
• Su parkları, süs havuzları ve yüzme havuzlarının su yalıtımı 

Excellent waterproofing, the most advances solution in waterproofing used in corrosion resistance, polyurea 
systems can be applied to almost any surface by spray with a correct primer at high pressure. Resistance to 
many chemicals, continuous application on horizontal and vertical surfaces. With its fast curing feature, its use 
waterproofing is increasing. We can produce our products in the desired RAL color in order.

Sample application areas are as follows;
• Waterproofing of wet spaces, waterproofing of foundation and curtains concretes
• Truck coating
• Iron and steel coating equipment
• Coating of surfaces that may be exposed to corrosion
• Covering of cold storage tanks, tanks, silos and pipe surfaces
• Waterproofing of water parks, ornamental pools and swimming pools

 

IDEACOAT HB IDEACOAT PURE IDEACOAT HOTPUR IDEACOAT HB ECO

Gel Time (3 - 7) (3 - 5) (3 - 5) (8 - 10)

Tack Free Time (10 - 12) (13 - 15) (10 - 12) (17 - 20)

Shore A 90 95 90 88 - 90

Tensile Strength N/mm 20 50 18 22 - 24

Elongation % 420 500 - 550 140 400 - 450

Impact Resistance mg 110 153 - -



14

Yüksek Yoğunluk Bina Giydirme Sistemler i
High Densit y Bui lding Precast Systems

Ahşap Muadi l i  / Wood Replacement Systems 

Bu gruptaki ürünlerimiz, dış cephe kaplamaları, söve ve ahşap benzeri 
uygulamalarda kullanılabilen, yeni nesil çevre dostu şişirici ajanlar ile formüle 
edilmiş dekorasyon ve ısı izolasyonu amaçlı kullanılan poliüretan sistemlerdir. 
Soğuk kalıpta kullanıma uygun, poliol ve katalizör içeren poliol karışımıdır. Yüzey 
düzgünlüğü hava kabarcığı açısından rakip ürünlerden daha başarılıdır. 

Our products in this group are polyurethane systems used for decoration and heat 
insulation, formulated with new generation environmentally friendly blowing agents, 
which can be used in exterior coatings, jambs and wood-like applications. It is 
a polyol mixture containing polyol and catalyst, suitable for use in cold molding. 
Surface smoothness is better than competing products in terms of air bubbles.

Ahşap muadili ürünler ise dekoratif olarak kullanım avantajı sağlayan, genellikle 
mobilya ve ahşap sektöründe kullanılan sert poliüretan sistemlerdir. Ahşabın tüm 
mekanik özelliklerine sahip olup aynı zamanda ahşap gibi işlenebilme özelliğine 
sahiptirler.

Wooden equivalent products are hard polyurethane systems that provide 
decorative use and are generally used in the furniture and wood industry. They 
have all the mechanical properties of wood and also have the ability to be 
processed like wood.

DECORATION - WOOD EQUIVALENT

IDEADECO 70
IRD 3201-73

IDEADECO 85
IRD 2201-85

IDEADECO 1000

Mixing Ratio (POL/ISO) 100 / 110 100 / 120 100 / 100

Cream Time (23 - 28) (28 - 36) (90 - 100)

Gel Time (65 - 85) (100 - 120) -

Tack Free Time (100 - 120) (145 - 165) (105 - 120)

Free Rise Density 73 - 76 85 - 95 1000

Flammability Class E E -
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Bal ist ik Özel l ik l i  Polyurea Kaplama Sistemler i
Polyurea Coat ing Systems Featur ing Bal l ist ic Trai ts

İki bileşenli yüksek basınç sprey makineleri ile spreyleme ve yüksek basınçlı enjeksiyon makineleri ile 
döküm yapılarak uygulanan bu sistemler; Askeri kışlalar, zırhlı araçlar, binalarda patlayıcı maddelerin etkisini 
azaltmak için kullanılmaktadır. Bu sayede korunan yapının içinde hasar azaltılabilmektedir. Ayrıca zırh 
plakalarına da uygulanabilir ve mermi darbelerini absorbe etme özelliği sağlanabilmektedir.
Standart Poliürea ürünlerinin sağladığı pasa karşı direnç, kimyasallara karşı direnç gibi özellikler Balistik 
Poliürea Sistemlerinde de mevcuttur. 

These systems, which are applied by spraying with two-component high-pressure spray machines and casting 
with high-pressure injection machines; used in military barracks, armored vehicles, buildings to reduce the 
effect of explosives. In this way, damage can be reduced inside the protected structure.
It can also be applied to armor plates and can provide the ability to absorb bullet impacts.
Features such as resistance to rust and resistance to chemicals provided by standard Polyurea products are 
also available in Ballistic Polyurea Systems.
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Ant i-Cor by İdeakim ve Pol iüretan Uygulamalar ı
Ant i-Cor by İdeakim and PU Appl icat ions

2 yılı aşkın süredir ise antimikrobiyal ürünler üzerinde inovasyon çalışmaları yürütmektedir. 
Bu çalışmaların ürünü Covid-19’a karşı etkili uzun süreli kalıcı yüzey dezenfektanı Anti-Cor by Ideakim satışa 
sunulmuştur.

Anti-Cor, organosilan kuaterner amin bileşiği içeren su bazlı antiviral, antibakteriyel ve antifungal uzun 
süreli kalıcılığa sahip biyosidal üründür. Anti-Cor, uygulanan yüzeylerde mikroorganizmaların büyümesi ve 
gelişmesini yok etmek ve ilgili yüzeyi uzun süreli korumak amacıyla geliştirilmiştir. Anti-Cor ürünü tekstil, 
otomotiv, ambalaj gibi birçok sektörde poliüretan uygulamalarında katkı malzemesi olarak kullanılmakta ve 
mikroorganizmalara karşı yüksek etkinlik göstermektedir.

For more than 2 years, it has been carrying out innovation studies on antimicrobial products. The product of 
these studies; Anti-Cor by Ideakim, the long-term permanent surface disinfectant effective against Covid-19 
offered for sale.

Anti-Cor is a water-based antiviral, antibacterial and antifungal long-lasting biocidal product containing 
organosilane quaternary amine compound. Anti-Cor has been developed to destroy the growth and 
development of microorganisms on the applied surfaces and to protect the relevant surface for a long 
time. Anti-Cor product is used as an additive in polyurethane applications in many sectors such as textile, 
automotive and packaging and shows high activity against microorganisms.
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Ant i-Cor Nedir?

Anti-Cor uygulandığı yüzeylerde oluşturduğu koruma bariyeri sayesinde kalıcı uzun vadeli koruma 
sağlamasının yanı sıra,

• su bazlı olması,
• yanıcı olmaması,  
• ağır metal ve gümüş iyonu içermemesi, 
• kanserojen etkisinin olmaması,
• renksiz olması ve leke yapmaması,
• EPA kayıtlı etken madde içermesi,
• Sağlık Bakanlığı’ndan onaylı olması,

gibi birçok olumlu özelliğe sahip olduğundan farklı uygulama alanlarında tercih sebebi olmaktadır.
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What is Ant i-Cor?

In addition to providing permanent long-term protection owing to the protection barrier it forms on the surfaces where 
Anti-Cor is applied, it has many positive features such as;
• being water-based,
• non-flammable,
• does not contain heavy metals and silver ions,
• no carcinogenic effect,
• being colorless and non-staining,
• containing EPA registered active ingredient,
• approved by the Ministry of Health. 

Therefore, Anti-Cor is preferred in various application fields.
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Çamaşır Makinesi Uygulamalar ı  / Washing Machine Appl icat ions

Evsel ve endüstriyel yıkama uygulamalarında Anti-Cor by İdeakim ürünü, tekstil 
ürünlerine anti-mikrobiyal özellik kazandırabilmektedir. 

Anti-Cor by İdeakim ürünü ev tipi çamaşır makinesine standart bir yıkama 
sonrasında yumuşatıcı gözüne eklenerek pamuk kumaşa uygulanmıştır. Bu pamuklu 
kumaş %99.99 antibakteriyel aktivite göstermiştir.

Anti-Cor by Ideakim product can give anti-microbial properties to textile products 
in household and industrial washing applications.

Anti-Cor by Ideakim product was added to the softener compartment after a 
standard wash in a household washing machine and applied to cotton fabric. 
This cotton fabric showed % 99.99 antibacterial activity.

Oluklu Mukavva Uygulamalar ı  / Corrugated Cardboard Appl icat ions

Anti-Cor by İdeakim ürününün bir ürün geliştirme projesi olan oluklu mukavva uygulamasında yapılan çalışmalar 
sonucunda kalıcı etkinlik yüzeyde deformasyona sebep olunmadan sağlanmıştır. 

Oluklu Anti-Cor ürünü kraft kağıda konfeksiyon hattı sonunda UV laklı yüzeylere spreyleme yöntemi ile uygulanmaktadır. 

As a result of the studies carried out in the application of corrugated cardboard, which is a product development 
project of Anti-Cor by Ideakim, permanent effectiveness was achieved without causing deformation on the surface.

Corrugated Anti-Cor product is applied on kraft paper at the end of the garment line by spraying on 
UV lacquered surfaces.
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Ambalaj Fi lm Uygulamalar ı  / Packaging Appl icat ions

Anti-Cor by İdeakim ürününün bir başka ürün geliştirme projesi 
olan ambalaj film uygulaması kapsamında Polietilen Tereftalat 
(PET), PE, BOPP, BOPET film üzerine kaplama yapılabilmektedir.

Flekso baskı yöntemlerinde kullanılmak üzere tasarlanan bu 
yöntemde Anti-Cor ürünü hedef ambalajın en dış katmanında 
kullanılan Lak ile karıştırılarak uygulanmıştır. Böylece hem 
ambalaj üretim hattının iş yükü artırılmamış hem de istenen 
yoğunluk ve kalınlıkta bir film oluşturulabilmiştir. 
Anti-Cor ürünü flekso baskı üretim şartlarında sorunsuz 
çalışabilmektedir.
PET film üzerinde uygulanan bu kaplama ambalaj sektörünün 
ihtiyaç duyduğu koku, renk, bloklaşma, yaşlandırma gibi birçok 
testi başarı ile geçmiştir.
Hem iyi mekanik hem de iyi bariyer özelliklerine sahip olmasından 
dolayı ambalaj sektöründe kendine oldukça geniş bir yelpazede 
uygulama alanı bulan PET filmi Anti-Cor ile kaplandığında kalıcı 
antibakteriyel aktiviteye sahip olmaktadır.

Within the scope of packaging film application, which is another product development project of Anti-Cor by 
Ideakim product, coating can be made on Polyethylene Terephthalate (PET), PE, BOPP, BOPET films.

In this method, which is designed to be used in flexo printing methods, Anti-Cor product is applied by mixing it 
with the Lacquer used in the top layer of the target packaging. Thus, the workload of the packaging production line 
was not increased and a film of desired density and thickness could be formed.
Anti-Cor product can operate without any problem under flexo printing production conditions.
This coating, which is applied on PET film, provides odor, color, blocking, aging, etc. required by the packaging 
industry. It has passed many tests with success.
PET film, which has a wide range of applications in the packaging industry due to its good mechanical and barrier 
properties, has permanent antibacterial activity when coated with Anti-Cor.
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Tekst i l  Uygulamalar ı  / Ant i-Cor Text i le Appl icat ions

Bobin ipliği formundaki işlemler haricindeki tüm ürün yapılarında (sentetik veya doğal) emdirme, sprey 
veya köpükle sıvama tekstil bitim işlemleriyle uygulanabilmektedir.

Ürünümüz, su itici özellik sağlanan fluro karbon ve diğer tekstil kimyasallarıyla uyumlu çalışmaktadır. 
 
20 yıkamaya kadar dayanım sağlayan mükemmel koruma!

Can be applied in all product structures (synthetic or natural) with impregnation, spray or foam spinning with 
textile finishing processes, except for processes in the form of bobbin thread.

Our product is compatible with fluoro carbon and other agent which is widely used in this sector. 

Perfect protection that lasts up to 20 washes!
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Covid-19’a Karşı  Ant i-Cor / Ant i-Cor To Fight Against Covid-19

Adım 1: Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon

İlk adım, virüsü bulunabileceği ve enfeksiyon riski 
oluşturmaya devam edebileceği her yüzeyden ortadan 
kaldırmaktır.

Bu senaryoda,% 99,9999 öldürme oranı sağlayan radikal 
bir yaklaşım gereklidir. Anti-Cor by İdeakim tam da bu 
çözümü sunarak, yüzeyleri “steril” duruma getirir.

Step 1: Disinfection and Sterilization

The first step is to eliminate the virus from every surface 
where it can be found and continue to pose a risk of 
infection.

In this scenario, a radical approach is required that 
achieves a 99.9999% kill rate. Anti-Cor by Ideakim offers 
exactly this solution, making surfaces “sterile”.

Adım 2: Anti-Cor Nano Boyut Yüzey Kapla

Gelecekteki kontaminasyona ve herhangi bir patojen 
organizmanın dolaylı bulaşmasına karşı uzun süreli 
koruma sağlar.

Anti-Cor, herhangi bir yeni işleme gerek kalmadan
30 gün ve üzerinde sürekli yüzey dezenfeksiyonu
sağlayan antimikrobiyal bir yüzey kaplamasıdır.

Step 2: Anti-Cor Nano Size Surface Coating

Provides long-term protection against future 
contamination and indirect transmission of any 
pathogenic organism.

Anti-Cor is an antimicrobial surface coating that provides 
continuous surface disinfection for over 30 Days of Long-
Term Protection without the need for any new treatment.

SANİTASYON
99.9%

3 log Etki

DEZENFEKSİYON
99.99%

4 log Etki

STERİLİZASYON
99.9999%
6 log Etki

Log 6

Log 5

Log 4

Log 3

Log 2

Log 1

99.999%

99.99%

99.9%

99%

90%
Dezenfektan Etkinliği YüksekDüşük
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Dezenfeksiyon Test i  Standar t lar ı
Disinfect ion Test Standards
Herhangi bir ortamın hijyen kontrolü için, ortamdaki 
mikroorganizma sayısı, Luminometre cihazı kullanılmak 
suretiyle, ATP (adenozintrifosfat) ölçümü yapılarak 
gerçekleştirilir.

Yüzeyden alınan numune anında tahlil edilerek, yüzeyde 
bulunan mikroorganizma sayısı RLU (Relative Light Unit) 
cinsinden tespit edilir.

For the hygiene control of any environment, the number of 
microorganisms in the environment is measured by using 
a Luminometer device and ATP (adenosintriphosphate) 
measurement.

The sample taken from the surface is analyzed instantly and 
the number of microorganisms on the surface is determined 
in terms of RLU (Relative Light Unit).

Dezenfeksiyonun başarıyla yapıldığını ve yüzeyin 
temiz olduğunu teyit etmek için yüzeylerin 
dezenfeksiyon ve silinme işlemi tamamlandıktan 
sonra ATP testi yapılmalıdır.

ATP test should be performed after disinfection and 
wiping of surfaces is completed to confirm that 
disinfection has been done successfully and the 
surface is clean.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlenen kirlilik değerleri şu şekilde sınıflandırılmaktadır.

Steril
Sterile

Temiz
Clean

Kirli
Dirty

Yüksek Risk
High Risk

Aşırı Risk
Extreme Risk

Relative Light Unit
(RLU)

0-
30

 
    

    
   3
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ProPCM (Kimyasal Termal Akü) / ProPCM (Thermo-Chemical Batter y)

ProPCM, İdeakim tarafından üretilen kimyasal termal akülerdir. Bu ürünler erime ve donma sırasında termal enerjiyi 
(ısı) emen ve serbest bırakan maddelerdir. Isı ve soğuk depolama olarak da adlandırılan termal enerji depolaması 
(TES), ısının veya soğuğun depolanmasının daha sonra kullanılmasını sağlar. Bir süre sonra sıcağı veya soğuğu geri 
almak için depolama yönteminin tersine çevrilebilir olması gerekir. 

Bu teknoloji sayesinde ortam sıcaklığı belirli bir süre (kullanılan ProPCM türüne ve miktarına göre) erime /donma 
sıcaklığında tutulabilmektedir. NASA tarafından ilk astronot kıyafetlerini belirli bir sıcaklıkta tutmak için kullanılan 
bu teknoloji Türkiye’de bizler tarafından üretilmektedir.

ProPCM’s are chemical thermal batteries manufactured by Ideakim. These products are substances that absorb and 
release thermal energy (heat) during melting and freezing.
Thermal energy storage (TES), also called heat and cold storage, allows the storage of heat or cold to be used later. 
The storage method needs to be reversible to get back the heat or cold after a while.

Thanks to this technology, the ambient temperature can be kept at the melting/freezing temperature for a certain 
period of time (depending on the type and amount of ProPCM used).
This technology, which was used by NASA to keep the first astronaut suits at a certain temperature, 
is produced by us in Turkey.

Avantaj lar ı  / Advantages

• Soğutma ve Isıtma prosesi esnasında enerji tasarrufu sağlar.
• Ekonomik ve çevre dostudur.
• Sıcaklık değişimini kontrol altında tutar.
• İstenilen sıcaklıkta belirli bir süre ürün sıcaklığını sabit tutarak soğuk zincir/sıcak zincir ürün taşımacılığında 
ilgili ısıtma ve soğutma kaynağına ihtiyaç duymadan ürün taşımacılığı yapılmasına izin verir. 
• Elektrik kesintilerine karşı soğuk hava deposu veya buzdolaplarının içindeki ürünleri belirli bir süre 
korumaktadır.

• Provides energy savings during the Cooling and Heating process.
• It is economical and environmentally friendly.
• It keeps the temperature change under control.
• By keeping the product temperature constant at the desired temperature for a certain period of time, it 
allows product transportation without the need for the relevant heating and cooling source in cold chain/
hot chain product transportation.
• It protects the products in cold storage or refrigerators for 
a certain period of time against power cuts.
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ProPCM Ürün Gruplar ımız / Our ProPCM Product Groups

• Poliüretan Kutuların İçerisinde
• Frigofirik Araçların İçerisinde
• Buzdolapları ve Derin Dondurucuların İçerisinde
• Soğuk Hava Depolarının İçerisinde

• Inside Polyurethane Boxes
• Inside Refrigerated Vehicles
• Inside Refrigerators and Deep Freezers
• Inside Cold Storages

ProPCM Çözüm Alanlar ı  / ProPCM Solut ion Areas

• Dondurulmuş Gıda Taşımacılığı
• Sıcaklık Kontrollü Paketleme
• Dondurma Otomatı
• İlaç ve Aşı Nakliyesi
• Denizcilik Soğutması
• Soğuk Depo

• Soğuk Gıda Taşımacılığı
• İçecek Soğutma ve Otomat Makineleri
• İlaç ve Aşı Nakliyesi
• Telekomünikasyon İstasyon Soğutması,
   Elektronik Sistem Soğutması
• Akü Soğutması
• Catering

• Frozen Food Transportation
• Temperature Controlled Packaging
• Ice Cream Vending
• Medicine & Vaccine Transportation
• Marine Refrigeration
• Cold Storage

• Chilled Food Transportation
• Beverage Cooling & Vending Machines
• Medicine & Vaccine Transportation
• Telecommunication Shelter Cooling,
   Electronic Enclosure Cooling
• Battery Cooling
• Catering
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IDEA-TRADE

Poliüretan endüstrisi başta olmak üzere, birçok endüstriye hitap eden kimyasal malzemeleri güçlü tedarik
ağımız ile sektörün hizmetine sunmaktayız.

Monomerik MDI
Polimerik MDI - 200 cps
Polimerik MDI - 600 cps
Modifiye MDI
İzomerik MDI (Sıvı)
Toluene Diizosiyanat (TDI80/20)
Izoforon Diizosiyanat (IPDI)

İZOSİYANATLAR

Etilen Glikol (EG)
Dietilen Glikol (DEG)
1,4 Bütan Diol (1,4 BDO)
1,6 Hekzan Diol (1,6 HDO)
Neopentil Glikol

GLİKOL

Polieter Poliol (OH = 28-550 )
Poliester Poliol (OH = 28-112)
Rijit Poliüretan Uygulamaları İçin
Doğal Poliol

POLİOLLER

Katalizörler
Silikon Surfaktan
TCPP
TEP

POLİOLLER

Adipik Asit
Phtalik Asit
Maleik Asit
Adipik-Süksinik-Glukonik Asit 
(AGS)

ASİTLER





+90 850 441 0 567  /  +90 216 304 03 34
info@ideakim.com

Beyond
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