
YÜZEY İŞLEM MALZEMELERİ
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Hayatımıza değer katan, dokunduğumuz, 
gördüğümüz, kullandığımız birçok şeye, makine 
ve teknolojisiyle parlaklık, estetik ve fonksiyonalite 
sağlayan Kromaş, Türkiye’de yüzey işlem sektörünün 
öncüsü olarak 1993 yılında kuruldu.  

2014 yılında  Dünya’nın yüzey işlem konusunda 
en büyük firmalarından biri olan Rösler Group 
bünyesine katılan    Kromaş,  yüzey     işlem   
konusunda sunduğu      teknoloji ve çözümlerle 
hayatı daha kolay ve keyifli hale getirme gayreti 
içerisinde çalışmalarını sürdürüyor.   

Ürettiği      teknoloji  ve  çözümlerin amacını, 
hayatımızda kullandığımız metal ve metal 
dışı parçaların yüzeyini iyileştirmek  ve değer 
katmak olarak tanımlıyor. Bunlarla sınırlı 
olmamak üzere makine ve proseslerinde elde 
edilmek istenen sonuçları şöyle özetleyebiliriz: 

 Yüzey parlatma
 Çapak alma
 Köşe radyüsleme
 Yüzey temizleme
 Yağ alma
 Doğal taş yüzey eskitm
 Kaplama öncesi yüzey pürüzlendirme

Bu işlemlerin yapılması için gerekli olan teknoloji ve 
makine üretimini kendi bünyesinde Almanya merkez 
ile koordinasyon içerisinde yapmasının yanında, 
bu işlemler için kullanılan 2000 çeşit üzerinde sarf 
malzeme üretim ve geliştirme faaliyetlerini de kendi 
laboratuvar ve üretim tesislerinde gerçekleştirmektedir.

Kromaş’ın ürettiği makine ve sarf malzemeler 5 kıtada, 
87 ülkede, 10.000’in üzerinde fabrikada başarıyla 
kullanılmaktadır. Kromaş’ın geliştirdiği 3000’den 
fazla yüzey işlem proseslerinden bir çoğu alternatifsiz  
olarak dünyada  başarıyla   uygulanmaktadır.   

ISO 9001:2015 kalite yönetim sistemi belgesine 
sahip olan Kromaş’ın ayrıca tüm makine 
gruplarının dünyanın önemli denetim firmalarından 
alınan CE sertifikasyonları bulunmaktadır. 

Temel yaklaşımı müşterilerine değer katmak 
ve hayatlarını kolaylaştırmak olan Kromaş firması  
“Yaşam için daha iyi yüzeyler“ (Better Surfaces for Life) 
sloganı ile de bu felsefesini bir kurum kültürü haline 
getirmiş ve geliştirmeye devam etmektedir.   

 

KROMAŞ TÜRKİYE RÖSLER ALMANYA
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KROMAŞ OTOMASYON SİSTEMLERİ

KROMAŞ SANTRİFÜJ MAKİNELERİKROMAŞ YATAY VİBRASYONLU YÜZEY İŞLEM MAKİNELERİ



Kimyasallar metal parçaların çapak alma, parlatma, yağ alma, 
pas temizleme, tufal alma, yüzey düzeltme, oksit açma, nötra-
lizasyon gibi işlemlerinde kullanılmaktadır. Çapak alma ve 
parlatma kimyasallarımız yüksek oranda korozyon önleme ve 
doğada tamamen yok olma özelliğine sahiptir.
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Mükemmel Yüzeyler için Sarf Malzeme Seçimi

Parçada ulaşılmak istenen yüzey kalitesi ve özelliğe göre en uygun malzemeler dikkatle seçilmelidir. Sarf 
malzemelerin şeklini, aşındırma sınıfını ve doğru proses seçimini belirlemek, tam bir uzmanlık ve tecrübe 
gerekmektedir.

Doğru makine, doğru malzeme ve proses ile en iyi yüzey kalitesine ulaşmak mümkün...

SERAMİK AŞINDIRMA VE PARLATMA TAŞLARI

PLASTİK AŞINDIRMA VE PARLATMA TAŞLARI

Seramik aşındırma taşları genellikle sert metallerin aşındırma 
ve köşe kırma işlemleri için kullanılmaktadır. Seramik aşındırma 
taşları plastik taşlarla karşılaştırıldığında daha yoğun ve sert-
tirler. Özellikle çelik alaşımlarının çapak alma, parlatma, yağ 
alma, tufal alma, köşe kırma, oksit açma, pas giderme gibi 
işlemlerinde kullanılmaktadır.

Plastik taşlar, seramik taşlara göre daha yumuşak ve düşük 
yoğunluktadırlar. Plastik aşındırma taşları daha çok yumuşak 
metal (alüminyum, çinko pirinç, zamak, altın ,bakır, gümüş 
vb.) ve plastik tabanlı malzemelerin çapak alma, parlatma, 
yağ alma, tufalalma, köşekırma, oksitaçma, pasgiderme gibi 
işlemlerinde kullanılmaktadır. Kromaş’ın sunduğu yüksek ka-
liteli plastik aşındırma taşları, yumuşak bağlayıcı reçine saye-
sinde iş parçalarının yüzeyine zarar vermeden düşük yüzey 
pürüzlük (Ra,Rz) değerlerini yakalanmasını sağlar.
 

SAYFA: 20

Kurutma Granülleri 

Parça Ayırma Granülleri

Inox bilyalar, inox pinler, satalitler

Yüzey işlem prosesinde yardımcı malzemeler olarak yüksek 
parlatma amacıyla ceviz granülleri, kurutma ve temizleme 
amacıyla mısır granülleri kullanılır.

İşlem esnasında düz yüzeyli parçaların birbirine yapışmasına 
engel olmak amacı ile kullanılır.

İnox bilyalar, inox pinler ve satalitler diğer parlatma ürünleri-
dir. Metal yüzeylerde çok yüksek bir parlaklık elde edilir.

YÜZEY İŞLEM KİMYASALLARI

YÜZEY İŞLEM YARDIMCI MALZEMELERİ

SAYFA: 12-19

SAYFA: 6-9 

SAYFA: 10-11
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Başlıca Uygulamalar

ÇAPAK ALMA

PARLATMA / PÜRÜZSÜZLEŞTİRME

KÖŞE RADYÜSLEME

YAĞ ALMA / TUFAL ALMA

TEMİZLEME

KROM-X

Bu proses, metal, plastik, ahşap vb. malzemelerin üretimi sıra-
sında veya üretim prosesinden sonra işlendiğinde yüzeylerinde 
oluşan istenmeyen çapakları ve pürüzlülüğü gidermek için uygu-
lanan bir yüzey işlemidir.

Metal, plastik vb malzemelerden oluşan bir ürünün yüzeyinde-
ki yüzey pürüzlülüğü mikron seviyesinde iyileştirerek parlak bir 
yüzey elde etmek için uygulanan yüzey işlemidir. Bu işlem saye-
sinde pürüzsüz ve çok parlak yüzeyler elde edilir. 

Metal, plastik, ahşap vb. parçalarda üretim teknolojilerine ya da 
işlenme yöntemlerine bağlı olarak oluşan kesin kenar ve köşeleri 
yuvarlatma ve yumuşak hatlar elde etmek işin uygulanan bir 
yüzey işlemidir. 

Bu proses, özellikle metal ürünlerinde presleme veya talaşlı imalat
işlemlerinden sonra parça üzerinde kalan  istenmeyen yağ ve kir 
tabakalarını çıkarmak için kullanılan bir yüzey işlemidir. Ayrıca 
bu proses oksitlenmeye müsait ve korunmasız ortamlarda bekle-
yen metal parçalarda oluşan pas tabakasını çıkarmak için de 
kullanılmaktadır. 

Bu proses özellikle, metal, plastik ve ahşap esaslı parçaların 
yüzeylerinde bulunan toz ve kir tabakalarını temizlemek için 
kullanılan bir yüzey işlemidir. Bu işlem sonrasında temiz ve bir 
sonraki prosese (kaplama, boyama vb. ikincil işlemler) uygun 
yüzeyler elde edilir. 

Kromaş tarafından geliştirilmiş olan Krom-X® prosesleri, 
geliştirmiş olduğumuz diğer proseslerin tamamlayıcısı olup 
polisajı devre dışı bırakarak, yüzey kalitesini daha üst noktalara 
taşımaktadır.
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2,60



9

2,60
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Taşların boyutlarında bazı sapmalar olabilir:

10x10-15x15: %10 15x15-25x25:  %8 25x25-60x60:   %5 60x60-80X80:  %3
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KROMAŞ KİMYASALLARI AKILLI KODLAMA REHBERİ

2021 itibariyle Kromaş kimyasalları için sistematiğe dayalı akıllı kod uygulamasına geçiyoruz.
Kataloğumuz içerisinde bulunan ilgili tablolarda her ürünün yeni ve eski kod karşılaştırmasını
görebilirsiniz. 

Akıllı kodlama sistemimiz de başlangıç harfleri ürün tipini tanımlarken, kodları tamamlayan her bir rakam 
işlenecek malzemenin cinsini ve ürünün işlevlerini tanımlar. 

Örnek 1

Örnek 2

Örnek 3

İkincil İşlev: Temizleme

Birincil İşlev: Asidik Parlatma

İşlem Gören Malzemenin Cinsi: Demir Dışı Metaller

Ürünün Açıklaması: Kromaş Compounds (Kromaş Sıvı Kimyasalı)

İkincil İşlev: Temizleme

Birincil İşlev: Bazik Yağ Alma

İşlem Gören Malzemenin Cinsi: Tüm Metaller

Ürün Açıklaması: Kromaş Recycling ( Kromaş Geri Dönüşüm Kimyasalı)

İkincil İşlev: Korozyon Koruma

Birincil İşlev: Bazik Yağ Alma

İşlem Gören Malzemenin Cinsi: Demir / Çelik

Ürün Açıklaması: Kromaş Powder Paste ( Kromaş Toz Pasta)

KC 3 6 2

KR 4 4 2

KPO 1 4 1
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Ürünlerimiz ile ilgili tüm soru ve talepleriniz için uzman ekiplerimiz ile iletişime geçebilirsiniz. 

KROMAŞ ÜRÜN TİPLERİ TANIMLAMA
KC

KR

KPO

KPA

Kromaş Compounds

Kromaş Recycling

Kromaş POwder Paste

Kromaş PAste

Sıvı Kimyasallar 

Geri Dönüşüm Kimyasalları

Toz Kimyasallar 

Pastalar

1

2

3

4

5

6

7

8

KC

KR

KPO

KPA

Çelik - Demir

Paslanmaz Çelik

Demir Dışı Metal

Tüm Metaller

Plastik

Değerli Metaller (Au - Ag -Pl)

Doğal taş, Mermer

Korozyon Koruma

Temizleme

Asidik Yağ Alma

Bazik Yağ Alma

Çapak Alma

Asidik Parlatma

Bazik Parlatma

Aşındırma

Korozyon Koruma

Temizleme

Asidik Yağ Alma

Bazik Yağ Alma

Çapak Alma

Asidik Parlatma

Bazik Parlatma

Aşındırma

KC 362

KR 442

KPO 188

KPA 117

Sıvı Kimyasaldır, Demir Dışı Metaller için 
uygundur, birincil işlevi Asidik Parlatma 
yapmasıdır, Temizleme işlemi için de uygundur.

Geri Dönüşüm Kimyasalıdır, Tüm Metaller için 
uygundur, Birincil işlevi Bazik Yağ Almadır, 
Temizleme işlemi için de uygundur.

Toz kimyasaldır. Çelik ve demir için uygundur, 
yüksek aşındırma özelliğine sahiptir

Yüzey işlem pastasıdır. Çelik ve demir için 
uygundur, yüksek korozyon koruma özelliğine 
sahiptir, bazik parlatma için de uygundur.

1. Hane  2. Hane  3. Hane
Örnekler Kodun Açılımı

Ürün Tipleri  Rakam  İşlem Gören Malzemenin Cinsi Birincil İşlev  İkincil İşlev
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9

9,6

9,1

Malzeme
Kimyasal
Parça

Arıtma Sistemi
Santrifüj işlemi

Tasarruf Edilen
Su ile Proses
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9

9,6

9,1

Malzeme
Kimyasal
Parça

Arıtma Sistemi
Santrifüj işlemi

Tasarruf Edilen
Su ile Proses

ARS 140 B 1000 
Atık Su Arıtma Makinesi
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Ayna parlaklığındaki yüzeyler için Çevre Dostu yüzey işlem

Yüzey işlemin parlayan yıldızı

Kromaş, yüzey işlem alanında faaliyet gösteren 
ve proses çalışmalarını AR-GE boyutunda 
yürüten, dünyadaki birkaç firmadan biridir.

Endüstriyel üretimin en can alıcı noktası olan 
“yüzey işlem” problem ve çözümleri, bir çok 
sektörün öncelikli sorunudur.

Kromaş tarafından geliştirilmiş olan Krom-X® 
prosesleri, geliştirmiş olduğumuz diğer 
proseslerin tamamlayıcısı olup polisajı devre dışı 
bırakarak, yüzey kalitesini daha üst noktalara 
taşımaktadır.

Krom-X® prosesleri; Çelik, paslanmaz çelik, 
bakır, pirinç, zamak, altın, gümüş, plastik, yarı 
kıymetli taşlar ve daha bir çok ürüne yönelik 
çözümlerle, üretim sektörlerinin hizmetine 
sunulmuştur.
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Kromaş Metal ve Makine San. Ltd. Şti.

Ofice: İstanbul Tower Muratpaşa Mahallesi Uluyol Caddesi    
No:17-19 Kat:15 A-69-70-71 Bayrampaşa / İstanbul 
Telefon: +90 212 613 73 50 

Factory: Mimar Sinan Mah. Mimar Sinan Cad. No:70-1 / 1 Silivri - İstanbul

info@kromas.com - www.kromas.com.tr


