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YAPISAL GÜÇLENDİRME
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“Güçlenen Yapılarla Güvenli Gelecek”
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Kordsa Hakkında

1973 senesinde Sabancı Holding iştiraki olarak kurulan Kordsa, 40 yılı aşkın süredir sektörün 
lideri olarak önde gelen lastik üreticilerine güçlendirme ürünleri sağlamaktadır. Kordsa yıllar 
içerisinde güçlendirme alanındaki tecrübesini inşaat ve kompozit güçlendirme pazarlarına da 
aktarmıştır. Bugün, Dünya’da üretilen her 2 otomobil lastiğinden 1’ini ve her 3 uçak lastiğinden 
2’sini Kordsa güçlendirmektedir.

Kordsa ileri seviyedeki teknik yetkinliğiyle yüksek kalitede uçtan uca çözümler sağlamaktadır. 
“Tutkumuz Yaşamı Güçlendirmek” vizyonu ile müşterilerine, hissedarlarına ve çalışanlarına 
sürekli yatırım yapmaktadır. Kordsa’nın teknoloji ve pazar liderliği, kuvvetli global ayak izi 
ve güçlendirme teknolojilerindeki uzun yıllara dayanan tecrübesi sayesinde sahip olduğu 
“Güçlendirici/The Reinforcer” unvanı dünya genelinde kabul görmüştür. 

Kordsa, sahip olduğu güçlendirici unvanını endüstriyel fiber teknolojisi ile birleştirmiş ve 
İnşaat Güçlendirme İş Birimi’nin ilk ürünü olan Kratos markasını pazara sürmüştür ve Ar-Ge 
çalışmaları ile yenilikçi ürünler geliştirmeye devam etmektedir. Kratos Fiber, beton güçlendirme 
uygulamalarında hız, işçilik, enerji ve maliyet tasarrufu sağlamasının yanında başarılı ve 
sürdürülebilir inşaat projeleri için uzun süreli durabilite ve düşük karbon emisyonu avantajı ile 
inşaat sektörü için başarılı ve yenilikçi sentetik fiber donatıdır.

Kratos Fiber’den sonra ürün ailesine yeni katılan Kratos Yapısal Güçlendirme (Structural 
Reinforcement) Kordsa’nın sunduğu karbon elyaf takviyeli polimer (CFRP) bazlı yapısal 
güçlendirme sistemidir. Hem mevcut yapıların hizmet ömrünü arttırmak hem de daha dayanıklı 
yeni yapıların tasarım ve inşası için kullanılan yenilikçi güçlendirme sistemidir. Kratos Yapısal 
Güçlendirme sistemi; yüksek dayanımlı karbon kumaş, pultrize edilmiş ve reçinesi önceden 
emdirilmiş karbon plaka ve reçineden oluşur.

Global ayak izimizin yer aldığı pazarlardaki faaliyetlerimiz de tüm hızı ile devam etmektedir.
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Yapısal Güçlendirme Nedir, Neden İhtiyaç Duyulur?

Bir yapının kullanımı hizmet ömrü boyunca yük kapasitesi, işlevi, ihtiyaç duyulan yeterlilikleri 
güncel koşullar bakımından değişiklik gösterebilir. Yapının bu yeni ihtiyaçlara cevap verecek 
şekilde uyumlu hale getirilmesi gerekir. 

Mevcut yapılarda eğilme, kesme mukavemeti veya depremsel bazda yapısal eksikliklerin 
ortadan kaldırılması ve yapı performansının iyileştirilmesi için karbon elyaf takviyeli polimer 
(CFRP) kullanan güçlendirme teknolojileri geliştirilmiştir.

Buna göre, betonarme yapı sistemlerinin mevcut yapı elemanlarını güçlendiren CFRP, 
mukavemet ve deformasyonla ilgili yapı özelliklerini iyileştirmek ve yapının yük taşıma kapasitesini 
arttırmak için kullanılmaktadır.
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Kratos Yapısal Güçlendirme Sisteminin Avantajları

Kratos Yapısal Güçlendirme ürün grubu, yüzey şekline bağlı kalmaksızın tüm güçlendirme 
işlerinde kullanılabilmektedir. Güçlendirilen yapılarda hacim kayıplarını asgariye indirir. Ürünlerin 
hafif oluşu aynı zamanda işçilik açısından da kolaylık ve hızlı uygulanabilirlik sağlamaktadır. 
Yüksek dayanımlı karbon ipliklerle oluşturulmuş kompozit ürünlerin yoğunluğu az, dolayısıyla 
uygulanan yüzeye getirdiği ilave yük değeri ihmal edilebilecek kadar düşük kalmaktadır.

Güçlendirme uygulamaları içinde karbon kumaş uygulamalarının bir diğer avantajı da teknik 
yeterlilik olması koşuluyla, çelik veya betonarme mantolama uygulamalarının yerini alabilmesidir. 
Bu sayede alan kaybı minimuma indirilebilir.

Yapısal güçlendirme ürünleri sürdürülebilirlik açısından da büyük önem taşımaktadır. 
Mühendislik açısından uygun olan binaların güçlendirilmesi yıkılıp yeniden yapılmasına göre 
hem maliyet hem zaman avantajı yaratmakta hem de daha çevreci bir çözüm sunmaktadır.

Neden Yapıların Güçlendirilmesi Gerekir?

Korozyona bağlı 
oluşmuş hasarlar

Yapısal eksiklikler

Sismik 
iyileştirme

Yük taşıma kapasitesini  
arttırmak ve yapı  

performansını 
iyileştirmek

Yapının kullanım 
amacında değişiklik 

olması 

Yapısal hasar
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Kordsa, Kratos Yapısal Güçlendirme ürünleri 
kapsamında ACI 440.2R-17 ve ACI 318-
14, TR55 ve EUROCODE 2 ve çeşitli yerel 
kodları esas alarak projelerde yapısal tasarım 
aşamasında teknik destek sunmaktadır.

Kordsa müşterilerine, uygulama sırasında 
Kratos Yapısal Güçlendirme sisteminin doğru 
uygulamasının nasıl gerçekleştirileceğini 
gösterir. Ayrıca Kordsa, Kratos Yapısal 
Güçlendirme sistemi uygulama sonrası sahada 
ASTM D7522 standardına uygun çekme-
kopartma testi hizmeti sunmaktadır. Bu test 
ile birlikte Kordsa test raporu hazırlayarak 
uygulamanın uygun olup olmadığının sonucunu 
da müşterisi ile paylaşır.

Kratos Yapısal Güçlendirme Ürünleri

Kratos Yapısal Güçlendirme ürün grubu temel olarak 4 üründen oluşmaktadır. Bunlardan ilki 
yüksek çekme dayanımına sahip karbon ipliklerle Kordsa İzmit Tesisleri’nde tek doğrultuda 
dokunmuş olan karbon kumaş, Kratos C-Fabric’tir. İkinci ürün ise Kratos C-Fabric’in uygulandığı 
yerde rijitliğinin sağlanması ve birlikte kompozit bir malzemenin oluşturulması için kullanılan 
Kratos Prime Resin’dir. Ürün grubunun üçüncü ürünü ise tek doğrultuda uzanan karbon liflerin 
polimer esaslı epoksi reçine ile laminasyonu sonucu elde edilmiş yüksek elastisite modülüne 
sahip Kratos C-Plate’dir. Ürün grubuna ait son ürün ise Kratos C-Plate’in uygulanacak yüzeye 
yapıştırılmasını sağlayan Kratos Adhesive’dir.

Güçlendirme Projelerine Yönelik Teknik Hizmet
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Kratos C-Fabric ve Kratos Prime Resin

Kratos C-Fabric, sadece 0˚ yönünde uzanan karbon ipliklerin birbirine dikiş ipliği ile tutturularak 
oluşturulan tek katlı bir örgüdür. Kratos C-Fabric, dünyada bilinen en sağlam malzemelerden 
biri olan karbon lifler ile dokunmuştur. Sağlamlığına rağmen iplik yumuşaklığında olan lifler, 
kolayca istenilen şekle getirilmekte ve Kratos Structural Reinforcement ürün grubunun bir 
diğer üyesi olan Kratos Prime Resin özel epoksi reçinesi ile birlikte kullanıldığında rijit hale 
gelmektedir. Kratos Prime Resin ise Kratos C-Fabric için özel olarak üretilmiş iki komponentli, 
epoksi esaslı bir laminasyon reçinesidir. Kratos C-Fabric, Kratos Prime Resin ile birlikte 
betonarme kolon-kiriş gibi taşıyıcı yapı elemanlarına uygulandığında, bu elemanların taşıma 
gücü kapasitesini arttırmaktadır.

Kratos C-Fabric ve Kratos Prime Resin’in Kullanım Alanları

Kratos C-Fabric ve Kratos Prime Resin’in özellikle betonarme yapı elemanlarının 
güçlendirilmesinde sıklıkla kullanılır. Betonarme kolonlar ve perdeler Kratos C-Fabric ile sarılarak 
kesme ve basınç dayanımları ile sünekliklerinin artırılması sağlanır. Kolon ve perdelerin yanı 
sıra betonarme kirişlerin de sarılmasıyla bu elemanlar eğilme ve kesmeye karşı güçlendirilerek 
yük taşıma kapasitelerinin arttırılır.
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Güçlendirmenin yapılacağı elemanın yüzey hazırlığı ile uygulama başlar. Uygulama yüzeyi her türlü 
toz, kir, zayıf ve oynak parçacıklardan, çimento şerbeti kalıntılarından, yağ ve gresten arındırılmış 
ve kuru olmalıdır. Beton alt yüzey temiz, sağlam ve yeterli mukavemete haiz olmalıdır. Uygulama 
yüzeyi üzerindeki varsa sıva, boya kaldırılmalı, zayıf beton parçaları kırılıp yüksek mukavemetli tamir 
harcı ile tamir edilip eski haline getirilmelidir. Uygulama yüzeyi, en fazla yapışma dayanımını sağlamak 
amacıyla, basınçlı hava tutma vb. yöntemler kullanılarak temizlenmelidir. Kolon, kiriş gibi elemanların 
köşeleri pahlanarak en az 30mm yuvarlatılmalıdır, keskin yüzeyler Kratos Fabric’in karbon ipliklerinin 
kırılmasına ve bu da ürününün beklenen taşıma kapasitesi artışını sağlayamamasına sebep olacaktır. 
Uygulama sırasında uygulama yüzeyinin ve çevre sıcaklığının en az +5°C en fazla +30 °C olması, 
Kratos Prime Resin’in laminasyonu için elzemdir.

Yüzey hazırlığından sonra uygulamaya geçilir. Öncelikle uygulaması yapılacak yüzeyin geometrik 
özelliklerine göre Kratos C-Fabric maket bıçağı ile kesilerek hazır hale getirilir. Hazırlanan Kratos 
Prime Resin karışımı, rulo ile betona sürülür. Daha sonra Kratos C-Fabric, yüzey üzerine lifler 
doğrultusunda gerilerek el ile Kratos Prime Resin karbona iyice yapıştırılması sağlanır. Kumaş ile 
yüzey arasında hava kalmaması çok önemlidir. Kratos Prime Resin kumaş içine emilmesi için, rulo 
ile lifler doğrultusunda bastırılarak hava boşlukları alınmalıdır. Böylelikle Kratos C-Fabric’nin yüzeye 
tam olarak yapışması sağlanır. Yapıştırma esnasında hafif tırtıklı plastik rulo ile alttaki Kratos Prime 
Resin dışarıya çıkması sağlanır. Bu işlem tüm yüzeye homojen bir şekilde Kratos Prime Resin  
üst yüzeye çıkacak şekilde yapılır, Kratos Prime Resin yetersiz kalır ise tekrar Kratos Prime Resin 
çekilerek karbon lifleri epoksiye doyurulur.

Eğer yüzeye ikinci kat Kratos C-Fabric uygulanacaksa, Kratos C-Fabric’nin üzerine Kratos Prime 
Resin rulo ile sürülmeli ve lifli polimerin iki kat yapıştırıcı arasında lamine olması sağlanmalıdır.

Çok katlı lifli polimer uygulamalarında her kat arasında Kratos Prime Resin rulo ile sürülmeli ve 
lifli polimer kumaş rulo ile bastırılarak yapıştırıcı içinde lamine edilmelidir. Uygulanan yüzey üzerine 
sıva yapılacaksa, son kat üzerindeki Kratos Prime Resin kurumadan dişli kum serpilerek, yüzeyde 
sıvanın yapışmasını kolaylaştıracak pürüzler oluşturulmalıdır. Serpilen kum karbon elyaf ile yapılacak 
sıva arasında aderansı sağlar. Uygulama tamamlandıktan sonra Kratos C-Fabric ile kaplı yüzey her 
türlü darbeden, yangından ve güneş ışığından korunmalıdır.

Kordsa Kratos C-Fabric ürününü iki farklı alansal ağırlık seçeneği ile sunmaktadır bunlar 300 g/
m2 ve 600 g/m2’dir.

Kratos C-Fabric ve Kratos Prime Resin’in Uygulama Detayları
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KRATOS C-FABRIC TÜRLERİ VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Tip Kratos C-Fabric 300 Kratos C-Fabric 600

Genişlik (mm) 500 500

Çekme Dayanımı (MPa) 4000-5000** 4000-5000**

Elastisite Modülü (GPa) >235** >235**

Kopma Uzama (%) ~2** ~2** 

Alansal Ağırlık (g/) 300 600 

Birim Genişlikteki Rijitlik* (kN/mm) 40 80

Kumaş Nominal Kalınlık (/mm) 0.168 0.336 

Kratos C-Plate ve Kratos Adhesive

Kratos C-Plate tek doğrultuda uzanan karbon liflerin polimer esaslı epoksi reçine ile lamine 
edilerek elde edilmiş yüksek elastisite modülüne sahip plaka ürünüdür. Plaka, aynı kumaş gibi 
bilinen en sağlam malzemelerden biri olan karbon liflerin bir araya getirilmesi ile oluşturulmuştur. 
Kratos C-Plate ürününün, uygulanacak yüzeylere yapıştırılması için özel olarak geliştirilmiş olan 
Kratos Adhesive ürünü ile kullanılması gerekmektedir.

*Karbon kompozit sistem için katman başına düşen değer 
**Ürün performansı ham maddeye göre değişiklik göstermektedir. Detaylı bilgi için satış temsilcisi ile iletişime geçebilirsiniz. 
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Kratos C-Plate ve Kratos Adhesive’in Kullanım Alanları

Kratos C-Plate ve Kratos Adhesive özellikle betonarme kirişlerin ve döşemelerin eğilmeye 
karşı güçlendirilerek yük taşıma kapasitelerinin arttırılmasında kullanılır. Özellikle döşemelerde 
sonradan oluşturulan döşeme yırtıklarının sebep olduğu zayıflıkların giderilerek döşemenin 
güçlendirilmesinin sağlanmasında Kratos C-Plate ve Kratos Adhesive ürünleri önemli bir rol 
oynar.

Kratos C-Plate ve Kratos Adhesive’in Uygulama Detayları

Güçlendirmenin yapılacağı elemanın yüzey hazırlığı ile uygulama başlar. Uygulama yüzeyi, aynı 
Kratos C-Plate ile Kratos Adhesive uygulanmadan önceki gibi her türlü toz, kir, zayıf ve oynak 
parçacıklardan, çimento şerbeti kalıntılarından, yağ ve gresten arındırılmış ve kuru olmalıdır. 
Beton alt yüzey temiz, sağlam ve yeterli mukavemete haiz olmalıdır. Uygulama yüzeyi üzerindeki 
varsa sıva, boya, kırılıp kaldırılmalı, zayıf beton parçaları yüksek mukavemetli tamir harcı ile 
tamir edilip eski haline getirilmelidir. Uygulama yüzeyi, en fazla yapışma dayanımını sağlamak 
amacıyla, basınçlı hava tutma vb. yöntemler kullanılarak temizlenmelidir. Uygulama yüzeyi ve 
çevre sıcaklığı, Kratos Adhesive’in en iyi yapışmayı sağlaması için en az +5°C en fazla +30 °C 
olmalıdır.

Yüzey hazırlığı tamamlandıktan sonra projesinde gösterilen ölçülere ve uygulaması yapılacak 
yüzeyin geometrik özelliklerine göre Kratos C-Plate kesilerek hazır hale getirilir. Hazırlanan 
Kratos Adhesive karışımı, spatula ile 1-1,5 mm kalınlıkta hem uygulama yapılacak yüzeye hem 
de aynı kalınlıkta Kratos C-Plate ürününün yapıştırılacak yüzeyine sürülür. Daha sonra Kratos 
C-Plate ürünü, lifler doğrultusunda gerilerek şişme yapmayacak şekilde sabitlenmelidir. Plaka 
ile yüzey arasında hava kalmaması için plakaya rulo ile bastırılmalıdır.

Uygulama tamamlandıktan sonra Kratos C-Plate yüzeyleri her türlü darbeden, yangından ve 
güneş ışığından korunmalıdır, güneş ışığı görecek bir yere uygulanacak ise 7 gün içinde mutlaka 
tamir harçlarıyla yüzeyi kapatılmalıdır.

Kordsa Kratos C-Plate ürününü 2 farklı geometri seçeneği ile sunuyor.

KRATOS C-PLATE BOYUTLARI VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Tip 100 mm x 1.2 mm 100 mm x 1.4 mm

Genişlik (mm) 100 100

Kesit Kalınlığı (mm) 1,2 1,4

Çekme Dayanımı (MPa) >2000 >2000 

Elastisite Modülü (GPa) 165 165

Kopma Uzama (%) >1,5 >1,5
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Uygulama Alanları

Kratos Yapısal Güçlendirme Ürünleri yapısal elemanların eğilme ve/veya kesmeye karşı 
güçlendirilmesinde aşağıdaki uygulama alanlarında kullanılmaktadır.

• Hastahaneler ve Sağlık Yapıları

• Eğitim Yapıları

• Konutlar

• Kamu Yapıları

• Endüstriyel Yapılar

• Köprü ve Viyadükler

• Silo ve Bacalar

• Doğalgaz ve Petrol Boru Hatları

• Su Yapıları



12

Daha fazla bilgi için : 
kratos@kordsa.com
www.kordsa.com

www.kratosreinforcement.com


