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HAKKIMIZDA

TAŞKUT MÜHENDİSLİK

Teknolojiyi çok yakından takip eden, ürün yelpazemizi tüketicinin 
ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlayan ve sürekli yeni tespitler ile 
ürün çeşitliliğini arttıran bir ekibiz. Profesyonel teknik satış  ekibimizle 
müşterilerimizin sipariş, istek, beklenti ve sorunlarını büyük itinayla 
tespit etmekte, bir problem varsa hemen çözümlemekte ve ürün temini 
bazında süreklilik sağlamaktayız. Kaliteli, güvenilir ve sorumluluk sahibi 
şirket bilincimizle çalışmalarımızı sürdürmekte ve bu prensibi gelecek 
kuşaklarımıza da aşılamaktayız.

MİSYONUMUZ

Kaliteden asla ödün vermeden, üretim 
maliyetlerini minimuma indirebilecek 
teknolojiler geliştirmek ve profesyonel 
teknik kadrosu ile kusursuz, çevre 
ve canlı dostu, yüksek performanslı 
ürünler imal ve tedarik etmektir.

VİZYONUMUZ

Doğru kalite / fiyat / teslim / servis 
değerlerini sağlayarak geniş ürün 
yelpazemiz ile müşterilerimizin 
beklentilerini en üst düzeyde 
karşılamak.

DEĞERLERİMİZ 

•Rekabetçilik 
•Güven ve Adalet 
•Karşılıklı Saygı 
•Çevre ve İnsan Sağlığına
  Yüksek Sorumluluk Duygusu 
•Deneyim 
•Kalite Bilinci 
•Sürekli Gelişim İnancı
•İş Ahlakına Bağlılık 
•Dürüstlük
•Farklılık
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Yasal ve Diğer şartlara uygun faaliyet göstermek. 

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKAMIZ

NEDEN BİZ ?
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İNSAN VE ÇEVREYE DUYARLI
SENTETİK ENDÜSTRİYEL YAĞLAYICILAR
Sentetik bir yağ, geleneksel madeni 
yağlara göre daha yüksek derecede 
arıtılmış homojen kaliteli yağlar içererek, 
üstün bir koruma ve performans sağlar. 
Sentetik yağlar  homojen yapıları 
sayesinde , aşınmayı önleme, parçaları 
temiz tutma, kolay akış, akışkanlığın 
korunması, pas önleme ve sürtünmeyi 
azaltma , yüksek ısı dayanımı gibi çeşitli 
avantajlar sunarak geleneksel yağlara 
göre daha uzun kullanım ve düşük tüketim 
sağlar.

 

ÇEVRE , İNSAN SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
 
Dünyada artan ekonomik ve sosyal baskılar, 
metal işleme sıvısı formülatörlerinin 
toksik olmayan, çevreye uyumlu, en son 
AB yönetmelik ve direktiflerine uygun, 
aynı zamanda ürün ömrünü maksimum 
sürelere uzatan, uygun limitler içinde kalan 
biyolojik ve kimyasal parametrelere sahip 
formülasyonlar yaratmaya yöneltmiştir.

ENDÜSTRİYEL YAĞLAYICILAR
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REFERANS ADI KULLANIM YERİ
TAŞLAMA SIVILARI
Dogacool 1010 Taşlama Sıvısı Taşlama Tezgahları
Dogacool 1035 Taşlama Sıvısı- Boron Free Taşlama Tezgahları

METAL İŞLEME SIVILARI
Dogacool 2025 Metal İşleme Sıvısı Üniversal CNC Metal İşleme Tezgahları
Dogacool 2030 Metal İşleme Sıvısı Üniversal CNC Metal İşleme Tezgahları
Dogacool 2060 Metal İşleme Sıvısı Orta ve Zor Operasyonlar İçin
Doğacool 2550 Metal İşleme Sıvısı Broş-Klavuz Çekme -Zor Operasyonlar Aluminyum İşleme

PRES FORM VERME KESME SIVILARI
Dogacool 3060 Pres Form Verme Kesme Sıvısı Pres kesme ve orta form verme operasyonları
Doğacool 3550 Pres Form Verme Kesme Sıvısı Pres Kesme Orta,Zor Form Verme Operasyonları
Doğacool-3090 Minimal Yağlama Yağı Püskürtme,Yağlama,Kesme Operasyonları İçin

DÖVME VE KALIP AYIRICI  SIVILARI
Dogacool 4060 Sent.Silikonlu Al.Döküm.Kalıp Ayırıcı Aluminyum Basınçlı Döküm operasyonları
Dogacool 4066 Sent.Silikonsuz Al.Döküm.Kalıp Ayırıcı Aluminyum Basınçlı Döküm operasyonları
Dogacool Forge S Sentetik Sıcak Dövme Yağı Çelik,Demir,Aluminyum ,Pirinç dövme operasyonları
Dogacool 4025 Sentetik Plastik-Kalıp Ayırıcı Plastik,kauçuk kalıp ayırıcı-Hazır karışım
Doğacool 4000 Sentetik Beton Kalıp Ayırıcı Beton Tahta,Plywood,Çelik Kalıplarda 

METAL PAS ÖNLEYİCİLER - KORUYUCULAR     
Doğacool 6642 Pas Önleyici,Koruma Sıvısı - Sentetik Solventsiz Metal parçaların paslanmasını önlemek için uygulama
Doğacool 6640 Pas Önleyici,Koruma Sıvısı - Sentetik Solventsiz Metal parçaların paslanmasını önlemek için uygulama
CAM KESME SIVILARI 
Doğacool 7020 Cam Kesme İşleme Sıvısı Cam kesme ve işleme operasyonlarında
METAL İŞLEME  SIVILARI SERVİS - BAKIM 
Doğacool 8010 Köpük Kesici Metal işleme sıvılarında köpük kesici
Doğacool 8020 Biosit Metal işleme sıvılarında bakteri yok edilmesi
Doğacool 8030 PH Ayarlayıcı Metal İşleme Sıvılarında PH dengesini korumak için
METAL YIKAMA DETERJANLARI
Dogaclean Sistem Cleaner Sistem Temizleyici Tezgah İçi ve Dışı Sistem Dezenfektan Sıvısı
Doğaclean 9901 Yağ alma+Çapak Alma+parlatma Sıvısı Metal Temizleme -Vibrasyon Çapak Alma,Yağ Alma Sıvısı
Doğaclean 9913 Metal Yıkama Kimyasalı Metal Yıkama Operasyonları-Demir,Çelik,Döküm,Prinç
Doğaclean 9915 Metal Yıkama Kimyasalı-Boron free Metal Yıkama Operasyonları-Demir,Çelik,Döküm,Prinç
Doğaclean 9040 Metal Temizleme-Yağ Alma Sıvısı Manuel,Püskürtme,Daldırma Metal Temizleme Sıvısı
Doğaclean 9045 Metal Temizleme-Yağ Alma Sıvısı Manuel,Püskürtme,Daldırma Metal Temizleme Sıvısı
Doğaclean 9030 Metal Temizleme-Yağ Alma Sıvısı Manuel,Püskürtme,Daldırma Metal Temizleme Sıvısı
FABRİKA GENEL TEMİZLİK MALZEMELERİ  
Doğaclean 10001 Operatör El temizleme Kremi Operatörler,Bakımcılar Hijyenik El Temizliği için
Doğaclean 10002 Operatör El temizleme Sıvısı Operatörler,Bakımcılar Hijyenik El Temizliği için
Doğaclean 10003 Operatör El temizleme Köpüğü Operatörler,Bakımcılar Hijyenik El Temizliği için
Doğaclean 10004 Ağır Kir Yağ Temizleme Sıvısı Makine- Platform-Kalıp vb Temizlikler için
Doğaclean 10005 Zemin Yıkama-Temizleme Sıvısı Fabrika Atelye yer yıkama makinaları için
Doğaclean 10006 Genel Temizlik Sıvısı Antibakteriyel Fabrika Atelye Genel Temizlik için
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Hedefimiz, sadece bir tedarikçi 
olarak değil, çözüm ortağınız 
olarak, insan sağlığı ve çevre 
faktörlerini ön planda tutarak, 
verimliliğinizi arttırmak ve toplam 
maliyetinizi düşürmektir. Yeni 
jenerasyon ürünlerimiz, üst düzey 
insan sağlığı ve çevre faktörlerini, 
işleme performansı ile buluşturarak 
güvenilir çözümler oluşturur. Her 
türlü metalin en hafif operasyondan 
en ağır operasyona kadar işlemeye 
yönelik ürünlerimiz mevcuttur
 

SU BAZLI METAL İŞLEME SIVILARINDA KARŞILAŞILAN PROBLEM NEDENLERİ
 
Su bazlı metal işleme sıvılarından azami fayda elde etmek için sıvıların 
etkili bir şekilde takibi zorunludur. Sıvılarda genelde yaşanan problemlerin 
nedenleri aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Doğru konsantrasyonda kullanım, 
muhtemel problemleri büyük ölçüde önler. Muhtelif sıvı takip araçları sıvı 
takibinde işletmecilere yardımcı olur.

İŞLEME SIVISI MALİYETİ

Makina Atıl Zamanı Maliyeti

Hatalı Ürün Red Maliyeti

Takım Maliyeti

İşçilik Maliyeti

Atık Arıtma Maliyeti

METAL İŞLEME SIVILARI
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PRES KESME ve FORM VERME YAĞLARI

Çeşitli form verme prosesleri için geliştirilmiş, 
güçlü film oluşturabilen ve kolay temizlenebilme 
özelliğine sahip geniş bir yelpazeyle 
müşterilerimize hizmet vermekteyiz.

•	 Su karışımlı form verme yağları
•	 Düz yağ tipi EP katıklı form verme yağları
•	 Pastalar 

PLASTİK KALIP AYIRICILAR

•	 Plastik enjeksiyon makinelerinde plastik ham 
maddenin kalıplara yapışmasını engelleyen, 
ayırıcı olarak kullanılan bir üründür.

•	 Yanıcı değildir.
•	 Leke bırakmaz
•	 Su bazlıdır. 

PAS KORUYUCULAR 

Yenilikçi pas koruyucu ürünlerimiz klasik 
solvent bazlı su uzaklaştırıcı pas koruyucuların 
alternatifi, çevreci ve yüksek kullanıcı 
güvenirliğine sahip ürünlerden oluşmaktadır. 
Özel hidrokarbonlar kullanılarak formüle 
edilmiş düşük viskoziteli, çok hafif yağlı 
film tabakası oluşturan, su uzaklaştırıcı 
pas koruyucular ile solvent bazlı ürünlerin 
performansı aşılmaktadır. Bu ürünler aynı 
zamanda solvent buharı oluşturmadığı için 
çalışma ortamları temiz kalmaktadır. Yüksek 
parlama noktaları sayesinde yangın riskleri 
minimize edilmektedir. Su karışımlı pas 
koruyucular güçlü pas koruma ile düşük maliyeti 
bir arada sunmakta olup kolay temizlenebilme 
özelliğine sahiptirler.

•	 Su karışımlı özel pas koruyucular
•	 Özel hidrokarbon bazlı su uzaklaştırıcı pas 

koruyucular

ENDÜSTRİYEL YAĞLAYICILAR
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ENDÜSTRİYEL TEMİZLEYİCİLER
 
Parça temizleyicilerden makina ve sistem 
temizleyicilere kadar geniş yelpazemiz ve 
yenilikçi ürünlerimiz ile müşterilerimizin 
hizmetindeyiz. 

•	 Makina ve sistem temizleyiciler 

•	 Sprey tipi, uzun ömürlü, üstün köpük 
kontrollü parça temizleyiciler 

•	 Hem soğuk hem sıcak yağ almada 
kullanılabilen daldırma tipi yağ alıcılar 

•	 Ultrasonik temizlemeye yönelik yağ alıcılar

•	 Tiner ve klorlu solvent alternatifi sıfır VOC 
çevreci temizleyiciler

ALÜMİNYUM BASINÇLI  DÖKÜM KALIP AYIRICILAR
 
Alüminyum basınçlı döküm prosesine yönelik kalıp 
ayırıcı ürünlerimiz, piston yağlama ve benzeri yardımcı 
ürünlerimizle alüminyum döküm sektörüne hizmet 
vermekteyiz.

Su karışımlı kalıp ayırıcı sıvılarımız, sentetik
teknolojileriyle, üstün kalıp ayırma performansı, iyi 
yüzey kalitesi sağlamakta ve kalıplar temiz kalmaktadır. 
Özel formülasyonları gereği ürünlerimiz insan sağlığı 
ve çevre açısından en son standartları karşılamaktadır.

•	 Su karışımlı yüksek performanslı sentetik alüminyum 
basınçlı döküm kalıp ayırıcılar

•	 Büyük ve geniş yüzeyli parçaların dökülmesine 
yönelik su karışımlı kalıp ayırıcılar 

•	 Piston yağlama ürünleri

ENDÜSTRİYEL YAĞLAYICILAR
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DÖVME YAĞLARI
 
Özel sentetik grafit bazlı ürünler ile 
grafit ihtiva etmeyen tam sentetik dövme 
yağlarımız yüksek ısılarda bile kalıp 
yüzeyinde iyi bir koruyucu film tabakası 
oluşturur. Kalıp aşınmasını azaltır, kalıpların 
ömürlerini uzatır. 
•	 Su karışımlı grafit bazlı dövme sıvıları 
•	 Tam sentetik grafit ihtiva etmeyen 

dövme sıvılar

BETON KALIP AYIRICILAR
 
Yeni nesil özel film oluşturucu katıklar içeren yüksek 
performanslı beton kalıp ayırıcılarımız en son REACH ve 
Avrupa Birliği çevre ve insan sağlığı standartlarına uygun 
ürünlerdir. Beton ile kalıp arasında film oluşturarak 
betonun kalıptan kolayca ayrılmasını, iyi beton yüzeyi 
elde edilmesini ve uzun kalıp ömrü sağlar. 
•	 Çelik kalıplar için kalıp ayırıcılar 
•	 Plywood ve ahşap kalıplar için kalıp ayırıcılar

RODAJ VE CAM İŞLEME SIVILARI
 
Yüksek performansa sahip rodaj ve cam 
işleme sıvılarımız iyi yüzey finişi, uzun 
takım ömrü, yüksek operasyonel temizlik 
ve uzun depo ömrü sağlamaktadır.

Yenilikçi ürünlerimiz insan sağlığı ve 
çevre açısından en son standartları 
karşılamaktadır. 
•	 Rodaj ve cam işleme sıvıları 
•	 Cam kesme yağları Temizleyiciler

ENDÜSTRİYEL YAĞLAYICILAR
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DOĞACOOL 10001

AVANTAJLARI

•	 Cildi derinlemesine temizler.  
•	 Eldeki tüm boya çeşitleri , katı-sıvı yağlar, zift , katran , 

vernik , tutkal gibi her türlü inatçı ve yapışkan  kirliliği cilde 
zarar vermeden  temizler .  

•	 Dermatolojik testten geçmiştir .   
•	 İçerdiği lanolin sayesinde cildi yumuşak tutar .
•	 Hoş kokuludur , istenmeyen kokuları bertaraf eder . 
•	 Çevre dostudur , doğada yok olur.
•	 Suyun bulunmadığı ortamlarda susuz da kullanılabilir.

 GRANÜLLÜ EL TEMİZLEME KREMİ

Ambalajlar	0,5L	,	1L	,	3L	,	18L	,	30L
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HER DAMLASINA DEĞER
 
Cimcool 100 yılı aşkın bir süredir 
metal işleme sektörüne inovatif 
çözümler sunan Milacron firmasının alt 
kuruluşudur.Dünyanın en önemli metal 
işleme marklarından biridir. 

Sektörler  
Cimcool  , Havacılık , Otomotiv , Cam  
,Makina ve Boru sektörü gibi birçok 
sektöre hizmet etmek için bilgili ve 
deneyimlidir. Bu pazarların  benzersiz 
taleplerini karşılamak için özel ürünler 
geliştirmiş ve geliştirmeye devam 
etmektedir. 

Cimcool ürünlerini kullanarak metal 
işleme  operasyonunuzda üretkenliğinizi 
arttırmanın ve zamandan tasarruf 
etmenin yollarını keşfedin!

CIMPRO İŞLEME SERİSİ
CIMTECH İŞLEME SERİSİ
CIMPERIAL İŞLEME SERİSİ
CIMSTAR İŞLEME SERİSİ
CIMSHIELD İŞLEME SERİSİ
MİLFORM FORM VERME SERİSİ

MİLFORM FORM VERME SERİSİ

Yağlama özelliği yüksek, 
derin çekme, sıvama gibi zor 
operasyonlarda  kullanılan özel 
katıklar içeren su ile karıştırılarak 
kullanılabilen, özel sıvama-çekme 
sıvılarıdır.
 

ÜRÜN    TAŞLAMA   KESME

DÖKME 
DEMİR

ÇELİK ALUMİNYUM
ALAŞIMLAR

DÖKME 
DEMİR

ÇELİK ALUMİNYUM 
ALAŞIMLAR

CIMPRO
48FF

CIMSTAR
31-56FF

     

CIMSTAR
31-51FF

CIMPERIAL
181 FF

CIMPERIAL
861 FF
	

METAL İŞLEME SIVILARI
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Gres Yağları
Ürün   NLGI  Numarası  Sabun Cinsi Çalışma Sıcaklığı °C
Beyaz Gres 00 , 0 , 1 , 2 , 3 Lityum  -20 / +120
Kauçuklu Gres 1 , 2 , 3 Kalsiyum  -10 / +80
Kırmızı Gres 1 , 2 , 3 Kalsiyum  -10 / +80
EP II Beyaz Gres 00 , 0 , 1 , 2 , 3 Lityum -30 / +120
Kompleks Gres 1 , 2 , 3 Lityum - Kalsiyum -20 / +105
Molibdenli Gres 1 , 2 , 3 Lityum -30 / +130
Lityum Kompleks Mavi 
Lifli Gres

2 , 3 Lityum Kompleks -30 / +130

Lityum Kompleks
Yüksek Damlamalı Gres

2 , 3 Lityum Kompleks -30 / +130

Endüstriyel Yağlar
Ürün ISO Viskozite Sınıfı Tipleri
HİDROMOL Hidrolik Sistem 
Yağları

10 , 22 , 32 , 46 , 68 , 100 , 150
Yüksek Viskozite Endeksli , Çinko ve 
Külsüz , Özel filtre edilmiş

Kızak Yağları 68 , 150 , 220 -

Kapalı Sistem Dişli Yağları
46 , 68 , 100 , 150 , 220 , 320 , 

460 , 680
-

Türbin Yağları 32 , 46 , 68 , 100 , 150 -
Kompresör Yağları 32 , 46 , 68 , 100 Mineral Bazlı , Sentetik Bazlı
Kesme Yağları 10 , 15 , 20 , 27 -
Metal İşleme Sıvıları - Bor  Yağı 
Isı Transfer Yağları 32 -
Kalıp Yağları 17 , 8 Su Karışımlı , Pür
Kaya Matkap Yağı 46 , 100

TEKSTİL YAĞLARI
Ürün ISO Viskozite Sınıfı
İğne Yağları 15 , 25
Harman Yağları 17
Kopça Yağları 22 , 32

GENEL AMAÇLI YAĞLAR
Ürün SAE Viskozite Sınıfı

MOLİBA GRUBU 10 , 20 , 30 , 40 , 50
Motorlu Ağaç Testeresi Zincir Yağı -

MADENİ YAĞLAR
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DENİZ YAĞLARI
Ürün AMBALAJ
SEAMOL Deniz DİZEL 180 KG
Yüksek TBN li Deniz DİZEL 180 KG

OTOMOTİV YAĞLARI
Ürün SAE VİSKOZİTE SINIFI

GRADO SERİSİ 0W - 30 , 5W - 30 , 5W - 40 , 10W - 40 , 15W - 40 , 20W - 50 
BOA SERİSİ 5W - 30 , 10W -- 30 , 10W - 40 , 15W - 40 , 20W - 50 , 
DİZEL - BENZİNLİ HD GRUBU 10W  , 30 , 40 , 50
MOLTRAK SERİSİ 15W - 40 , 20W - 50 
EOLO SUPER SERİSİ 10W - 40 , 15W - 40 , 20W - 40
TRANSMOL SERİSİ 80W , 90 , 140 , 80W - 90 , 85W - 90 , 80W - 140 , 75W - 80 , 75W - 90 , 75W - 80E , 75W - 90 E 

ATF SERİSİ DEXRON II , DEXRON II S , DEXRON III
TRANSMİSYON SERİSİ 10W , 10W - 30  , 30 , 50

OTOMOTİV ÖZEL ÜRÜNLER
Ürün AMBALAJ

Süper Antifriz 1L , 3L , 16 KG , 180 KG , 200 KG
Hazır Antifriz 1L , 3L , 16 KG
Organik Antifriz 1L , 3L , 16 KG , 200 KG
Hazır Organik Antifriz 1,5L , 16 KG
Oto Cam Suyu Kışlık (-30) 1L , 4L
Oto Cam Suyu Yazlık 1L
Direksiyon Yağı 1L
Hidrolik Fren Yağı DOT 3 0.5L , 200 KG , 210 KG
Hidrolik Fren Yağı DOT 4 0.5L , 200 KG , 210 KG
M OIL AdBlue 5L , 10L , 20L , 30L , 1000L

MADENİ YAĞLAR
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KULLANIM ALANLARI

•	 Delme
•	 Diş açma
•	 Kılavuz çekme
•	 Raybalama
•	 Kesme
•	 Broşlama
•	 Ovalama
•	 Tornalama

AMBALAJLAR 
0.5 Kg , 5 Kg , 25 Kg , 200 Kg

HTD 
Çok zor kesme operasyonları için 
geliştirilmiş yüksek seviyelerde 
basınç katkıları bulundurur. Yüksek 
çekme mukavemetine sahip 
çelik malzemeler ile paslanmaz 
malzemeler , sertleştirilmiş çelik 
malzemelerde işleme kolaylığı ve 
kesicilerin ömrünü ciddi miktarda 
arttırır.
AVANTAJLARI

•	 Kesici ömürlerinde ciddi artış 
sağlar.

•	 Sert malzemelerde  işleme 
kolaylığı sağlar.

•	 Zararlılık işaretleri etiketi
     bulunmamaktadır.

DELME , KESME VE KILAVUZ ÇEKME YAĞI



www.taskut.com.tr  - info@taskut.com.tr www.taskut.com.tr  - info@taskut.com.tr14 15

AEROSOL SPREYLER

ELEKTRİKLİ EKİPMAN TEMİZLEYİCİ

30.000 Volta kadar dayanıklıdır. Metaller üzerinde 
aşınma yapmaz ve tortu bırakmaz. Parlama nok-
tası yüksek olmadığından güvende kullanılabilir. 
Yağı, gresi, parafini temizler. Monte ve demonte 
olarak motor, filtre baskı makinaları ve üniteleri-
nin temizliğinde kolayca kullanılır. 

 SOLVENTLİ METAL KALIP KORUYUCU KAPLAMA 

İçeriğindeki özel yağlar ve koruyucular sayesinde 
metalde bir nevi paslanmaz özellği verir. Suyu ve 
nemi uzaklaştırır. Su ve parça arasına giderek 0,6 
mikron kalınlığında koruyucu bir yağ filmi oluştu-
rur. Islanmış metallerin ara depolamısında, mon-
taj ve imalatta parçaların korozyondan korunma-
sında başarı ile tatbik edilir. Kapalı yerlerde 12-24 
ay pastan ve korozyondan korur.

 ZİNCİR DİŞLİ YAĞLAYICI

Arındırıcı ve paslandırıcı ortamdaki tüm zincir ve 
dişlilerin yağlamasında ve korumasında kullanı-
lır. Ayrıca rulman, vites kutusu, merdane, zincir, 
debriyaj ve tel kablolarda, yön dişlileri, kremayer, 
klitdişli ve pinyonlarında, dizel ve elektirik loko-
matifleri ve cer motor dişlileri tamponlayarak, şok 
yüklerin zararlarına ve pasa karşı korur, kalıcı bir 
film tabakası oluşturur. 

 PAS SÖKÜCÜ

Pas sökücü ve yağlayıcı sprey tüm metal sıkışık-
lıklarını, tutukluk yapan civataları, paslanmış tüm 
bağlantı elemanları tüm bağlantı elemanları an-
ti-rust özelliği sayesinde gevşeterek tekrar işlev-
lik kazandırır. Kama yatakları, klavuz yataklarına 
gevşetir. Fren kumada çubuklarının, araç zicirle-
rinin bakımı sağlayarak sorunsuz çalışmasına yar-
dımcı olur. Gıcırdamalarını ve ötmelerini önler. En 
önemli özelliği hızlı sızarak ilerlemeleri ve yağla-
malarıdır, bu sayede en  kısa sürede sonuca ulaşır. 
Elektirik soketlerinde su yalıtıcılık özelliği taşır. 
Kaçak akımlara engel olur. Anestesi çubuğu saye-
sinde zor ulaşılan bölgelrde dahil kolay kullanım 
sağlar. Bunun yanında ileride sıkışması, paslanması 
muhtemel parçalara tatbik edildiği zaman koruma 
ve bakım yaparak parçanın ömrünü uzatır. 

 

AĞIR KİR YAĞ GRES TEMİZLEYİCİSİ

Limon esanslı, çok amaçlı yüzey temizleyi-
cisidir. Her çeşit metalde güvenle kullanabi-
leceğimiz bir temizleyicidir. Metal yüzeyleri 
yağdan, tutkaldan,  kirden ve tozdan arındı-
rarak temizler. Plastik, cam ve porselen yü-
zeylerde rahatça kullanılır. Boyalı  yüzeylere 
tatbik edilebilir.

 
KIZAK YAĞI 

İçeriğindeki özel yağlar ve koruyucular saye-
sinde metale çok iyi tutulur. Yağlama kabili-
yeti yüksektir. Kullanıldığı yüzeylerde koroz-
yonu engeller, metali korur.Tezgahların kızak 
ve tablalarının yağlanması için geliştirilmiş-
tir. Makina yataklarında çizilme meydana 
gelmemesini, titreşim ve tutuklukları önler.

 
ÇOK AMAÇLI GRES

Yüksek kaliteli madeni baz yağlar ile aşın-
mayı, oksidasyonu paslanmayı ve korozyonu 
önleyen üstün teknoloji ürünü bir katkı pa-
ketinden oluşur. Ağır ve darbeli yükler so-
nucu oluşabilecek aşınmaları önler. Pas ve 
korozyona karşı ekstra koruma sağlar. Su ile 
yıkamaya karşı üstün koruyuculuğu sayesinde 
titresim ve ağır yük altında çalışan rulman, 
şasi elemanları ve süspansiyon bağlantıları 
için özellikle önerilir. Çevre dostudur;kurşun 
ve nitril içermez.
 

FREN BALATA TEMİZLEYİCİ

Diskli ve kampanalı frenler,debriyaj bala-
talarında her tür metal yüzeylerde kir,toz,-
yağ,gres ve yapışkansı maddeleri temizlemek 
amacıyla yapıştırılacak ve sızdırmaz hale ge-
tirilecek yüzeylerde kullanılır.
Genel tabir olarak “ FREN BALATA TEMİZLEYİ-
CİSİ” geçmesine rağmen bir çok amaçla kul-
lanılan silikonsuz solvent bazlı temizleyicidir.
Sıktıktan sonra minimum bir kaç dakika bek-
leyin,kendiliğinden çözecektir.
Yüzeye göre ,temizleyici sıktıktan sonra te-
miz bezle silin,gerekirse işlemi tekrarlayın.
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SENTETİK GRESLER
Ürün Kodu  NLGI dereceleri Çalışma Sıcaklık Aralığı Not

 
SG - 330 2 , 0 , 00 , 000   -40 °C ila 250 °C Gıda onaylı  yüksek performanslı sentetik gres

SENTETİK ÇOK AMAÇLI GRESLER
SG - 360 2 , 0 , 00 , 000   -40 °C ila 240 °C Yüksek performmanslı Teflon/PTFE ile birlikte , bir lityum kompleks sabun yoğunlaştırıcı içerir
SG - 450 2 , 0 , 00 , 000   -40 °C ila 260 °C EP MoS2 li lityum kompleks sabun yoğunlaştırıcı gres. Ekstrem basınçlı uygulamalar için geliştirilmiştir
SG - 455 2 , 0 , 00 , 000   -40 °C ila 260 °C Çeşitli endüstriyel amaçlara yönelik , çok amaçlı lityum kompleks sabun bazlı grestir

SENTETİK SUYA DAYANIKLI GRESLER
SG - 390 2   0 °C ila 250 °C Suya dayanıklı düşük RPM gresi , düşük devirli yataklar ve motorların söz konusu olduğu uygulamalar için geliştirilmiştir
SG - 361 2   0 °C ila 240 °C EP katkılı suya dayanıklı erimez gres ,Dikey kurutma mesafe tamburu yatakları için formüle edilmiştir
SG - 440 2   0 °C ila 250 °C Glikol bazlı  suya dayanıklısentetik gres Yüksek su itici özellikte  düşük devir uygulamalar için formüle edilmiştir
SG - 900 2   -50 °C ila 220 °C Silikon bazlı suya dayanıklı özel kompleks lityum sabun ile yoğunlaştırılmıştır

SENTETİK YÜKSEK SICAKLIĞA DAYANIKLI GRESLER
SG - 370 2   -35 °C ila 240 °C Senntezlenmiş bir hidrokarbon sıvı ve sabunsuz yoğunlaştırıcıdan , özel endüstriyel uygulamalar için  formüle edilmiştir
SG - 460 2   -30 °C ila 280 °C EP  katkısıyla ekstem basınca dayanıklı erimeme özellikli MoS2  içeren yüksek sıcaklık gresidir
SG - 500 2   -30 °C ila 760 °C Ekstrem Sıcaklıkların olduğu uygulamalar için geliştirilmiş TEFLON/PTFE  içeriği ürünün 760 derecede boru yvi kayma testinden geçmesini sağlar

SENTETİK YÜKSEK PERFORMANS GRESLERİ
SG - 1450 2   -50 °C ila 280 °C Sıcaklıkta erimeyen Sıcak hadde uygulaması için 5000 ton a kadar uygundur
SG - 1370 2   -60 °C ila 225 °C Orta RPM yüksek yük gresi , Bu ürün ağır yükler altında kusursuz aşınma korunması sağlar . 3000 RPM ye kadar çalışır
SG - 1360 2   -60 °C ila 225 °C Yüksek RPM gresi .Cer makinesinin çevre üst silindir burç yatağı gibi yüksek RPM uygulamaları için formüle edilmiştir. 10000 RPM ye kadar çalışır
SG - 1410 2   -50 °C ila 180 °C Ultra yüksek RPM gresi , Cnc spindle ları için tasarlanmıştır . 30000 RPM ye kadar çalışır
SG - 1660 2   -35 °C ila 250 °C Uzun ömürlü teflon /PTFE gresi. Yükesek sıcaklıklı düşük RPM gergi zinciri yataklarının yağlanması için formüle edilmiştir . Ortalama etkin ömrü  6000 saate kadardır
SG - 6600 2   -35 °C ila 250 °C Ultra uzun ömürlü PTFE gresi.Yükesek sıcaklık düşük RPM gergi zinciri yataklarının yağlanması için formüle edilmiştir . Ortalama etkin ömrü  8000 saatin üzerindedir.

SENTETİK AÇIK DİŞLİ VE ÇELİK HALAT GRESLERİ
SG - 225 NA   -4 °C ila 260 °C Göbeğe kadar işleyecek ve 3 - 4 dakika içinde dokunulabilecek kadar kuruyacak şekilde formüle edilmiştir
SG - 250 NA   -4 °C ila 260 °C Sürtünme yüzeylerinin muhafaza veya dişli kutusu ile çevirilmemiş ortamlarda çalışması için formüle edilmiştir

SENTETİK MACUNLAR
SG - 640 NA   -20 °C ila 196 °C Sentetik dişli koruyucu macun . MoS2 partikülleri içeren kararlı bir süspansiyn olarak formüle edilmiştir
SG - 650 0   -25 °C ila 450 °C Sentetik MoS2 li macun .Düşük sürtünmeli tertibat yardımcısı , yüksek  sıcaklıklarda çalışma için uygundur
SG - 660 NA   -25 °C ila 450 °C Sentetik Teflon / PTFE  macun . Ultra uzun süreli yağlama uygulamaları için geliştirilmiştir
SG - 920 2   -20 °C ila 200 °C Sentetik Silikon vakumlu macun . DMSI 450 / 10 eşdeğeri silikon macundur
SG - 2260 2   -35 °C ila 250 °C Sentetik Ayna çenesi macunu. Kesikli yüklere tabi yatak , kilitleme tertibatı ve sürgüler için geliştirilmiştir
SG - AS Cu 2   1100 °C ye kadar Sentetik Bakır macun.Koruma sağlayan özel bir taşıyıcı içerisinde yüksek yoğunluktaki bakır tanecikleri ile formüle edilmiş  kararlı,erimez yüksek sıcaklık kayma önleyici.
SG - AS Zn 2   250 °C  ye kadar Sentetik Çinko macun.Koruma sağlayan özel bir taşıyıcı içerisinde yüksek yoğunluktaki  saf çinko tozu ile formüle edilmiş kararlı,erimez yüksek sıcaklık kayma önleyici.



www.taskut.com.tr  - info@taskut.com.tr www.taskut.com.tr  - info@taskut.com.tr16 17

SENTETİK YAĞLAR

NotÜrün Kodu  Viskozite Dereceleri Çalışma Sıcaklık Aralığı Not

SF - 330 32,46,68,150,220,320,460,680   -40 °C ila 260 °C PAO bazlıToksik olmayan onaylı gıda sınıfı yağdır 
SENTETİK HİDROLİK YAĞLARI

SF - 310 32,46,68,120,180   -50 °C ila 250 °C PAO bazlı Extrem koşullar için uygundur
SF - 315 46 ,68,120   -30 °C ila 350 °C Ester Bazlı sentetik yüksek sıcaklığa dayanıklıdır

SENTETİK ÖZEL YAĞLAR
SF - 1000 350,1   -50 °C ila 300 °C Silikon Bazlı Dimetil-Poli-Siloksan. 
SF - 1100 10,15   -50 °C ila 220 °C İğlerin yağlanması içindir leke ve karbon tortusu bırakmaz

SENTETİK DİŞLİ YAĞLARI
SF - 400 100 ,150,220,320,460,680   -40 °C ila 250 °C PAO bazlı Dişli kutularu için tasarlanmıştır
SF - 410 2000,4800,7000   -8 °C ila 250 °C PAO bazlı yüksek Viskozite dişli yağı
SF - 412 46,68,120,180,220,320   -30 °C ila 350 °C Ester bazlı yüksek sıcaklık ve yüksek performanslı dişli yağı
SF - 440 150,220,320   -36°C ila 223 °C PAG bazlı  Yüksek sıcaklıkta çalışan ağır mekanizmalarda kullanılma uygundur

SENTETİK KOMPRESÖR YAĞLARI
SF - 500 220   -30 °C ila 250 °C Ester bazlı döner , pistonlu ve vidalı kompresörler için tavsiye edilir  ortalama çalışma süresi 8000 saattir.
SF - 510 32,46,68,100   -53 °C ila 250 °C Yağı R12,R114 ve Nh3 gibi soğutucu gazlar kullanan kompresörlerde kullanılır
SF - 580 120,180,220,320,460   -30 °C ila 290 °C PAG uyumlu gaz kompresörlerinde kullanılır
SF - 590 15,22,46,68,150   -50 °C ila 260 °C HFC134a soğutma kompresörleri için formüle edilmiştir

SENTETİK ZİNCİR YAĞLARI
SF - 600 120,180,220,320,460   -40 °C ila 290 °C Ester Bazlı Minimum buharlaşma kayıbı ve karbon tortusu bırakmaz
SF - 610 120,180,220,320,460   -30 °C ila 285 °C PAG bazlı yüksek sıcaklık ve suya dayanık için tasarlanmıştır
SF - 620 120,180,220,320,460   -30 °C ila 290 °C MoS2 li ester bazlı Yüksek sıcaklık ,Gergi çerçeveli fırınlar ve seramik üretimi için idealdir
SF - 630 120,180,220,320,460   -85 °C ila 260 °C PAO bazlı  son teknoloji katkı maddelerinden üretilmiştir

SENTETİK KESME YAĞLARI
SF - 710 22,32,46,68,120   -10 °C ila 180 °C Sentetik tekstil kesme yağı %100 yıkanabilme tekstil kesme işlemleri için tasarlanmıştır
SF - 720 120,180,220,320   0 °C ila 210 °C Sentetik Metal işleme yağı Yüksek performanslı bio kararlılığı yüksek özel kesme yağıdır

SENTETİK İPLİK YAĞLARI
KNITTOL - ZX 32,46,68,120,180   -10 °C ila 240 °C PAO Bazlı büyük çaplı dairesel örme makineleerindeki iğneler ve kafaları için
KNITTOL - XL 18,22,32,46,68   -60 °C ila 200 °C Düz yataklı örgü makineleri ve diğer örgü işlemleri için tasarlanmıştır
KNITTOL - SPL 22,32,46   -20 °C ila 220 °C Yarı Sentetik geniş sıcaklık aralığında suya dayanıklı uygulamalar içindir
SPINOL - M 120,190,220,320,460   -30 °C ila 180 °C Madeni Bazlı  Örgü veya dokuma makineleri için geliştirilmiştir
SPINOL - SPL 22,32,46   -20 °C ila 180 °C Yarı sentetik Genel kullanım alanı melanj ipliklerin polyester yada akrilikle bire iki bükümüdür
STICHOL - XL 18,22,32   -20 °C ila 180 °C Dikiş makinelerinde iğne kırılmasını önler Kusursuz yıkama özelliği vardır
STICHOL - M 18,22,32   -20 °C ila 180 °C Madeni bazlıKumaşta leke oluşma ihtimalini en aza indirgeyen kusursuz yıkanma özelliği olan iğne yağıdır
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VİBRASYON MAKİNALARI VE  SARF MALZEMELERİ

KİMYASALLAR

KURUTMA 
GRANÜLLERİ

PARLATMA
GRANÜLLERİ

PORSELEN PARLATMA 
TAŞLARI

PASLANMAZ ÇELİK
 PARLATMA TAŞLARI

SERAMİK AŞINDIRICI 
TAŞLAR

YÜKSEK YOĞUNLUKLU
PARLATMA TAŞLARI

PLASTİK AŞINDIRICI 
TAŞLAR
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GEVŞEMEZLİK SERİSİ 
•	 ALDEMAX T 22 DÜŞÜK DİRENÇ
•	 ALDEMAX T 42 ORTA DİRENÇ
•	 ALDEMAX T 43 ORTA DİRENÇ
•	 ALDEMAX T 70 YÜKSEK DİRENÇ
•	 ALDEMAX T 90 DÜŞÜK VİSKOZİTE KUVVETLİ DİRENÇ

SIZDIRMAZLIK SERİSİ 
•	 ALDEMAX PS 42 HİDROLİK – PNÖMATİK SIZDIRMAZLIĞI
•	 ALDEMAX PS 77 BORU SIZDIRMAZLIĞI

KENETLEME SERİSİ 
•	 ALDEMAX R 01 YÜKSEK DİRENÇ
•	 ALDEMAX R 38 EN YÜKSEK DİRENÇ
•	 ALDEMAX R 41 ORTA DİRENÇ
•	 ALDEMAX R 48 YÜKSEK DİRENÇ YÜKSEK SICAKLIK

CONTALAMA SERİSİ
•	 ALDEMAX PS 74 SIVI CONTA

CYANOACRYLATE YAPIŞTIRCI ÜRÜNLER
•	 ALDEMAX SL05 DÜŞÜK VİKOZİTELİ ÇOK KUVVETLİ YAPIŞTIRICI
•	 ALDEMAX SL06 DÜŞÜK VİSKOZİTELİ GENEL AMAÇLI YAPIŞTIRICI
•	 ALDEMAX SL95 DÜŞÜK VİSKOZİTELİ GENEL AMAÇLI YAPIŞTIRICI

EPOKSİLER
•	 YAPISAL YAPIŞTIRICI EPOKSİ
•	 SÜPER BERRAK EPOKSİ
•	 SURELOC HIZLI ÇELİK EPOKSI

ENDÜSTRİYEL YAPIŞTIRICI VE SIZDIRMAZLIK ÜRÜNLERİ
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FİLTRE KAĞITLARI

Çeşitli filtre gruplarında  ithal 
çözümler sunulmakta ve Taşkut 
Mühendislik markası ile piyasaya 
sunulmaktadır.

•	 %100 Viskoz filtreler
•	 Viskoz + Polyester karşımı 

filtreler 
•	 %100 Polyester filtreler
•	 %100 Polypropylene filtreler
•	 Selülozik+Polypropylene+Cam 

Elyaf Karışımı Filtreler

Filtre rulolarında standart genişlik 
ve boy ölçüleri aşağıdaki gibidir:
50, 70, 100, 150, 180 cm genişlikler
100, 250, 500 m boylar
15 gr/m2 den 150 gr/m2 ye kadar 
muhtelif malzeme kaliteleri

Tüm filtrelerin göbek çapı (core 
diameter) 70 mm olup muhtelif 
genişlik ve boy ölçülerinde 
hazırlanmaktadır.

Mevcut filtreleme ekipmanının 
tipi, hedeflenen filtreleme 
partikül seviyesi ve filtre edilecek 
malzeme ayrıntılı bir şekilde 
değerlendirildikten sonra proses 
için en uygun filtre malzemesi 
önerilir ve hızlı tedarik sağlanır.



www.taskut.com.tr  - info@taskut.com.tr www.taskut.com.tr  - info@taskut.com.tr20 21

HAKKINDA

•	 24 cm genişlik
•	 500 metre uzunluk
•	 Çift Katlı/Tek Katlı
•	 4.5 kg

APARATLARI

•	 Şık tasarım 
•	 Kolay montaj ve kullanım
•	 5S sistemine uygun
•	 Duvara monte ve ayaklı iki model mevcuttur.

AVANTAJLARI

•	 Ekonomik fiyat
•	 Hijyenik
•	 Çevre ve görüntü kirliliği yok
•	 10 kat daha düşük atık  maliyeti
•	 Dayanıklı
•	 Yüksek emici özellik
•	 Kopma boyuna göre  ortalama 2000 adet kullanım
•	 Üstübü beze göre 50% düşük maliyet

ENDÜSTRİYEL KAĞIT HAVLU
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ABSORBENT MALZEMELER

ABSORBENT SOSİS ,YASTIK ,PED ve 
GRANÜL

•	 Kendi ağırlığının 5 katına kadar 
sıvıyı absorbe eder. 

•	 Emici kumaşın içerisinde selülozik 
%100 doğal mısır koçanı kepeği 
bulunur. 

•	 Her türlü sıvıyı bünyesine hızlı 
bir şekilde emer ve üzerine 
basıldığında yada bir kuvvet 
uygulandığında geri vermez.

•	 Üretim esnasında ortama yayılan 
döküntüyü çevreleyip iş kazalarının 
önüne geçilmesini (kaymalar, 
yaralanmalar, yangınlar) toprağa 
sızmasını engeller. 

ACİL DURUM KİTİ 

Firmada oluşabilecek acil dökülme ve saçılmalara karşı önlem kitidir.

İçerik : Sosis , Yastık , Ped , Kaygan zemin tabelası , 
Kimyasala dayanıklı eldiven  Kova içerisindedir.

Not : Kit firmaların taleplerine göre değiştirilebilir.
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EMNİYETLİ KAPLAR

Tehlikeli sıvıları depolayan Emniyetli kaplar 
çalışanları korur, yangın riskini azaltır ve 
verimliliği artırır.

Yüksek performanslı, kendiliğinden 
sürgülenen kapakları kolaylıkla kapanır ve 
yangın koşullarında en yüksek korumayı 
sağlar.

EMNİYETLİ PÜSKÜRTME KAPLARI 

•	 Dayanıklı olmasından dolayı plastik 
kaplara göre daha uzun kullanım 
ömürüne sahiptir.

•	 Solvent ,Alkol vb agresif kimyasallara 
dayanıklıdır.

•	 Plastik kaplar gibi yanıcı özelliği yoktur.
•	 Projeye özel istenilen renge boyanabilir
•	 Özel tetik mekanizması sayesinde  

sıvıyı pulverize bir şekilde püskürterek 
tüketimleri  azaltır.

•	 Yerli ve ithal çözümler
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