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TUTKAL SEÇENEKLERİ

 
•Pasta tipi akrilik yapıştırıcı
 
•Silikon veya mastik yapıştırıcı
 
•Sıvı çivi montaj yapıştırıcı

UYGULAMA
 
•Uygulama yapılacak alan iyice 
temizlenmeli ve alanın düz 
olduğundan emin olunmalıdır.  
 
•Zemin düz değil ise dolgu 
malzemeleri ile düzgün hale 
getirilmelidir. 
 
•Panel istenilen ölçüye göre 
kesilmelidir. Kesim işlemi maket 
bıçağı veya daire testere ile 
yapılabilir. Panel üzerinde yer 
alan koruyucu folyo taşıma ve 
kesim esnasında ürünü 
koruyacaktır. 
 
•Tercih edilen tutkal panelin arka 
yüzeyine dikkatlice uygulanma-
lıdır. 
 
•Panel temizlenmiş ve düz 
yüzeye el ile yerleştirilmelidir. 
 
•Bitiş ve birleşim yerleri için 
metal aksesuarlar kullanılmalıdır. 
 
•Panel üzeri dekoratif tasarımlar 
için Bellagente Plasmer Aksesuar-
ları kullanılmalıdır. 

GLUE OPTIONS

 
•Acrylic based adhesive
 
•Silicone or mastic adhesive
 
•Liquid nail mounting adhesive

HOW TO USE ? 
 
•The application area must be 
cleaned and the area must be 
flat. 
 
•If the application area is rough 
and faulty, it must be smoothed 
with filling materials.
 
•The panel can be cut to the 
desired size. Cutting can be done 
with a knife or circle saw. The 
protective foil on the panel will 
protect the product during 
transportation and cutting.
 
•The preferred glue must be 
applied carefully to the back of 
the panel.
 
•The panel can be placed on a 
flat application area by hand.
 
•Metal profiles can be used for 
edges and connecting between 
panel. 
 
•Bellagente Plasmer Accessories 
can be used for decorative 
designs on the panel.
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BELLAGENTE PLASMER

Sağladığı bir çok avantaj ile 
kullanıcılarına kolaylık sağlayan 
Bellagente Plasmer ürünü iç 
cephe uygulamalarında mermer 
ve seramik yerine kullanılabilecek 
en ideal alternatif malzemedir. 

Profosyonel ekip ve ekipman 
gerektirmeden kolayca kurula-
bilen Plasmer ürünü, farklı renk 
ve desenlerinin yanı sıra PVC 
mermer ve metal profilleri ile 
zengin ve şık tasarımlar elde 
etmenize olanak sağlamaktadır. 

ÖZELLİKLERİ
 
•Suya dayanıklı
 
•Yangına dayanıklı
 
•Neme dayanıklı 
 
•UV katmanı ile yüzey koruması
 
•Anti-bakteriyel ve böcek karşıtı
 
•Hafif, kolay taşınabilir
 
•Kolay temizlenebilir
 
•Çizilmeye karşı dirençli
 
•Kolay ve hızlı uygulanabilir
 
•Ekonomik

KULLANIM ALANLARI
 
•Banyo
 
•Mutfak
 
•Tezgah Arası
 
•Islak alanların tamamı
 
•Asansör kabini ve kenarı
 
•İç oda dekorasyonu
 
•Bina girişleri ve lobiler
 
•Mobilya Sanayi ( Masa, sehpa, 
dolap vb. ) 
 
•Kapı yüzeyleri
 
•Fuar ve sergi dekorasyonu

BELLAGENTE PLASMER  AKSESUAR UZUNLUKLARI 3 METREDİR.
THE LENGTH OF BELLAGENTE PLASMER ACCESORIES IS 3 METERS

BELLAGENTE METAL AKSESUAR UZUNLUKLARI 2.5 METREDİR.
THE LENGTH OF BELLAGENTE METAL ACCESORIES IS 2.5 METERS

BELLAGENTE PLASMER 

Bellagente Plasmer that is 
provide many advantage is the 
best alternative instead of the 
marble and ceramic for your 
interior. 

Bellagente Plasmer that doesn't 
need any professional team and 
equipment can install easily and 
provide stylish design with their 
PVC marble and metal profiles. 

ADVANTAGES

•Waterproof
 
•Fireproof
 
•Anti-Moisture
 
•Surface protection with UV 
layer
 
•Anti-bacterial and anti-insect
 
•Lightweight and easy to carry
 
•Easy to clean
 
•Resistant to scratching
 
•Easy and fast to install
 
•Economic

WHERE CAN YOU USE ? 

 
•Bathroom
 
•Kitchen
 
•Splash back
 
•All wet areas
 
•Elevator cabinet and sides
 
•Interior decoration
 
•Building entrances and lobbies
 
•Furniture Industry (Table, coffee 
table, cabinet etc.)
 
•Door surfaces
 
•Fair and exhibition decoration

PLM-03 PLM-08

PLM-14 PLM-17

PLM-26 PLM-45

PLM-46 PLM-47

PLM-57 PLM-100

PLM-108 PLM-110

PLM-113 PLM-123

PLM-124 PLM-128

PLM-129 PLM-134

PLM-136 PLM-138

PLM-144 PLM-18 

ÖLÇÜ / SIZE   KALINLIK / THICKNESS  AĞIRLIK / WEIGHT
122x44 cm   3 mm      15 kg


