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Kilometre Taşları

• Hickson’s Timber Impregnation Co. Ltd. tarafından Türkiye’nin ilk emprenye maddeleri 

üretim fabrikası HEMEL kuruldu.

• Türkiye’nin ilk nefes alan uzun ömürlü dış cephe ahşap boyası Hickson Decor® satışa 

sunuldu.

• İlk su bazlı ve tek komponentli parke cilaları Türkiye pazarına sunuldu.

• İlk “Sınıf 1” sertifikalı yangın geciktirici ahşap cila sistemleri satışa sunuldu.

• Hickson’s Timber Impregnation Co. Ltd. ABD’nin en büyük kimya üreticilerinden Arch 

Chemicals tarafından satın alındı.

• Vakum basınç sistemlerinde kullanılan arsenik içermeyen çevre dostu ilk emprenye 

maddesi Tanalith Türk Ahşap Sektörüne sunuldu.

• Bauhaus ve Koçtaş Mağazaları ile Do it Yourself (Kendin Yap) pazarına giriş yapıldı.

• HEMEL’in fabrika yatırımı ile İnşaat Grubu Ahşap Boyaları Türkiye Tuzla Tesisleri’nde 

üretilmeye başlandı.

• Arch Chemicals’ı, dünyanın en büyük biyosidal üreticilerinden olan İsviçre kökenli Lonza 

firması satın alarak HEMEL’e ortak oldu.

• ISO 9001:2008 ve OHSAS 18001:2007 Kalite Belgeleri alındı.

• Araştırma ve Geliştirme Birimi kuruldu.

• Çevre dostu su bazlı ürünlerin üretimi üzerine yoğunlaşıldı.

• HEMEL sektördeki 50. yılına logo ve tüm ambalajlarını yenileyerek girdi.

• İhracat yapılan ülke sayısı 12’ye yükseldi.

• Türkiye genelinde 350 satış noktasına ulaşıldı.

• Prime markası Türkiye ve Dünya piyasalarında satışa sunuldu.

• TSE-ISO 10002:2014 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi sertifikası alındı.
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HEMEL, 1966 yılında İngiliz ortaklığıyla kurulmuştur. 

Kuruluşundan bugüne uzmanlık alanı, ahşabın çürümeye 

karşı korunması, ahşap boya ve cila sistemleri olmuştur. 

Hem dış hem de iç mekan ürünleriyle 2016 yılında 50. 

kuruluş yılını kutlayan HEMEL, ahşap sektöründe kullanılan 

yenilikçi ve son teknoloji ürünleriyle ahşap korumada 

pazar lideri konumundadır. Teknik danışmanlıkla satış 

ve pazarlama faaliyetlerini sürdüren HEMEL, Türkiye’de 

çok önemli projelerin teknik danışmanlığını yaparak 

ahşap sektörüne artı değer katarken, Hollanda, İngiltere, 

Singapur, Brezilya, Azerbaycan, İran, KKTC ve 

Bulgaristan gibi ülkelere de ihracat yapmaktadır.

2012 yılından itibaren İsviçre kökenli Lonza firmasının 

ortaklığıyla üretimini sürdüren HEMEL, AR-GE 

çalışmalarına verdiği önemle ahşap konusunda geleceğe 

yönelik çevre ve insan dostu yeşil ürünler sunmak için 

yatırımlarını sürdürmektedir.

VİZYON

Ahşabın çağdaş bir yapı malzemesi olarak 
yaygın ve uzun ömürlü kullanılmasını 
sağlamak için: 

En doğru bilgi, teknoloji ve yöntemleri 
araştırmak,

Bunları kullanıcıların ve uygulayıcıların 
hizmetine sunmak,

Tüm çalışanlarımızı ve satış ağını teşvik 
etmek ve başarılarını desteklemek.

MİSYON

Kaynağı yenilenebilir ve doğal bir yapı 
malzemesi olan ahşabı teknoloji ile daha 
verimli kullanmak; gelecek nesillere hem 
ormanlar hem de yaşanabilir kentler 
bırakmak.

HEMEL®
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Sertifikalar

Kalite Belgeleri

HEMEL ve Hickson Decor® ürünleri  
Bureau Veritas tarafından ISO 9001:2015 
ve OHSAS 18001:2007 standartlarına 
uygunluğu TR006402-1, TR006403-1 / 
TR006404-1 sertifika numaraları ile  
belgelendirilmiş olarak üretilmektedir.

HEMEL ve Hickson Decor ürünleri
TSE-ISO 10002:2014 Müşteri  

Memnuniyeti Yönetim Sistemi  
standardına uygun olduğu  

MY-225/18 belge numarası ile  
sertifikalandırılmış HEMEL  
tesislerinde üretilmektedir.

IQNet TS ISO 
10002:2014

OHSAS 18001:2007
UKAS

TSE-ISO 10002:2014

ISO 9001:2015
TURKAK

ISO 9001:2015
UKAS
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Sertifikalar

EN 71-3 Sertifikalar (EUROPEAN NORM)

Oyuncak Güvenliği Standardı

Çocuk mobilyaları ve oyuncaklarında
güvenle kullanabilirsiniz.

HEMEL ve Hickson Decor® ürünleri EN 71-3 
(Çocuk ve Oyuncak Güvenliği) Avrupa Stan-
dardı’na uygun üretilmekte olup insan 
sağlığına zararlı ağır metaller içermez. Ar-
senik, krom, kurşun, civa ve selenyum gibi 
ağır metaller insan vücuduna girdikten son-
ra bir takım hastalıklara neden olabilir. Bu 
nedenle Avrupa’da bu konu EN 71-3 stan-
dardı ile önlem altına alınmış olup yukarı-
daki sertifikalar ürünlerimizdeki ağır metal 
seviyesinin belirtilen standartlarının altında 
olduğunu göstermektedir.



Ürün teknik bilgi formları, 
güvenlik bilgi formları ve 
ürün hakkında daha fazla 
bilgi için hemel.com.tr 
adresini ziyaret edebilir veya 
QR kodunu kullanabilirsiniz.
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HEMEL® STS 7M Antifouling Remover 
Antifouling (Zehirli Boya) Sökücü

Genel Özellikler:
• Tek adımda boyayı söker
• İç ve dış mekan için uygundur
• Toluen, NMP, kostik ve asit    

 benzeri zararlı bileşikler       
 içermez

• Fırça, rulo veya airless boya   
 tabancası ile uygulama

• Çevre dostu

Kullanım Alanları: 
• Ahşap
• Metaller, hafif metaller ve        

 bakır
• Jelkot, fiberglas (uygulama 

öncesi küçük bir alanda test 
edilmesi önemlidir)

Uygulama Miktarı: 
• 1 L. ile 2-3 m2 yüzey sökülür

Ambalaj: 
• 2,5 L.
• 5 L.
• 15 L.

Fırça, 
rulo veya 
airless boya 
tabancası ile 
uygulayın

H
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® STS 7M
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İÇ/DIŞ 
MEKAN

‹ç/dış 
mekanda 
kullanın



Ürün teknik bilgi formları, 
güvenlik bilgi formları ve 
ürün hakkında daha fazla 
bilgi için hemel.com.tr 
adresini ziyaret edebilir veya 
QR kodunu kullanabilirsiniz.
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HEMEL® Boat Wash & Wax 
Teknelerin derinlemesine temizlenip, parlaklığının korunması 

için geliştirilmiş cilalı konsantre tekne şampuanı

Genel Özellikler:
• Yüzeydeki her türlü kiri 

temizler, cilalar ve parlak bir 
yüzey bırakır

• Maksimum parlaklık için 
karnauba mumu ile formüle 
edilmiş

• Su itici özelliğe sahip
• Kokusuz
• Özel formülü ile fiberglass 

jelkot dahil tüm yüzeylerde 
etkili ve güvenli

• Tatlı su veya denizde 
çözünür, köpürmez

Kullanım Alanları: 
• Fiberglass, vinil, metal, 

plastik, kauçuk, cam dahil 
olmak üzere tekne ve 
botların tüm yüzeylerinde 
kullanılabilir

Ambalaj: 
• 1 L.
• 2,5 L.

HEMEL® STS 7M Antifouling Remover 
Antifouling (Zehirli Boya) Sökücü

Fırça ile 
uygulayın

Dış mekanda 
kullanın
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Ürün teknik bilgi formları, 
güvenlik bilgi formları ve 
ürün hakkında daha fazla 
bilgi için hemel.com.tr 
adresini ziyaret edebilir veya 
QR kodunu kullanabilirsiniz.
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Dış mekanda 
kullanın

HEMEL® Teak Cleaner 
Grileşmiş veya yıpranmış tik dahil her türlü ahşap güverte ve 

mobilyalar için temizleyici

Genel Özellikler:
• Zımparasız yenileme sağlar
• Tik ve diğer tüm ahşap 

mobilya ve güverte 
yüzeylerinde güvenle 
kullanılabilir

• Kolay ve pratik uygulanır
• Fiberglass veya boyalı yüzeye 

zarar vermez
• Tehlikeli asitler içermez

Kullanım Alanları: 
• Tik dahil her türlü ahşap 

güverte ve mobilyalar

Uygulama Miktarı: 
• 1 L. ile 8-10 m2 yüzey 

temizlenebilir

Ambalaj: 
• 1 L.
• 2,5 L. 

Fırça ile 
uygulayın
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Ürün teknik bilgi formları, 
güvenlik bilgi formları ve 
ürün hakkında daha fazla 
bilgi için hemel.com.tr 
adresini ziyaret edebilir veya 
QR kodunu kullanabilirsiniz.
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Dış mekanda 
kullanın

Dikkat: Yağ ile tamamen doymuş olan bezin kendiliğinden alevlenme ihtimali vardır. Kullanım sonrasıda bezler su ile tamamen ıslatıldıktan sonra atılmalıdır.

HEMEL® Teak Protector 
Tik dahil her türlü ahşap güverte ve mobilyaların canlandırılması 

ve bakımı için geliştirilmiş doğal yağ

Genel Özellikler:
• Ahşabı derinlemesine besler.
• Ahşabın damarlarını 

vurgulayarak sıcak doğal 
rengini ortaya çıkarır korur

• Film tabakası oluşturmaz
• UV güneş ışınlarına karşı 

direnci arttırır
• Tik dahil her türlü ahşap 

güverte veya mobilya 
yüzeylerinde güvenle 
kullanılabilir

• Tek katta koruma sağlar

Kullanım Alanları: 
• Tik dahil her türlü ahşap 

güverte ve mobilyalar

Uygulama Miktarı: 
• 1 L. ile 2 katta 6-7 m2 yüzey 

yağlanır

Ambalaj: 
• 0,75 L.
• 2,5 L.  

Fırça veya 
rulo ile 
uygulayın

H
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Ürün teknik bilgi formları, 
güvenlik bilgi formları ve 
ürün hakkında daha fazla 
bilgi için hemel.com.tr 
adresini ziyaret edebilir veya 
QR kodunu kullanabilirsiniz.
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Dış mekanda 
kullanın

HEMEL® Teak Oil
Ahşap yüzeylerin sezonluk bakımı için tik yağı

Genel Özellikler:
• Ahşaba derinlemesine nüfuz 

eder
• Besler ve canlandırır
• Kolay bakım sağlar
• Su itici özelliğine sahip
• Tuzlu suya dayanıklı
• Kurşun içermez
• Kullanıma hazırdır

Kullanım Alanları: 
• Tik dahil her türlü ahşap 

güverte ve mobilyalar

Uygulama Miktarı: 
• 1 L. yağ ile yumuşak ağaçlarda 

8-10 m2, sert ağaçlarda 15-18 
m2 yüzey yağlanır

Ambalaj:  
• 0,750 L.
• 2,5 L.
• 5 L. 
• 15 L. (Sipariş bazında üretilir)

Fırça veya 
rulo ve
bez ile 
uygulayın

Bu ürün şeffaf olup renk kartelası bulunmamaktadır.
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Ürün teknik bilgi formları, 
güvenlik bilgi formları ve 
ürün hakkında daha fazla 
bilgi için hemel.com.tr 
adresini ziyaret edebilir veya 
QR kodunu kullanabilirsiniz.
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HEMEL® Marine Universal Stain 
Marin iç/dış mekan yarı şeffaf su bazlı ahşap renklendirici

Genel Özellikler:
• Doğal görünüm
• Zengin renk pigmenti
• Fırça/bez/daldırma ile 

uygulama
• Kurşun içermez
• Çevre dostu
• Kullanıma hazır

Kullanım Alanları: 
• Teknelerin deniz seviyesi üzerindeki  

iç/dış ahşap yüzeyleri

Uygulama Miktarı: 
• 1 L. ile 1 katta 10-12 m2 yüzey  

renklendirilir

Ambalaj: 
• 0,750 L.

Fırça, bez 
veya daldırma 
ile uygulayın

İÇ/DIŞ 
MEKAN

‹ç/dış 
mekanda 
kullanın

Burada gösterilen renklerin gerçeğe yakın olmasına özen gösterilmiştir. Gerçek rengi görebilmek için, kullanılacak ahşap üzerinde denenmesi önerilir.
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iversal Stain

HD 2021
Teak

HD 2022
Mahogany

HD 2013
Dark Walnut

HD 2011
Chestnut



Ürün teknik bilgi formları, 
güvenlik bilgi formları ve 
ürün hakkında daha fazla 
bilgi için hemel.com.tr 
adresini ziyaret edebilir veya 
QR kodunu kullanabilirsiniz.
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HEMEL® Yacht Varnish 
UV dirençli tek komponentli parlak yat verniği

Genel Özellikler:
• Şeffaf
• Parlak
• UV ışınlarına karşı direnci 

arttırılmış
• Mükemmel yayılma
• Esnek
• Su itici
• Kurşun içermez
• Kullanıma hazır

Uyarı: Güneş ışınlarına (UV) daha 
dirençli olması için ürünün altına 
HEMEL Marine Universal Stain 
uygulayın.

Kullanım Alanları: 
• Zemin hariç  teknelerin deniz 

seviyesi üzerindeki iç/dış 
ahşap yüzeyleri

Uygulama Miktarı: 
• 1 L. ile 1 katta 12-14 m2 yüzey 

verniklenir

Ambalaj: 
• 0,750 L.
• 2,5 L.
• 15 L. (Sipariş bazında üretilir)

Dış mekanda 
kullanın

Fırça ile 
uygulayın

Bu ürün şeffaf olup renk kartelası bulunmamaktadır. 

ADDED UV
PROTECTION

H
EM
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Ürün teknik bilgi formları, 
güvenlik bilgi formları ve 
ürün hakkında daha fazla 
bilgi için hemel.com.tr 
adresini ziyaret edebilir veya 
QR kodunu kullanabilirsiniz.
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Genel Özellikler:
• Yüzey sertliği ve çizilme 

direnci yüksek
• Ahşabın doğal görünümünü 

korur ve sarartmaz,
• Sertleştirici kullanıldığında 

yüksek çizilme direnci
• Kokusuz
• Elastik
• Kurşunsuz
• Kullanıma hazır

Kullanım Alanları: 
• Parke dahil tüm iç mekan 

ahşap yüzeyler

Uygulama Miktarı: 
• 1 L. ile 1 katta yaklaşık         

12-15 m2 yüzey cilalanır

Ambalaj: 
• 2,5 L. 

HEMEL® Ultramat®

Su bazlı tek veya çift komponentli iç mekan 

ultramat mobilya ve parke verniği

Fırça veya rulo 
ile uygulayın

Sadece 
iç mekanda 
kullanın

Sadece ultramat (<8 gloss) tipi bulunmaktadır. Ahşap yüzeyler renklendirilmek istendiğinde 
HEMEL Marine Universal Stain (iç/dış mekan renklendirici) kullanılır.
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Ürün teknik bilgi formları, 
güvenlik bilgi formları ve 
ürün hakkında daha fazla 
bilgi için hemel.com.tr 
adresini ziyaret edebilir veya 
QR kodunu kullanabilirsiniz.
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Burada gösterilen renklerin gerçeğe yakın olmasına özen gösterilmiştir. Gerçek rengi görebilmek için, kullanılacak ahşap üzerinde denenmesi önerilir.

Sadece 
iç mekanda 
kullanın

ClearSuper 
White

Natural Blue 
Grey

English
Color

Genel Özellikler:
• Tek katta koruma
• Film tabakası oluşturmaz
• Ahşabın doğal güzelliğini 

korur
• Aşınmaya ve çizilmeye karşı 

dirençli
• Kat izi oluşturmaz
• Su itici
• Çevre dostu (%0 VOC)
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kullanım Alanları:
• Parke dahil tüm iç mekan 

ahşap yüzeyler
• Masif veya lamine parke 

zeminler
• Tüm iç mekan masif ve 

kaplama ahşap yüzeyler
• Masif veya kaplama masa, 

sandalye, mutfak tezgahları 
ve mobilyalar 

Uygulama Miktarı: 
• 30 m2 (ahşabın cinsine ve 

uygulama metoduna göre 
değişebilir)

Ambalaj Boyutları: 
• 250 ml. Part A + 50 ml. Part B
• 0,750 L. Part A + 0,150 L. Part B
• 2,5 L. Part A + 0,5 L. Part B

HEMEL® Wood Oil 2C
Tüm iç mekan ahşaplar için çift komponentli doğal yağ

SOLVENT 
FREE
%0 VOC

Fırça, bez 
veya ped 
makinesi

Yüzey
dayanıklılığı

EN 12720:2014 ve 
EN 12722:2014
sertifikaları ile 
kanıtlanmıştır.
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Notlar



Notlar



50 yılı  
aşkın 
ahşap 
deneyimi
artık 
denizlerde!

50 yılı  
aşkın 
ahşap 
deneyimi
artık 
denizlerde!



HEMEL® ve Ultramat®, Hemel Emprenye San. Ve Tic. A.Ş’nin tescilli markasıdır.
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