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PLAS ANTİ SLİP NEDİR ?
Düşme kazalarının büyük çoğunluğu ıslak ve kaygan zeminler nedeniyle meydana gelmektedir. Bu tip
zeminlere PLAS ANTI SLIP solüsyon uygulanarak, insan sağlığını ve güvenliğini tehdit eden bu problem
ortadan kalkmaktadır.
PLAS ANTI SLIP zeminlerin görünümünü, estetiğini ve desenlerin güzelliğini etkilemeden, yüzeyde gözle
görülmeyen boşluklarını doldurarak zeminin ıslak ve kuru olduğunda kayganlığı etkin olarak ortadan kaldırır.
PLAS ANTI SLIP, zemin ıslandığı zaman kabarır ve kaymayı engeller. Uygulama bir kaplama yöntemi
olmayıp, solüsyon yüzeyle temas edip görünmez ve uzun süren bir etki sağlar.
Uygulamalar : Plas Anti Slip uygulamalarımız m2 olarak fiyatlandırılmaktadır.Uygulama yapılmadan
önce mutlaka tarafımızca mevcut zemininiz üzerinde demo çalışması yapılmaktadır.
PLAS ANTİ SLİP KULLANIM YÜZEYLERİ VE ALANLARI NELERDİR ?
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PLAS ANTİ SLİP ÇALIŞMA ŞEKLİ NASILDIR ?

PLAS ANTİ SLİP
UYGULANMAMIŞ ZEMİN

PLAS ANTİ SLİP
UYGULANMIŞ ZEMİN

PLAS ANTI SLIP uygulandığı yüzeyin sürtünme katsayısını arttırarak kaymayı ve düşmeyi önler.

PLAS ANTİ SLİP
uygulanmamış yüzey
(mikroskobik kesit)

PLAS ANTİ SLİP
uygulanmış yüzey
(mikroskobik kesit)

PLAS ANTİ SLİP ZEMİN ÜZERİNDE Kİ ETKİSİ

zeminde mevcut olan gözeneklere yerleşir

PLAS ANTİ SLİP UYGULAMALARIMIZDAN SONRA
TARAFINIZA ASM 825A İLE ÖLÇÜM YAPILIR VE
GARANTİ SERTİFİKASI VERİLEREK
ZEMİNLERİNİZ KORUMAMIZ ALTINDA OLUR.
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KAYGAN ZEMİNLER İÇİN YASALAR NELER ?
378 sayılı Engelliler Kanunu erişilebilirlik standartlarına uygun olmayan yapılı çevre uygulamalarına
idari para cezası verilmesini emrediyor. Kanunun geçici 2 ve 3 maddeleri kamu kurum ve
kuruluşlarına ait mevcut resmî yapılar ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılmış ve umuma açık
hizmet veren her türlü yapıların 7 Temmuz 2013 tarihine kadar engellilerin erişebilirliğine uygun
duruma getirilmesini emrediyor. Umuma açık hizmet veren her türlü yapılar ve açık alanların gerçek
ve özel hukuk tüzel kişilerine standartlara uygun erişilebilir olmayan uygulamaya yönelik her bir tespit
için 1.000 TL’den 50.000 TL’ye kadar idari para cezası uygulanır. Belediyeler ve kamu kurum ve
kuruluşlarına standartlara uygun erişilebilir olmayan uygulamaya yönelik her bir tespit için 5.000
TL’den 500.000 TL’ye kadar idari para cezası kesilecektir.
İdari para cezalarına yönelik Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından Erişilebilirlik İzleme ve
Denetleme Yönetmeliği 20 Temmuz 2013 tarihli 28713 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak
yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik kapsamında her ile vali başkanlığında Erişilebilirlik İzleme ve
Denetleme Komisyonları kurulmuştur. Bu komisyonların 7 Temmuz 2015 tarihine kadar ek süre
verme veya idari para cezası kesme yetkisi bulunmaktadır. İzleme ve denetleme çalışmaları
engellilerin yoğun kullandıkları alanlardan başlayarak yapılacak olup şikayet durumları öncelikli
olarak değerlendirmeye alınacaktır.
Aynı zamanda bireylerin erişilebilirlik standartlarına uygun olmayan uygulamalar için mahkemeye
verme hakkı da vardır.
Zemin döşemesinin ıslak yada kuru durumda kaygan olması erişilebilirlik standartlarına aykırı olduğu
için en kısa sürede bu döşemelerin kaydırmaz hale getirilmesi zorunludur. Aksi halde cezai
müeyyideye uygulanabilir.
5510 sayılı kanunun 4-1/a maddesi kapsamındaki aktif sigortalıların 2010 yılı içinde SGK’ya bildirilen
iş kazasının (62 903), kişilerin düşmesiyle sonuçlanan (toplam 8 992) kazaların 5565’i (%8,8)
Kişilerin hemzemin ortamda (aynı seviyede) düşmesi ile sonuçlanmıştır.
Kaygan zemin yüzeyleri – (yüzeyin niteliği, yaşı, cilası, veya bakım eksikliği gibi nedenlerden)
Sabit Merdivenler – dik, düzensiz basamaklar, eksik veya aşınmış basamakların karmakarışık,
trabzanın olmaması, zayıf veya düzensiz aydınlatma, pencerelerden parlama, merdiven alanında
dikkati bir başka tarafa çekme (örneğin, işaret veya poster), merdivene açıklan kapıların önüne bir
şeyler konulması
Özellikle dökülme ve saçılmaların olabildiği makina ve ekipmanların etrafında, merdivenler ve
rampalarda, yemekhane ve koridorlarda kaymayan yüzeyler oluşturulmalıdır.
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Resmî Gazete

Sayı : 28786

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ

Çalışma yerlerinin taban, duvar ve tavanları :
6– Çalışma yerlerinin tabanlarının sabit, sağlam, kaymaz bir şekilde olması ve bu yerlerde tehlikeli olabilecek engellerin,
çukurların veya eğimlerin bulunmaması sağlanır.
El merdivenleri:
47– Yapılan işe ve bulunması halinde ulusal standartlara uygun, basamakları kaymaz malzemeden yapılmış veya kaymaz malzeme
ile kaplanmış, yeterli sağlamlıkta el merdivenleri kullanılır. Basamakları, kolları veya bağlantı yerleri kırılmış, çatlamış, yıpranmış,
hasar görmüş ekipmanlar kullanılmaz. El merdivenleri düzenli olarak kontrol edilerek kusurlu merdivenlerin kullanılmaması sağlanır.
48– El merdivenlerinin kullanılmasında İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde belirtilen
hükümlere uyulur.
Düzen, temizlik, istif ve depolama:
25– Buz, kar, yağmur, kullanılan malzemeler ve diğer etkenlerle kaygan hale gelen çalışma yerleri ve geçitler temizlenerek
kaymayı önleyici tedbirler alınır.

TS 9111: Özürlüler ve Hareket Kısıtlılığı Bulunan Kişiler İçin Binalarda Ulaşılabilirlik Gerekleri Standardında Islak Yada Kuru
Kaymazlık Konusu
4. Sınıflandırma ve Özellikler
4.2. Temel ulaşılabilirlik konuları Binalara girme, kullanma ve tahliye etme; içinde özürlülerin de bulunduğu kişiler, aileleri ve içinde gruplar
için güvenli ve rahat olmalıdır. Bu şartların sağlanması için gerekli hususlar aşağıda verilmiştir;
- Kaymayı önleyici (ıslak/kuru), sürtünme katsayısı yüksek malzeme ile döşenmiş yürüyüş yüzeyleri,
- Islanması muhtemel yerlerin yüzey kaplamasının sürtünme katsayısı yüksek malzeme ile döşenmesi,
4.3 Ulaşılabilir güzergah
4.3.5 Yüzey dokusu
Zemin döşemesinin yüzey özellikleri iç mekanlar kadar dış mekanlar için de önem taşımaktadır. Ulaşılabilir güzergahların yüzeyi, tekerlekli
sandalye kullanan veya güçlükle yürüyen kişiler için güvenli ve kullanılabilir nitelikte olmalıdır. Ulaşılabilir güzergahlar boyunca zemin ve
döşeme yüzeyleri sert, sabit, sağlam, dayanıklı ve kaymayan (ıslak/kuru) özellikte olmalıdır.
4.4. Binaların yakın çevresinin düzenlenmesi ile ilgili kurallar
4.4.2.2 Bahçe yaya yolları
Binalara ulaşan, çevresindeki ve binalar arasındaki yaya yolları düz, sert, sabit ve kaymayı (ıslak/kuru)
önleyici yüzeye sahip olmalı, burada drenaj ızgarası bulunmamalıdır.
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4.4.3. Rampalar
Ulaşılabilir yaya güzergahında bulunan seviye farkları özürlülerin erişimini sağlamak için rampalarla düzenlenmelidir. Rampa yüzeylerinde
sert, kaymayan (ıslak/kuru) ve mat malzemeler kullanılmalıdır. Rampa başlangıçlarında, bitişlerinde ve sahanlıklarda su birikmesini
önleyecek gerekli drenaj tedbirleri alınmalıdır. Rampalarda kullanılacak hissedilebilir yüzeyler, hissedilebilir yüzeylerle ilgili standarda uygun
olmalıdır.
4.4.3.2 Yaya yolu güzergahindaki rampalar
Yaya yolu üzerindeki seviye farklarının giderilmesi için rampa yapılmalıdır. Rampalar düz, sert, sabit ve kaymayı (ıslak/kuru) önleyici yüzeye
sahip olmalı, üzerinde, başlangıç ve bitişinde drenaj ızgarası bulunmamalıdır.
4.5. Bina ana giriş bölümlerinin düzenlenmesi ile ilgili kurallar
Bina girişinde malzeme, renk veya ışıklandırma farklıllığı, kolayca farkedilebilmesi açısından yararlıdır.
Girişin rahat ve tehlikesiz olması için hava şartlarından korunmuş sahanlık düzenlenmeli ve bina girişi sert, kaymayan (ıslak/kuru) ve mat
malzemeden yapılmış olmalıdır.
4.5.1 Giriş Rampaları
Rampalar düz, sert, sabit ve kaymayı önleyici (ıslak/kuru) yüzeye sahip olmalı, üzerinde, başlangıç ve
bitişinde drenaj ızgarası bulunmamalıdır.
4.6. Binalarda genel düzenleme kuralları
4.6.1. Yer kaplaması
Binalarda yer kaplaması sert, sabit ve kaymaz (ıslak/kuru) malzemelerden seçilmelidir. Yer kaplaması olarak seçilen malzeme tekerlekli
sandalyenin hareketini zorlaştıracak derecede pürüzlü ve delikli yüzeye sahip olmamalıdır. Temizlik sırasında ıslanan kaplamanın,
kullanıcıların (özellikle koltuk değneği, baston vb.) kaza geçirmesini önlemek için kaymaması gereklidir.
Bazı malzemelerin özellikleri hava koşulları (yağmur, kar vb.), ısı, nem, kullanım yoğunluğu gibi dış etkenlerden dolayı değişiklik gösterebilir.
Malzeme seçimi yapılırken bu etkenler de göz önüne alınarak mekanın kullanım amacına, bulunduğu yere, eğime uygun malzemeler
seçilmelidir.
4.7 Bina bölümlerinin düzenlenmesi ile ilgili kurallar
4.7.1.3.1 Basamaklar
Basamaklar sert, kaymayan ve mat malzemelerden yapılmalı, doğal veya yapay olarak aydınlandığında yansıma veya parlama ile göz
almamalıdır. Basamak uçları takılmayı engellemek için çıkıntılı olmamalıdır. Her bir basamak ucunda kaymayı önleyici detay veya şeritler
uygulanmalıdır. Bu şeritler merdivenin rengiyle zıtlık oluşturacak şekilde, tercihan sarı olmalıdır.



Döşeme

Banyo ve tuvalet giderleri kapı önünde su birikmesini önleyecek biçimde tasarlanmalıdır. Zemin ve döşeme yüzeyleri kaymayan (ıslak/kuru)
özellikte olmalıdır.
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TS 12576: Şehir İçi Yollar-Özürlü ve Yaşlılar İçin Sokak, Cadde, Meydan ve Yollarda Yapısal Önlemlerin Tasarım Kuralları,

5.1.5 Yaya kaldırımının yüzey kaplaması Yaya kaldırımı yüzeyi kaymaz nitelikte, kaldırım döşemeleri bitişik ve boşluksuz olmalıdır.
Kaldırım yüzey kaplaması; uygulanacak yüzey, iklim koşulları, kaldırımın kullanım yoğunluğu ve şekline göre en uygun malzemeden
seçilmelidir.

5.2.3 Rampalarda yüzey kaplaması
Gerek kaldırım kenarlarında gerekse kaldırım güzergahları boyunca yapılacak olan rampaların yüzeyleri sert, sabit, kaymaz ve çok az
pürüzlü malzeme ile kaplanmalıdır.
5.3.2 Merdivenlerde yüzey kaplaması
Basamaklar sert, kaymaz ve mat malzemelerden yapılmalı, doğal veya yapay olarak aydınlandığında
yansıma veya parlama ile göz almamalıdır. Basamak uçları takılmayı engellemek için çıkıntılı olmamalıdır.

5.8 Duraklar
Durak zemininde kullanılan kaplama malzemeleri düz, sabit, kaymaz ve dayanıklı olmalıdır.

5.8.2 Raylı taşıma durakları
Raylı taşıma duraklarında özürlülerin araçlara engelsiz ve başkalarına ihtiyaç duymadan inip binebilmeleri için vagon kapısı ile platform aynı
seviyede bulunmalı veya otomatik rampalı girişler olmalıdır. Ayrıca, platformdaki vagon giriş/çıkış satıhlarında kaymaz döşeme kaplamaları
kullanılmalıdır.

5.4.1.3 Hemzemin yaya geçitlerinde yüzey kaplamaları
Yaya geçitlerine kullanılan kaplama malzemeleri kaymayı önleyici, her türlü fiziksel koşullara karşı dayanıklı malzemeden olmalıdır.

5.4.2 Yaya alt ve üst geçitleri
Yaya geçitlerinde (merdiven basamakları dahil) kaymayı önleyici ve her türlü fiziksel koşula dayanıklı yüzey malzemesi kullanılmalıdır.
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ZEMİN SÜRTÜNME KATSAYISI ÖLÇÜMÜ ( kayganlık ölçüm cihazı )
Plas Anti Slip uygulamalarımızdan sonra ASM 825A ile zeminlerde ölçüm yapılır ve tarafınıza
vereceğimiz rapor ile Avrupa ve Türk Standartlarında koruma altında olursunuz.
Islak ve doğru kimyasallarla temizlenmemiş zeminler yüksek kaza riski taşımaktadır. ASM 825A, NSI
ve ASTM C1028 , DIN 51131 Standartlarında zeminin statik ve dinamik değerlerini belirler ve yaptığı
hassas ölçüm sayesinde zeminde olabilecek kazaları önlemeye yardımcı olur.
ASM 825A ile yeni DIN 51131 , NSI ve ASTM C1028 Standartlarında doğru ve kolay ölçüm
yapılmakta ve raporlanmaktadır. İşletme sahipleri, ASM 825A'nın ölçüm sonucu vermiş olduğu rapor
ile Avrupa Standartlarında koruma altındadır.
ASM 825 A, DIN 51131 , ASTM C1028 ve NSI Standartlarını karşılamak amacıyla geliştirilmiş bir
Zemin Sürtünme Katsayısı ölçüm cihazıdır.
Test materials referenced in various ASTM and ANSI/NFSI standards. www.nfsi.org
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PLAS ANTİ SLİP BELGELERİMİZ
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REFERANSLARIMIZDAN BAZILARI
T.C BAŞBAKANLIK

İBB BAŞKANLIĞI SARAÇHANE

TRT ULUS BİNASI - İNGİLİZCE BÖLÜMÜ

T.C BURSA İNEGÖL BELEDİYESİ

SPOR A.Ş. HALKALI KAPALI HAVUZ TESİS

MARS ATHLETİC - MACFİT - MAÇKA
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