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Bölüm 1 Firma Tanıtımı 
Metal Kaplama Hizmetleri alanında faaliyet 
gösteren firmamızın tanıtımı, faaliyet ve lokasyon 
bilgileri, idari ve mali yapısının kısa bir özeti... 



Biz Kimiz? 
Who are we? 

Sakarya ilinde faaliyet gösteren firmamız, gerek 

bölgesel gerekse küreselölçekte çalışan endüstriyel 

kuruluşların yüksek kalite beklentilerini karşılamayı 

amaçlayan bir metal kaplama tesisidir. 

We are a metal plating company, located at 

Sakarya province; meeting the high quality 

demands of both domestic, regional and global 

industrial endevours . 

Metal Kaplama Sistemleri 

Plating Technolohy 



Biz Kimiz? 
Who are we? 

Farklı sektörel ve endüstriyel ihtiyaçların 

gerektirdiğifarklı kaplama ihtiyaçlarını 

karşılayabilmek için kurduğumuz askı ve tambur 

hatlarımızda çinko ve çinko-nikel kaplama 

çözümleri sunuyoruz. 

We provide quick solutions to metal plating 

demands to a variety of different bussinesses and 

industrial needs with our well-established rack and 

barrel plating line of zinc and zinc-nickel alloys. 

Metal Kaplama Çözümleri 

Plating Solutions 



Biz Kimiz? 
Who are we? 

20 yılı aşkın tecrübemizle, metal kaplama 

alanında yüksek performans standartlarına 

ulaşan çinko ve çinko-nikel alaşım 

kaplamalarında verimli ve erişilebilir hizmet 

veriyoruz 

We supply local industries with more than 20-

years-of-experience by our affordable and 

efficient plating services; which provides 

highest protective performances on zinc and 

zinc-nickel alloy coating 

Metal Kaplama Çözümleri Çinko ve Çinko - Nikel Kaplama 

Zinc & Zinc-Nickel Plating 



Neredeyiz? 
Where are we? 

Sakarya ili, Türkiye'nin ekonomi ve sanayi 

açısından en gelişmiş bölgesi olan Doğu 

Marmara Bölgesi'nde yer almakta olup, 

İstanbul'a 130, Kocaeli'ne 35 km. mesafededir. 

Sakarya is located at the Eastern Marmara 

Peninsula, which is the most developed 

region in Turkey, in terms of economy and 

industry. In addition she is at 130 km east of 

İstanbul and 35km east of Kocaeli provinces. 

Sakarya'nın yeri Location of Sakarya 
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Dünya standartlarında koruma 

sağlayan, sürdürülebilir çevre ve 

ekonomi koşullarına uygun, Cr+3 

içermeyen alkali çinko kaplama 

Çinko kaplama 

En üstün koruma performansı ve 

kaplama ömrü sunan alkali çinko-

nikel alaşım (10-16%) kaplama 

Çinko-Nikel kaplama 

Paslanmaz çelik yüzeylere değer 

katan ve metal ömrünü muhafaza 

ederken benzersiz görsellik 

kazandıran yüzey işlemi 

Inoks karartma 

Çinko-Nikel kaplamaların 

performansını arttıran ve siyah 

görünüm kazandıran üst kaplama 

işlemi 

Siyah pasivasyon 

Çinko kaplamaların görselliğini 

arttıran, albenisi yüksek parlaklık 

kazandıran Cr+6 içermeyen üst 

kaplama işlemi 

Çinko sarı pasivasyon 

Metalik kaplamaları dış etkilerden 

koruyan ve yüzeylere ilave koruma 

sağlayan kimyasal üst kaplama 

Tespit lakı 

Ne yapıyoruz? 
What are we doing? 
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Protective coating that suits 

internatinal standarts with regards 

to corrosion resistance performance 

as well as sustainable and eco-

friendly applications 

Zinc Plating 

Alloy plating which provides 

superrior protection and coating 

life with a 10-16% Ni content 

Zinc-Nickel Plating 

Chemical nigrification process that 

darkens stainless steel surfaces 

while preserve protective layer on 

the part 

Innox Nigrificate 

Additional passivation layer that 

not only adds to protection but also 

has an iridescent black finish to it 

Black Passivate on Zinc-

Nickel 

Zinc coatings became preferable 

with a “non-Cr+6 passivate layer” 

that has a plain yellow finish with a 

better appeal 

Yellow Passivate on Zinc 

All coatings can be sealed with an 

additional top coat layer that adds 

to protection life and visual appeal 

of end products 

Top Coat Sealing 

Ne yapıyoruz? 
What are we doing? 
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Tesisimiz, proseslerimiz ve 

ürünlerimiz; hem referans firmalar 

hem de tarafsız laboratuvarlar 

tarafından denetlenmektedir. 

Sürekli denetim 

Ürünlerimiz standartlara uygunluğu 

açısından imalat sürecinin başından 

sonuna kadar kontrol edilmektedir. 

Kalite kontrol  

Askı ve tambur hatlarımız, insan 

hatasını en aza indirecek şekilde 

%100 otomasyonlu ekipmanlarla 

desteklenmiştir. 

Tam otomasyon 

Kaplama banyolarımız, sektör lideri 

kimyasal üreticilerinin tedarik ettiği 

yüksek kalite standartlarındaki 

kimyasallar ile çalışmaktadır. 

En iyi koşullar 

20 yılı aşkın tecrübemiz ve yerel 

sanayi ile süren uzun süreli iş 

birliğimizle firmamız alanında lider 

konumdadır. 

Liderlik ve Tecrübe 

İnsana ve doğaya zararlı maddeler 

içermeyen kaplamalarımız ve risk 

oluşturmayan atık yönetimiz çevre 

dostudur. 

Çevre dostu üretim 

Farkımız ne? 
Why are we different? 
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We love auditions! Our products, 

processes and equipments are 

ruitnely audied by third party 

organizationson behalf of our 

partners 

Non-stop audit 

Our products are checked from 

start to finish in terms of quality 

standarts and specifications 

Quality Checks 

Both rack and barrel lines are 

ansembled with 100% automated 

equipments so that end products 

bare a minimal risk of human error 

Fully automated 

Our plating baths are supported by 

chemical providers that are global 

leader in their field. 

Best bath conditions 

Having a backrgound experience 

over 20 years, we are currently in a 

leading position for our local and 

regional bussiness partners 

Leadership and experience 

None of our products, chemicals, 

wastes and scraps contains 

hazardous substances 

Eco-friendly 

Farkımız ne? 
Why are we different? 



Platech Internette 

Sunduğumuz hizmetler ve ürünlerimize ek olarak, 
ürün gamımıza eklenen yeni seçenekler ve yüzey 
işleme alanında yaşanan gelişmelere göre 
güncellenen perspektifimizi yansıtan web sitemiz ve 
sosyal medya sayfalarımızla sizlere bir tık 
uzaklığındayız... 

Bir tık mesafesinde... 
As close as a click... 



Bölüm 2 Neler yapıyoruz 
Firmamızın temel faaliyet alanı olan elektro 
kaplama prosesleri ve ürünlerimiz hakkında 
bilgiler... 



Başta otomotiv ve makine sanayi 

olmak üzere, endüstriyel metal 

kaplama alanında çözüm ortağı ve 

son işlem üzerine uzmanlaşmış olan 

firmamız, bir çok farklı uluslar arası 

standarda uygun olarak ve son 

teknolojiyle donatılmış tam 

otomasyonlu üretim sistemiyle 

elektro-kaplama hizmetleri 

vermektedir. 

Elektro Kaplama 

Ne yapıyoruz? 
What are we doing? 

Being specialized on industrial and 

high-performance electroplating 

services, our plant mostly serves 

automotive and mechanical 

industries as a surface finisher. We 

plate metal parts with a strong 

refference to international norms 

and standarts as well as client 

specifications in our "state-of-the-

art" plant that is equiped with hi-

end fully-automated plating line. 

Electroplating 



Ne yapıyoruz? 
What are we doing? 



Bir çok farklı sektörü tanıyan ve 

ihtiyaçlarını anlayan firmamız, 

bünyesindeki uzman ve tecrübeli 

personeli ve dünya çapında söz 

sahibi tedarikçilerin desteğiyle 

kurulmuş güçlü imalat sistemiyle her 

üründe üstün performanslı ve 

fonksiyonel kaplamalar sunmaktadır. 

Fonksiyonel ürünler 

Ne yapıyoruz? 
What are we doing? 

We know and understand the needs 

of various bussinesses; therefore we 

supply high quality and high 

performance end-product to our 

clients; thanks to the help of our 

experienced and specialist staff 

members as well as our long 

established partnerships with global 

leaders of plating material suppliers. 

Functional products 



Ne yapıyoruz? 
What are we doing? 



Kaplama proseslerinin, tam 

donanımlı laboratuvarda düzenli 

olarak kimyasal analizlerle takip 

edildiği Platech'te ayrıca bütün 

ürünler X-Ray Fluerosence 

yardımıyla istenen standartlarda 

kaplama kalınlığı ve kimyasal 

bileşim açısından muayene 

edilmektedir. 

İleri Prosesler 

Ne yapıyoruz? 
What are we doing? 

In Platech we regularly check our 

processes and products by the 

means of chemical analysis of 

plating baths and plating analysis 

by X-Ray Fluerosence equipments. 

Advanced Processes 



Ne yapıyoruz? 
What are we doing? 



Ürünlerin kalite standartlarına 

uygunluğunun kontrolü yanı sıra, 

hem Platech bünyesinde kurulu 

bulunan tesislerde hem de uluslar 

arası akretidasyonu olan üçüncü 

taraflar aracığılıyla ürünlerimiz, 

proseslerimiz, cihaz ve 

ekipmanlarımız gerekli her türlü 

kontrol ve kalibrasyon sürecinden 

geçirilmektedir. 

Denetim ve Kalibrasyon 

Ne yapıyoruz? 
What are we doing? 

Apart from self-auditing, we hold 

ourselves accountable in Platech; all 

our processes, gadgets and 

products are rutinely monitored and 

calibrated by third-party auditors. 

Auditions and Calibrations 



Ne yapıyoruz? 
What are we doing? 



Bu kontrollerde, endüsrtiyel 

kaplama yapan bir çok farklı 

işletmede mevcut olmayan X-Ray 

ölçümleri ve NSS (Tuz Buharı Testi) 

gibi ölçümlerde ürünlerimizin üstün 

performansı tescil edilmektedir. 

Muayene ve Ölçümler 

Ne yapıyoruz? 
What are we doing? 

In addition, we "machined-up" our 

own plant with a full-staffed 

chemical lab, XRF quality check lab 

and a functionon Neutral Salt Spray 

Test chamber; so that we can always 

be sure of ourselves and our 

products. 

Inspections and Measurements 



Ne yapıyoruz? 
What are we doing? 



Metal parçaların yüzeylerinin 100% 

çinko içeren koruyucu kaplamalarla 

kaplanması işlemidir. 

Çinko Kaplama 

Özellikle otomotiv sektörünün talep 

ettiği yüksek korozyon direncini 

sağlayan Çinko-Nikel alaşımı içeren 

kaplama prosesidir. 

 

Çinko Nikel Kaplama 

Kaplamanın ömrünü ve performansını 

arttırmasını yanı sıra görselliğine de 

katkı yapan son katman 

uygulamalarıdır. 

Lak ve Pasivasyon 

Ne yapıyoruz? 
What are we doing? 

Plating a protective layer on metallic 

surfaces that is 100% Zinc in 

compostion 

Zinc Plating 

Better corrosion protection 

performance is achived by alloy-

plating of zinc and nickel elements; 

which is especially demanded by 

automotive industry 

 

 

Zinc Nickel Plating 

Final layer appliacations that adds to 

protective performance of coatings as 

well as their visual appeal 

Top Coat and Passivation 



Parçalarınız alkali çinko 

banyolarında ideal bir maviye 

çalan beyaz tonda kaplanır. 

Çinko Kaplama 

İsteğe göre parlak ve mat olabilen 

yüzey görünümüyle Çinko-Nikel 

kaplama, en üstün performansı 

sunar. 

 

Çinko Nikel Kaplama 

Kaplama tabakaları üzerine 

uygulanan lak ve pasivasyon 

katmanları, parçalarınızın ömrünü 

uzatır. 

Lak ve Pasivasyon 

Ne yapıyoruz? 
What are we doing? 



Bölüm 3 
Ürünlerimiz ve Hizmetlerimiz 

Firmamızın sunduğu ürünlerin ve hizmetlerin 
detaylı incelemesi ve görselleri... 



Metallerin servis ömürlerini uzatmada; korozyon, 

aşınma ve sürtünme dayanımını arttırmada; montajdan 

önce istenen görsellik seviyesine ulaşmada en hızlı ve 

kalıcı çözüm kaplamadır... 

Metal parçaların yüzeyleri, fonksiyonel, görsel ya da performans beklentisi nedeniyle kaplanma ihtiyacı duyabilir. 

Performans alanında başı çeken sebep, metallerin korozyondan korunmaları için kaplanmasıdır. Korozyon koruması amacıyla 

yapılan kaplamalarda da ilk sırayı çinko kaplamalar alır. 

Çinko kaplama püskürtme, sıcak daldırma ya da elektrolitik çözelti içerisinde yapılabilir. Platech'te metodolojimiz; alkali 

çözelti içerisinde yapılan elektrogalvaniz işlemidir. 

Metallerin kaplanması 
Plating of metals 



Platech'te proseslerimiz elektrolitik-alkali çözeltiler 

içerisinde gerçekleşiyor. Diğer kaplama türlerine göre 

elektro-kaplamanın bazı özellikleri şu şekilde 

özetlenebilir: 

Yöntemin üstünlükleri: 

• İnce kaplama kalınlıklarında üstün korozyon performansı. 

• Montaj parçalarının imalat toleransları içerisinde 

kaplanmaları. 

• Hurda ve fire oranının çok az olması. 

• Atıklarının çevre ve insan sağlığı açısından risk içermemesi. 

• Parçalara kaplama sonrası ilave yüzey işlemi yapmanın 

mümkün olması. 

Elektrolitic kaplamalar 
Electroplating 

Yöntemin sınırları: 

• İçli, karmaşık geometrili parçalara uygun olmaması. 

• Dış ortam ya da okyanus/deniz ortamı gibi servis 

koşullarında yetersiz kalması. 



Kaplama banyoları içerisinde metal iyonlarının 

çözünmesi ve hareketlerinin hızlanması açısından en 

uygun ve ucuz elektrolit siyanürdür 

• Ön işlemler asgari seviyededir 

• Banyo kontrolü kolay 

• Kaplama hızı çok yüksektir 

• Parlaklık 

• Atıkları çevre ve insan sağlığı açısından zehirleyicidir 

• Korozyon performansı en düşük kaplamadır 

• Dökme demir / kalıba dökme malzemeye uygulanamaz 

Asitli - Alkali - Siyanürlü Banyolar 
Acidic vs Alkali vs Cynadie Baths 



Siyanürlü banyoların atık ve çevresel olumsuzluklarına 

sahip olmayan ve hızlı iyonlaşma sağlayan bir diğer 

elektrolit ortamı da asitli çözeltilerdir. 

•Atık yönetimi kolaydır. 

•Kullanımı kolaydır 

•Yüksek akım yoğunluklarında da katot verimi yüksektir. 

•Enerji tüketimi azdır. 

•Döküm parçalara kolayca uygulanabilir. 

•Parlaktır 

• Kaplama kalınlık dağılımı kötüdür. 

• Elektrolit ortamı (klorür) oldukça koroziftir. 

Asitli - Alkali - Siyanürlü Banyolar 
Acidic vs Alkali vs Cynadie Baths 



Gerek çevre gerekse de performans beklentileri 

açısından son yrmi yılda elektrolitik kaplamada öne 

çıkan elektrolit ortam alkaliler olmaktadır 

• Homojen Kaplama Kalınlık Dağılımı 

• Kolay Kullanım 

• Yüksek korozyon direnci 

• Uzun kaplama ömrü 

• Uluslar arası standartlara tam uygunluk 

• Çevre dostu kaplama 

• Banyoların sürekli kontrol edilme ihtiyacı 

• Demir esaslı malzemelerle sınırlı 

• Hidrojen kırılganlığına yatkınlık (tavlama gerekebilir) 

Asitli - Alkali - Siyanürlü Banyolar 
Acidic vs Alkali vs Cynadie Baths 

ALKALİ BANYOLARIN ÜSTÜNLÜKLERİ ALKALİ BANYOLARIN SINIRLARI 



Add your words here,according to your need to draw 

the text box size.Please read the instructions and more 

work at the end of the manual template 

 

Asitli - Alkali - Siyanürlü Banyolar 
Acidic vs Alkali vs Cynadie Baths 



Add your words here,according to your need to draw 

the text box size.Please read the instructions and more 

work at the end of the manual template 

 

Asitli - Alkali - Siyanürlü Banyolar 
Acidic vs Alkali vs Cynadie Baths 



Add your words here,according to your need to draw 

the text box size.Please read the instructions and more 

work at the end of the manual template 

 

Kaplama öncesi işlemleri 
Pre-plating processes 



Parçalar kaplamaya girmeden önce 

yüzeyindeki her türlü yabancı 

maddeden arındırılıp, esas kaplama 

işlemi için aktif hale getirilmelidir. 

Bunun için kaplama öncesi 

parçalara bir dizi ön işlem 

uygulanması gerekebilir. 

Ön İşlemler 

Parça yüzeyinde bulunan toz, gres, 

yağ, çapak, tufal, pas, oksit yada 

karbon filmi gibi kirleticler 

temizlendikten sonra, yüzeyin uygun 

kimyasal ortamda aktfileştirilmesi 

gerekir. 

Temizlik ve Aktivasyon 

Ön işlem parametreleri, parçanın 

ham madde kalitesi, işlem geçmişi 

ve yüzey durumu gibi faktörlerden 

etkilenir. Doğru kaplama yapabilmek 

için doğru ön işlem prosedürü 

belirlenmelidir.  

Doğru Parametre 

Kaplama öncesi işlemleri 
Pre-plating processes 



Sizler için alkali çinko ve çinko-nikel kaplamaları %100 

otomasyonlu tambur ve askı hatlarımızda 

gerçekleşitiriyor ve ürün bazında X-Ray raporu ve tuz 

testleriyle kalitemizi tescil ediyoruz 

Platech'te kaplamalar alkali banyolarda, çinko ve çinko-nikel alaşımlar şeklinde gerçekleştirilir. 

 

Kaplama banyoları, kaplanan metallerin yanı sıra bir dizi yardımcı kimyasal da içeren karmaşık proseslerin meydana geldiği 

işlem bölmeleridir. 

 

Doğru parametrelerde kaplama yapılabilmesi için banyoların kompozisyonları ve kimyasal durumları non-stop olarak analiz 

edilmeli ve sonuçlar istatistiki olarak takip edilebilir olmalıdır. 

Elektrokaplama prosesi 
Electroplating process 



Kaplama işlemleri 
Plating processes 



Kaplama işlemleri 
Plating processes 

Coatings exhibits excellent corrosion performance when alloy ratio is exactly 15% wt. Ni 

When ratio is greater than 15%, ZnNi displays noble-metal characteristics; decreases protection 

When ratio is smaller than 10%, coating is passivated; thus rejects additional post-plating 

process 



Kaplama işlemleri 
Plating processes 



Kaplama işlemleri 
Plating processes 



Kaplama işlemleri 
Plating processes 



Son İşlemler 
Post Processes 

Kaplamada yap-bozu tamamlayan 

son parça, kaplama sonrası yapılan 

pasivasyon ve lak işlemleridir. 

Son İşlemler 

Parçayı korozyondan koruyacak olan 

kısım kaplama metalidir. Ancak 

kaplama metali pasivasyona tabi 

tutulmazsa daha kısa sürede 

korozyona uğrar. 

Pasivasyon 

Kaplamanın ömrünü uzatan ve 

kimyasal etkilere karşı “mühürleme” 

etkisi gösteren polimer-silika tabanlı 

üst katmandır. 

Tespit Lakı 



Son İşlemler 
Post Processes 



Son İşlemler 
Post Processes 



Bölüm 4 Referanslarımız 
Çözüm ortaklarımız, kaplama işlemlerini 
yürüttüğümüz önemli sektörel isimler, 
endüstriyel işlemlerinde bizi tercih edenler... 



Add your title here 

Tek şemsiye altında 

Platech olarak sanayinin kaplama ihtiyacında 

birden fazla çözümü aynı tesis içerisinde 

sunuyor, hizmetleri bir arada 

gerçekleştiriyoruz. 
Sektörel tecrübe 

Farklı sektörlerin lider isimlerini bir araya 

getirdiğimiz müşteri porföyümüzle, hem işimize 

hem ürünlerimize değer katıyoruz 

Büyüyen know-how 

Tedarikçiler ve imalatçılardan oluşan dev bir 

zinciri bir araya getiren Platech, hem kurumsal 

hem de müşteri bazlı olarak kaplamaya ilişkin 

know-how farkındalığı oluşturuyor 



Referanslarımız 
Our references 



Referanslarımız 
Our references 



Referanslarımız 
Our references 



Referanslarımız 
Our references 

•ISILSAN MAKİNA VE TİCARET AŞ. 
•CİLAS KAUÇUK SAN.İTH.İHÇ.TİC.AŞ. 
•RTC-TEC BAĞL.ELEM.SAN.TİC.AŞ. 
•TAMSAN BAĞLANTI 
ELEM.SAN.TİC.AŞ. 
•HIZLANLAR OTOMOTİV SAN.TİC.AŞ. 
•KESESAN TORNA LTD.ŞTİ. 
•KAYA TORNA  SPRİAL SAN.TİC.AŞ. 
•İZELTAŞ İZMİR EL ALETLERİ 
SAN.TİC.AŞ. 
•LOHR İSTANBUL TAŞIT ARAÇLARI 
SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 

•OTOKAR OTOMOTİV SAVUNMA 
SAN.AŞ. 
•T-KALIP SANAYİ VE TİCARET AŞ. 
•ATAY MAKİNA SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ. 
•TEKLAS KAUÇUK SANAYİ VE  TİC.AŞ. 
•SAZCILAR OTOMOTİV SAN.VE TİC.AŞ. 
•AKSAN MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ.  
•SAKARYA LAZER OTOMASYON 
SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 
•BESLER MAKİNE PRES 
SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 
•LUCAS ELEKTİRİK SAN. VE TİC.AŞ. 



Referanslarımız 
Our references 

•TAVSAN TAVUKÇULUK EKİPMAN 
SAN.TİC.AŞ. 
•BCS METAL SAN.TİC.AŞ. 
•ÜRMAKSAN MAKİNA 
SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 
•AYTAV TAVUKÇULUK  
•ANT GRUP  
•ORMAKSAN SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 
•ATILGAN MAKİNA 
•ÇAKMAK VİNÇ SAN.TİC.AŞ. 
•ARMA FİLİTRE SİSTEMLERİ SAN. VE 
TİC.AŞ. 

•MEFASAN SAV.SİST.A.Ş. 
•ÖZAK GEÇİŞ TEKNOLOJİLERİ 
SAN.TİC.AŞ. 
•TMS TÜFEKÇİOĞLU MÜHENDİSLİK 
AN.TİC.AŞ. 
• TEKNİK MAKİNA 
OTOM.TEKS.İNŞ.SAN.TİC.AŞ. 
•TIRSAN TREYLER AŞ 
•YÜKSEL MAKİNE  
•VARROC LIGHTING SYSTEM 
•FNSS SAVUNMA SİSTEMLERİ A.Ş 
 



THANK  YOU ! 
Plating Technology 

Sakarya 


