
Beton Parlatma, Özel yüzey silim makineleri ve elmas bıçaklarla kirli görünümlü beton yüzeylerin 

sırasıyla kazıma, honlama ve parlatma basamaklarıyla aşındırılarak mermer ve granit parlaklığına 

ulaştırılmasıdır. Parlak beton uygulamaları kesinlikle bir yüzey kaplama yöntemi değildir, beton 

zemine, çevreye zararlı hiçbir kimyasal uygulanmaz. Bu yüzden tamamen çevre dostu, çok uzun 

ömürlü ve ekonomik zeminler elde edilir. Beton parlatma geleceğin zemin teknolojisi olarak 

gösterilmektedir.       

Beton parlatma uygulamalarının diğer zemin alternatiflerine oranla birçok üstün yanı bulunmaktadır. 

Bunlar; çok daha dayanıklı olması, bakım ve temizleme kolaylığı ve düşük bakım masrafları, beton 

tozumalarını tamamen engellemesi, düşük uygulama maliyeti, LEED sertifikası uyumlu olması, ışık 

yansımalarını arttırarak %40’a varan enerji tasarrufu sağlaması, betonun kayma direncini arttırması 

sayesinde daha güvenli zeminlere dönüşmesi şeklinde özetlenebilir. Parlak betonun ortalama 

kullanım ömrü diğer yüzey kaplama alternatifleriyle kıyaslandığında kat kat fazla olması,  Özellikle 

yoğun ayak trafiğinin olduğu ve ağır iş makinaların ve forkliftlerin çalıştığı zeminlerde dayanımının çok 

fazla olması ve tekerlek izlerini en aza indirmesi sebebiyle en uygun zemin çözümüdür. Beton 

yüzeyler bir kere parlatıldıktan sonra temizlenmesi sadece basit bakım pedleri ve su ile çok kolay bir 

şekilde yapılabilir, cila, wax ve herhangi kaplama malzemesi kullanılmasına gerek olmadığından, 

kimyasal maliyetleri, uygulama süresi ve işçilik maliyetleri de ortadan kalkmış olur.   

Parlatılmış beton yüzeylerin kayma direnci, sadece perdahlanmış beton yüzeylere oranla çok daha 

fazladır. Parlak beton zeminler, ahşap döşemelere, mermer ve granite oranla yaklaşık %40 daha az 

kaygan bir zemindir.   

Beton yüzeyler parlatıldıktan sonra kullanılacak değişik özelliklerdeki sealerlar sayesinde hem beton 

parlaklığını ve görünümünü daha da mükemmelleştirmek hem de beton zeminin suya, yağlara 

asitlere ve her türlü kimyasallara karşı direnç kazanmasını sağlamak mümkündür.   

• Yoğun ayak trafiği ve forklift, kamyon gibi ağır endüstriyel araçların dolaştığı zeminler 

için en uzun ömürlü ve ucuz zemin seçeneğidir.  

• Diğer alternatifleriyle kıyaslandığında bakım maliyeti en az olan zemin seçeneğidir. 

Beton bir kere parlatıldıktan sonra 5‐10 sene sadece su ve paspas ile temizlenmesi 

yeterlidir. Çok uzun süreler sonra dışarıdan gelen kum ve benzeri abrasiv maddeler 

yüzünden yüzeyde çok küçük çizikler oluşabilir. Bu çizikler parlaklığın ilk günkü 

mertebeden uzaklaşmasına sebep olabilir. Bu aşamada ise son 2‐3 silim basamağı 

tekrarlandığında, betonunuz ilk günkü parlaklığını geri kazanır.   

• Eski veya yeni projelerde parlatılmış beton kullanılması LEED sertifikası için puan 

kazanmanıza yardımcı olur.   

• Çevreye karşı dost malzeme ve uygulama prosedürüdür.  

• Yanmaya karşı tamamen dirençlidir.  

• Aşınmalara karşı çok dirençli olduğundan, kullanım ömrü en uzun zeminlerden biri 

denilebilir.  

• Yüzey mukavemeti çok fazladır.  

• Beton tozumalarını tamamen engellediği gibi beton zeminlerin nefes almasına da 

olanak sağlar.  



• Uygulaması çok kolaydır ve uygulama sırasında zemin kullanılmaya devam edilebilir. 

Örneğin bir fabrika, depo, otopark, veya büyük süpermarketlerin beton zeminleri 

parlatılırken, zemin kullanılmaya devam edilebilir.  

• Kokusuzdur ve uçucu organik bileşikler içermez.  

• Işığı yansıtma özelliği sayesinde aydınlatma masraflarını %40’a kadar azaltır.  

• CHPS sertifikası (Collaborative for High Performance Schools). Parlatılmış beton 

tamamen hijyenik olduğundan ve alerjik olmadığından Amerika’da bütün okul 

zeminleri parlatılmış betona dönüştürülmektedir.   

• NFSI (National Floor Safety Institute) Sertifikası. Kaymaya karşı yüksek sürtünme 

katsayısı.   

• OSHA & ADA sürtünme katsayısı gereksinimlerini fazlasıyla karşılar. Kuru zeminlerde 

kayganlık parametresi 0,59 ile 0,86 ADA (American Disability) arası, ıslak zeminlerde 

kayganlık parametresi 0,50 ile 0,79 ADA arası ile parlatılmış beton yüzeyler en güvenli 

yüzeyler arasındadır.  

• FDA (U.S. Food and Drug Administration) standartlarına uygun olduğundan,  

Amerika’daki hastane zeminleri, parlak beton zeminlere dönüştürülmektedir.   

• Çevreye dost, “yeşil bina” ürünü olarak bilinmektedir.  

• Beton mekanik olarak elmaslarla bir kere parlatıldığında, herhangi bir kaplama 

malzemesi gibi soyulması veya kalkması söz konusu değildir. Parlaklığını çok uzun 

süre korur. Paralatıldıktan sonra cila veya parlatıcı kimyasal kullanılmasına gerek 

yoktur.  

 

 

 

  


