Sayın Yetkili,
İlçe-Köy yollarında yaşanan problemleri gidermek ve yollara harcanan yüksek bedelleri azaltmak için
dünyada 30 yıldır kullanılan fakat ülkemizde yeni yeni kullanılmaya başlayan stabilize yolların
standardının yükseltilmesi amaçlı AGENT CBR PLUS TECHNOLOGIES INTERNATIONAL (PTY) LTD
firmasının 1978 den beri ürettiği CBR PLUS sıvı toprak stabilizatörünün Türkiye ve Rusya temsilciliğini
yapmaktayız.
İl Özel İdare ve/veya Belediye sorumluluğu alanına giren ilçe-köy yolları yapımında zemine CBR PLUS
ilavesi, mevcut bütçe ile daha fazla ve uzun ömürlü yol yapılmasına imkân sağlayarak bölge halkının
refah derecesini artıracaktır.
CBR PLUS Sıvı toprak stabilizatörü NEDİR?
Yollarda kullanılan stabilize ve filler malzemenin özelliklerini yükselterek yolların kısa sürede
bozulmasını önlemek ve kaplamasız olarak da uzun yıllar kullanılmasını sağlamak amacıyla üretilmiş
yüzey aktif madde özelliği taşıyan iyonik sentetik thio bileşenidir.
CBR PLUS






Yanmazdır, Parlayıcı değildir
Korozif değildir (Aşındırmaz)
Asit değildir
Zehirsiz ve Güvenlidir. (Kullanırken herhangi bir koruyucu giysiye gerek yoktur)
Çevreye hiçbir zararı yoktur.

CBR PLUS Sıvı toprak stabilizatörü kullanmanın faydaları :










Stabilize yapılacak yolda CBR PLUS kullanılması artı bir maliyet getirmemektedir.
Yola getirilecek olan stabilize malzeme miktarını %70 azaltır. Bazı bölgelerde stabilize malzeme
getirmeye gerek olmayabilir.
CBR PLUS kullanılarak yapılmış yol, 2.kat asfalta hazır hale gelmiş olur. (Tekrar 1.Kat asfalt
işlemlerine gerek yoktur.) Böylece stabilize yola harcanan para ile 1.kat asfalt işlemleri de
gerçekleştirilmiş olur.
1.kat asfalt yapılacak olan yollarda da kullanılan filler malzemeyi %50 azaltır. MC-30 astar
kullanımı gerekmez.
Yol zeminine su girişini engeller.
Yolda meydana gelecek malzeme kaybını ortadan kaldırır.
Daha sonra yapılacak olan asfalt uygulamasının bozulmasını engeller.
Sonraki yıllarda yola yapılan bakım masraflarını % 85 azaltır.
Az bakım ile yolların kaplama yapılmadan stabilize olarak 12-15 yıl kullanılmasını sağlar.

Serik 4 Yıl Önce

Serik 4 Yıl Sonra

CBR PLUS’ı benzer ürünlerden ayıran özellikleri:
CBR PLUS

BENZER ÜRÜNLER

Korozif Değildir - Aşındırmaz
Kullanımda koruyucu giysiye gerek yoktur.
Açık deriye temas etmesi sorun olmaz.
Yolcu uçakları ile nakliyesi mümkündür.
Dünyada alınması en zor olan Çevresel
Kabuledilebilirlik sertifikasına sahiptir.
(British Colombia certificate of Environmental
Acceptability)
2006 yılında Uluslar arası Altın Yıldız Kalite
ödülü almıştır.

Koroziftir - Aşındırır
Koruyucu giysi gerekir. Kesinlikle açık deriye temas
etmemesi gerekir.
Yolcu uçakları ile taşınamazlar.
------------------------------

CBR PLUS ile stabilize yol ve Klasik stabilize yol farkı :
CBR PLUS ilavesi ile yapılmış stabilize yol

CBR PLUS olmadan yapılmış stabilize yol

Stabilize malzemeye gerek olmayabilir
Her türlü yol zemini % 100 ün üzerinde
sıkışır. (% 105 - % 110) Standartları aşar. Artı
maliyet getirmez
Yol zemini su almaz. Yol kabarmaz
1.Kat asfalt işlemlerine gerek yoktur
1.Kat asfalt işlemlerinde kullanılan MC-30
astar asfalta gerek yoktur
Stabilize malzeme kaybı olmaz.
Bakım için ilave stabilize malzeme gerekmez

Kesinlikle Stabilize malzeme taşınması gerekir
Yol zemini genelde % 85 – % 90 oranında sıkışır.
Standart sıkışmayı sağlamak için ise yüksek maliyet
gerekir
Yol zemini su alır. Yol kabarır
1.Kat asfalt işlemi gerekir
MC-30 astar asfalt kullanılır. (Yüksek maliyet)

Stabilize malzemeyi birbirine bağladığı için yol
yüzeyinde dağılmalar olmaz
Konforlu sürüş vardır. Araçlar titremez ve
zarar görmez
Halk yol sorununu unutur.

Stabilize malzeme zamanla kayba uğrar.
Bakım yapmak için stabilize malzeme taşınması
gerekir
Yol yüzeyi dağınık olur
Konforlu sürüş yoktur. Araçlar çok fazla titrer ve zarar
görür
Halk her yıl yol sorununu dile getirir.

2005 yılından beri çeşitli yollardan ürünümüzü (CBR PLUS/CON-AID) tanıtmaya çalıştık ve halen bu
gayretimiz sürmektedir. Bu gayretimiz sonucunda tabii ki çeşitli kurumlar ve kişiler bizimle irtibata
geçerek ürünümüzle (CBR PLUS/CON-AID) ilgilendiler. Böylece bazı illerde ve ilçelerde projeler
gerçekleştirdik.

CBR PLUS/CON-AID ilavesi ile gerçekleştirilen projeler;
2006
2006
2006
2006
2007
2007
2007
2007
2008
2008
2009
2009
2009
2010
2010
2010

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Antalya/Serik - Sarıabalı Köyü
Antalya/Alanya – Kargıcak Belediyesi
Antalya/Merkez – Güzeloluk Mahallesi
Her yıl yapılan Dünya Ralli Şampiyonasının Türkiye ayağı olan Antalya da Ralli pisti
Antalya/Varsak beldesi - Isparta yolu bağlantısı
Şanlıurfa /Siverek Çiftlik Köyü
Ankara/Kazan ilçesi Başkent Üniversitesine giden yol
Diyarbakır/Merkezde Alışveriş merkezi sahası ve otoparkı
Rusya/Kaliningrad
Rusya/Kologriv
Ankara/Nallıhan ilçesi
Antakya/Reyhanlı
Ardahan/Göle ilçesi Büyük Altınbulak grup köy yolu
Rusya/Sergiev Posad
Rusya/Krasnodar
Edirne/İskender Köyü

Yukarıda bahsi geçen projeler dışında herhangi bir projede bulunmadık, teknik destek vermedik ve
ürünümüzü (CBR PLUS/CON-AID) kullanmadık. İstihbaratımıza göre bazı firmalar bizim projelerimizi
referans olarak idarelere kendi projeleriymiş gibi sunmaktadırlar. Bununla ilgili mücadelemiz halen
sürmektedir.
Saygılarımızla,
AGENT CBR PLUS TECHNOLOGIES
INTERNATIONAL (PTY) LTD
Türkiye Temsilcisi
Bodek İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti.
Cbr Plus Türkiye
Kayhan GÖZETEN

