
Yeni Nesil Çözümler



Mühendislik Plastiklerinden
Ya

Tisan Mühendislik Plastikleri 40 yýlý aþan
tecrübesi ile endüstriyel hammadde 
olarak kullanýlan kompaund üretiminde 
uzmanlaþmýþ bir firmadýr. Tisan, 
müþterilerinin ihtiyaçlarýna göre 
rekabetçi ve uygun özellikte çözümler 
sunar. Amacýmýz hem standart ürünlerde 
hem de özel çalýþmalarda, nitelikli ürün, 
esnek üretim, hýzlý servis, güçlü teknik 
altyapý, insan kalitesi ile otomotiv sektörü 
için rekabetçi çözümler sunmaktadýr.

Doðru ürün,
rekabetçi çözümler

Yüksek ve doðaya
dost teknoloji

Alternatif lojistik
hizmetleri,

zamanýnda teslimat

Esnek üretim
kabiliyeti

Uzman ve
güçlü ekip

Teknik destek
imkaný
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- Hidroliz, UV ve ýsý 
dayanýmý

- Görünür parçalarda 
renk ve parlaklýk

- Kalýcý anti-statiklik

- Darbe dayanýmlý 
ürünler

- Geri dönüþtürülebilir 
ürünler

Cam elyaf, cam bilye, karbon elyaf, aramid elyaf
takviyeli ve çeþitli mineral dolgulu

Kýrmýzý fosfor, halojen ve halojen içermeyen alev
geciktiricili

Estetik görünüm

Düþük sýcaklýktan yüksek sýcaklýða kadar darbe
dayanýmý arttýrýlmýþ

UV ve ýsý stabilizeli

Elektrik ve termal iletken

Müþteri ihtiyacýna göre özel renkler

Ürünlerimiz uluslararasý standartlarla 
uyumlu T-LAB laboratuvarýmýzda tüm 
kalite testlerinden geçtikten sonra 
müþterilerimize güvenle ulaþýyor.

Kaliteyi 

3

54

9

6

7 8

1 2

Renk ayarlama 
ve ölçümleme

Ýklimlendirme 
ve yaþlandýrma 
testleri

Yanmazlýk 
testleri

Boyutsal 
testler

Termal ve 
akýþkanlýk 
analizleri

Isýsal 
deformasyon 
analizi

Elektriksel 
ve kimyasal 
dayaným 
testleri

Mekanik 
testler

Fiziksel 
testler
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ABS, %10 cam elyaf takviyeli, alev 
geciktiricili-halojen

 
PA6, %30 cam bilye takviyeli, alev 
geciktiricili-halojen PA6, %30 cam elyaf takviyeli PA6, takviyesiz, darbe dayanýmlý 

ABS, takviyesiz, UV stabilizeli 

 
PA6, %30 cam elyaf ve cam bilye 
takviyeli 

 
PA6, %30 cam elyaf takviyeli, 
darbe dayanýmlý 

PA6.6, %20 cam elyaf takviyeli, 
alev geciktiricili-halojen 

ABS, takviyesiz 
 

PA6, %15 cam elyaf takviyeli 
 

PA6, %30 cam elyaf takviyeli 

 
PA6.6, %30 cam elyaf ve cam bilye 
takviyeli

 
PA6, %35 cam elyaf ve cam bilye 
takviyeli

 
PA6, %20 cam elyaf takviyeli PA6, %25 talk dolgulu PA6.6, %20 cam elyaf takviyeli 

 
PA6, %35 cam elyaf ve cam bilye 
takviyeli 

 
PA6, %25 cam elyaf takviyeli, alev 
geciktiricili-halojen 

 
PA6, takviyesiz 

 
PA6.6, %25 cam elyaf takviyeli, 
alev geciktiricili-halojen, ýsý 
stabilizeli 



Gýda Ýþlemcileri Tost Makineleri Su Isýtýcýlarý

Kahve Makinesi Ütü Masasý Elektrikli Süpürge Parçalarý

Su Isýtýcýlarý Saç Kurutma Makinesi Gövdesi Kahve Makinesi

Su Pompasý BileþenleriRobotElektrikli Süpürge Parçalarý
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PA6.6, %30 cam elyaf takviyeli 

 
PBT, %15 cam elyaf takviyeli PBT, takviyesiz, darbe dayanýmlý, 

ýsý stabilizeli 

p
PPC, takviyesiz 

 
PA6.6, %30 cam elyaf takviyeli, ýsý 
stabilizeli 

PBT, %15 cam elyaf takviyeli, 
darbe dayanýmlý 

b
PBT/PET, %15 cam elyaf takviyeli, 
alev geciktiricili-halojen 

p
PPH, %25 baryum sülfat dolgulu 

 
PA6.6, %30 cam elyaf takviyeli PBT, %30 cam elyaf takviyeli, 

darbe dayanýmlý PC, %25 cam elyaf takviyeli 
p

PPH, %20 talk dolgulu 

 
PA6.6, %35 cam elyaf takviyeli 

 
PBT, %30 cam elyaf takviyeli, 
darbe dayanýmlý, hidroliz stabilizeli

p
PPC, %30 talk dolgulu, anti-statik PBT, %15 cam elyaf takviyeli, 

UV stabilizeli 

 
PA6.6, takviyesiz, MoS katkýlý PBT, %30 cam elyaf takviyeli 

p
PPC, %30 talk dolgulu, alev 
geciktiricili-halojen 

PA6, %30 cam elyaf takviyeli, 
anti-statik

 
PA6.6, takviyesiz PBT, takviyesiz 

p  
PPC, takviyesiz, alev geciktiricili-
halojen PC, %15 cam elyaf takviyeli
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Tisan Fabrika 1

Adres:
Ekþioðlu Mah. Yavuz Selim Cad. 86. Sk.
No:4 Alemdað / Ýstanbul / TURKEY

Tisan Fabrika 2

Adres:
Ekþioðlu Mah. Atabey Cad. No:24 
Çekmeköy / Ýstanbul / TURKEY

Telefon : +90 216 429 36 65
Faks : +90 216 312 14 78
E-mail :  tisan@tisan.com.tr


