
Dünyada güvenilir, 
yerelde ilgili
Güvenilir çözümlere  bağlıyız
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Hempel'de kendimizi, müşterilerimizin 
en değerli varlıklarının koruyucuları 
olarak görüyoruz.

Dünya geneline yayılmış 
müşterilerimize güvenilir ürün, 
destek ve tavsiyelerimizin yanı sıra 
varlıklarının verimliliğini artırmaya da 
yardımcıyız. Üstün koruma sağlayan 
boya çözümlerimiz ile dünya üzerinde 
80'den fazla ülkede seçkin iş 
ortaklarına sahibiz.

Güvenilir Çözümler

Sözümüz söz, güvenilir 
boya çözümlerinde sürekli 
gelişiyoruz. 
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24
Dünyanın her yerinde bulunan üretim 
tesislerimizden istediğiniz ürünleri 24 
saat içinde göderiyoruz.

750
Dünyanın herhangi bir yerinde her 
dakika yaklaşık 750 litre Hempel 
boyası uygulanıyor.

20
Her bir fabrikamızdan 20 dakikada 
bir kamyon dolusu boya çıkıyor.

Hempel Hakkında
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Hempel olarak,endüstrinin her 
alanında çok geniş bir yelpazede 
çalışıyoruz. Bilgi ve uzmanlığımız 
geniş, ancak hedeflerimiz her 
zaman aynı: Müşterilerimize gerçek 
değer katan başarısı kanıtlanmış 
ürünler ve çözümler sunmak…
Bunu, Ar-Ge'ye sürekli yatırım 
yaparak ve yalnızca müşterilerimizin 
işletmelerini güçlendirmekle kalmayıp 
aynı zamanda çevresel etkilerini 
azaltmaya yardımcı olan teknolojiler 
geliştirerek yapıyoruz.

Global bir ekip tarafından 
desteklenen Hempel, dünyanın 
birçok ülkesinde kendini kanıtlamıştır. 
Bu, müşterilerimize özelleştirilmiş, 
yerel olarak uyarlanmış hizmetler 
sunmamızı sağlıyor.

Eğitim  
ve Teknik 

Servis

Dekoratif

Konteyner

Koruyucu

Yat

DenizEndüstriyel

Her işe 
değer katmak

Uzmanlık alanları
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Petrol ve Gaz
50 yıldır, korozyona dayanıklı, 
yüksek ısıya dirençli ve 
petrol ve gaz endüstrisi 
için özel koruyucu boyalar 
tedarik ediyoruz.

Altyapı
Hempel'in yangın 
geciktirici, koruyucu ve 
dekoratif boyaları; tüm 
dünyada gökdelenler, 
köprüler ve diğer binalar 
üzerinde kullanılmaktadır.

Kimyasal tesisler
Hempel, 50 yılı aşkın bir 
süredir kimya tesisleri için 
korozyon önleyici izolasyon 
astarları ve kimyasallara 
dayanıklı boyalar 
tedarik etmektedir.

Madencilik
Epoksi koruyucu boyalarımız, 
küresel madencilik 
endüstrisine; ufalanmaya, 
korozyona, darbeye 
ve aşınmaya dirençli 
özellikler kazandırmaktadır.

Elektrik üretimi
40 yıldır kömür, gaz, rüzgâr, 
hidroelektrik ve yenilenebilir 
enerji santrallerine uygun 
tam koruma öneriyoruz.

Ray vagonu
Çevresel düzenlemelere 
uygun tüm demiryollarına 
uyacak maliyet-etkin, 
aşınmaya dayanıklı ve 
su bazlı boya sistemleri 
temin edebiliriz.

Liman makineleri
Hempel boyaları, liman 
faaliyetlerini daha uzun 
süre aktif hizmette tutma 
ve yük taşıma ekipmanlarını 
koruma konusunda dünya 
çapında ünlüdür.

Su ve atık
Hempel'in yüksek 
performanslı korozyona ve 
kimyasala dayanıklı astarları 
ve son katları su arıtma 
endüstrisinde daha uzun 
hizmet ömrü sağlar.

Yerel pazar  
bölgeleri

Uzmanlık alanları
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Kuzey Denizi'ndeki rüzgâr 
çiftliklerinden, çöl boyunca 
boru hatlarına kadar, 
dünya sanayisi ve altyapısı, 
gezegendeki en sert 
koşullardan bazılarına maruz 
kalmaktadır. Boyalarımız, 
dünyanın dört bir yanında, 
değerli endüstriyel varlıklarınızı 
korozyondan korur ve 
dünyamızın hareketinin devam 
etmesine yardımcı olur.

En sert 
endüstriyel 
ortamlarda

Koruyucu
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Dünya inanılmaz bir hızda değişiyor. 
Nüfuslar büyüyor, teknoloji ilerliyor ve 
kaynaklar üzerindeki talep oldukça acımasız. 
Şehirlerimizin güçlenmesine yardımcı 
olan, toplumları birbirine bağlayıp ihtiyaç 
duyulan ürünleri üretecek akıllı altyapılara ve 
endüstrilere ihtiyacımız var ve tüm bunların 
gerçekleşmesinde boyalarımızın rolü hayati 
bir öneme sahip.

Köprülerden tünellere, stadyumlardan 
gökdelenlere ve petrol kuyularına kadar, 
boyalarımızın en zor koşullarda bile her çeşit 
yapıyı koruduğu kanıtlanmıştır. Ancak biz 
korumadan fazlasını sunuyoruz: Her projede, 
güvenliği artırmaya ve bakım aralıklarını 
uzatmaya yardımcı olacak özel bir boya 
çözümü geliştirmek için müşterilerimizle yakın 
işbirliğimizi kesintisiz sürdürüyoruz.

Koruyucu endüstriden edindiğimiz deneyimle, 
üretim hızlarını artıran, çabuk kuruyan 
sistemlerden, endüstride yeni standartlar 
belirleyen çevre dostu boyalara kadar eksiksiz 
bir boya seti sunuyoruz. Tüm ürünlerimizde 
kolay uygulama, düşük bakım ve uzun servis 
ömrü dizayn edilmiş olmakla birlikte boya 
teknolojisinin sınırlarını her zamankinden 
daha iyi çözümler sunmak için zorluyoruz.

2
Pasif yangın koruma boyalarımız, 
çelik yapıların, bir yangın sırasında 
iki saate kadar taşıma kapasitelerini 
muhafaza etmelerini sağlayarak 
binayı boşaltmak için yeterli 
zaman kazandırır.

Biliyor muydunuz?
Dahili gaz boru hattı boyalarımız, gaz 
akışını iyileştirmek için boru içinde düz 
bir yüzey profili oluşturmaya yardımcı 
olur. Bu, boru operatörleri için yatırım 
ve işletme maliyetlerinin azaltılarak gaz 
taşımak için daha az enerji gerektiği 
anlamına gelir.

3
Aktifleştirilmiş çinko epoksi astarları, 
aktif çinko teknolojisi olmayan 
çinko epoksilerle karşılaştırıldığında 
performansı önemli ölçüde artırmak 
için barikat, inhibitör ve galvanik 
olmak üzere üç korozyon önleme 
yöntemini kullanmaktadır.

Koruyucu
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“Bir Heykel gibi olan 
Troja Köprüsü, Prag 
şehrine güzel bir katkı”
ECCS Avrupa Çelik Köprüsü Jüri Ödülü 

Koruyucu boyalar örnek olay çalışması 



9

Mott MacDonald tarafından tasarlanan Troja Köprüsü, 
Prag'da 2014 yılından bu yana ikonik statüye ulaştı. Vitava 
Nehri üzerindeki 262 metre uzunluğundaki ark; yayaları 
ve bisikletçileri, dört şeritli  trafiği ve çift raylı tramvay 
hattını taşıyor.

Hempel, C5-I ortamında köprüye kusursuz hava direnci 
sağlayacak doğru sistemi bulmalıydı. Köprü, aynı zamanda, 
ağır yükleri taşıyacak şekilde tasarlanmış ve alışılmadık 
derecede fazla eklem sayısına sahip olduğundan, boyanın 
aşırı kullanıma dayanması gerekiyordu.

Bu köprü için benzersiz bir çözüm olan Hempadur Zinc 17360 
atölyede uygulanmış, ardından Hempadur Fast Dry 15560 
ve Hempathane HS 55610 sahada boyanmıştır. Sistemin 
tamamı, Ulaştırma Bakanlığı'nın 30 yıllık hizmet ömrü 
düzenlemelerine uygun olarak başarıyla onaylanmıştır.

Jüri üyelerinin dikkatini üzerine çekmesi çok uzun sürmedi 
ve 2015'te ECCS'nin Çelik Köprü Ödülü'nü kazandığında Jüri, 
"güzel tasarımını", 'estetik ve zarafetini" överek, "Bir heykel 
gibi olan Troja Köprüsü, Prag şehrinin güzelliğini taçlandıran 
anlamlı bir katkı!" dedi.

Hempel, Prag’ın 
ödüllü köprüsünü 
yıllardır koruyor

Koruyucu boyalar örnek olay çalışması 
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Koruyucu boyalar örnek olay çalışması
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Hempel'in müşterisi SRB Rostschutz GmbH & Co. KG. 
tarafından üç katlı bir sistem talep edildi. İlk olarak, uygun yüzey 
hazırlığından sonra, mükemmel korozyon direncine ve düşük 
sıcaklıkta kür özelliklerine sahip, 2 bileşenli, poliamit-eklenti ile 
sertleştirilmiş epoksi astar Hempadur Fast Dry 17410  
bir kat uygulanmıştır. 

Bu uygulamayı, yüksek performanslı yanmaya dayanımlı 
boya skalasında bulunan ve çelik yapıların pasif yangın 
korumasında kullanılan bir kat Hempacore One FD 43601 
boyanın hızlı kuruyan sürümü (dokunmak için 20 dakika / 
işleme için 6 saat) izledi.

Hempacore One ürünleri, selülozik yangınlarda 120 dakikaya 
kadar koruma sağlayan tek komponentli, solvent bazlı, akrilik, 
yanmaya dayanıklı boyalar olup  iç veya dış mekanda uygun 
bir son kat ile kullanılabilir. Bu projede, uygulanan üst kat 
Hempathane 55210 ise uzun yıllar boyunca yüksek parlaklık 
ve güçlü renk tutma özelliği sunan, 2 bileşenli, akrilik bir 
poliüretan oldu.

Kullanılan tüm boya sistemi, Avrupa’nın çelik yapılar için 
uyguladığı yangına dayanıklılık şartlarına uygundur.

Hempel, ulusal ve küresel boya şirketleri ile rekabet ettiği 
projede, sunduğu tavsiye ve teknik servis başarısı sebebiyle 
tercih edildi. Ayrıca, son müşterinin; agresif ortamda güvenilir, 
uzun ömürlü koruma taleplerini karşılayan ve hızlı kuruma 
sağlama ve maliyet koruma sistemi için değer sunma 
kabiliyeti de seçilmesinde önemli faktörler oldu.  

Viyana Havaalanı 
hangarını 
yangından koruma

Koruyucu boyalar örnek olay çalışması
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Deniz ticaret rotaları, küresel 
ekonomi için hayati arterlerdir. 
Bu rotalar gemiler için ise 
son derece zorlu ortamlardır. 
Boyalarımız enerji verimliliğini 
ve çevresel performansı 
geliştirirken, doğanın 
gücünü korumasına da 
yardımcı olmaktadır.

Enerji verimli filo

1917
1917'de gemilerin gövdeleri için 
ilk yakıt tasarruflu zehirli boya 
uygulamasını başlattık. Bugün 
hâlâ dünyada kirlenme kontrolü 
teknolojisinde lider konumdayız.

70 milyon
Son 20 yılda 70 milyondan  
fazla lif takviyeli boya sattık.

8
Gemi gövdeleri için özel boyalarımız 
geminin yakıt tüketimini ve 
CO2  emisyonlarını yüzde 8'e 
kadar azaltarak verimliliğini ve 
çevre performansını önemli 
ölçüde geliştiriyor.

Deniz
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Geminin her alanı için 
boya sağlarız:

• Karina

• Balast tankları

• Ambarlar

• Kargo tankları

• Güverteler, bordalar  
    ve üst güverte

• Kamaralar

• Temiz su

• Seastock

Arktik'in donmuş genişliklerinden fırtınalı 
güney denizlerine kadar, tüm denizler 
gezegende en zor ortamlardan biridir. Su 
hattının üzerinde, aşındırıcı deniz havasının 
ve kargoların yüklenmesi ve boşaltılmasının 
yol açtığı yıpranma, korunmasız metali 
çabucak yok eder. Denizaltı organizmaları 
teknenin altına yapışır ve bir geminin 
hidrodinamiklerine zarar verir ve yakıt 
faturalarını ve emisyonları artırır.

Müşterilerin, 100 yılı aşkın bir süredir bu 
zorlukların üstesinden gelmesine yardımcı 
olduk ve boyaların daha da fazla koruma 
ve filo verimliliği sunma konusunda 
yapabileceklerinin sınırlarını devamlı olarak 

zorluyoruz. Bugün, balast tanklarından 
konaklama alanına kadar, bir teknenin 
hemen hemen her bölgesinde kanıtlanmış ve 
teknolojide lider bir boya sunabiliyoruz.

Tekne üstünde bakım için deniz stoku 
veya yeni inşa için tam bir boya seti 
tedarik edildiğinde, yaklaşımımız daima 
aynıdır. Gemilerini koruyan ve genel 
verimliliğini artıran bir boya çözümünden 
yararlanmalarını sağlamak için şartnameden, 
bakım ve uygulamaya kadar her konuda 
müşterilerimizle yakın işbirliği içindeyiz.

Deniz



14

“Hempaguard X7,  
U.N. Ro-Ro tarafından  
yapılan denemelerde, iyi 
sonuçlar elde etmesi, karbon 
salınımını düşürerek çevre 
dostu olması ve kirlenmeye 
karşı savaşarak önemli ölçüde 
yakıt tasarrufu sağlamasıyla 
tercih edilen boya olmuştur.”

Deniz Örnek olay
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U.N. Ro-Ro, Avrupa ve Türkiye arasındaki en büyük intermodal 
altyapıyı sunmaktadır ve Avrupa'daki en büyük dördüncü 
Ro-Ro operatörüdür. Akdeniz'deki altı limandan; araçlardan, 
makinelere, farklı proje ve ağır yüke kadar her türlü kargoyu 
taşıyan 12 adet Ro-Ro gemisi işletmektedir. Birçok deniz 
taşımacılığı şirketinde olduğu gibi U.N. Ro-Ro'nun da en büyük 
işletme harcaması yakıt olduğundan, şirket 2013 yılında yakıt 
tüketimini ve buna bağlı CO2 emisyonlarını azaltmak için bir 
proje başlattı.

Karina boyaları, kirlenmeye karşı savaşarak yakıt tasarrufu 
sağlamaktadır. Deniz kabukluları ve kekamozlar gibi kirletici 
organizmalar bir teknenin karinasına yapıştığında, ekstra 
bir sürtünme yaratmaları sebebiyle gemilerin aynı hız ve 
operasyonel verimliliği sağlayabilmesi için daha fazla yakıt 
kullanmasına sebep olmaktadır.  U.N. Ro-Ro, başlattığı 
yakıt tasarrufu projesi kapsamında, bir dizi boya şirketine 
başvurarak gemilerini bu gibi zararlardan koruyacak bir karina 
boyası sağlamalarını istedi.

U.N. Ro-Ro'ya şimdiye kadar piyasada en gelişmiş karina 
boyası olan Hempaguard X7'yi denemelerini önerdik. Çoğu 
karina boyası, kirlenmeyi önlemek için kontrollü olarak salınan 
biyositleri veya silikonun sürtünmeyi azaltan özelliklerini 
kullanmaktadır. Hempaguard, iki mekanizmayı tek bir boyada 
birleştiren piyasadaki tek karina boyasıdır. U.N. Ro- Ro, 
Hempaguard X7'yi Eylül 2013'ten Ağustos 2014'e kadar UND 
Ege, UND Birlik ve UND Atılım adlı üç gemisinde uyguladı. 
2013'ten 2017'ye kadar geçen sürede, Hempaguard X7, 
U.N. Ro-Ro’nun denediği diğer karina boyalarından çok daha 
iyi performans gösterdi. Hempaguard uygulandıktan itibaren 
bir sonraki havuza kadar olan hizmet süresinde, üç geminin 
yakıt tüketimi, 2011-2013 yılları arasındaki hizmet süresine 
kıyasla önemli ölçüde azaldı. Gemiler 2016 yılında havuza 
döndüğünde, karinaları temizdi ve kirlenme yoktu.

U.N. Ro-Ro, hem çevre dostu olması hem de yakıt 
tasarrufunun etkin bir sonucu olarak, filosunun geri kalan 
kısmını Hempaguard X7 ile boyamaya karar verdi. Öyle ki, 
kapasitesini artırmak için boy verilen iki gemisi de bunlar 
arasında bulunuyor.

Hempaguard®, 
U.N. Ro-Ro’ya  
önemli miktarda  
yakıt tasarrufu  
sağlıyor 

Deniz Örnek olay
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İç ve dış yüzeyleri olmak 
üzere dünyadaki her 
beş konteynerden birini, 
korozyondan, Hempel 
boyaları korumaktadır.

Yükümüzü  
korumak

1/5
Kargo konteynerlerinin beşte birinin 
ürünlerimizle kaplanması, konteyner 
pazarında bizim, dünyanın önde gelen 
tedarikçilerinden biri olduğumuzun en 
somut göstergesidir.

Biliyor muydunuz…?
Boya danışmanlarımız, başvuru 
işlemlerinizi ve maliyetleri azaltmak 
için üretim hattınızı ziyaret edebilirler.

3
Hempel, konteynerler için dünyanın 
ilk su bazlı üç katlı boya sistemini 
geliştirdi. Bu, üreticilerin kargo 
konteynerlerini çevreden olduğu 
kadar korozyondan da korumalarına 
yardımcı oluyor.

Konteyner

16
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Deniz taşımacılığı, yük taşımacılığının  enerji 
ve maliyet açısından en verimli yoludur. 
Her gün, arabalardan vinçlere, muzlardan 
fasülyelere kadar milyonlarca ton ürün, 
fabrikalardan, veya tarlalardan konteynerlerle 
yerel pazarlara ve mağazalara taşınmaktadır. 
Bu konteynerlerin her birinin kötü hava 
koşullarından, kötü uygulamalardan ve 
potansiyel olarak zararlı kargolardan 
korunması gerekmektedir.

Konteyner boyaları alanında dünyanın 
önde gelen tedarikçilerinden biri olarak, 
her konteyner türü için yeni inşa ve bakım 
boyası sağlıyoruz. Tüm çözümler; konteyner 
ömrünü uzatmak, bakım maliyetlerini 
düşürmek ve uygulama verimliliğini artırmak 
üzere tasarlanmıştır. Ayrıca, müşterilerimizin 

üretim hatlarını ziyaret ederek başvuru 
işlemlerini düzene koymalarına ve maliyetleri 
düşürmelerine yardımcı oluyoruz.

Konteyner üretimi sürekli olarak gelişiyor, 
bu nedenle değişen endüstri ihtiyaçlarını 
karşılayan yeni çözümler geliştirmek için 
müşterilerimizle birlikte çalışıyoruz. Bu 
işbirliğimiz, üreticilerin hem konteynerlerini 
hem de çevreyi korumalarını sağlayan 
konteynerler için dünyadaki ilk su bazlı üç kat 
boya sistemini geliştirmeyi içeriyor.

Konteyner

17
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Gezi ve yarış tekneleri 
için kapsamlı ürünlerle, 
yelken meraklılarının 
sorunsuz yelken açmasına 
yardımcı oluyoruz.

Rüzgâr ve 
yelken altında

Yat
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Yüz yıl boyunca, deniz endüstrisindeki 
uzmanlığımızı keyif ve yarış amaçlı yelkenli 
teknelere aktardık. Yelkenseverler ile yat 
üreticileri, bakım tutum işleri için teknelerinin 
her bölgesine özel bir Hempel ürünü bulabilir.

Profeyonel yat üreticileri için son derece 
dayanıklı ve uzun ömürlü son kat boyaların 
yanı sıra teknenin hem hidrodinamiklerini 
geliştiren hem yakıt tüketimini düşüren hem 
de yelken hızlarını artıran son sistem gövde 
boyaları ve daha bir çok boya çeşidini yıllardır 
çok geniş bir yelpazede sağlıyoruz.

Hempel yat boyaları ve bakım ürünleri 
en yüksek standartlarda üretilmekte 
olup tüm çevre ve mevzuat standartlarını 
karşılamaktadır. Hepsi de kullanımı kolay 

olacak şekilde tasarlanmıştır ve bu nedenle 
teknenizin bakımı için daha az, açık denizde 
ise daha fazla zaman harcarsınız.

Basit en iyisi
Amacımız, boyama ve bakım 
çalışmalarında karmaşıklığı gidermeye 
yardımcı olmak ve piyasada en iyi 
çözümleri sunmaktır.

Tekne bakımı  
bizim işimiz
Tekneler nasıl boyanır, korunur ve 
temizlenir çok iyi biliriz. Her çeşit ve 
kapasitedeki tekne boya projeleriniz 
için sunduğumuz ürünlerimizin 
başarısı kanıtlıdır.

Denenmiş ve  
kanıtlanmış
Ürünlerimiz test edilmekte ve en 
yüksek kriterlere göre geliştirilmektedir. 
Ayrıca tüm çevresel standartlara ve 
mevzuata uygundurlar.

Yat
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Yat örnek olay çalışması
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Proje, 12 metre uzunluğundaki geleneksel ahşap bir yelkenli 
teknenin tam restorasyonunu içeriyor.

Restorasyon çalışması ise özellikle karina, borda ve güverte 
zemin kaplamasına odaklanmıştı.

Korunması gereken ve doğal güzelliğe sahip klasik bir ahşap 
yelkenli, denizlerde gezinen bir mücevher gibidir.

Önerilen restorasyon işlemleri, suyun, tuzun, rüzgârın ve 
güneşin oluşturduğu agresif ortamın yanı sıra ahşabın 
kırılganlığını, kullanılacak ürünlerin estetiğini ve dayanıklılığını 
hesaba katmalıdır.

Doğru renk ve parlak boyanın yanı sıra özelliklerini uzun süre 
korumayı başarmak da aynı derecede önemlidir.

Yelkenlinin bordası ve güvertesi için uygulanan boya çözümleri, 
tek bileşenli son kat ve verniklerde, en ileri teknoloji olan modifiye 
alkid reçineleri, yani Hempel Işıldayan Parlaklık ve Dura Parlak 
Vernik boyalardan oluşmaktadır.

Karina için parlak görünümlü, kirlenme önleyici anti-fouling boya 
olan Mille NCT seçildi.

Geleneksel bir 
ahşap yelkenlinin 
kapsamlı revizyonu

Yat örnek olay çalışması
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Her boyanın  
arkasında

Boya danışmanlarımız ve 
mühendislerimiz; her gün 
inşaat alanlarında, kuru 
havuz tesislerinde ve üretim 
hatlarında bulunarak, 
müşterilerimizin uygulama 
kalitesini artırmasına ve 
maliyetleri düşürmelerine 
yardımcı olurlar.

600
Birçoğu FROSIO / NACE sertifikasına 
sahip 600'den fazla boya 
danışmanından oluşan ekibimiz, 
dünya genelindeki müşterilere yerinde 
teknik servis ve destek sağlıyor.

50
Hempel'in çabuk kuruyan iki katlı 
bir koruma sistemine geçmesi, ağır 
makine ve prefabrik çelik üreticilerinin 
üretim hızlarını yüzde 50’ye varan 
oranda artırmasına yardımcı olabilir.

20
Doğru şekilde uygulanır ve korunursa, 
koruyucu boyalarımızın çoğu 20 yıl 
veya daha uzun süre dayanabilir. 

Teknik Servis
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Rekabetçi bir ortamda başarı, sadece 
teknolojiden daha fazlasını gerektirir. Şirketler, 
aynı teknolojiyi katma değerli bir çözüm haline 
getirmek için doğru bilgi, beceri ve tecrübeye 
sahip kişilere de ihtiyaç duyarlar. Bu, bizim 
gerçek bir fark yarattığımız noktadır. Yüksek 
nitelikli boya danışmanlarımız, boyaların 
olabildiğince verimli bir şekilde uygulanmasını 
ve vaat edilen şekilde yerine getirilmesini 
sağlamak için dünya genelindeki müşterileri 
ile çalışırlar.

Erken boyamanın başarısızlığının yüzde  
90'ından fazlası, yüzey hazırlığının bozulması, 
yanlış uygulanması ya da ikisinden 
kaynaklı sebeplerden ortaya çıkmaktadır; 
bu nedenle tüm bunları en başından 
önlemek için başvuru süreci boyunca 

müşterilerimize tavsiye ve destek sağlıyoruz. 
Yüzey hazırlığından son kürlenmeye, 
rötuşlamaya kadar, her boyanın doğru 
şekilde uygulanmasını önemsiyor, böylelikle 
tüm müşterilerimizin mümkün olan en uzun 
sürede en iyi korumayı almalarını sağlıyoruz.

Boya uygulama süresi bir çok projede en 
önemli aksama kaynağı olabileceğinden, 
müşterilerimize üretim hattında ya da yerinde 
tüm uygulama aşamalarında yardımcı 
oluyoruz. Tüm süreci analiz ederek, üretim 
hızını ve düşük maliyetleri artırmak için 
uygulama sürelerini, kuruma sürelerini ve 
atıkları azaltmaya katkı sağlıyoruz.

Hizmetlerimiz:

•  Satış öncesi tavsiyeler

•  Yerinde destek

•  Üretim optimizasyonu

•  Boya durum tetkiki ve 
 onarım raporları

•  Müşteriye özel bakım desteği

•  Denetimler

•  Eğitim

Teknik Servis
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10
Her Hempel çalışanı, Hempel’de 
çalışarak, ihtiyacı olan 10 çocuğun 
eğitimini desteklemektedir.

55,000
Hempel Vakfı, 55 binden fazla ihtiyaç 
sahibi çocuğun daha iyi eğitim 
almasını sağlayarak kendileri ve 
aileleri için daha iyi bir gelecek inşa 
etmelerine yardımcı oluyor.

2000
Hempel Vakfı, son derece yetenekli 
mühendis ve araştırmacıların eğitimi 
için uluslararası bir araştırma 
ortamı oluşturmak amacıyla, 2000 
yılından bu yana, Danimarka Teknik 
Üniversitesi ile birlikte çalışmaktadır.

Hempel Vakfı
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Kurucumuz J.C Hempel, bir şirketin 
çalışanlarına, çevreye ve topluma 
karşı sorumluluk taşıması gerektiğine 
inanırdı. Kurduğu şirket son 100 yılda 
önemli ölçüde gelişim için değişse de 
yol gösterici ilkeleri yaptığımız her işin 
özünde değişmeden kaldı.

J.C. Hempel, hazır karıştırılmış deniz boyalarını; Danimarka'nın 
Kopenhag şehri ve çevresinde ticaret yapan gemilere satmaya 
başladığı 1915 yılında, neredeyse hiç tanınmıyordu. 

J.C Hempel, oldukça mütevazi bir başlangıç yapmıştı. 
Omuzlarına aldığı uzun bir sopa ve sopanın iki ucundan 
sarkıtarak yerleştirdiği boya bidonlarını yüklenip bir bisiklet 
yardımıyla ilk teslimatını kendi yaptı ve kurduğu şirket, bugün, 
dünyanın en tanınmış boya tedarikçilerinden biri oldu.

Eşsiz bir lider
J.C Hempel, Hempel Grubu'nun devam eden operasyonlarına 
sağlam bir ekonomik taban sağlamak için 1948'de Hempel 
Vakfı’nı kurdu. Tüm hisse senetlerini buraya devretti, şirketin 
mülki haklarına çalışanlarının sahip olmasını sağladı. 
Hempel Vakfı bugün, Hempel Grubu’nun tek sahibi olarak 
çalışmalarını sürdürüyor.

Ticari bir vakıf olan Hempel Vakfı’nın esas amacı, Hempel 
Grubu için ekonomisi sağlam bir temel sağlamak ve bunu 
sürdürmektir. Vakfın toplumsal ve yardımsever ikincil amacı 
ise; başta ihtiyaç sahibi çocukların eğitimi olmak üzere ihtiyaç 
boya endüstrisinde çevresel açıdan sürdürülebilir çözümlere 
özellikle odaklanıp; kültürel, sosyal, insani, bilimsel ve 
sanatsal hedefleri desteklemektir.

İhtiyaç sahibi çocukların eğitimi
Tüm dünyada kaliteli eğitim sağlamak, Birleşmiş Milletler 
tarafından 2015 yılında tasarlanan Sürdürülebilir Kalkınma 
Hedeflerinden biridir. Hempel Vakfı, bu hedefi gerçekleştirmek 
isteyen gönüllülerle bir araya gelmiştir. Vakıf, 55 binden 
fazla ihtiyaç sahibi çocuğun daha iyi eğitim almasını 
sağlayarak kendileri ve aileleri için daha iyi bir gelecek inşa 
etmelerine yardımcı oluyor. Bu, Hempel’de görev yapan her 
bir çalışanın ihtiyaç sahibi 10 çocuğun eğitimini desteklediği 
anlamına geliyor.

Çevresel açıdan sürdürülebilir çözümler araştırması
Dünyanın sürdürülebilir yeni teknolojilere ihtiyacı var. Hempel 
Vakfı, Danimarka Teknik Üniversitesi ile uzun soluklu bir 
ortaklık kurarak, boya endüstrisi için çevreci sürdürülebilir 
teknolojilere yönelik araştırmalar yapmaya ve bu teknolojilerin 
farkındalığını artırmaya yardımcı oluyor.

Devrimci bir fikir

Hempel’in kurucusu J.C. Hempel

Hempel Vakfı
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Hempel, 1915 yılından bu yana, iyi bir 
ticaret uygulamasının insana, çevreye 
ve topluma önem göstererek bir arada 
yapılabileceğini kanıtlamıştır.

Küresel bir şirket olduğumuz için, dünya genelinde 
sürdürülebilir ticari uygulamaları yürütmekle yükümlü 
olduğumuza inanıyoruz. Bu, kurumsal sorumluluk 
taahhüdümüzün vazgeçilmez bir parçasıdır. Mevzuat 
ve standartları takip etmekten çok daha fazlasını 
yapıyoruz. İnsanlara, çevreye ve topluma en iyi olduğuna 
inandığımız şeyleri yaparız ve bunu, dünyanın her yerindeki 
ofislerimize, tedarikçilerimize ve dağıtıcılarımıza kendi 
yüksek standartlarımız ve politikalarımız aracılığıyla 
ileterek genişletiriz.

Çevre
Ürünlerimiz; yapıların ve ekipmanların hizmet ömrünü 
uzatır ve böylece genel çevresel etkilerini azaltmaya 
yardımcı olur. Ancak, daha da fazlasını yapabileceğimize 
inandığımız için yaptığımız her şeyin merkezine çevresel 
sürdürülebilirliği koyuyoruz. Müşterilerimizin enerji, atık ve 
emisyonları azaltmasına yardımcı olacak ürünler geliştirmeye 
odaklanıyoruz. Aynı zamanda, kendi operasyonlarımızı 
dikkatlice izliyoruz ve kendi işimizden gelen enerji, atık ve 
emisyonları azaltmaya devam ediyoruz.

Kimyasallarla çalışan bir firma olarak, çevreye karşı bir 
sorumluluğumuz daha var. Fabrikalarımızda en yeni güvenlik 
ve çevre ekipmanlarını kullanıyoruz ve boyalarımızdaki Uçucu 
Organik Madde (VOC) ve diğer tehlikeli madde miktarını 
azaltmak için sürekli çalışıyoruz. Avrupa'daki ürün yelpazemiz 
zaten kurşunsuz ve dünya çapındaki ürünlerimizde de bunu 
sağlamaya kararlıyız.

Toplum
Global bir üretici olarak, kendi operasyonlarımızın 
ötesine geçen bir tedarik zinciri boyunca iyi çalışma 
uygulamalarını teşvik etme imkânı buluyoruz. Sadece etik 
standartlarımızı paylaşan tedarikçilerle çalışmak istiyoruz 
ve hammaddelerimizin sorumlu kaynaklardan gelmesini 
sağlamak için seçilen hammadde tedarikçilerini her 
yıl denetliyoruz.

Ayrıca, kurumsal sorumluluğun çalışanlarımız tarafından 
yönlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Çalıştığımız 
topluluklarda yerel inisiyatifleri destekliyoruz ve çalışanlarımızı 
kendilerine yakın iyi nedenler için zaman ayırmaya teşvik 
ediyoruz. Bu, çalışanlarımıza, Hempel Vakfı tarafından 
desteklenen eğitim projelerinde gönüllü olma şansını vermeyi 
de kapsıyor.

İnsan
Müşteri, iş ortağı, tedarikçi veya yeni çalışanlar olsun, bizimle 
nerede karşılaşırsanız karşılaşın, yüreğinin merkezine insanı 
koyan bir şirketle muhattap olduğunuzu, insanın en önemli 
varlığımız olduğunu bilmenizi isteriz. Onlar birçok ülkeden 
yaşamın her kesiminden gelerek, çalışmalarımıza farklı 
beceri ve bakış açıları getirirler. Başarımızın yegâne anahtarı 
bu çeşitliliktir.

Herkesin başarılı olabileceği ve geliştirebileceği kapsamlı ve 
destekleyici bir çalışma ortamı yaratmak için elimizden gelen 
her şeyi yapıyoruz. Hempel Akademi, çalışanlarımıza düzenli 
eğitim ve öğretim olanaklarından yararlanma imkânı sağlar ve 
Hempel'deki herkese, öğrenme ve kişisel gelişimin ömür boyu 
olduğuna inanması teşvik edilir.

Her işimiz
yürekten

Kurumsal sorumluluk
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Bilmek güzel
Birleşmiş Milletlerin İş ve İnsan 
Hakları Konusunda Yol Gösterici 
İlkelerini uygulamakta kararlıyız.

30
Rüzgar türbini kuleleri için iki katlı bir 
sistem geliştiren ilk şirket Hempel’di. 
Eşdeğer üç katlı solüsyonlarla 
karşılaştırıldığında, sistem uygulama 
esnasında enerji tüketimini, emisyon 
ve atık miktarını yüzde  
30 oranında azaltmaktadır.

4,000
Hempel Akademi, Davranış Kuralları 
yönergesi, liderlik geliştirme ve 
güvenlik kursları da dahil olmak üzere 
yılda yaklaşık 4 bin çalışanına eğitim 
imkânı sağlıyor. Akademi tüm bunların 
yanı sıra müşterilere, yerinde teknik 
eğitim de veriyor.

Kurumsal sorumluluk
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1915 yılından bu yana Hempel, çevremizdeki 
dünyaya koruma ve esin kaynağı sağlayan, dünyanın 
önde gelen boya uzmanı olmuştur. Bugün 80 ülkede 
5.500'den fazla çalışan ile koruyucu, dekoratif, 
denizcilik, konteyner, sanayi ve yat piyasalarında 
güvenilir çözümler sunuyoruz. Bunlar arasında; 
Crown Paints, Schaepman ve Jones-Blair gibi birçok 
tanınmış marka da bulunuyor. Hempel, dünyanın 
her yerindeki kültürel, insancıl ve bilimsel hedefleri 
gururla destekleyen Hempel Vakfı'na aittir.

Hempel Coatings
San. ve Tic. Ltd. Şti. 
Partas Center Kat: 9
Eski Üsküdar Caddesi
Çayıryolu Sokak 
34752 İçerenköy-İstanbul

Tel:+90 216 655 65 00
Faks:+90 216 326 91 99
E-posta:hempel.tr@hempel.com


