Grossmerk was founded in Istanbul with the experience of its founders
in the sector since 2004 and has established the main brand
“Globmann” which is advancing towards becoming a reliable brand in
more than 20 countries. Grossmerk sets out with the principle of
sustainable values, is climbing the ladder of success with its sales in
automotive, construction and furniture sectors and strengthens its
sales network with its business partners day by day. Without
compromising on high quality product standards and technical
knowledge, it produces healthy, reliable and fast communication
solutions by producing solutions that meet the vision and
expectations of business partners. Product dependability in different
markets proves the high quality and more than 15 years of experience
guarantees the highest quality…

İstanbul merkezli kurulan Grossmerk, kurucularının sektörde 2004
yıllından bu yana edindiği deneyimin verdiği güven ile önemli
markaların temsilciliklerini bünyesine kazandırmış ve 20'den fazla
ülkede güvenilir bir marka olma yolunda ilerleyen “Globmann”
markasını oluşturmuştur. Sürdürelebilir değerler ilkesi ile yola çıkan
Grossmerk özellikle otomotiv, yapı ve mobilya sektöründeki satışları
ile başarı merdivenlerini hızla tırmanmakta, iş ortaklarıyla birlikte
satış ağını her geçen gün güçlendirmektedir. Yüksek kaliteli ürün
standartlarından ve teknik bilgiden asla ödün vermeden, iş
ortaklarının vizyonuna ve beklentilerine uygun çözümler üreterek
sağlıklı, güvenilir ve hızlı iletişim kurmaktadır. Farklı pazarlardaki
güvenilirliği yüksek ürün kalitesini kanıtlıyor ve 15 yılı aşkın deneyimi
en yüksek kaliteyi garanti ediyor...
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EPOXY QUICKSET ADHESIVE
A two-component solvent free adhesive consists of an epoxy
resin and a hardener. When mixed in equal ratio, the resin and
hardener react to produce a tough, rigid and high strength fast
curing bond. Can be used for bonding of wood, glass,
5 MINUTES fiberglass, crystal, ceramic, porcelain, marble, metal, leather,
SETTING TIME
rubber, fabric and rigid plastic substrates, sealing electrical
components, repairing furniture and most houseware materials. Not recommended
for polyethylene, polypropylene, nylon, PTFE or flexible plastics. After 2 hours
application will be ready to use. After curing it can be painted, sanded and drilled.

Code
GE20

Package
25 ml

Box Quantity
14 Pcs

EPOKSİ HIZLI YAPIŞTIRICI
Çift bileşenli, solvent içermeyen, hızlı kürleşen, son derece
güçlü ve çok amaçlı kullanıma uygun epoksi reçine ve
sertleştirici bazlı bir yapıştırıcıdır. Ahşap, cam, cam elyaf, kristal,
seramik, porselen, mermer, metal, deri, kauçuk, kumaş
5 DAKİKA malzemelerin ve sert plastik yüzeylerin yapıştırılmasında,
İŞ L EM SÜRESİ
elektriksel parçalarının contalanmasında, mobilya ve diğer
birçok ev eşyasının tamir edilmesinde kullanılabilir. Polipropilen, polietilen, naylon,
PTFE ya da diğer esnek plastiklerde kullanılması tavsiye edilmez. Uygulamadan 2
saat sonra yapıştırılan yüzeyler kullanıma hazırdır. Kürleştikten sonra üzeri
boyanabilir, zımparalanabilir ve delinebilir.

Kod
GE20
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Ambalaj
25 ml

Koli Adet
14 Adet
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EPOXY STEEL ADHESIVE
A two-component solvent free adhesive consists of an epoxy
resin and a hardener. When mixed in equal ratio, the resin and
hardener react to produce a tough, rigid and high strength fast
curing bond. The gap filling property makes this adhesive
5 MINUTES system suitable for rough and poorly fitting surfaces. Can be
SETTING TIME
used for bonding of metal, concrete, marble, wood, glass,
crystal, ceramic, porcelain, leather, rubber, fabric and rigid plastic substrates, sealing
electrical components, repairing machinery, appliances, tools, automotive
components, pipes furniture and most houseware materials. Not recommended for
polyethylene, polypropylene, nylon, PTFE or flexible plastics. After curing it can be
painted, sanded and drilled.

Code
GE40

Package
25 ml

Box Quantity
14 Pcs

EPOKSİ ÇELİK YAPIŞTIRICI
Çift bileşenli, solvent içermeyen, hızlı kürleşen, son derece güçlü ve
çok amaçlı kullanıma uygun epoksi reçine ve sertleştirici bazlı bir
yapıştırıcıdır. Boşluk doldurma özelliği, bu yapıştırıcı sistemini pürüzlü
ve iyi oturmayan yüzeyler için uygun hale getirir. Metal, beton,
5 DAKİKA mermer, ahşap, cam, cam elyaf, kristal, seramik, porselen, deri,
İŞ L EM SÜRESİ kauçuk, kumaş malzemelerin ve sert plastik yüzeylerin
yapıştırılmasında, elektriksel parçalarının contalanmasında, makine,
ev aleti, araç gereç, araba parçaları, boru, mobilya ve diğer birçok ev eşyasının tamir
edilmesinde kullanılabilir. Polipropilen, polietilen, naylon, PTFE ya da diğer esnek plastiklerde
kullanılması tavsiye edilmez. Kürleştikten sonra üzeri boyanabilir, zımparalanabilir ve
delinebilir.

Kod
GE40
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Ambalaj
25 ml

Koli Adet
14 Adet

2K EPOXY PUTTY
A two-component solvent free putty adhesive consists of an epoxy resin and a
hardener . When mixed in equal ratio, the resin and hardener react to produce a
tough, rigid and high strength fast curing bond. The gap filling property makes this
adhesive system suitable for rough and poorly fitting surfaces. Can be used for
bonding of metal, concrete, marble, wood, glass, crystal, ceramic, porcelain, leather,
rubber, fabric and rigid plastic substrates, sealing electrical components, repairing
machinery, appliances, tools, automotive components, pipes furniture and most
houseware materials. Not recommended for polyethylene, polypropylene, nylon,
PTFE or flexible plastics. It is resistant between -30°C / +120°C . After curing it can be
painted, sanded and drilled.

Code
GE60

Package
40 gr

Box Quantity
32 Pcs

2K EPOKSİ MACUN
Çift bileşenli, solvent içermeyen, hızlı kürleşen, son derece güçlü ve çok amaçlı
kullanıma uygun epoksi reçine ve sertleştirici bazlı macun formunda bir
yapıştırıcıdır. Boşluk doldurma özelliği, bu yapıştırıcı sistemini pürüzlü ve iyi
oturmayan yüzeyler için uygun hale getirir. Metal, beton, mermer, ahşap, cam,
cam elyaf, kristal, seramik, porselen, deri, kauçuk, kumaş malzemelerin ve sert
plastik yüzeylerin yapıştırılmasında, elektriksel parçalarının contalanmasında,
makine, ev aleti, araç gereç, araba parçaları, boru, mobilya ve diğer birçok ev
eşyasının tamir edilmesinde kullanılabilir. Polipropilen, polietilen, naylon, PTFE
ya da diğer esnek plastiklerde kullanılması tavsiye edilmez. Isı dayanımı -30°C /
+120°C arasıdır. Kürleştikten sonra üzeri boyanabilir, zımparalanabilir ve
delinebilir.

Kod
GE60

Ambalaj
40 gr

Koli Adet
32 Adet
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PU MARINE ADHESIVE
Bonding almost every type of wood to each other, to metals,
to stone, bricks and concrete. Bonding and repairing
wooden construction materials. Furniture production and
mending. Polyurethane based fast-cure and low-viscosity
liquid transparent adhesive. Transparent, light yellow. Short
open-time and press-time. Excellent adhesion to wood,
stone, metal and concrete. Suitable for indoor and outdoor applications. Gap
filling property with limited expansion. Extremely resistant to water, moisture and
weather conditions. Meets D4 criteria (according to DIN EN 204 standard).
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Code
GY04
GY04

Package
500 gr
35 kg

Box Quantity
24 Pcs
---

PU DENİZ TUTKALI
Mobilya imalatında ve tamirinde. Hemen her türlü
ahşabı birbirine, metale, taş, tuğla ve betona
yapıştırmada. Ahşap yapı elamanlarının yapıştırılması
ve tamirinde. Süratli kuruyan düşük viskoziteli sıvı,
şeffaf poliüretan yapıştırıcı. Açık sarı, şeffaf. Kısa
açık-zaman ve presleme süresi. Ahşap, beton ve metal
yüzeylere güçlü yapışır. İç ve dış mekanlarda kullanıma uygun. Sınırlı
büyüme yapar, boşlukları doldurur. Suya, rutubete ve hava şartlarına
son derece dayanıklıdır. D4 sınıfındadır (DIN EN 204 standardına göre).
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Kod
GY04
GY04
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Ambalaj
500 gr
35 kg

Koli Adet
24 Adet
---

FAST ADHESIVE
An adhesive set which consists of high viscosity
cyanoacrylate adhesive and activator. High
bonding strength, suitable for vertical surfaces.
Suitable for MDF, wood, chip wood, rubber, most
10 SECONDS plastics, leather and other common substrates.
EXCELLENT ADHESION
Especially suitable for the applications where cure
speed needs to be accelerated. Although it has a degree of gap filling
ability, it is generally recommended for use on close-fitting parts and
fairly smooth, even surfaces.

Code
GY21
GY22

Package
400 ml / 100 gr
200 ml / 40 gr

Box Quantity
24 Pcs
24 Pcs

HIZLI YAPIŞTIRICI
İç ve dış mekanlarda; Mdf, ahşap, metal,
alüminyum, mermer, beton, taş, granit, seramik,
doğal taş, kauçuk, deri ve birçok sert plastik
yüzeyin saniyeler içerisinde, hızlı ve kolay bir
10 SANİYEDE şekilde birbirine yapıştırılması için kullanılan çift
MÜKEMMEL YAPIŞMA
bileşenli yapıştırıcıdır. Dik yüzeyde akma yapmayan
siyanoakrilat yapıştırıcı ve aerosol hızlandırıcıdan oluşur. 10 saniye
içerisinde çok güçlü tutunma sağlar. Gözenekli yüzeylerde
kullanılabilir.

Kod
GY21
GY22

Ambalaj
400 ml / 100 gr
200 ml / 40 gr

Koli Adet
24 Adet
24 Adet
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GL-40 MULTI SPRAY
A universal maintenance, repairment and service spray. It forms a
protective film layer against moisture on the surfaces. Suitable for
automotive and marine industry, boat motors and all surfaces where to
be avoid from water and humidity. Releases the rusted parts. Available to
be used on rusted surfaces & parts like nuts, bolts, wire in connectors,
vehicle, marine and domestic door hinges. Perfect penetrant and ease.
Stops annoying squeaks on door hinges, automotive parts including
clucthes and allows them work in silence. Cleans, lubricates and
protects. Dissolves grease, tar, gum, wax and adhesives.

Code
GL40

Package
400 ml

Box Quantity
24 Pcs

GL-40 GENEL AMAÇLI SPREY
Bakım, tamir ve servis için tasarlanmıs çok amaçlı spreydir.
Kullanıldığı yüzeyde neme ve suya karsı koruyucu film
tabakası oluşturur. Pastan dolayı sıkışan parçaları çözer. En
ince noktalara ulaşarak paslanmış, aşınmış, zor sökülen
civata, somun, vida, klemens içi elektrik kabloları, kapı
menteşeleri gibi paslı yüzeylere derinlemesine nüfuz eder.
Menteşeler, otomotiv aksamları ve buna benzer yerlerde
oluşan sesleri ortadan kaldırır. Yağ kirlerini, oksitleri ve pas
kalıntılarını çözer, aşırı zor lekeleri gevşetir.

Kod
GL40
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Ambalaj
400 ml

Koli Adet
24 Adet

LUBRICATING LIQUID GREASE
Provides excellent lubrication and protection for moving and
linked parts. It provides for long term lubrication for moving
parts on heavy machinery, forklifts, chain and gear systems.
With excellent lubricating and corrosion protection and with
adherence features, can be used on gears, chains and on every
type of mechanical systems. It propels the water, reduces the
wear and extends the life of parts. It provides ease of use as
compared to applications, where guide oil is used.
Code
GO30

Package
400 ml

Box Quantity
24 Pcs

YAĞLAYICI SIVI GRES
Hareketli ve oynar tüm parçalarda üstün yağlama ve
koruma sağlar. Ağır iş makineleri ve forkliftlerde, zincir
ve dişli sistemlerinde oynar parçaların uzun süreli
yağlanmasını sağlar. Mükemmel yağlayıcı ve korozyon
önleyici yapışkan özellikli sprey gres, dişliler, zincir ve
her türlü mekanik sistemde kullanılır. Suyu iter,
aşınmayı azaltır, yağlanan parçaların ömrünü uzatır.
Kızak yağı kullanılan tüm uygulamalara göre kullanım
kolaylığı sağlar.
Kod
Ambalaj
Koli Adet
GO30
400 ml
24 Adet
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UNIVERSAL SILICONE SEALANT
Universal sealing indoor and outdoor. Sanitary applications as
in kitchen and bathroom. One component silicone sealant
suitable for use on non-porous substrates as glass, tile,
ceramic. Acetoxy curing system. Non-sag on vertical
substrates. Forms water-tight barrier. Contains additives
against mold and fungus growth. Suitable for indoor and
outdoor applications. Resistant to temperature extremes and
weather conditions.
Code
GS02
GS03

Package
280 ml
280 gr

Box Quantity
24 Pcs
24 Pcs

UNİVERSAL SİLİKON
İç ve dış ortamlarda genel sızdırmazlık uygulamalarında.
Mutfak, banyo ve diğer ıslak yüzeylerde. Özellikle cam, fayans,
seramik gibi gözeneksiz yüzeylerde kullanıma uygun tek
komponentli silikon sızdırmazlık malzemesi. Asetoksi
kürleşme sistemine sahiptir. Dik yüzeylerde akma yapmaz.
Kuruduğunda su geçirmez bariyer oluşturur. Nem ve küf
oluşumunu yavaşlatan katkı malzemeleri içerir. İç ve dış
mekanlarda kullanılabilir Sıcaklık değişimlerinde ve hava
koşullarına dayanıklıdır.
Kod
Ambalaj
Koli Adet
GS02
280 ml
24 Adet
GS03
280 gr
24 Adet
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POLYURETHANE SEALANT

POLİÜRETAN MASTİK

One component, multi-purpose polyurethane sealant.
Sealing and bonding applications in vehicles. In
production and installment of vehicle bodies. Elastic
adhesion of wood, plaster board, metal, brick etc
materials. Sealing applications in static joints. In roofing
applications. Medium modulus. Permanently elastic.
Strong adhesion on metal, glass, wood, concrete, brick,
tile. Suitable both for indoor and outdoor applications.
Overpaintable.

Poliüretan bazlı, tek komponentli, genel amaçlı sızdırmazlık
malzemesi. Motorlu araçlarda yapıştırma ve sızdırmazlık
uygulamalarında. Karoseri imalat ve montajında Ahşap, alçı
panel, metal, tuğla gibi yapı elemanlarının elastik
yapıştırılmasında, statik derzlerde sızdırmazlık uygulamalarında.
Çatı uygulamalarında. Orta sertlikte ve yüksek mukavemettedir.
Kalıcı elastikiyete sahiptir. Metal, cam, ahşap, beton, tuğla, fayans
gibi malzemelere güçlü yapışır. İç ve dış mekanlarda kullanılabilir.
Üzeri boyanabilir.

Code
GY01
GY02

Kod
GY01
GY02

Package
280 ml
600 ml

Box Quantity
24 Pcs
20 Pcs

Ambalaj
280 ml
600 ml

Koli Adet
24 Adet
20 Adet
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