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HAKKIMIZDA 
Firmamız 35 yıllık sanayi deneyimi ile yüksek kaliteli ve düşük maliyetli endüstriyel 
ürünlerin temini için hizmetinizdedir. 
Ulaşım ve nakliye sektöründeki faaliyetlerin büyük bir hızla büyümesi sera gazlarının 
artmasına sebep olmakta , tedbir alınmaz ise gelecek nesilleri tehdit etmektedir.Bu 
amaç ile Euro 4 ve Euro 5 standardındaki ticari dizel araçlar için geliştirilmiş AdBlue 
ürünü ile daha temiz bir gelecek için firmamız hizmetinizdedir. 
Ürünlerimiz yüksek malzeme kalitesi ile sağlam ve titizlikle, güçlü bir ekip tarafından 
kontrol edilmektedir. 
BASKENT  Organize sanayi bölgesindeki fabirkamızda, Türkiyenin en büyük adblue 
üretim tesisinde güçlü ticari yapımız ve deneyimli kadromuz ile siz sayın 
müşterilerimizin çözüm ortağı olmaktan memnuniyet duyarız. 
  
  
Saygılarımızla  
Mekser İnşaat Mühendislik LTD.ŞTİ. 



 

Ad Blue Nedir? 

AdBlue®, dizel yakıtlı ağır hizmet taşıtlarının oluşturduğu NOx-emisyonunu 
kimyasal olarak azaltmakta kullanılan, toksik olmayan özel bir sentetik üre 
çözeltisidir.  

EURO 5 ve EURO 6 standartlarını karşılayan araçlarda kullanılması zorunludur. 

Kamyon, çekici, otobüs, traktör ve SCR sistemli EURO 4 ve EURO 5 
standartlarındaki tüm araç imalatçılarının modellerinde kullanılabilir. Dizel veya 
başka tür yakıt ile karıştırılmaz. Kullanımı SCR Selective Catalytic Reduction (SCR 
Seçimli Katalitik İndirgeme Sistemi) adlı sistemle yapılır.  



AdBlue Standartları 

 
AdBlue® ilk olarak AB tarafından DIN 70070 olarak standardize edilmiştir. 
Daha sonra bu standart ISO tarafından uluslararası geçerliliğe dönüştürülerek 
revize edilmiştir. 4 ana konudan oluşur: 
ISO 22241: 1 Kalite Gerekleri 
ISO 22241: 2 Deney Yöntemleri 
ISO 22241: 3 Elleçleme, Nakliye ve Depolama 
ISO 22241: 4 Dolum Sistemleri 

 



     AdBlue Kimyasal ve Fiziksel Özellikleri 

Parametre Standard Asgari Azami 

  

Üre % (m/m)  ISO 22241-2, Ek B , Ek C 31,8 33,2 

Yoğunluk @20 °C, g/ml ISO 3675 veya ISO 12185 1087 1093 

Kırılma İndisi 20 °C ISO 22241-2, Ek C 1,3814 1,3843 

Alkalinite (NH3),% ISO 22241-2, Ek D   0,2 

Biüre,% (m/m) ISO 22241-2, Ek E   0,2 

Aldehit, mg/kg ISO 22241-2, Ek F   5 

Çözünmeyen madde, 

mg/kg 
ISO 22241-2, Ek G   20 

Fosfat (PO4) mg/kg ISO 22241-2, Ek H   0,5 

 Kokusuz veya hafif amonyak kokulu bir sıvıdır. 



SCR (Seçimli Katalitik İndirgeme) 

Teknolojisi 

Bu yöntem bir arıtma sistemiyle birlikte çalışan gelişmiş 
motor ateşlemesiyle nitrojen oksit (NOx) gibi maddeleri 
emmeyi amaçlayan egzoz emisyonunu 
birleştirmektedir. Karışım, katalizöre ulaşmadan 
egzozlara püskürtülür. Bu noktada oluşan yüksek ısı 
AdBlue®’ yu amonyağa dönüştürür. Daha sonra 
amonyak ve karşıt nitrojen oksitleri katalizöre nüfuz 
ederken birbiriyle reaksiyona girer ve atmosfer için 
zararlı olmayan iki elemente; nitrojen ve su buharına 
dönüşür. Böylece  çevreye yayılan zararlı kimyasallar 
azaltılmış olur. 



SCR (Seçimli Katalitik İndirgeme) 

Teknolojisi 



Araç İçinde AdBlue Deposu 

Adblue® bu özel ısıtmalı tanklarına doldurulur. SCR 
teknolojisiyle donatılmış araçlarda sisteminin 
çalışmasını kontrol etmeye yarayan sensörler 
mevcuttur. NOₓ kontrolü, gösterge paneline 
yerleştirilmiş uyarı lambasından ve susturucuya 
monte edilmiş NOₓ sensöründen oluşur. 

Egzoz gazındaki NOₓ miktarı, 7g/kWh’lik 
sınır değerini aşarsa aracın yakıt püskürtme 
sistemi otomatik olarak yakıt püskürtmeyi 
azaltır ve araç çekişten düşer. Aracın azami 
torku %40’a varan oranda azaltılır. İzin 
verilen emisyon düzeylerinin aşılmasında 
katalizör kısa sürede hasar görür. 
Filtrelerden sıvı geçişi sağlanmadığı için 
filtreler kurur ve büzüşür. Sonuçlar OBD 
sistemi (Cihaz Üzerindeki Diyagnostik 
Sistem) içinde saklanır. 



Neden MekBlue? 
 

• Tesisimiz  Türkiye’nin  en büyük  tesislerinden  biridir. 
• Tüm  üretim otomatik  hatlarda  el  değmeden yapılır.  
• Ürünümüz  TS  ISO 22241-1 standardına sahiptir. 
• Tesisimizin ISO 9001 Kalite Sistemi mevcuttur. Tüm hattımız kontrol altında, 

sürekli denetlenir. 
• Tesisimizde ISO 14001 Çevre  Yönetim Sistemi  uygulanır.  Çevreye duyarlı, her tür 

çevre  ve iş güvenlik tedbirlerinin  alındığı  tesisimizde sürekli iyileşme  prensibi ile 
çalışır. 

• Tesisimizde etkin bir iş güvenlik  tedbirlerinin alındığı tesisimizde sürekli iyileşme 
prensibi ile çalışır. 

• Tesisimizde etkin bir iş güvenlik  sistemi uygulanır. 2 İsg uzmanı  ve  1 doktor 
görev yapmaktadır. 

•     Ürünümüzün  kullanıldığı  araçlara çevreye veya 3. şahıslara verebileceği      
zararlardan dolayı ürün sorumluluk sigortası vardır. 



 
         ADBLUE ÜRETİM HATTI 



-Lisanssız Ürün Kullanımı Ne Gibi Sorunlar Yaratır? 
Adblue®, özel hammaddelerden üretilmektedir. Lisanssız ürünlerde kullanılan tarımsal üreler, 
AUS32 standardını karşılayacak üreyi sağlayamamanın yanında, ihtiva ettiği diğer ağır metallerden 
dolayı Seçimli Katalitik İndirgeme sistemine hasar verir. Araç olduğundan daha fazla Adblue® 
tüketmeye başlar fakat egzozdan atılan zararlı gaz miktarı gerektiği kadar atılamadığı için atılan 
duman basıncı motor sistemine büyük hasar verebilir. 
 
-AdBlue® Saklama Koşulları Nelerdir? 
 
  -    İyice gölge ve kuru bir yerde -11° C ilâ +30° C arası sıcaklık şartlarına uyulması şartıyla, 
saklama ömrü en fazla 12 aydır. 
• Ürün direkt gelen güneş ışığından korunmalıdır. 
• Ürün yakıt, yağ, gres, deterjan ve diğer maddelerle kesinlikle karıştırılmamalı ve hiçbir yabancı 

madde ile temas ettirilmemelidir. 
•  AdBlue® toksik değildir ve uygun şekilde kullanılırsa insanlara, hayvanlara veya çevreye karşı 

herhangi bir risk oluşturmaz. Ürün yaklaşık 9.0 pH değeriyle kısmen alkalindir ve bu nedenle 
alüminyum, pirinç, yumuşak çelikle doğrudan temas ettirilmemelidir. Paslanmaz çelik ve 
plastik tanklar ve fittingsler tavsiye edilir. 

• AdBlue® ile çalışılırken alınması gereken önlemler arasında deri ve gözlerle temas etmesinden 
kaçınmak bulunmaktadır. Ayrıca, eğer zemine dökülürse kayma tehlikesi arz eder. 

• AdBlue® yanıcı değildir. AdBlue® eksi 11,5 °C’de donmaya başlar. AdBlue® donduktan sonra da 
kullanılabilir. AdBlue® eridikten sonra sorunsuzca kullanılabilir. 

• Temizleme yöntemleri, mekanik olarak toplamak ve bertaraf etmek üzere uygun kaplarda 
biriktirmektir. Yerel ve ulusal yönetmeliklere uygun biçimde bertaraf ediniz. Temizlikten sonra, 
kalan kalıntı zerreleri basınçlı su ile gönderiniz. 

 
 

Sık Sorulan Sorular 



Sık Sorulan Sorular 

-AdBlue Tüketim Miktarı Nedir? 
 
Ticari araçlarda yaklaşık olarak 100 km’ de 1,4 litre AdBlue® harcanmaktadir. 
 
-Araçta AdBlue Bitmesi Durumda Ne Olur? 
 
SCR teknolojisiyle donatılmış araçlarda sisteminin çalışmasını kontrol etmeye 
yarayan sensörler mevcuttur. NOx kontrolü, gösterge paneline yerleştirilmiş 
uyarı lambasından ve susturucuya monte edilmiş NOx sensöründen oluşur. 
Egzoz gazındaki NOx miktarı, 7g/kWh’lik sınır değerini aşarsa aracın yakıt 
püskürtme sistemi otomatik olarak yakıt püskürtmeyi azaltır ve araç çekişten 
düşer. Aracın azami torku %40’a varan oranda azaltılır. İzin verilen emisyon 
düzeylerinin aşılmasında katalizör kısa sürede hasar görür. Filtrelerden sıvı 
geçişi sağlanmadığı için filtreler kurur ve büzüşür. Sonuçlar OBD sistemi (Cihaz 
Üzerindeki Diyagnostik Sistem) içinde saklanır. 



Tesisimizden Görüntüler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    

 

 





DİĞER  İMALATLARIMIZ 



3000 LİTRE 

1000 LİTRE 

10 LİTRE 
20 LİTRE 
30 LİTRE 
 

AMBALAJLARIMIZ 

5000 LİTRE VE ÜZERİ 



ÜRETİM  EKİPMANLARI 
 Toplam 26.000 m²  çalışma alanı 
 1 adet 25ton/saat  kapasiteli su arıtma sistemi 
 3 adet 30m³ kapasiteli cidarlı ısıtmalı ,ve iç karıştırıcılı tam  otomatik. 
 Üretim tank 1 adet 120 m³ kapasiteli besi suyu tankı 
 3 adet 30 m³ kapasiteli  ham su tank  
 8 adet 30 m³ kapasiteli su tankı 
 1 Adet 250 m³ kapasiteli yeraltı rezerve su tankı 
 Otomatik dolum makineleri 
 Ambalaj, paket sarma, etiketleme makineleri 
 3 adet forklift 
 1 Adet 10 ton,1 adet 5 ton kapasiteli tavan vinci , 1 adet 5 ton portal vinç  
 1 Adet 1500 kg/h saat  buhar kazanı,eşanjörü,boyleri, 
      güneş enerjisi takviyesi 
 1 Adet 850.000 Kcal/h Sıcak Su Kazanı 
 1 Adet 400.000 Kcal/h Sıcak Su Kazanı(yedek) 
 1 adet kamyon , 1 adet kamyonet, 4 adet binek araç, 1 adet tanker,  

 

 



REFERANSLARIMIZDAN BAZILARI 
 

 



 

 

 

 

 

 

SERTİFİKALARIMIZ 



VDA LİSANSI  VE  SGS ANALİZ RAPORU 



TSE BELGESİ 



ÜRÜN SORUMLULUK SİGORTASI 

Ürünlerimizden  doğabilecek zararlar 
için araçlarınız ve 3.Şahıslar  firmamız 
tarafından sigortalanmıştır. 






