
GeoStone Carbon Capture Surface Material 
Geomin has developed surface coting systems that will convert CO2 into Mg-bicarbonate, which can react with CO2 in
the pavement and other open air surfaces. Reaction area of stone increased by using nano-sized olivine particles and
with increased carbonization speed.

GeoStone Paving Stone 
GeoStone is an environmental product that simulate nature process to reduce the increasing carbon dioxide emissions
in our cities. The olivine in the product quickly converts the carbon dioxide in the air to carbonate without the need for
any extra input with the surface reaction with the heat and humidity. Waste carbonate, on the other hand, is transported
to the waste systems of cities by natural means and reduces the acidification in wastewater, which is the second most
important function here. The product is also obtained from the tailings of mining facilities.
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Firma Hakkında
 
About Company

Geomin 2014 Yılında kurulmuş, sanayi sektörünün
endüstriyel mineral ihtiyacını tedarik eder ve alternatif
ürünler sunar. Yaptığı Ar-Ge çalışmaları neticesinde
firma aşındırıcı, yüzey işleme ve çevre (carbon capture)
alanlarında farklı mineralinin endüstriyel kullanımı
çözümleri ile sektöre yenilikçi ürünler sunmaktadır.

Geomin founded in 2014 and provide supply and serve
alternative solutions for industrial mineral requirements
of different sectors. We provide innovative products and
services about use of various industrial minerals at
Abrasive, surface treatment industries and on
Environmental applications such as Carbon Capture.

Firma Projeleri ve Çalışmaları
 
Company Projects and Works

GeoStone Karbondiyoksit Tutan Kaplama Çözümleri 
Geomin, karbondiyoksit konsantrasyonun yüksek olduğu
şehirlerimizde kullanılmak üzere, kaldırım ve yol ve
rekreasyon alanlarında CO2 ile reaksiyon içine
girebilecek ve bunun için yüzey alanı arttırılmış ve
mineral karbonizasyon süreci hızlandırlmış nano boyutta
olivin partikülleri kullanılan, CO2’i Mg-bikarbonata
dönüştürecek zemin kaplama taşları geliştirmiştir

www.geomin.com.tr

Firma Ürünleri
 
Company Products

GeoStone Paving Stone 
GeoStone şehirlerimizde artan karbondiyoksit
emisyonunu azaltmak için doğayı taklit eden çevreci bir
üründür. Ürün içerindeki olivin ısı ve nem ile hızlı bir
şekilde havadaki karbondiyoksiti, yüzey reaksiyonu ile hiç
bir extra girdiye ihtiyaç duymadan karbonata
çevirmektedir. Atık karbonat ise doğal yollar ile şehirlerin
atık sistemlerine taşınmakta ve burada 2.önemli işlvei
olan atık sulardaki asidifikasyonu düşürmektedir. Ürün
ayrıca madencilik tesislerinin arıklarından elde
edilmektedir.
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