ÜRÜN KATALOĞU

SİM BİTÜMLÜ
MEMBRAN

SİM BİTÜMLÜ MEMBRAN

STANDART İZOLASYON

YENİ NESİL
PENGUEN SERİSİ
Yeni Nesil Penguen Su Yalıtım Örtüleri Standart İzolasyon A.Ş’ nin yeni kimliğini yansıtmakta ve
bitümlü örtü ürün grubu içerisinde yüksek kalite, üstün performansı ile öne çıkmaktadır. Yeni
Nesil Penguen Su Yalıtım Örtüleri, uygulama esnasında ve uygulamadan sonraki üstün performansı sayesinde özellikle profesyonellerin tercih ettiği bir su yalıtım örtüsüdür. Güçlü yapısı
sayesinde, daha sağlam, daha dayanıklı ve daha uzun ömürlüdür.

ÖZELLİKLER

DAHA GÜÇLÜ
DAHA SAĞLAM
DAHA DAYANIKLI
DAHA UZUN ÖMÜRLÜ
DAHA PROFESYONEL
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■ Yeni Nesil Penguen titizlikle yapılan çalışmalar sonucu üretilmiş,
kalitede zirveyi temsil eden özgün bir üründür.
■ Yeni Nesil Penguen Su Yalıtım Örtüleri, ustaya kolaylık ve keyifli bir
uygulama imkanı sağlar.
■ Yeni Nesil Penguen uygulama yüzeyi ile kuvvetli bir aderans sağlar.
Yapısındaki bitüm sayesinde ek yerlerinde mükemmel kaynak yapma
imkanı sunar.
■ Kendi segmentinde en yüksek kaliteyi sunmaktadır.
■ Yeni Nesil Penguen Su Yalıtım Örtüleri ahşap, beton gibi farklı
yüzeylere uygulanabilmektedir.
■ Yeni Nesil Penguen Su Yalıtım Örtüleri esnek bir yapıya sahiptir ve
bu özelliğini uzun yıllar korumaktadır.
■ Yeni Nesil Penguen Su Yalıtım Örtüleri, yapı hareketleri neticesinde
oluşan gerilmelere karşı oldukça dirençlidir.
■ Yeni Nesil Penguen Su Yalıtım Örtüleri istenilen ebat ve şekilde
kesilip kullanılabilmektedir.
■ Dilatasyon, beton dere, parapet dönüşü, baca dibi gibi detaylara
uyum göstermektedir.
■ Uygun yöntemlerle kullanıldığında ve yeterli koruma sağlandığında
bina ömrü boyunca yalıtım sağlar.

“Standart’ın kalitesi, kalitenin standartı” / www.standartizolasyon.com

KALİTENİN ZİRVESİ
Atactic Polypropylene (A.P.P.) katkılı bitümden üretilen Yeni Nesil Penguen Membran, orta soğuk, sıcak veya ılıman iklim kuşaklarında kullanımı ideal olan su yalıtım örtüsüdür. Yapısında kullanılan cam tülü (Fiberglass) veya polyester keçe taşıyıcılar, ürünün mekanik direncini artırarak
gerilmelere karşı dayanıklı olmasını sağlamaktadır.

www.standartizolasyon.com / “Standart’ın kalitesi, kalitenin standartı”
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STANDART İZOLASYON

PENGUEN SERİSİ
PENGUEN serisi su yalıtım membranlarımız sıcak, ılıman ve orta soğuk iklim kuşağının ideal
tercihi olan plastomerik seri bitümlü su yalıtım örtüleridir. Bu tip bitümlü membranlarımızda
bitümün dayanıklılığını arttırmak için termoplastik reçineli Atactic Polypropylene (A.P.P.) kullanılmaktadır. Bitümlü örtünün gerilmelere karşı mekanik direncini artırmak için ise donatı olarak
Camtülü (Fiberglass) ya da Polyester Keçe taşıyıcılar kullanılmaktadır. Penguen serisi bitümlü
membranlar ülkemizde de en yaygın kullanılan membranlardır. Membranlar 1mt. eninde 10 mt.
boyunda üretilmektedir. Ancak sadece 2 mm kalınlığındaki membranlar 1mt. eninde 15 mt.
boyunda üretilmektedir.

ÖZELLİKLER

■ Uygulandığı yüzeye iyi yapışmakta ve oldukça iyi bir aderans
sağlamaktadır. Bu özelliğini uygulama tamamlandıktan sonra da
korumaktadır. Özellikle temel perde izolasyonlarında bu özelliğinin
ön plana çıktığı görülmektedir. Ahşap veya Beton gibi farklı yüzeylere
uygulanabilmektedir.
Soğukta Bükülme
: -5 °C
Sıcaklık Dayanımı (En az) : 110 °C
Kırılma Noktası (Frass)
: -15 °C

■ Yapı hareketlerine karşı sahip olduğu enine çekme direnci ve boyuna
çekme direnci değerleri ile uygulama için gerekli elastikiyeti fazlasıyla
göstermektedir. Yapı hareketlerine ve genleşme farklılıklarına dayanır.
■ Sıcak hava koşullarında erime ve akma, soğuk hava koşullarında
çatlama ve kırılmalar söz konusu olmayan membranlarımız şalumo alevi
ile kolaylıkla uygulanmaktadır. Özel kesme bıçaklarıyla istenilen ebat ve
şekilde kesilip kullanılabilmektedir.

Polietilen Film
APP Katkılı Modifiye Bitüm
Cam Tülü veya Polyester Keçe Taşıyıcı
APP Katkılı Modifiye Bitüm
Polietilen Film
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■ Dilatasyon, beton dere, parapet dönüşü, baca dibi gibi detaylara
uyum göstermektedir. Uygun yöntemlerle kullanıldığında ve yeterli
koruma sağlandığında bina ömrü boyunca yalıtım sağlar.

“Standart’ın kalitesi, kalitenin standartı” / www.standartizolasyon.com

Kullanım Alanları
Yapılara suyun girebileceği neredeyse tüm alanlarda kullanılabilen bitümlü membranlar başta toprak ile temas eden duvarlar, temeller ve zemine oturan döşemeler olmak üzere suyun yapı dışında
birikebileceği veya suyun basabileceği seviyenin altındaki dış duvarlar, balkonlar, teras ve eğimli
çatılar ile banyo, mutfak, lavabo, wc gibi ıslak hacimler de kullanılmaktadır.
Bununla birlikte, su deposu, havuz gibi yapılarda, istinat duvarları, zemin yapısına bağlı olarak suni
gölet ve beton kanallar gibi yapılarda, Penguen bitümlü su yalıtım örtüleri kullanılmaktadır. Penguen su yalıtım örtüleri daha bir çok detaya ekonomik ve estetik çözümler getirmektedir.

www.standartizolasyon.com / “Standart’ın kalitesi, kalitenin standartı”
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STANDART İZOLASYON

PANDA SERİSİ
PANDA serisi su yalıtım membranlarımız karasal (sıcak ve soğuk) iklim kuşağının ideal tercihi
olan plastomerik tip su yalıtım membranlarıdır. Bu tip membranlarımızda bitümün dayanıklılığını
arttırmak için termoplastik reçineli Atactic Polypropylene (APP) kullanılır. Membranların fiziksel
dirençlerini arttırmak amacıyla taşıyıcı donatı olarak camtülü veya polyester keçe kullanılmaktadır.

ÖZELLİKLER

Soğukta Bükülme
: -10 °C
Sıcaklık Dayanımı (En az) : 120 °C
Kırılma Noktası (Frass) : -20 °C

Polietilen Film
APP Katkılı Modifiye Bitüm
Cam Tülü veya Polyester Keçe Taşıyıcı
APP Katkılı Modifiye Bitüm
Polietilen Film
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■ Farklı iklimlerde ki başarılı performansı ile yaygın kullanım alanlarına
sahip su yalıtım membranlarıdır. Su geçirmezlik özelliği ile kesin bir su
yalıtımı sağlar.
■ Uygulandığı yüzeye iyi yapışmakta ve oldukça iyi bir aderans
sağlamaktadır. Bu özelliğini uygulama tamamlandıktan sonra da
korumaktadır.Özellikle temel perde izolasyonlarında bu özelliğinin ön
plana çıktığı görülmektedir. Ahşap veya Beton gibi farklı yüzeylere uygu
lanabilmektedir.
■ Yüksek gerilmelere ve yapı hareketlerine karşı sahip olduğu enine
çekme direnci ve boyuna çekme direnci değerleri ile uygulama için gerekli
elastikiyeti fazlasıyla göstermektedir. Yapı hareketlerine ve genleşme
farklılıklarına dayanır.
■ Sıcak hava koşullarında erime ve akma, soğuk hava koşullarında
çatlama ve kırılmalar söz konusu olmayan membranlarımız şalumo alevi
ile kolaylıkla uygulanmaktadır. Özel kesme bıçaklarıyla istenilen ebat ve
şekilde kesilip kullanılabilmektedir.
■ Dilatasyon,beton dere,parapet dönüşü, baca dibi gibi detaylara uyum
göstermektedir. Uygun yöntemlerle kullanıldığında ve yeterli koruma
sağlandığında bina ömrü boyunca yalıtım sağlar.

“Standart’ın kalitesi, kalitenin standartı” / www.standartizolasyon.com

Kullanım Alanları
Yapılarımıza suyun girebileceği neredeyse tüm alanlarda Panda Serisi bitümlü su yalıtım örtüleri
kullanılmaktadır. Başta toprak ile temas eden duvarlar, temeller ve zemine oturan döşemeler
olmak üzere suyun yapı dışında birikebileceği veya suyun basabileceği seviyenin altındaki dış
duvarlar, balkonlar, teras ve eğimli çatılar ile banyo, mutfak, lavabo, wc gibi ıslak hacimler genel
kullanım alanlarıdır.
Bununla birlikte, su deposu, havuz gibi yapılarda, istinat duvarları, beton kanaletler, otoparklar
ile yüksek gerilmelerin söz konusu olduğu, otoyollarda,raylı sistemle taşımacılık yapılan yollarda,köprü-viyadük gibi yapılarda da Panda bitümlü su yalıtım örtüleri kullanılmaktadır.

www.standartizolasyon.com / “Standart’ın kalitesi, kalitenin standartı”
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STANDART İZOLASYON

FOK SERİSİ (ELASTOMERİK SERİ)
FOK serisi su yalıtım membranlarımız özellikle soğuk iklim kuşağının ideal tercihi olan elastomerik seri bitümlü su yalıtım örtüleridir. Bu tip bitümlü membranlarımızda bitümün dayanıklılığını arttırmak için termoplastik reçineli Styrene - Butadiene-Styrene (S.B.S.) kullanılmaktadır.
Bitümlü örtünün gerilmelere karşı mekanik direncini artırmak için ise donatı olarak Camtülü
(Fiberglass) ya da Polyester Keçe taşıyıcılar kullanılmaktadır. Membranlar 1 mt. eninde 10 mt.
boyunda üretilmektedir.Ancak sadece 2 mm kalınlığındaki membranlar 1 mt. eninde 15 mt.
boyunda üretilmektedir.

ÖZELLİKLER

Soğukta Bükülme
: -20 °C
Sıcaklık Dayanımı (En az) : 100 °C
Kırılma Noktası (Frass) : -35 °C

Polietilen Film
S.B.S Katkılı Modifiye Bitüm
Cam Tülü veya Polyester Keçe Taşıyıcı
S.B.S Katkılı Modifiye Bitüm
Polietilen Film
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■ Soğuk hava şartlarında, sıcaklığın donma noktasının altında seyrettiği
iklimlerde FOK serisi membranlar, performanslarından bir şey kaybetme
den esnekliklerini sürdürürler. Yüksek gerilmelere ve yapı hareketlerine kar
şı sahip olduğu enine çekme direnci ve boyuna çekme direnci değerleri ile
uygulama için gerekli elastikiyeti fazlasıyla göstermektedir.
■ FOK serisi membranlar, sıcak asfalt ile uygulama yöntemine de uygun
durlar.
■ Uygulandığı yüzeye iyi yapışmakta ve oldukça iyi bir aderans sağlamak
tadır. Bu özelliğini uygulama tamamlandıktan sonra da korumaktadır.Özel
likle temel perde izolasyonlarında bu özelliğinin ön plana çıktığı görülmek
tedir. Ahşap, Beton ve Metal gibi farklı yüzeylere uygulanabilmektedir.
■ Yapı hareketlerine ve genleşme farklılıklarına dayanır. Oldukça esnek ya
pısı ile genleşme ve bükülme eğilimi fazla olan metal çatılarda tercih edil
mektedir.
■ Sıcak hava koşullarında erime ve akma, soğuk hava koşullarında çatlama
ve kırılmalar söz konusu olmayan membranlarımız şalumo alevi ile kolaylık
la uygulanmaktadır. Özel kesme bıçaklarıyla istenilen ebat ve şekilde kesilip
kullanılabilmektedir.
■ Dilatasyon,beton dere,parapet dönüşü, baca dibi gibi detaylara uyum
göstermektedir.Uygun yöntemlerle kullanıldığında ve yeterli koruma sağ
landığında bina ömrü boyunca yalıtım sağlar.

“Standart’ın kalitesi, kalitenin standartı” / www.standartizolasyon.com

Kullanım Alanları
FOK serisi bitümlü su yalıtım örtüleri; elastomerik (S.B.S katkılı) esaslıdır. Bünyesinde gerilmelere karşı dayanımını artırmak için polyester keçe ya da cam tülü taşıyıcı kullanılmaktadır.
Soğuk iklim kuşağının ideal tercihi olan Fok serisi bitümlü su yalıtım örtüleri toprak ile temas
eden duvarlar, temeller ve zemine oturan döşemeler de kullanılmaktadır. Bunun yanında suyun
yapı dışında birikebileceği veya suyun basabileceği seviyenin altındaki dış duvarlar, balkonlar,
teraslar ve eğimli çatılar ile banyo, mutfak, lavabo, wc gibi ıslak hacimlerde kullanılmaktadır.
Ayrıca, su deposu, havuz gibi yapılarda, istinat duvarlarında, zemin yapısına bağlı olarak suni
gölet ve beton kanallar gibi yapılarda da kullanılmaktadır.
Özellikle; yapılarda meydana gelebilecek genleşme veya daralma hareketlerine uyum sağlayabilecek esnek bir yapıya sahip olması nedeni ile hareketli yapılarda, derin temellerde, metal
çatılarda tercih edilmektedir.

www.standartizolasyon.com / “Standart’ın kalitesi, kalitenin standartı”
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STANDART İZOLASYON

SİM MEMBRAN
ARDUVAZLI
Standart reflektif mineral (doğal Arduvaz) kaplamalı bitümlü örtüler, geniş uygulama imkanı ve
kesin sızdırmazlık özelliği ile birçok su yalıtım problemine çözüm getirmektedir. Bu tip bitümlü
örtülerin üst yüzeyi reklektif mineral kaplı alt yüzeyi ise polietilen film ile kaplanmaktadır.
Plastomerik (A.P.P. Katkılı) ya da Elastomerik (S.B.S.Katkılı) olarak üretilebilen mineral kaplamalı
bitümlü membranlarda Camtülü (Fiberglass) ya da Polyester Keçe taşıyıcılar kullanılmaktadır.
Mineral kaplı membranlar. 1m eninde 10 m boyunda üretilmektedir.

ÖZELLİKLER

Polietilen Film
APP veya SBS Katkılı Modifiye Bitüm
Cam Tülü veya Polyester Keçe Taşıyıcı
APP veya SBS Katkılı Modifiye Bitüm
Mineral Doğal Arduvaz
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■ Kırmızı, Yeşil, Gri ve Beyaz renk seçenekleri bulunmaktadır.
■ Son kat kaplama malzemesi olarak kullanılan ürün, teknik ve
estetik yalıtım çözümleri sunar.
■ Mineral kaplaması sayesinde U.V. den etkilenmez.
■ Ilave bir koruma betonu gerektirmez.
■ Süreklilik sağlar
■ Pratiktir, Şalumo alevi ile çok kolay ve hızlı uygulanır. Uzun ömürlü
ve ekonomiktir.
■ Yapı hareketlerine ve genleşme farklılıklarına dayanır.
■ Ürün çeşitliliği ile farklı iklimlere uyum sağlayabilmektedir.
■ Çevrecidir, Canlılara ve çevreye zarar vermez.
■ Su geçirmezlik özelliği ile kesin bir su yalıtımı sağlar.
■ Uygulandığı yüzeye iyi yapışmakta ve oldukça iyi bir aderans
sağlamaktadır
■ Özel kesme bıçaklarıyla istenilen ebat ve şekilde kesilip
kullanılabilmektedir.
■ Dilatasyon, beton dere, parapet dönüşü, baca dibi gibi detaylara
uyum göstermektedir.

“Standart’ın kalitesi, kalitenin standartı” / www.standartizolasyon.com

RENKLER

Doğal Taşlı

Bej Melanj

İstenilen renkte
özel üretim
yapılabilmektedir...

www.standartizolasyon.com / “Standart’ın kalitesi, kalitenin standartı”
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STANDART İZOLASYON

SİM MEMBRAN
ALFO
Son kat kaplama malzemesi olarak kullanılan Alüminyum Folyo kaplı polimer bitümlü örtüler,
şalumo alevi ile pratik olarak uygulanır. Yalıtımda estetik ve ekonomik çözümler sunar. Ultra
Viyole ışınlarından ve ağır hava koşullarından etkilenmez.
Kullanım Alanları
Çatı ve teraslarda, parapet, baca, eğimli dere ve gizli dere gibi birçok detayda kullanılmaktadır.

Polietilen Film
APP veya SBS Katkılı Modifiye Bitüm
Cam Tülü veya Polyester Keçe Taşıyıcı
APP veya SBS Katkılı Modifiye Bitüm
Alüminyum Folyo
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STANDART İZOLASYON

SİM ASTAR
STANDART ASTAR; su ve bitümün, özel yöntemler kullanılarak karıştırılması ile elde edilen,
kullanıma hazır bir su yalıtım malzemesidir.
Standart Astar, Standart Bitümlü Membran uygulamasından önce astar olarak kullanılır.
Üstün yapışma özelliği sayesinde üstüne uygulanan Standart Bitümlü Membranların, yüzeye daha sağlam ve boşluksuz yapışmasını sağlar.

Sarfiyat : Her sürüşte 400 gr/m2
Ambalaj : Net 17 kg / Metal Kutu

www.standartizolasyon.com / “Standart’ın kalitesi, kalitenin standartı”
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SİM
SHINGLE

SİM SHINGLE

STANDART İZOLASYON

SİM SHINGLE
KIRILMAYAN SHINGLE
Sim Shingle, içeriğini 110 gr/m2 camtülü (fiberglass) taşıyıcı ve yüksek kaliteli APP’ li bitümün
oluşturduğu, üst yüzeyi doğal renkli mineral kaplı, alt yüzeyi ise sökülebilir film lamineli estetik
çatı kaplama örtüsüdür.
Bitümün yapışma özelliği sayesinde yüzeye tam olarak yapıştırılabilen Sim Shingle zorlu hava
koşullarında dayanıklı, ince detaylarda kolay çözümlü, bakım gerektirmeyen, süratle uygulanabilme özelliğine sahiptir. Her tip çatı detayına uyum sağlayabilen Simshingle, ahşap, metal
konstrüksiyonlu ya da eğimli beton çatılarda; cephelerde uygulanmaktadır. Ayrıca kubbe ya da
tonoz gibi eğrisel yüzeylere ve karmaşık çatı formlarına uygulanabilmektedir. Çeşitli çatılarda
uygulanabilen Sim shingle’ ın hafif çatı kaplama malzemesi olması ağır kaplama malzemelerine
alternatif olarak tercih edilmesini sağlamaktadır.

ÖZELLİKLER
■ Kötü hava koşullarına ve rüzgara dayanıklıdır.
■ Kalkma yapmaz
■ Ultra viyole ışınlarından etkilenmez.
■ Elastik yapıya sahiptir, kırılmaz.
■ Sıcak ve soğuk hava değişimlerinden etkilenmez.
■ Üzerindeki mineral taşlar düşmez.
■ Hafiftir, kolay taşınabilir ve yapıya ilave bir yük gerektirmez.
■ Şalumo alevi ile kolay uygulanabilmektedir.
■ Detay çözümlerinde ilave aksesuarlara ihtiyaç duymaz.
CAM TÜLÜ (FIBERGLASS)
Taşıyıcı

ALTIGEN

DÖRTGEN

En

3 33mm

340mm

Boy

1000mm

1000mm

1000mm

Boyuna Çekme Direnci (En Az)

600 N/5cm

600 N/5cm

600 N/5cm

Enine Çekme Direnci (En Az)

600 N/5cm

600 N/5cm

600 N/5cm

2.50m2

2.52m2

2.60m2

Net Kaplama Alanı (Paket)
Ambalaj Şekli
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KLASİK
320mm

Levha Adedi (Paket)

POLİETİLEN KAPLI PAKETLER
18 Adet
18 Adet
17 Adet

Yumuşama Noktası

125 oC

“Standart’ın kalitesi, kalitenin standartı” / www.standartizolasyon.com

125 oC

125 oC

Bej Melanj

İstenilen renkte özel üretim yapılabilmektedir...

www.standartizolasyon.com / “Standart’ın kalitesi, kalitenin standartı”
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STANDART İZOLASYON

SİM DRENAJ LEVHASI
Yüksek yoğunluklu polietilen malzemeden üretilen Standart Drenaj Levhası kabarcıklı yapısı ile
toprağı binadan ayırarak suyun drenajını sağlar. Perde betonları üzerindeki ısı ve su yalıtım malzemelerini, toprak dolgunun mekanik etkilerinden, bitki kökleri ve çeşitli kimyasallardan korur.
Teras bahçe uygulamalarında ve statik yükü olmayan zeminlerde grobeton yerine kullanılan
drenaj levhaları çevreye zarar verici etkisi olmadığı gibi işlevsel özellikleriyle çok yönlü tasarruf
sağlamaktadır.

ÖZELLİKLER
■ Standart Drenaj Levhası, doğru uygulama
sayesinde binanızın, suyun, toprağın ve diğer
kimyasalların zararlı etkilerinden korunmasını
sağlar...
ÖZELLİK
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STADREN 400

STADREN 500

STADREN 600

HAMMADDE

HDPE

KABARTMA DERİNLİĞİ

8.0 mm

8.0 mm

8.0 mm

AĞIRLIK

400 g/m2

500 g/m2

600g/m2

TOPRAK ALTI DAYANIMI

Darbelere, Bitki köklerine, Tüm kimyasallara karşı

ISISAL DAYANIM

- 30 C ile + 80 C arası

RENK

SİYAH		

RULO UZUNLUĞU

20 mt			

RULO ENİ

2 mt			

“Standart’ın kalitesi, kalitenin standartı” / www.standartizolasyon.com

Kullanım Alanları
■ Bodrum ve perde duvarlarında Zeminlerde
■ Teras Çatı Uygulamalarında
■ Otoparklarda
■ Tünellerde
■ Genel olarak sudan ve oluşturduğu basınçtan korunması gereken tüm yapılarda.

www.standartizolasyon.com / “Standart’ın kalitesi, kalitenin standartı”
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SİM SELF

(BANTLAR-MEMBRANLAR)

SİM SELF

(BANTLAR-MEMBRANLAR)

STANDART İZOLASYON

SİM SELF BANT
Kullanım Alanları
SimSelf bant Bitüm esaslı , bir yüzü Alüminyum folyo yada Renkli Mineral kaplamalı, diğer
yüzü sökülebilir film olan su yalıtım bandıdır. Simself Bant doğal alüminyum folyo yada Doğal mineral kaplaması sayesinde güneş ışığından olumsuz etkilenmez. Esnekliği sayesinde
eğik ve eğrisel yüzeylere de rahatlıkla uygulanabilir. Simself Bant su geçirmezlik özelliği ve
kendinden yapışma özelliği ile birçok detaya pratik çözümler getirmektedir.10-15-20-30-60
cm genişliğinde ve 10 m uzunluğunda rulolar şeklinde üretilmektedir…
SimSelf Bant ın bir yüzeyinde bulunan sökülebilir film tabakası söküldükten sonra bant yapışmaya hazır hale gelmiş olur. Ancak iyi bir yapışma sağlamak için uygulama yüzeyinin
temiz ve kuru olması gerekmektedir. Fakat beton yüzeylerde uygulama yapmadan evvel
yüzeye Standart bitüm astar sürülmesi ve astar tabakası kuruduktan sonra Sim self Membranın kuru yüzeye yapıştırılması gerekir.

ALÜMİNYUM FOLYO KAPLI

SİM-SELF BANT FOLYO KAPLI
ÖZELLİKLER
Birim
			

Sökülebilir Film
Özel Modifiyeli Bitüm
Alüminyum folyo

DOĞAL MİNERAL (ARDUVAZ) KAPLI
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SBS katkılı kendinden yapış
ma özelliğine sahip Özel mo
difiye bitümden üretilmekte
dir.1,5 mm kalınlığındadır.

Kalınlık
mm
1,5
Ağırlık
Kg/m2
1,7
En
cm
10-15-20-30-60
RENKLER: Doğal Alüminyum
Boy
m
10
Kaplama Üst		
AlFolyo
rengi,Kırmızı ve Yeşildir.
Kaplama Alt		
Sökülebilen Film
Kutu Ambalaj İçeriği: 6m2

SİM-SELF BANT MİNERAL KAPLI
APP Kendinden yapışma
özelliğine sahip özel modifi
ye bitümden üretilmektedir.
Kalınlık
mm
2,5
Içerisinde Polyester keçe
Ağırlık
Kg/m2
3
En
cm
10-15-20-30-60 taşıyıcı bulunmaktadır.
Boy
m
10
Kaplama Üst		
Doğal Mineral
RENKLER: Kırmızı - Siyah ve
Kaplama Alt		
Sökülebilen Film Yeşil - Siyah
ÖZELLİKLER
Birim
			

Sökülebilir Film
Özel Modifiye Bitüm
Polyester Keçe
Özel Modifiye Bitüm
Doğal Mineral Kaplama

Sim Self Bant
Foloyo Kaplı

Kutu Ambalaj İçeriği: 6m2

“Standart’ın kalitesi, kalitenin standartı” / www.standartizolasyon.com

Sim Self Bant
Foloyo Kaplı

www.standartizolasyon.com / “Standart’ın kalitesi, kalitenin standartı”
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STANDART İZOLASYON

SİM SELF MEMBRAN
Sim Self membran bitüm esaslı, bir yüzü polietilen yada renkli doğal mineral kaplı, diğer yüzünde sökülebilir folyo bulunan, kendinden yapışma özelliğine sahip su yalıtım membranıdır.

SİM-SELF BANT FOLYO KAPLI
ÖZELLİKLER
Birim
			

Sim Self SP
2500

Sim Self
SP 35 AR

Kalınlık
mm
2,5
2,5
Ağırlık
Kg/m2
3
3
En
cm
1
1
Boy
m
10
10
Kaplama Üst		
Polietilen Film
Mineral
Kaplama Alt		
Sökülebilir Film SökülebilirFilm

ÖZELLİKLER
Bir yüzü mineral kaplı olarak ta üretilen Sim Self membran böylece
güneş ışığından olumsuz etkilenmeden son kat kaplama malzemesi
olarak da kullanılabilmektedir. Simself membran su geçirmezlik özel
liği, yapı hareketlerine uyumluluğu ve kendinden yapışma özelliği ile
birçok detaya pratik çözümler getirmektedir. Esnekliği sayesinde eğik
ve eğrisel yüzeylere de rahatlıkla uygulanabilir. 1 m eninde 10 m uzun
luğunda rulolar halinde üretilmektedir.
Sim Self membranın bir yüzeyinde bulunan film tabakası söküldükten
sonra membran yapışmaya hazır hale gelmiş olur. Ancak iyi bir ya
pışma sağlamak için uygulama yüzeyinin temiz ve kuru olması gerek
mektedir. Fakat beton yüzeylerde uygulama yapmadan evvel yüzeye
Standart bitüm astar sürülmesi ve astar tabakası kuruduktan sonra
Sim Self membranın kuru yüzeye yapıştırılması gerekir.

Sökülebilir Film
Yapışkan Yüzey
Modifiye Bitüm
Polyester Keçe
Modifiye Bitüm
Polietilen Film yada Mineral Kaplama

24
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Kullanım Alanları
Sim Self membran ahşap, plastik, cam, sıva, beton gibi bir çok yüzeye yapışabilme özelliğine sahip olduğundan duvar, parapet, baca dibi, saçak, harpuşta, kalkan duvar, çatı kaplama
levhalarında oluşabilen çatlaklarda, teknelerin güverte kaplama yalıtımlarında, otomotiv sektöründe vb. bir çok detay da kullanılabilir. Özellikle tüpgaz ve şalumo alevinin kullanımının mümkün olmadığı yada sakıncalı olduğu yerlerde, Simself rahatlıkla kullanılabilmektedir. Kendinden
yapışkanlı olan alt yüzeyi ahşap, plastik gibi yüksek ısıya dayanamayan malzemelere ve (XPS
- EPS vb.) ısı yalıtım plakalarına uygulanabilir. Ayrıca eğimli ve eğrisel çatılarda kullanımı çok
kolaydır ve uygulandığı yüzeyin şeklini alabilmektedir.

www.standartizolasyon.com / “Standart’ın kalitesi, kalitenin standartı”

25

İNOVATİF
ÜRÜNLER

İNOVATİF ÜRÜNLER

STANDART İZOLASYON

SİM MARİNE
MEMBRAN
Sim Marine membranlar deniz suyuna dayanıklı elastomerik (SBS esaslı) bitümlü su yalıtım
örtüsüdür.

ÖZELLİKLER
Birim
		

Marine
SP3000

Marine
SP4000

Donatı Tipi		
Polyester Polyester
Kalınlık
mm
3
4
Ağırlık
Kg/m2
3,5
4,5
En
cm
1
1
Boy
m
10
10
o
Sıcaklık Dayanımı (En Az)
C
100
100
o
o
Sokakta Bükülme C
C
-20
-20
Boyuna Çekme Dir.N/5cm N/5cm
800
800
Enine Çekme DirenciN/5cmN/5cm 600
600
Kaplama Üst		
Polietilen Polietilen
Kaplama Alt		
Polietilen Polietilen

ÖZELLİKLER
Bilindiği gibi deniz suyu bünyesinde alkali metaller, sül
fat ve bazı asitler bulunmaktadır. Bu maddelerin yapıya ve
yapıyı koruyan yalıtım tabakasına zarar vermesini engel
lemek gerekmektedir. Marine membranın kimyasal yapı
sında kullanılan özel katkılar ile, özellikle deniz suyunda
bulunan alkali metallere, sülfat ve bazı asitlere karşı daha
dayanıklı olması sağlanmaktadır.
Bu tip bitümlü membranlarımızda bitümün deniz suyuna
dayanıklılığını arttırmak için özel formüllü elastomerik bi
tüm kullanılmaktadır. Ürünün gerilmelere karşı mekanik
direncini artırmak için ise donatı olarak polyester keçe kul
lanılmaktadır. Sim Marine membranlar 1 m eninde 10 m
boyunda rulolar halinde üretilmektedir.

Polietilen Film
SBS Katkılı Modifiye Bitüm
Cam Tülü veya Polyester Keçe Taşıyıcı
SBS Katkılı Modifiye Bitüm
Polietilen Film

28

“Standart’ın kalitesi, kalitenin standartı” / www.standartizolasyon.com

Kullanım Alanları
Liman, iskele, köprü ayakları, marina inşaatları gibi yapılar başta olmak üzere deniz kıyısında
bulunan yapılarda ve binalarda kullanılmaktadır.

www.standartizolasyon.com / “Standart’ın kalitesi, kalitenin standartı”
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STANDART İZOLASYON

Sim Panda Via

Sıcak, ılıman ve karasal (orta soğuk) iklim kuşak iklimlerde kullanılabilecek plastomerik (A.P.P.
katkılı) seri bitümlü su yalıtım örtüleridir.1m eninde 10 m boyunda ve 4 mm kalınlığında üretilmektedir. Her iki yüzü polietilen film kaplı ya da bir yüzü polietilen film diğer yüzü ince kum
kaplı olarak üretilebilmektedir. Taşıyıcı olarak yüksek mukavemete sahip polyester keçe taşıyıcı
kullanılmaktadır.

Sim Power Via

SIM POWER VIA membranlar çok yüksek düzeyde gerilmelerin söz konusu olduğu yapılar için
özel olarak geliştirilmiş, çift kat polyester keçe taşıyıcılı, elastomerik seri (S.B.S Katkılı) bitümlü
su yalıtım örtüsüdür. Sim Power Via Elastomerik seri olmasına rağmen yüksek sıcaklık dayanımı sağlayabilmektedir. Yapısında bulunan iki ayrı taşıyıcı ile yüksek gerilemelere karşı üstün bir
performans göstermektedir.
Sim Panda Via
ÖZELLİKLER
Birim
		

Polietilen Film
APP Katkılı Modifiye Bitüm
Yüksek Mukavemetli Polyester Keçe
APP Katkılı Modifiye Bitüm
Polietilen Film ya da Ince Kum

Donatı Tipi
Kalınlık
Ağırlık
En
Boy
Sıcaklık Dayanımı (En Az)
Soğukta Bükülme
Boyuna Çekme Direnci (En Az)
Enine Çekme Direnci (En Az)
Kaplama Üst
Kaplama Alt

PANDA VIA		
PANDA VIA
SP 4000		 SP 4000 KUMLU
mm
Kg/ m2
m
m
ºC
ºC
N/5cm
N/5cm

Polyester
4
4,8
1
10
120
-10
1000
800
Polietilen
Polietilen

Polyester
4
4,8
1
10
140
-10
1000
800
Ince Kum
Polietilen

Sim Power Via
ÖZELLİKLER
Birim
		

Polietilen Film
Özel SBS Katkılı Modifiye Bitüm
Polyester Keçe
Özel SBS Katkılı Modifiye Bitüm
Polyester Keçe
Özel SBS Katkılı Modifiye Bitüm
Polietilen Film
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Donatı Tipi
Kalınlık
Ağırlık
En
Boy
Sıcaklık Dayanımı (En Az)
Soğukta Bükülme
Boyuna Çekme Direnci (En Az)
Enine Çekme Direnci (En Az)
Kaplama Üst
Kaplama Alt
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Power Via		
Power Via
SP 4000		 SP 4000 KUMLU
mm
Kg/ m2
m
m
ºC
ºC
N/5cm
N/5cm

Polyester
4
4,8
1
10
140
-20
1500
1200
Polietilen
Polietilen

Polyester
4
4,8
1
10
140
-20
1500
1200
Ince Kum
Polietilen

Sim Panda Via - Kullanım Alanları
Başta, köprü viyadük, otoyol, otopark gibi yapılarda, raylı sistemlerle taşımacılık yapılan yollarda, yüksek gerilmelerin olduğu projelerde kullanıldığı gibi, yapılarımıza suyun girebileceği neredeyse tüm alanlarda kullanılabilmektedir.
Sim Power Via - Kullanım Alanları
Hareketli yük taşıyan, köprülerde, viyadüklerde, katlı otoparklarda ve bunlara benzer yapıların
yalıtımına çözüm sunmaktadır. Karayollarının, asfalt yol kaplamalarında SBS türü katkılarla modifiye polimer bitümlü karışım (PMB) kullanmaya başlanması sebebi ile SBS katkılı bir bitümlü
örtü olan Sim Power Via yeni asfalt yol uygulamalarına da uyum sağlamaktadır.

www.standartizolasyon.com / “Standart’ın kalitesi, kalitenin standartı”
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STANDART İZOLASYON

SİM GARDEN MEMBRAN
SİM GARDEN ZIRHLI MEMBRAN
Standart GARDEN Serisi Membranlar, bahçe ve teras çatı detaylarına uygun olarak tasarlanmış bir üründür. Bahçe çatılarda ve benzeri tip yalıtım uygulamalarında en kritik nokta, yalıtım
örtüsünün bitki kökleri tarafından tahrip edilmesi ihtimalidir. GARDEN bu olasılığı ortadan kaldırmakta, özel formüllü karışımı sayesinde bitki köklerini yalıtım katmanına yaklaştırmamaktadır.
1 m eninde 10 m boyunda rulolar halinde üretilmektedir.

Sim Garden Membran
3mm ve 4mm. kalınlıkta
üretilmektedir. (SP3000 ve
SP4000 olarak.) Içerisinde
180 gr/m2 polyester keçe
taşıyıcı bulunmaktadır. APP
katkılı bitümden Plastomerik
bitümlü örtü şeklinde üretil
mektedir. Her iki yüzeyi po
lietilen film tabakası ile lami
ne edilmiştir.

ÖZELLİKLER

Sim Garden Zırhlı Membran
Zırhlı Garden Membran bahçe, bahçe teraslar gibi alanlarda kullanılmak amacıyla geliş
tirilmiş bitümlü su yalıtım örtüsüdür. Diğer bitümlü örtülerden temel farkları özel formül
lü karışım ile üretilmesi ve bünyesinde bitki köklerine geçit vermeyen film tabakasının
(metal-plastik kompakt taşıyıcı) bulunmasıdır. Özel formüllü karışımı sayesinde Zırlı Gar
den Membran birçok bitki kökünün yalıtım tabakasına yaklaşmasına izin vermez iken,
bünyesinde bulunan özel film tabakası ile de daha güçlü bitki köklerine karşı ikinci bir
emniyet kalkanı oluşturmaktadır. 1 m eninde 10 m uzunluğunda rulolar halinde 3mm
yada 4 mm kalınlıklarda üretilmektedir. Elastomerik Zırhlı Gadren styrene butadine sty
rene (SBS.) katkılı modifiye bitümden, plastomerik Zırhlı Gadren atactic polypropylene
(A.P.P.) katkılı modifiye bitümden üretilmektedir.
PLASTOMERİK
ÖZELLİKLER

Polietilen Film
Özel Katkılı Modifiye Bitüm
Polyester Keçe TaşıyıcıÖzel Katkılı
Modifiye Bitüm
Polietilen Film
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Birim

Donatı Tipi
mm
Kalınlık
En
m
Boy
m
Sıcaklık Dayanımı (En Az)
ºC
Soğukta Bükülme
ºC
Boyuna Çekme Direnci (En Az) N/5cm
Enine Çekme Direnci (En Az) N/5cm
Kaplama Üst
Kaplama Alt
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Özel Zırhlı Özel Zırhlı
SP 3000
SP 4000

ELASTOMERİK
Özel Zırhlı Özel Zırhlı
SP 3000
SP 4000

Polyester + Özel Zırhlı Taşıyıcı

3
1
10
120
-10
800
600
Polietilen
Polietilen

4
1
10
120
-10
800
600
Polietilen
Polietilen

3
1
10
100
-20
800
600
Polietilen
Polietilen

4
1
10
100
-20
800
600
Polietilen
Polietilen

Sim Garden Membran - Kullanım Alanları
Genellikle yapıların bahçe teras çatılarında olmak üzere su geçirimsizlik elde etmek amacıyla
kullanılır.
Dıştan bohçalama yapılan temellerde, temel ve perde duvarların su yalıtımların da da kullanılır.
Her türlü toprakla temas eden ve ayrıca toprak ve su ile temas eden tüm esneklik gerektiren
yüzeylerde kullanılır.
Sim Garden Zırhlı Membran - Kullanım Alanları
Bahçe, bahçe teras, bahçe balkon, otopark üzeri bahçe uygulamalarında kullanılmaktadır.
Ayrıca dıştan bohçalama yapılan temellerde, temel ve perde duvarlarının su yalıtımlarında da
kullanılır.

www.standartizolasyon.com / “Standart’ın kalitesi, kalitenin standartı”
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STANDART İZOLASYON

SİM II
ÇİFT TAŞIYICILI MEMBRAN
Sim II Membran çift kat polyester keçe taşıyıcılı yüksek mukavemete sahip bitümlü su yalıtım
örtüsüdür.
Kullanım Alanları
Özellikle ağır sanayi yapılarında, hareketli yük taşıyan katlı otoparklar, köprüler, sanat yapıları,
havaalanı, stadyum gibi yapılarda, İstinat duvarları, kanalet, vb güçlü ve hareketli yapılarda tercih edilen bir üründür.

Polietilen Film
APP Katkılı Modifiye Bitüm
Polyester Keçe Taşıyıcı
APP Katkılı Modifiye Bitüm
Polietilen Film

ÖZELLİKLER
Birim
		

Donatı Tipi		
Kalınlık
mm
Ağırlık
Kg/m2
En
cm
Boy
m
Sıcaklık Dayanımı oC
Soğukta Bükülme oC
Boyuna Çekme Dir.N/5cm
Enine Çekme Dir. N/5cm
Kaplama Üst		
Kaplama Alt		
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SİM II
SP3000

SİM II
SP4000

SİM II		
SP5000

Polyester Polyester Polyester
3
4
5
3,5
4,6
5,7
1
1
1
10
10
10
120
120
120
-10
-10
-10
1500
1500
1500
1200
1200
1200
Polietilen Polietilen Polietilen
Polietilen Polietilen Polietilen

ÖZELLİKLER
Yapısında bulunan iki ayrı taşıyıcı ile yüksek
gerilmelere karşı direnç sağlamaktadır. Bu tip
bitümlü membranlarımızda bitümün dayanık
lılığını arttırmak için termoplastik reçineli ata
ctic polyproplene (A.P.P.) kullanılmaktadır. Bu
membranlar, 3mm, 4mm ve 5 mm kalınlıklar
da,1 mt eninde 10 m boyunda rulolar halinde
üretilmektedir.
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LİKİT
ÜRÜNLER

LİKİT ÜRÜNLER

STANDART İZOLASYON

Simex 2K

Güçlendirilmiş bitüm esaslı, çift komponentli, su bazlı
elastik su yalıtımı malzemesi.
Kullanım Alanları
■ Düşey ve yatay yüzeylerde. temellerde temel perde duvarlarında.
■ Sürekli toprak altında kalan ve su ile temas eden yüzeyler. Mahsen bodrum gibi mekanların
dıştan yalıtımı
■ Banyo, mutfak, tuvalet gibi ıslak hacimler,
■ Balkon ve teraslar (üzeri kaplanarak).
Ambalaj Şekli
A+B komponenti 30
kg.’lık plastik kovada
Sıvı; 22 kg. Toz; 8 kg.

Depolama
5 - 30°C sıcaklıkta, dik
konumda ve üstü kapalı
alanlarda depolanmalıdır.

Sarfiyat
1 mm kalınlık için 1,1 kg/m2 yoğunlukta kullanılır. Uygulama yüzeyinin yapısı ve yüzeye etki
eden su basıncına göre kalınlık belirlenir.

ÖZELLİKLERi

■ Kolaylıkla uygulanabilir, (fırça , rulo veya mala ile).
■ Beton, taş, tuğla, briket gibi tüm mineral yüzeylere mükemmel yapışır.
■ Elastiktir, çatlak örtme kapasitesi yüksektir.
■ Soğuk uygulanmalıdır. Isıtma ve inceltme gerektirmez.
■ Su bazlıdır, bu nedenle çevre dostudur.
Uygulama
■ Yanıcı ve zehirli maddeler ihtiva etmediğinden, kapalı yerlerde güvenle kullanılabilinir.
■ Ek yeri olmadığından süreklilik arzeder. Hızlı kürlenir.
■ Uygulamadan önce yüzey hazırlığını tamamlamak gerekir. Bunun için uygulama yapılacak yüzeyler
yapışmayı önleyecek gevşek tabakalardan, toz, kir ve yağdan arındırılmalı ve gerekli tamiratlar yapılma
lıdır.
■ Köşe dönüşlerine pah yapılmalıdır..
■ Yağışlı havalarda veya +5°C’den düşük sıcaklıklarda uygulanmamalıdır.
■ Yatay ve düşey köşeleri tamirat ile pah yaparak açılandırınız.
■ Geniş satıhların güçlendirilmesi, yatay ve düşey birleşim yerlerinin ve çatlakların köprülenmesi için
70-90 gr/m2’lik özel izolasyon filesi ile birlikte uygulayınız
■ Iyi yapışma sağlamak için yüzeye standart astar uygulayınız.
■ Hava koşullarına bağlı olarak yaklaşık 1-2 saatte kurur.
■ Yağışlı havalarda veya +5°C’den düşük sıcaklıklarda uygulanmamalıdır.
■ En az iki kat uygulanmalı. Bir kat tam kurumadan, diğer kat sürülmemelidir.
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Simpolas

Bitüm esaslı, kauçuk katkılı, tek komponentli su bazlı, elastik,
likit su yalıtım malzemesi. Uygulama öncesinde kahverengidir.
Kuruduktan sonra rengi siyahlaşır.
Kullanım Alanları
■ Yapıların banyo, mutfak, tuvalet gibi ıslak hacimlerinde.
■ Balkon ve küçük teras gibi yatay yüzeylerde
■ Temellerde perde duvar gibi düşey yüzeylerde, nemden korunum amaçlı olarak kullanılmaktadır.
■ Cam tülü, bitümlü karton, kanaviçe gibi armatürlerle çok katlı izolasyonlar da, çatılarda, balkon
ve ıslak hacimlerde su geçirimsizliği sağlar.
Ambalaj Şekli
Piyasaya 17 kg (net) plastik ambalajlarda sunulmaktadır.

Depolama
5 - 30°C sıcaklıkta, dik konumda ve
üstü kapalı alanlarda depolanmalıdır.

ÖZELLİKLERİ

■ Içerdiği özel katkılardan dolayı klasik astar malzemelere göre çok esnek, örtücü ve uzun ömürlüdür.
■ Kolaylıkla uygulanabilir, (fırça veya rulo)
■ Soğuk uygulanmalıdır. Isıtma ve inceltme gerektirmez.
■ Su bazlıdır, bu nedenle çevre dostudur.
■ Yanıcı ve zehirli maddeler ihtiva etmediğinden, kapalı yerlerde güvenle kullanılabilinir.
■ Ek yeri olmadığından süreklilik arzeder.
Uygulama
■ Uygulandığı yüzeylere tam yapıştığı için su geçirimsizliği tamdır.
■ Nemli yüzeylere de uygulanabilir.
■ Katmanlar arasına fibrocam (camtülü) ilave edilerek daha kalın bir bitüm tabakası oluşturulabilir.
■ Uygulamadan önce uygulama yapılacak yüzeyler yapışmayı önleyecek gevşek tabakalardan, toz, kir ve
yağdan arındırılmalı ve gerekli yüzey bozuklukları tamir edilmelidir.
Yatay ve düşey köşeleri tamirat ile pah yaparak açılandırılmalıdır
■ Uygulamadan önce yüzeye iyi yapışma sağlamak için astar olarak su bazlı Standart Bitüm Emülsiyonu sürülüp
kurumasının beklenmesi, özellikle tam temizlenmemiş yüzeylerde tercih edilmelidir.
■ Ürün ambalajı açılıp iyice karıştırıldıktan sonra fırça veya rulo ile yüzeye sürülür.
■ Yağışlı havalarda veya +5°C’den düşük sıcaklıklarda uygulanmamalıdır.
■ En az iki kat uygulanmalı. Bir kat tam kurumadan, diğer kat sürülmemelidir.
■ Temel duvarlarında uygulamadan sonra koruyucu panel yerleştirilmelidir.
■ Kuruma esnasında üzerinde yürünmemeli ve herhangi bir yüke maruz bırakılmamalıdır.
■ Uygulama alanının büyüklüğüne göre cam tülü ile takviye edilmelidir.
www.standartizolasyon.com / “Standart’ın kalitesi, kalitenin standartı”

37
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Simpolax TS 103

Tek komponentli, soğuk uygulamalı bitüm solüsyonudur.
Kullanım Alanları
■ Bina yan yüzeylerine sürüldüğünde içeriye su, rutubet girmesini önler
■ Iç yüzeydeki duvarlarda kabarma , boya bozulması ve küflenme oluşmasını engeller.
■ Temel ve bodrum taban ve duvarlarında nemin önlenmesi için SIMPOLAX uygulanabilir.
■ Binalarda temel ve çatı izolasyonların da astar olarak sürülerek üstteki bitümlü katların beton
veya şap yüzeylere kuvvetle yapışmasını sağlar.
■ Sıcak bitümün beton yüzeylerde gereksiz harcanmasını önler.
■ Cam tülü, bitümlü karton, kanaviçe gibi armatürlerle çok katlı izolasyonlar da, çatılarda,balkon ve ıslak hacimlerde su geçirimsizliği sağlar.
■ SIMPOLAX taşıtlarda su ile temas eden metal yüzeylere sürüldüğünde çürümeyi önler.

ÖZELLİKLERİ

■ Soğuk uygulanmalıdır. Isıtılmadan kullanılır.
■ Sürüldüğü yüzeyde çözücünün ayrılmasıyla kuvvetli yapışma özelliği olan pestil görünümünde bir
tabaka oluşur.
■ Uygulamadan yaklaşık 20 dk. sonra kurumaya başlar
■ Bünyesine su almaz.
Uygulama
■ SIMPOLAX toprak altında veya üstünde kalacak olan metal yüzeylere sürüldüğünde korozyonu
engeller.
■ Uygulama yapılacak yüzey toz, yağ, inşaat atıkları ve kirden temizlenmiş ve kuru olmalıdır.
Doğrudan doğruya sürüldüğü gibi, gerektiğinde gaz ve benzin ilavesi ile karıştırılarak yüzeylere fırça ile
uygulanır.
■ Kapalı ortamlarda uygulama yapılacaksa yeterli havalandırma sağlanmasına dikkat edilmelidir.
■ Yağışlı havalarda veya +5°C’den düşük sıcaklıklarda uygulanmamalıdır.

Ambalaj Şekli
Piyasaya 17 kg
(net) kovalarda
sunulmaktadır.
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Depolama
Sarfiyat
0 - 30°C sıcaklıkta, dik
Yüzeyin düzgünlüğüne bağlı olarak, yatay
konumda ve üstü kapalı yüzeylerde 1,5 kg/m2 ,düşey yüzeylerde
alanlarda depolanmalıdır.

1 kg/m2 yoğunlukta kullanılır.
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Simelax TS 103

Elastik özellik gösteren, tek komponentli, sentetik kauçuk
katkılı, siyah renkli, koruyucu bir elastomerik bitüm
solüsyonudur
Kullanım Alanları
■ Beton ve metal yüzeylerin uzun süreli korunmasında,
■ Bodrum perde duvarlarında. Çiçeklikler vs. gibi alanlarda
■ Banyo ,tuvalet ve mutfak gibi ıslak hacimlerde
■ Tank, boru, kanal gibi metal demir veya döküm elemanların korozyona karşı korunmasında
■ Kubbe, tonoz, kuzey cephe duvarları uygulamalarında kullanılır.
■ Cam tülü, bitümlü karton, kanaviçe gibi armatürlerle çok katlı izolasyonlar da, çatılarda,balkon ve ıslak hacimlerde su geçirimsizliği sağlar.

ÖZELLİKLERİ

■ Kimyasal bileşimini oluşturan polimerler nedeniyle yüksek esneklik, aderans, örtücülük ve suya dayanıklılık
arz eder.
■ Sürüldüğü yüzeyde hızla kurur.
■ Hava kirliliği ve atmosferik koşullara dayanıklıdır.
■ Rengi siyahtır.
Uygulama
■ Kutu açıldığında kullanıma hazırdır
■ Uygulama yüzeyleri kir, yağ ve inşaat atığı gibi maddelerden temizlenmiş ve kuru olmalıdır.
■ Soğuk uygulanmalıdır.
■ Fırça, rulo veya pülverizatörle uygulanabilir.
■ Yüzeyin durumuna ve istenilen amaca göre kat adedi belirlenir. En az iki kat uygulanmalıdır.
■ Aderansın arttırılması için solvent bazlı astar kullanılabilir.
■ Temizlik için organik çözücülerden yararlanılır.
■ Yağışlı havalarda veya +5°C’den düşük sıcaklıklarda uygulanmamalıdır.
■ Kapalı ortamlarda uygulama yapılacaksa yeterli havalandırma sağlanmasına dikkat edilmelidir.

Ambalaj Şekli
Piyasaya 17 kg (net)
kovalarda sunul
maktadır.

Depolama
0 - 30°C sıcaklıkta, dik
konumda ve üstü kapalı
alanlarda depolanmalıdır.

Sarfiyat
Yüzeyin emiciliğine bağlı olmakla beraber iki kat
için Beton yüzeylerde en az 1.0 kg/m2. Metal yü
zeylerde en az 0.7 kg/m2 kullanılması önerilir.
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Sİm plan

TPO
SU YALITIM ÖRTÜLERİ

PVC
HDPE

STANDART İZOLASYON

SİMPLAN BASECAP
Homojen PVC Su Yalıtım Membranı UV Dayanımsız, donatı içermeyen, sıcak hava kaynağı ile birleştirilebilen,

SOFT PVC Su Yalıtım Membranıdır.

KULLANIM YERLERİ :

Bina temel ve perde su yalıtımı Balastlı çatılar su yalıtımı Islak hacimler su yalıtımı Yer altı galerileri su yalıtımı
Hangarlar, döşemeler su yalıtımı Karayolları-Metro tünelleri su yalıtımı Betonarme çatılar (Üstü kapatılarak) su yalıtımı

KULLANIM AVANTAJLARI :

EN 13967 Kalite Standartlarını sağlayan yüksek kalite Bitki köklerine dayanıklı malzeme Ağır metaller içermeyen ve geri
dönüştürülebilen ekolojik malzeme Çözünme ve çürüme dayanımına sahip Homojen ürün Yüksek elastikiyet değeri.
Boyutsal stabiliteye sahip malzeme -25 C sıcaklıkta elastikiyetini muhafaza etme kabiliyeti Yüksek yırtılma direnci ve darbe
dayanımı Sıcak hava kaynağı ile kaliteli ve kolay uygulama imkanı -35 °C ve +85 °C sıcaklık aralığında su yalıtımı sağlar.

Minumun Gerekli
Değer

Test Sonucu

Birim

Su Geçirimsizlik

Geçirimsiz

Geçirimsiz

-

EN 1928 (B)

Yaşlandırma Sonu Su
Geçirimsizlik

Geçirimsiz

Geçirimsiz

-

EN 1296 ve EN 1928 (A)

Görünür Kusur Tayini

Kusursuz

Kusursuz

-

EN 1850-2

Çekme Mukavemeti Değeri

> 15

> 18

N/mm2

EN 12311-2

Kopma Uzaması / Elastikiyet
Değeri

> 250

> 300

%

EN 12311-2

Statik Yük Dayanım Değeri

> 20

> 22

Kg

EN 12730 (B)

Darbe Dayanımı Değeri

> 450

> 800

mm

EN 12691 (A)

Yırtılma Dayanım Değeri

> 300

> 330

N

EN 12310-1

Yangına Karşı Tepki

E Sınıfı

E Sınıfı

-

EN 13501-1
EN 12317-2

Özellikleri

Ek Yeri Mukavemet Değeri

Test Metodu

> 600

> 800

N/50mm

Su Buhar Geçirgenliği Tayini

25500±7500

25500±7500

µ

Birleşim Yeri Soyulma Muka
vemeti Değeri

> 150

> 155

N/50 mm

EN 12316-2

< 2

< 2

%

EN 1107-2

< - 25

< - 25

°C

EN 495-5

Boyutsal Kararlılık
Soğukta Elastisite Kararlılığı

EN 1931

ÜRÜN ÖLÇÜLERİ :
Kalınlık

En

Boy

Renk*

Rulo m2

Rulo Ağırlık

1,2 mm

2 mt

25

Siyah

50 m2

83 kg

1,5 mm

2 mt

20

Siyah

40 m2

83 kg

1,8 mm

2 mt

20

Siyah

40 m2

99.5 kg

2,0 mm

2 mt

15

Siyah

30 m2

84 kg

( * ) Talebe göre farklı renklerde üretim imkanı
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STANDART İZOLASYON

SİMPLAN BASECAP SIGNAL
Homojen PVC Su Yalıtım Membranı UV Dayanımsız, donatı içermeyen, sıcak hava kaynağı ile birleştirilebilen, SOFT

PVC Su Yalıtım Membranıdır.

KULLANIM YERLERI :

Bina temel ve perde su yalıtımı Balastlı çatılar su yalıtımı Islak hacimler su yalıtımı Yer altı galerileri su yalıtımı
garlar, döşemeler su yalıtımı Karayolları-Metro tünelleri su yalıtımı Betonarme çatılar (Üstü kapatılarak) su yalıtımı
dilatasyon sistemleri su yalıtımı

Han
Bina

KULLANIM AVANTAJLARI :

EN 13967 Kalite Standartlarını sağlayan yüksek kalite Bitki köklerine dayanıklı malzeme Ağır metaller içermeyen ve geri
dönüştürülebilen ekolojik malzeme
Çözünme ve çürüme dayanımına sahip Homojen ürün
Yüksek elastikiyet değeri.
Boyutsal stabiliteye sahip malzeme -25 C sıcaklıkta elastikiyetini muhafaza etme kabiliyeti Yüksek yırtılma direnci ve darbe
dayanımı Sıcak hava kaynağı ile kaliteli ve kolay uygulama imkanı -35 °C ve +85 °C sıcaklık aralığında su yalıtımı sağlar.

Minumun Gerekli Değer
( EN )

Test Sonucu

Birim

Su Geçirimsizlik

Geçirimsiz

Geçirimsiz

-

EN 1928 (B)

Yaşlandırma Sonu Su Geçirimsizlik

Geçirimsiz

Geçirimsiz

-

EN 1296 ve EN 1928 (A)

Görünür Kusur Tayini

Kusursuz

Kusursuz

-

EN 1850-2

N/mm2

EN 12311-2

Özellikleri

Çekme Mukavemeti Değeri

> 15

> 18

Test Metodu

Kopma Uzaması / Elastikiyet Değeri

> 250

> 300

%

EN 12311-2

Statik Yük Dayanım Değeri

> 20

> 22

Kg

EN 12730 (B)

Darbe Dayanımı Değeri

> 450

> 800

mm

EN 12691 (A)

Yırtılma Dayanım Değeri

> 300

> 330

N

EN 12310-1

Yangına Karşı Tepki

E Sınıfı

E Sınıfı

-

EN 13501-1

Ek Yeri Mukavemet Değeri

> 600

> 800

N/50mm

EN 12317-2

25500±7500

25500±7500

µ

> 150

> 155

N/50 mm

EN 12316-2

< 2

< 2

%

EN 1107-2

< - 25

< - 25

°C

EN 495-5

Su Buhar Geçirgenliği Tayini
Birleşim Yeri Soyulma Mukavemeti Değeri
Boyutsal Kararlılık
Soğukta Elastisite Kararlılığı

ÜRÜN ÖLÇÜLERİ :
Kalınlık
1,2 mm

En
2 mt

Boy
25

Renk*
Sarı-siyah

Rulo m2
50

m2
m2

Rulo Ağırlık
83 kg
83 kg

1,5 mm

2 mt

20

Sarı-siyah

40

1,8 mm

2 mt

20

Sarı-siyah

40 m2

99.5 kg

2,0 mm

2 mt

15

Sarı-siyah

30 m2

84 kg

( * ) Talebe göre farklı renklerde üretim imkanı
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STANDART İZOLASYON

SİMPLAN WATERCAP
Homojen PVC İçme Suyu Deposu Su Yalıtım Memb
ranı Donatı içermeyen, sıcak hava kaynağı ile birleştirilebilen, anti

mikrobakteriyel özellikte, içme ve kullanma suyu depolarına uygulanan
SOFT STERİL PVC Su Yalıtım Membranıdır.

KULLANIM YERLERI :
İçme suyu depolarında son kat su yalıtım malzemesi
İçme ve kullanma suyu iletim sistemlerinde

Şebeke kullanma suyu depolarında son kat su yalıtım malzemesi

KULLANIM AVANTAJLARI :
EN 13967 Kalite Standartlarını sağlayan yüksek kalite
özeliklerini değiştirmez

Antimikrobakteriyel özellikte

Yüzeyinde yosun ve bakteri üremesine izin vermez

Çözünme ve çürüme dayanımına sahip Homojen ürün

ekolojik malzeme

İçine konulan suyun fiziksel ve kimyasal

Ağır metaller içermeyen ve geri dönüştürülebilen
Yüksek elastikiyet değeri.Boyutsal stabiliteye sa

hip malzeme -25 C sıcaklıkta elastikiyetini muhafaza etme kabiliyeti Yüksek yırtılma direnci ve darbe dayanımı
kaynağı ile kaliteli ve kolay uygulama imkanı -35 °C ve +85 °C sıcaklık aralığında su yalıtımı sağlar.
Özellikleri

Sıcak hava

Minumun Gerekli Değer (EN)

Test Sonucu

Birim

Test Metodu

Su Geçirimsizlik

Geçirimsiz

Geçirimsiz

-

EN 1928 (B)

Yaşlandırma Sonu Su Geçirimsizlik

Geçirimsiz

Geçirimsiz

-

EN 1296 ve EN 1928 (A)

Görünür Kusur Tayini

Kusursuz

Kusursuz

-

Çekme Mukavemeti Değeri

> 15

> 18

N/mm

Kopma Uzaması / Elastikiyet Değeri

> 250

> 320

%

EN 12311-2

Statik Yük Dayanım Değeri

> 20

> 20

Kg

EN 12730 (B)

Darbe Dayanımı Değeri

> 450

> 900

mm

EN 12691 (A)

EN 1850-2
2

EN 12311-2

Yırtılma Dayanım Değeri

> 300

> 330

N

EN 12310-1

Yangına Karşı Tepki

E Sınıfı

E Sınıfı

-

EN 13501-1

Ek Yeri Mukavemet Değeri

> 600

> 750

N/50mm

EN 12317-2

25500±7500

25500±7500

µ

> 150

> 155

N/50 mm

EN 12316-2

< 2

< 2

%

EN 1107-2

< - 25

< - 25

°C

EN 495-5

Su Buhar Geçirgenliği Tayini
Birleşim Yeri Soyulma Mukavemeti Değeri
Boyutsal Kararlılık
Soğukta Elastisite Kararlılığı

ÜRÜN ÖLÇÜLERİ :
Kalınlık

En

Boy

Renk*

Rulo m2

Rulo Ağırlık

1,2 mm

2 mt

25

Mavi

50 m2

83 kg

1,5 mm

2 mt

20

Mavi

40 m2

83 kg

1,8 mm

2 mt

20

Mavi

40 m2

99.5 kg

2 mm

2 mt

15

Mavi

30 m2

99.5 kg

( * ) Talebe göre farklı renklerde üretim imkanı
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STANDART İZOLASYON

SİMPLAN LAKECAP
Homojen PVC Gölet Su Yalıtım Membranı UV dayanımlı, donatı içermeyen, sıcak hava kaynağı ile birleştirilebilen,
bitki kök dayanımına sahip, suni gölet uygulamalarında kullanılan SOFT PVC Su Yalıtım Membranıdır.

KULLANIM YERLERI :
Suni göletlerin oluşturulmasında son kat olarak kullanılır
havuz ve göletlerinin oluşturulmasında kullanılır

Bahçe ve balık göletlerinin oluşturulmasında kullanılır

Süs

KULLANIM AVANTAJLARI :
EN 13967 Kalite Standartlarını sağlayan yüksek kalite

Bitki kök dayanımına sahip

UV dayanımına sahip / Açık atmosfer

koşullarına dayanıklı

Ağır metaller içermeyen ve geri dönüştürülebilen ekolojik malzeme

sahip Homojen ürün

Yüksek elastikiyet değeri.

za etme kabiliyeti

Boyutsal stabiliteye sahip malzeme -25 C sıcaklıkta elastikiyetini muhafa

Yüksek yırtılma direnci ve darbe dayanımı

Özellikleri

Çözünme ve çürüme dayanımına

Sıcak hava kaynağı ile kaliteli ve kolay uygulama imkanı.

Minumun Gerekli Değer ( EN )

Test Sonucu

Birim

Test Metodu

Su Geçirimsizlik

Geçirimsiz

Geçirimsiz

-

EN 1928 (B)

Yaşlandırma Sonu Su Geçirimsizlik

Geçirimsiz

Geçirimsiz

-

EN 1296 ve EN 1928 (A)

Görünür Kusur Tayini

Kusursuz

Kusursuz

-

EN 1850-2

Çekme Mukavemeti Değeri

> 15

> 18

N/mm2

EN 12311-2

Kopma Uzaması / Elastikiyet Değeri

> 250

> 320

%

EN 12311-2

Statik Yük Dayanım Değeri

> 20

> 20

Kg

EN 12730 (B)

Darbe Dayanımı Değeri

> 450

> 900

mm

EN 12691 (A)

Yırtılma Dayanım Değeri

> 300

> 330

N

EN 12310-1

Yangına Karşı Tepki

E Sınıfı

E Sınıfı

-

EN 13501-1
EN 12317-2

Ek Yeri Mukavemet Değeri
Su Buhar Geçirgenliği Tayini
Birleşim Yeri Soyulma Mukavemeti Değeri
Boyutsal Kararlılık
Soğukta Elastisite Kararlılığı

> 600

> 750

N/50mm

25500±7500

25500±7500

µ

> 150

> 155

N/50 mm

EN 12316-2

< 2

< 2

%

EN 1107-2

< - 25

< - 25

°C

EN 495-5

ÜRÜN ÖLÇÜLERİ :
Kalınlık

En

Boy

Renk*

Rulo m2

Rulo Ağırlık

1,5 mm

2 mt

20

Sarı

40 m2

83 kg

1,8 mm

2 mt

20

Sarı

40 m2

99.5 kg

2,0 mm

2 mt

15

Sarı

30 m2

84 kg

( * ) Talebe göre farklı renklerde üretim imkanı
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STANDART İZOLASYON

SİMPLAN LAKECAP - UV PLUS
UV Dayanımlı, Polyester Donatılı PVC Gölet Membranı

UV dayanımlı, polyester donatılı,sıcak hava kaynağı

ile birleştirilebilen, bitki kök dayanımına sahip, suni gölet ve baraj uygulamalarında kullanılan DONATILI PVC Gölet Su Yalıtım
Membranıdır.

KULLANIM YERLERI :
Baraj uygulamalarında kullanılmaktadır.
rulmasında son kat olarak kullanılır
masında kullanılır

Tarımsal arazilerde sulama kanallarında kullanılmaktadır

Bahçe ve balık göletlerinin oluşturulmasında kullanılır

Suni göletlerin oluştu

Süs havuz ve göletlerin oluşturul

KULLANIM AVANTAJLARI :
EN 13956 Kalite Standartlarını sağlayan yüksek kalite
koşullarına dayanıklı

Bitki kök dayanımına sahip

UV dayanımına sahip / Açık atmosfer

Ağır metaller içermeyen ve geri dönüştürülebilen ekolojik malzeme

sahip polyester donatılı ürün
muhafaza etme kabiliyeti

Yüksek elastikiyet değeri.

Çözünme ve çürüme dayanımına

Boyutsal stabiliteye sahip malzeme -25 C sıcaklıkta elastikiyetini

Yüksek yırtılma direnci ve darbe dayanımı

Sıcak hava kaynağı ile kaliteli ve kolay uygulama imkanı

-35 °C ve +85 °C sıcaklık aralığında su yalıtımı sağlar.

ÜRÜN ÖLÇÜLERİ :
Kalınlık

En

Boy

Renk*

Rulo m2

Rulo Ağırlık

1,5 mm

2,10 mt

20

Sarı / Black

42 m2

87 kg

Sarı / Black

m2

104.5 kg

1,8 mm
2,0 mm

2,10 mt
2,10 mt

20
15

Sarı / Black

( * ) Talebe göre farklı renklerde üretim imkanı

42

31,5

m2

88 kg

Özellikleri

Test Sonucu

Birim

Görünür Kusurlar

Kusur yok

-

Su Geçirimsizlik

> 420

KPa

Bitki Kökü Dayanımı

Uygun

-

Dayanımlı

-

Ek Yeri Kayma Mukavemeti Değeri

> 850

N/50 mm

Statik Yük Dayanım Değeri

> 25

Kg

Kopma Uzaması / Elastikiyet Değeri

> 35

%

UV Dayanımı (1000 h)

Darbe Dayanımı Değeri

850

mm

25000±7500

µ

Yırtılma Dayanım Değeri

> 220

N

Çekme Mukavemeti Değeri

>1100

N/50 mm

Birleşim Yeri Soyulma Mukavemeti Değeri

> 300

N/50 mm

Soğukta Elastisite Kararlılığı

<- 25

°C

Boyutsal Stabilite

< 1

%

Dolu Tanelerine Dayanım

> 19

m/s

Boyutsal Stabilite

< 1

%

Dolu Tanelerine Dayanım

> 19

m/s

Su Buhar Geçirgenliği Tayini
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STANDART İZOLASYON

SİMPLAN ROOFCAP - UV
UV Dayanımlı, Polyester Donatılı PVC Çatı Membranı UV dayanımlı, polyester ya da camtülü donatılı, sıcak
hava kaynağı ile birleştirilebilen, bitki kök dayanımına sahip, çatı su yalıtım uygulamalarında kullanılan DONATILI PVC Su Yalıtım
Membranıdır.
KULLANIM YERLERI :
Çelik çatılar ve hafif metal çatılar

Bahçe teras çatıları

Otopark teras çatıları

Beton çatılar ve parapetler

KULLANIM AVANTAJLARI :
EN 13956 Kalite Standartlarını sağlayan yüksek kalite
koşullarına dayanıklı

Bitki kök dayanımına sahip

UV dayanımına sahip / Açık atmosfer

Ağır metaller içermeyen ve geri dönüştürülebilen ekolojik malzeme
Yüksek elastikiyet değeri.

sahip polyester donatılı ürün

imkanı ile çatılarda serbest serim kullanma imkanı
direnci ve darbe dayanımı
yalıtımı sağlar.

Boyutsal stabiliteye sahip malzeme

Mekanik olarak mesnetleme

-25 C sıcaklıkta elastikiyetini muhafaza etme kabiliyeti

Sıcak hava kaynağı ile kaliteli ve kolay uygulama imkanı

Özellikleri

Çözünme ve çürüme dayanımına
Yüksek yırtılma

-35 °C ve +85 °C sıcaklık aralığında su

Minumun Gerekli Değer ( EN )

Test Sonucu

Birim

Görünür Kusurlar

Kusur yok

Kusur yok

-

EN 1850-2

Dış Yangın Performansı

BRoof (t1)

Uygun

-

EN 13501-5

E Sınıfı

E Sınıfı

-

EN 13501-1
EN 1928 (B)

Yangına Karşı Tepki

Test Metodu

Su Geçirimsizlik

> 400

> 420

KPa

Bitki Kökü Dayanımı

Uygun

Uygun

-

EN 13948

Dayanımlı

Dayanımlı

-

EN 1297

Ek Yeri Kayma Mukavemeti Değeri

> 800

> 800

N/50 mm

EN 12317-2

Statik Yük Dayanım Değeri

> 20

> 25

Kg

EN 12730 (B)

Kopma Uzaması / Elastikiyet Değeri

> 15

> 35

%

EN 12311-2
EN 12691 (A)

UV Dayanımı (1000 h)

Darbe Dayanımı Değeri

> 400

900

mm

25000±7500

25000±7500

µ

EN 1931

Yırtılma Dayanım Değeri

> 180

> 220

N

EN 12310-2

Çekme Mukavemeti Değeri

> 800

>1000

N/50 mm

EN 12311-2

Birleşim Yeri Soyulma Mukavemeti Değeri

> 200

> 300

N/50 mm

EN 12316-2

Soğukta Elastisite Kararlılığı

< - 25

<- 25

°C

EN 495-5

Boyutsal Stabilite

< 1

< 1

%

EN 1107-2

Dolu Tanelerine Dayanım

> 17

> 19

m/s

Su Buhar Geçirgenliği Tayini

ÜRÜN ÖLÇÜLERİ :
Kalınlık

En

Boy

Renk*

Rulo m2

Rulo Ağırlık

1,2 mm

2,10 mt

25

Gri / Siyah

52,5 m2

87 kg

1,5 mm

2,10 mt

20

Gri / Siyah

42 m2

87 kg

1,8 mm

2,10 mt

20

Gri / Siyah

42 m2

104.5 kg

2,0 mm

2,10 mt

15

Gri / Siyah

31,5 m2

89 kg

( * ) Talebe göre farklı renklerde üretim imkanı
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STANDART İZOLASYON

SİMPLAN PANELCAP - UV
UV Dayanımlı, Donatılı, Geotekstil Keçeli PVC Çatı Membranı UV dayanımlı, polyester donatılı, sıcak hava

kaynağı ile birleştirilebilen, bitki kök dayanımına sahip, geotekstil keçe içermesi sebebiyle PVC Membran laminasyonlu panel
üretiminde de kullanılabilen DONATILI - GEOTEKSTİL KEÇELİ PVC Su Yalıtım Çatı Membranıdır.

KULLANIM YERLERI :
PVC Membran laminasyonlu panel üretimi
Beton çatılar ve parapetler

Çelik çatılar ve hafif metal çatılar

Bahçe teras çatıları

Otopark teras çatıları

Dere yalıtımları

KULLANIM AVANTAJLARI :
EN 13956 Kalite Standartlarını sağlayan yüksek kalite
koşullarına dayanıklı

Bitki kök dayanımına sahip

UV dayanımına sahip / Açık atmosfer

Ağır metaller içermeyen ve geri dönüştürülebilen ekolojik malzeme

sahip polyester donatılı ürün

Yüksek elastikiyet değeri.

imkanı ile çatılarda serbest serim kullanma imkanı
Yüksek yırtılma direnci ve darbe dayanımı
sıcaklık aralığında su yalıtımı sağlar.

Özellikleri

Çözünme ve çürüme dayanımına

Boyutsal stabiliteye sahip malzeme

Mekanik olarak mesnetleme

-25 C sıcaklıkta elastikiyetini muhafaza etme kabiliyeti

Sıcak hava kaynağı ile kaliteli ve kolay uygulama imkanı

-35 °C ve +85 °C

Minumun Gerekli Değer ( EN )

Test Sonucu

Birim

Görünür Kusurlar

Kusur yok

Kusur yok

-

EN 1850-2

Dış Yangın Performansı

BRoof (t1)

Uygun

-

EN 13501-5

E Sınıfı

E Sınıfı

-

EN 13501-1
EN 1928 (B)

Yangına Karşı Tepki
Su Geçirimsizlik

> 400

> 420

KPa

Bitki Kökü Dayanımı

Uygun

Uygun

-

UV Dayanımı (1000 h)

Test Metodu

EN 13948

Dayanımlı

Dayanımlı

-

Ek Yeri Kayma Mukavemeti Değeri

> 800

> 800

N/50 mm

EN 12317-2

Statik Yük Dayanım Değeri

> 20

> 25

Kg

EN 12730 (B)

Kopma Uzaması / Elastikiyet Değeri

> 15

> 35

%

EN 12311-2

Darbe Dayanımı Değeri

> 400

900

mm

EN 12691 (A)

Su Buhar Geçirgenliği Tayini

EN 1297

25000±7500

25000±7500

µ

EN 1931

Yırtılma Dayanım Değeri

> 180

> 220

N

EN 12310-2

Çekme Mukavemeti Değeri

> 800

>1000

N/50 mm

EN 12311-2

Birleşim Yeri Soyulma Mukavemeti Değeri

> 200

> 300

N/50 mm

EN 12316-2

Soğukta Elastisite Kararlılığı

< - 25

<- 25

°C

EN 495-5

Boyutsal Stabilite

< 1

< 1

%

EN 1107-2

Dolu Tanelerine Dayanım

> 17

> 19

m/s

ÜRÜN ÖLÇÜLERİ :
Kalınlık

En

Boy

Renk*

1,2 mm

1,10 mt

500-600

Gri / Siyah

1,5 mm

1,10 mt

500-600

Gri / Siyah

( * ) Talebe göre farklı renklerde üretim imkanı
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STANDART İZOLASYON

SİMPLAN TPO ROOFCOVER
UV Dayanımlı, Donatılı TPO Çatı Membranı UV dayanımlı, polyester yada camtülü donatılı, sıcak hava kaynağı ile
birleştirilebilen, bitki kök dayanımına sahip, çatı su yalıtım uygulamalarında kullanılan DONATILI TPO Su Yalıtım Membranıdır.
KULLANIM YERLERİ :
Çelik çatılar ve hafif metal çatılar

Bahçe / Otopark teras çatıları

Beton çatılar ve farklı geometrik yapıdaki çelik çatılar

KULLANIM AVANTAJ :

EN 13956 Kalite Standartlarını sağlayan yüksek kalite Bitki kök dayanımına sahip UV dayanımına sahip / Açık atmosfer
koşullarına dayanıklı Ağır metaller içermeyen ve geri dönüştürülebilen ekolojik malzeme Çözünme ve çürüme dayanımına

sahip polyester donatılı ürün Yüksek elastikiyet değeri. Boyutsal stabiliteye sahip malzeme Mekanik olarak mesnetleme
imkanı ile çatılarda serbest serim kullanma imkanı -25 C sıcaklıkta elastikiyetini muhafaza etme kabiliyeti
Yüksek yırtılma direnci ve darbe dayanımı Sıcak hava kaynağı ile kaliteli ve kolay uygulama imkanı -35 °C ve +85 °C
sıcaklık aralığında su yalıtımı sağlar.

Test Edilen Özellikler

Mn. Gerekli Değer ( EN )

Görünür Kusurlar

Kusur yok

Test Sonucu
Kusur yok

Birim
-

Test Metodu
EN 1850-2

Dış Yangın Performansı

BRoof(tl)

Uygun

-

EN 13501-5

Yangına Karşı Tepki

E Sınıfı

E Sınıfı

-

EN 13501-1

Su Geçirimsizlik

Geçirmez

Geçirmez

-

EN 1928 (B)

Bitki Kökü Dayanımı

Uygun

Uygun

-

EN 13948

UV Dayanımı (1000 h)

Dayanımlı

Dayanımlı

-

Ek Yeri Kayma Mukavemeti Değeri

>600

>800

N/50 mm

EN 1297
EN 12317-2

Statik Yük Dayanım Değeri

>20

>25

Kg

EN 12730 (B)

Kopma Uzaması / Elastikiyet Değeri

>15

>21

%

EN 12311-2

Darbe Dayanımı Değeri

>400

600

mm

EN 12691 (A)

Yırtılma Dayanım Değeri

>180

>320

N

EN 12310-2

Çekme Mukavemeti Değeri

>800

>1000

N/50 mm

EN 12311-2

Birleşim Yeri Soyulma Mukavemeti Değeri

>200

>280

N/50 mm

EN 12316-2

Soğukta Elastisite Kararlılığı

<-25

<-25

°C

EN 495-5

Boyutsal Stabilite

<1

< 1

%

EN 1107-2

Dolu Tanelerine Dayanım

>17

>22

m/s

ÜRÜN ÖLÇÜLERİ :
Kalınlık

En

Boy

Renk*

Rulo m2

Rulo Ağırlık

1,1 mm

2,10 mt

30

Gri / Siyah

63 m2

90 kg

1,2 mm

2,10 mt

30

Gri / Siyah

63 m2

98 kg

1,5 mm

2,10 mt

20

Gri / Siyah

42 m2

82 kg

1,8 mm

2,10 mt

15

Gri / Siyah

31,5

m2

74 kg

( * ) Different Colors Are Possible According To Demand
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STANDART İZOLASYON

SİMPLAN TPO PANELCOVER
UV Dayanımlı, Donatılı, Geotekstil Keçeli TPO Çatı Membranı UV dayanımlı, polyester yada camtülü dona
tılı, sıcak hava kaynağı ile birleştirilebilen, bitki kök dayanımına sahip, geotekstil keçe içermesi sebebiyle TPO Membran lami
nasyonlu panel üretiminde de kullanılabilen DONATILI - GEOTEKSTİL KEÇELİ TPO Su Yalıtım Çatı Membranıdır.

KULLANIM YERLERI :

Çelik çatılar ve hafif metal çatılar

Bahçe / Otopark teras çatıları

KULLANIM AVANTAJLARI :

EN 13956 Kalite Standartlarını sağlayan yüksek kalite

Beton çatılar ve farklı geometrik yapıdaki çelik çatılar

Bitki kök dayanımına sahip

UV dayanımına sahip / Açık atmosfer

Ağır metaller içermeyen ve geri dönüştürülebilen ekolojik malzeme

koşullarına dayanıklı

sahip polyester donatılı ürün

Çözünme ve çürüme dayanımına

Yüksek elastikiyet değeri. Boyutsal stabiliteye sahip malzeme

Mekanik olarak mesnetleme

imkanı ile çatılarda serbest serim kullanma imkanı -25 C sıcaklıkta elastikiyetini muhafaza etme kabiliyeti
direnci ve darbe dayanımı
yalıtımı sağlar.

Sıcak hava kaynağı ile kaliteli ve kolay uygulama imkanı

Özellikleri

Yüksek yırtılma

-35 °C ve +85 °C sıcaklık aralığında su

Minumun Gerekli Değer ( EN )

Test Sonucu

Kusur yok

Kusur yok

EN 1850-2

BRoof(tl)

Uygun

EN 13501-5

E Sınıfı

E Sınıfı

EN 13501-1

Geçirmez

Geçirmez

EN 1928 (B)

Uygun

Uygun

Görünür Kusurlar
Dış Yangın Performansı
Yangına Karşı Tepki
Su Geçirimsizlik
Bitki Kökü Dayanımı
UV Dayanımı (1000 h)

Birim

Test Metodu

EN 13948

-

EN 1297

Dayanımlı

Dayanımlı

Ek Yeri Kayma Mukavemeti Değeri

≥ 600

≥ 800

N/50 mm

EN 12317-2

Statik Yük Dayanım Değeri

≥ 20

≥ 25

Kg

EN 12730(B)

Kopma Uzaması / Elastikiyet Değeri

≥ 15

>20

%

EN 12311-2

Darbe Dayanımı Değeri

≥ 400

600

mm

EN 12691 (A)

Yırtılma Dayanım Değeri

≥180

≥ 330

mm N

EN 12310-2

Çekme Mukavemeti Değeri

≥800

>1150

N/50 mm

EN 12311-2

Birleşim Yeri Soyulma Mukavemeti Değeri

≥200

>300

N/50 mm

EN 12316-2

Soğukta Elastisite Kararlılığı

<-25

<-25

°C

EN 495-5
EN 1107-2

Boyutsal Stabilite

<1

≤1

%

Dolu Tanelerine Dayanım

>17

>22

m/s

ÜRÜN ÖLÇÜLERİ :
Kalınlık

En

Boy

Renk*

1,2 mm

1,10 mt

500-600

Gri / Siyah

1,5 mm

1,10 mt

500-600

Gri / Siyah

( * ) Talebe göre farklı renklerde üretim imkanı
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STANDART İZOLASYON

SİMPLAN HDPE
Yüksek Yoğunluklu Polietilen Esaslı Homojen HDPE Membranı UV dayanımlı, sıcak hava kaynağı ile birleş

tirilebilen, bitki kök dayanımına sahip, geotekstil keçe laminasyonlu olarakta da kullanılabilen, katı atık depolama yerleri için özel
olarak üretilen HDPE Su Yalıtım Membranıdır.

KULLANIM YERLERI :
Çöp toplama ve geri dönüşüm sahaları

Atık depolama mühendislik projeleri

Akaryakıt istasyonları depoları

KULLANIM AVANTAJLARI :
Mükemmel kimyasal dayanıklılık
sahip

Termal yaşlanmaya ve oksidasyon ile aşınmaya karşı dayanıklılık

UV dayanımına sahip / Açık atmosfer koşullarına dayanıklı

malzeme

Çözünme ve çürüme dayanımına sahip yapı

dayanımı

Yüksek elastikiyet değeri. Boyutsal stabiliteye sahip malzeme

Sıcak hava kaynağı ile kaliteli ve kolay uygulama imkanı

Ölçaler
Değerler

Test Sonucu

Yoğunluk

0,97

gr/cm3

DİN 53479

Hassas Nokta Gerilimi

> 17

N/mm2

ISO R 527

Kopma Uzaması (Verim
Noktası )

> 10

%

NFT 54102

Kırılma Mukavemeti

>30

N/mm2

Kopma Uzaması

>760

%

Yırtılma Dayanım Değeri

> 140

N/mm

DİN 53515

Delinme Mukavemeti

>250

N/mm

FTMS 2065

Oksit indüksiyon Zamanı

> 100

min.

Buhar Geçirgenlik

< 0,1

%

Özellikleri

Ağır metaller içermeyen ve geri dönüştürülebilen ekolojik

-40 C sıcaklıkta elastikiyetini muhafaza etme kabiliyeti

tüm, yağ ve katrana karşı dayanıklı

Test Metodu

DİN 53455
ASTM D 882

ASTM D 3895
ASTM E 96

Thickness

Width

Length

Colour*

Roll m2

Roll Weight

0,6 mm

2 mt

200 mt

Siyah

400 m2

240 kg

1,0 mm

2 mt

150 mt

Siyah

300 m2

300 kg

1,2 mm

2 mt

150 mt

Siyah

300 m2

360 kg

1,5 mm

2 mt

150 mt

Siyah

300 m2

300 kg

2 mm

2 mt

100 mt

Siyah

200 m2

400 kg

Bi

Yüksek yırtılma direnci ve darbe

-40°C ve +85 °C sıcaklık aralığında su yalıtımı sağlar.

ÜRÜN ÖLÇÜLERİ :

( * ) Talebe göre farklı renklerde üretim imkanı
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ÜRÜNLER

TAMAMLAYICI VE TİCARİ

TAMAMLAYICI ÜRÜNLER

STANDART İZOLASYON

SİMPLAN PVC UYUMLU
TAMAMLAYICI ÜRÜNLER
Havalandırma Bacaları
Havalandırma bacaları yapı içerisinde olu
şan nem ve buharı dışarı atarak izolasyon
tabakasının kuru kalmasını sağlar, 25 - 50
mt‘de bir adet havalandırma bacasını kul
lanılmalıdır.

Parapet Çıkışlı Süzgeçler
1- Yuvarlak çıkışlı parapet
(Ø50 – Ø70 -Ø100)
Parapet çıkışlı süzgeç modellerimizde,
diğer ürünlerimizde olduğu gibi kullanılan
izolasyon malzemeleri ve yöntemleri ile
mükemmel bir uyum sağlayarak sorunsuz
bir sızdırmazlık elde edilir.

Yaprak Tutucular
Eğimli çatılarda PVC dere oluklarının içine
ve seramik veya karo döşenmemiş teras
çatılar ve havalandırma bacalarında yap
rakların v.b cisimlerin, (boruları tıkayacak
büyüklükteki cisimler) borulara girmesini
engellemek için kullanılır. Ultraviyole ışınla
rına, iklim şartlarına ve kimyasal malzeme
lere dayanıklıdır.
Uygulama:Yaprak tutucunun alt tarafı sı
kıştırılarak ve tahliye borusunun ağız kıs
mına sokularak gider borusu içerisine tu
tunması sağlanır.

Dik Inişli Süzgeçler
Ürün Tanıtımı:
(Ø50 – Ø70 -Ø100 -Ø125 -Ø150) Dikey çı
kışlı çatı ve teras gider malzemeleri, PVC
olarak özel bir malzemeden tek parça üretilir.
Bu parça suyun sızma riski olan noktalarda
suyun sızma riskini ortadan kaldırır.
Alt yüzeyi esnek ve ısıya dayanıklıdır ve
izolasyon örtülerine mükemmel bir şekilde
birleştirebileceğiniz, sızdırma riski bulun
mayan, ısı değişikliklerinden kesinlikle et
kilenmeyen bir birleşme sağlar.
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Ölçü: 50 ile 160 mm arasındaki tüm çap
larda kullanıma uygundur.

Iç ve Dış Köşe Aparatları
Su depoları , Teras çatıların su yalıtımında
riskli bölgeler olan köşe dönüş detayların
da uygulama
kolaylığı sağlayan yardımcı malzemelerdir.

İkiz Gider Sistemi ve Aksesuar
ları
Kullanım:
Teras çatı ve balkonlarda su ya
lıtım katmanına ulaştıktan sonra
tahliye borusunun yerleştirildiği
noktalara kadar izolasyon taba
kası üzerinde ilerler. Bu noktada
biriken su buharlaşamadığı için
daha alt tabakalara doğru yoluna
devam eder ve nemden kaynak
lanan siyah lekelerin oluşmasına
sebep olur. işte bu lekeleri önle
mek için ikiz Gider Sistemi kulla
nılır. Alt gider parçasına bağlantıyı
sağlayan ara parça propilenden
yaplmış olup alt gider parçasına
tam olarak oturur ve buradaki 0,6

Kullanım:
Seçilen Gider Gövdesi döşeme
ye oturtulup pvc borunun içine
adapte edilir. Flanş halkası takılıp
üste oturtulacak olan üst süzgeç
gövdesinin yüksekliği ayarlandık
tan sonra flanş halkası sabitlenir.
Burada üst süzgeç gövdesinin
kenarında kalan boşluklar kaçak
suların direkt olarak tahliye boru
suna girebilmesi içindir. Gövdenin
dış yüzeyindeki kanallar yüksek
lik ayarı yapılırken kesilebilecek
ve gerekirse iç içe geçerek yük
selebilecek şekilde tasarlanmış
tır. Üretimini yaptığımız plastik ve
paslanmaz , 10*10 cm ve 15*15
cm ızgaralarımız sizlere seçim
şansı sunmaktadır.

Vidalar
Vidalarımızda 5 modelimiz
mevcuttur.
1-Beton Vidaları
2-Trapez Vidaları
3-Panel Vidaları
4-İzolasyon Vidaları
5-Ahşap Vidaları

mm’lik aralıklar sayesinde ikinci
bir gider oluşturarak sızan suyun
tahliye borularına akmasını sağlar.
Flanşlı Su Yalıtım GiderSistemleri
Sistem Parçaları
a) Gider gövdesi Altan Çıkışlı - Yandan Çıkışlı
b) Flanş Halkası
c) Üst Süzgeç gövdesi
d) Üst Süzgeç Izgarası
e) Koku Giderici Bağlantı parçası

Çatı Bağlantı Elamanları.
Raptedler
Raptedlerimizde iki modelimiz
mevcuttur.
1-Çukur Rapted Tırnaklı
2-Yuvarlak rapted
www.standartizolasyon.com / “Standart’ın kalitesi, kalitenin standartı”
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Rondela
Sentetik örtünün (Geomembran)
düşey yüzeylere tutunması ve yü
zeye sabitlenmesi amacıyla kulla
nılır. Özellikle Metro ve Karayolları
Tünelleri ve temel Perde Duvarla
rında kullanılır.
Geotekstil Keçeler
Yüksek delinme dayanımı nede
niyle; malzemeleri darbelerden

korur, malzemelerin farklı çalış
malarına imkan sağlar ve çimento
şerbetinin aşağıya akmasını en
geller.
■ Basıncı yayıcı etkisi özelliğin
den dolayı bina temellerinde, su
yalıtım uygulamalarını korumak
için kullanılır.
■ Açık arazilerde uygulanan ge
omembranları, delinme ve aşırı
sürtünmeden kaynaklanan yır
tılma veya zedelenmelere karşı
korur.
Özellikle : Bina temellerinde,
perde duvarlarda, teras alanlar

da, çatılar, metro tünelleri ve ka
rayolu tünellerinde kullanılır.
Baskı Çıtası
Su depolarında, Parepetlerde,
Perde yalıtımlarında drenaj lev
hasının ve geomembranların baş
langıç ve bitişlerinde, bir perde
gibi aşağıya doğru sabitlenmesini
sağlayan; ayrıca geomembranla
rın başlangıç ve bitişlerinde su
yun duvardan süzülerek, duvar ile
membranın arasından geçmesini
engellemek amacıyla uygulanan
alüminyumdan mamul veya alü
minyum Pvc uyumlu üründür.

Baskı Çıtası

66

“Standart’ın kalitesi, kalitenin standartı” / www.standartizolasyon.com

SİM BİTÜM UYUMLU
TAMAMLAYICI ÜRÜNLER

Ikiz Gider Sistemi ve Aksesuarları
Kullanım:
Teras çatı ve balkonlarda su yalıtım
katmanına ulaştıktan sonra tahliye bo
rusunun yerleştirildiği noktalara kadar
izolasyon tabakası üzerinde ilerler. Bu
noktada biriken su buharlaşamadığı
için daha alt tabakalara doğru yoluna
devam eder ve nemden kaynaklanan
siyah lekelerin oluşmasına sebep olur.
işte bu lekeleri önlemek için ikiz Gider
Sistemi kullanılır. Alt gider parçasına
bağlantıyı sağlayan ara parça propi
lenden yaplmış olup alt gider parçası
na tam olarak oturur ve buradaki 0,6
mm’lik aralıklar sayesinde ikinci bir
gider oluşturarak sızan suyun tahliye
borularına akmasını sağlar.

Parapet Çıkışlı Süzgeçler
Parapet çıkışlı süzgeçlerimizde iki
modelimiz mevcuttur.
l- Kare çıkışlı parapet (10 X l0cm
kare)
2- Yuvarlak çıkışlı parapet (Ø50 –
Ø70 -Ø100)
Parapet çıkışlı süzgeç modellerimiz
de, diğer ürünlerimizde olduğu gibi
kullanılan izolasyon malzemeleri ve
yöntemleri ile mükemmel bir uyum
sağlayarak sorunsuz bir sızdırmazlık
elde edilir.

Dik Inişli Süzgeçler
Ürün Tanıtımı:
(Ø50 – Ø70 -Ø100 -Ø125 -Ø150) Di
key çıkışlı çatı ve teras gider malze
meleri, dutrel olarak adlandırılan özel
bir malzemeden tek parça olarak üre
tilir. Bu parça suyun sızma riski olan
noktalarda suyun sızma riskini orta
dan kaldırır. Bitümlü Su yalıtım örtüleri
başta olmak üzere , diğer su yalıtım
malzemeleri ile de uyum sağlamakta
dır.

Eğimli Çatı (Shingle)
Havalandırma Bacası
Eğimli çatılarda çatı yalıtım örtüsü
shingle veya Arduvaz membran ise
shingle havalandırma bacası kullanılır,
çatı kırımına göre m 2 kullanım adeti
değişir.
Düz Model (Siyah -Kırmızı -Yeşil)
Kapaklı Model (Siyah -Kırmızı -Yeşil)

Model
En
Boy
Alt yüzeyi esnek ve ısıya dayanıklıdır. Yükseklik
Böylece, bitümlü su yalıtım örtüleri ve
diğer izolasyon örtülerine mükemmel
bir şekilde birleştirebileceğiniz, sız
dırma riski bulunmayan, ısı değişik
liklerinden kesinlikle etkilenmeyen bir
birleşme sağlar.

Sürme Yalitim Uyumlu Gider
Sistemleri
Sistem Parçaları) Gider gövdesi altan
çıkışlı (2001, 2002, 2048) Yandan çı
kışlı (2000, 2004, 2005)b) Üst Süzgeç
Izgarası
(1010, 1011, 2010c) Koku Giderici
Bağlantı Parçası (1015). Koku giderici
Bağlanti Parçası sadece yan çıkışlar
da kullanılabilmektedir.

Düz
300
505
60

Kapaklı
340
440
115

Modüler Su Kanallari
Kullanim:
Birbirine conta ihtiyacı olmadan ba
ğlanabilecek şekilde üretilmişlerdir.
Tahliye borularına ihtiyaca göre alttan
veya yandan kolaylıkla bağlantı yapı
labilir.
Yan kapaklar kanalın her iki ucunda
da kullanıma uygun olarak üretilir.
200*125*500mm’lik kanal oluğunun
tapası Ø 70 - Ø 100 çıkışlıdır.
Dikkat Edilmesi Gereken Unsurlar:
Kanal takımlarımız 1,5 ton yük taşıma
kapasitesine sahiptir.
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Yaprak Tutucular
Eğimli çatılarda PVC dere oluklarının
içine ve seramik veya karo döşen
memiş teras çatılar ve havalandırma
bacalarında yaprakların v.b cisimlerin,
(boruları tıkayacak büyüklükteki ci
simler) borulara girmesini engellemek
için kullanılır. Ultraviyole ışınlarına, ik
lim şartlarına ve kimyasal malzemele
re dayanıklıdır.
Uygulama:Yaprak tutucunun alt tara
fı sıkıştırılarak ve tahliye borusunun
ağız kısmına sokularak gider borusu
içerisine tutunması sağlanır.
Ölçü: 50 ile 160 mm arasındaki tüm
çaplarda kullanıma uygundur.

Standart İzolasyon Pimi
Izolasyon malzemelerinin düşey uy
gulama yüzeylerine tespit edilebil
mesi amaciyla kullanilir. Kendinden
yapişkanli Standart aski Pimleri sade
ce düz, pürüzsüz, temiz ve kuru yü
zeyler üzerinde kullanilabilir. Yapişkan
yüzeye parmakla dokunulmamalidir.
Metal yüzeyi ve ortam sicakliği 5 °C
veya daha fazla olmalidir. Yapişkanin
beklenen mukavemetine 12 saat son
ra ulaşilir. Izolasyon Aski Pimleri’nin
kullanim miktari, malzeme ağirliği
(yoğunluğu), sicaklik, ve yüzey duru
muna bağli olarak değişir. Birçok uy
gulamada yüzey durumu ve şantiye
koşullarina bağli olarak 5 - 9 adet/m2
şeklindeki uygulama genellikle yeterli
bulunur.
A-METAL POLİETİLEN İZOLASYON PİMİ
STANDART PİM Kolideki Adet
40 MM (4 CM) 500 ADET
60 MM (6 CM) 500 ADET

Iç ve Dış Köşe Aparatları
Teras çatıların su yalıtımında riskli böl
geler olan köşe dönüş detaylarında B-PLASTİK BİTÜM
uygulama kolaylığı sağlayan yardımcı İZOLASYON PİMİ
malzemelerdir.
STANDART PİM Kolideki Adet
40 MM (4 CM) 500 ADET
60 MM (6 CM) 500 ADET

Yatay Çıkışlı Süzgeçler
Yatay çıkışlı çatı ve teras giderleri
kullanılan standart tahliye borularının
hepsine uyabilecek şekilde dizayn
edilmiştir ve dikey çıkışlı model ile
aynı özeliklere sahip olup tüm örtüler
le mükemmel uyum sağlar. Ø50, Ø70,
Ø100 çaplarda tipleri bulunmaktadır.
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Flanşlı Su Yalıtım GiderSistemleri
Sistem Parçaları
a) Gider gövdesi Altan Çıkışlı - Yandan Çıkışlı
b) Flanş Halkası
c) Üst Süzgeç gövdesi
d) Üst Süzgeç Izgarası
e) Koku Giderici Bağlantı parçası 
Kullanım:
Seçilen Gider Gövdesi döşemeye
oturtulup pvc borunun içine adapte
edilir. Yalıtım olarak sürme malzeme
kullanılacak ise gövdenin altına koyacağınız file sayesinde gider betonar
me döşeme ile bütünleşecektir. Flanş
halkası takılıp üste oturtulacak olan
üst süzgeç gövdesinin yüksekliği
ayarlandıktan sonra flanş halkası sa
bitlenir. Burada üst süzgeç gövdesi
nin kenarında kalan boşluklar kaçak
suların direkt olarak tahliye borusu
na girebilmesi içindir. Gövdenin dış
yüzeyindeki kanallar yükseklik ayarı
yapılırken kesilebilecek ve gerekirse
iç içe geçerek yükselebilecek şekil
de tasarlanmıştır. Üretimini yaptığımız
plastik ve paslanmaz , 10*10 cm ve
15*15 cm ızgaralarımız sizlere seçim
şansı sunmaktadır.

Havalandırma Bacaları
Havalandırma bacaları yapı içerisinde
oluşan nem ve buharı dışarı atarak
izolasyon tabakasının kuru kalmasını
sağlar. Eğer çatıda bitümlü membran
uygulaması yapılıyor ise 25 - 50 mt‘de
bir adet havalandırma bacasını kulla
nılmalıdır.

TİCARİ ÜRÜNLER

STANDART İZOLASYON

XPS
(Extrüde Polistren Levha)
XPS’in hammaddesi olan polystyrene, petrol yan ürünü olan styrene monomerinin
polimerizasyonu ile elde edilir.Polystyrene tanecikleri, üretim hattına girdikten sonra
birtakım katkılar eklenerek jel haline getirilir. Jel halindeki bu karışıma, “Extrusion”
işlemi sırasında şişirme gazı ilave edilir (XPS üretiminde şişirme gazı olarak HFC veya
CO2 kullanılmaktadır). Bu karışım belirli ısı/basınç koşulları altında bir hat boyunca
istenilen kalınlıkta çekilir. Bilgisayar kontrolünde yapılan bu üretim sayesinde malzemenin homojen olarak üretilmesi, malzemeye artı değer katmaktadır.
Üretim teknolojisi sayesinde balpeteği görünümünde, kararlı bir hücre yapısı elde
edilir. Hücreler bütün yüzlerinden birbirine bağlıdır ve hava, hücrelerin içine hapsedilmiş konumdadır. Hareketsiz kuru hava ile bilinen en mükemmel ısı yalıtımı sağlanır.

ÖZELLİKLER
■ Isıl iletkenlik katsayısı diğer ısı yalıtım malzemelerine
göre düşüktür.
■ Kapalı gözenekli hücre yapısına sahiptir.
■ Mekanik mukavemeti yüksektir
(basma dayanımı, sünme dayanımı, çekme dayanımı gibi).
■ Bünyesine su emmez; donma çözünme dayanımı su
içinde dahi yüksektir.
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Kullanım Alanları
■ Kırma çatılarda
■ Teras çatılarda
■ Duvar arasında
■ Dış duvar yüzeylerinde
■ İç duvar yüzeylerinde
■ Isı köprüsü oluşturan yüzeylerde
■ Yapıların döşemelerinde
■ Ve bir çok özel proje ve yalıtım detayında kullanılabilir.
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CAMYÜNÜ
Elyaflanmış camyünü liflerinin tutuşmaz reçine ile birleştirilmesiyle üretilmiş doğal, mineral ve
inorganik kökenli bir üründür. Ileri teknoloji ile üretilmiş, yüksek kaliteli ve etkin maliyetli bir yalıtım
malzemesidir. Bu ürün, yüksek seviyede ısı yalıtımı ile birlikte çarpıcı ses yalıtımı özeliklerine de
sahiptir. Hammaddesinin inorganik doğası itibariyle (büyük ölçüde kum), cam yününün yangına
karşı olağanüstü bir direnç seviyesi vardır. Bu özellikleri ile cam yünü eğimli çatı, bölmelerde,
sandviç duvarlar ve çatı gibi inşaat uygulamaları için ideal ısı ve ses yalıtımı malzemesidir.

Kullanım Alanları
■ Her türlü eğimdeki metal ve ahşap çatılar
■ Kullanılan ve Kullanılmayan çatı araları
■ Çelik konstrüksiyonlu endüstriyel yapılarda
■ Sandviç çatılarda
■ Hayvan barınakları ve tavuk çiftliklerinde

ÜRÜN

CYS 45

CYS 40

Isıl Direnç
Beyan
Değeri
KALINLIK GENİŞLİK UZUNLUK m2 / R 90/90m2
paket K/W
mm
mm
mm

80
100
120
80
100
120
140
160

KOLLEKTÖR
50
ŞİLTESİ

80
100
CYS 40 2 CT 120
140
80
CYS 35
100
KLİMASER

Alüminyum Folyolu
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Camyünü Şilteler
■ Ursa CYS 45 – Ursa CYS 40 – Ursa CYS 35 isimli şilteler , hafif,
yanmaz, kaplamasız camyünü şiltelerdir. Bu ürünler bir yüzü Alüminyum
folyo ile kaplanmış olarak da sunulmaktadır.
■ Ursa CYS 40 -2CT her iki yüzü sarı cam tülü ile kaplı camyünü şiltedir.
■ Kollektör Şiltesi yüzeyi kaplamasız camyünü şiltedir.
■ Klimaser bir yüzü alüminyum folyo ile kaplanmış camyünü şiltedir.

50

1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200

10000
8000
6000
10000
8000
6000
6000
5000

12,00
9,60
7,20
12,00
9,60
7,20
7,20
6,00

930

19500

18,14 1,15

1200
1200
1200
1200
1200
1200

8000
6000
5000
5000
7500
6000

9,60
7,20
6,00
6,00
9,00
7,20

1100

10000

11,00 1,35
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1,70
2,10
2,50
1,85
2,30
2,75
3,20
3,70

1,85
2,30
2,75
3,20
2,05
2,55

Isıl Iletkenlik
Ölçümlerinin
Ortalaması
(10ºC)

Azami Isıl Iletkenlik Beyan
Değeri
(10ºC) 90 / 90

0,043 W / Mk 0,047 W / Mk

0,040 W / Mk 0,043 W / Mk

0,040 W / Mk 0,043 W / Mk

0,040 W / Mk 0,043 W / Mk
0,036 W / Mk 0,039 W / Mk
0,037 W / Mk *

Duvar Levhası
Hafif, yanmaz su itici özellikte, silikon katkılı, kaplamasız, camyünü levhadır. Biryüzü Alüminyum
Folyo, ya da bir veya her İki yüzü sarı cam tülü ile kaplanmış olarak da sunulmaktadır.
Kullanım Alanları: Her türlü cephe ve ara bölme duvarları yalıtımında

ÜRÜN

DUVAR
LEVHASI

Isıl Direnç
Beyan
Değeri
KALINLIK GENİŞLİK UZUNLUK m2 / Adet R 90/90m2
paket paket K/W
mm
mm
mm

Isıl Iletkenlik
Ölçümlerinin
Ortalaması
(10ºC)

30
50
75

0,035 W / Mk 0,039 W / Mk

600
600
600

1200
1200
1200

14,40 20
8,64 12
5,76 8

0,75
1,25
2,05

Azami Isıl Iletkenlik Beyan
Değeri
(10ºC) 90 / 90

Cephe Levhası
Hafif, yanmaz su itici özellikte, silikon katkılı,kaplamasız,camyünü levhadır. Bir yüzü siyah cam
tülü ile kaplanmış olarak da sunulmaktadır.
Kullanım Alanları: Her türlü dış cephe ısı yalıtımında

ÜRÜN

CEPHE
LEVHASI

Isıl Direnç
Beyan
Değeri
KALINLIK GENİŞLİK UZUNLUK m2 / Adet R 90/90m2
paket paket K/W
mm
mm
mm

50
60
80
100

600
600
600
600

1200
1200
1200
1200

5,76
5,04
3,60
2,88

8
7
5
4

1,4
1,7
2,25
2,85

Isıl Iletkenlik
Ölçümlerinin
Ortalaması
(10ºC)

Azami Isıl Iletkenlik Beyan
Değeri
(10ºC) 90 / 90

0,032 W / Mk 0,035 W / Mk

Klima Levhası
Hafif, yanmaz kaplamasız camyünü levhadır. Bir yüzü alüminyum folyo kaplı olarak da sunulmaktadır.
Kullanım Alanları: Havalandırma ve klima kanallarının dıştan ısı yalıtımında
ÜRÜN

KLİMA
LEVHASI
(KLİMAPAN)

Isıl Direnç
Beyan
Değeri
KALINLIK GENİŞLİK UZUNLUK m2 / Adet R 90/90m2
paket paket K/W
mm
mm
mm

20
25
30
40

600
600
600
600

1200
1200
1200
1200

14,40
11,52
10,08
7,20

20
16
14
10

1,4
1,7
2,25
2,85

Isıl Iletkenlik
Ölçümlerinin
Ortalaması
(10ºC)

0,034 W / Mk

Azami Isıl Iletkenlik Beyan
Değeri
(10ºC) 90 / 90

*
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INSULAWOOL
Isı, Ses ve Yangın Yalıtımı
Teras çatılarda ısı, ses, su yalıtımı maksadı ile kullanılır. Kaplamasız taş yünü plakadır.
Insulawool tamamen yerli hammadde olan bazaltın yüksek sıcaklıklarda eritilip elyaflanması ile
imal edilmektedir. Kaplama malzemesi kullanarak dökme, levha, şilte ve boru formunda imalat
yapılabilmektedir.
Insulawool, mineral yün grubuna dahil yalıtım malzemeleri olup, ısı yalıtım özeliklerini yanında
yüksek ses yalıtım özelliklerine sahiptir. Insulawool ürünler, -50 ºC / +750 ºC aralığında kullanılabilirler.
TS EN 13501’ e göre A sınıfı yanmaz malzemedir. Boyutsal kararlılığı vardır. Sıcak ve rutubet
etkisi ile boyut değiştirmezler. Şilte ve levha tipi ürünler TS 901-1 EN13162 standardına uygun
olarak imal edilmektedir.

Yoğunluk (kg/m3)
Kalınlıklar (cm)
Boyutlar (cm) - Çıplak
Boyutlar (cm) - Bitümlü
Basma Dayınımı* (kg/m2)

150
3-4-5
60x120
120x60
3000

Su İtici Özellik
Insulawool teras levhalarına, üretim sıra
sında silikon ilavesiyle su itici özellik ka
zandırılmıştır.
Kullanım Yerleri
■ Beton veya trapez metal, düz veya her
eğimde çatılarda
■ Yürünen veya yürünmeyen düz çatılarda
kullanılır.

Kullanım Alanları

Döşeme Yalıtımları
Insulawool, döşemelerin yalıtımı için üç imkanı bir arada sunuyor:
-Isı Yalıtımı,
-Ses Yalıtımı,
-Yangından Koruma
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■ Yüzey Kaplamaları: Insulawool döşeme yalıtım levhalarının, bir yüzü,
aşağıdaki malzemelerle fabrikada kaplanmış olarak da üretilir:
-Alüminyum folyo,
-Camtülü.
■ Bir yüzü alüminyum folyo, diğer yüzü camtülü veya her iki yüzü de
camtülü kaplanabilir.
■ Yangın Dayanımı:Insulawool’ un hammaddesi inorganik bazalt
kayası olduğu için, TS EN 13501’ e göre A sınıfı yanmaz malzemesidir.
Insulawool tutuşmaz ve yanmaz. Erime derecesi 1000 ºC’ dir.
■ Isı İletkenliği: Yapılarda kullanılan Insulawool ürünlerinin ısı iletkenliği
hesap değeri, TS 825’ te mineral yünler için verilen h = 0.040 W/mK
olarak alınmalıdır.
■ Insulawool teras çatı levhası, çıplak ve bir yüzü, camtülü taşyıcılı
bitüm kaplı olmak üzere, iki çeşitte üretilmektedir.
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Pİ PLAK

Pİ PLAK

STANDART İZOLASYON

Pİ PLAK

Genel ürün bilgisi / Ürünün tanımı
Pİ PLAK Dayanıklı, Uzun Ömürlü, Çevreye Saygılı...
balko’da Türkiye’de bir İlk daha,
PANEL EBATLARI

● Standart ebat 2500x1250 mm
● Genişlik
4mm > 		
4mm <
<10mm
10mm<

<24mm

200cm
140cm
125cm

● İstenilen boy üretilebilir.
● Kalınlık 3 mm- 24 mm + / - %2
● boy /en ebat toleransı metre başına + / -1 mm
● dikdörtgenlik toleransı diogonal
metre başına + / -1 mm

BETON KALIBI KULLANIMINDA
Brüt kalıp istenilen tüm kalıp işlerinde özellikle döşemelerde tekrar sayısının çok
talep edildiği yerde tam aranılan malzemedir.
Güçlü ve dayanıklı
Sudan ve nemden etkilenmez. (bozulma göstermez)
Haşerat ve böcek barındırmaz.
Kimyasal ve korozyona dayanıklı
Baz ve tuzlardan etkilenmez
toksik madde içermez
Geniş uygulama alanına sahiptir.
Geri dönüşüm avantajı
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Pi Plak ile çok kolay
kalıptan ayrılır size hızlı ve
seri çalışma imkanı sağlar.

PiPlak kolonlarda oldukca
mükemmel sonuç vermektedir.

Dev şantiyelerde
PiPlak tercih
edilmeye başlandı

Çevreci ve yüksek dirençli olan ürün beton içersindeki kimyasal tepkimelere
dayanıklılığı ile aşınma direncinde etkili geri dönüşüm imkanı malzemenin
diğer ürünlere göre karını daha iyi olduğunu kanıtlamaktadır plywood ile kar
şılarıldığında ise; mukavemeti yüksek olmamakla beraber destek aralığı sık
kullanarak sonderece üst kalite bir beton elde edilebilir.
PLYWOOD UZMANI
Pi plak nedir ?
Plywood uzmanı BALKO’dan yeni ve farklı bir ürün hizmetinizde. Hammad
desi plastik olan BALKO Pİ PLAK, brüt beton alınacak kalıp işlerinde, tekrar
kullanım sayısı için yüksek beklenti olan projelerde vazgeçilemeyecek bir
üründür.
BALKO Pİ PLAK aşınmaya karşı yüksek dirençli ve aynı zamanda çevreci bir
üründür. Geri dönüşüm garantisiyle karlı bir yatırımdır.
Kullanım Alanları
■ Fuar ve sergi stantlarında separatör ve alın bandı uygulamaları,
■ Billboard, mail billboard ve cephe reklamları,
■ Skor levhası, tabela, işaret ve yönlendirme levhalarının yapımı,
■ Asma tavan yapımı, 				
■ Sanayi tipi konteynır yapımı, 				
■ Prefabrik bina, şantiye binası ve bekçi kulübesi yapımı,
■ İnşaatlarda betonarme kalıbı olarak, 		
■ Laboratuar dolap ve tezgahları, 				
■ Otomobil ve otobüslerin iç kabin, kapı, tavan, bagaj içlerinde.

Brüt görünümlü
kolon PiPlak ile
elde edilir.

TAŞIMA YÜK TABLOSU
Destek arası
mm

200

250

300

350

Kalınlık mm

Yük KN/m2

Sehim mm

Yük KN/m2

Sehim mm

Yük KN/m2

Sehim mm

Yük KN/m2

Sehim mm

12

24

0.5

20

0.8

13

1.0

9

1.20

15

30

0.4

24

0.7

20

1.0

15

1.20

18

35

0.4

28

0.6

24

0.8

20

1.10

21

40

0.4

32

0.5

26

0.7

23

1.0

TAŞIMA YÜK TABLOSU
YOĞUNLUK :
EĞİLME MUKAVEMETİ :

400-700 KG/M3
2800 N/mm2

m2 taşıma gücü

Pi plak
( 650 kg/m3)

Plywood

ELASTİKİYET MODÜLÜ :

7000 N/mm2

Kalınlık mm

Yük KN/m2

Sehim mm

Yük KN/m2

Sehim mm

ÇEKME MUKAVEMETİ :

1200 N/mm2

21 mm

11.34

kg/m2

15.6

kg/m2

YUMUŞAMA NOKTASI :

≥73 º C

18mm

9.72

kg/m2

13.39

kg/m2
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10mm Sim Dekota - Sim Foreks

8mm Sim Dekota - Sim Foreks

Genel ürün bilgisi / Ürünün tanımı
Dekota Pvc Köpük Levhalar

Toz PVC içinde ajan denilen kimyasal homojen bir biçimde karıştırılarak çekme hattında üretilen levha
lardır. bu işlemin yapılmasındaki amaç malzemenin yoğunluğunu düşürerek birim başına kullanılan PVC
miktarını azaltmak, böylelikle kaynakları daha doğru kullanmaktır. PVC foam levhaları piyasada dekota ya
da foreks olarak da bilinirler. Tam Türkçe karşılığı köpük PVC levhadır. Hafif bir malzemedir. Dolayısıyla
işleme, taşıma ve istifleme rahatlığı sunmaktadır. Malzemenin özgül ağırlığı düşürüldüğü için de sert PVC’
ye göre çok daha ekonomiktir. alternatif üretilen mallara göre (köpük polistren, fotoblok vs.) hayli öndedir.
Bu malzemelerden daha düzgün bir yüzeye sahiptir. Daha rijit daha işlenebilir, daha uzun ömürlüdür.

5mm Sim Dekota - Sim Foreks

PVC FOAM LEVHA GRUBU - SİMDEKOTA / SİMFOREKS
KULLANIM ALANLARI

● Dijital Ve Serigrafi Baskı
● Ara Bölme
● Tavan / Taban Kaplama
● Etiketleme
● Tanıtım Standları
● Mobilya Sektörü
● Magaza İçi Tasarım Ve İç Mekan Giydirme
● Etiketleme
● Muhtelif Standların Yapımı

Kalınlık

mm
4

Düzgün Yüzeyli
Baskıyı Çok Rahat Tutar
Hava Şartlarına Dayanıklı
Taşıması Kolay
Darbeye Dayanıklı
İşlemesi Kolay
Kimyevi Maddelere Dayanıklı
Uzun Ömürlü
Vidalanabilir / Yapıştırılabilir
Baskı Filmi İle Kaplanabilir /
Baskı Teknikleri Uygulanabilir
● Testere İle Kesilebilir
● Yüzeyine Doğrudan Dijital Baskı Yapılabilir
● CNC Tezgahlarda Kolaylıkla İşlenebilir

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

x

Siyah

Gri

Kırmızı

Paletteki
Adet

122 cm *
305 cm

Beyaz

Sarı

Mavi

Yeşil

x

x

115 / 100

x

x

100 / 75

x

7.6

x

x

x

75 / 60

9.6

x

x

x

55 / 45

6
8

10

x
x

x

15

18

21

x

x

12

115 / 100

x

x

75 / 60

x

55 / 45

x

x

45 / 40

x

x

x

40 / 30

x

x

x

25 / 20

x

x

x

Kalınlık

x

x

40 / 30

x

30 / 25

Ebatlar (En * Boy)

mm

126 cm *
201 cm

122 cm *
305 cm

4

x

x

6

x

x

5

x

Plaka

x

x

Paletteki
Adet
125 cm
* 200
cm

Siyah

Gri

Kırmızı

Sarı

Mavi

Yeşil

Plaka

x

x

x

x

x

x

x

x

115 / 100

x

x
x

x

x

x

x

x

100 / 75

x

x

x

x

x

x

115 / 100

7.6

x

x

x

x

x

x

x

x

x

75 / 60

9.6

x

x

x

x

x

x

x

x

x

55 / 45

12

x

8

10

14.6

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

15

x

x

x

x

21

x

x

x

x

18
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122 cm *
244 cm

Renkler

5

14.6
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Ebatlar (En * Boy)

x

x
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x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

75 / 60
55 / 45
45 / 40
40 / 30
40 / 30
30 / 25
25 / 20

Kalite Politikamız
Kalite ve başarının temelini; doğru proje, doğru altyapı, doğru ürün ile
doğru uygulamanın oluşturduğuna inanan ve bu doğrultuda sektörüne
alternatif çözümler sunan, üretim ve hizmet kalitemizi teknolojiyi en
üst seviyede kullanarak sürekli geliştirmeyi hedefleyen, personelimizin
bilgi ve becerilerini eğitimlerle destekleyerek müşteri memnuniyetini
her koşulda en üst seviyede karşılamak için çalışan, topluma ve
çevreye her zaman duyarlı, bünyesinde kurulan ve uygulanan kalite
yönetim sistemini sürekli geliştirerek söktöründe en iyi olma inancı
doğrultusunda çalışan lider bir kuruluş olmaktır.

SERTİFİKALARIMIZ

