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• Birleşim yerleri ile birlikte orta hadveden semerli vida ile 
montaj yapılması tavisye edilmektedir.

• Alüminyum metalize yüzey ile uyumlu BGS’den alt mahya 
ile montaj yapılması tavisye edilmektedir.

• Panel ile uyumlu 5 hadveli, talep edilen açılarda üretilmiş 
panel mahya ile montaj yapılması tavisye edilmektedir.

• Alt birleşim detayında alüminyum folyo bant ile ek yeri 
uygulaması yapılması tavsiye edilir.

• 1000 mm ve altı aşık mesafelerinde kullanımı tavsiye 
edilmektedir.

• Panel boyunun yarısı uzunluğunda taşıma aparatları ile 
indirilmesi tavsiye edilir.

• Ürünleri Yağmur Kar vb dış koşullardan korumak amaçlı 
kapalı alanda stoklanması tavsiye edilir.
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Uygulama Alanları 
Tek kat trapez kullanılan tüm alanlar ile birlikte;

• Hayvan çiftlikleri 

 Zirai yapılar 

 Konteyner 

• Sosyal yapılar 

• Şantiye binaları 

Teknik Değerler
Faydalı En 1000 mm

Minimum Boy 3 metre

Maksimum Boy 12 metre

Poliüretan Kalınlığı 20-30-40 mm

Isı İletim Katsayısı (EN 13165)  λ 0,022-0,024 W/mK

Boyutsal Kararlılık (EN 13165) Seviye DS (TH) 4

Yanmazlık Sınıfı (EN 13501-1) B, s2, d0 / C, s2, d0

Su Absorbsiyonu (EN ISO 354) Hacimce %2 (168 saat)

Kapalı Hücre Oranı (EN 14509)  %95

Buhar Difüzyon Direnci (EN 12086) 30-100

Sıcaklık Dayanımı -200 /+110 ºC

3 Katmanlı polietilenAlt Yüzey Özellikleri

Su Direnci (TS EN 1928) Sınıf: W1

Isıya Karşı Direnç (TS EN 1109) -40/+100 ºC

Yanmazlık Sınıfı (EN 13501-1) Sınıf: E

Neme ve organik kimyasallara dirençli, hafif ve ekonomik yeni nesil 
yalıtımlı paneller.

                  ılmıtılaY ruP ilenaP ıtaÇ

• Tek kat trapez saclara göre;
- Yoğuşmayı engelleyerek yüksek yalıtım performansı 
gösterir.
- Poliüretan yalıtım dolgusu sayesinde ses yalıtımına 
katkıda bulunur.

• Hafif olması binaya ekstra yük bindirmez, konstrüksiyon 
maliyetlerinde ekonomi sağlar. 

• Yüksek darbe ve kırılmaya karşı mukavemetlidir.

• İç yüzeyin alüminyum renkte olması bina içinde  
aydınlatma avantajı sağlar.

• Düşük alevlenme oranına sahiptir ve yangın esnasında 
duman oluşumu optimum düzeydedir.

Performans Değerlendirmesi

Saklama ve Montaj Önerileri 

Minimum %10 eğimli çatılarda kullanılabilmektedir. Yanal binili panel birleşimi ve 1000 mm faydalı ende üretim yapılarak 
pratik ve ekonomik montaj avantajı sağlar. Alt yüzeyi yüksek yoğunluklu 3 katmanlı polietilen tabaka ile üretilmiş yapısı, 
alüminyum metalize yüzey ile desteklenerek neme ve organik kimyasallara karşı direnç sağlamaktadır. Alt yüzey Ldpe 
(low dansity polietilen) ile daha ekonomik koşullarla üretim de  yapılabilmektedir. Yüksek miktarda paketleme ve yükleme 
avantajıyla nakliye ve stok maliyetlerinde ekonomi sağlar. 




