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POLİÜRETAN SPREY KÖPÜK
Poliüretan, kauçuk yerine kullanılmak üzere yeni bir ürün bulma çalışmaları yapan ünlü bilim adamı Prof. Otto Bayer
tarafından 2. Dünya Savaşının ilk yıllarında üretildi. Laboratuvar çalışmalarının hemen ardından savaş boyunca
birçok uygulama alanında kullanılmaya başlandı. 1950'lerde esnek sünger endüstrisinde, sonraki yıllarda ucuz maliyetli poliol'lerin bulunması ile birlikte otomotiv endüstrisinde büyük çapta tüketim alanı buldu. O yıllardan bu yana
bilim adamlarınca sürekli geliştirilen poliüretan formülasyonları sayesinde artık günlük yaşantımızın her evresinde
poliüretan içeren bir ürün yer almaktadır. Poliüretan tüketimi dünyada her yıl yaklaşık % 5 civarında
artmaktadır. Bu oran gelişmekte olan ülkeler arasında yer alan Türkiye'de % 7-8'e ulaşmaktadır.
Enerjinin maliyetinin artış gösterdiği her geçen gün, poliüretan gibi mükemmel bir yalıtım
malzemesinin değerini yükseltmekte ve kullanım alanlarını çoğaltmaktadır.
1937 Prof. Otto Bayer temel poliüretan formülünü elde etmeyi başardı.
1940 Sert köpük, ilk kez uçak endüstrisinde kullanılmaya başlandı.
1941 Metal, cam ve kauçuk malzemelerini birbirine bağlayıcı malzeme olarak endüstride aranılan malzeme oldu.
1948 Yalıtım malzemesi olarak bira fıçılarında uygulamalar yapıldı.
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POLİÜRETAN SPREY KÖPÜK
Poliüretan köpükler ya da poliüretan esaslı ürünler iki ana malzeme ile bunları kimyasal reaksiyona sokan katalizler
ve kabarmalarını (köpürme) sağlayan ajanlardan oluşur.
Bu iki ana malzeme:
I. Bileşen (Component A) : Poliol Sistem
II. Bileşen (Component B) : İzosiyanat
Poliol Sistem: Polieter veya poliester bazlı poliollerle, bunların içerisine uygun oranlarda konulan katalist,
silikon, renklendirici, kabartıcı ajan ve diğer kimyasalların oluşturduğu bir karışımdır. Bu karışımlar
bünyelerinde serbest hidroksil (OH) taşırlar.
İzosiyanat: Poliol sistemle karıştırıldığında onunla ekzotermik reaksiyona giren ve bünyesinde serbest NCO taşıyan
kimyasallardır. İzosiyanatlar taşıdıkları NCO yüzdesine (sayısına) göre tanınır ve adlandırılırlar.
Poliol sistem (Component A) ve İzosiyanat’ın (Component B) belli oran ve sıcaklıkta karışımı ve ekzotermik bir reaksiyonla kabarması sonucu ortaya çıkan köpüğe ya da ürüne Poliüretan denir.
Reaksiyon (Köpürme) üç boyutta ilerleme gösterdiğinden, içinde bulunduğu kabın veya kalıbın tüm
boşluklarını doldurarak onun şeklini alır. Poliüretan köpüklerin yayılma özelliği diğer kimyasal ürünlerinkinden çok
daha üstündür.
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POLİÜRETAN SPREY KÖPÜK
Sprey Poliüretan sert köpük, hücresel yapılı, kapalı hücreli, düşük yoğunluklu bir izolasyon ve inşaat
malzemesidir. Poliol ve Poliizosiyanat’ın oranlayıcı, yüksek basınçlı makineler ile 40-50 derece sıcaklığa kadar
ısıtılarak püskürtme sonucu oluşan iki bileşenli bir sistemdir.
Sprey poliüretan köpük ek yeri olmayan ısı köprüsü oluşturmayan ve uygulama yapılacak yüzeyde
reaksiyona girerek zeminin şeklini alma özelliğine sahip bir malzemedir.
Dünyanın En iyi Isı Yalıtım Malzemesidir. Bir kaç saniye içinde kendi hacmini 30-40 katı şişerek Poliüretan
Köpük halini alır.Günde zemin şekline göre 500-1000 m2 gibi uygulama hızı vardır.
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POLİÜRETAN SPREY KÖPÜK
İzolasyonda kullandığımız Poliüretan izolasyon malzemesinin klasik sistem izolasyon malzemelerine göre
birçok üstünlükleri vardır. Bunlar; Sprey Poliüretan yüksek basınçlı poliüretan makinası ile uygulanır.
Uygulama, makine sistemi, kompresör, hammadde pompaları ve hortumları bulunan tamamen mobil sistem ile
gerçekleşir.
Eğitilmiş personel bu mobil sistemle yerinde uygulamayı gerçekleştirir. Püskürtülen malzeme bulunduğu
zeminine yapışarak yekparelik sağlar. Yüksek basınçla püskürtüldüğünden dolayı en ufak gözenekleri dahi
doldurur. Sıvı olarak püskürtülen poliüretan çok kısa bir sürede reaksiyona girer, genişler, kabarır ve sertleşir. Ek
yeri olmayan, ısı köprüsü oluşturmayan ve sızdırmazlık görevi yapan %100 kesin çözüm sağlayan bir yalıtım
sistemidir.
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POLİÜRETAN SPREY KÖPÜK
Avrupa standartları EN 253 normuna uygundur. Uygulama sprey enjeksiyon veya döküm tekniği ile yerinde
veya ön üretimli olarak yapılır. Reaksiyon sistemine ve yerine göre birkaç saniye ile birkaç dakika arasında ayarlanır. Poliüretan Sprey uygulamalarında blok bir kaplama elde edilir. Diğer yalıtım malzemelerine göre ek yerlerinin olmaması ısı köprüsünün ortadan kalkmasına neden olur ve tercih nedenlerinde önemli bir faktördür. Ses
izolasyonu sağlar. Kolay uygulanır. Yaşam ömrü yaklaşık bir asırdır. Diğer yalıtım malzemelerine göre ısı geçirgenliği en düşük mamuldür. Isı iletim katsayısı 0,017 – 0,019 Kcal/m h °C arasındadır.
Uygulamanın yapılacağı bölgenin temiz olması gerekmektedir. Poliüretan uygulaması yapılacak alanın, ıslak
olmaması gerekmektedir. Marmara bölgesinde konutlarda ve sanayide duvar ve çatı yalıtımlarında ısı yalıtım
amacıyla 30~40 mm. kalınlığında poliüretan sprey izolasyonu yapılması uygun kabul edilmektedir.
İklim şartları ve hava sıcaklıklarına göre bazı bölgelerimizde izolasyon kalınlıkları 10 ila 20 mm arttırılarak uygulanmaktadır. Ek yeri olmayan, ısı köprüsü oluşmayacak komple bir yalıtım sağlanmış olur. Üzerinde rahat bir
şekilde gezinilebilir.
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POLİÜRETAN SPREY KÖPÜK
- Buzhane ve soğuk hava depoları ısı izolasyonunda
- Et entegre tesisleri, süt fabrikaları, dondurma fabrikaları boru ve tankların ısı izolasyonunda
- Endüstriyel tesisler ısı izolasyonunda
- Duvar, zemin, teraslar, çatıların ısı izolasyonunda
- Meyve ve gıda ürünleri depoları ısı izolasyonunda
- Fabrikalarda, çatı, atermit, trapez saç alttan ve üstten ısı izolasyonunda
- İnşaatın temelden çatıya ısı izolasyonunda
- Tavuk kümesleri, mantar kümesleri, balıkçı tekneleri ısı izolasyonunda
- Gemi buzhaneleri yalıtımı
- Prekast bina dış cephe kaplamaları ısı izolasyonuda.
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POLYUREA SPREY KAPLAMA
Polyurea kaplama sistemlerinde son zamanlarda ortaya çıkmıştır. Elastomeric urethane sistemleri 1970 den beri
kullanılmasına rağmen polyurea kaplama sistemleri 1980 li yıllarda ortaya çıkmaktadır. Polyurea sistemlerin iki ana
uygulama metodu vardır. Bunlar sürme ve sprey şeklindedir.. Polyurea kaplamalarının düşük derecede bile (sıfırın
altında) hızlı kürlenmesi, yüksek sertlik, esneklik ve kopma kuvvetinin yanında kimyasala ve suya dayanıklılığı bu
sistemlerinin kullanım alanlarını genişletmiştir. Çevreye gaz salınımı yapmamasından dolayı atmosfere zarar vermez.
Özel kürleşme ve mükemmel ﬁlm oluşturma özelliginden dolayı korozyon
önleyici ve astarlama gibi alanlarda kullanılabilir.
Yeni geliştirilen hammaddeler ve spray makineleri polyurea ürünlerinin geçmişte var olan dezavantajlarını yok
etmiştir. Polyurea kaplaması üç farklı yapıdadır. Bu üç çeşit kaplama kimyası farklı izosiyanat (alifatik, aromatik veya
aromatik/alifatik) moleküllerine değişik özelliklerde kullanılabilir. Aromatik izosiyanat grupları kullanıldığı zaman UV
ışınlarına maruz kalırsa sararma yapabilir. Fakat uygun bir formülasyon ile bu gibi sararmalar olmaz. Polyurea kaplama, izosiyanat grubuna sahip molekül ile reçine karışımının reaksiyona girmesiyle oluşan tek basamaklı bir tepkimedir. İzosiyanat monomer bazlı, prepolymer veya karışım olabilir. Reçine karışımı, amin grubuyla sonlandırılmış
reaktif OH grupları içermeyen karışımlardır.
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POLYUREA SPREY KAPLAMA
Polyurea, A kompenantı izosiyanatlardan B kompenantı amin ve polieteraminlerden oluşan iki bileşenli ve
yüksek basınçlı sprey makineleri ile uygulanabilen hızlı kürlenme özelliği sayesinde projeleri kısa sürede
kullanıma almaya imkan tanıyan yeni bir izolasyon ve kaplama malzemesidir. Polyurea şu an kaplama ve derz
dolguları konusunda Dünya’da ki en son teknolojidir. Kullanılacak malzeme, üretildiği ülkenin geçerli standart
belgelerine sahip, uçucu organik bileşen içermeyen, en az % 350 esnekliğe sahip, en az 130 barlık basınçlı
püskürtme makinesi ile 60-70 derece sıcaklıkta, 1,50-2,00 mm kalınlıkta uygulandığında, su yalıtımını
sağlayacak, aynı zamanda yoğun insan traﬁği ve suya dayanıklı döşeme kaplaması olarak kullanılabilecek
nitelikte malzeme olmalıdır.
Malzeme çekme gücü, genleşme, yırtılma, sertlik, esneklik, ateşleme, taber aşınma, viskosite ﬁziksel
özellikler açısından standartlara haiz olmalıdır. Hızlı kürlenme özellikte olmalıdır. Düşük veya çok sıcak ısı
ortamlarında uygulanabilmelidir. Aşınma ve sürtünme gibi ﬁziksel etkilere dayanıklı olmalı, ph3 ve ph11
arasındaki asit ve alkalilere kesin dirençli olmalıdır.
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POLYUREA SPREY KAPLAMA
Polyurea sprey kaplama uygulaması günümüzde bir çok alanda polyurea su yalıtımı ve polyurea zemin kaplaması
amaçlı kullanılmaktadır. Amerikada 30 yıldır kullanılan polyurea kaplama son 10 yıldır avrupa ve ülkemizde de
yaygınlaşmaya başlamıştır. Dünya üzerindeki yalıtım malzemeleri ve teknolojileri arasında tartışmasız en üst
seviyede olup alternatif yalıtım yöntemleri ve malzemelerine göre bir çok avantaja sahiptir. Püskürtme yönteminden
dolayı ek yeri oluşturmaz ve uygulanan yüzeye homojen olarak dağılır. Püskürtme yöntemi ile uygulanan polyurea
genellikle %400 esneklik kabiliyetine sahiptir.
Projeye göre %700’e kadar esneyebilen polyurea sprey uygulamaları mümkündür. Polyurea sprey malzemesinin en
büyük avantajlarından bir diğeri ise 5 sn – 45 dk arasında kürlenme süresine sahip olmasıdır. Özellikle oteller, fabrikalar, avmler gibi yoğun ziyaretçisi olan ve 24 saat aktif kullanılan yerlerde uygulama yapılan alan, çok kısa sürede
yeniden servise açılmaktadır. Çatı ve Zemin Kaplamalarında UV direnci ve Renk Korunumu Amaçlı Kaplamalarda Su
yapılarının izolasyonunda (Havuzlar ve Göletler) Yüksek Darbe Dayanımı Gerektiren Alanlarda (Yeşil Teraslar ve
Traﬁğe maruz kalacak teraslar) Yüksek Rüzgar kaynaklı aşınmalara maruz kalacak alanların izolasyonunda Köprü,
yol ve tünel inşaatlarının su izolasyonunda..

09

POLYUREA SPREY KAPLAMA
Çelik ve Metal yüzeylerin korozyona karşı korunmasında Seramik üzeri ve çok katlı ahşap bölümlerde Beton ve
Çimento bazlı şap üzerinde Mermer, plastik, cam, ahşap, çelik, alüminyum vb. gibi çeşitli yüzeylerin kullanım ömrünü
uzatmak amacı ile kaplamalarda Ahşap panellerin aşınma, çizilme ve soyulma dirençlerini arttırmak amacı ile kaplamalarda Otel lobilerinde, gösteri salonlarında, sergi salonlarında yüksek mertebe dekoratif zemin kaplamalarında Müze ve
Camilerin iç ve dış yüzey kaplamalarında Beton yüzeyine nem önleyici ana kaplama olarak Dekoratif zemin sistemleri
için kuartz kumlarını ve dekoratif çip uygulamasına olanak verme Kendi kendine yayılabilen beton kaplaması olarak
Beton yama ve çatlakların tamirinde Otopark ve Garaj Platformlarında Hastane zeminlerinde (Antibakteriyel) Restoranlarda ve Mutfaklarda (Antibakteriyel) Perakende Mağazaları ve Alışveriş Merkezlerinde Depo Zeminlerinde (Antibakteriyel) PVC, parke ve linolyum gibi takip eden zemin kaplamalarında Gemi Güverteler Kaplamalarında Teras Kaplamalarında Araç Kasası Kaplamalarında (Kamyon ve Vagonlarda) Fiberglas, polistren köpük üzerine uygulamalarda Atık Su
Depolarında, klorin tanklarında, çöp depolama tesislerinde, kanalizasyon kaplamalarında, çamur tanklarında Toprak
Kayması Tehlikesi olan alanlarda kullanılmaktadır.
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PERDE BİTÜM İZOLASYON
2 bileşenli polimer bitüm esaslı, çatlak örtücü, güvenli su yalıtım malzemesi Bitüm esaslı likit malzemeler özellikle perdelerde temelden gelen bitümlü membran yalıtım örtülerini tamamlayıp bohçalamanın devamını sağlamak amacı ile kullanılır. Perde de bu malzemenin kullanılmasının bir numaralı sebebi ek yeri olmamasıdır.
Yüzeye %100 yapışması da örtü tarzındaki yalıtım malzemelerine göre avantajıdır. Likit Bitüm Malzemelerin en
önemli uygulama detayı ise yüzey hazırlığıdır. Teraslarda anlatılan tüm yüzey hazırlığı detayları Toprak Altı
uygulamalarda da geçerlidir.
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POLİÜRETAN ENJEKSİYON
Temellerde, Perdelerde, Havuzlarda, Barajlarda, Tünellerde, Köprülerde, Depolarda, Otoparklarda, Asansör
Çukurlarında, Kazık Arkalarında, Kılcal Açılmalarda, Zemindeki Çatlaklarda, Geniş Boşlukların Dolturulmasında
POLİÜRETAN ENJEKSİYON ile su sızıntılarına kesin çözüm.
KAYRA YALITIM olarak binalarınızdaki sorunları doğru şekilde tesbit edip, en kısa sürede ve en doğru yöntemler uygulayarak
profesyonel ekibimiz ve teknolojik ekipmanlarımızla eskisinden daha sağlam ve kullanışlı hale getirmekteyiz.
Binalarda ve yapılarda oluşan çatlaklara poliüretan enjeksiyon uygulaması ile kesin ve garantili çözümler sunuyoruz.
Çatlaklar statik ve dinamik çatlaklar, taşıyıcı yapıdaki çatlaklar ve taşıyıcı olmayan çatlaklar, kuru ve ıslak çatlaklar, sıvalardaki
kılcal çatlaklar, binalardaki oturma çatlakları gibi gruplara ayrılmaktadır.
Özellikle içinden su akan çatlarlar betonarmede krozyona sebep olmakta ve don sırasında tahrip etmektedir. Su depolarında
görülen çatlaklarda ise içme suyu ile temas halinde kullanıma uygun enjeksiyon ürünleri kullanılmaktadır. Islak veya su sısıntısı
olan çatlakların ve soğuk derzlerin su yalıtımı için çatlakların içine dübeller yardımı ile basınçlı şekilde preslenmektedir. Su ile
tamas halinde süratli şekilde şişerek köpük halinde gelir ve bu şekilde su sızıntısını durdurur.
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MEKANİK TESİSAT SOĞUK İZOLASYON
Poliüretan enjeksiyon sistemi ile yapılacak olan izolasyon sistemleri tamamen sıkı bir mühendislik çalışması
sonucu elde edilen doneler doğrultusunda detayına ve çalışma sıcaklıklarına göre belirlenen izolasyon
kalınlıklarına göre iş başlar. Genellikle kapalı ve açık ortamlarda -70 °C ile + 120 °C de çalışan tank, boru, yüzey
vb. alanların ısı yalıtımında kullanılan ideal bir yöntemdir. Poliüretan enjeksiyon sisteminde, öncelikle izolasyon
yapılacak yüzeye bir dış ceket giydirilir ve ısı yalıtım malzemesi olarak yaygın bir şekilde kullanılan rigid poliüretan, dış ceket ile yüzey arasına enjekte edilir.
Dış ceket ve poliüretan bir bütünlük oluşturarak uygulanan yüzeye ek bir koruma sağlamaktadır.
Bu uygulama sırasında elde edilen mono blok gövde sayesinde oluşabilecek ısı köprüleri ve ısı transferleri
engellenir. Bu tür mono blok gövdelerde poliüretan, uygulama yüzeyine güçlü bir şekilde yapışmasından dolayı
yüzeyin hava ile teması kesilerek korozyon da önlenmiş olur. Ayrıca, dış mekanik darbelere karşı ek bir mukavemet sağlar. Dolayısıyla, poliüretan kullanılan izolasyon, diğer benzer ürünlerin kullanıldığı
izolasyonlara nazaran çeşitli dış etkenlere daha dirençli bir yapı oluşturur.
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MEKANİK TESİSAT SOĞUK İZOLASYON
Boru ve Tank izolasyonu için yapılan mühendislik çalışması sonucu elde edilen izolasyon kalınlıklarına göre
önceden dökülüp hazırlanan poliüretan mesafe tutucular kesilir ve hazırlanır. İmalatın tamamı detayına uygun
şekilde izolasyon yapılacak alanda hazırlanır, montajı yapılır ve poliüretan enjeksiyon işi yüksek basınçlı özel
makinelerle yerinde yapılır. Uygulanacak yalıtım kalınlığı tespit edilirken, ortam sıcaklığı, yüzey genişliği,
ortamdaki nem oranı, akışkan sıcaklığı ve çalışma süresi gibi başlıca faktörler dikkate alınır ve kompüterize
sistem desteği ile ısı yalıtımında enerji tasarrufu optimizasyonu sağlanır.
Gıda tesislerinde bakteri ve böcek oluşması istenmeyen bir durumdur. Gıda tesislerinde poliüretan yerine diğer
yalıtım malzemelerini kullanmak bakteri ve böcek üremesini hızlandırarak yaşamlarını elverişli hale
getirecek boşlukların insan eli ile hazırlamak olduğu için bu gibi tesislerde poliüretan yalıtım tercih edilmektedir
Poliüretan enjeksiyon sistemi, soğutma tesisatları, LNG tesisleri, özellikle karbondioksit tankı, amonyak tankı
gibi kimyevi maddeler ile maya, süt ve benzeri gıda ürünlerinin depolandığı tank ve tesisat borularının
izolasyonunda ideal bir yöntemdir.
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MEKANİK TESİSAT SOĞUK İZOLASYON
-Donmuş Gıda, Soğuk Hava Tesisleri İzolasyonu
-Et, Tavuk, Balık İşleme Tesisleri Yalıtımı
-Süt, Bira, İçecek Tesisleri Yalıtımı
-Amonyak Tesisleri Boru İzolasyonları
-Karbondioksit Tesisleri Boru Yalıtımları
-LNG Tesisleri Boru Yalıtımları
-Oksijen Tesisleri Boru Yalıtımları
-Petrokimya Tesisleri İzolasyon Uygulamaları
-Azot Tesisleri Boru Tank İzolasyonları
-Hidrojen Tesisleri Boru Tank Yalıtımları kullanılır.

15

KAZAKİSTAN ALMATA EFES PİLSEN

MEKANİK TESİSAT SOĞUK İZOLASYON
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BAĞFAŞ AMONYAK TANKI

ANKARA EFES PİLSEN

MEKANİK TESİSAT SICAK İZOLASYON
Sıcak izolasyon terimi, sıcaklığı +40 ile +1250 derece arasında olan ortamların çeşitli yöntemler kullanılarak
izole edilmesini tanımlamaktadır. Sıcak izolasyon uygulamalarında yüzey genişliği, akışkan sıcaklığı ve yalıtım
yapılacak boru, yüzey ve tank gibi sistemlerin kapalı alan veya dış hava şartlarına maruz olması gibi faktörler
göz önüne alınarak kullanım alanına göre cam yünü, kayayünü, seramik yünü, Cam Köpüğü, Poliüretan,
Elastomerik kauçuk gibi ürünlerden uygun olan seçilir.
Boru, tank ve ekipman gibi yüzeylerin yalıtım yapılmış dış yüzeyleri alüminyum, paslanmaz, galvaniz, pvc gibi
kaplamalar ile kaplanarak sisteme mukavemet ve buhar direnci kazandırılır. Sıcak izolasyon uygulaması,
Termik santral izolasyonu, doğalgaz dönüşüm santrali izolasyonu, çimento üretim tesisi yalıtımı, Cam üretim
tesisleri, Kimyasal üretim tesisleri, gıda üretim tesisleri, soğutma kuleleri, ısıtma-kurutma fırınları, sıcak yağ
tesisatları, buhar kazan ve tesisatları, duvar, zemin ve çatı yüzeyleri ve özel ısı yalıtımı gereken durumlar için
ideal bir sistemdir. Faaliyetleri sırasında kullandığı ekipmanların, kimyevi maddelerin ve yöntemlerin çevre ile
uyum içeresinde olmasına dikkat etmektedir.
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KIBRIS ARITMA TESİSLERİ

MEKANİK TESİSAT SICAK İZOLASYON
TÜRKMENİSTAN GAP İNŞAAT

MOSKOVA EFES FABRİKASI

KIRKLARELİ RAFİNERİ
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KIBRIS ARITMA TESİSLERİ

PASİF YANGIN DURDURMA SİSTEMLERİ
Bir yangının şiddetini azaltarak can ve mal güvenliğini sağlamak için, yapının yangına dayanıklı zemin, duvar
ve tavan bölümlerinin yangına karşı dayanıklılığı ve bütünlüğü kritik önem taşır.
Pasif Yangın Durdurucular, bir binanın yangına dayanıklı duvar ve döşemeleri üzerinden geçiş yapan kablo,
boru ve havalandırma kanalı gibi tesisat geçişlerinin yarattığı açıklıkları kapatmak veya tasarım toleransını
sağlamak için kullanılır; bu sayede yangın ve dumanın geçişi sınırlandırılır.
Pasif yangın durdurucu ürünler, yapı genelindeki çeşitli yapı malzemeleri için farklı çözümler sağlamaktadır.
Burada, geçiş yapan malzemenin türü ve ısı anındaki davranışı da esas alınmaktadır. Bu duruma göre
kullanılacak Pasif Yangın Durdurucu ürünler de çeşitlilik göstermektedir.
Yapılarda elektrik ve mekanik servis hizmetleri için açıklılar oluşturulduğunda, yangın korunumlu döşeme,
duvar veya tavan montajı dahilinde, bu açıklıkların da aynı yangın direncine eşit bir şekilde kapatılması kritik
öneme sahiptir.
Pasif Yangın Durdurucu sistemlerin tasarım ve uygulaması özel dikkat gerektirir. Pasif yangın durdurucuların
uygulandığı yerler genellikle alçaltılmış tavan, yükseltilmiş döşeme veya şaft boşlukları gibi uygulama sonrası
dikkatlerden kolayca kaçabilecek bölümlerdedir. Bu nedenle, uygulama sonrası binanın ömrü boyunca denetlenmesi zordur.
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EPOKSİ PERDE-KOLON GÜÇLENDİRME
Mantolama betonarme kolonun betonarme elamanlar ile onarımı yapılması ya da güçlendirmesi yani kolonun beton en
kesidinin boyuna donatısının arttırılmasıdır. Mantolamanın asıl amacı kolonun düşey yük taşıma kapasitesini arttırarak,
düşey yüklere karşı güvenlik payının yükseltilmesidir. Kolon güçlendirme yapılırken kolonun hasarlı olan bölümü tespit
edilerek, hasarlı bölümler etriyeler ve boyuna donatı ile belirlenen çekirdek kısmına kadar basınçlı su ile yıkanmalıdır. Bu
sayede hasarlı bölüm yüzeyindeki toz ve gevşek malzemelerden arındırılır. Mantolama yapılırken eklenen yeni bölümler 5
cm kalınlığında gömlek geçirme ile önemli miktarda düşey yük taşıma kapasitesi artışı sağlanır.
Kolon güçlendirmesi için yapım hataları, eksik malzeme kullanımı ve depremde oluşmuş zorlamalar sonucu hasar görmüş
betonarme kolon, perde ve kirişler onarım esnasında değişik teknikler kullanılarak güçlendirilir. Çelik manto ile hem
eksenel yük kapasitesi arttırılır hem daha yüksek sünekliğe ulaşılır. Çelik manto katlar arasında süreklilik sağlamaz bu
nedenle kolonun eğilme kapasitesine de bir katlı sağlamayacaktır. Betonarme manto asıl kolon güçlendirme uygulaması
için kullanılır. Hem eksenel yük kapasitesi hem süneklik artar. Mantolama yapılırken içine yerleştirilen boyuna donatılar
katlar arasında sünekliği sağlarsa, kolonun eğilme kapasitesini de arttırır. Mevcut kolon üzerine dökülecek yeni mantı
betonun aderansının yüksek olmasını sağlamak için mevcut kolonun donatıları ortaya çıkana kadar kabuk betonu kırılır. Bir
de kolon güçlendirmesi için epoksi enjeksiyonu uygulanmaktadır. Kolon, perde ve kirişlerde oluşmuş çatlaklar belli bir
genişliği aşmadığı yapılarda betonun aderansının arttırılması için epoksi enjeksiyonu uygulaması yapılır. Sargının etkisini
arttırmak için çelik veya karbon ﬁber plakalar yapıştırılır.
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EPOKSİ ZEMİN KAPLAMALARI
Epoksi, genel olarak, beton zeminlerin partiküler bir kaplama düzlemi oluşturulmak sureti ile korunması, tamiri ve dekoratif bir
görünüm verilmesi amacıyla kullanılan bir ürün grubudur. Bu özelliklerinden dolayı, çok geniş bir alanda; sağlam, dekoratif, sıhhi
kimyasal ve ﬁziksel dayanımları çok yüksek, hem uygulama ve hem de sonraki kullanım ömrü içinde insan sağlığına zararsız
zeminlerin imalatında her geçen gün daha da artan bir taleple kullanılmaktadır. Yapı sektörünün her geçen gün daha bilimsel ve
teknolojik metotlara yönelmek ihtiyacı, uzmanlaşmış bilimsel ve teknik kadrolarla üretilen ve uygulanan ürünlerin daha da
yaygılaşarak kendilerine zemin hazırlaması şansını ve zorunluluğunu dayatmaktadır. Bu çerçevede epoksi ürün grubu gelecekte
çok daha fazla tanınacak, kullanılacak ve sevilecek “modern” yapı malzemelerinin başında gelmektedir.
EPOKSI ZEMIN KAPLAMA UYGULAMALARININ GENEL OZELLIKLERI SOYLE SIRALABILIR:
Kimyasallara karşı dayanıklıdır.
Sürtünmeye ve aşınmaya karşı dayanıklı zeminler oluşturur..
Dekoratif uygulamalarda geniş bir renk yelpazesine sahiptir..
Kolay temizlenir, hijyeniktir. Agrega ilavesi ile kaymaz bir zemin elde edilebilir.
Yağ ve kimyasallara karşı dirençlidir.
Estetiktir.
Solvent içermez.
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POLİÜRETAN SPOR SİSTEMLER
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POLİÜRETAN ZEMİN KAPLAMALARI

22

> ÖZEL RENKLER MEVCUTTUR.

ENDÜSTRİYEL SANDVİÇ PANEL
OLUKLU PANEL

KİLİT DETAYI

Tavan ve duvar panelleri her iki tarafından
galvanize astarlı polyester boyalı ve trapez iki
sac arasına 42 (*2) dansite poliüretan enjekte
edilerek üretilmiştir. Panel yüzey malzemesi
polyester ile sınırlı olmayıp isteğe bağlı olarak
PVC, CRNİ, Plastisol ve Galvaniz Sac olabilir.
Duvar panelleri özel kulaklı imal edilmiş olup
tavan panelleri ile birleşme sağladığı gibi ısı
köprüsü oluşmasını da önler.
Tavan ve duvar panelleri çift geçmeli olup
ayrıca kilitle birbirine bağlanmaktadır.

DÜZ PANEL

Tavan ve duvar panelleri her iki tarafından
galvanize astarlı polyester boyalı ve trapez iki
sac arasına 42 (*2) dansite poliüretan enjekte
edilerek üretilmiştir. Panel yüzey malzemesi
polyester ile sınırlı olmayıp isteğe bağlı olarak
PVC, CRNİ, Plastisol ve Galvaniz Sac olabilir.
Duvar panelleri özel kulaklı imal edilmiş olup
tavan panelleri ile birleşme sağladığı gibi ısı
köprüsü oluşmasını da önler.

ZEMİN PANEL

Standart üretimimiz üst yüzeyi 10 mm kalınlığında plywood, alt yüzeyi galvaniz sac arası
42 (12) dansite poliüretan enjekte edilmiş kilitli
panellerdir. Zemin panelleri, duvar / tavan
panelleri ile aynı, 7 farklı kalınlıktadır. Paneller
2000 kg/m2 yaylı yük taşıma kapasiteli oyup,
ayrıca isteğe bağlı olarak yüzeyde plywood
üzerine kaymaz. CrNi veya 200 mikron PVC
kaplı sac kullanılabilir.

KÖŞE PANEL



Köşe paneli ile köşe birleşimlerinde
panellerin birbirine kilitlenebilmesi
 )LUHROPDPDVÔPRQWDMGDWHNELUSDQHOLQELOH
artmaması
 0RQWDMGDSDQHOLQNHVLOHUHN|Oo\HJHWLUPH
işleminin olmaması
 =SDQHOLLOHKHUWUONRORQG|QäOHULQLQNLOLWOL
olarak yapılabilmesi
 3ROLUHWDQ\RáXQOXáXQXQHQD]NJP
olarak üretilmesi
 6DFNDOÔQOÔáÔQÔQPPROPDVÔ3DQHO
içinde her türlü kablo tesisatı için altyapı
oluşturulabilmesi (gizli tesisat uygulaması)
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SOĞUK ODA KAPILARI
ÇİFT KANATLI ÇARPMA
SOĞUK ODA KAPISI

OFİS KAPISI
Soğuk ve donuk
muhafaza odalarında
kullanılır. Nitelikli ve
ayrıcalıklı bir üründür.
Sürgülü kapı
uygulaması gerektiren, fakat yeterince
alan bulunmayan
odalarda kullanılır.
Çeşitli ebatlarda
üretimi yapılabilir.

ENDÜSTRİYEL MENTEŞELİ KAPI

Soğuk ve donuk
muhafaza odalarında
kullanılır. Nitelikli ve
ayrıcalıklı bir üründür.
Sürgülü kapı
uygulaması gerektiren, fakat yeterince
alan bulunmayan
odalarda kullanılır.
Çeşitli ebatlarda
üretimi yapılabilir.

PANEL MONTAJ STANDART KAPI

Soğuk ve donuk
muhafaza odalarında
kullanılır. Çarpma kilit
olduğundan hızlı
açılıp kapanabilen
kapılardır. En çok
tercih edilen muhafaza kapılarıdır.
Standart üretimi
90x190 cm
ebatlarındıdır.
Bununlu birlikte; Özel
tasarım ve çeşitli
ebatlarda da üretilebilmektedir.

Şık, kullanışlı ve
uzun ömürlü kullanım
için, işletme içi serin
odalar, soğutulmayan
mahaller, işletme
geçişleri, depo veya
oﬁs kapısı olarak
kullanılır. Çeşitli
ebatlarda üretimi
yapılabilir.

YEKPARE KANAT SOĞUK ODA KAPISI

YEKPARE KANAT KROMNİKEL
SOĞUK ODA KAPISI

Soğuk ve donuk
muhafaza odalarında
kullanılır. Komple tek
parça metal sac ile
üretildiği için oldukça
hijyenik ve şık bir
üründür. Çarpma kilit
olduğundan hızlı
açılıp kapanabilen
soğuk ve donuk
muhafaza odası
kapılarıdır. 90x190
cm ebatlarında
üretilir.

Soğuk ve donuk
muhafaza odalarında
kullanılır. Komple tek
parça metal sac ile
üretildiği için oldukça
hijyenik ve şık bir
üründür. Çarpma kilit
olduğundan hızlı açılıp
kapanabilen soğuk ve
donuk muhafaza odası
kapılarıdır. 90x190 cm
ebatlarında üretilir.
Özel tasarım ve çeşitli
ebatlarda da üretilebilmektedir.
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SOĞUK ODA KAPILARI
MONORAYLI MENTEŞELİ KAPI

MONORAYLI SÜRGÜLÜ KAPI

Monoray hatları ile
birbirine bağlanan
işleme ve depolama
alanları için geçiş
kapısı olarak
kullanılır. Sağa veya
sola sürgülü tek
kanat şeklinde
çalışmaktadır.
90x190 cm veya
çeşitli ebatlarda
üretimi yapılabilir.

Monoray hatları ile
birbirine bağlanan
işleme ve depolama
alanları için geçiş
kapısı olarak
kullanılır. Sağa veya
sola sürgülü tek
kanat şeklinde
çalışmaktadır. Çeşitli
ebatlarda üretimi
yapılabilir.

SÜRGÜLÜ KAPI

ÇİFT KANATLI FLİP-FLAP
SERVİS KAPISI
Muhafaza alanları
arası hızlı geçiş için
kullanılır. Çift kanatlı,
panale veya duvara
monte edilebilecek
şekilde üretilir. Kanat
40 mm kalınlığında
olup her iki yönde
180 derece açılabilir
ve gerektiğinde
daima açık kalabilir.
Çeşitli ebatlarda
üretimi yapılabilir.

Sağa veya sola geniş
aralıklarda açılabilen
raylı kapılardır.
Soğuk veya donuk
muhafaza odalarında
kullunılır. Çeşitli
ebatlarda üretimi
yapılabilir.

TEK KANATLI FLİP-FLAP
SERVİS KAPISI

TEK-ÇİFT KANATLI
ACİL ÇIKIŞ KAPISI
Muhafaza alanları
arası hızlı geçiş için
kullanılır. Tek kanatlı,
panale veya duvara
monte edilebilecek
şekilde üretilir. Kanat
40 mm kalınlığında
olup her iki yönde
180 derece açılabilir
ve gerektiğinde
daima açık kalabilir.
Çeşitli ebatlarda
üretimi yapılabilir.
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Tek veya çift taraﬂı
açılabilen, hızlı transfer
ve çıkışlar için veya
tahliye çıkış noktalarında kullanılır. Çeşitli
ebatlarda üretimi
yapılabilir.
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