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Vizyon

Misyon

Mardav Yalıtım, İnşaat sektörüne sunduğu üstün nitelikli ürün ve 
çözümler ile müşteri memnuniyeti sağlamayı ilke edinmiştir.

 Temsil ettiği ve dağıtımını yaptığı 6 farklı ürün grubu ile dünyaca ünlü 
birçok markanın satış ve pazarlama faaliyetlerini sürdürmektedir.

Dünyaca Ünlü Markaların
Buluşma Noktası

Yalıtım, Dekorasyon, Çatı, Cephe ve Altyapı alanlarında 
öncelikli olmak üzere inşaat sektörüne sunduğumuz 
üstün nitelikli ürün ve çözümlerimiz ile müşteri 
memnuniyeti sağlayacak hizmet vererek;

• Sektörün bir numaralı çözüm ortağı olmak

• Tüm ortaklarımıza daha güvenli bir gelecek sunmak

• Çalışanlarımıza dinamik, tatmin edici ve geliştirici 
   bir kariyer sunmak

Gerekli standart ve yönetmeliklere uygun olarak, 
detayları çözülmüş ürün ve sistemlerimiz ile 
konforlu,fonksiyonel, estetik ve çevreye duyarlı yapıların 
üretimine katkıda bulunarak, bu yapıların içerisinde 
çalışan ve yaşayan insanların yaşamına değer katarız.
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1989

1996

2001

2003

2005

2010

2012

2015

2017

2008

1995

1997

2002

2004

2007

STYROFOAM 1989 yılında 
ilk kez Türkiye'de kullanıldı.

MARDAV 1996 yılında"yaşama 
değer katar"misyonu ile kulurdu.

DuPont Tyvek
Türkiye distribütörlüğü alındı.

Armstrong asma tavan sistemleri  
Türkiye distribütörlüğü alındı.

Dow, Kalekim, Mardav ortaklığında 
Mavi Kale Mantolama Sistemleri
satışı başladı

STOPER bitümlü membran 
fabrikası kuruldu.

STYROFOAM 
fabrikası kuruldu.

Blue'Safe Grubu Ürün Çatısı 
Oluşturuldu;
l Mantolama Sistemleri
l Dekoratif Cephe Elemanları
l Lamine Paneller

Toprakçıoğlu, MARDAV
hisselerini RAVAGO'ya devretti.

TOROUSS hisseleri
Toprakçıoğlu'ndan alındı.

MARDAV yeni logosu ile 
gelişimini yüzene yansıttı.

Dow, Kalekim, Mardav ortaklığı ile 
mantolama sistemi PROMANTO  

piyasaya sunuldu.

Akustik düzenleme ve ses yalıtımı 
sistemleri markası olan PROSONIC 

MARDAV tarafından lanse edildi.

BİTUMEX bitümle membran 
markası piyasaya sunuldu.

TRESPA 
Türkiye distribütörlüğü alındı.

TENCATE Geosentetik ürünleri 
Türkiye distribütörlüğü alındı.

İZOBERROCK
Türkiye distribütörlüğü alındı.

Islak mekanların pratik yapı 
elemanı RAVBOARD'un 

üretim ve satışına başlandı.

RAVABER Türkiye'deki ilk ve tek 
SERAMİK YÜNÜ üreticisi oldu ve 

satışına başladık.

RAVATHERM piyasaya sunuldu.

RAVACOAT markası ile poliüre 
satışına başlandı.

2009

2011

2013

2016

2018

DOW CORNING dolgu silikonları, 
Türkiye distribütörlüğü alındı.

RAVAFLEX markası ile Elastomerik 
Kauçuk Köpükleri satışına başladık.

ROCK MANTO taşyünü mantolama 
sistemi oluşturuldu.

EPSMANTO mantolama sistemi 
oluşturuldu.

MULTIPAN sentetik membranlar 
Türkiye distribütörlüğü alındı.

TEXINOV satışı başladı.
RAVABER Ravago, Beşler Tekstil'in 
taşyünü üretim tesisine ortak oldu.

EGGER OSB ürünlerin Türkiye 
distribütörlüğü alındı.

MARDAV, STOPER, TOROUSS, 
RAVABER yeni logolarımızla 
büyümeye devam ediyoruz.
RAVAPANEL Çatı ve Cephe Panelleri 
satışı başladı.
3M Poliüretan Mastik satışı başladı.
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Isı Yalıtım

STYROFOAM

STYROFOAMTM mavi ekstrüde polistren levhalar, 
günümüz binalarında ve mühendislik projelerinde 
istenilen performansı ve dayanıklılığı bina ömrü 
boyunca sağlar. Isı yalıtım ürünlerinin dünya 
çapındaki lider üreticisi Dow Bina Çözümleri, inşaat 
endüstrisine yenilikçi ve etkin çözümler sunmayı 
hedeflemektedir. STYROFOAMTM ürünleri, alanındaki 
en yüksek performanslı ürünlerdir. STYROFOAMTM  

ürünlerinin ağırlıklı olarak kullanıldığı uygulama 
alanları aşağıdaki gibidir.

l Dış duvarlarda ısı yalıtımı
l Duvarların içten yalıtımı
l Teras çatılarda ısı yalıtımı
l Kırma çatılarda ısı yalıtımı
l Temel ve toprak temaslı duvarlarda ısı yalıtımı
l Döşemelerde ısı yalıtımı
l Isı köprülerinde ısı yalıtımı

STYROFOAMTM ürünlerinin genel özellikleri;

l Kapalı, homojen hücre yapısı sayesinde nem 
  ve sudan etkilenmez.
l Boyutsal olarak kararlı yapıdadır.
l Sürekli ve yüksek ısı yalıtım performansı sağlar.

STYROFOAMTM  grubu ürünler;

Ürün isimlendirmesi, her ürünün öncelikli kullanım 
alanını ve detayın ihtiyaçlarına uygun teknik 
özelliklerini özellikleri karşılaması koşuluyla, ısı 
yalıtımı amaçlı diğer uygulamalarda da kullanılabilir.

l ROOFMATE SL: Temellerin ve terasların ısı yalıtım 
  detaylarında kullanılır.
l FLOORMATE: Zemin ve döşemelerin ısı yalıtımı 
  detaylarında kullanılır.
l SHAPEMATE IB: Duvarların dıştan yalıtımında 
  kullanılır.
l STYROFOAM IB:  Duvarların içten yalıtımında 
  kullanılır.

Sürekli yüke maruz kalacak ısı yalıtım uygulamaları için 
ROOFMATE SL, FLOORMATE 500 ve FLOORMATE 
700 ürünleri, sahip oldukları yüksek, uzun süreli yük 
dayanımı sayesinde güvenli çözümler sunar.

Dow Bina Çözümlerinin Dilovası tesislerinde 
üretilmekte olan tüm STYROFOAMTM ürünleri EN 
13164 standardına uygun olarak üretilmektedir ve 
CE işareti taşımaktadır.
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TEKNİK TABLO

ÖZELLİKLER

Yapı malzemeleri yönetmeliği
(89/106/EEC) doğrultusunda 
CE işaretine sahip

Bayındırlık birim fiyat Poz No: 04.612/4C-1B 04.612/4C-1B 04.612/4C-2B 04.612/4C-2A 04.612/4C-2D2

EN 13164 0,031W/mK 0,031W/mK  0,031W/mK 0,031W/mK 0.031 W/mK

EN 13501-1  E sınıfı E sınıfı E sınıfı E sınıfı E sınıfı

EN 13164 Min. 30kg/m3 Min. 30kg/m3 Min. 32kg/m3 Min. 30kg/m3 Min. 38 kg/m3

EN 13164 DS (TH) DS (TH) — DS (TH) DS (70,90)

EN 13164 — — DLT (2) 5 — DLT (2) 5 

EN 13164 CS (10/Y) 200kPa CS (10/Y) /200kPa CS (10/Y) 300 kPa  CS (10/Y) 200kPa CS (10/Y) 500 kPa 

EN 13164 — —  CC (2/1,5/50)90 — CC (2/1,5/50) 140

EN 13164 — —  WD (V) 3 — WD (V) 2/3

EN 13164 WL (T) ≤ % 1.5  WL (T) ≤ % 1.5 WL (T) ≤ % 0.7 WL (T) ≤ % 0.7 WL (T) ≤ %0.7

EN 13164 — — FT2 — FTCD 1

EN 13164 80 100 200 150 150

√ √ √ √ √ √

Yankın mukavemeti

Yoğunluk

Basma Sünmesi (50 yıl)

Belirtilen sıcaklık ve nem 
şartlarında boyut kararlılığı
(23 ± 2)°C ve % (90 ± 5) bağıl
nem 48 saat sonra

STANDART SHAPEMATETM IB
TR-X

STYROFOAMTM IB
TR-X

ROOFMATETM TR 
SL-X

FLORMATETM TR 
SL-X

FLORMATETM  
500-TR-SL-X

Isı iletkenlik değeri λD EN 
(Beyan edilen λ90/90 değeri)

Belirtilen basma yükü ve sıcaklık 
şartları altındaki deformasyon

Basma dayanımı (min.) %10 
deformasyon

Tam daldırma ile uzun sürede 
su emme

Su buharı difüzyon direnci 
katsayısı (μ)

Basınç altında elastikli modülü
(min.) EN 13164 — — 12000kPa — 25000 kPa

0,07mm/mk 0,07mm/mk 0,07mm/mk 0,07mm/mk 0,07mm/mk

Yoktur Yoktur Yoktur Yoktur Yoktur

Uzunluk: 1250mm
Genişlik: 600mm

Kalınlık: 30, 40, 50, 60, 
80mm

Uzunluk: 2650mm 
Genişlik: 600mm 

Kalınlık: 30, 40, 50, 
60mm

Uzunluk: 1250mm 
Genişlik: 600mm Kalınlık: 

30, 40, 50, 60, 80,
100mm 

Uzunluk: 1200mm 
Genişlik: 600mm 

Kalınlık: 30, 40, 50, 60, 
80, 100mm 

Uzunluk: 1250mm
Genişlik: 600mm

Kalınlık: 50, 60, 80, 
100mm

Pürüzlü ve arka 
yüzeyi  oluklu Pürüzlü Zırhlı Zırhlı Zırhlı

Binili Binili Binili Binili Binili

Dıştan duvar İçten duvar
Ters teras ve bahçe 
 çatı, temel, perde

duvar
Zemin

Ters teras, bahçe çatı, 
temel perde duvar,

soğuk hava deposu, 
sürekli yük altında 
kalacak detaylar

+75°C +75°C +75°C +75°C +75°C

Yüzey özelliği

Kenar profili

Uygulama

Max. kullanım sıcaklığı

Lineer uzama katsayısı

Kapilarite

Boyutlar

Difüzyonla uzun sürede su emme

Donma-çözülme dayanımı
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Isı Yalıtım

LAMİNE PANELLER

Uygulama Alanları

l Yük taşıyan sandviç paneller
l İç ve dış duvar giydirmeleri
l Bölme duvar ve paravanlar
l Asma tavanlar
l Döşeme ve tavan kaplamaları
l Kapı ve pencere doğramalarındaki dolu yüzeyler
l Kapı kanatları
l Soğuk hava depoları
l Soğuk hava araçlarının kasaları
l Karavanlar
l Hijyenik hastane duvarları
l Mantar fabrikaları
l Tavuk üretim çiftlikleri
l Gemiler için bölme duvar kapılar
l Fuar ve reklam levhaları
l Hafif palet

BLUE'S Paneller/Sandviç Yapı Elemanları; alçı 
plaka, OSB, PVC, alüminyum vb. çeşitli  kabuk ve 
çekirdek malzemelerden oluşan, müşterilerini istediği 
özellikleri elde edecek şekilde,özel bir yapıştırma 
tekniği ile dayanıklı bir şekilde birleştirilmektedir.

Bu şekilde üretilen Sandviç Yapı Elemanları (Bileşik 
Yapı Elemanları, Kompozit Paneller, Sandviç Paneller, 
vb.) BLUE'S tescilli markası adı ile tanınmaktadır. 
BLUE'S Paneller müşteri gereksinimlerine uygun bir 
şekilde mukavemet,  ısı ve ses özellikleri göz önünde 
tutularak tasarlanmakta ve imal edilmektedir.
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ECOWOOL

Ravaber, taşyünü 56.000 m2‘si kapalı olmak üzere 
80.000 m2 alan üzerinde 110.000 ton kapasite 
ile kurulu tesislerde çeşitli ebat ve yoğunluklarda 
üretilmektedir.  Doğada bulunan volkanik kayaçlardan 
elde edilen bazalt taşının 1400 °C -1500 °C arasında 
eritilip elyaf haline getirilmesiyle oluşturulan %97 
oranında doğal madde içeren ısı, ses ve yangın 
yalıtım malzemesidir.

Taşyünleri, uzun lif yapısı sayesinde bünyesinde 
hapsettiği havanın düzenli dağılımını ve dış 
ortamdan ayrımını daha iyi sağlayarak maksimum 
seviyede yalıtım yapar.  Yapıların çatı, duvar, döşeme 
gibi detaylarının yanı sıra sanayi, tesisat ve gemi 
yalıtımında da kullanılır.  40-200 kg/m3 yoğunlukta 
üretilebilmektedir.  A1 sınıfından yanmaz malzeme 
olup kullanım sıcaklığı -55-°C/+760-°C aralığındadır.

Ayrıca,
Yüksek teknoloji sayesinde uzun elyaf yapısında 
ürün üretilebilmektedir.  Uzun elyaf yapısı kesim ve 
laminasyon işlemlerinde kenar ve yüzey düzgünlüğü 
sağlar. Hammadde bünyesindeki demir üretim 
sürecinde ayrıştırılabilmektedir. 
Kullanım Alanları: Bölme duvar, dış cephe, döşeme, 
çatı, tesisat, sanayi sektörü, gemi yalıtımı

Isı ve ses yalıtımı için yapıların ara bölme duvarlarında 
kullanılan, bileşiminde fenol, formaldehit türü 
kimyasal bileşenleri içermeyen, tamamen doğal 
reçine kullanılarak üretilmiş, koku ve tozuma 
minimuma indirilmiş özel taşyünüdür.

Esnektir, kolay uygulanır kusursuz  ısı ses ve yangın 
yalıtımı sağlar.

5 cm-10 cm kalınlıklar arasında üretilmektedir.

Teknik özellikler:

l A1 yangın dayanımına sahiptir.
l  Isı iletim katsayısı 0,036 W/mk'dir.
l  720 °C kullanım sıcaklığı olup  
     erime sıcaklığı 1.000 °C
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Mantolama Sistemleri

Blue’Safe Mavi Kale güçlü bir işbirliğinden doğan 
mükemmel bir dış cephe ısı yalıtım sistemidir. XPS 
malzemelerinin ilk üreticisi ve dünyada bu alandaki 
pazar lideri Dow Chemical,yapı kimyasalları ve 
cephe kaplamaları üretiminde Türkiye’nin lideri 
kuruluşu Kalekim A.Ş ve ısı yalıtım sistemlerinde 
uzman Mardav A.Ş tarafından pazara sunulmaktadır.

10 YIL GARANTİ’ye sahip Blue’Safe Mavi Kale 
Mantolama Paket sistemini oluşturan paket 
bileşimlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

l CE Belgesine sahip mükemmel ısı iletkenlik değeri 
  ile Shapemate IB ısı yalıtım levhası
l Belirteç Katkılı Blue’Safe Mavi Kale Yapıştırma 
  Harcı Kalefix
l Belirteç Katkılı Blue’Safe Mavi Kale Sıva Harcı 
  Kaleplast
l 160 gr/m2 ağırlığındaki Blue’Safe Mavi Kale File
l Blue’Safe Mavi Kale Dübel
l Yapı köşelerinini daha güçlü olmasını sağlayan 
  Blue’Safe Mavi Kale K-PVC
l Blue’Safe Mavi Kale güvencesi ile üretilen sistem 
  aksesuarları
l Blue’Safe Mavi Kale güvencesi ile üretilen son kat 
  kaplama ve boya çözümleri 
l ETAG004'e göre yangına karşı Davranış 
  Sınıfı B S1 d0

Promanto sayesinde hem ekonomik hem de 5  yıl ürün 
garantili mantolama paket sisteminden faydalanarak 
binalarınızda her mevsim enerji tasarrufu sağlanabilir.

Dow Chemical, Kalekim A.Ş. ve Mardav A.Ş. işbirliği 
ile pazara sunulan Promanto Mantolama Paket 
sistemini oluşturan paket bileşenleri  şu şekilde 
sıralanmaktadır.

l CE Belgesine sahip, mükemmel ısı iletkenlik değeri 
  ile Shapemate IB ısı yalıtım levhası
l Promanto Yapıştırma Harcı Profix
l Promanto Sıva Harcı Proplast
l 16 gr/m2 ağırlığındaki Promanto File
l Promanto Dübel
l Yapı köşelerinin daha güçlü olmasını sağlayan 
     Promantı K-PVC 
l Dekoratif Son Kat Kaplamalar
l Promanto Sistem Aksesuarları
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Isı yalıtım sistemlerinin performanslarının bütün 
olarak önemli olması sebebi ile; EPSMANTO sistemi 
ile pazara sunulan tüm ürünler Mardav markasının 
kalite ve güvencesini taşımaktadır.

EPSMANTO Paket Bileşenleri 
şu şekilde sıralanmaktadır:

l Mardav EPSMANTO Isı Yalıtım Levhası 
  Yapıştırma Harcı
l Mardav EPSMANTO Isı Yalıtım Levhası, 
  Giri yada Beyaz EPS
l Mardav EPSMANTO Dübel 
l Mardav EPSMANTO Isı Yalıtım Levhası Sıva Harcı
l Mardav EPSMANTO Köşe Profili, K-PVC
l Mardav EPSMANTO Donatı Filesi
l Mardav EPSMANTO Isı Yalıtım Levhası Sıva Harcı
l Mardav EPSMANTO Astar
l Mardav EPESMANTO Dekoratif Kaplama
l Son Kat Boya
l TSEN 13501-1 +A1:2013 Yangına Karşı 
  Davranış Sınıfı B S1 d0

Rock Manto Taşyünü Mantolama Sistemleri ile ısı 
yalıtımının yanı sıra mükemmel bir ses yalıtımı ve 
yangın yalıtımı da sağlanmış olur.  
Rock Manto Paket Bileşenleri şu şekilde 
sıralanmaktadır.

l Rock Manto Isı Yalıtım Levhası
l Rock Manto Yapıştırma Harcı
l Rock Manto Sıvı Harcı
l Rock Manto File
l Rock Manto Çelik Çivili Dübel
l Rock Manto Köşe Profili K PVC
l Dekoratif Son Kat Kaplamalar
l Rock Manto Sistem Aksesuarları*
l TSEN 13501-1+A1:2013 Yangına  Karşı 
  Davranış Sınıfı A2 S1 d0

"Mardav EPSMANTO Mantolama Sistemleri" 
markası ile sunulan sistem bileşenleri, EPSMANTO 
Isı Yalıtım Levhası, EPSMANTO Yapıştırma ve Sıva 
harcı, EPSMANTO Dübel, EPSMANTO Donatı Filesi 
ve EPSMANTO Fileli Köşe Profilinden oluşmaktadır. 
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Isı Yalıtım

Ravaflex
Elastomerik Kauçuk Köpükleri 

Ravaflex Elastomerik Kauçuk Köpüğü, kapalı 
gözenekli hücre yapısına ve yüksek buhar difüzyon 
direncine sahip bir yalıtım malzemesidir. En güncel 
teknolojiye ve en yüksek kapasiteye sahip LEED 
sertifikalı tesislerde üretilen Ravaflex Elastomerik 
Kauçuk Köpüğü, çoğunlukla yüksek yoğuşma riski 
bulunan yüzeylerde yalıtım amaçlı kullanılmaktadır.

Ravaflex Levha
Ravaflex Elastomerik Kauçuk Köpüğü Levhaları, 
farklı kalınlıklarda ve genişliklerde  levha olarak 
üretilmektedir. Düşük ısı iletkenliği, yüksek su buharı 
difüzyon direnci, B-s3-d0 yangın performans sınıfı 
ve esnek yapısıyla kolay uygulanabilirliği sayesinde 
mekanik tesisatlarda en çok tercih edilen yalıtım 
malzemesidir. Standart malzemenin yanı sıra UV 
ışınlarına  ve mekanik darbelere dayanımı arttırmak 
amacıyla Alüminyum Folyo, PVC/Alüminyum Folyo 
kaplamalı ürün seçenekleri de bulunmaktadır. Ayrıca 
uygulama kolaylığı sağlanması amacıyla kendinden 
yapışkanlı olarak da üretilmektedir. 

Ravaflex Boru
Ravaflex Elastomerik Kauçuk Köpüğü boruları 
tesisatlarda kolay ve doğru uygulama  yapılması 
amacıyla çeşitli çaplarda ve kalınlıklarda 
üretilmektedir. Düşük ısı iletkenliği, yüksek su buharı 
difüsyon direnci ve BL–s2-d0 yangın performans 
sınıfıyla boru hatlarında ısı yalıtım amacıyla kullanılır. 

Elastomerik Kauçuk Köpüğü 
Yalıtım Levhaları

Kendinden Yapışkanlı Elastomerik Kauçuk 
Köpüğü Yalıtım Levhaları

PVC/Aluminyum Folyo  Kaplamalı 
Elastomerik Kauçuk Köpüğü 

Yalıtım Levhaları

PVC/Aluminyum Folyo Kaplamalı 
Kendinden Yapışkanlı Elastomerik Kauçuk Köpüğü 

Yalıtım Levhaları

Alüminyum Folyo Kaplamalı
 Elastomerik Kauçuk 

Köpüğü Yalıtım Levhaları

Alüminyum Folyo Kaplamalı 
Kendinden Yapışkanlı Elastomerik Kauçuk 

Köpüğü Yalıtım Levhaları

Ravaflex Levha

Ravaflex AF

Ravaflex AC

Ravaflex SA

Ravaflex AF-SA

Ravaflex AC-SA

Yüksek 
Su Buharı 

Difuzyon Direnci

Mükemmel
Isı Yalıtımı

Yangın 
Güvenliği

EsnekElyaf 
İçermez

Çevre 
Dostu

Enerji 
Tasarrufu

CFC-HCFC 
İçermez 

Mükemmel Hücre 
Yapısı Teknolojisi

Uygulama
Kolaylığı

Ravaflex  Levha

Teknik Özellikler
Ravaflex  Boru

Teknik Özellikler BirimStandart

W/m.K

W/m.K

W/m.K

W/m.K

W/m.K

-

°C

-

-

-

-

%

-

-

Su Buharı Difizyonu  Direnç Katsayısı

Yangın Sınıfı

Sıcaklık Dayanımı

Çözülebilir Klor İyon Seviyesi

pH

Esneklik

Ozon 

Kapalı Hücre Yüzdesi

Kimyasallara Dayanımı (Yağ, Madeni Yağ)

Küf oluşumu ve koku

EN 12086

EN 13501-1

EN 14706

EN 13468

EN 13468

Isı İletkenlik Katsayısı (λ) EN 12667

0,032 (-20°C)

0,034 (0°C)

0,036  (20°C)

0,038  (40°C)

0,040 (+60°C)

μ ≥ 10.000

B – s3 – d0

max.+110

500

6 - 8

Mükemmel

İyi

>90

iyi

Yoktur

0,032 (-20°C)

0,034 (0°C)

0,036  (20°C)

0,038  (40°C)

0,040 (+60°C)

μ ≥ 7.000

BL -s2-d0

max.+120

500

6 -8

Mükemmel

İyi

>90

iyi

Yoktur

Ravaflex Levha

Ravaflex levhaları TS EN 14304:2009 standardına uygun olarak üretilmektedir.

Teknik Özellikler BirimStandart

W/m.K

W/m.K

W/m.K

W/m.K

W/m.K

-

°C

-

-

-

-

%

-

-

Su Buharı Difizyonu  Direnç Katsayısı

Yangın Sınıfı

Sıcaklık Dayanımı

Çözülebilir Klor İyon Seviyesi

pH

Esneklik

Ozon 

Kapalı Hücre Yüzdesi

Kimyasallara Dayanımı (Yağ, Madeni Yağ)

Küf oluşumu ve koku

EN 13469

EN 13501-1

EN 14707

EN 13468

EN 13468

Isı İletkenlik Katsayısı (λ) EN ISO 8497

Ravaflex Boru

Ravaflex levhaları TS EN 14304:2009 standardına uygun olarak üretilmektedir.
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Isı Yalıtım

RAVABER SY BATTANİYE 
Ravaber Seramik Yünü Battaniye, yüksek sıcaklıkta 
eritilen silis ve alüminadan oluşturulan elyafların 
basınç ile çeşitli kalınlıklarda ve yoğunluklarda şilte 
formu verilmesiyle elde edilen üründür.

Ürün Özelliği
 • Yüksek gerilme direnci ve yüksek elastikiyet 
• Düşük ısıl iletkenlik değeri 
• Yüksek ısıl direnç değeri 
• İyi ses yalıtım özelliği 
• Düşük sıcaklık depolama 
• Yüksek sıcaklıkta minimum küçülme 
• Termal şoktan etkilenmez

SERAMİK YÜNÜ

Ravaber Seramik Yünü, 650°C - 1460°C arası 
uygulamalar için spun (döndürüp bükülerek) üretilen 
uzun, esnek ve birlikte dokunmuş liflerden oluşan bir 
ısı yalıtım malzemesidir.  Seramik yünü; alüminyum, 
silis, zirkonyum ham maddelerinin homojen bir 
şekilde karıştırılıp yüksek sıcaklıkta eritildikten sonra 
hızla dönen disklere çarptırılarak elyaf oluşturulması 
ile elde edilir.
Ravaber Seramik Yünü battaniye endüstriyel 
fırın izolasyonlarında, kazan boru ve bacaların 
izolasyonunda, her türlü yüksek sıcaklık gerektiren 
teknik izolasyonlarda kullanılır.
Ravaber Seramik Yünü, buhardan kimyasallardan 
(fosforik ve hidroflorik asit ile Na2O, K2O  gibi güçlü 
alkaliler haricinde) etkilenmez. Isıl ve karakteristik 
özellikleri ıslatılıp kurutulduktan sonra değişmez ve  
aynı ısı yalıtım özelliklerini korur.

Özel Üretim teknolojisi  sayesinde uzun lif yapısına 
sahip olan Ravaber Seramik Yünü, bu özelliği 
sayesinde hiçbir kimyasal bağlayıcıya ihtiyaç 
olmadan üretilmektedir.
Teknik yalıtımda 1460°C sıcaklığa kadar ısı 
yalıtımı yapabilme özelliği sayesinde endüstriyel 
kullanımlarda enerji tasarrufu sağlamaktadır. Yüksek 
derece ısı yalıtım özelliğinin yanı sıra mükemmel ses 
ve yangın yalıtımı yapabilmektedir. 

RAVABER SY BIOSOLUBLE 
Ravaber Biosoluble Seramik Yünü, yüksek saflıkta 
kalsiyum, magnezyum ve silika karışımlarından 
üretilen ve yüksek sıcaklıkta çözünebilir elyaflardan 
mamul bir üründür. Bu sayede insan ve doğa dostu 
bir üründür.

Ürün Özelliği 
• Düşük ısıl iletkenlik değeri 
• Yüksek ısıl direnç değeri 
• Yüksek gerilme direnci
• Yüksek sıcaklıklarda uzun süre yalıtım ve dayanım 
özelliği

Kullanım Alanları 
• Fırın yalıtımı
• Ev aletleri (Fırın) 
• Genleşme derziKullanım Alanları 

• Endüstriyel fırın izolasyonu 
• Seramik - Cam endüstrisi 
• Demir çelik endüstrisi 
• Döküm endüstrisi
• Çimento endüstrisi 
• Endüstriyel fırın izolasyonu 
• Çelik kapı - Yangın kapısı
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Yalıtımlı Cephe Çözümleri

BLUE'S Decor dış cephe profilleri, eski ve yeni, 
yalıtımlı ya da yalıtımsız her binada estetik 
çözümler oluşturmak amacıyla kolay ve süratle 
uygulanabilecek dekoratif bir çözümdür. Çekirdek 
malzemesi Styrofoam'dur. Su ve mekanik etkilere 
dayanıklıdır. Üzerindeki akrilik veya çimento bazlı 
sıva tabakası güneşin UV etkilerine karşı koruma 
sağlar, çatlama ve yaşlanması önleyerek dış koşullara 
karşı dayanımı artırır. Silme profilleri, yalı baskısı 
köşe profili, payanda ve söveler olmak üzere çeşitli 
profilleri mevcuttur.

l Uygulaması temiz, hızlı ve kolaydır.
l Yüksek mukavemetlidir.
l Hafif ve kolayca taşınabilir.
l Kullanımı kolaydır, işçilik maliyeti ve zamandan 
 tasarruf sağlar.

BLUE'S DECOR (Özel Dizayn Cephe Çözümleri)

Standart ürünler haricinde projenin veya müşterilerin 
ihtiyacına göre ekstra bir maliyet getirmeden 
üretilebilen cephe çözümleridir.
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Çatı ve Su Yalıtımı

Türkiye'nin modern polimer bitümlü membran 
tesisinde üretilen Stoper membran ile her türlü yapı 
tipinde ve detayında ideal çözüme sahip olabilirsiniz.

APP ( Ataktik Polipropilen ) katkılı polimer bitümlü örtülerdir.
Özellikleri
l Yüksek oranda polimer katkısı.
l Yüksek ısıl dayanım özelliği.
-5°C soğukta bükülme dayanımı, +120°C sıcaklık dayanımı

APP ( Ataktik Polipropilen ) katkılı polimer bitümlü örtülerdir.
Özellikleri
l Yüksek oranda polimer katkısı.
l Yüksek ısıl dayanım özelliği.
l -10°C soğukta bükülme dayanımı, +120°C sıcaklık dayanımı

SBS ( Styrene Butadiene Styrene ) katkılı polimer bitümlü 
örtülerdir.
Özellikleri
l Elastik özellikler sahip bitüm yapısı.
l Yüksek oranda polimer katkısı.
l Mükemmel soğuk – sıcak dayanımı
l -20°C soğukta bükülme dayanımı, +100°C sıcaklık dayanımı

Özel son kat kaplaması ile serin çatılar inşaa etmenizi sağlar.

SBS ( Styrene Butadiene Styrene ) veya APP ( Ataktik 
Polipropilen ) ile modifiye edilmiş,özel kök gelişimini önleyici 
katkılar ilave edilmiş polimer bitümlü örtülerdir .

Stoper Köprü, viyadük ve yol uygulamaları için özel tasarlanmış 
APP ( Ataktik Polipropilen ) katkılı membran.

Kendinden yapışkanlı SBS ( Styrene Butadiene Styrene ) katkılı 
bitümlü örtüdür.
 Özellikleri
l Kolay soy, yapıştır tasarımı
l Yüksek ısıl dayanım özelliği
l -20°C soğutma bükülme dayanımı, +100°C sıcaklık dayanımı

Koruma betonu gerektirmeyen özel temel ve perde çözümleri.

pla

+pla

ela

cool

garden

sticky

proof

via

STOPER membran ile 
her türlü yapı tipinde ve 
detayında ideal su yalıtımı 
çözümüne sahip olabilirsiniz.

SU YALITIMINDA
ÇÖZÜM ORTAĞINIZ
STOPER MEMBRAN
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Çatı ve Su Yalıtımı

Türkiye'nin modern polimer bitümlü membran 
tesisinde üretilen Bitümex membran ile her türlü yapı 
tipinde ve detayında ideal çözüme sahip olabilirsiniz. 
Rekabetçi ve kaliteli Bitümex mebran Stoper 
Fabrika'da üretilmektedir.

APP ( Ataktik Polipropilen ) katkılı polimer bitümlü örtülerdir. 

Özellikleri
l Plastik özelliklere sahip bitüm yapısı.
l Yüksek oranda polimer katkısı.
l Yüksek ısıl dayanım özelliği.
l -10°C soğukta bükülme dayanımı, +120°C sıcaklık dayanımı

APP ( Ataktik Polipropilen ) katkılı polimer bitümlü örtülerdir. 

Özellikleri
l Plastik özelliklere sahip bitüm yapısı.
l Yüksek oranda polimer katkısı.
l Yüksek ısıl dayanım özelliği.
l -10°C soğukta bükülme dayanımı, +120°C sıcaklık dayanımı

SBS ( Styrene Butadiene Styrene ) katkılı polimer bitümlü 
örtülerdir. 

Özellikleri
l Elastik özellikler sahip bitüm yapısı.
l Yüksek oranda polimer katkısı.
l Mükemmel soğuk – sıcak dayanımı
l -20°C soğukta bükülme dayanımı, +100°C sıcaklık dayanımı 
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POLİÜRE SİSTEMLERİ

Kırma çatılarda kiremit altında, çelik çatılarda yalıtım 
malzemesinin altında ve kaplamaya göre üstünde,  
giydirme cephe ve yalı baskı (siding) uygulamalarında 
ise ısı yalıtımı ile kaplama yüzeyi arasında nefes alan 
su yalıtım örtüsü olarak kullanılır.

DuPont araştırma ve geliştirme çalışmaları sonucu; 
Tyvek® Nefes Alan Su Yalıtım Örtüleri yapı sektörünün 
hizmetine sunulmuş ve performansı kanıtlanmıştır. 
Tyvek® Nefes Alan Su Yalıtım Örtülerinin kullanımı ile 
saçaklarda havalandırma detaylarına olan gereksinim 
ortadan kalkar. %100 HDPE malzemesi ve ısıl bağlı 
sık örgü yapısı sayesinde dış ortamda bulunan 
soğuk havanın çatı arasına girmesi engellenir ve 
konveksiyon(taşınım) yolu ile iletilen ısı kaybı önlenir. 

Hızlı kürlenme süresi, yüzeye yapışma mukavemeti 
ve darbeye dayanım mukavemeti sayesinde poliüre, 
su yalıtım pazarında her geçen yıl daha fazla pay 
almaktadır. Ravago’nun üretim bilgisi ve Mardav’ın 
yalıtım tecrübesi ile hem saf hem hibrit ürünlerimiz 
projelere çözüm ortağı oluyor. 

Uygulama hızına ve uygulandıktan sonra kullanıma 
alınma hızına bakıldığında rakipsiz olan poliüre 
sistemleri ahşaptan çeliğe kadar çok geniş bir 
yelpazadeki ürüne uygulanabilir. Doğru yüzey 
hazırlığı, uygun astar seçimi ve iyi bir uygulama ekibi 
ile bina ömrü kadar yalıtım sağlanabilir.

Öncelikli uygulama alanı teras olan poliüre, perde 
yalıtımında da hızı ile diğer ürünlerden ayrışmaktadır.

Özellikleri

l Yüksek mukavemetli %100 HDPE (High Density 
  Polyethylene)
l Isıl bağlı mikro gözenekli yapı
l Daimi buhar geçirgen yapı (Sd=0,02m.)
l Yüksek su yalıtım özelliği (1.5m.s.s.)
l Yüksek UV ve ısı dayanımı (-73°C/+100°C)
l Rüzgar bariyeri
l A2 test raporlu nefes alan su yalıtım örtüsü.
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Çatı ve Su Yalıtımı

Gebze Organize Sayani Bölgesi'nde 44.000 m2 

üzerine kurulu 10 milyon m2 üretim kapasitesine sahip 
modern üretim tesislerinde TSE, CE. EN ve ISO 9001 
standartlarına uygun üretim gerçekleştirmektedir.

Alman VWS Multipan ortaklığında kurulan Multiplan 
Yalıtım Sistemleri, PVC'de 40 yıllık bilgi birikimi ve 
uzman mühendislerden oluşan AR-GE grubunun 
çalışmaları ile yapı sektörüne yönelik yeni ürünler 
geliştirilmektedir.

2011 yılında DOW Chemicals ile birlikte yapılan 
çalışmalar sonucunda ilk kez TPO su yalıtım 
membranı üretimi yapılmıştır.

Mardav ile 2012'de yaptığı distribitörlük anlaşması 
ile büyüme yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam 
etmiştir.

ÇATI
MULTIPLAN FG / GGV 

Atmosfer koşullarına ve güneş ışıklarına dayanıklı, 
polyester donatılı, sıcak hava kaynağı ile birleştirilen, 
yumuşak PVC su yalıtım membranıdır. Multiplan FG 
serisi ve geotekstil lamineli GGV serisi PVC su yalıtım 
membranları özellikle zorlu hava şartlarına ve güneş 
ışınlarına maruz kalan tüm çatılarda kullanılmak üzere 
geliştirilmiştir.

MULTIPAN TPO / TPOV

Multiplan TPO atmosfer koşullarına ve güneş 
ışınlarına dayanıklı, donatılı, sıcak hava kaynağı ile 
birleştirilen, termoplastik poliolefin esaslı su yalıtım 
membranıdır. Multiplan TPO ve geotekstil lamineli 
TPO-V serisi membranlar zorlu hava koşullarına ve 
güneş ışınlarına maruz kalan tüm çatılarda su yalıtımı 
sağlamak için tasarlanmıştır. Yansıtıcılığı sayesinde 
%80'e varan enerji tasarrufu sağlar.

MULTIPLAN EVA

Multiplan EVA uzun ömürlü tek kat su yalıtım 
membranıdır. Güçlü moleküler yapısı sayesinde 
ürünün uzun yıllar stabil ve dayanıklı olmasını sağlar.
Multiplan EVA ile geliştilmiş PVC membranlar yalıtım 
anlamında kesin ve net çözümler sunmaktadır. Ayrıca 
Multiplan EVA; gelişmiş kimyasal,ısı ve UV direnci ile 
uzun vadeli kaynak kabiliyeti de sağlamaktadır.

Kullanım Alanları

Hafif metal çatılar, ısı yalıtımlı ve ısı yalıtımsız çatılar,
kubbe veya farklı geometrik şekilli beton veya çelik 
çatılar.

TEMEL / PERDE / TÜNEL
MULTİPLAN BA

Multiplan BA, her türlü yapının temel bohçalama ve 
üzeri kapanan su yalıtımı detaylarında kullanılabilen, 
UV dayanımsız, donatısız, sıcak hava kaynağı ile 
birleşen, yumuşak ve homojen PVC su yalıtım 
membranıdır.

Kullanım Alanları

l Her türlü yapının üstü kapanan, balastlı  
  ( çakıl, toprak, şap, seramik vb.) çatıları,
l UV'den korunmuş ve üstü kapanan her türlü detay 
  (teras ve balkonlar) uygulamaları,
l Temel perde uygulamaları,
l Bahçe Teraslar

MUTİPLAN BA-T

Açık renkli sinyal tabakalı esnek polivinil klorürden 
(PVC) imal edilmiş sıcak hava kaynağı ile birleştirilen, 
yumuşak su yalıtım membranıdır.

Kullanım Alanları

l Her türlü tünel, metro uygulamaları,
l Depolama ve beton koruma sistemleri
l Yeraltı yapıları su yalıtımında kullanıma uygundur.
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MULTİPROVEN/ MULTİPROVEN PLUS 

MultiProven, ek yerlerinde kendinden yapışkanlı 
yüzeye sahip, bir yüzüne keçe lamine edilmiş 
ve uygulanılan yüzeye tamamen ve kalıcı olarak 
yapışan,  kompozit yapılı polyolefin (FPO) su 
yalıtım membranıdır. MultiProven beton dökümü ve 
donatı yerleştirilmesi öncesinde tamamen yapışkan 
ek yerleri sayesinde herhangi bir ısı kaynağı 
kullanılmadan uygulanabilmektedir. Akrilik bantlar 
yardımı ile uygulaması kolay olup hızlı, güvenli ve 
ekonomik çözümler sunmaktadır.

MultiProven Plus ise, tek yüzeyine kimyasal işlem 
görmüş, özel keçe lamine edilmiş kendini onaran 
su yalıtım membranıdır. MultiProven Plus, uygulama 
esnasında oluşabilecek delinme ve yırtılmaya karşı, 
keçe yapısında bulunan kimyasal sayesinde delinen 
yerde kristalize olarak kendini onarmaktadır.

Özellikleri ve avantajları;
 
l Temel beton dökümü ve  demir donatı montajı 
  öncesinde uygulanır. 
l Kaynak gerektirmez. 
l Uygulandığı yüzeye tamamen ve kalıcı olarak yapışır.
l Yapışkanlı ek yerleri sayesinde uygulaması 
  kolaydır.
l  Hızlı ve güvenli uygulama imkanı ile ekonomiktir. 
l  Beton ve membran arasında suyun yatay olarak 
  hareket etmesini engeller. 
l  İklim koşullarına dayanıklıdır ve limitli UV 
  dayanımı vardır. 
l  Astar gerektirmez. 
l  Yüksek çekme dayanımı ve uzamaya sahiptir. 
l  Düşük sıcaklıklarda dahi yüksek elastikiyete 
  sahiptir. 
l  Mekanik darbe dayanımı yüksektir. 
l  Yeraltı suyu ve toprakta bulunan agresif
  kimyasallara dayanıklıdır.

YAPAY GÖL ve GÖLETLER
MULTIPLAN T, TG

Multiplan T serisi, dekoratif amaçlı göletler, balık 
göletleri ve bahçe göletlerinin yalıtımında kullanılır. 
Güneş ışınlarına, atmosfer koşullarına, bitki köklerine 
ve kimyasallara dayanıklı olarak donatısız ( T serisi) 
ve polyester donatılı  (TG serisi) üretilmektedir.

Kullanım Alanları

Yapay gel ve göletler, sulama kanalları, barajlar ve su 
yapıları.

SU YAPILARI
MAVİSU

İçme suyu ve kullanma suyu depolarının 
izolasyonunda son kat olarak kullanılan, içme suyu ile 
temasa uygunluk sertifikasına sahip, UV dayanımsız 
su yalıtım membranıdır.

Kullanım Alanları

Bina içindeki ve dışındaki her türlü içme ve kullanma 
suyu depolarında kullanılır.
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Çatı ve Su Yalıtımı

Isı, su, yangın ve ses yalıtımı icin uretilmiş olan 
sandvic paneller genelde ic ve dış metal levha 
(Boyalı Galvaniz Sac, Naturel Aluminyum, Boyalı 
Aluminyum, Paslanmaz Celik ) arasına yapıştırılmış 
Mineralyun (Taşyunu, Camyunu) + EPS veya enjekte 
edilmiş Poliuretan (PUR), Poliizosiyanurat (PIR) 
cekirdeğinden oluşur. 

Boyalı galvaniz sac ve aluminyum levhalar Coil 
Coating tekniği ile boyanır. Metallerin yuzeyleri de 
gıda tuzuğune uygun; Polyester (PE), Polyviniliden 
Fluorid (PVDF), Plastisol (PVC-P), Poliuretan (PUR) 
boya ile kaplanır.

Son teknoloji ile uretilen Ravapanel Çatı ve 
Ravapanel Cephe Sandvic Panellerimizde ic dolgu 
malzemesi olarak kullanılan mineralyunler; basma 
mukavemetini artırmak icin dilimlenerek levha 
yuzeyine dik olarak yerleştirilir. PIR dolgu malzemesi 
yangın geciktirici ve duman oluşumunu duşuren 
kimyasallarla desteklenmiş Poliuretan urunlerimizdir.
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En iyi çözümü belirlemek ve mekana en uygun tavanı 
seçmek için bazı kriterlere dikkat etmek gerekir. 
Akustik, yangın dayanımı, hijyen, temizlenebilirlik, 
kullanım ömrü, sökülüp takılabilirlik nem dayanımı gibi 
kriterler tasarım aşamasında ve ürün seçiminde göz 
önünde bulundurulması gereken önemli konulardır. 

l Taşyünü asma tavan konusunda dünya lideri 
  Armstrong,
l Metal Asma tavan konusunda Armstrong ORCAL
l Özel Dizayn Metal tavanlar konusunda dünya lideri 
    Armstrong GEMA
l  Ahşap Asma Tavanlar konusunda 
  Armstrong 

ARMSTRONG 
PRELUDE 24 SYSYEM S 
TAŞIYICI SİSTEMLERİ
Güçlü ve Hafif 

l  PeakForm patentli, taşıyıcıların artırılmış 
sağlamlığı ile beraber denge performanslarında 
da ciddi iyileştirmeler sağlanmıştır.

l  Ana ve tali taşıyıcılar, montaj boyunca ekstra 
burulma ve stabilite sağlamaktadır.

l  EN 13964:2004 / A1:2006 standartına göre 
  L / 500'de max. 4mm eğilme özelliğine sahip, 

Class1 sertifikalı taşıyıcıdır.
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Dizayn ve Dekorasyon

STANDART SİSTEMLER
Clip-in sistemler

Clip-in paneller alüminyum ve galvanize olmak 
üzeri iki şekilde üretilir. Perforeli ve akustik kumaşlı 
üretilebilir.

RAL 9016 standart renk olup, ayrıca istenilen her 
türlü RAL renkte imal edilebilir. Modüler sistemlerdir. 
Rahatlıkla sökülüp takılabilir. 600x600 mm ve 
300x300 mm ebatları standarttır.

Lay in Sistemler

Taşıyıcısı T24 veya T15 olarak uygulanabilir. Oturmalı 
ve sarkmalı paneller alüminyum ve galvanize olmak 
üzere iki şekilde üretilir.  Perforeli ve akustik kumaşlı 
üretilebilir. RAL 9016 standart renk olup, istenilen 
her türlü renkte imal edilebilir. Modüler sistemlerdir. 
Rahatlıkla sökülüp takılabilir. 600x600 mm ebatları 
standarttır.

ÖZEL EBATLI SİSTEMLER

Clip in, hook on, bandraster
Taşıyıcı sistem clip in, hook on, bandraster olabilir.
300x2000 mm ebatları arasındaki her ölçü yapılabilir.

ÖZEL ÜRÜNLER

Genleştirilmiş Sistemler
Galvaniz, alüminyum veya DKP'den mamül, farklı 
boşluklu özel sistemlerdir.

Kafes sistem
Alüminyumdan mamül özel ürünler, farklı ebatlarda 
boşluklu 600x600 mm ebatlıdır.

Lineer sistem
Alüminyumdan mamül özel ürünler, tamamen 
mekana uygun lineer bir şekilde dizayn edilir.

BLUE'S VİNİL

Lamine alçı levha plakalar 600x600x8 mm ve 9,5 
mm ebatlıdır.
Yüzeyi kırçıllı ve düz olmak üzere iki tipe sahiptir.
Arka yüzeyi alüminyum folyo kaplıdır.
T24 taşıyıcı sistemler ile kullanılabilir.
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Akustik düzenleme ve ses yalıtımı sistemleri

PROSONIC® ürün serileri, konutlarda, ofis, hastane, 
okul, müzik odaları, stüdyo gibi iş alanlarında, sinema, 
tiyatro, bowling salonu, home sinema gibi eğlence 
mekanlarında, kısacası tüm yaşam alanlarımızda 
gerekli akustik konfor ve ses yalıtımı sağlayacak 
çözümleri oluşturmak üzere geliştirilmiştir. 

PROSONIC® ürünleri, yüksek yoğunluklu homojen 
ve heterojen PU köpükler ile bunların bariyerli, 3D 
şekillendirilmiş ya da son kat kullanımı için dekoratif 
kumaş lamine edilmiş türevleri ile ses köprüsü bandı, 
yapıştırıcı gibi tamamlayıcı ürünlerden oluşmaktadır.

PROSONIC EB

Yüksek yoğunluğa sahip poliüretan bazlı ses yalıtım 
malzemesidir. Farklı kalınlıklarda ürün seçenekleri 
bulunmaktadır. Özellikle konut, otel vb. alanlarda, 
döşemelerde ve bölme duvarlarda ses yalıtım 
çözümleri sunar.

PROSONIC FX

Poliüretan bazlı yangın dayanımı sunan ses yalıtımı 
malzemesidir. Yüksek yangın dayanımı istenen 
yerlerde kullanılır.

PROSONIC TX

Poliüretan bazlı, kumaş kaplı, yüksek yangın 
dayanımı sunan ses yalıtım ve akustik düzenleme 
malzemesidir. Son kat ürünü olarak kullanılır. Farklı 
renk seçenekleri bulunmaktadır. Ofis, otel, sinema 
salonları vb. alanlarda kullanılır.

PROSONIC PFX30 ve SFX50

Poliüretan bazlı, yangın dayanımı olan 2,5 mm 
PVC bariyerli ses yalıtım malzemesidir. Tek ve 
çift katmanlı olarak 32,5 mm ve 52,5 mm kalınlık 
seçenekleri bulunmaktadır. Hastane, jeneratör 
odaları, laboratuvarlar vb. alanlarda yoğun olarak 
kullanılmaktadır.

PROSONIC VL50/10

Poliüretan bazlı, yangın dayanımı yüksek, yüzeyi 3 
boyutlu olarak viyol formunda şekillendirilmiş olan 
ses yalıtım ve akustik düzenleme malzemesidir. Spor 
salonları, müzik stüdyoları, jeneratör, IT odaları ve 
restaurant gibi alanlarda yaygın kullanıma sahiptir.
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Dizayn ve Dekorasyon

STANDART SİSTEMLER
Kullanım Alanları:

Ravboard sisteminin sayısız şekilde kullanım alanı 
vardır. Üzelerine seramik, mermer, taş veya muadili 
hayal edebileceğiniz ürünler ile kaplanabilen temel 
yapı elamanı olarak kullanılır. Banyo mobilyaları 
olarak raf, vitrin, küvet duvarı, duş kabinleri...

Spa uygulamalarında: duş kabinleri, merdivenler, 
oturma grupları, ısıtılmış yataklar, buhar kabinleri, 
yaratıcı tasarımlar olarak kullanılır.

Önemli avantajlarından biri de renevasyon 
çalışmalarında ortaya çıkar.

DÜZ LEVHALAR

Eski ve yenilenmesi gereken ıslak mekanlar için ideal 
bir çözümdür. Fayansları kaldırmadan veya kot farkı 
var ise ince levhalar kullanarak kot farkını ortadan 
kaldırarak pratik ve hızlı çözüm getirir. Bunun yanında 
mekanın ısı yalıtımını gerçekleştirerek nemlenmeyi 
engeller ve sağlıklı bir ortam oluştur

FONKSİYONEL LEVHALAR

Özellikle yuvarlak geometrili tasarımlar için üretilmiştir. 
Birçok yaratıcı tasarımı fonksiyonel levhalar ile hayata 
geçirebilirsiniz.

TESİSAT

Tesisatı oluşturan boruların ve elamanlarının 
gizlenmesinde kullanılır. Pratik ve hızlı oluşundan 
zamandan ve işçilikten tasarruf sağlar. Aynı zamanda 
mükemmel yüzeyi sayesinde fayans uygulamları için 
eşsiz bir malzemedir.

Ebatlandırma

RAVBOARD levhaları testere 
veya dekupaj makinesi ile istenilen 
ölçülerde pratik ve hızlı bir şekilde 

ebatlandırılır.

Yapıştırma

DOW Insta-Stik yapıştırıcısı 
kullanılarak malzemelerin birbiri ve 
duvar ile mukavemetli bir şekilde 

yapışması sağlanır.

Rötuşlama

Ek yerlerine su geçirimsiz sıva
ve file bandı ile tamir 
uygulaması yapılır.

Kaplama

Son kat uygulamasına hazır 
hale getirilen RAVBOARD yapı 

elemanları dekoratif olarak 
seramik ve cam mozaik ile 

kaplanarak uygulama bitirilir.
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Giydirme Cepheler

Trespa Meteon panelleri nefes alan cephe kaplama 
sistemi oluşturmak için kullanılan dekoratif özellikli, 
B1 yangın sınıfı sertifikasına sahip malzemelerdir. 
Cephe kaplama sisteminin montajında öncelikli 
bir ısı, su yalıtımı ve alt kontrüksiyon yapılmasının 
ardından Trespa Meteon Cephe Kaplama Panelleri 
cepheye monte edilmektedir. Trespa Meteon 
panellerinin montajı görünür ve gizli taşıyıcılı 
sistemler ile de yapılabileceği gibi yapıştırma sistemi 
ile de yapılabilmektedir. 

l Trespa Meteon panelleri ahşap talaşının reçine ile 
hamur haline getirilerek yüksek ısı basıncı altında  
preslenmesi ile elde edilir.

l  Standart Panel Kalınlıkları: 6; 8 ;10; 13 mm

l  Standart Panel Boyutları: 3650x1860 mm; 
  2550x1860 mm; 3050x1530 mm; 4270x2130 mm

l  Trespa Meteon panelleri  67 adet düz, 14 adet 
metalik, 27 adet ahşap ve 12 adet naturel, 9 adet 
Lumen renk seçeneği sahiptir. Bu renkler pigment 
ile renklendirilmiş reçine oluşturmaktadır ve 
dekoratif yüzeyi panelin kendisine entegre haldedir. 
Panellerin yüzeyine uygulanan Trespa patentli 
Elektron Bombardımanı Kürü (EBC) ile panellere 10 
yıl renk solmazlığı garantisi verilmektedir.

l Trespa Meteon panelleri 5 değişik yüzey seçeneği 
serisi ile farklı renk ve doku alternatifi sunmaktadır. 
Satin, Rock, Gloss, Matt-Rock, Matt.  

l   Trespa Meteon panelleri dış hava şartlarına karşı 
dayanıklıdır. Güneş ışığı, yağmur, asit yağmuru 
panellerin dış yüzeyini ve iç dokusunu etkilemez. 
Geniş spektrumlu ve hızlı hava sıcaklığı değişimleri 
(-20°C den 80°C) panellerin özelliklerini ve 
görüşünü değiştirmez.

l Trespa Meteon panellerinin gözeneksiz, düz 
yüzeyleri ve panel kesitleri panellerin yüzeylerinin kir 
tutmayıp kolaylıkla temizlenmesini sağlamaktadır.

l Kullanım alanları: Cephe Kaplama, tabelalar, balkon
  ve merdiven altları, balkon korkulukları, parapetler, 
  vb...
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Giydirme Cepheler

STRÜKTÜREL CEPHE&YALITIM CAMI

Strüktürel cephe uygulamalarında, bonding olarak da 
adlandırılan camı alüminyum çerçeveye yapıştırma 
işlemi için Silikon kullanılmaktadır. 

Sahip olduğu UV dayanımı, elastikiyet, yapışma 
gücü, hava şartlarına dayanıklılık ve uzun yıllar 
performans gösterebilmek özellikleri sayesinde 
Silikon, bu işlevi yerine getirebilecek tek malzemedir. 
Silikon konusunda, 50 yılı aşkın teknolojik liderliğiyle 
Dowsil™ yaratıcı, estetik ve uzun ömürlü cephe 
sistemlerine imza atmaktadır. 

Dowsil™ ısıcam dolgu silikonları Strüktürel cephelerin 
mimari yalıtım camı ünitelerinde kullanılmaktadır. UV 
dayanımı sayesinde silikon, bu tür uygulamalarda 
ikincil sızdırmazlık malzemesi olarak öne çıkmaktadır. 
Dowsil™ teknolojisi ile geliştirilen yeni versiyonlar 
da gaz dolumu yüksek performanslı yalıtım camı 
üniteleri için çözüm getirmektedir. 

CEPHE & DOĞRAMA SIZDIRMAZLIĞI

Alüminyum, cam, taş gibi cephe kaplama 
malzemelerinin derz dolgularında ve kapı pencere 
gibi doğrama elemanlarının montajında uzun ömürlü 
performansı, esneme kabiliyeti ve sızdırmazlık 
özellikleri nedeniyle silikon en doğru ve alternatifsiz 
çözümdür. 

YAPI DERZLERİ

Esnekliği uzun, servis ömrü, UV dayanımı gibi üstün 
özellikleri nedeniyle inşaat derzlerinde ve farklı yapı 
elemanlarının birleşim detaylarında silikonun geniş 
bir kullanım alanı bulunmaktadır. 

GENEL AMAÇLI KULLANIM

Silikon; dekorasyon, mobilya, akvaryum, cam, ayna 
montajı ve temiz oda uygulamalarında da sızdırmazlık 
elemanı, derz dolgu mastiği ve yapıştırıcı olarak bir 
çok kullanım alanına sahiptir. 

Silikon teknolojisinin lider Dowsil™; farklı amaçlar 
için, farklı üstün özelliklere sahip silikon ürünlerini 
portföyünde bulundurmaktadır. 
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Altyapı Çözümleri

Geosentetikler, geniş ürün yelpazesiyle yol ve demiryolu 
inşaatı, hidrolik yapılar ve tüneller, güçlendirilmiş toprak 
işleri ve diğer çeşitli uygulamalara ilişkin sorunların 
giderilmesini amaçlayan özelleştirilmiş sistem çözümleri 
sunar. 

Ayırma, filtreleme, koruma ve güçlendirme alanında 
yüksek fonksiyonel performans sağlamak üzere 
özel olarak tasarlanmış örgülü-örgüsüz geotekstil ve 
geogrid ürünlerinden oluşan geniş bir ürün çeşitliliği 
sunar. Ayrıca bu ürün portföyü, drenaj kompozitleri, 
erozyon koruma matları ve asfalt kaplama işlemleri 
için özel tasarlanmış ürünlerle de desteklenmektedir. 

AYIRMA, FİLTRASYON, KORUMA

UV-dayanımlı polipropilenden üretilen mekanik bağlı 
sonsuz lifli örgüsüz geotekstillerdir.

ZEMİN GÜÇLENDİRME

Polyester veya polipropilen içerikli örgülü geotekstiller, 
geogridler ve geokompozitler ile zemin yapıları için 
çözümler sunmaktadır. 

DRENAJ ÇÖZÜMLERİ

Geonet veya Polipropilen monofilamentlerin tek veya 
çift tarafının geotekstil ile kaplanması şeklinde imal 
edilen kompozitler mükemmel bir drenaj kapasitesi 
sunmaktadır.

YOL ONARIMI

Cam elyafı ve geotekstilden imal edilen ve 
çukurların oluşmasını önleme amaçlı  olarak 
kullanılan kompozitlerdir.

SU YAPILARI ÇÖZÜMLERİ

Geotube ürünleri ile dalgakıran ve kıyı koruma amaçlı 
çözümler sunulmaktadır. Ayrıca Geotube Dewatering 
ürünleri ile kentsel lağım, deniz-göl çökeltileri, 
endüstriyel atıkların muhafaza ve susuzlaştırılması 
amaçlı çözümler sunulmaktadır.
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