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Yalıtım Malzemeleri  Isolation Materials

Yalıtım ısı transferini yavaşlatabilecek herhangi bir malze-
medir. Bütün yalıtım malzemelerinin önemli bileşeni sabit 
havadır. Durgun hava zayıf bir iletkendir. Ancak hava asla 
durgun değildir. Isı hava boşluğu genişliğince, iletim veya 
iletim, taşınım ve ışınım yolu ile aktarılır. Radyasyon yolu 
Isı transferi hem büyük ölçüde hem mesafeye hem de dış 
yüzeylerin yansıtıcılığına bağlıdır. 

Enerji teknolojisi dinamik bir toplum için çok önemlidir, 
ancak C0

2
 emisyonlarının neden olduğu küresel ısınma 

şimdilerde toplumları mevcut üretim ve kullanım model-
lerinde değişikliğe gitmeye zorlamaktadır. Enerjimizin yarısı 
binalarda kullanılır, bu da enerji verimliliği ile başlayan C0

2 

yayılımlarının (emisyon) azaltılmasına yönelik önlemlere 
ağırlık verilmesi gerekliliğini mükemmel şekilde ortaya 
koyar.

Isolation is any material which can reduce heating tansfer. 
Communal point at all isolation materilas is stable air. Stable 
air is weak conductive. However air is never stable. Thermo is 
carried by forwarding, by lighting ways as much as heating air 
area size. Radiation type temperature transfer depends  either 
to distance or reflections of outside surfaces.

Energy technology is vital to a dynamic society but global 
warming. driven primarily by CO

2
 emissions, now demands 

change in current pattems of generation and use. Half of our 
energy is used in buildings, which form an excellent focus for 
actions to reduce CO

2
 emissions, starting with energy efficiency.

EPA’ ya (çevre Koruma Ajansı) göre sürdürülebilir çevreci 
bir enerji politikası aşağıdaki konuların sağlanması ile 
mümkündür.

 ◗ Binaların tükettiği doğal kaynakların miktarlarını azalt-
mak. Aynı binalar tarafından yayılan kirlilik oranını azalt-
mak

Avrupa’da ve ülkemizde binalardaki en büyük enerji payı ısıt-
maya ayrılır. Yalıtım ve ısıl tasarım ısı kaybını önemli ölçüde 
azaltır ve küresel ısınmanın durdurulmasına yardım eder. 
Mevcut binalardaki ısınma enerjisi talebi, mevcut ortalama 
ile karşılaştırıldığında, iyileştirme ile %30 - 50 azaltılabilir. 
Yeni binalarda ise, yaygın biçimde bulunulabilecek tekno-
loji kullanılarak yalıtımsız binaya göre %90 - 95 oranında 
azaltılabilir.
Yeşil binalara çoğunlukla enerji kullanımının azaltılmasına 
yönelik tedbirler alınır. Binanın verimliliğini artırmak için, 
duvarlarda, tavanlarda ve zeminlerde yüksek verimlilikli 
camlar ve yalıtım malzemeleri kullanılabilir.

Diğer strateji, güneş enerjisinin aktif bir şekilde  kullanıldığı 
düşük enerji evleridir. Tasarımcılar pencereleri ve duvar-
ları doğuya yönlendirirler ve yaz aylarında pencereleri ve 
çatıları güneşten korumak kış aylarında ise güneş enerjisi 
kazancını maksimuma çıkarmak için güneşlikler, sundurma-
lar ve ağaçlar kullanırlar. Ayrıca, pencerelerin etkin biçimde 
yerleştirilmesi (gündüz etkisi) daha fazla doğal ışık sağlaya-
bilir ve gün boyunca elektrik ışığı ihtiyacını azaltabilir. Güneş 
enerjisi ile su ısıtma işlemi de enerji yüklerini azaltır.

According to the EPA (Environmental Protection Agency) 
achieving sustainability is straight forward.

 ◗ Reducing the amount of natural resources buildings 
consume. İn Europe, the largest share of energy in buildings 
is heating.

Insulation and thermal design can dramatically reduce heat 
loss and help stop global warming. Heating energy demand 
in existing buildings can be reduced by 30- 50% through retro-
fit, compared to the current average. İn new buildings it can 
be reduced by 90-95%, using v/idely available technology at 
competitive costs.
Green buildings often include measures to reduce energy use. 
To increase the efficiency of the building envelope, they may 
use high-effıciency windows and insulation in walls, ceilings, 
and floors.

Another strategy, passive solar building design, is often imple-
mented in low-energy homes. Designers orient windows and 
vvalls and place awnings, porches, and trees to shade windows 
and roofs during the summer while maximizing solar gain 
in the vvinter. İn addition, effective window placement (day 
lighting) can provide more natural light and lessen the need 
for electric lighting during the day. Solar v/ater heating further 
reduces energy loads.

Gelecek için nasıl çevre dostu binalar inşa edebiliriz? 
How can we make green buildings for the future?
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Yüksek performanslı yeşil binalar üç temel özellik içerir: 
yüksek enerji verimliliği, düşük çevresel etki ve bina sakin-
lerinin sağlığı ve rahatlığı. Bunlar hem yeni hem de mevcut 
binalardaki izolasyonun temel esaslarıdır.
Diğer bir önemli konuda, tesisat yalıtımıdır. Boru yalıtımının 
sağladığı faydalar, enerji tüketimine ilişkin maliyetlerin ve 
çevresel etkilerin azaltılmasına ilave olarak:

1. Isı Kaybı veya Kazancını Azaltarak Enerjiyi Korur: Uygun 
şekilde tasarlanmış ve döşenmiş yalıtım sistemleri, imal 
edilen her bir ürünün maliyetli bir unsuru olan enerji 
ihtiyacını azaltır.

2. Çalışanların emniyeti ve rahatlığı ve rahatlık için yüzey 
sıcaklıklarını ortam sıcaklığına yaklaştırır.

3. Yalıtım, boru tesisatı veya ekipmanın yüzey sıcaklığını 
emniyetli bir seviyeye indirerek iyileştirilmiş işci güven-
liği sağlar.

4. İşletme Sırasındaki Sıcaklık Kontrolünü Kolaylaştırır: Yalı-
tım ısı kaybı veya kazancını azaltarak sıcaklığının önce-
den tespit edilmiş bir değerde muhafaza edilmesine 
yardımcı olur. Yalıtım kalınlığı çalışan bir sistemdeki ısı 
kaybını ve zaman geçtikçe duran bir sistemde meydana 
gelen sıcaklık düşüşünü sınırlandırmayı yetecek kalın-
lıkta olmalıdır.

5. Soğuk Yüzeylerdeki Yoğuşmayı Önler: Soğuk boru tesi-
satları, kanallar, soğutucular ve çat drenajları üzerindeki 
yoğuşmayı kontrol etmenin ve korozyonu sınırlandır-
manın en etkili araçları iyi bir buhar geciktirici ile birlikte 
yeterli yalıtım kalınlığının belirlenmesidir. Yüzey sıcaklı-
ğını ortam havasının çiğ noktası sıcaklığının üstünde 
tutmak için yeterli kalınlığa ihtiyaç vardır.

6. Tesisat ekipmanlarının, yangına karşı dayanımını arttırır. 
Oksijenin korozif etkilerini azaltır. Cam yünü, kaya yünü 
gibi malzemeler yangın engelleyici sistemlerde yangın-
dan korunma sağlar.

7. Gürültüyü Kontrol Eder: Özel veya standart yalıtım 
maddeleri gürültü üreten bir kaynağı, kaynak ile etra-
fındaki alan arasında bir ses bariyeri oluşturmak amacı 
ile, kapamak veya çevrelemek için kullanılabilir. Duvar-
lara ve tavanlara döşenen yalıtım dışarıdan veya diğer 
odalardan ses girişin engelleyen bir bariyer oluşturabilir.

High performance green buildings share three main attributes: 
high energy efficiency, low environmental impact and proper 
occupant health and comfort. These are the fundamentals for 
both new and existing buildings.
The benefıts of pipe Insulation include, in addition to reducing 
costs and environmental impacts of energy consumption:

1. Conserves Energy by Reducing Heat Loss or Gain: Properiy 
designed and installed ınsulation systems immediately 
reduce the need for energy, a costly ingredient of every 
product made.

2. Controls Surface Temperatures for Personnel Protection 
and Comfort.

3. Insulation reduces the surface temperature of piping or 
equipment to a safe level, resulting in increased worker 
safety.

4. Facilitates Process Temperature Control By reducing heat 
loss or gain, insulation can help maintain the process 
temperature to a pre- determined value. İnsulation thick-
ness must be sufficient to limit the heat loss in a dynamic 
system or limit the temperature drop, with time, in a static 
system.

5. It Prevents Condensation on Cold Surfaces Specifying suffi-
cient insulation thickness with a good vapor retarder is 
the most effective means of controlling condensation and 
limiting corrosion on cokj piping, ducts, chillers and roof 
drains. Sufficient thickness is needed to keep the surface 
temperature above the dewpoint temperature of the ambi-
ent air.

6. It Prevents or Reduces Damage to Equipment From Expo-
sure to Fire or Corrosive Atmospheres When used in combi-
nation with other materials, fiber glass and rock and slag 
wool insulation help provide fire protection in firestop 
systems.

7. Controls Noise Special or Standard insulation materials 
can be used to encase or enclose a noise generating source, 
forming a sound barrier between the source and the 
surrounding area. Insulation installed in walls and ceilings 
can provide a barrier to the entry of sound from the outside 
or other rooms.
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Köpükle Yalıtımda, hava hücreler olarak adlandırılan pek 
çok küçük alan içerisinde hapsedilir. Bu hücreler tamamen 
kalın bir duvarla çevrilir ve birbirlerine bağlı değildirler. Bu 
oluşuma kapalı hücre yapısı denir. Bu sebeple, tüm gövde-
nin ısıl iletkenliği azalır, ancak katsayı durgun havanın ısı 
iletkenlik katsayı kadar az değildir. Çünkü bağımsız hücreler 
içindeki hava hareket eder. Isı iletkenlik değeri hücrelerin 
boyutuna ve üretildikleri malzemeye bağlıdır. Hücrelerin 
boyutu ise köpük yoğunluğu ile alakalıdır. Yüksek yoğun-
luk, düşük yoğunluğa göre daha fazla sayıda küçük hücreler 
anlamına gelir. Fazla sayıda küçük hücreler de hücre üreti-
minde daha çok malzeme kullanımına işaret eder. Bu da 
tüm gövdenin ısıl iletkenliğini artırır. 
Yalıtım malzemelerinde başka bir önemli konu da doğru 
kalınlığın tespit edilmesidir. Gerektiğinden daha kalın yalı-
tım, geri kazanım sağlamayacaktır. Genellikle, dış ortamlar 
için maksimum yalıtım verimliliğinin uygun olacağı düşü-
nülür. Ara kontrollü koşullar için %50 verimlilik, iç ortam 
koşulları için %30 yalıtım verimliliği öngörülmelidir. 

In foam insulation, air is trapped in many small spaces called 
cells. These cells are completely enclosed by a thin wall and 
they are not interconnected (closed celi structure). The ther-
mal conductivity of the whole body then is reduced, but not as 
much as to reach that of stili air, because air in individual cells 
moves. The value of thermal conductivity that can be reached 
is dependent on the size of cells and the material from which 
the cells were produced.
The heat travels conductive through the celi walls, convec-
tive-conductive from cells trapped air wall and by convec-
tion-radiation when reaches the free surface of the material. 
The size of cells is related to the density of the foam. High 
density means a larger number of smaller cells than that of 
low density. A large number of small cells also indicates pres-
ence of more matenal from which the cells are made of, so this 
increases the thermal conductivity of the whole body.
Usually optimum thickness is represented by intersection 
curves traced in terms of cost. Thicker insulation may be better 
but it will not be the optimum. Thinner insulation will not earn 
its cost from energy saving. Generally it is suggested to require 
the maximum insulation for outdoors and as over the limit the 
reduction of loss is minimal and 80% efficiency of insulation 
is considered to be proper. For intermediate controlled condi-
tions a 50% efficiency has to be required and for indoor condi-
tions a 30% efficiency of insulation. So first we have to calcu-
late the heat loss on not insulated surfaces and then consider 
the requirements for heat loss reduction.

Köpükle Yalıtımın Yapısı / Structure of foam insulation
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Flexible, kapalı hücreli (Elastomeric) yalıtım malzemeleri 
için Teknik Hacimlerden, Garajlardan, Bina dışından geçen 
borular için tavsiye edilen izolasyon kalınlıkları (7°/12° C)

For Flexible, closed celled ( Elastomeric ) insulation materials 
Adviced isolation thickness of the pipes used at Technical 
Applications, Garages and outside of the Buildings (7°/12° C)

Teknik Hacimlerden, Garajlardan ve diğer görünen yerler-
den geçen ısıtma suyu borularının ve vanaların yalıtımı 
(80°C/ 60°C)

Isolation of the heating pipes and valves used at Technical 
applications, Garages and rest of all seeable areas (80°C/ 60°C)

Bina içi şaft ve Tavanlardan geçen soğutma suyu boruları-
nın izolasyonu (7°C /12° C)

Isolation of the water cooling  pipes applied at inside of the 
buildings and at the roofs (7°C /12° C)

Bina İçi şaft ve Tavlardan geçen ısıtma suyu borularının ve 
vanalarının yalıtımı (80°C / 60°C)

Isolation of heating pipes and valves used at inside of the 
buildings and roofs(80°C / 60°C)

Boru ve İzolasyon Özellikleri / Pipe and Isoaltion Spesifications

DN 15 10 mm

DN 20 10 mm

DN 25 10 mm

DN 32 10 mm

DN 40 15 mm

DN 50 15 mm

DN 65 15 mm

DN 80 15 mm

DN 100 20 mm

DN 125 20 mm

DN 150 20 mm

DN 200 25 mm

DN 250 25 mm

DN 15 20 mm

DN 20 20 mm

DN 25 30 mm

DN 32 40 mm

DN 40 40 mm

DN 50 50 mm

DN 65 50 mm

DN 80 60 mm

DN 100 60 mm

DN 125 60 mm

DN 150 60 mm

DN 200 80 mm

DN 250 80 mm

DN 15 10 mm

DN 20 10 mm

DN 25 10 mm

DN 32 10 mm

DN 40 15 mm

DN 50 15 mm

DN 65 15 mm

DN 80 15 mm

DN 100 20 mm

DN 125 20 mm

DN 150 20 mm

DN 200 25 mm

DN 250 25 mm

DN 15 20 mm

DN 20 20 mm

DN 25 30 mm

DN 32 40 mm

DN 40 40 mm

DN 50 50 mm

DN 65 50 mm

DN 80 60 mm

DN 100 60 mm

DN 125 60 mm

DN 150 60 mm

Boru Çapı İzolasyon Kalınlığı

 Pipe Diameter Isolation Thickness 

Boru Çapı İzolasyon Kalınlığı

 Pipe Diameter Isolation Thickness 

Boru Çapı İzolasyon Kalınlığı

 Pipe Diameter Isolation Thickness 

Boru Çapı İzolasyon Kalınlığı

 Pipe Diameter Isolation Thickness 
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Elestromerik kauçuk köpüğü yalıtım malzemelerinin uygu-
lanmasında uyulması gereken temel kurallar:

1.  Daima kaliteli kesiciler kullanınız
2. İzolasyon malzemelerinin, boru teçhizatı, kaplar, fittin-

gsler ve kesicilerin temiz olduğundan emin olun. 
(yüzeyler, ve teçhizat üzerinde kir,toz, yağ veya su 
bulunmamasına özen gösterin)

3. Çalışmakta olan bir sisteme yalıtım uygulaması yapma-
yın. İzolasyondan sonra sistemi 36 saat boyunca çalış-
tırmayın.

4. Monte etmek için, kauçuk köpüğü kesinlikle çekip 
germeyin. Boruları hafifçe uzunlamasına uygulayın.

5. Düşük sıcaklıklı ve soğuk yüzey uygulamalarında 
malzemeyi boruya kesitin her iki ucundan yapıştırıcı ile 
tutturunuz. Tüm ek yerlerinin iyi bir şekilde yapıştığın-
dan emin olunuz.

6. Çelik boru donanımı uzerindeki yuzeylerin paslı olma-
dığına emin olunuz. Yüzeye pas önleyici astar uygula-
yınız. İzolasyonun uygulamadan önce bu kaplamanın 
kuruyup sertleşmesi icin 24-28 saat beklenmelidir.

7. Düşük sıcaklığa sahip ve soğutucu teçhizatı izole eder-
ken havanın serbestçe dolaşımını mümkün kılmak için 
yüzeyler arasında yeterli boşluk sağlanmalıdır. Bu, sıcak 
ve nemli ortamlarda soğuk hatlar üzerinde oluşacak 
olan yoğuşmaya karşı ekstra bir koruyucu tedbirdir. 

8. Boya için klorlu kauçuk esaslı boya kullanınız ve yalı-
tımın tamamlanmasından sonra yağlı boyayı uygula-
madan önce en az 36 saat bekleyiniz. Önerilen kalınlık 
2 kat boyadır. Kauçuk köpüğü borunun dış ortamda 
kullanılacağı durumlarda boya uygulamasının yapıl-
ması gerekir.

9. Kauçuk köpüğü yapıştırıcısını kullanırken ince bir 
tabaka halinde sürünüz. Kısa bir fırça ile uygulayınız. 
Yapıştırıcı kurumaya başladığı anda ek yerlerini birleşti-
riniz. Ek yerlerinden dışarı taşan yapıştırıcıları uygun bir 
hidrokarbonlu çözücü ile çıkarınız.

10. Uygulama sırasında yalıtım bantının fazla gerilmediğin-
den emin olunuz.

The princible rules at  Elestromeric rubber isolation materials 
applications:

1. Quality materials always must be used.
2. Be sure at cleanness of isolation materials, pipes, cups, 

fittings ve cutters ( all surfaces and on equipments should 
not get any dirty,oil, powder or water )

3. Do not do any isolation application during the system 
working. After isolation, do not do th system working next 
36 hours.

4. Do not stretch rubber foam to assemle. Do application the 
pipes pretty lightly as longitudinally.

5. The material must be pasted with adhesive from both 
sides of the pipes at low temperatue and cooling applica-
tions. All added areas must be pasted strongly.

6. Be sure steel pipes  surfaces have no rust. Apply under-
coat paint againt rusting and wait about 24-28 hours the 
undercoatings hardening before isolation application.

7. Enough area must be provided between surfaces for 
circulation of air at applications of  low temperature and 
coolers. This is an extra measure for wet and hot situations 
againts condensation on cold lines.

8. Use paint chlorine based and after isolations ends, wait 
minimum 36 hours before painting. Adviced thickness is 
painting 2 times. The painting is necessery if rubber foam 
is applied at otside of pipe.

9. While rubber foam paster is used, apply the paster as thin. 
Apply by using a short brush. Combine adding places 
when paster start to drying. The pasters which runs over 
from added areas must be cleaned with solution based 
hidrocarbon.

10. During application make sure that isolation tape is not 
stretched so much.

Kauçuk Köpüğü İzolasyon Uygulaması / Rubber Foam Isolation Application 
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Ürün Cinsi Isı İletim 
Katsayısı Yoğunluk Kullanım 

Sıcaklık Aralığı
Yangın 
Sınıfı

Basma 
Mukavemeti

Buhar 
Geçirgenlik 

Direnci
Su Emmesi Üretim 

Kalınlıkları Kullanım Alanları

Product Type
Heat Transmis-
sion Coefficient

Density
Temperature 

Use Range
Fire Class

Compressive 
Strength

Vapor 
Permeability

Water 
Absorption

Production 
Thickness

Usage

Elastomerik 
Köpüğü
Elastomeric 
Foam

+20 °C = 0,038
 0 °C = 0,036

65-80 -45/+105
Class 1 (1)
Class 0 (2) – 1.000-10.000 1,1 Boru 6-32

Isıtma, soğutma, klima ve havalandırma
Heating, cooling, air condition, ventilation

Polietilen 
Köpük 
Polythene  
Foam

+10 °C = 0,040
Levha: 30
Boru: 28

-45/+105 B1 –
Levha: 2500
Boru: 16500

0,8
(28 gün sonra)

Levha: 3-30
Boru: 5-30

Isıtma, soğutma, klima ve havalandırma
Heating, cooling, air condition, ventilation

Cam Yünü 
Glass Wool

0,040
Şilte: 10-18

Levha: 22-100
-200 ile +250 A – 1

Hacimce  
% 1 lif  

% 99 su alabilen

Şilte: 5-15
Levha: 1,5-5

Şilte: Çatı, mertek arası tesisat
Levha: Dış duvar, iç duvar, asma tavan, 
klima kanalı, sanayi tesisat
Boru: Sıcak boru, dona karşı
Roof space installations, exterior wall, interiror 
wall, ceiling, air ducts, industrial installations

Taş Yünü 
Rock Wool

0,040
Şilte: 70-125

Levha: 52-150
-50 ile 600 A 7 1

Hacimce  
% 1 lif  

% 99 su alabilen

Şilte: 3-12
Levha: 2,5-10

Şilte: Sanayi tesisat, yangın
Levha: Teras çatı, yüzer döşeme, dış duvar, 
sanayi tesisat, araç yangın
Dökme: Cihaz, sanayi, tesisat
Industrial installations, fire installation

Seramik
Ceramic

0,043-0,454
Şilte: 48-128
Levha: 192

Şilte: 1260-1500
Levha: 1100-1400
Halat: 1100-1260

Dökme: 1300-1500

A 10-24 – –

Şilte: 0,6-5
Levha: 0,3-2,5

Halat: 1,5-5
kolu boru

Şilte: Yüksek sıcaklıkta fırın
Levha: Yüksek sıcaklıkta fırın
Halat: Genleşme Derzi, kapı
Dökme: Genleşme Derzi
High temperature oven, Expansion joint

Poliüeratan
Polyurethane

0,034 (3) 25-80 -185  ile +110 B1-B2 10,55 30-100 5 20-200
Yapı: Araç, sanayi, tesisat
Automotive industry, installation

Expanded Po-
listren Köpük
Expanded Poly-
styrene Foam

0,043 10,31 -100 ile +80 B1-B2 8-22 10-100 3,5-10 20-100
Yapı: Araç, sanayi
Automotive industry

Extruded
Extruded

0,024-0,34 21-45 -180 ile +75 B1 14+70 100-200 01-02 20-100
Yapı: Araç, sanayi
Automotive industry

W/m.K kg/m2 °C ton/m2 µ % Hacim mm

Hava kanallarında izolasyon için son dönemde kauçuk ve 
camyünü  tercih edilmektedir. Duman tahliye kanallarında 
yaygın olarak taşyünü kullanılır. Hava kanallarında kanal 
ebatlarına ve çevre şartlarına göre kanallardaki sıcaklık 
düşümü yandaki tabloda verilmiştir. Bu tablodan fayda-
lanarak, referans sıcaklık düşümü için, yalıtım kalınlıkları 
hesaplanabilir.

Temperature lowing at air ducts is showed side according 
to duct sizes and environmental conditions. By using this 
diagram isolation thickness can be calculated for referance 
temperature lowing. Recently for insulation in air ducts are 
preferred rubber and glass wool. Rock wool is widely used in 
welded air ducts. 

Sıcaklık Farkı (°C) 
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(1) BS 475 Part 7 1987, (2) BS 476 Part 6 1989, (3) TS 825’e göre

Isı Yalıtım Ürünlerinin Teknik Özellikleri / Technical Characteristics of Thermal Insulation Products Tablo/Table 5.1
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Ürün Cinsi Isı İletim 
Katsayısı Yoğunluk

Kullanım 
Sıcaklık 
Aralığı

Yangın 
Sınıfı

Basma 
Mukavemeti

Buhar 
Geçirgenlik 

Direnci
Su Emmesi Üretim 

Kalınlıkları Kullanım Alanları

Product Type
Heat Transmis-
sion Coefficient

Density
Temperature 

Use Range
Fire Class

Compressive 
Strength

Vapor 
Permeability

Water 
Absorption

Production 
Thickness

Usage

Ahşap Yünü 
Levhalar
Wood Wool 
Boards

+20 °C = 0,038 360-570 –
Yanıcı

20 4,6 Su Emici 15-100

Yapılarda ısı izolasyonu: Çatılar, dış 
duvarlar, zemin, ses yutucu olarak.
Thermal insulation in buildings, roofs, exterior 
walls,floor and sound absorber

Cam köpüğü 
Glass foam

-100 °C : 0,034
+20 °C : 0,045

+300 °C : 0,112
100-150 -260 / 430 A 6-12 ∞ 0

30-43-45-50
55-60-65-70

75-80-90-100

Yapılarda ısı izolasyonu: Çatılar, duvarlar, 
zemin.
Sanayide ısı izolasyonu: Tank, havuz, fırın, 
soğutma.
Teknik izolasyon: Tank, boru.
Thermal insulation in buildings, roofs, exterior 
walls, floor, industry thermal insulation, tank, pool, 
oven, greenhouse

Perlit 
Perlite

0,031-0,52 32.200 -150 / +980 A – –
Ağırlığının 3-4 

katı
40-130

Yapılarda: çatılar, duvarlar, sıvılar
Sanayide ısı izolasyonu: tank, havuz, fırın.
Tarımda: zirai kültür, seracılık.
Roofs, walls, tank, pool, oven, greenhouse, 
agriculture

kalsiyum 
Silikat
calcium silicate

-50 °C : 0,055
+300 °C : 0,083

210-290 +950 A 4-12 6 – 25-100
Sanayi, inşaat ve yangın yalıtımında kullanılır.
Industry, construction, fire insulation

Flexible 
Poliüretan 
Köpük
Flexible 
Polyurethane 
Foam

+20 °C : 0,048 20.100 +20 ile +105 B1-B2
10  

(% 40  
deformasyonda)

– – 19-100
Açık hücreli olduğundan daha çok ses yalıtı-
mında kullanılır.
Acoustic insulation

Melamin 
köpüğü
Melamine foam

+20 % 0,34 9-11 +20 ile +220 B1-B2
10  

(% 40  
deformasyonda)

– – 6-250
Isı ve ses yalıtımında
Heat and sound insulation

Fenolik köpük
Fenolic foam

100 °C : 0,012
+100 °C: 0,029

35.160 -185 / +120 B1-B2 – –
% 4

(7 gün sonra)
15-150

Tesisat (sıcak, soğuk) yalıtımnda
Mechanic insulation

W/m.K kg/m2 °C ton/m2 µ % Hacim mm

(1) BS 475 Part 7 1987, (2) BS 476 Part 6 1989, (3) TS 825’e göre
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Mantolama Levhası
Yapıların dış cephelerinde mantolama amacıyla kullanılan, 
yanmaz, su itici katkılı, yüksek yoğunlukta üretilmiş taşyünü 
levhalardır. 
Kullanım Alanları: Giydirme cephelerin ısı, ses ve yangın 
yalıtımında kullanılır.
Uygulama: Levhalar çimento bazlı yapıştırma harcı kullanı-
larak yapıştırılır.

Siding Sheet
The sheets is used at out side of the buildings for siding with 
spect non-fire, with water thrusting addetives, high density 
produced rockwool sheets.
Application Areas: Giydirme cephelerin ısı, ses ve yangın 
yalıtımında kullanılır. At out siding of the buildings tempera-
ture, sound and fire insulations.
Application: The sheets are sticked by material which is 
cement based.

Sanayi Levhası 
Endüstriyel alanlarda 760°C’ye kadar olan sıcaklıklarda ısı, 
ses ve yangın yalıtımında kullanılan levhalardır.
Kullanım Alanları: Çelik konstrüksiyonlarda, proses ekip-
manlarında, sanayi tesislerinde ve hazır panel uygulamala-
rında kullanılır.
Uygulama: Levhalar uygulama alanlarına pimlerle tuttu-
rulur veya taşıyıcı profiller arasına yerleştirilir. Üzeri sac ve 
benzeri örtülerle kaplanır.

Yalıtım Levhası
Bina yalıtımlarının değişik detaylarında kullanılan taşyünü 
levhadır. İstenildiği takdirde cam tülü veya alüminyum 
folyo kaplı olarak imal edilebilir.
Kullanım Alanları: Dış duvarların iç yüzeylerinde, ara bölme 
ve komşu duvarlarda ve merdiven ve asansör boşluklarında 
kullanılır. 
Uygulama: Levhalar yapıştırma ve çivileme metoduyla 
uygulanmaktadır.

Yüzer Döşeme Levhası 
Binalarda ısı, ses ve yangın yalıtımı için kullanılan yanmaz, 
kaplamasız, uzun ömürlü taşyünü levhalardır.
Kullanım Alanları: Kat aralarında, açık geçit üzeri döşeme-
lerde ve binaların zemin döşemelerinde kullanılır. 
Uygulama: Zemin rutubete karşı yalıtımlı hale getirildik-
ten sonra levhalar serbest olarak döşenir. Şap döküldükten 
sonra istenilen döşeme kaplaması ile uygulama tamamla-
nır.

Teras Çatı Levhası 
Konvansiyonel çatılarda ısı ve ses yalıtımı için kullanılan 
yanmaz, su itici katkılı, uzun ömürlü, çürümez taşyünü 
levhalardır.
Kullanım Alanları: Metal ve ahşap çatıların ısı yalıtımında 
ve su yalıtım membranlarının altında kullanılır.
Uygulama: Isı yalıtım kalınlığına göre bir veya birkaç kat 
uygulanabilir.

Industry Sheet 
At industrial areas, at till 760°C temperature , sound and fire 
insulations used sheets.
Application Areas: At steel constructions, at progress equip-
ments, at industrial plants and at ready panel applications. 
Application: It is assemled to sides via bayonets. Or put  
between bearing profiles , coated  with steel sheets or similar 
materials.

Insulation Sheet
This rockwool sheet is used at different details of building insu-
lations.According to client inquiry glass tulle and aluminium 
foil coated type can be produced.
Application Areas: At out walls inner sides, internal partitions 
and next walls and stairs and elevator shafts. 
Application: The sheets are applied by sticking and nailing 
method.

Floating Boarding Sheet 
It is a rockwool board that used at buildings for sound, heat, 
fire insulation. It is unpaved and long-life.
Application Areas: Used between floors, at open passing 
boardings and floor boardings of the buildings.
Application: After the floor has insulation againts wet, the 
sheets are put freely. After alum is spilled the sheets are applied.

Terrace Roof Sheet 
The sheets are used At conventional roofs for temperature and 
sound insulation,which has non-firing, with water thrusting 
addetives, incorruptible long lifed rockwool sheets.
Application Areas: At metal and wooden roofs temperature 
and water insulations under membranes.
Application:  Depend to temperature thickness one or more 
times can applied.
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Yapılarda;
 ◗ Teras ve Eğimli Çatılarda
 ◗ Bölme Duvarlarda
 ◗ Dış cephelerde
 ◗ Döşemelerde

Tesisatta (HVAC);

 ◗ Havalandırma ve klima kanallarında
 ◗ Isıtma sistemlerinde
 ◗ Borularda
 ◗ Bacalarda

Endüstriyel Uygulamalarda;

 ◗ Ağır sanayide
 ◗ Gemicilikte
 ◗ Fırınlarda
 ◗ Tanklarda
 ◗ Elektrikli ev aletlerinin ısı ve ses yalıtımlarında
 ◗ Her türlü yüksek sıcaklıktaki proseste

At Buildings;
 ◗ At terrace and pitched roofs
 ◗ At seperated walls
 ◗ Outside surfaces
 ◗ Boardings

At Install (HVAC);

 ◗ At Ventilation and Air Conditioning ducts  
 ◗ At temperature systems
 ◗ At pipes
 ◗ At shafts

At Industrial Applications;

 ◗ Heavy Industry
 ◗ Shipyard
 ◗ Ovens
 ◗ Tanks
 ◗ Electric-powered household gadgets temperature and 

sound insulations
 ◗ Every kind of high temperature progress

Isı İletkenlik Hesap Değeri / Thermal Conductivity Coefficient 0,035 - 0,040 W/mK

Yoğunluk / Density 40-200 kg/m3

Yangın Sınıfı / Fire Classification TS EN 13501-1 A Sınıfı / Class

Su Buhar Difüzyon Direnç Katsayısı / Water Vapor Diffusion Resistance Coefficient µ=1,1

Dayanım Sıcaklığı / Diameter 750°C

Ergime Sıcaklığı / Thickness 1000°C

Ses Yutma Katsayısı / Sound Absorb Quotient α=0,86 (50mm-500Hz)

Laminasyon Tipi / Lamination type
Sarı/Siyah Camtülü, Alüminyum Folyo Kaplı 
Yellow/Black GlassTulle, Aluminium  Foil Coated 

Teknik Özellikler / Technical Specifications 

Sıcaklık
10°C 15°C 150°C 250°C 400°C

Temperature

Isıl İletkenlik Katsayısı λ (W/mK)
Temperature Conductivit Quotient λ (W/mK)

0,0345 0,043 0,053 0,058 0,081
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MAKRO TEKNİK FLEX ELASTOMERİK KAUÇUK KÖPÜĞÜ /  
MAKRO TEKNİK FLEX FLEXIBLE ELASTOMERIC FOAM

Makro Teknik Flex Elastomerik Kauçuk Köpüğü, kapalı göze-
nekli hücre yapısına ve yüksek buhar difüzyon direncine sahip 
br yalıtım malzemesidir. En güncel teknolojiye ve en yüksek 
kapasiteye sahip tesislerde üretilen Makro Teknik Flex Elasto-
merik Kauçuk Köpüğü, çoğunlukla yüksek yoğuşma riski bulu-
nan yüzeylerde yalıtım amaçlı kullanılmaktadır.

Makro Teknik Flex Flexible Elastomeric Foam is a thermal insula-
tion material with closed cell structure and high water vapor diffu-
sion resistance which is produced with the state-of-the-art tech-
nology. Makro Teknik Flex Flexible Elastomeric Foam is mostly used 
for the insulation of surfaces with high condensation.

Makro Teknik Flex Elastomerik Kauçuk Köpüğü Levha-
ları, farklı kalınlıklarda ve genişliklerde levha olarak üretil-
mektedir. Düşük ısı iletkenliği, yüksek su buharı difüzyon 
direnci, B-s3-d0 yangın performans sınıfı ve esnek yapı-
sıyla kolay uygulanabilirliği sayesinde mekanik tesisat-
larda en  çok tercih edilen yalıtım malzemesidir. Standart 
malzemenin yanı sıra UV ışınlarına ve mekanik darbe-
lere dayanımı arttırmak amacıyla Alüminyum Folyo, 
PVC/Alüminyum Folyo kaplamalı ürün seçenekleri de 
bulunmaktadır. Ayrıca uygulama kolaylığı sağlanması 
amacıyla kendinden yapışkanlı olarak da üretilmektedir.
Makro Teknik Flex flexible elastomeric foam rolls are 
available in different thicknesses and width. Low thermal 
conductivity, high water vapour diffusion resistance and 
B-s3-d0 fire resistance make it the most preferred insulation 
material in mechanical installations. Besides standard rolls, 
Makro Teknik Flex rolls are produced in alu foiled, pvc/alu 
foiled and self-adhesive layers for protection against UV 
rays and efficient installation.

Makro Teknik Flex Elastomerik Kauçuk Köpüğü Boru-
ları tesisatlarda kolay ve doğru uygulama yapılması 
amacıyla çeşitli çaplarda ve kalın-lıklarda üretilmektedir. 
Düşük ısı iletkenliği, yüksek  su  buharı difüsyon direnci 
ve BL-s2-d0 yangın performans sınıfıyla boru hatlarında 
ısı yalıtım amacıyla kullanılır.
Makro Teknik Flex flexible elastomeric foam tubes are 
produced in different diameters and thickness for the 
purpose of proper and efficient installation. Also ISIDEM 
Coolflex tubes comply with BL-s2-d0 fire resistance stan-
dard. Makro Teknik Flex tubes are widely used on refriger-
ation and air-conditioning pipework. Makro Teknik Flex 
tubes are also used on hot/cold-water lines and chilled 
water systems.

Isıl İletkenlik Katsayısı / Thermal 
Conductivity Coefficient

λ W/mK TS EN 12667

0,032 (-20°C)

0,034 (0°C)

0,036 (20°C)

0,038 (40°C)

0,040 (+60°C)
Su Buharı Direnç Katsayısı / Water Vapor 
Diffusion Resistance

- - TS EN 12086 µ ≥ 7000

Yangına Tepki Sınıfı / Reaction to fire - - TS EN 13501-1 B – s3 – d0

Sıcaklık Dayanımı / Service Temperature - °C TS EN 14706 max. +85

pH - - TS EN 13468 6 - 8

Esneklik / Flexibility - - - Mükemmel  / Perfect

Kapalı Hücre Yüzdesi / Percentage of 
Closed Cells

- % - > 90

Kimyasallara Dayanımı (Yağ, Madeni Yağ) 
/ Resistance to Chemical (Oils, Mineral Oils)

- - - İyi / Good

Küf Oluşumu ve Koku / Mold and Odor 
Formations

- - - Yoktur / N/A

Isıl İletkenlik Katsayısı / Thermal 
Conductivity Coefficient

λ W/mK EN ISO 8497

0,032 (-20°C)

0,034 (0°C)

0,036 (20°C)

0,038 (40°C)

0,040 (+60°C)
Su Buharı Direnç Katsayısı / Water Vapor 
Diffusion Resistance

- - TS EN 13649 µ ≥ 7000

Yangına Tepki Sınıfı / Reaction to fire - - TS EN 13501-1 BL – s2  – d0

Sıcaklık Dayanımı / Service Temperature - °C TS EN 14707 max. +105

pH - - TS EN 13468 6 - 8

Esneklik / Flexibility - - - Mükemmel  / Perfect

Kapalı Hücre Yüzdesi / Percentage of 
Closed Cells

- % - > 90

Kimyasallara Dayanımı (Yağ, Madeni Yağ) 
/ Resistance to Chemical (Oils, Mineral Oils)

- - - İyi / Good

Küf Oluşumu ve Koku / Mold and Odor 
Formations

- - - Yoktur / N/A

Özellikler Sembol Birim Standart MakroTeknik Flex Levha

Properties Symbol Unit Standard MakroTeknik Flex  Rolls

Özellikler Sembol Birim Standart MakroTeknik Flex Levha

Properties Symbol Unit Standard MakroTeknik Flex  Rolls

Makro Teknik Flex Levha Teknik Bilgiler / Makro Teknik Flex Rolls 
Technical Data Sheet

Makro Teknik Flex Boru Teknik Bilgiler / Makro Teknik Flex Tubes 
Technical Data Sheet

Levhalar / Rolls

Borular / Tubes
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*Yıldızlı ürünler minimum sipariş miktarlarına göre üretilmektedir. / Produced according to minimum order quantity.

İç Çap Dış Çap / External Diameter Boru (Kutu/m) / Tubes (m/Box)

Diameter
Bakır Boru /
Copper Tubes

Çelik Boru /Steel 
Tubes

Kalınlık / Thickness (mm)

6 1/4” 496 352 210

8 5/16” 432 300 200

10 3/8” 1/8” 364 266 172 96

12 1/2” 316 234 162 92

15 5/8” 266 192 136 72

18 3/4” 3/8” 220 166 118 72 50 32

22 7/8” 1/2” 180 136 98 62 42 32

25 1” 152 108 86 56 40 28

28 1 1/8” 3/4” 130 98 78 52 32 24

35 1 3/8” 1” 100 76 60 42 24 22

42 1 5/8” 1 1/4” 90 70 50 36 22 18

48 1 1/2” 60 42 32 18 16

54 2 1/8” 46 36 28 16 14

60 2 3/8” 2” 46 36 26 16 14

64 46 30 24 14 12

76 3” 2 1/2” 40 30 22 14 12

80 3 1/8” 40 28 18 12 10

89 3 1/2” 3” 40 28 18 12 10

102 26 20 16 10 8

108 4 1/4” 26 20 16 10 8

114 4 1/2” 4“ 26 20 16 10 6

mm inch 6 mm 9 mm 13 mm 19 mm 25 mm 32 mm

*

*

*

*

*

*

*Yıldızlı ürünler minimum sipariş miktarlarına göre üretilmektedir. / Produced according to minimum order quantity.

Levha / Rolls Genişlik / Width

Kalınlık / Thickness 1 m 1,20 m 1,50 m

6 30 30 45

9 20 20 30

13 14 14 21

19 10 10 15

25 8 8 12

32 6 6 9

40 4 4 6

50 4 4 6

mm Levha/Roll/m2

* * *

*

* * *

*
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Makro Teknik Flex Aluminyum Folyo Kaplamalı Makro Teknik Flex Boru 
Makro Teknik Flex Aluminyum Foil Coated Makro Teknik Flex Pipe

The coated products are gained by coating surface of the 
rubber with keeper lines. That is why the rubbers resistance 
and using life  is increased against external influences. Poly-
mer and aluminium based materials can be applied accord-
ing to application area.Different thickness  Aliminium mate-
rial must be preferred according to using areas at outside. The 
Coated pipes are more economical because of labor and time 
saving by comparison embossed sheet coated isolation mate-

rials.The application is easy and quickly. Being flexible not 
grinded at building areas.Water resistance is high. Because of 
UV protecting, life of rubber materials is increased especially 
at outside Works. Because outside isolation Works as steam 
barrier, Steam streaming resistance coefficient is much higher 
than uncoated rubber products. It is a very sutable isolation 
material for The cooling systems, hot water and condensation 
boilers.

Kaplamalı ürünler kauçuğun üzerine koruyucu tabakanın 
kaplanmasıyla elde edilir. Böylece, kauçuğun dış etkilere karşı 
dayanımı arttırılarak, ömrü uzatılmış olur. Kullanım yerine 
göre polimer veya alüminyum esaslı malzemeler kaplanabi-
lir. Dış ortamda, kullanım alanlarına göre değişik kalınlıklarda 
alüminyum malzeme tercih edilmelidir.  Kaplamalı borular, 
işçilik ve zamandan tasarruf sağladığı için, alüminyum gofrajlı 
sac kaplanmış yalıtım malzemelerine göre daha ekonomiktir. 
Uygulanması kolay ve hızlıdır. Esnek oldukları için şantiye orta-
mında ezilmez. Su dayanımları yüksektir. UV korumaları saye-
sinde, özellikle dış ortamda kullanılan kauçuğun ömrünü uzatır. 
Dış yalıtım buhar bariyeri görevi gördüğü için, buhar yayılım 
direnci katsayısı kaplamasız kauçuk ürünlere göre çok daha 
yüksektir. Soğutma, sıcak su ve yoğuşmalı kazanlarının oldu-
ğun sistemler için son derece uygun bir yalıtım malzemesidir. 

Aluminyum Folyo Kaplamalı Ürünler   
Aluminum Foil Coated Pipes

Hem ultraviyole ışınlarına hem atmosferdeki ajanlara karşı 
direnç sağlayan alüminyum, polyester ve polietilen tabakala-
rından oluşan bir alüminyum dış örtü ile kaplı kapalı hücreli 
elastomerik yalıtım malzemesidir. Dış ortam etkilerine karşı 
direnci arttırılmıştır. Dış bariyerin yapışkan bantı sayesinde, 
kolay kaplanabilir. İlave yapışkan banta ihtiyaç duymaz. Büyük 
çaplarda sağlamlığın arttırılmasını istenilen durumlarda, ilave 
bir bant takviyesi tavsiye edilir. 

Closed cell elastomeric insulation dressed with an aluminium 
outer cover composed of three layers polyester, aluminium and 
polyethylene which provides resistance both to ultraviolet rays 
and atmospheric agents. It can easily be coated through its stick-
ing tape of outer barrier. It doesn’t require additional sticking tape. 
Additional tape is recommended to increase strength with big 
diameters.

MAKRO TEKNİK FLEX UV / MAKRO TEKNİK FLEX UV
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Thermal conductivity : 0.037 W / mK (at 20 ° C room 
temperature)

Permeability : Increased steam diffusion resistance 
(µ) more than 100%. 

Thickness : 125 pm
Weight : 125 pm 135 gr/m2

Temp. Resistance : -30°C to +85°C
Lifespan (est) : +10 years
Flexibility : Continuous long term performance.

Isı iletkenlik : 0,037 w/mK (20°C oda sıcaklığında)
Kalınlık : 125 µm
Ağırlık : 135 gr/m²
Sıcaklık Direnci : -30°C - +85°C
Tahmini Ömrü : +10 yıl
Geçirgenlik :  Buhar ve su geçirmez.
Esneklik :  Kesintisiz uzun süreli performans.

UV Özellikleri / UV Properties

High UV protection with reflective properties.
It reduces risk of under insulation corrosion
Chemical and oil resistant.
Fast and easy installation, without requiring special equip-
ment.
Aesthetically pleasing through its smooth and shiny appear-
ance.
No need to tape, paint or cover. Easy to clean and maintain.
It can be cleaned with a Standard fabric.

Reflektif özellikleri ile yüksek UV koruması.
Yalıtım altındaki aşınma riskini azaltır
Kimyasal ve yağa karşı dayanıklıdır.
Hızlı ve kolay kurulum, özel donanım gerektirmez.
Pürüzsüz ve parlak görünümü ile estetik açıdan hoşa gider.
Yapıştırmaya, boyamaya veya örtmeye gerek yoktur. Temiz-
liği ve bakımı kolaydır.
Standart bir bezle temizlenebilir.

Ek Faydalar / Additional Benefits

Mekanik hasarlar, boru aşınmalarına karşı koruma sunan, 
alüminyum kaplı üstün bir yalıtım malzemesidir. Yalıtım kapla-
ması, çift alüminyum kaplaması, UV koruması ve PVC destek 
plakasından oluşmuş, çok tabakalı bir yapıdır.
Ağır hizmet tipi koruma kullanılarak, yalıtım maliyetlerinde 
%50’ye varan tasarruf sağlanır. Çünkü yalıtım alüminyum 
kaplama ile birleştirilmiş olarak tedarik edilir.

Superior aluminium covered insulation offering protection 
against mechanical damage, leakages and pipe corrosion. 
The coating consists of a double layer of aluminium, special UV 
protection and PVC backing. By using Heavy Duty protection, 50% 
of installation costs are saved as the insulation comes with the 
aluminium covering in a unified piece.

MAKRO TEKNİK FLEX HD (Ağır hizmet tipi) / MAKRO TEKNIK FLEX HD
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Thermal conductivity  : 0.037 W / mK (at 20 ° C room 
temperature)

Thickness : 230 µm
Weight : 340 gr/m2

Temp. Resistance : -25°C to + 75°C
Lifespan (est.) : +15years
Permeability : Increased steam diffusion resistance 

(µ) more than 10 times.
Cover Puncture : Very high puncture and wear resis-

tance.  
0 0,8 mm = 23 N, 0 2,0 mm = 87 N

Oxygen lndex : 35% (Oxygen level in the air is nearly 
20%) > Fire will not spread through

Isı iletkenlik : 0,037 w/mK (20°C oda sıcaklığında)
Kalınlık : 230 µm
Ağırlık : 340 gr/m2

Sıcaklık Direnci : -25°C - + 75°C
Tahmini Ömrü : +15 yıl 

Geliştirilmiş buhar geçirme  
direnci (µ) 10 kat fazladır. 

Kaplama delinmesi : Delinme ve aşınma direnci çok 
yüksektir. 
0,8 mm = 23 N, 0 2,0 mm = 87 N

Oksijen İndisi : %35 (Havadaki oksijen seviyesi 
yaklaşık %20’dir) > Alev yayılması 
olmayacaktır. 

MAKRO TEKNİK FLEX HD Özellikleri / MAKRO TEKNIK FLEX HD Properties

 ◗ Excellent long term UV protection with extra reflective prop-
erties.

 ◗ Reduces the risk of under insulation corrosion.
 ◗ Chemical, Oil, weather and wear resistant.
 ◗ İt is fire retardant and has two moisture barriers
 ◗ Aesthetically pleasing through its smooth and shiny 

 ◗ Ekstra yansıtma özellikleri ile mükemmel uzun süreli UV 
koruması 

 ◗ Altındaki yalıtım malzemesinin aşınma riskini azaltır.
 ◗ Ateş geciktiricidir ve iki nem bariyeri vardır.
 ◗ Pürüzsüz ve parlak görünümü estetik açıdan memnun 

edicidir.
 ◗ Bakımı ve temizliği kolaydır. Standart bir bezle temizle-

nebilir.

Ek Faydalar / Additional Benefits
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 ◗ High UV protection with reflective properties.
 ◗ Reduces the risk of under insulation corrosion.
 ◗ Chemical and oil resistant.
 ◗ Fast and easy installation, without requiring special equip-

ment.
 ◗ Aesthetically pleasing through its smooth and shiny 

appearance.
 ◗ No need to tape, paint or cover. Easy to clean and maintain.
 ◗ Can be cleaned with a Standard cloth.

 ◗ Reflektif ozellikleri ile yuksek UV koruması.
 ◗ Altındaki yalıtım malzemesinin aşınma riskini azaltır.
 ◗ Kimyasal ve yağa karşı dayanıklıdır.
 ◗ Hızlı ve kolay kurulum, ozel donanım gerektirmez.
 ◗ Puruzsuz ve parlak gorunumu ile estetik acıdan hoşa 

gider.
 ◗ Yapıştırmaya, boyamaya veya ortmeye gerek yoktur.
 ◗ Temizliği ve bakımı kolaydır.
 ◗ Standart bir bezle temizlenebilir.

Ek Faydalar / Additional Benefits

MAKRO TEKNİK UV PLUS/HD KAPLAMALI MAKRO FLEX LEVHALAR 
MAKRO TEKNİK FLRX UV PLUS/HD (HEAVY DUTY) ALUMINIUM COATED 

MAKRO TEKNIK FLEX SHEET

MAKRO TEKNİK FLEX UV KAPLAMALI LEVHA / MAKRO TEKNIK FLEX UV COATED SHEET

Isı iletkenlik  : 0,037 w/mK (20°C oda sıcaklığında)
Kalınlık  : 125 μm
Ağırlık  : 135 gr/m2

Sıcaklık Direnci  : -30°C - +85°C
Tahmini Omru  : +10 yıl
Gecirgenlik  : Buhar ve su gecirmez.
Esneklik  : Kesintisiz uzun sureli performans.

Thermal conductivity : 0.037 W / mK (at 20 ° C room temperature)
Permeability  : Increased steam diffusion resistance (μ) 

more than 100%.
Thickness  : 125 pm
Weight  : 125 pm 135 gr/m2

Temp. Resistance  : -30°C to +85°C
Lifespan (est)  : +10 years
Flexibility  : Continuous long term performance.

UV Özellikleri / UV Properties
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MAKRO TEKNİK FLEX HD KAPLAMALI LEVHA / MAKRO TEKNIK FLEX HD SHEET

Isı iletkenlik : 0,037 w/mK (20°C oda sıcaklı-
ğında)

Kalınlık  : 230 μm
Ağırlık  : 340 gr/m2

Sıcaklık Direnci  : -25°C - + 75°C
Tahmini Omru  : +15 yıl 

Geliştirilmiş buhar geçirme  
direnci (µ) 10 kat fazladır.

Kaplama delinmesi : Delinme ve aşınma direnci çok 
yüksektir. 
0,8 mm = 23 N, 0 2,0 mm = 87 
N

Oksijen İndisi  : %35 (Havadaki oksijen seviyesi 
yaklaşık %20’dir) > Alev yayıl-
ması olmayacaktır.

Thickness  : 230 μm
Weight : 340 gr/m2

Temp. Resistance  : -25°C to + 75°C
Lifespan (est.)  : +15years
Permeability  : Increased steam diffusion resistance (μ) more than 10 times.
Cover Puncture  : Very high puncture and wear resistance. 0 0,8 mm = 23 N, 0 2,0 mm = 87 N
Oxygen lndex  : 35% (Oxygen level in the air is nearly 20%) > Fire will not spread through

HD Özellikleri / HD Properties

 ◗ Ekstra yansıtma ozellikleri ile mukemmel uzun sureli UV 
koruması

 ◗ Altındaki yalıtım malzemesinin aşınma riskini azaltır.
 ◗ Kimyasal maddelere , yağa, hava koşullarına karşı direnç-

lidir.
 ◗ Ateş geciktiricidir ve iki nem bariyeri vardır.
 ◗ Pürüzsüz ve parlak gorunumu estetik acıdan memnun 

edicidir.
 ◗ Bakımı ve temizliği kolaydır. Standart bir bezle temizle-

nebilir.

Not: Bütün Makroflex Levha ürünlerinin kendinden yapışkanlı çeşitleri bulunmaktadır.
Note: There are all Makroflex sheet products self-adhesive types.

Ek Faydalar / Additional Benefits
 ◗ Excellent long term UV protection with extra reflective prop-

erties.
 ◗ İt Reduces the risk of under insulation corrosion.
 ◗ Chemical, Oil, vveather and wear resistant.
 ◗ İt is fire retardant and has two moisture barriers
 ◗ Aesthetically pleasing through its smooth and shiny
 ◗ Can be cleaned with a Standard fabric.
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Alüminyum Folyo Bant / Aliminium Folio Tapes

Yapıştırıcı : Solvent Akrilik
Taşıyıcı : Takviyeli Alüminyum Folyo  

(3 yöne takviyeli)
Koruyucu  : Silikonlu Kağıt
Kalınlık : 230-250 micron
Yapışma/Soyulma  : 20 N/25 mm
Gerilme/Kopma : 120 N/25 mm
Uzama  : %1.0
Çalışma Isısı  : -30°C ile +80°C 
Genişlik* : 70 mm 75 mm 100 mm
Uzunluk* : 30 Yarda

Adhesive : Solvent Akrilik
Backing : Reinforced Alüminium Folio  

(3-way reinforced)
Liner  : Silicon paper
Thickness : 230-250 micron
Adhesion : 20 N/25 mm
Tensile  : 120 N/25 mm
Elongation : %1.0
Service Temp. : -30°C / +120°C 
Width* : 70 mm 75 mm 100 mm
length* : 30 Yard

Yapışkanlı aluminyum folyo 
bantlar, genellikle
aluminyum folyo kaplı izolas-
yon malzemelerinin birleşim 
yerlerinin sızdırmazlığı icin 
kullanılır. Takviyeli ve takviye-
siz tipleri mevcuttur. 
5-7,5-10 cm genişliğinde 
40m boyundadır. Bantın 
uygulanacağı yüzey, temiz
ve kuru olmalıdır. Eğer yüzey 
üzerinde kir, toz ve nem varsa 
tatmin edici bir yapışma 
sağlanmaz.

Adhesive aluminium folio 
tapes are generally used for 
the tightness of junctions of 
aluminium folio coated
insulation materials. It is avail-
able in standard and rein-
forced types. 
It is 5-7, 5-10cm in width and 
40m long. Surfaces where the 
tape will be applied should be 
clean and dry. No satisfactory 
adhesion is achieved if there is 
any dirt, dust and wetness on 
the surface.

AKSESUARLAR ACCESSORIES

Takviyeli Bant Teknik Özellikleri / Reinforced Aliminium Folio Tapes

Yapıştırıcı : Solvent Akrilik
Taşıyıcı : Düz Alüminyum Folyo 18 mic.
Koruyucu  : Silikonlu Kağıt
Kalınlık : 18 micron
Yapışma/Soyulma  : 18 N/25 mm
Gerilme/Kopma : 35 N/25 mm
Uzama  : %3.0
Çalışma Isısı  : -30°C ile +120°C 
Genişlik* : 70 mm 75 mm 100 mm
Uzunluk* : 30 Yarda

Adhesive : Solvent Akrilik
Backing : Düz Alüminyum Folyo 18 mic.
Liner  : Silicon paper
Thickness : 18 micron
Adhesion : 18 N/25 mm
Tensile  : 35 N/25 mm
Elongation : %3.0
Service Temp. : -30°C / +120°C 
Width* : 70 mm 75 mm 100 mm
length* : 30 Yard

Takviyesiz Bant Teknik Özellikleri / Aliminium Folio Tapes

*Standart ölçülerdir. Özel sipariş üzerine değişiklik yapılabilir.
*Standard size. Can be produced different sizes, depend to client inquiries
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PVC Bant / PVC Tape

Kauçuk Bant / Rubber Tape

PVC taşıyıcı üzerine kauçuk türevi tutkal sürümü ile elde 
edilmiştir. Çok iyi yapışma mukavemetine (DR0790) aynı 
zamanda mükemmel bir esnekliğe sahiptir. Elektrik izolas-
yonu gerektiren çeşitli birleştirmeler ve eklerde, kablo 
demetlemede, kauçuk türevi sünger veya izolasyon malze-
meleri birleştirme ve sarma işlemlerinde kullanılabilir.
Ürünümüzden en iyi performansı alablmeniz için, depo-
lama alanın ısısı min 5°C ile max. 30°C arasında, nem oranı 
%60’ın altında olmalıdır. Kapalı ambalaj içinde doğrudan ısı, 
ışık yada güneş görmeyen bir ortamda saklayınız. Bu koşul-
lar altında raf ömrü 12 aydır.

Product Description: Vinyl Electric Isolation Tape
Product Explanation: Our product which has a mat surface, 
is produced by using glue spreaded of rubber differentation on 
PVC carrier. DR0790 has very good clinging and perfect flexible 
character.It can be used at some kind of places where electrical 
isolation is necessery, cable checks, rubber differentation foam 
or isolation materials connections and at roll applications.
Store Conditions: For best performance of our product, store 
area temporature must be min 5°C and max 30°C, humidity 
must be under of 60%. Keep in closed package without effect 
of heating, light or sunlight. In these conditions the products 
shelf life is 12 months.

Fiziksel Özellikleri
Toplam Kalınlık : 0.130 mm (±0.010 mm)
Gerilme Direnci : 4.7 kg/25 mm  
Kopma Dayanımı : 150%  
Tutkal  : 0.34 kg/19 mm
Voltaj Dayanımı : 4000 volts
Uzunluk : 25 yarda
Genişlik : 5-7, 5-10 mm

Physical Properties
Total Thickness : 0.130 mm (±0.010 mm)
Stress Resistance : 4.7 kg/25 mm
Break Tear Resistance : 150%
Glue  : 0.34 kg/19 mm
Voltage Resistance : 4000 volts
Length : 25 yard
Width : 5-7, 5-10 mm

Kauçuk köpüğü boru ve levha izolasyon malzemelerinin 
ek yerlerinde, vanalar ve zor kesitli tesisatların izole edil-
mesinde, kısa metrajlı boruların izole edilmesinde ve hasar 
görmüş izolasyonların tamirinde kullanılır.

It is used on joints of hallowed and sheet type insulation
materials, for insulating valves, hard-section installations and
short-length pipes and for repairing damaged insulations.
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MTİÇ40 0,5 50 x 50 3 40

MTİÇ60 0,5 50 x 50 6.75 60

MTİÇ80 0,5 50 x 50 12 80

MTİÇ100 0,5 50 x 50 18.75 100

İzolasyon Pimleri / Isolation Pins

Kanal izolasyonunda  izolasyon malze-
mesinin kalınlığına ve ihtiyaçlara göre 
uygun pim kullanılmalıdır. Pim hava 
kanalına uygun mesafelerde yerleştirilir. 
İzolasyon malzemesi pime geçirilir ve 
pulla sabitlenir.

In ductwork isolation pin should be 
comparable for isolation thickness and 
necessities. Pin locate in feasible distances.
Isolation materials is passed to pins and 
fixing with washers.

Yukarıdaki tablo ve şekillerde makropimin kanaldaki hava 
hızına uygun kullanımı, mesafeleri ve montajı gösterilmek-
tedir. Görüldüğü gibi uygulanacak izolasyonun genişliği 
arttıkça kullanılması gereken pim sayısı da artmaktadır. 
Ayrıca yüksek hızlarda daha iyi sonuç elde etmek için sık 
aralıklarla makropim kullanılmalıdır.

The application distance and number of pins should be 
selected accordance with air speed and wideness of isolation 
materials .These tables show the best fit applying of makropins.

0 200

2 200-400

3 400-700

4 700-1000

5 1000-1300

6 1300-1600

7 1600-1900

8 1900-2200

9 2200-2500

0-12.7 m/s 75 300 100 450

12-7-30.4 m/s 75 150 100 400

Pim Sayısı İzolasyon Genişliği (mm)

No. Pins Liner Interior Width(mm)

Hız Mesafeler (mm)

Velocity Distances (mm)

KOD NO Kalınlık W x H Ağırlık Çivi L

Code No Thickness W x H Weight Pin L

m/s A B C D

mm mm gr mm ASKI PİMİ

İZOLASYON
MALZEMESİ

HAVA KANALI

50

50

Ø3

PUL

ASKI PİMİ

İZOLASYON
MALZEMESİ

HAVA KANALI

50

50

Ø3

PUL

ASKI PİMİ

İZOLASYON
MALZEMESİ

HAVA KANALI

50

50

Ø3

PUL
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PRATİK PİM® / PRATICAL PIN

Avantajları
 ◗ Az yer kapladığı için saha uygulamalarında daha 

fazla malzemeyi iskele ve merdiven üzerinde taşımak 
mümkündür.

 ◗ Uçları sivri olmadığı için ele zarar vermez. 
 ◗ Yere düştüğünde iş güvenliği açısından tehlike yaratmaz.
 ◗ Pul takarken çivi kopma eğilimi göstermez.
 ◗ Tespitleme esnasında uçları katlandığından kesmeye 

gerek yoktur. 
 ◗ Pratiktir. Uygulama kolaylığı sağlar. 
 ◗ Estetiktir.
 ◗ Daha küçük alanda daha fazla stok yapılabilir.
 ◗ Birim başına taşıma ve navlun maliyeti düşer.
 ◗ Farklı kalınlıklarda uygulama esnekliği vardır.

Advantages
 ◗ As it requires less space, it is possible to carry more materials 

on scaffold and ladder in field applications.
 ◗ Does not damage hands as its tips are not pointed.
 ◗ Does not cause occupational safety hazard when it fell.
 ◗ Nail does not tend to break when fixing a washer
 ◗ No need to cut as its tips can be folded when fixing.
 ◗ Practical. Easy to apply.
 ◗ It is a aesthetical.
 ◗ You can stock more in less area.
 ◗ Less transport and freight costs per unit.
 ◗ Flexible for use in different thicknesses.

47

50
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Yapıştırıcılar / Adhesives

Nerede kullanılır?
Havalandırma kanalları ve boru tesisatlarına, akustik izolas-
yon, polietilen ve kauçuk izolasyon yapıştırmak için kullanılır. 
MT-100 tabanca , kauçuk esaslı yapıştırıcı gruplarına alternatif 
olarak üretilmiştir.
Uygulama sonrası yüzeyler hızlı bir şekilde yapıştırılmalıdır. 
Mukavemet olarak uygun kuruma süresinde işlem yapıldığında 
maksimum yapıştırma gücü elde edilir.
Şantiye ortamında hava değişikliğinde tutkalın kuruma süresi 
ve reaksiyonu değişeceğinden uygulama şartlarında hızlı 
kuruma istendiğinde bu ürün tavsiye edilmektedir.
Dikkat! Havanın soğuması veya aşırı ısınmalardaki kuruma 
süresine çok dikkat edilmelidir.

Where to use?
it is used for bonding polythene and rubber isolation, acous-
tic isolation to pipe and air duct installations. It is produced 
as an alternative to rubber-based products. After the applica-
tion, the surfaces should be bonded quickly. Maximum adhe-
sive strength is obtained for durability, if application is made 
within the appropriate drying time. Since the drying time of 

adhesive and reaction will change due to the weather change 
on the construction site, this product is recommended when 
fast drying is required in the application conditions.
Caution! During the temperature decreases or excessive 
temperature rises, pay too much attention to drying time.

Nasıl kullanılır?
Uygulanmadan önce, uygulama yapılacak yüzeylerdeki 
yağ, kir ve pas temizlenir.
Makro Teknik Glue MT-100 tüm yüzeyi kaplayacak şekilde 
sürülür.
Yapıştırıcı sürülmüş yüzey açık bırakılma süresince bekletil-
dikten sonra, izolasyon yapıştırıcı sürülmüş yüzeye düzgün 
şekilde yerleştirilerek, yapıştırma işlemi gerçekleştirilir. Açık 
bırakılma süresi, sürülen yapıştırıcı miktarına ve ortam 
sıcaklığına göre değişkenlik gösterebilir.
Maksimum yapışma dayanımı elde edebilmek için, MT-100 
açık kalma süresinin MT 70’e göre daha kısa olduğuna 
dikkat etmek gerekir. 

How to use?
Before the application, remove any oil, dirt and dust on the 
surface to be applied.  Apply Makro Teknik Glue MT-100 to 
cover the entire surface.
After the applied surface remained open for the waiting 
period, the bonding process is realized by placing the isola-
tion on the surface. The waiting period may vary depending 
on the amount of adhesive and ambient temperature. In 
order to obtain maximum adhesive resistance, the attention 
should be paid that the waiting period for MT-100 is less than  
MT 70.

Makro Teknik Glue MT 100 SPREY 
Tek komponentli solvent bazlı bir yapıştırıcı
A Single-component, Solvent-based Adhesive 
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Depolama koşulları
25ºC’den düşük sıcaklıklarda depolayınız. Raf ömrü üretim 
tarihinden itibaren 1 yıldır.

DİKKAT !
Solvent esaslı bir ürün olduğundan iş güvenliği ve işçi 
sağlığı yönünden devamlı ve etkin havalandırılan bir 
ortamlarda kullanılması gerekmektedir.

Storage Conditions
Store at temperatures lower than 25°C. Shelf life is 1 year from 
the production date.

CAUTION !
As it is a solvent-based product, it should be used in a continu-
ously and effectively ventilated environment in terms of occu-
pational safety and health.

Özellikleri
Görünüşü : Bal renkli sıvı 
Kimyasal bileşimi : Sentetik kauçuk, reçine ve çözücüler.
Viskozite DIN 53211 : 10±2 sn (8 mm 20 ºC Fortkap)
Kuru madde içeriği : %40 + 1
Spesifik gravite : Yaklaşık 1,2 gr/cm³
Kaynama noktası : 40º - 70ºC
Uçuculuk % ağırlık : Yaklaşık % 60
Parlama noktası : Parlamaz
Kuruma noktası : 5 - 10 dak. (ortam sıcaklığına  

bağlıdır.)

Properties
Appearance : Honey-colored liquid
Chemical composition : Synthetic rubber, resin and solvents.
Viscosity DIN 53211  :  10±2 sn (8 mm 20 ºC Fortkap)
Dry substance content :  40%+ 1
Specific gravity : Approx. 1.2 gr/cm³
Boiling point : 40° - 70°C
Volatility weight % : Approx. 60%
Flash point : It does not flash
Drying point : 5 - 10 min. (depending on the  

ambient temperature)



23

Nerede kullanılır?
Boru ve havalandırma kanalı 
tesisatlarına, akustik izolas-
yon, polietilen ve kauçuk 
izolasyon yapıştırmak için 
kullanılır. Kauçuk esaslı 
yapıştırıcı gruplarına alter-
natif bir üründür. İzolasyon 
malzemesi yapıştırılmasında 
en fazla kullanılan ve kabul 
gören yapıştırıcı çeşididir.

Where to use?
It is used for bonding poly-
thene and rubber isolation, 
acoustic isolation to pipe and 
air duct installations.  It is an 
alternative product to rubber-
based adhesive groups.   It is 
the most used and accepted 
adhesive type in isolation 
material bonding.

Nasıl kullanılır?
Uygulanmadan önce, uygulama yapılacak yüzeylerdeki 
yağ, kir ve pas temizlenir.
Makro Teknik Glue MT-70 tüm yüzeyi kaplayacak şekilde 
sürülür.
Yapıştırıcı sürülmüş yüzey açık bırakılma süresince bekletil-
dikten sonra, izolasyon yapıştırıcı sürülmüş yüzeye düzgün 
şekilde yerleştirilerek, yapıştırma işlemi gerçekleştirilir. Açık 
bırakılma süresi, sürülen yapıştırıcı miktarına ve ortam 
sıcaklığına göre değişkenlik gösterebilir.
Açık kalma süresi ve yapıştırma işlemindeki mukavemet 
kontak tutkalı tarzıyla çalışır ve yapışma dayanımında çok 
yüksek verim sağlanır.

How to use?
Before the application, remove any oil, dirt and dust on the 
surface to be applied.  Apply Makro Teknik Glue MT-70 to cover 
the entire surface. After the applied surface remained open for 
the waiting period, the bonding process is realized by plac-
ing the isolation on the surface. The waiting period may vary 
depending on the amount of adhesive and ambient tempera-
ture. The waiting period and the durability in the bonding 
process operate as contact glue style and a very high efficiency 
is provided in adhesion strength.

Yapışma özellikleri
Çalışabilirlik : Yapışma işleminden hemen 

sonra çalışır. 
Nihai Kuvvet : 8 gün sonra elde edilir.
Yaşlanma : Sertleşip, kırılganlaşma eğilimi  

yoktur.
Isı mukavemeti : Takriben 80ºC, sertleştirici ile 

kullanılırsa, malzemeye bağlı 
olarak 90ºC üzerine çıkabilir.

Yapıştırıcı filminin direnci : Alifatik hidrokarbonlar, alkol, 
su, zayıf alkaliler

Adhesion Properties
Workability : It works right after the bonding 

process.
Ultimate Force : It is obtained after 8 days.
Aging : It does not have tendency to 

become rigid and fragile.
Heat resistance : Approximately 80°C, if it is used 

with a hardener, it may exceed 90°C 
depending on the material. 

Adhesive film resistance : Aliphatic hydracarbons, alcohol, 
water, weak alkalis

Makro Teknik Glue MT-70
Polikloropren bazlı tek komponentli yapıştırıcı
Single-component, Polychloroprene-based Adhesive

Yapıştırıcı özellikleri:
Ana Madde : Polikloropren
Çözücü : Benzol hariç, diğerleri
Özgül Ağırlık : Takriben 0,9 gr/cm³
Viskozite DIN 53211 : Takriben 40 sn
( 8 mm Fortkap)
Renk : Bej

Adhesive Properties:
Main Substance :  Polychloroprene
Solvent :  Others, except for benzol
Specific Gravity : Approx. 0.9 gr/cm³
Viscosity DIN 53211 : Approx. 40 sec.
(8 mm Fordcup)
Color : Beige
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Depolama koşulları
25ºC’den düşük sıcaklıklarda depolayınız. Raf ömrü üretim 
tarihinden itibaren 1 yıldır.

DİKKAT !
Solvent esaslı bir ürün olduğundan iş güvenliği ve işci 
sağlığı yönünden devamlı ve etkin havalandırılan ortam-
larda kullanılması gerekmektedir.

Storage Conditions
Store at temperatures lower than 25°C. 
Shelf life is one year from the manufacturing date.

CAUTION !
As it is a solvent-based product, it should be used in a continu-
ously and effectively ventilated environment in terms of occu-
pational safety and health.


