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Teknik Bilgi Formu

Yapıpor EPS ısı yalıtım levhası, genleştirilmiş (Expande) polistrenden 
üretilmiş beyaz renkli EPS ısı yalıtım levhasıdır. Yapıpor levhalar, blok 
halinde üretilen ve daha sonra rezistans telleri ile ısı sayesinde, istenilen 
kalınlıklarda kesilen standart levhalardır. İsteğe göre 10-40 kg/m³ 
arasındaki yoğunluklarda üretim yapılabilir.

Grafik 1: Isıl İletkenlik Şeması
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Uygulama Alanı:
Yapıpor levhalar dış duvarlarda, soğuk hava depolarında, ticari buzdolaplarında, soğutma sistemli araçlar ve dekorasyon işlerinde kullanılır.

Uygulama Tekniği:

1- Yüzey Hazırlığı:

Uygulama yapılacak yüzeyin düz, çapak, yağ ve boya kalıntılarından arındırılmış bir zemin olduğuna emin olduktan sonra başka bir işlem 
gerekmeden strafor duvar kaplaması uygulanabilir.

2- Uygulama:

Toz yapıştırıcılar düşük devirli karıştırıcılar yardımı ile belirtilen oranlarda su ilave edilerek karıştırılmalı ve mala yardımı ile strafor levhaların 
arkasına tatbik edilmelidir. Yapıştırıcı uygulanan strafor levhaların duvara yapışması sağlanır. Yapıştırıcı uygulamasından 1(Bir) gün sonra mekanik 
montaj (Dübelleme) yapılabilir. Sonrasında  beklemeye gerek olmadan sırasıyla sıva ve dekoratif  kaplama işlemlerine devam edilebilir.

3- Koruma:

EPS levhalar gerek uygulama alanında gerekse uygulama sonrasında dış etkenlerden korunmalı, en kısa sürede üzeri kapatılmalıdır/kaplanmalıdır.

Avantajları:

Yapıpor Beyaz levhalar, yüksek ısı yalıtımı sağlar. Ürünün performansı, kullanım ömrü boyunca sabit kalır. Kalınlığı azalmaz, ısı iletkenliği 
artmaz, mekanik özellikleri değişmez ve diğer özelliklerinde de zamanla hiçbir bozulma meydana gelmez. Hafiftir, dayanıklıdır, kolay 
işlenebilir olması sebebiyle de zaman ve maliyetten tasarruf edilir. Geri dönüştürülebilir. Çevre dostu bir üründür.



Not: Bu sayfadaki bilgiler ürün garanti belgesi niteliği taşımaz, bilgilendirmek amaçlıdır. 
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Ambalaj:

Nakliye sırasında zarar görmemesi için poşet ambalajında sevk edilir. Standart ürünlerin ambalaj adetleri ve paket miktarı aşağıdaki tablodaki 
gibidir.

Belgeler:
EPS 80 ve EPS 100 ürünleri için TSE firmasından alınmış TS EN 13163 + A2 ürün belgesi bulunmaktadır. Ayrıca ürünlerimizde CE belgesi de 
bulunmaktadır.

Teknik Tablo:


	Sayfa1



