
Poşet Adet (m³) 

10 dansite standart yapıporline ( kalınlık 1,2 cm-oluk yuk. 27 mm) yeşil 20 0,0518
mavi 20 0,0518

turuncu 20 0,057
sarı 16 0,0735
sarı 14 0,0893
sarı 12 0,0961
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Teknik Bilgi Formu

Yapıpor Line EPS malzemesi kullanılarak çeşitli formlarda 
üretilen (trepez altı, ondüline altı vb.) ısı yalıtım 
levhasıdır. İsteğe göre 10-40 kg/m³ arasında üretim 
yapılabilir.

Ambalaj:  

Nakliye sırasında zarar görmemesi için poşet ambalajında sevk edilir. Ambalaj içi adetleri kalınlıklarına göre değişkenlik gösterir.

Piyasada en çok kullanılan Yapıpor Line ürünlerinin tablosu aşağıdaki gibidir.

Stoklama, Raf Ömrü ve Bakım:  
Serin ve havalandırılmış bir ortamda solvent, tiner vb. yanıcı ve patlayıcı maddelerden ayrı olarak ve doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmadan 
depolanmalıdır. Her türlü ısı kaynağından uzak tutulmalıdır. 

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

Ürün Adı

14 dansite standart yapıporline ( kalınlık 1,2 cm-oluk yuk. 27 mm)
Corrubıtaltı (kalınlık 1,5 cm) 
27/200 tek taraflı trapez genişlik:800 mm kalınlık:2 cm
27/200 tek taraflı trapez genişlik:800 mm kalınlık:2,5 cm
27/200 tek taraflı trapez genişlik:800 mm kalınlık:3 cm

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

2- Uygulama:
Çatı kaplama formuna ve projesine uygun nitelikteki Yapıpor Line ürünleri seçilerek son kat kaplama levhalarının altına yerleştirilir. Yapının tipi
ve yer aldığı coğrafi durumuna göre mekanik yada kimyasal montaj işlemi yapılmalıdır.

3- Koruma:
EPS Levhalar gerek uygulama alanında gerekse uygulama sonrasında dış etkenlerden korunmalı, en kısa sürede üzeri kapatılmalıdır/kaplanmalıdır.

1- Yüzey Hazırlığı:

Avantajları:

Yapıpor Line çok hafif malzeme olmasına rağmen yüksek mukavemete sahiptir. Zamanla izolasyon özelliğini yitirmez. Çok düşük su absorbsiyon 
değerine sahiptir. Darbe emici özelliğine sahiptir. Strafor üretiminde çevre ve insan sağlığı açısından tehlikeli olan CFC gazı kullanılmaz. Bakteri 
üremesine karşı dirençlidir. TS EN 13501-1 standardına göre E sınıfı alev yürütmez tipte olduğu için yangın dayanımı yüksektir. Yaşlanmaz ve 
çürümez bu nedenle zaman içerisinde yalıtım değerini kaybetmez. İstenilen şekilde kolayca kesilebilir. Üzerine boya ve baskı yapılabilir.

Uygulama Alanı:

Binalarda ve fabrikalarda çatı yalıtımı için kullanılır.

Uygulama Tekniği:
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