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Sprey Poliüretan Köpük (SPK) Nedir?
Isı Yalıtımı ve Sprey Pol�üretan Köpük
F�rmamız ısı yalıtımı uygulamalarında dünyanın da kabul
ett�ğ� en �y� yalıtım ürünler� arasında olan «Pol�üretan
Köpüğü» terc�h etmekted�r. Yurt dışından �thal ed�len
pol�üretan köpük hammaddeler, �le ek yer� olmayan
yekpare uygulanan ve günde 1000 m² ye ulaşan
uygulama hızına sah�p

mob�l

araçlarımızla Sprey

Pol�üretan Köpük uygulamalarını en kal�tel� şek�lde
serv�s�n�ze sunmaktayız.

N�ç�n Pol�üretan ?

● Türk�yede kullanılan ısı yalıtım ürünler� arasında ısı �letkenl�k katsayısı en düşük malzeme Pol�üretan
Köpüktür. (11=0.022 W/KA).
● Pol�üretan köpük %90-95 kapalı yapısına sah�pt�r. Sah�p olduğu bu yapıdan dolayı �y� b�r ısı yalıtım
malzemes�d�r.
● Isı yalıtımında rak�ps�z b�r üründür.B�nalardak� enerj� kayıplarının bacalarda %32,çatılada %20 c�varı
olduğu düşünülürse Sprey Pol�üretan Köpük �le yapılacak yalıtım enerj� kaybınızı en aza �nd�rerek, sadece
kışın değ�l yaz aylarında da �ﬆen�len yalıtımı en �y� şek�lde sağlayacaktır.
● Su yalıtımında bar�yer görev� görür.Bu nedenle su sızdırmazlık bandı kullanımına gerek kalmaz.
● Nem ve rutubet�n oluşumunu engeller. Her türlü ısı ve su kaçağını önler, ısı köprüsü oluşturmaz.
● 35 ve +90 C°lere kadar dayanıklıdır. H�çb�r şek�lde eğ�lme, bükülme, genleşme, çekme olmaz, �ﬆen�len
yoğunlukta ve kalınlıkta uygulanab�l�r. Bakter� ve haşere barındırmaz, çürümez, koku yapmaz, h�jyen�kt�r.
K�myasallara karşı dayanıklıdır.
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Poliüretan Nasil Uygulanır?
Isı Yalıtımı ve Sprey Pol�üretan Köpük
* KEŞİF

Uygulama önces� yalıtım yapılacak proje alanı
mutlaka tecrübel� ek�b�m�z tarafından t�t�zl�kle
z�yaret ed�l�r. Keş�f çalışması ücrets�zd�r.
F�rmamızın müşter�ler�ne daha �y� h�zmet vermek
adına yaptığı b�r ön çalışmadır. Yalıtımla yapılmak
�ﬆenen�n ne olduğu ve hang� amaç �ç�n yapılacağı
çok öneml�d�r. Uygulanacak yüzey t�p� �y� tesp�t
ed�lmel�d�r.

* HAZIRLIK

Uygulama yapılacak yüzey mutlaka kuru olmalıdır.
Neml� ya da �slak yüzeylere kes�nl�kle uygulama
yapılmaz. Yüzey�n tozlu, k�rl� yada yağlı olması
durumunda
uygulama
önces�
mutlaka
tem�zlenmel�d�r. Çevre şartları d�kkate alınarak,
eğer dış cephede yalıtım yapılıyorsa, �skelede
branda
kullanmak,
�ç
mekanda
çalışma
yapılacaksa
cam,
çerçeve
vb.
yüzeyler
maskelenmel�d�r. Düşük ya da çok yüksek ortam
sıcaklıklarında uygulama yapılmamalıdır.

* UYGULAMA

Sprey Pol�üretan Köpük uygulamaları deney�ml�
uygulama ek�b�m�z tarafından yüksek basınçlı
pol�üretan püskürtme mak�neler�yle yapılır.
Mak�neler�m�z tam teşekküllü gez�c� mob�l
araçlarımızla
taşınmaktadır.
Mak�neler�m�z�n,
uygulama yüzey t�p� de d�kkate alınarak bel�rl�
sıcaklık ve basınç ayarları yapılır. Gerekl�
ayarlamalar yapıldıktan sonra, ortalama kalınlığa
göre malzeme püskürtme �şlem� başlar.
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Ahşap, Kubbe ve Çatı Yalıtımı...
Sprey Pol�üretan Köpük, özell�kle çatılarda �sı yalıtımında
mükemmel sonuçlar veren en doğru uygulama şekl�d�r.
B�nalardak� enerj� kayıplarının bacalarda %32, çatılarda
�se %20 c�varında olduğu düşünülürse Sprey Pol�üretan
Köpük �le yapılacak yalıtım enerj� kaybınızı en aza
�nd�rerek, kış ve yaz aylarında �ﬆed�ğ�n�z yalıtımı
sağlayacaktır. Pol�üretan köpüğün her yüzeye (ahşap,
beton, tuğla, k�rem�t, sac vb.) %100 yapışması çatılarda
uygulama alanının çeş�tl�l�ğ�ne neden olur. Bu nedenle
çatı aralarında, açık çatılarda, trapez çatılarda, osb
çatılarda dışarıdan yüzeye püskürtüleb�leceğ� g�b�,
�çenden de (ters çatı uygulama) rahatlıkla uygulanab�l�r.
Baca kenarları, çat�-duvar arası bütün del�kler, boşluklar
Pol�üretan �le kapatılır.

www.horasanizolasyon.com

NEMİ, Yİ
ME
TERLE ER!
ÖNL

www.horasanizolasyon.com

Hayvan Barınakları, Tavuk, Yumurta ve Mantar Çiftlikleri
• Hayvanların rutubetli ortamda bulunması
haﬆalanmalarına neden olur. Poliüretan nem ve
rutubet oluşumunu engelleyerek iyi bir yalıtım
sağlar.
•

Özellikle

hayvan

çiftliklerinde

ya

da

barınaklarda hayvanlar ani seslere, gürültülere
ve ürkütmelere karşı beklenmedik haﬆalık
belirtileri verebilirler. Poliüretanin ses yalıtımında
sağladığı avantajlar ile 50 desibel yalıtım
sağlanır.
• Hayvanların yaşam alanlarının temiz ve
hijyenik olması haﬆalıkların önüne geçilmesinde
oldukça

önemlidir.

Poliüretanın

buradaki

avantajı kolaylıkla yıkanabilmesidir. Bakteriler,
virüsler, parazitler ve mantarlar hayvanlarda
kolaylıkla bulaşıcı haﬆalık haline dönüşebilir.
Fakat Poliüretan bakteri ve haşere barındırmaz.
Bu riskleri en aza indirerek sağlıklı ortamlar
yaratır.
• Üretimi için yüksek ısı gereken mantar
çiftliklerinde sprey poliüretan uygulaması ile
mükemmel bir ısı yalıtımı sağlanır.
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• Poliüretanın yalıtımdaki üﬆünlğü ve birçok avantajından dolayı hayvan barınaklarında, gemilerde, tavuk ve
mantar çiftliklerinde daha sağlıklı ortamlar yaratmak için kullanılan mükemmel bir ısı yalıtım ürünüdür.
• Hayvanların topluca yaşamış olduğu kapalı alanlarda, ortam sıcaklığı oldukça önemlidir. Ani sıcaklık
değişimleri hayvanların haﬆalanmasına neden olur. Poliüretan Köpük uygulamaları ile sağlayacağınız
yekpare bir yalıtım hayvanlarınızın barınaklarını yaşanabilir hale getirir.
• Poliüretan, %95'e varan kapalı hücre yapısı sayesinde mükemmel bir ısı yalıtımı sağlar. Duvarlarda içerdeki
ısının dışarıya çıkmasını, dışarıdaki soğuğun içeriye girmesini önler.

HAŞERE AZ
M
BARINDIR
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Saf poliüre ile poliüretanın %85 nemde, ortamdaki yoğunluk değişimine bağlı INDEX değerinin davranışı
Kimteks Poliüretan ailesi olarak su izolasyonuna kesin çözüm önerimiz KIMcoat PP 001 + Izokim PP 001
siﬆemi ile saf poliüre reaksiyonunu hizmetinize sunmaktayız. Saf poliüre siﬆemlerinde poliamin ile izosiyanat
bileşenleri hacimce 100:100 oranında 65°C sıcaklıkta ve ortalama 140 bar (2000 psi) basınçta yüzeye
uygulandığında 3 saniyede kabararak 18 saniyede dokunma kurumasını sağlamaktadır. KiMcoat PP 001
siﬆemi özellikle su izolasyonuna en zorlu şartlarda ihtiyaç duyulan yerlerde önerilmektedir. Her çeşit bina
terasları, kat balkonları, yer altı tünelleri, çatı ve zemin kaplamalarının üﬆü yine bu yüzeylerde suyun
tamamen çekilip temizlenmesine gerek kalmadan direk yüzeye uygulanarak yapılan her türlü bakım ve tamir
işlerindeki köprü, yol ve tünel inşaatlarının zeminleri ile her çeşit tamir gerektiren yüzeylerinde; beton veya
çimento benzeri alçı bazlı şap yüzeylerde gerek duyulan su izolasyonu için kesin çözümdür Bina vb. alışveriş
merkezlerinin otoparklarında kullanılan her türlü epoksi veya poliüretan ile akrilik kaplama öncesi ilk kat olarak
su izolasyon amaçlı kullanılabildiği gibi zeminde aﬆar görevi görerek yüksek bir mukavemet sağlayarak son
kat uygulamalar için kusursuz bir zemin hazırlamaktadır.
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Hibrit poliüre siﬆemlerinin maliyet olarak daha ekonomik olmasının nedeni poliamin molekülleri ile polyol
moleküllerinin karışımlarının izosiyanat prepolimerleri ile kimyasal bağ yaparak uygulanmasıdır. (Şekil 4)
Poliamin bileşenine göre polyoller daha az reaktif özellik göﬆerdiği için reaksiyon proﬁlinin kısaltılması için
kullanılan katalizör miktarları saf poliüre siﬆemlerine göre oran olarak daha fazladır. Katalizör miktar larının
kullanımı belirli bir aralıkta sınırlı kaldığı müddetçe her iki ürün de hem REACH regülasyonuna hem de
RoHS belgesine göre uygundur. KIMcoat PP 001 saf poliüre ile KIMcoat HP 001 hibrit poliüre siﬆemlerinin
her ikisi de VOC mevzuatında belirlenen şartlara göre uygunluk sınıfındadır.
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Membranlarımız ekonomik oluşu ve yüksek
kalitesi sayesinde diğer ürünlerimiz gibi kıymetli
müşterilerimizin öncelikli tercihleri arasında
bulunmaktadır.
Avantajları:
a) Su izolasyonunda ulaşılan en son teknoloji ile
üretilmiş mükemmel bir üründür.
b) 100% esnektir, kullanılan yüzeylerde ki kılcal
boşlukları doldurur.
c) Ek yeri olmayan bir izolasyon sağlar
d) Ekonomiktir
e) Uzun ömürlüdür
f) Soğuk uygulanır
g) Uygulaması kolay ve pratiktir
h) Yüksek mukavemet gerektiren yerlerde keçe ve
ﬁle uygulanır
1) Değişik yapı malzemeleri arasında yüksek
yapışkanlık sağlar
i) Yüzeyi boyanabilir
Kullanım alanları :
a) Teras çatılarda,
b) Islak hacimlerde ( banyo, mutfak, wc vb.),
c) Gizli derelerde,
d) Balkon sundurma ve benzeri yerlerde,
e) Yapıların kuzey cephelerinde,
f) Boyanabilir özelliği ile boya altlarında,
g) Pas önleyici özelliği ile metal yüzeylerin
korunmasında
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Soğuk Hava Depoları ve Gemiz Buzhaneleri Yalıtımı
Sprey Pol�üretan Köpük, özell�kle farklı �kl�m
koşullarında den�zlere açılan balıkçı tekneler�n�n bal�k
saklama mekanlarının �çers�ne uygulanır. Gem�lerdek�
buzhane odaları �ç�n ısı ve su yalıtımında Sprey
Pol�üretan Köpük en �y� yalıtımı sağlar. Pol�üretanın
%95'e sah�p olan kapalı hücre yapısı sayes�nde soğuk
yada sıcak havanın meydana get�rd�ğ� olumsuz hava
koşullarından etk�lenmez. Sprey Pol�üretan Köpük,
gıda sektöründe soğuk hava depolarının yalıtımında
mükemmel sonuçlar vermekted�r. Sprey Pol�üretan
Köpük �le sağlanan ısı yalıtımı sonucunda gıdalar
uzun süre tazel�ğ�n� korur.

Sprey Pol�üretan Köpük, haf�f b�r malzemed�r. B�naya ya da uygulama yapılan yere ağırlık vermez. Yatay ve düşey
zem�nlerde (yatay, düşey, zem�n) kolaylıkla uygulanab�l�r. Esk� ya da yen� her türlü yapıya uygulanab�l�r. Ulaşılması
en zor noktalara b�le ulaşır, en küçük del�ğ� b�le doldurur. Uygulanması çok kolaydır Zaman tasarrufu sağlar. Zem�n
uygulama sonrası rahatlıkla üzer�nde dolaşılab�l�r. Uzun ömürlüdür. Karbon teﬆler�ne göre bu süre 80 yıldır.

Ülkemizde ısı yalıtımı ile ilgili farklı ürünler tercih edilmektedir. ISO ve CE Standartlarına göre ısı
iletkenlik katsayısı 0,065 W/mK'den küçük olan malzemeler Isı Yalıtım Malzemesi olarak kabul edilir.
YALITIM ÜRÜNLERİ

ISI İLETKENLİK KATSAYILARI (Ʌ=W/mK)

Sprey Poliüretan Köpük

0,022

Strafor

0,040

Bor

0,040

Taş Yünü

0,046

Cam Yünü

0,060

TA BLODA K İ DE ĞE R LE R E B A KI L DI Ğ I Z AM AN E N DÜŞ ÜK I S I İ L E T K EN L İK
KATSAYISINA SAHİP OLAN POLİÜRETAN, ISI YALITIMINDA RAKİPSİZ BİR ÜRÜNDÜR.
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