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KNAUF INSULATION
GİYDİRME CEPHE
Knauf Mineral Plus FCB 035
Giydirme cephe yalıtımında kullanılır. Düşük lambda değeri 0,035’dir.
Yangına karşı tepki sınıfı A1. Ses yalıtımına yüksek katkı sağlar.
Bağlayıcı içeriğinde fenol, formaldehit içermez. Minimum tozuma
özelliğine sahiptir, kaşındırmaz. Su damlalarına karşı itici özellik
gösterir.

Knauf Mineral Plus FCB 033
Giydirme cephe yalıtımında kullanılır. Düşük lambda değeri 0,033’tür.
Yangına karşı tepki sınıfı A1. Ses yalıtımına yüksek katkı sağlar.
Bağlayıcı içeriğinde fenol, formaldehit içermez. Minimum tozuma
özelliğine sahiptir, kaşındırmaz. Su damlalarına karşı itici özellik
gösterir.

Knauf Mineral Plus FCB 032
Giydirme cephe yalıtımında kullanılır. Düşük lambda değeri 0,032’dir.
Yangına karşı tepki sınıfı A1.Ses yalıtımına yüksek katkı sağlar.
Bağlayıcı içeriğinde fenol, formal dehit içermez. Minimum tozuma
özelliğine sahiptir, kaşındırmaz.

Knauf Mineral Plus MCB 037
Kenet çatı ve cephe yalıtımında kullanılır. Düşük lambda değeri
0,037’dir. Yangına karşı tepki sınıfı A1. Ses yalıtımına yüksek katkı
sağlar. Bağlayıcı içeriğinde fenol, formaldehit içermez. Minimum
tozuma özelliğine sahiptir, kaşındırmaz.
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KNAUF INSULATION
ARA BÖLME YALITIM
Knauf Mineral Plus IPB037
Ara bölme yalıtımında kullanılır. Düşük lambda değer 0,037’dir.
Yangına karşı tepki sınıfı A1. Ses yalıtımına yüksek katkı sağlar.
Bağlayıcı içeriğinde fenol, formaldehit içermez. Minimum tozuma
özelliğine sahiptir, kaşındırmaz.

Black Acustic Board
Tavan ve duvar akustik yalıtımında kullanılır. Yüksek ses absorpsiyon
değerine sahiptir. Tavan dik yüzey uygulamalarında ses yalıtım
performansına yüksek katkı sağlar. Düşük lambda değeri ile
maksimum termal yalıtım sunar. Yangına karşı tepki sınıfı A1’dir.

Earthwool 44
Düşük lambda değerine sahiptir. Yangına karşı tepki sınıfı A1’dir.
Bağlayıcı içeriğinde fenol, formaldehit içermez. Minimum tozuma
özelliğine sahiptir, kaşındırmaz.

KL Klima Board
Mükemmel termal ve akustik yalıtım sağlar. Alüminyum folyo kaplama;
pürüzsüz, kolay temizlenebilir bir yüzey sağlarken, yüksek su buharı
difüzyon direnci ile buhar geçirimsiz yalıtım sağlar. Benzersiz lif yapısı
ve yenilikçi ECOSE® teknolojisi sayesinde minimum tozuma yapar ve
kaşındırmaz.
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BONUS TAŞ YÜNÜ
Bonus Plus
Tüm duvar genişliklerinde kullanılabilir. Rijit olarak durur. Tüm
metal veya ahşap çerçeve boşluklarında kullanılabilir. Isı yalıtımı,
akustik performans ve yangın dayanımı gösterir. Taşınması ve
uygulanması kolaydır.
Kullanım Alanları:
Hafif ara bölme duvarlarında
Dış duvarların içten yalıtımında
Merdiven ve asansör boşluklarında
Yangın kapılarında
Alçı panel duvar ve komşu duvar uygulamalarında

Bonus Gold/Gold Plus
50, 70 ve 90 kg/m3 yoğunluğunda; siyah cam tüllü, beyaz cam tüllü,
sarı cam tüllü, alüminyum folyolu ya da kaplamasız olarak üretilen
Bonus Taş Yünü Gold ve Gold Plus havalandırma boşluklu ve
havalandırmasız giydirme dış cephe duvarları için kullanılmaktadır.
Kullanım Alanları:
Alüminyum, PVC, granit, seramik ve cam cephe kaplama
sistemlerinin altında kullanılmaktadır.

Bonus Premium F
Premium F, Premium F 120 ve Premium F 150 olmak üzere üç seri
olarak üretilen sıvalı dış cephe sistemlerine özel ürün grubudur.
Su itici özelliği, yüksek yoğunluğu ve yüzeye dik çekme kuvveti
dayanımı sayesinde, darbenin söz konusu olduğu alanlar için
uygundur. Bonus Taş Yünü Premium F, F 120 ve F 150; mantolama
sistemleri için mükemmel ısı direnci ve iyi bir ses emiciliği
sunmaktadır.
Kullanım Alanları:
Bonus Taş Yünü Premium F, F 120 ve F 150 serisi; ısı, ses yalıtımı
ve yangın güvenliği amacıyla dış cephelerde mantolama altında
kullanılmaktadır.
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REFERANSLARIMIZ

Akasya Acıbadem

Quasar Mecidiyeköy

Vaditepe Bahçeşehir

Zorlu Center

Mermerler Plaza

Batı Şehir
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DÜBELLER
Metal Dübel
Metal yalıtım desteği F 120 yangın dayanıklılığı sağlar. Bu, yangına
dayanıklılık gereksinimlerinin olduğu yerlerde kullanılabileceği anlamına
gelir.
110mm metal dübeli başlıklı
140mm metal dübeli başlıklı
170mm metal dübeli başlıklı
200mm metal dübeli başlıklı

500 adet
500 adet
500 adet
500 adet

İzopim
Taşyünü levhaların, drenaj levhalarının ve ısı yalıtım malzemelerinin
duvarda sabitlenmesini sağlar. Havalandırma borularının yalıtımında da
sabitleme elemanı olarak kullanılır.
40mm izopim
60mm izopim
80mm izopim
100mm izopim
1200mm izopim

500 adet
500 adet
500 adet
400 adet
400 adet

Taşyünü Dübeli
Tüm standart taşyünü ve mineral yün uygulamalarında kullanılan
dübellerdir.
100mm taşyünü dübeli
120mm taşyünü dübeli
140mm taşyünü dübeli
160mm taşyünü dübeli

500 adet
500 adet
500 adet
500 adet

Euro Çelik Çivili Dübel
Ürün aderans ve çekme değerinde %15 oranında, kesme dayanımında
%200 oranında artı yük taşır. Bu nedenle gaz beton yüzey haricinde,
diğer duvar yüzeylerine taş yünü uygulaması yapılırken kullanılacak ürün
euro çelik çivili dübeldir.
Q60x8x60mm
Q60x8x80mm
Q60x8x95mm
Q60x8x115mm
Q60x8x135mm
Q60x8x155mm
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500 adet
500 adet
500 adet
500 adet
500 adet
500 adet
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DÜBELLER
Euro Plastik Çivili Dübel
Ürün aderans ve çekme değerinde %15 oranında, kesme dayanımında
%200 oranında artı yük taşır. Bu nedenle gaz beton yüzey haricinde,
diğer duvar yüzeylerine taş yünü uygulaması yapılırken kullanılır.
Q60x8x80mm
Q60x8x95mm
Q60x8x115mm
Q60x8x135mm
Q60x8x155mm

500 adet
500 adet
500 adet
500 adet
500 adet

Euro Mekanik Tırnaklı Çelik Çivili Dübel
Dış cephe mantolama uygulamalarında duvar yüzeyinin tutuculuğuna
güvenilmiyorsa (boşluklu sıvasız tuğla) kullanılması en uygun dübel
mekanik tırnaklı mantolama dübelidir.
Q60x8x9mm
500 adet
Q60x8x115mm 500 adet
Q60x8x135mm 500 adet
Q60x8x155mm 500 adet
Q60x8x175mm 500 adet
Q60x8x195mm 500 adet

Euro Mekanik Tırnaklı Plastik Çivili Dübel
Dış cephe mantolama uygulamalarında duvar yüzeyinin tutuculuğuna
güvenilmiyorsa (boşluklu sıvasız tuğla) kullanılması en uygun dübel
mekanik tırnaklı mantolama dübelidir.
Q60x8x9mm
Q60x8x115mm
Q60x8x135mm
Q60x8x155mm

500 adet
500 adet
500 adet
500 adet

Gaz Beton Dübeli
Gaz beton dübeli ısı yalıtım plakalarının gaz beton yüzeylere montajında
kullanılır. Kaliteli dübel seçimi sistem açısından çok önemlidir.
Q60x8x140mm
Q60x8x160mm
Q60x8x140mm
Q60x8x160mm
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500 adet
500 adet
500 adet
500 adet
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BANTLAR
Raptor Butil Bant
Polyisobutylen esaslı tek kompanentli yüksek yapışma ve sızdırmazlık ile
uzun ömür özelliğine sahip sızdırmazlık malzemesidir. TS EN 1931
Standartına uygun üretilir. -30°c + 90°c aralığından çalışma özelliğine
sahiptir
Ürün Ölçüleri:
Kalınlık: 1mm - 10mm arası
Genişlik: 9mm - 1000mm arası

Raptor Alüminyum Butil Bant
Alüminyum film ile kaplanmış polyisobutylen banttır. -30°c + 90°c
aralığından çalışma özelliğine sahiptir. Giydirme cephe panellerinin ek ve
bitiş yerlerinde kullanılır.
Ürün Ölçüleri:
Kalınlık: 1mm - 8mm arası
Genişlik: 25mm - 1000mm arası

Raptor Tekstil Bant
Bir yüzeyi tekstil örtü diğer yüzeyi polyisobutylen malzeme kaplı bantdır.
ıslak hacmin döşeme altları, duvar ve döşeme derzleri, çatı birleşim
yerlerinde, kör kasa izolasyonlarında yalıtım bantı olarak kullanılır.
Ürün Ölçüleri:
Genişlik: 25mm - 1000mm arası

Raptor Köpük Bant (Polietilen-Eva)
Taşıyıcıları Polietilen ve Eva olarak farklı kalınlıklarda, çift katlı kapalı
hücreli siyah ve beyaz renk seçenekleriyle akrilik ve hotmelt tutkal
türevleri ile üretilebilmektedir.
Ürün Ölçüleri:
Kalınlık : 1mm - 10mm
Yapışma Yüzeyi: Tekyüzey / İki yüzey yapışma
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BANTLAR
VHB Bant
İçeriklerinin tamamen akrilik olması bu grubu diğer bantlardan ayırır.
Bu yüzden kürleşme süresinin sonunda diğer bantların erişemeyeceği
mukavemet seviyelerine ulaşmak mümkündür. UV, kimyasal, ısı, nem
gibi faktörlere dayanıklılık aranıyorsa bunlara uygun yapışkan ve köpük
seçenekleri mevcuttur. Hava koşullarına karşı yüksek dayanımlıdır.
Ürün Ölçüleri:
Kalınlık: 0.8mm / 1.1mm / 2.3mm
Taşıyıcı Rengi:
Şeffaf, gri, beyaz, siyah

Kompakt Bantı
Polietilen taşıyıcılı çift tarafı Akrilik tutkallı bantlardır. Kompakt
uygulamalarında geçici taşıyıcı olarak kullanılır.
Ürün Ölçüleri:
3mmx12mmx33m

Raptor Mesafe Bandı
Pvc köpük esaslı Tek tarafı yapışkanlı kapalı hücreli conta malzemesidir.
Ağır yüke maruz kalacak detaylar için tasarlanmıştır. Vibrasyona maruz
kalan yerlerde titreşim alıcıdır.
Ürün Ölçüleri:
3mm/6mm kalınlık

Şişen Bant
Emprenye edilmiş sünger esaslı şişen bant sızdırmazlık malzemesi olup,
yüksek yapıların birleşim derzlerinin kuvvetli yağış ve hava şartlarına
karşı korunması ve aynı zamanda nefes alabilmesi için geliştirilmiştir.
Hava şartlarına dayanıklı ve esnektir. Su geçirimsizlik EN1027 uygundur.
Ürün Ölçüleri:
Genişlik: 10mm
Kalınlık: 1mm

www.kanyonyapi.net

8

EPDM MEMBRAN
Lineflex EPDM Membran
EPDM, rafineri ürünü olan Etilen ve Propilen maddelerinden üretilmiş
sentetik kauçuktur.EPDM Kauçuğun en belirgin özelliği, oluşabilecek
yüksek ısı değişimlerinde bile, elastikiyetini, çekme direnci ve kopma
esnemesini muhafaza etmesi; değişik hava koşullarına, güneş
ışınlarına ve ozona, asit ve çözeltilere karşı dayanıklılığıdır.
Kalınlık
0.50 mm
1.00 mm
1.20 mm
1.50 mm
2.00 mm

Rulo ölçüleri
1.50mx50m
1.80mx25m
1.80mx25m
1.80mx25m
1.80mx25m

EPDM Dilatasyon Bandı
Lineflex Dilatasyon Bantları, her türlü yapıda dilatasyon bölgelerinin
su yalıtımında kullanılmaktadır.UV ye dayanımlı, %300 den fazla
esneyebilen, uzun ömürlü bir malzemedir. 1.20mm-1.50mm ve
2.00mm kalınlıktaki EPDM membran dan üretilmiştir.Her iki tarafı 3cm
şeritli delikle işlenmiştir.
Rulo Ebatları:
150mm-1000mm eninde 25m'lik rulolar halinde kullanıma
sunulmaktadır.

Keçeli EPDM Membran
Geotekstil keçeli EPDM membranlar tek taraflı ve ya çift taraflı keçe
lamine edilmiş olarak üretilebilmektedir. 1.0 mm kalınlığındaki
Membran üzerine 1.15 mm kalınlığında keçemalzemesi lamine edilir.
200gr-1000gr /m2 arası ağırlığında ve 800 mm-1600 mm enleri
arasında üretimi yapılır.
Rulo Ebatları:
25m/50m

KNT Likit EPDM Yapıştırıcı
Kauçuk bazlı likit epdm yapıştırıcısıdır. Hertürlü yüzeye çok iyi tutunma
sağlar.
Ambalaj:
5 lt/18lt/Teneke
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EPDM MEMBRAN
Sikabond Tf Plus N
SikaBond TF Plus N tek bileşenli,elastik poliüretan bazlı yapıştırıcıdır
Ambalaj:
600ml*20/Koli

MS Bazlı EPDM Membran Yapıştırıcı
Ms polimer bazlı yüksek yapışma mukavemetine sahip epdm ve her
türlü yüzeye yapışabilen epdm yapıştırıcısıdır.
Ambalaj:
600ml*20/Koli

Soudal EPDM Yapıştırıcı
Soudal Silirub EPDM yapıştırıcı, yüksek kalitede, doğal, elastik, tek bileşenli,
silikon bazlı derz dolgu malzemesidir.
Ambalaj:
600ml*20/Koli

Bostik EPDM Tack
Bostik EPDM Tack nötr, tek bileşenli, hava nemi ilekürlenen, hava
şartlarına ve UV etkilerine mükemmelmukavemet gösteren, nötr silikon
esaslı EPDM Membran yapıştırıcısıdır.
Ambalaj:
600ml *20/Koli
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TYVEK
Tyvek Solid
Sahip olduğu tek katman 220 mikron yüsek fonksiyonel kalınlık sayesinde
yaşlandırma testlerinin sonuçlarına göre çok uzun yıllar boyunca
sızdırmazlığını korur. Su buharına karşı yüksek ölçüde geçirgen CE
işaretlidir.
Birim alan başına kütle: 82 g/m2
Rulo ağırlığı: 12.3kg
Rulo boyutu: 1.50m x 100m

Tyvek Housewrap Firecurb
Tyvek FireCurb Housewrap tutuştuğunda kendi kendini söndüren hafif
ve gelişmiş bir alevi ilerletmeyen su yalıtım örtüsüdür. CE belgesine
sahiptir. TSE EN 13501-1 Euroclass A2,s1,d0 sertifikası vardır.
Birim alan ağırlığı: 68g/m2
Rulo ağırlığı: 5.5kg
Rulo boyutu: 1.5x50m

Tyvek Airguard Reflective E
Bu %100 hava geçirmez buhar bariyeri maksimum termal performans
sağlamak için özellikle tasarlanmıştır. radyan ısının %95'e kadarını
yansıtarak doku içi yoğuşmayı makul ölçüde azaltır. Plastik ve kauçuk
buhar kontrol katmanı (EN 13984) için CE belgelidir. BBA onaylıdır.
Birim alan başına kütle: 149g/m2
Rulo ebatları: 1.5m x 50m
Rulo ağırlığı:12 kg
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TYVEK
Tyvek Supro Plus
Lamine polipropilen dokumasız keçe ile takviye edilmiş yırtılmaya UV’
ye dayanıklı suya dirençli bir yalıtım örtüsüdür. Hava geçirmeyen
ancak buhar geçirgen özelliğe sahipdir. Bu ürün ayrıca entegre bir
yapışkan bant sunar. CE belgelidir.
Birim alan başına kütle: 148 g/m2
Rulo ebatları: 1.5m x 50 m
Rulo ağırlığı: 12 kg

Tyvek Akrilik Band (50 mm x 25 m)-Tek Tarafı Yapışkanlı
Tyvek Akrilik Bant güçlü ve dayanıklı yapışma için uzun ömürlü Tyvek
HDPE ve akrilik yapışkandan yapılmıştır.
Renk: Beyaz
Rulo ebatları: 5cmx25m
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TRIOPLUS
Trioplus Fire B1
Trioplus Fire üç katmandan oluşan ateşi ilerletmeyen ,damlama
yapmayan ve duman çıkarmayan,su geçişine dirençli, hava geçirgen
su yalıtım örtüsüdür. Yangına karşı tepki A2-B’dir.
Birim alan başına kütle: 110g/m2
Rulo ağırlığı: 8.5 kg
Rulo boyutu: 1.50m x 50m

Trioplus 90 Nem Bariyeri
Trioplus 90 su yalıtım örtüleri üç katmandan oluşan hava geçişine izin
veren yüksek oranda su basıncına dayanıklı, yüksek yırtılma
dayanımına sahip suyalıtım örtüsüdür. TS EN 13859-1, TS EN 13859-2
standartlarına uygundur.
Birim alan başına kütle: 90 g/m2
Rulo ağırlığı: 14.5kg
Rulo boyutu: 1.60m x 100m

Trioplus 100 Nem Bariyeri (Giydirme cephe)
Trioplus 140 su yalıtım örtüleri üç katmandan oluşan hava geçişine
izin veren yüksek oranda su basıncına dayanıklı, yüksek yırtılma
dayanımına sahip suyalıtım örtüsüdür. TS EN 13859-1, TS EN
13859-2 standartlarına uygundur.
Birim alan başına kütle: 140g/m2
Rulo ağırlığı: 12kg
Rulo boyutu: 1.60m x 50m
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TRIOPLUS
Trioplus 140 Nem Bariyeri
Trioplus 140 su yalıtım örtüleri üç katmandan oluşan hava geçişine izin veren
yüksek oranda su basıncına dayanıklı, yüksek yırtılma dayanımına sahip suyalıtım
örtüsüdür. TS EN 13859-1, TS EN 13859-2 standartlarına uygundur.
Birim alan başına kütle: 140g/m2
Rulo ağırlığı: 12kg
Rulo boyutu: 1.60m x 50m

Trioplus ALU Buhar Kesici
Trioplus Alu üç katmandan üretilen en üst katmanı alüminize folyo olan
buhar kesici su geçirmeyen örtüdür. TS EN 13859-1 standartına uygundur.
Birim alan başına kütle: 140g/m2
Rulo ağırlığı: 12kg
Rulo boyutu: 1.60m x 50m

Raptor Akrilik Bant
Cephe örtülerinin birleşim yerlerinde kullanılan yüsek gramajlı akrilik
yapıştırıcıyla üretilen, sugeçirmez yırtılma ve dış etkenlere çok dayanıklı
ekyeri bandıdır.
Renk: Beyaz
Rulo boyutu: 5cmx25m
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SİKA
Sikahyflex 305 EU
SİKAHYFLEX 305 EU, yüksek hareket kabiliyetine ve çok çeşitli yüzeylere
mükemmel yapışma özelliğine sahip, dayanıklı, nötr sertleştirici bir
silikondur. Özellikle yapısal cam, alüminyum, kompozit, perde duvar ve
pencereler için bir hava sızdırmazlığı ve su yalıtımı sağlar.
Ambalaj:
400ml*20 adet/Koli
Renk:
Siyah, beyaz, gri, şeffaf

Sikasil WS 605 S
Ultra esnek, dış hava şartlarına, çevresel etkilere ve UV’ye çok yüksek
dayanımlı su yalıtım ve derz dolgu silikonu. Cam ve metal yüzeylere leke
bırakmaz. Ultra esneklik ±%50 <ASTM C920>
Ambalaj:
400ml*20/Koli
600ml*20/Koli
Renk:
Siyah, beyaz, gri, şeffaf

Sikasil SG20
Sikasil SG-20, nötr kürlenme özelliğine sahip mekanik direnç ve esneklik
özelliklerini birarada bulunduran strüktürel silikondur. Yüksek yapışma
özelliği ile üstün tutunma kabiliyeti sağlar. Nem ile kürlenen nötr bonding
silikonudur.
Ambalaj:
310ml*25/Koli
Renk:
Siyah

Sikaflex 120 Multipurpose
Sikaflex®-120 Multipurpose, tek bileşenli, solvent içermeyen,sarkma
yapmayan kıvamda elastik derzdolgu mastiği ve çok amaçlı yapıştırcıdır.
Ambalaj:
400ml*20/Koli
Renk:
Siyah, beyaz, gri
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SİKA
Sikasil SG500
İki bileşenli, yüksek modüllü, nötral kürlenen, yapısal silikon yapıştırıcıdır.
Genel olarak yapısal cam yapıştırmada kullanılır. EOTA ETAG 002, EN
13022 ve ASTM C 1184 standartlarına uygun. SNJF-VEC / VI-VEC onaylı.
Yangın derecesi EN 11925-2 / DIN 4102-B1. UV ve hava şartlarına dayanıklı.
ETAG 002'ye göre yapısal silikon yapıştırıcı. CE işaretine sahip
Ambalaj:
Sikasil SG500 A-260 kg
Sikasil SG500 B- 20 kg

Sikasil 670 Fire
Sikasil 670 Fire, yüksek hareket kabiliyetine ve çok çeşitli yüzeylere
mükemmel yapışma özelliğine sahip, dayanıklı, nötr sertleştirici bir silikondur. Özellikle yapısal cam,aluminyum,kompozit, perde duvar ve pencereler
için bir hava sızdırmazlığı ve su yalıtımı sağlar.
Ambalaj:
400ml*20/Koli
Renk:
Siyah

ABC 650 Fire Stop (Sika)
Tek komponentli akrilik bazlı şişme özelliğine sahip plasto elastik esaslı
dolgu macunudur.120 C yi aşan ısılarda hacimsel olarak genişleyerek ısı
transferini azaltırlar. Bu ısı seviyesinden itibaren su buharı açığa çıkararak
yangınlarda soğutma etkisiyle zaman kazandırır.
Ambalaj:
310 ml*25/Koli
600 ml*20/Koli
Renk:
Beyaz ve gri

ABC Butyl Sealant
BC Butil Sealant, tek bileşenli bir sızdırmazlık malzemedir. Sürekli esnek
uzun ömürlü ve mükemmel yapışma özelliğine sahip bütil esaslı bir derz
dolgu malzemesidir.
Ambalaj:
310 ml*25/Koli
600 ml*20/Koli
Renk:
Gri
www.kanyonyapi.net
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Bostik
Bostik Construction
Oxime esaslı, içte ve dışta çok amaçlı kullanım için uygun, nötral
karakterde bir silikondur. Solvent içermez. Elastikiyetini sürekli korur.
Yaşlanmaya, hava şartlarına ve UV ışınlarına dayanıklıdır.
Ambalaj:
310ml*25/Koli
600 ml*20/Koli
Renk:
Tüm renkler

Bostik WeatherSeal
Bostik WeatherSeal, alkoksi esaslı, içte ve dışta, özellikle dış cephelerin
sızdırmazlık işleri için formülize edilmiş çok amaçlı kullanıma uygun,
esnek nötral karakterde bir dış cephe silikonudur
Ambalaj:
310ml*25/Koli
600 ml*20/Koli
Renk:
Tüm renkler

Bostik FireSeal
Bostik Fireseal, orta-modülüs bir silikonu kombine eden üstün nitelikli,
yangına dayanıklı bir derz dolgu mastiğidir. Bu ürün, bir yangın
durumunda, son derece düşük seviyelerde zehirli gaz açığa salma ve
kayda değer oranların çok altında duman çıkarma oranı gibi ilave
faydalara sahiptir.
Ambalaj:
310ml*25/Koli
Renk:
Beyaz, gri

Bostik Intucrylic
Bostik Intucrylic, yüksek kaliteli, su bazlı, yangın geciktirici akrilik yapı
mastiğidir. Kuruduğunda sert, yapış yapış olmayan bir kıvam alır ve
birçok inşaat yüzeyine mükemmel yapışma sağlar. Bu ürün, yangın
durumunda şişerek, yangın geçirmez bir yalıtım malzemesi haline
gelecek ve duman ile alev geçişini engelleyecektir.
Ambalaj:
290ml*12/Koli
Renk:
Beyaz, gri

17
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Bostik
Bostik MSP 2750
Bostik MSP 2750 iç ve dış mekânlarda çok yönlü uygulanabilen tek
komponentli hibrid, SMP esaslı elastik yapıştırıcıdır. Alman DIN 52452/4.
Bölüm normlarına göre boyamaya uygundur. Kullanılacak boya ile
uygunluğu önceden test edilmelidir.
Ambalaj:
310ml*25/Koli
600ml*20/Koli
Renk:
Beyaz, siyah, gri

Bostik Corner Fix
Bostik CornerFix, tiksotropik özellikte (jel kıvamı) solvent içermeyen
dikey uygulamalarda da kullanılabilen poliüretan esaslı bir yapıştırıcıdır.
Yapıştırıcı, alt katmanın ve ortamın nemiyle reaksiyona girerek sertleşir,
güçlü ve suya dayanıklı bir bağlantı oluşturur.
Ambalaj:
310ml*25/Koli
Renk:
Bej

Bostik PU Fix Fc
Bostik PU Fix FC, hava nemi ile kürleşen, demir sac, alüminyum,
paslanmaz çelik, kurşun, bakır, seramik, cam, ahşap ve birçok plastik
yüzeye mükemmel yapışma özelliğine sahip, tek komponentli, polüretan
esaslı, hızlı kürlenen bir yapıştırıcıdır.
Ambalaj:
600ml*20/Koli
Renk:
Beyaz, siyah, gri

Simson Panel Tack
Simson PanelTack, SMP esaslı, düz dış cephe panellerinin ve özellikle
yüksek basınçla üretilen Laminat kaplama panellerinin cephe yüzeyine
bağlanması için kullanılan, nemle kürlenen, son derece elastik bir
yapıştırıcıdır.
Ambalaj:
600ml*20/Koli
Renk:
Açık gri

www.kanyonyapi.net
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FIXA
Fixa SS 934 Construction
Tek bileşenli, havadaki nemle kürlenen, nötral yapılı, solvent içermeyen
yüksek kaliteli %100 silikon mastiktir. Her türlü alüminyum giydirme
dış cephe fuga ve derz birleşiminde, yapı derzlerinde sızdırmazlık
malzemesi olarak kullanılır.
Ambalaj:
300ml*25/Koli
600ml* 20/Koli
Renk:
Siyah, beyaz, gri, şeffaf ve tüm ral renkleri yapılabilir.

Fixa SS 994 Facade
Tek komponentli, hava şartlarına dayanıklı, yüksek mukavemetli,
alkoksil yapılı, %100 silikondur. Strüktürel cephe derzleri dahil tüm
giydirme cephe derzlerinde, lamine cam uygulamalarında, cam montajı
ve doğrama izolasyonu uygulamalarında kullanılır.
Ambalaj:
300ml*25/Koli
600ml* 20/Koli
Renk:
Siyah, beyaz, gri, şeffaf

Fixa Polymera MS 940
Yüksek modüllü (HM), elastik, hibrid bir yapı derz dolgu mastiğidir ve
yapıştırıcısıdır. İç ve dış mekanlarda, yatay ve düşey birleşme ve
dilatasyon derzleri ile ahşap, metal, PVC, beton, betopan ve birçok
kompozit kabin, yapı, konteyner vb birleşme yerlerinde, montajında
ve sızdırmazlığında kullanılabilir.
Ambalaj:
300ml*25/Koli
600ml* 20/Koli
Renk:
Siyah, beyaz, gri

Fixa SS 930 Genel Amaçlı Silikon
Genel kullanım alanına sahip, tek bileşenli (asetoksi), havadaki nemle
kürlenen, iç ve dış mekânlarda kullanılabilen silikondur.
Ambalaj:
290ml* 25/Koli
Renk:
Siyah, beyaz, gri, şeffaf
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SOUDAL
Silirub N05 HE
Silirub NO5 HE nötr silikon esaslı, çok yüksek performanslı, yüksek
hareket kabiliyetine sahip geniş bağlantı ve genleşme derzlerine uygun
cephe sektörü için geliştirilmiş tek komponentli derz ve cam
macunudur.
Ambalaj:
300 ml*24/Koli
600 ml*12/Koli
Renk:
Gri, siyah, beyaz

Soudal Flex 40 FC P.U Mastik
Soudaflex 40 FC, yüksek kalitede, tek bileşenli,sızdırmazlık ve
yapıştırma uygulmalarında yüksek katsayıya sahip poliüretan bazlı derz
dolgu malzemesidir. Sertleşme sonrası kalıcı elastikiyet
Ambalaj:
310ml*24/Koli
600 ml*12/Koli
Renk:
İsteğe bağlı olarak beyaz, gri, siyah

Firecryl FR
Firecryl FR, akrilik dispersiyon esaslı tek bileşenli şişebilen plastoelastik
derz dolgu malzemesidir. PE destek çubuğu ile 4 saate kadar yangına
dayanıklıdır. Ateş ile temasında şişer- 120 ° C aşan sıcaklıklara maruz
kaldığında şişer.(EN 1366 Bölüm 4-NBN713.020-BS 476/20)
Ambalaj:
310 ml*15/Koli
600 ml*12/Koli
Renk:
Beyaz, gri

Butyrub
Butyrub, polibüten bazlı, daima plastik tek bileşenli dolgu malzemesidir.
24 saat sonra üzeri boyanabilir.
Ambalaj:
310 ml*15/Koli
Renk:
Beyaz, gri, kahverengi, siyah

www.kanyonyapi.net
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DOWSIL
Dowsil 796
Nötr silikon macun, çok sayıda yüzeye primersiz iyi yapışma sağlar.
Düşük modüllü, yüksek esneklikte % 100 silikon polimerden
üretilmiştir. Ozon, UV ışınlarına ve aşırı ısı koşullarına dayanıklıdır.
ISO 11600-F&G-25-LM normlarına uyar.
Ambalaj:
310 ml*12/Koli
600 ml*20/Koli
Renk:
Siyah, gri, beyaz

Dowsil 791
Giydirme cephe derzlerinin hava koşullarına dayanıklı ve sızdırmaz hale
getirilmesi için özel olarak tasarlanmıştır. ±%50 hareket kabiliyetine sahip
ultra esnek, üstün performanslı silikon mastik. ISO 11600-F&G-25-LM
normlarına uyar.
Ambalaj:
310 ml*12/Koli
600 ml*20/Koli
Renk:
Siyah, gri, şeffaf, beyaz

Dowsil 895
Strüktürel Cephe Silikonu, cam ve alüminyumun strüktürel olarak
birbirlerine yapıştırılmaları (bonding-işlemi) için özel olarak tasarlanmış
olan, tek bileşenli, nötr sertleşen bir silikon formülüdür.
Ambalaj:
310 ml*12 kartuş/Koli
Renk:
Siyah
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RESOPAL
Ürün

Dış cephe kullanımı için hava koşullarına dayanıklı, uzun ömürlü,
sağlam, darbelere ve kırılmaya karşı dirençli Resopal® kompakt laminat
panel. Çeşitli tasarım seçenekleri, geniş yelpazeli dekor alternatifleri,
boyut alternatifleri, farklı birleşim ve sabitleme sistem alternatifleri.
Korozyona dayanıklı, buzlanma, dolu ve çürümeye dirençli. Ayrıca dijital
baskı seçeneği de mevcuttur.

Ürün Özellikleri
Hava koşullarına ve çürümeye karşı dayanıklı, buzlanma ve doluya
karşı güvenlidir. Uzun ömürlü, kurulumu kolaydır. Işığa ve solmaya
karşı dayanıklı, birim alan başına kütlesi hafifdir. Suya dayanıklı, pas
tutmaz. Kendini taşıyan, darbeye ve kırılmaya karşı dirençli. Ağaç
işleme makineleriyle işlenebilir. Yüksek modüllü elastisitesi
sayesinde bükülmeye karşı dayanıklıdır. Yağmur ve doluda gürültü
yapmaz. Asit yağmuruna karşı dayanıklıdır. Yangın geciktirici modeli
mevcuttur. (Euroclass B-s2, d0)

Uygulama Alanları
- Dış duvar panel kaplama
- Balkon korkuluğu panel kaplaması ve cam balkon
sistemleri
- Merdiven korkuluğu, kapı ve geçit panelleri
- Düz çatı kenarlığı, çatı katı
- Yağmur olukları ve çatı alt yüzeyi panel kaplama

- Kalkan duvarı panelleri
- Çatı penceresi panel kaplama
- Sütun çevreleme
- Ses izolasyon panelleri
- Reklam araçları
- Kapılar

Resoplan Referansları

- Antakya Hilton Müze Otel - 40.000 m2
- Kiptaş Vaditepe Projesi - 35.000 m2
- Kiptaş Bayrampaşa Projesi - 20.000 m2
- MFA Bahçeşehir Projesi - 16.000 m2
- Suryapı Lavender - 10.000 m2

www.kanyonyapi.net

- Sur Yapı Genel Müdürlük Binası
- Özpınarlar İnşaat – Casaba – 7000 m2
- Florya Avrupa Konakları
- İnanlar İnşaat kompakt cephe projeleri
- Doğa Yapı, GN Yapı, Yelkovan İnşaat, Barış İnşaat gibi
bir çok firmanın sürekli işleri
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BAĞLANTI ELEMANLARI
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Yivli Havşa Başlı
YHB Vida

Yivli Silindir Başlı
YHB Vida

Sac Vidası

Tork Vidası

Panel Vidası

Trapez Vida

Sunta Vidası

Trifon Ağaç Vidası

Alçıpan Vidası
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BAĞLANTI ELEMANLARI

Klipsli Dübel

Gömlekli Dübel

Çakma Dübel

Civata

Somun

Pul

Gijon

Pop Perçin

Ağır Yük Dübeli
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GIESSE
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Classic 3D 80
Çift Açılım Sistemi

Futura 3D 130
Çift Açılım Sistemi

GSHD - P
Gizli Kanat Makası

Paralel Makas
Tek & Çift Paralel Makas

Domina HP

Domina Classic
www.kanyonyapi.net

GIESSE

Prima
Eksenel Kol

Euro
Eksenel Kol

Unica Euro CW2
Euro Kıvrık Kol

ST 450
Piston Tipi Açkı Mekanizması

Varis UNI
Zincirli Açkı Mekanizması

GS AP100
Panik Bar Sistemi
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KALE

Kale Luna
Alüminyum Çift Açılım

Kale Toros
Kilit

27

Kale Atlas
Cephe Makası

Kale PVC Kanallı Alüminyum
Çift Açılım
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DeWalt & STANLEY

DeWalt Taşlama

Stanley Taşlama

DeWalt Matkap

Stanley Matkap

DeWalt Matkap ve Vidalama

Stanley Matkap ve Vidalama
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HIRDAVAT GRUBU
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Inox Kesme Taşı

Metal Kesme Taşı

Takım Çantası

Uzatma Kablosu

Maket Bıçağı

Şerit Metre
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HIRDAVAT GRUBU

Murç Keski SDS

Matkap Ucu SDS

Matkap Ucu HSS

Somun Adaptörü

Tork Uç

Yıldız Bits Uç

Su Terazisi
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TABANCALAR

Epoksi Tabancası

Perçin Tabancası

Köpük Tabancası

Silikon Tabancası

Sosis Silikon Tabancası
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Ferhatpaşa Mah. Karadeniz Cad. No : 104 34888 Ataşehir/İstanbul
info@kanyonyapi.net

