
§ işareti ile gösterilen deney metotları Akreditasyon kapsamı dışındadır. 
Bu rapor 5070 sayılı elektronik imza kanunu çerçevesinde elektronik imza ile imzalanmıştır. Raporun doğrulanması 
için TEBAR Test Belgelendirme Araştırma ve Geliştirme Tic. A.Ş.’ye başvurabilirsiniz. 
Bu raporda verilen deney sonuçları aksi belirtilmedikçe sadece deneye tabi tutulan numuneler için geçerlidir. Bu deney raporu deneye tabi 
tutulan ürünün Yapı Malzemeleri Yönetmeliği’ne göre uygunluğunun değerlendirilmesini içermez ve başlangıç tip deney raporu veya bölümü 
olarak ele alınamaz. Bu rapor, laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve mühürsüz raporlar geçersizdir. 
FR.081/07/30.04.2019 
 

 

TEBAR TEST BELGELENDİRME 
ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME TİC. A.Ş. 

Şerifali Mahallesi Hendem Caddesi No:58 
Y.Dudullu 34775 Ümraniye/İSTANBUL 

 

 
AB-0302-T 

R2000636 

10-20 
 

 

DENEY RAPORU 
TEST REPORT 
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İstek Numarası: İ2000214 
 
Numune Numarası: N2000458 
 
Numunenin Adı ve Tarifi: Binaların pencere doğramalarında kullanılan suyun dışarıdan, duvardan, içeriye 
girmesini engelleyen plastik ve lastik su yalıtım örtüsü: “YAPFLEX” 
 
Numunenin Laboratuvara Geliş Tarihi: 29.09.2020 
 
Numunenin Kabul Tarihi: 29.09.2020 
 
Açıklamalar: Deney numuneleri müşteri tarafından laboratuvara gönderilmiş ve TS EN 12310-1’e göre çivi 
ile yırtılmaya karsı direncinin tayini testine tabi tutulmuştur. 
 
Deneyin Yapıldığı Tarih: 06-08.10.2020 
 
Raporun Sayfa Sayısı: 1/3 
 
 
 
 
 
 
Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren TEBAR Test Belgelendirme Araştırma ve Geliştirme Tic. A.Ş., TÜRKAK'tan   
AB-0302-T ile TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardına göre akredite edilmiştir. 
 
 
Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınması konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ve 
Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanınma antlaşması imzalamıştır. 
 
Deney ve/veya ölçüm sonuçları genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri (olması halinde) ve deney metodları bu sertifikanın 
tamamlayıcı kısmı olan takip eden sayfalarda verilmiştir. 
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a-) Deney metodu: 

TS EN 12310-1:2001 Su yalıtım Örtüleri -Bölüm 1: Bitümlü Çatı Su Yalıtım Örtüleri –Yırtılmaya Karsı 

Direncin Tayini (Çivi ile). 

b-) Ürün ile İlgili Bilgiler: 
 Üretici Firma: Yapısal Destek İzolasyon ve İnş. Malz. San. Tic. Ltd. Şti.                                            

 Üretim Yeri: İçerenköy Mah. Prof.Dr.Necmettin Erbakan Cd. Yıldız Apt. No:66A Ataşehir / 

İSTANBUL 

 Ürünün Markası: YAPFLEX 

 Parti Numarası / Üretim Kodu/Seri No/Lot No: -/-/- 
 Üretim Tarihi: - 

c-) Çevre şartları: (23±2)°C sıcaklık, %(50±5) nem. 

d-) Deney numunelerinin hazırlanması ile ilgili bilgiler: 
Numune (23±2) °C sıcaklık ve % (50±5) bağıl neme sahip ortamda 2 gün süreyle şartlandırılmıştır. 

Şartlandırmanın ardından numuneden enine ve boyuna (numune üzerinde en, boy belirtilmediğinden 

yönler operatör tarafından yeniden belirlenmiştir) doğrultularda her doğrultu için 5’er adet, (100x200) 

mm ebatlarında deney numunesi falçata kullanarak kesilmiştir.  

e-) Deney metodu ile ilgili bilgiler:  

Deney işlemi, (23±2) °C’de gerçekleştirilmiştir. Üzengi şeklindeki kol içerisine sıkıca yerleştirilmiş ve 

Ø (2,5±0,1)mm olan sivri uçlu çivi, üzengi kollarında bulunan deliklerin birisinden, kolların arasında 

bulunan numunenin alt kenarından (50±5) mm mesafede ve numune ekseni üzerinden delerek 

geçecek şekilde itilmiştir. 

   Numune içerisinden geçirilen çivi diğer koldaki delikten de geçirilerek numune çeneye 

yerleştirilmiştir. Üst çene ile çivi arasındaki mesafe (100±5) mm, deney numunesinin üst çene 

tarafından sıkıştırılan uzunluğu en az 50mm olarak ayarlanmıştır. Hazırlanan deney düzeneği, 

çenelerden birisine deney numunesinin bir ucu, diğerine de üzengi şekilli kolun ucu tutturularak 

çekme deney makinesine yerleştirilmiştir. Çekme deney makinesi; çiviyi, numune düzlemi içerisinde 

serbest uca doğru hareket edecek şekilde çenelerin birbirinden ayrılma hızı (100±10)mm/dakika 

olarak sabitlenmiştir. Numune içerisinden geçirilen çivinin numuneyi yırtması için uygulanması gerekli 

çekme kuvveti sürekli olarak kaydedilmiştir. 
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f-)  Deney yönteminden eklemeler, çıkarmalar ve sapmalar:  Deney standardında tanımlanan 
deney işleminden herhangi bir sapma meydana gelmemiştir. 
g-)Deney Sonuçları ve Ölçüm Belirsizliği: Yukarıda bilgileri verilen ürüne dair elde edilen 

deney sonuçları aşağıda tablo halinde verilmiştir. 

 

 

 

Deney 
Numunesi 

Bulgular 
Boyuna Çivi ile 

Yırtılma Etkisine 
Karşı Direnci, N 

Enine Çivi ile 
Yırtılma Etkisine 
Karşı Direnci, N 

1 226,82 218,59 

2 253,47 218,29 

3 208,95 225,80 

4 218,76 241,28 

5 206,50 238,81 

Ortalama 225 230 

U ±10 ±10 
 
 

U: Ölçüm belirsizliği (yaklaşık k=2 ve %95 Güven Aralığında) 

 

 

 

 
 


