
ÜRÜN TANIMI 

Bir yüzü darbe seslerini azaltmak için kalın alüminyum kaplı, şaloma gerektirmeden 
uygulanan, kendinden yapışkanlı ses sönümlendirici levhadır. Alt yüzeyde bulunan 
silikon folyonun sökülmesiyle rahat uygulama yapılır ve kalıcı ses yalıtımı sağlar. 

 

UYGULAMA ALANLARI

 

Otomobil, kamyon, karavan, minibüs gibi tüm araç tiplerinin zemin, kapı içi, bagaj içi, 
kaput altı, motor içi bölümlerinde titreşim ve ses yalıtımı amacıyla,
Yapılarda alçıpan levhalar arasında ses yalıtımı amacıyla,
Havalandırma kanalları etrafında titreşim, ses ve ısı yalıtımı amacıyla kullanılır.

 

AVANTAJLARI

Ses ve gürültü yalıtımında üstün performans sağlar.
Titreşimleri izole eder.
Isı yayılımını engeller.
Darbe seslerinin yayılmasını engeller.
Hazırlanması ve uygulanması kolaydır.
Şaloma gerektirmez. (*Hava sıcaklığının 10 derecenin altında olması durumunda sıcak 
hava kaynağı kullanılması tavsiye edilir.)
Uygulanan yüzeye tam yapışır.
Detay çözümlerine yardımcı olur.
Uygulamadan sonra kuruma süresi gerektirmeden yalıtım sağlar.
Düşey ve yatay yüzeylerde uygulanabilir, akma yapmaz.
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Malzeme Özellikleri

Üst Yüzey:                                     Lamine Edilmiş Alüminyum
Alt Yüzey:                                      Silikon Folyo
Renk:                                              Siyah

o oUygulama Sıcaklığı:                     +5 C   35 C
Kalınlık:                                         2,2 mm
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UYGULAMA DETAYLARI 

Ürün Hazırlığı
Alt yüzeyde bulunan silikon folyo söküldükten sonra kullanıma hazırdır.

Uygulama
Membranın alt yüzeyi üzerindeki koruyucu kâğıt soyulup serilir. Serilen membranın 
ortasından başlanarak kenarlara doğru, silikon rulo yardımıyla, hava kabarcığı 
kalmayacak şekilde, yapışkan yüzeyin zemine yapışması sağlanır. 
Alüminyum katmanı kalın olduğu için uygulama sırasında el-parmak kesilmelerine karşı 
dikkatli olunup uygun ekipman kullanılmalıdır.

SARFİYAT
2 2

1 m / m

AMBALAJ
40 cm X 80 cm / parça olmak üzere karton kutuda 5 parça.

DEPOLAMA
Açılmamış ve güneş görmeyen ortamda raf ömrü 12 aydır. Malzemeler 8 kutudan fazla 
üst üste depolanmamalıdır. Ürün sirkülasyonuna dikkat edilmeli “İLK GİREN İLK ÇIKAR” 
prensibiyle sevkiyat sağlanmalıdır.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN DURUMLAR

Uygulama sıcaklığına dikkat edilmesi, +5°C +35°C sıcaklık aralığında uygulama yapılması 
gerekmektedir. 

UYARI ve SORUMLULUK

Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda bel�rt�len uygulama şartlarına 
uyulmaması durumda oluşacak hatalardan 
Entech Yalıtım Malzemeleri Paz. San. Tic. Ltd. Şti sorumlu değ�ld�r. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Yüzey Hazırlığı
Uygulama yapılacak yüzeyin, sağlam, kuru, temiz, gevşek parçalardan, yağlardan vs 
arındırılmış olması gerekmektedir. Yüzeydeki sivri uçlar köşeler spiral taşı ile 
yuvarlatılmalı ve derin boşluklar uygun dolgu malzemesi ile kapatılmalıdır. Malzemenin 
aderansını düşürecek yüzeyler pürüzlendirilmelidir.

Entech Yalıtım Malzemeler� Pazarlama
Sanay� T�caret L�m�ted Ş�rket�

Adres: Güzeltepe Mahalles� Mareşal Fevz� Çakmak Caddes� no: 116/1 Eyüp İstanbul/Türk�ye  
�nfo@entechglob.com 

SİVRİ KÖŞELERE 
DİKKAT EDİNİZ
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