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DUVAR- BACA DİBİ ÇÖZÜMÜ

YAĞMUR İNDİRME SİSTEMLERİ

ÇATI DETAY ELEMANLARI

ÖZEL ÇATI DETAY 
SİSTEMLERİ
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Çatılarda en çok problem yaşanan detaylardan biri de duvar ve baca dipleridir. Persan duvar baca dibi çözümü 
ile yapılardaki problemler kesin ve kalıcı çözüme ulaşır. Yüksek sıcaklık ve UV dayanımına sahip olan alüminyum 
alaşımlı taşıyıcı yüzey ve kendinden yapışkanlı bandı sayesinde PERSAN yaşanan problemlere kesin ve kalıcı çözümler 
sunmaktadır. Rulo şeklinde olan bant açılarak istenilen ölçüde kesilir. Bir kısmı kiremitte diğer kısmı da duvar veya 
baca yüzeyine gelecek şekilde elle bastırılarak ve tamamen kiremidin yüzeyini saracak şekilde yapıştırılır. Bandın 
duvar veya baca yüzeyine yapışan kısmı üzerine gelen baskı çıtası dübelli vidalar yardımıyla sabitlenir. Duvar-baca 
yüzeyi ile baskı çıtası arasında kalan boşluk, sıcaklık ve UV’ye karşı yüksek dayanıma sahip olan poliüretan mastik 
ile doldurulur.

DUVAR - BACA DİBİ ÇÖZÜMÜ
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Duvar- baca dibi çözümü sistem elemanları

DUVAR- BACA DİBİ BANDI : Baca ve duvar 
dibi bitişlerinde kullanılan, kendinden yapışkanlı bir 
yalıtım bandıdır. Ultraviyole ışınlarından etkilenmez, 
kiremit örtüsü ile uyumlu renklerdedir.
Renk: Kırmızı, kahverengi, antrasit siyah

ALÜMİNYUM BASKI ÇITASI: Bandın duvar 
yüzeyine yapışan kısmını baskılayarak yağmur etkisi 
ile açılmasını ve yapıştırılan yüzey ile bant arasına 
suyun girmesini engeller. 
Renk: Kırmızı, kahverengi, antrasit siyah

DÜBELLİ VİDA: Baskı çıtasını duvar veya baca 
yüzeyine tespit etmek için 20-25 cm aralıklarla 
kullanılır.

POLİÜRETAN MASTİK SİLİKON: Baskı çıtası ile 
duvar yüzeyi arasında kalan boşluğu doldurmak için 
kullanılır. Güneşten veya ultraviyole ışınlarından 
kesinlikle etkilenmez.
Renk: Kırmızı, kahverengi, antrasit siyah
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Dünyaca ünlü markalarla iş birliği yapan PERSAN, yağmur indirme sistemlerinin eşsiz tasarımını ve teknik üstünlükleri ile 

kullanıcılarına “fark yaratan” değerler kazandırıyor. Contasız bileşenleri sayesinde tamamen sızdırmaz bir yapıya sahip 

olan sistem, genleşmeli iniş hazneleri sayesinde tüm genleşme problemlerini ortadan kaldırıyor.

Titan etiketine sahip PVC yapısı 
Titan etiketine sahip özel PVC yapısı ile termal şoklara, UV ısınlarına, korozyona, şiddetli dolu yağışlarına, dona, mekanik 
darbelere ve kırılmalara karşı üstün dayanım özellikleri sayesinde her türlü iklim koşullarında güvenle kullanılabilecek 
ideal bir çözüm sunmaktadır. 

LG 38

LG 28

LG 25

Semt= 
Oluk Debisi  1.000

IP  60

Semt  :Çatının Efektif Yüzey Alanı m
Oluk Debisi :m/h
IP  :Yağış Yoğunluğu L/m/dakika

(Yukarıdaki tablo için 1.25 alınmıştır)

YAĞMUR İNDİRME SİSTEMLERİ
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Modüler ürün gamı, yüksek hidrolik kapasite, hızlı ve kolay uygulama gibi daha birçok avantaja sahip olan yağmur 

indirme sistemleri, estetik ve işlevselliği bir araya getirerek; mimarlara, mühendislere, uygulayıcılara ve bina 

sahiplerine yeni işlevsel ve teknik perspektifler sunuyor.

Persan Yağmur İndirme Sitemleri;
• Contasızdır.

• Genleşme problemlerini ortadan kaldırır.

• Titan etiketine sahip özel PVC yapılıdır.

Estetik ve işlevsellik bir arada

Yağış suyunun etkin ve verimli bir şekilde drenajını sağlayan Persan Yağmur İndirme Sistemleri, çatılardaki 
sıcaklık değişimine bağlı genleşme ve büzülmelerden kaynaklanan sorunları çözer.

Persan Yağmur indirme Sistemleri;
• UV ışınlarına

• Korozyona

• Şiddetli dolu yağışlarına

• Dona

• Mekanik darbelere

• Kırılmalara karşı yüksek dayanıma sahiptir.

Persan Yağmur İndirme Sistemleri’nin estetik 
ve güçlü malzemeler ile üretilmesi, yapıların 
ömür boyu dış etkenlerden korunmasını 
sağlamaktadır. 

Persan Yağmur İndirme Sistemleri;
• Çatıdan gelecek suyun oluğu aşmasını engeller. 

• Oluk taşıma kancası güçlüdür.

• Sistemin tüm birleşme noktaları su geçirimsiz 
       contalar ile donatılmıştır. 

• Suyun birleşim noktalarından sızması mümkün 
değildir. 

• Uygulaması basittir.

• Sıcaklık değişimlerinden etkilenmez. 

• Rengi zamanla solmaz ve deforme olmaz.
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Kalite, Pratiklik Ve İşlevsellik Aynı Çatı Altında
Ömür boyu kullanım ve çatı detay çözümlerinden yüksek performans alımı için çözümler ve aksesuarlar sunan Persan, 

geniş ürün gamı ve kaliteli ürünleriyle kalite, işlevsellik ve pratikliği aynı çatı altında topluyor.

Sular alt katlara ulaşmadan uzaklaşıyor
Nefes alan su yalıtım örtüsü
Çatı kaplama malzemesinin altına çeşitli şekillerce girebilecek olan suların daha alt katmanlara ulaşmadan çatıdan 

uzaklaştırılması için bir su yalıtım katmanına ihtiyaç vardır. Bu katman yakın geçmişte ruberoid adı verilen zift emdirilmiş 

karton örtüler ile yapılmakta idi. Günümüzde bitüm içermeyen kiremit altı su yalıtım örtüleri veya kiremit altı oluklu su 

yalıtım levhaları kullanılmaktadır. Su yalıtım örtülerinin çatı betonu, kaplama tahtası veya ısı yalıtım katmanları üzerinde, 

çift lata (dikey ve yatay) sistemi ile uygulanması en doğru uygulama şeklidir. Su yalıtım 

ürünleri -40oC +80oC ısıya dayanıklı, zor alev alır. Buhar geçirgenliği yaklaşık 1200g/m2 24h 

yırtılma direnci yaklaşık 200 N/b cm olmalıdır

Saçak havalandırma elemanı
Saçakların havalandırılmasını sağlayan, kuşların ve yabancı maddelerin 

girmesini önleyen saçak elemanıdır.

Renk: Kırmızı, kahverengi, antrasit siyah

PVC mail dere bandı
Çatı deresi izolasyonlarında çinko ve galvaniz saç uygulaması yerine uzun ömürlü ve estetik 

bir çözümdür. Çatının en sorunlu yerlerinden biri olan mail dere detayında kullanılmak üzere 

tasarlanan PVC esaslı bu ürün, özel form yapısı sayesinde yağmur suyunun sağlıklı olarak 

tahliye edilebilmesine olanak sağlarken kiremit ile uyumlu rengi sayesinde çatıya estetik bir 

görüntü katmaktadır.

PVC mail dere bandı;
• Paslanmaz.

• Korozyona uğramaz.

• Ultraviyole ışınlarına ve ısı farklılıklarına karşı 

olağanüstü dirençlidir.

• Dış ortam koşullarından etkilenmez.

ÇATI DETAY ELEMANLARI
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PVC Havalandırma Kiremidi
Çatının havalandırılmasını sağlayan PVC elemanıdır. 

Renk: Kırmızı, kahverengi, antrasit siyah

PVC Havalandırma Bacası
Çatının havalandırılmasını ve estetik görünmesini sağlayan PVC elemanıdır. Hareket 

edebilen formu sayesinde istenilen eğimde yerleştirilebilir. 

Renk: Kırmızı, kahverengi, antrasit siyah

PVC antenlik kiremidi
Çapı 2 cm’den 10 cm’ye kadar isteğe bağlı genişleyebilen ve istenilen yönde eğim 

verilebilen hareketli formu sayesinde anten çıkış detayını çözmek ve çatıya boru 

çıkarabilmek amacı ile kullanılır.

Renk: Kırmızı, kahverengi, antrasit siyah

Kesik kiremit tespit elemanı
Detay gereği kesilen kiremitlerin küçük parçalarının altyapıya bağlanmasını sağlar.

PVC dekoratif mahya kaplama elemanı
Yan saçak birleşim detaylarının dekoratif bir şekilde çözülmesinde kullanılır.

Renk: Kırmızı, kahverengi, antrasit siyah

Persan Özel Çatı Detayları ve Aksesuarları;
• Nefes alır.

• Rengi kiremit ile uyumludur.

• Yüksek performanslıdır.

• İşlevseldir.

• Saçakların havalandırılmasını sağlar.

• Uzun ömürlü ve estetiktir.



Persan Puan Kart
www.persanpuan.com

Persan Puan Kart sahibi olan müşterilerimiz, Persan Çatı-Cephe-Yalıtım Sistemleri markalı 
ürünlerimizin ambalajları üzerinde yer alan Persan Puan Kuponları’nı biriktirerek Persan Hediye 

Kataloğu’ndan topladıkları puan karşılığında hediye alabilirler.

Başvuru ve detaylı bilgi için müşteri temsilcimiz ile iletişime geçebilirsiniz.

Baskı teknikleri nedeniyle orjinal renklere kıyasla renk sapmaları mümkündür. Persan renk ve modellerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Katalogda kullanılan tüm görsellerin ve metinlerin kullanım hakkı saklıdır. 

444 4 033
www.persanyapi.com.tr
info@persanyapi.com.tr   

Persan Çatı - Cephe - Yalıtım  Sistemleri
MERKEZ: Organize Sanayi Bölgesi 18. Cadde No: 1 P.K. 24068 Erzincan / TÜRKİYE
ANKARA   ŞUBE: Çukurca  Birlik  Mah. 85.Sk. (Yeni  Sk No: 447) No: 3/5  Çankaya / TÜRKİYE 
İSTANBUL ŞUBE: Turgut Özal Blv. Erguvan Apt. No: 24 D: 6 Ataşehir / TÜRKİYE 

BÖLGE TEMSİLCİLİKLERİ
Marmara Bölge Satış   +90 530 522 26 42
İç Anadolu     +90 530 522 26 41
Doğu Anadolu Bölge Satış   +90 533 036 70 76
GüneyDoğu Anadolu Bölge Satış  +90 530 950 16 36
Akdeniz Bölge Satış   +90 530 069 26 37
Ege Bölge Satış     +90 533 812 26 59
Doğu Karadeniz Bölge Satış   +90 530 522 26 44
Batı Karadeniz Bölge Satış   +90 530 522 26 43

PERSAN doğal perlitten çevreci ürünler üretir


