ŞAP DEĞİL; TERMOŞAP
Isı, ses ve yangın yalıtımına TEK ÇÖZÜM

Klasik Şapa Göre 30 Kat Daha Yalıtkan
Yaptığı ihracatlarla ülke ekonomisine büyük katkıda bulunan PERSAN’ın tescilli ürünü olan Termoşap,
tesviye betonu dökülmüş yüzeyi; dış etkenlerden korumak, zemini düzleştirip sonraki kaplama için
yüzey hazırlamak, zeminin kullanım süresini uzatmak amacı için dökülen çimento esaslı ısı ve ses
yalıtım malzemesidir.
Isı iletkenlik sayısı;
0,055 W/mK *
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ISI
YALITIMI
sağlar

Isı yalıtımı sağlar

• İçeriğinde yer alan özel agregalar sayesinde gerçek ısı yalıtım ürünüdür.
• Zeminin kullanım süresini 30 kat uzatmak amacıyla uygulanan ısı ve ses
yalıtım malzemesidir.
* Kraft torbalı ürünün değeridir. 100 dm3 lük dökme şapın değeri 0,076 W/mk
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Standart Şaplardan 5 Kat Daha Hafif
Persan Isı ve Ses Yalıtım Şapı 450- 500 Kg/m3 * yoğunluğa sahiptir.
Hafiftir

Yangın Geçişini Engeller
A1 sınıfı yanmaz ürün

Klasik Şapa Göre
w w w. p e r s a n y a p i . c o m . t r

5 KAT
daha hafif

• Hafifliği sayesinde binanın statik ağırlığını düşürür ve deprem
yıkım riskini azaltır.
• Çökme yapmaz ve zamanla deforme olmaz.
• Yangın yönetmeliğinde aranan A1 sınıfı yanmaz üründür.
* Kraft torbalı ürün kuru birim hacim ağırlığıdır. 100 dm3 ‘lük torbalarda bağlayıcı hariç kuru birim ağırlığı : 250 kg/m3 +_%5
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20-44 dB*
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SES YALITIMI
sağlar

• Ses yalıtımı sağlar.
• Konforlu ve huzurlu ortamlar yaratır.
• Darbeli sesleri yalıtır.
* Yukarıdaki değerler frekansa göre değişkenlik gösterir.
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ses yalıtımı sağlar

çevreci

Ekonomiktir ve
ÇEVRE DOSTUDUR
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ekonomiktir

• Sigara dumanı, yağ vb. kötü kokuları dışarı atar.
• Terleme ve küfe karşı kesin çözümdür.
• Yüksek buhar difüzyonuna sahiptir.
• Isı , ses ve yangın yalıtımını tek bir ürünle sağladığı için ekonomiktir.
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bakteri ve yosun tutmaz
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bakteri ve yosun
TUTMAZ

• Termoşap, nötr bir malzemedir. Organik madde içermez.
• Bu sayede bakteri, küf ve yosun oluşturmaz.
• Nemli bölgelerde ve hijyenin önemli olduğu yerlerde (hastane,
laboratuvar, okul vb. ) özellikle tercih edilmektedir.
• Yüksek buhar difrüzyonu
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Türkiye’nin En Kaliteli İnşaat Perliti ERPER Perliti ile Üretim
Katlar arası yalıtımda; ısı yalıtımı, ses yalıtımı ve yangın yalıtımı ürünleri için ekstra masraf etmeden tek bir
ürünle bu özellikleri sağlayabilen, yanmaz ısı ve ses yalıtım şapı olan Termoşap, yüksek buhar difüzyonuna
sahiptir. Kimyasal nötr olması sayesinde bakteri, küf ve yosun oluşturmaz. Sağlıklı yapısıyla nemli bölgelerde
ve hijyenin önemli olduğu yerlerde (hastane, laboratuvar, okul vb.) özellikle tercih edilmektedir. Teraslarda,
döşemelerde, çatı katlarında, eski ve yeni tüm binalarda rahatlıkla kullanılabilen Termoşap, inşaat ve yalıtım
sektörüne katkılarıyla sektörün öncelikli tercihi olmaktadır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

PERSAN TERMOŞAP

KLASİK ŞAP

Uygulama Sıcaklığı		
Sarfiyat (kg/m2)			
Isı iletkenlik (W/m.K)		
Ses Yalıtımı(dB)			
Yangın Sınıfı			
Basınç Mukavemeti (N/mm2)
Yürünebilme Süresi		
Üzerine Uygulama		
				
Yoğunluk			
Isı İzolasyon İhtiyacı		

+5 0C / +30 0C				
4,5 - 5,5 (Toz) 1 cm kalınlık için		
0,055					
20-44 dB (Frekansa bağlı olarak)
A1					
5					
24-48 saat				
7-10 gün (malzeme kalınlığına göre)
(23 0C -%50 bağıl nem koşullarında)
450 -+ 50				
Yok 					

+5 0C /+30 0C
24 -25 (1 cm kalınlık için)
1,74
Yok
A1
10-22
24 saat
7-10 gün			
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TERMOŞAP

2450 -+ 50
Var

DÖKME ŞAP
Dökme Şap Ağırlığı

Bağlayıcı Oranları

Dökme Şap Ağırlığı			
Ses Yalıtım(dB)			
Yangın Sınıfı				
Üzerine Uygulama		

100 kg		

28 Günlük Basınç Dayanımı
2,75 N/mm2		

Isı İletkenlik Değeri
0,076 W/Mk

20-44 dB (Frekansa bağlı olarak)
A1
7-10
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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.

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			
İç Anadolu 				
Doğu Anadolu Bölge Satış			
GüneyDoğu Anadolu Bölge Satış		
Akdeniz Bölge Satış			
Ege Bölge Satış 				
Doğu Karadeniz Bölge Satış 		
Batı Karadeniz Bölge Satış			

PERSAN doğal perlitten çevreci ürünler üretir

+90 530 522 26 42
+90 530 522 26 41
+90 533 036 70 76
+90 530 950 16 36
+90 530 069 26 37
+90 533 812 26 59
+90 530 522 26 44
+90 530 522 26 43

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

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.

