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KURU MAHYA
Geleneksel çatı uygulamalarında harçla tespit
edilen mahyalar birçok problemi de beraberinde
getirmektedir. Harçlı sistemin çatıya çok yük
bindirmesinin yanı sıra, harcın zamanla özelliğini
kaybederek çatlaması sonucu oluşan bu çatlaklardan
çatı içerisine su girmektedir. Kuru mahya sistemi ile
harç kullanılmadan nefes alabilen, sağlıklı, estetik,
modern ve de uzun ömürlü fonksiyonel mahya hatları
oluşturulabilmektedir.

KULLANIM ALANLARI
Ev, apartman, hastane, fabrika gibi tüm eski ve yeni
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binalarda kullanılır.
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Persan Kuru Mahya Sistemi ile harç kullanmadan;
Estetik, modern,
Nefes alabilen,sağlıklı,
Uzun ömürlü mahya hatları oluşturulur.

Harç kullanmadan
nefes alabilen, uzun
ömürlü mahya hatları

KURU MAHYA KULLANIM ŞEKLİ
Kuru mahya sistemi yapılırken önce ip çekilerek
mahya hattı belirlenmelidir. Aşık taşıma profilleri
ayaklarından kolayca bükülerek bu hatta göre
ayarlanır ve 60-70 cm aralıklarla çatı zeminine
sabitlenir.
Aşık taşıma profilinin üzerine 3x5 cm’lik mahya
aşığı tespit edilir. Rulo şeklinde bulunan mahya
havalandırma bandı mahya aşığının üzerine
serilir. Bandın kenarında bulunan yapışkanın
koruyucu tabakası çıkarılarak kiremide hiç boşluk
kalmayacak şekilde elle bastırılarak yapıştırılır.
Mahya tespit elemanları vasıtasıyla mahya
kiremitleri mahya aşığına sabitlenir.
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Kuru Mahya Sistemi Elemanları
4 ürünle ömür boyu çözüm
Persan Kuru Mahya Sistemi; Aşık taşıma profili, mahya havalandırma bandı, mahya tespit
elemanı ve tespit vidasından oluşur.

AŞIK TAŞIMA PROFİLİ: Kuru mahya sisteminde, mahyaların monte
edileceği aşık tahtasının tespiti için kullanılır. Ayaklarından kolayca
bükülerek veya ayar başlıklı modellerde başlık döndürülerek yüksekliği
mahya hattına göre ayarlanabilir.

geçirmez ve havalandırmayı sağlar. Kuvvetlendirilmiş özel yapısı
ve yapışkan bantlar sayesinde her türlü çatı malzemesine kolayca
uygulanabilir. Genişleyebilen özel kanatları ile en yüksek profile bile
uygulanabilir. Zaman içerisinde renkleri solmaz. Isı değişimine karşı
dayanıklıdır ve -40 ila +90 0C sıcaklıklar arasında sorunsuzca kullanılabilir.

Renk: Kırmızı, kahverengi, antrasit siyah

MAHYA TESPİT ELEMANI: Mahyaların tespiti için kullanılır. Harçla
birleştirme yapmaya gerek kalmadan mahyaları estetik ve modern bir
şekilde birleştirir ve sabitler.
Renk: Kırmızı, kahverengi, antrasit siyah

TESPİT VİDASI: Mahya tespit elemanını mahya aşığına tespit etmek
amacı ile kullanılır.

MAHYA DETAYI
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MAHYA HAVALANDIRMA BANDI: Çağdaş biz çözümdür. Su

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.

