MODERN HAYATIN İNCİSİ

PERLiT
www.persanyapi.com.tr

Persan Hakkında
PERSAN Çatı-Cephe ve Yalıtım Sistemleri 2002 yılında kurulmuş, 2007 yılında tamamen teknolojisini
yenilemiştir. PERSAN Çatı-Cephe ve Yalıtım Sistemleri Erzincan’da 37.000 m2 alan üzerinde 6.000 m2 kapalı
alandaki tesislerimizle faaliyet göstermektedir. Yıllık 2.000.000 m2 çatı sistemleri, 80.000 ton toz ürün ve üç
ayrı hatla 75.000 m3 perlit genleştirme kapasitesine sahip olan PERSAN, Türkiye’nin yüksek kapasiteli ve tam
otomatik ilk ve en modern kiremit fabrikası konumundadır. İtalyan Vortex Hydra teknolojisi ile donatılan
tesislerdeki tüm süreçler bilgisayar kontrollü olarak gerçekleşmektedir. Bunun yanında Türkiye’nin en büyük
genleştirme kapasitesine sahip tesisi konumundadır.
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PERSAN, TSE standartlarına uygun üretim ve ürünlerine CE işaretlemesi yapan sektördeki ilk tesistir. Aynı
zamanda firmamız ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgelerine
de sahiptir. PERSAN A.Ş. Laboratuvarı; yapı sektöründe ihtiyaç duyulan tüm deney ve analizleri yapabilme
altyapısına sahiptir. Persan Yapı üniversite sanayi iş birliğine verdiği önemi, ODTÜ, İTÜ, Atatürk Üniversitesi ve
Erzincan Üniversitesi ile ortaklaşa gerçekleştirdiği çalışmalarla göstermiştir.
Firmamız, Ar-Ge çalışmalarına büyük önem vermekte ve bu anlamda TÜBİTAK TEYDEB projesiyle bölgesinde
TÜBİTAK desteği alan ilk firmadır.
Sürekli gelişim ve müşteri beklentilerini aşmak hedefinde olan PERSAN, satış öncesi hizmetlerinin yanı sıra
Türkiye’nin tamamında kurduğu çözüm ortağı ağı ve Satış-Pazarlama ekibi ile “Türkiye’nin En İyi Kiremidi”
ne satış sonrasında suya ve dona karşı verdiği 60 yıl servis ve garanti ile müşterilerine PERSAN güvence
ayrıcalığını yaşatmaktadır.

PERSAN Çatı-Cephe ve Yalıtım Sistemleri, ürettiği tüm ürünlerde sağladığı; yüksek kalite, uzun ömür ve ekonomik
fayda ile müşteri odaklı çalışmayı kendine ilke edinmiştir. Kadrolaşmış teknik ekibimiz ve satış politikalarımız
ile ulusal ve uluslararası projelere hızlı ve doğru çözümler üretmeyi amaç edinerek ilerlemektedir.
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MODERN HAYATIN İNCİSİ PERLİT
•

Perlit %73-75 SiO ve %12-18 arası Al2O3 içerden volkanik bir
madendir. Doğal perlitin birim hacim ağırlığı kuru olarak 11001200 kg/m3’tür. Diğer agregalara göre %50’ye kadar daha hafiftir
ve bu özelliği ile kullanıldığı binaların statik ağırlığını düşürür.

•

Doğal perlit ile üretilen yapı elemanları; (Perlit kiremit, yer ve duvar
kaplama elemanları, perlit tuğla, briket, beton ve hafif beton vd.)

•

Atmosferik koşullardan etkilenmez.

•

Çatlamaz.

•

Isı ve ses yalıtımı yüksektir.

•

Hafiftir.

•

Yüksek mukavemetlidir ve zaman geçtikçe mukavemet artışı devam
etmektedir.

•

Yapısal özellikleri nedeniyle kimyasal etkilere
(Asit ve bazlara) dayanıklıdır.

donma- çözülmeye karşı

•

Bakteri üretmezler.

yapı elemanlarına oranla yedi

•

Küflenmezler.

kata kadar daha iyi olduğu

•

Yosun tutmazlar.
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Dünya Perlit Enstitüsü
yayınlarında perlit
yapı elemanlarının
mukavemetlerinin geleneksel

belirtilmektedir.

*Tüm Persan Perlit Yapı Elemanları’nın üretiminde Erzincan Mollatepe Doğal Puzolanik özellikli
Riolitik Perlit kullanılmaktadır.
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TASNİF EDİLMİŞ HAM PERLİT
Tasnif işlemi müşteri ̇ talebi ̇ne göre değişik boyutlarda yapılabilir.
Perlitin fiziksel ve kimyasal özellikleriyle tasnif edilmiş ham perlitin özellikleri aşağıdadır
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FİZİKSEL ÖZELLİKLER
Renk

Beyaz, gri tonları

Yumuşama noktası

870 - 1100 0C

Erime noktası

1260 - 1343 0C

PH

7.5 - 8.0

Özgül ısı

0.2 Cal/g 0C (837 J/kg.k)

Özgül ağırlık

2.2 – 2.4 g/cc (2200 – 2400kg/m3)

Refraktif indeks

1.5

Serbest nem (%)

Maksimum 0.5

Ağırlık kaybı

İstenildiği kadar

Gevşek yoğunluk (Genleşmiş)

32 – 400 kg/ m3

Isı iletkenliği (Genleşme)

0.04 W/m.k

Asitte erime özelliği

*Konsantre sıcak alkali ve hidroklorik asitte erir.
*Konsantre mineral asitlerinde az erir (%2).
*Seyreltik mineral veya konsantre zayıf asitlerde çok
  az erir (%0.1).
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SiO2

71.0 – 75.0

AlO3

12.5 – 18.0

NaO3

2.9 – 4.0

K2O

0.5 – 5.0

CaO

0.5 – 0.2

Fe2O3

0.1 – 1.5

MgO

0.2 – 0.5

TiO2

0.03 -0.2

MnO2

0.0 – 0.1

SO3

0.0 – 0.2

FeO

0.0 – 0.1

Cr

0.0 – 0.1

Ba

0.0 – 0.05

PbO

0.0 – 0.03 / 0.3

NiO

Eser

Cu

Eser

B

Eser

Be

Eser

Serbest silis

0.0 - 0.2

Toplam klorürler

Eser – 0.2
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KİMYASAL ÖZELLİKLER %
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GENLEŞTİRİLMİŞ PERLİT

•
•
•
•
•
•

Perlitli sıvalar
Perlit agregalı hafif yalıtım betonu
(çimento veya alçı bağlayıcılı)
Perlit agregalı hafif yapı elemanları
Isı ve ses yalıtıcı gevşek dolgu malzemesi olarak perlit
kullanımı
Yüzey döşemelerde ısı ve ses yalıtıcı olarak perlit kullanımı
Çimento ve alçı dışındaki bağlayıcılarla yapılan özel amaçlı
perlit betonları

2. Tarım sektörü (3 – 5 mm)
Toprağın fiziksel özelliklerini artırıcı “substrat” maddesi
olarak perlit kullanımı
•
•

Tarla tarımında
Bahçe tarımı ve seracılıkta
(fide yetiştiricilik, kültür tarımı vb.)

•

Çimli spor alanlarında

3. Sanayi sektörü (Mikronize)
1. Gıda, ilaç ve diğer kimyasal maddeler üretiminde süzme
yardımcı maddesi olarak perlit kullanımı
a)Gıda sanayisinde
• Bira, şarap ve likörleri süzmede
• Bitkisel yemeklik yağları süzmede
• Meyve suları süzmede
• Şeker şerbeti süzmede
• Mısır şerbeti süzmede (glikoz/ dekstroz üretiminde)
b) İlaç ve kimya sanayisinde
• Antibiyotiklerin süzülmesinde
• Pektin süzmede
• Soda külü eriyiklerinin filtrasyonu
• Sitrik asit süzme
• Sodyum silikat (su cam) filtrasyonu
• Sülfürik asit filtrasyonu
• Uranyum şerbeti filtrasyonu
• Kağıt sanayisinde (beyaz su) filtrasyonu
• Flok süzmede (alüminyum hidroksit ve flokülasyon
işlemlerinde)

•
•

Boyaların süzülmesinde
Fosforik asit süzme

c) Diğer süzme işlemlerinde
• Makine yağı süzme
(Kullanılmış makine yağının rejenerasyonu)
• İçme suyu süzmede
• Yüzme havuzlarının suyunu süzmede
• Atık suları temizlemede süzme işleminde
2. Sanayide, ısı yalıtımında perlit kullanımı
a) Sıvılaştırılmış gaz tanklarının ısı yalıtımında
• Sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG)
• Sıvılaştırılmış doğal gazlar (LNG)
• Sıvı, azot ve amonyak
• Sıvı progan, etan ve metan
• Sıvı oksijen
• Sıvı soygazlar, itici gazlar (propellanlar),
soğutucu gazlar (refri geranlar vb.)
b) Soğuk depoların yalıtımında
c) 1000 0C kadar sıcaklıktaki reaktörlerin,
potanların vb. yalıtımında
3. Metalurjide perlit kullanımı
a) Dökümcülükte metalürjik flaks olarak
b) Döküm kumuna katkı maddesi olarak
c) Potadaki ergimiş metalin korunmasında
d) Dövmede veya haddeye giden sıcak metal ingotların ısı
kayıplarını önlemede
e) Demir - çelik sanayisinde ergimiş metalin curuf kontolunda
f) Perlit yalıtıcı refrakterlerin üretiminde
• Seramik bağlayıcılı perlit refrakter tuğlalar
• Alüminyum fosfat bağlayıcılı perlit refrakter tuğla veya
betonlar
• Perlitli refrakter harç
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1. İnşaat sektörü (1 – 3 mm)

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.

