ASSANCHEM SÜREKLİ PANEL SİSTEMLERİ
Maksimum verimli bina yalıtımı, soğutma, depolama ve nakliye için yılların deneyimi ile elde edilmiş sandviç panel
teknolojisi Assanchem ,30 yıllık sandviç panel üretim deneyimini Poliüretan ile buluşturmaktadır.

En iyi kalite B3,B2 ve PIR malzeme teknolojisi mükemmel mekanik ve fiziksel özellikler ve ısı yalıtımını optimum
düzeyde sizlere sunmaktadır. Gerçek ısı yalıtımı sayesinde bina içerisindeki ısı kaybını ve enerji kaybını azaltıcı adımlar
atarak, tüketilen enerjiden maksimum verimi alabilen AssanChem teknolojisine sahip yüksek ısı yalıtım panelleri ile
binalar inşa edebilir veya var olanları iyileştirebilirsiniz.
AssanChem Poliüretan, düşük iletkenlik katsayısı ve düşük yoğunluklu B3 köpük ile birlikte yangına yüksek
dayanıklığa sahip PIR ve B2 köpükleriyle sandviç panel imalatında kullanılan en iyi dolgu malzemesidir. Polyurethan
sistemler üretim hattına göre 2, 4 veya 5 komponentli üretilebilir ve ihtiyaca göre farklı yangın dayanım seviyelerinde
formüle edilmektedir.

Uygulama Alanları
� Düz ve Hadveli Çatı Panelleri
� Cephe Panelleri
� Soğuk oda panelleri
� Yalıtım panelleri
� Soğuk hava konteynerları
� Prefabrik Evler

Avantajlar

� Binlerce m2 uygulanmış ve onaylanmış malzeme
� Mükemmel mekanik özellikler
� Düşük lamda değeri ile daha iyi ısı izolasyonu
� Farklı tür yüzeyler ile çok güçlü yapışma özelliği
� En az fire ile yüksek verimlilik
� Kolay proses şartları ve mükemmel çalışabilirlik
� Yüksek yangın dayanımı (B2 sınıfının en iyisi)

Poliüretan Yalıtımı nedir?

Poliüretan yalıtım, değişen yoğunluklarda açık veya kapalı hücre formunda gelir. Genellikle yeni binalara ve yeni
binaların çatılarına, duvarlarına, zeminlerine ve tavanlarına yalıtım olarak uygunlanır. Ayrıca aletleri, boruları ve diğer
çeşitli ürünleri yalıtmak için de kullanılır.
Sert poliüretan köpüğün çok yönlülüğü onu çok çeşitli yalıtım uygulamaları için uygun hale getirir. İnşaat
uygulamalarında enerji kullanımını azaltmak için konut ve ticari çatılarda, duvarlarda, panellerde ve kapılarda tercih edilir.
Poliüretan yalıtım, artan enerji maliyetleri, fosil yakıtların azalması ve iklim değişikliğinin olumsuz çevresel etkileri ile
karşı karşıya olan toplumlara gerçek faydalar sağlayan sürdürülebilir bir malzemedir.

Poliüretan köpük yalıtımın Özellikleri ve Faydaları

Poliüretan köpük yalıtım özellikleri, yalıtım ve hava sızdırmazlığı, yük taşıma ihtiyacı, darbe direnci, sızdırmazlık, ağırlık ve
alan optimizasyonu, düşük bakım ve dayanıklılık gereksinimi ile birleştirildiği birçok bina tipinde kullanılmasına izin verir.
Yüksek Isıl Direnç Sert poliüretan köpük, herhangi bir yalıtım malzemesinin en yükseği olan mükemmel ısı yalıtım
değeri ile bilinir. Bu, etkin ısı tutma veya alternatif olarak, soğutulmuş veya dondurulmuş ortamların tutarlı sıcaklık
kontrolünü sağlar. Bir binanın ömründe kullanılan enerjinin yaklaşık yarısı ısıtma ve soğutma içindir, bu nedenle etkili
yalıtım büyük bir önceliktir.
Uyumluluk
Rigid Sert poliüretan köpük, kağıt, fiberglas, alüminyum, kontrplak, OSB, alçı kaplama ve folyo dahil olmak
üzere bina yüzeylerinin çoğuyla uyumludur. Mevcut birçok kombinasyon, köpüğün doğal mukavemetini
arttırır ve yarı yapısal panellerde ve kaplamada kullanılmasına izin verir.
Yerinde Kararlılık
- 200 °C ila + 100 °C arasındaki aşırı sıcaklık aralıkları, sert poliüretan esaslı köpük ürünleri ile tolere edilebilir.
Su Buharı İletimi
Sert poliüretan köpük, düşük su buharı geçirgenliğine sahiptir. Alüminyum folyo veya polietilen film gibi bir
yüzeye sahip poliüretan köpük ürünleri, küf oluşumunu önleyen bir buhar bariyeri olarak çalışacaktır.
Hafiflik
Yaklaşık 2 lb / ft 3 gibi düşük yoğunluklarda, sert poliüretan köpük, hücrelerinde yaklaşık %97 gaz ve sadece
%3 poliüretan polimerden oluşur. Malzemenin hafifliği, nakliye maliyetlerinin azalması ve yerinde kolay
kullanım ve kurulum anlamına gelir.
Kimyasal Direnç
Sert poliüretan köpük, birçok yaygın kimyasal, çözücü ve yağa karşı mükemmel direnç sağlar.
Yangın Performansı
Tüm organik yapı malzemeleri (ahşap, kağıt, plastik, boyalar, vb.) gibi sert poliüretan köpük de yanıcıdır,
ancak tutuşabilirliği ve yanma oranı çeşitli bina uygulamalarına uyacak şekilde değiştirilebilir. Poliüretan
yalıtım ürünleri kullanılırken, kabul edilebilir yangından korunma önlemleri hakkında yönergeler için yerel bina
kurallarına bakılmalıdır.

YALITIMLI PANELLER

Poliüretan yalıtım ürünleri binaları ısıtmak ve soğutmak
için kullanılan fosil yakıt bazlı enerjiye olan talebi azaltır,
böylece bu yakıtların üretimi ve taşınmasıyla ilişkili zararlı
sera gazlarını azaltır. Buna ek olarak, enerji talebini
azaltmak için poliüretan yalıtım fosil yakıt kıtlığı ve enerji
güvenliğinin gerçek endişelerine bir çözüm sunar.
Hem konutlarda hem ticari inşaat projelerinde tercih
edilen modern bir çözüm olan sandviç paneller; zemin,
duvar ve çatı inşasında kullanılabilen bileşik
malzemelerdir. Aynı zamanda yalıtımlı panel olarak da
bilinen sandviç paneller, iki yapısal katman arasına
sıkıştırılan ve çekirdek olarak adlandırılan bir yalıtım
katmanını kapsar.

Günümüzde birçok farklı iç ve dış etkenlere karşı
dayanıklı olmak üzere tasarlanabilen bu paneller hem iç
hem dış mekânlarda rağbet gören, duvar ve cephelerde,
tavan ve çatı sistemlerinde kullanılan bir ürün haline
gelmiştir. Hava geçirmez sandviç paneller, gıdadan ilaca
her türlü ürünü güvenli bir şekilde saklamak için özel iç
mekân iklimi gerektiren soğuk odaların inşası için de
mükemmel bir seçenektir.

