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Bir yapının sağlam ve kaliteli bir şekilde inşa edilebilmesi için yapı kimyasallarına
ihtiyaç vardır. Yapı kimyasallarının yaygın kullanımları kaliteyi ve yapıların
dayanıklılığını artırır. Yalıtım ve izolasyon ürünleri olan yapı kimyasalları ile ilgili
hazırladığımız bu çalışmada AssanPu Yapı Kimyasallarının kullanım alanları hakkında
bilgi sahibi olabilirsiniz.

AssanPU genel kullanım amaçlı sİlİkon
ve Akrİlİk mastİkler

AssanPU GENEL KULLANIM AMAÇLI SİLİKON NERELERDE KULLANILIR?

Genel olarak PVC, alüminyum ve ahşap doğramalarda, küvet, lavabo, fayans ve seramiklerde, araçların ses, su ve
toz yalıtımında kullanılabilir. Kapı, pencere, cam birleşme yerleri gibi genel amaçlı kullanımlar için Genel Amaçlı
Silikon tercih edilmektedir.

SİLİKON MASTİK VE AKRİLİK MASTİK ARASINDAKİ FARKLAR NELERDİR?
İnşaat sektöründe her türlü iç ve dış mekan uygulamalarının
vazgeçilmezi olan silikonlar, basit sızdırmazlık uygulamalarından
yüksek sıcaklığa dayanıklı uygulamalara kadar geniş bir kullanım
yelpazesine sahiptir. Kullanım amacına uygun ürünü ve kaliteyi
tercih etmek nihai uygulamalarının ömrünü ve yapılan işin
kalitesini de önemli oranda arttırmaktadır.

AssanPU AKRİLİK MASTİK NEDİR?

Akrilik mastik, temel olarak su bazlı akrilik reçinelerinden elde
edilen sızdırmazlık malzemesidir. Doğrudan suya maruz kalacak
yerlerde kullanıma uygun değildir. Boyanabilir bir malzeme
olması, iç ve dış dekorasyon için akrilik sızdırmazlık maddesini
ideal kılar. Kuruduktan sonra sertleşir. Doğa dostudur. Çeşitli yüzey
boşluklarından gelebilecek toz ve haşerelerden koruma sağlar.

AKRİLİK MASTİK NERELERDE
UYGULANIR?

Neme, düşük veya yüksek sıcaklığa dayanıklı olduğundan hem iç
hem de dış mekânlarda farklı malzemelere uygulanabilir.
Genel olarak; inşaatlarda, her türlü çatlakların ve boşlukların
kapatılmasında, prefabrik yapı elemanlarının arasındaki genleşme
fugalarında, ahşap, PVC, demir ve alüminyum doğramaların
montajında, doğramaların sıvama, derz birleşimlerinde, eternit,
alüminyum çatı ve cephe kaplama plakalarının birleşimlerinde
kullanılmaktadır.
Kapı çerçeveleri, pencereler, inşaat derzleri ve sıhhi tesisatlarda,
tuğla, beton, ahşap, alçıpan, ytong gibi gözenekli yüzeyler için
AssanPU Akrilik mastik kullanıma uygundur. Yangına dayanıklılık
özelliği aranan durumlarda yangın dayanımlı ürün tedariği
sağlanabilir.

AssanPU GENEL KULLANIM AMAÇLI
SİLİKON ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Silikon mastik neme, kimyasallara ve dış hava koşullarına
dayanıklı bir üründür. Yüksek yapışma kuvvetine sahiptir. Kalıcı
esnekliği ile ön plana çıkar. Düşük ve yüksek sıcaklıklarda
esnekliğini korur. Doğrudan suya maruz kalacak yerlerde
kullanılabilir. Çekme yapmaz. Küf oluşumuna karşı dirençlidir.

Akrilik mastiğin silikon mastiğe göre avantajlarından biri boyanabilir olmasıdır. Çoğu akrilik mastik boyanabilirken
bu durum silikon mastik için geçerli değildir. Bununla birlikte, diğer tüm alanlarda silikon sızdırmazlık malzemeleri
akrilik sızdırmazlık malzemesinden daha iyi performans gösterir. Silikon mastik daha esnektir ve uzun ömürlüdür.
Akrilik mastik uygulandığı iklime göre değişir. Ayrıca silikon mastikler, akrilik mastiklere göre daha kolay
uygulanabilmektedir.

SİLİKON MASTİK VE POLİÜRETAN MASTİK ARASINDAKİ
TEMEL FARKLAR NELERDİR?

Mastik bir sızdırmazlık ve derz dolgu malzemesidir. %25’e kadar hareket kabiliyetine sahiptir. İhtiyaca
göre esneklik oranı daha da
arttırılabilmektedir. Sızdırmazlık
sağlamak, boşlukları doldurmak, suyu
ve havayı derzlerden uzak tutmak, yapı
malzemelerinin doğal hareketlerini
absorbe etmek ve estetiği arttırmak
için kullanılır. Silikon ve poliüretan iki
popüler sızdırmazlık maddesidir. Ortak
amaçlarına rağmen, aralarında önemli
farklılıklar bulunmaktadır. Temel fark
kimyasal seviyededir. Poliüretan organik
bir malzemedir. Silikon ise inorganik
bir malzemedir. Poliüretan mastiklerde;
sertlik, yapışma gücü, tiksotropi ve
esneklik gibi özellikleri ihtiyaca göre
farklılaştırmak daha kolaydır. Mekanik
dayanımı ve yapışma gücü silikona göre
çok yüksek seviyelere çıkarılabilir.
Bir sızdırmazlık malzemesinin dış
mekânda nasıl bir performans
gösterdiğini anlamak için güneş ışınlarına
karşı dayanımına bakmak önemli bir veri
oluşturur. UV ışığının varlığında, organik
bir materyal olan poliüretan doğal
polimer haline geri dönmeye başlar.
Zamanla özelliklerini yitirerek bozulur.
İnorganik bir materyal olan silikonda ise
bu doğal olarak olmaz. Ancak AssanPU
mastik bazı özel katkı maddelerinin
yardımıyla maksimum UV dayanımına
sahip olup hiçbir şekilde bozulmaz, hatta
renk değişimine karşı üst seviye bir
direnç gösterir.

POLİÜRETAN MASTİK;
KULLANIM ALANLARI ve SINIFLANDIRMA
SIZDIRMAZLIK AMAÇLI KULLANILAN
POLİÜRETAN MASTİKLER

Shore A sertliği 45’e kadar olan poliüretan mastikler, low modulus
(düşük modüllü) olarak sınıflandırılır. AssanPU poliüretan mastikler
40-45 shore değerine sahiptir. Prefabrik yapı elemanları arasındaki
birleşim noktalarında, çatılarda yağmur suyu toplama borularının
eklem yerlerinde ve yağmur oluklarında, prekast beton blokların
arasında açık bırakılan çalışma paylarının kapatılmasında ve
HVAC (havalandırma) sektöründe alüminyum boruların eklem
yerlerinin sızdırmazlığında kullanılır.
AssanPU Poliüretan mastikler pazarda şu isimler ile bulunur; inşaat
mastiği, poliüretan inşaat mastiği, poliüretan sızdırmazlık mastiği,
leke yapmayan poliüretan mastik, UV dayanımlı PU mastik, baloncuk
yapmayan poliüretan mastik ve modifiye silikon mastik.

YAPIŞTIRMA AMAÇLI KULLANILAN
POLİÜRETAN MASTİKLER

Shore A sertliği 45 ve üzeri olan poliüretan mastikler, yapıştırıcı
mastik olarak anılırlar. Bunların yüzey tutunmaları yüksek,
esneklikleri düşüktür. Özellikle, otomotiv sektöründe, araba, karavan
vb. araçların imalatında, oto cam tamirinde, konteyner ve tır kasası
gibi metal yapıların sızdırmazlığında, HVAC sistemlerde klima imalatı
ve montajında, metal sac birleşim yerlerinde titreşimi azaltmak ve
sızdırmazlık sağlamak için kullanılır.
Piyasada yaygın olarak kullanılan isimler; Poliüretan yapıştırıcı
mastik, ekstra kuvvetli poliüretan mastik, Premium poliüretan
mastik, PU otocam yapıştırıcısı, PU metal yapıştırıcısı, PU cam
yapıştırıcısı ve PU marin yapıştırıcısıdır.
**Talep edilmesi halinde tedarik sağlanabilir.

AssanPU GENEL KULLANIM AMAÇLI
VE B1 KÖPÜKLER

PU köpükler başta inşaat sektöründe olmak üzere sayısız uygulama
alanı bulunan ekonomik izolasyon, dolgu ve yapıştırma malzemesidir.
Kolay uygulanmaları, hemen her türlü yapı malzemesine güçlü
yapışmaları ve çok yüksek verime sahip olmaları PU köpükleri
alternatifsiz kılmaktadır.

AssanPU GENEL KULLANIM AMAÇLI
KÖPÜK NEDİR?
Genel Kullanım Amaçlı AssanPU köpük yüzeylere sıkılarak
uygulanabilen, çok nitelikli bir ısı ve ses yalıtım ürünüdür.

Şimdiye kadar sadece çift komponentli muadilleri bulunan Sprey Poliüretan Köpük, tek komponentli versiyonu
sayesinde profesyonellerin yanı sıra amatör kullanıcılar tarafından da hızlı ve kolay bir şekilde kullanılabilir. Taşıma,
depolama, uygulama ve işçilik maliyetleri diğer muadillerine göre çok düşüktür.

GENEL KULLANIM AMAÇLI KÖPÜK UYGULAMA ALANLARI
NERELERDİR?

Sprey Poliüretan Köpük ısı ve akustik izolasyon amaçlı akla gelebilecek hemen her yerde kullanılabilir. Örneğin
çatılar, tavan araları, dış cepheler, temeller, bodrumlar, su basmanlar, zeminler, iç duvarlar, katlar arası örtüşmeler,
iç bölümler, tavanlar ve kilerler. Ayrıca binaların yapısal elemanları, balkon, kemer altı, kapılar, pencere eğimleri,
boru ve kanallar, tank gibi eğimli yüzeylerde, bozuk ve düzensiz tüm yüzeylere uygulanabilir. Araç kasaları, araç
römorkları, konteyner taşıyıcılar, konteyner barakalar, garajlar, bot, yat, tekne ve benzeri yüzlerce farklı alanda da
kullanılabilir.

GENEL KULLANIM AMAÇLI KÖPÜK FAYDALARI NELERDİR?

İklimin genelde soğuk olduğu ülkelerde yalıtıma büyük önem verilmektedir. İnsanlar rahat bir yaşam sürebilmek ve
ısınma/soğuma maliyetlerini minimum düzeyde tutabilmek için uygun yalıtım tiplerini tercih etmektedir.
Isı yalıtımına direkt katkı sağlar ve
yapıların ısıtma/soğutma maliyetini
azaltır.
• Yüksek akustik yalıtım özelliği
sayesinde sesleri absorbe eder
ve huzurlu yaşam alanları sunar.
• Kürleştikten sonra su başta olmak
üzere birçok solvente (aseton, tiner vb.)
yüksek dayanımı vardır.
Bu nedenle yapıların su izolasyonuna
da katkı sağlamaktadır.

AssanPU YANGIN
DAYANIMLI B1 KÖPÜK

EN 1366-4 nolu standarta göre B1
sınıfına girer ve yangına 217 dk. dayanır.
Yangın dayanımında ekstra olarak
genel kullanım amaçlı köpüğün tüm
özelliklerine sahiptir.
Kapı ve pencere kasalarının montajında
ve izolasyonunda. Boşlukların, büyük
çatlak ve deliklerin doldurulması ve
yalıtımında.Çatı yapımı sırasında ısı
yalıtımı gerektiren uygulamalarda ve
yalıtım malzemelerinin yapıştırılmasında,
kablo ve boru kanallarının yalıtımının yanı
sıra bölme duvarların ses geçirmez hale
getirilmesinde kullanılabilir.
Assan panel olarak PIR ve Taşyünü
savdviç panel uygulamalarında B1
yangın dayanımlı PU köpük kullanılmasını
tavsiye ediyoruz.

HANGİ SANDVİÇ PANEL VE ÜRÜN İLE
HANGİ YAPI KİMYASALI KULLANILIR?
Sandviç panel uygulamalarında tüm iç mekan
sızdırmazlık çözümleri için kullanıma uygundur.

Antibakteriyel özelliği sayesinde soğuk oda
uygulamalarında, UV dayanımı sayesindeyse
polikarbonat ile başarıyla kullanılır.

Çatı, cephe, sandviç panel, konteyner, ahşap,
metal, kompozit ve prefabrik malzemelerin
yapıştırılması ve sızdırmazlığı için kullanılır.

Genel amaçlı dolgu, yapıştırma ve yalıtım
malzemesi olarak sandviç panel montajında
kullanılır. Ayrıca ısı ve su yalıtımı gerektiren
tüm alanlarda mükemmel performans gösterir.

