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Hakkımızda

SERTİFİKALAR

1990 yılında Kibar Holding A.Ş.’nin bir kuruluşu olarak faaliyetlerine başlayan Assan Panel Sanayi ve Ticaret
A.Ş. 4.000.000 m²/yıl sandviç panel kapasiteli ilk fabrika yatırımını Tuzla - İstanbul’ da yapmıştır.
Müşterilerinin yoğun ilgisi ve beğenisiyle 2004 yılında 3.000.000 m²/yıl kapasiteli İskenderun fabrikasının,
2009 yılında 3.000.000 m²/yıl kapasiteli Balıkesir fabrikasının, 2012 yılında Ürdün’de 4.500.000 m²/yıl
kapasiteli Kibar Industry-Assan Panel fabrikasının yatırımını gercekleştirmiş olup, 2015 yılında ise İstanbul
fabrikasında 3.500.000 m²/ yıl kapasiteli ikinci üretim hattının yatırımını da yaparak toplam kurulu fiili
kapasitesini 18.000.000 m²/yıl’a çıkarmıştır.

Vİzyonumuz

Mİsyonumuz

DeğerlerİmİZ

Endüstriyel yapı pazarında
lider, sürdürülebilir ve yenilikçi
çözüm ortağınız.

Endüstriyel yapı pazarında
müşterilerimizin ihtiyaçlarına
uygun, güvenilir, sürdürülebilir ve
yenilikçi çözümleri en yüksek
faydayla sunarak iş ortaklarımızla
birlikte sağlıklı büyüyeceğiz.

• Dürüstlük & Doğruluk
• Güvenilirlik
• Takım Ruhu
• İnovasyon
• Topluma ve Çevreye Duyarlı

TAŞYÜNÜ NEDİR?
Doğada bulunan volkanik kayaçlardan elde edilen mineral ve inorganik taşların 1400-1500 derece arasında
eritilip, elyaf haline gelmesiyle oluşturulan ve %97 oranında doğal elyaf içeren ısı yalıtım malzemesidir.
Binaların çatılarında, bölme duvarlarda, dış cephe yalıtımlarında, fırınlarda, çelik kapıların yalıtımlarında, gemi
inşaatlarında, elektrikli ev aletlerinde, eğlence mekanlarında ve sinemalarda; ısı, ses, rutubet yalıtımı ve yangın
güvenliği gerektiren her yerde üst düzeyde yalıtım yapma özelliğine sahiptir.

Taş yününün
kullanım alanları nelerdİr?
• Binaların dış cephelerinde, dış cephe ısı yalıtım
levhası (mantolama), siyah camtülü kaplamalı giydirme
(arkası havalandırılmış cephe) ısı yalıtım malzemesi olarak,
• Ara bölme duvarlarında ( ses yalıtımı amacı ile),
• Soğuk ve sıcak çatıların ısı yalıtımında,
• Sanayi fırınlarında ( 700 °C’ye kadar),
• Buhar borularının ısı yalıtımında,
• Rafinerilerde,
• Merkezi ısıtma tesisatlarının yalıtımında,
• Kalorifer kazanı ve Boyler yalıtımlarında,
• Merkezi Klima tesisatlarının yalıtımında,
• Çelik kapılarda ( ses ve yangın amacı ile),
• Gemilerde,
• Elektrikli ev aletlerinde,
• Eğlence merkezlerinde (ses ve yangın emniyeti için),

Genel Özellİklerİ
• İnorganik yapısı sayesinde bakteri ve mikroorganizma üretmez.
• Doğal ham maddeden imal edilmiş ekolojik ve çevre dostu bir üründür.
• Taş yünü, doymuş yapısı sayesinde su itici özelliğe sahiptir.
• Buhar geçirgenliğine sahip olduğundna içierisinde buhar barındırmaz.
• Taş yünü kullanımı, fosil yakıtlara duyulan ihtiyacı azaltmaktadır. Bu nedenle Co2 salınımının azalmasına
yardımcı olarak iklim değişikliği gibi ekolojik olayları da hafifletecektir.
• Taş yünü 1000 C üzerindeki sıcaklığa dayanıklı olması nedeniyle hayati öneme sahip yangın güveliği sağlar.
Yangının yayılmasını önlerken, itfaiye ekiplerine yangına müdehale, hayat kurtarma ve tahliye işlemleri için
zaman kazandırır.
• Taşyünü elyafları sayesinde ses, gürültü, gibi olumsuz dış etkenleri bertaraf ettiği için, huzurlu bir ortam
imkanı sunar.

• Stüdyolarda,
• Konferans salonlarında, sinemalarda
vb. alanlarda kullanılır.

TS EN 13162

ÜRÜN TANITIMI
Basma mukavemetinin çok yüksek olması gerekmeyen,
ancak dikey konumda kendini taşıyabilen taş yünü
levhalarıdır. Isı, ses, yangın yalıtımı gerektiren ve her türlü
akustik detayların olduğu alanlarda kullanılır.

Not: Tüm değerler 50 mm kalınlıktaki taşyünü levhalar için verilmiştir.

UYGULAMA ALANLARI
Her türlü yapının ara bölme duvarlarında, merdiven ve asansör
boşluklarının duvarlarında, üzeri kaplanabilen dış duvarların
içten ısı, ses ve yangın yalıtımı uygulamalarında kullanılabilir.
İhtiyaca göre yoğuşma problemi olabilecek yerlerde, akustik
amaçlı, üzeri cam tülü kaplamalı olarak kullanılır.

UYGULAMA ESASLARI
Ahşap ve metal ile oluşturulan taşıyıcı konstrüksiyonlar ile
oluşturulan kafes sistemlerinin içine ısı, ses, yangın ve akustik amaçlı yalıtımı olarak kullanılır. Taş yünü levhaları dikeyde
durabilmeli Zamanla yığılıp aşağıya kaymaması için en az 40
kg/ m3 yoğunlukta olması gerekmektedir. Gerektirdiği durumlarda izolasyon askı pimleri ile kısmen yüzeye sabitlenmelidir.
Akustik yalıtımın gerektirdiği alanlarda siyah ve sarı cam tülü ile
kaplamalı olarak kullanılır. Akustik amaçlı duvarlar %50 delikli
yüzeye sahip malzemelerle kaplanmalıdır.

ASSANWOOL TEKNİK ÖZELLİKLER

Isı

yangın

ses

nem

En üst düzeyde ısı
yalıtımı sağlar.
Isı iletkenlik
değeri y=0.036 W/
Mk’den düşüktür.
-burada y yazdım
direkt doğru işareti
bulamadım, bir
bakarsınızKış mevsiminde
soğuğun yaz mevsiminde ise sıcağın
sızmasını engeller.

DIN ve EN normlarına göre yanmaz
malzemeler sınıfı
olan “A1” sınıfındandır. Kullanım
sıcaklığı -55/+760
dereceleri aralığındadır.Taşyünü
ateşe dayanıklılığı
sayesinde,
yangının
yayılmasını
engeller ve
söndürme, hayat
kurtarma işlemleri
sırasında vakit
kazandırır.

EN ISO standartlarına göre %4090 arasında ses
yalıtımı sağlar.
Sesi iyi
sönümleyebilen bir
malzemedir.
Akustik düzenlemede kullanılır.
Gürültüyü azaltıcı
özelliği ile huzurlu bir ortam için
yardımcı olur.

Su buharı difüzyon
direnci =1’dir.
(Hava ile aynı
değer) -= işaretinden önceki işareti
de bulamadım,
bakarsınız lütfen.Çürümez, bozulmaz ve küflenmez.
Korozyon ve
paslanma yapmaz.

TUZLA Fabrİka

İSKENDERUN Fabrİka

BALIKESİR Fabrİka

ÜRDÜN Fabrİka
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