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SANDVİÇ PANEL TEKNİK DÖKÜMANI

MEMBRANLI TAŞYÜNÜ
SANDVİÇ PANEL

MEMBRANLI TAŞYÜNÜ SANDVİÇ PANEL
KATMAN DETAYLARI

PVC / TPO Membran

Boyasız Metal

Taşyünü

Boyalı Metal

MEMBRANLI TAŞYÜNÜ SANDVİÇ PANEL
KARAKTERİZE EDİCİ ÖZELLİKLERİ
• Çatı Kaplama Malzemesi
• Çok Katmanlı Kompozit Sistem
• Statik Dayanım Performansı
• Su Yalıtım Performansı
• Yangın Dayanım Performansı
• Isı Yalıtım Performansı
• Ses Yalıtım Performansı
• Uzun Kullanım Ömrü
• Kolay Montaj / Hızlı Montaj
• Sürekli Hatta Fabrikasyon Üretim İmkanı
• Tavanda Vidası Görünmeyen Bağlantı Sistemi

NEDEN MEMBRANLI TAŞYÜNÜ SANDVİÇ PANEL?
• İlk defa Assan Panel tarafından tasarlanmış ve geliştirilmiştir.
• Sahip olduğu Performans özellikleri itibariyle; sadece Assan Panel tarafından
üretilmektedir.

• Faydalı Model Patentine sahiptir.
• Üst metaline membran yapıştırılmış taşyünü dolgulu sandviç panelden imal edilen bir
çatı kaplama malzemesidir.

• Alt metalin yapısı 5 hadveden oluştuğundan yüksek taşıma kapasitesine sahiptir.
• Alt ve üst metalin bir arada bulunmasıyla, çekirdek malzemenin bütünlüğü korunarak
çok katmanlı kompozit bir yapı oluşmaktadır.

• Bu kompozit yapı sayesinde; gösterdiği basma, çekme ve kayma dayanımı sebebiyle
yüksek taşıma kapasitesine sahiptir.

• Birleşim sonrası alt metalin yanal bini ile oturmasının yanında üst metalin de lambazıvana ile birleşimi, kaplamanın bir bütün olarak çalışmasını sağlayarak üst düzey
statik dayanım performansı sunmaktadır.

NEDEN MEMBRANLI TAŞYÜNÜ SANDVİÇ PANEL?
• Özellikle üst metalin, lamba-zıvanalı formu sayesinde ve tam oturması sebebiyle, birleşim sonrası çekirdek malzemeleri arasında
oluşabilecek boşluktan kaynaklanan ısı yalıtım zaafiyetini kapatmakta ve yapıda oluşması muhtemel yoğuşma riskini ortadan
kaldırmaktadır.
• Membranlı taş yünü sandviç panel, bünyesinde A yangın sınıfı mineral yün dolgu bulundurması nedeniyle yüksek yangın dayanım
performansı sunmaktadır.
• Taşyünü mineral yün dolgulu olması sebebiyle ses yalıtım performansı, diğer organik dolgulu sandviç panel sistemlerine göre
yüksektir. Alt metalin perfore sac tercih edilmesi durumunda akustik performansı daha yüksek bir kaplama malzemesi elde edilir.
• Montaj sırasında, sandviç panelin konstrüksiyona tespiti üst metal üzerinden yapılmaktadır. Her noktada tam birleşim sağlandığı için
Membranlı Üst metal katmanının ayrışma riski yoktur. Çekirdek dolgu malzemesinin deforme olması önlenmektedir.
• Ön delik uygulaması gerektirmemesi sebebiyle; montajın daha da hızlanmasını sağlayarak avantaj oluşturmaktadır.
• Mekanik tespit yapılan raptetli bağlantı elemanı üst metali kavrar ve kaynak yapılan membran kulağı altında kalır. Vidanın Membran
altında kalması sebebiyle; koroziv etki oluşturacak dış ortam koşullarına maruz kalmaz. Korozyonun oluşmaması malzemenin
ömrünü uzatır.
• Yerinde uygulama sistemlerden farklı olarak iç tavan yüzeyinde açıkta vida gözükmediğinden mimari görsellik elde edilir.

NEDEN MEMBRANLI TAŞYÜNÜ SANDVİÇ PANEL?
• Mekanik tespitin membrandan itibaren yapılması, özellikle çok yüksek yapılarda artan rüzgar yükü nedeniyle membranın da
ayrışmaya karşı olan direncini yükseltir. Hem Membran laminasyonu hem de mekanik tespit malzemenin tüm yüzey boyunca
bütüncül çalışmasını sağlayarak mukavemeti arttırır.
• Laminasyonlu yüzeyin deformasyonlar karşışında gösterdiği direnç montaj sonrası yapının kullanımında ve periyodik bakımlarda
üstünde yürüme imkanı sunmaktadır.
• Montaj esnasında ya da şantiye koşullarında kesici ve delici aletlerin üzerine düşmesi sonucu oluşabilecek yırtılmalara karşı
dirençlidir.
• Membran yırtılması gerçekleşse dahi alttaki metal tabaka izolasyon dolgu malzemesinin dış etkilere direk olarak maruz kalmasını
engeller. Montaj sonrası yapının kullanımında ve periyodik bakımlarda bu yönüyle avantaj sağlamaktadır. Bu durum malzemeyi daha
uzun ömürlü kılmaktadır.
• Minimum %1,5 eğimli çatılarda kullanılabilmektedir.
• Aynı makas kolu üzerinde panel boyunun yetmediği durumlarda paneller boyuna bini yapılarak uygulanır.
• Kompozit sistem sürekli hat teknolojisiyle üretildiğinden kalite performansları açısından yerinde uygulama sistemlere göre daha
güvenilirdir.
• Yerinde uygulama sistemlere göre daha kolay ve daha hızlı montaj imkanı sunmaktadır.

NEDEN KEPLİ TAŞYÜNÜ SANDVİÇ PANEL?
• Dış Yangın Performansı test belgesine sahiptir.

ÜRÜN STANDART ÖZELLİKLERİ
Üretim Yeri

Balıkesir

Kullanım Yeri

Çatı Sistemleri

Faydalı Eni

1000 mm

Panel Kalınlık

50 - 60 - 70 80 -100 – 120 -130 mm

Minimum Boy

2400 mm

Maksimum Boy

Taşıma ve Nakliye Koşullarına bağlıdır

Çekirdek Yoğunluk

100 ± 10 kg/m3

Metal Tipi

BGS

Standart Üst Metal Kalınlığı

0,5 mm

Standart Alt Metal Kalınlığı (Hadveli yüzey)

0,5-0,6 mm

Standart PVC / TPO Membran Kalınlığı / Eni

1,2 mm / 1.100 mm

ÜRÜN STANDART ÖZELLİKLERİ
Çok Açıklık - Yük Taşıma Kapasitesi (kg/m2) - Limit sehim l/200
Üst Metal Kalınlığı (mm)

Alt Metal Kalınlığı (mm)

Taş yünü Kalınlığı (mm)

150 cm

200 cm

250 cm

300 cm

0,50 mm

0,50 mm

50 mm

310

227

166

121

0,50 mm

0,50 mm

60 mm

366

258

181

127

0,50 mm

0,50 mm

70 mm

416

291

204

143

0,50 mm

0,50 mm

80 mm

465

329

232

164

0,50 mm

0,50 mm

100 mm

567

400

282

198

0,50 mm

0,50 mm

120 mm

671

472

333

234

0,50 mm

0,50 mm

130 mm

721

508

357

252

Isıl Geçirgenlik Değerleri
Panel Kalınlığı

U Isıl Geçirgenlik (W/m2K)

R Isıl Geçirgenlik (m²K/W)

R Isıl Geçirgenlik (ft2 ºF h/Btu)

50 mm

0,59

1,71

9,70

60 mm

0,50

2,01

11,42

80 mm

0,38

2,62

14,86

100 mm

0,31

3,22

18,30

120 mm

0,26

3,83

21,76

130 mm

0,24

4,12

23,37

MONTAJ DETAYLARI - 1
• Yeni panelin montajı öncesinde boş kulak olabildiğince içeri tarafta tutulur.

MONTAJ DETAYLARI - 2
• Montajı yapılacak Membranlı çatı panelinin dolu yanal bini hadvesi, diğer panelin boş hadvesine yerleşecek şekilde bir miktar açı ile
konumlandırılır.

MONTAJ DETAYLARI - 3
• Aşık hizasından bağlantı elemanları ile montaj gerçekleştirilir. Assan Panel, statik dayanımı arttırmak amacıyla çift vidayı
tespitlemeye imkan sunan özel tasarlanmış rapteti tavsiye etmektedir.

MONTAJ DETAYLARI - 4
• Membran kulaklarının birbirine kaynatılmasıyla beraber montaj tamamlanır.

