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TR  Hızlı, Kolay, Tasarruflu Bu levha ile zirveye çıkabilirsiniz. EGGER 
Roofing Board, hızlı, güvenli ve ergonomik bir çatı döşemesi çözümüdür

EN  You can reach over the top with this fast, easy and economical board. 
EGGER Roofing Board is a fast, safe and ergonomic roofing solution.

TR  Huş katmanlarının kontraplağın her alanında kullanılması ve yüksek 
kalitede tutkal ve üretim tekniği malzemenin dünya standartlarına uygun 
olarak sıralanarak dünya sınıfında olmasına neden olur.

EN  High strength and wear-resistance. Moisture resistance. High surface quality 
and integrity. External and internal plywood layers are birch veneer sheets.

OSB 3 AHŞAP BOARDS
OSB3 WOODEN BOARDS

Pİ PLAK
PI PLAK

OSB 2 AHŞAP BOARDS
OSB WOODEN BOARDS

ROOFING BOARD / ROOFING BOARD FİLMSİZ PLYWOOD / NOT FILM FACED PLYWOOD

SIM POWER FOREX
Sim Power Forex 

ESNEK KONTRPLAK
FLEXIBLE PLYWOOD

H20 AHŞAP KİRİŞ
H20 FORMWORK BEAM

TR  Nem’e karşı OSB 2 sınıfından daha 
dayanıklı bir ürün olan Alman OSB 3 malzemesi 
Avrupa Sarı Çam ‘dan imal edilmesi sebebiyle 
yüzeyi, diğer OSB ‘lere göre daha sarı ve 
parlaktır.

EN  The German OSB 3 material, which is a 
product more resistant to moisture than OSB 
2, is more yellow and brighter than other OSB’s 
as it is made of European Yellow Pine.

TR  Yüksek boyutsal stabilite ve 
dayanım sunan yük taşıyıcı levha, %65 
bağıl nem seviyesine kadar performans 
ile tasarlanmıştır. 

EN  The load-bearing board offering high 
dimensional stability and strength is 
designed with performance up to 65% 
relative humidity.

TR  Modern teknoloji ile üretilen 
yüksek kaliteli esnek kontrplak, ahşap 
malzemelere şekil verme açısından yepyeni 
kavramların ortaya cıkmasına sebep 
olmuştur.

EN  High quality flexible plywood, produced 
with modern technology, has begun to 
reveal new concepts in terms of shaping 
wooden materials.

TR  BALKO Pİ PLAK, brüt beton 
alınacak kalıp işlerinde, tekrar 
kullanım sayısı için yüksek 
beklenti olan  projelerde tercih 
edilir.

EN  PI PLAK is an ideal product 
especially in concrete forms to 
get exposed concrete where more 
times of usage is demanded. 

TR  Çelik Kalıplarda Sim Power Forex 
Kullanabilirsiniz. Forex esnek ve 
sağlam yapısı 1000kg/m3 yoğunluğu 
ile çelik kalıplarda kullanılabilir.

EN  Sim Power Forex is suitable for 
steel formworks. Forex can be used in 
steel formworks thanks to its flexibil-
ity, strength and 1000 kg/m3 density.

TR  Balko Ahşap Kalıp Kirişi, geleneksel 
ahşap kalıba göre çok daha dayanıklı 
ve uzun ömürlüdür.

EN  Balko Formwork Beams are much 
more durable and long lasting than the 
traditional wooden molds.



TR  UPM Birch Plywood WISA-Form Birch beton yüzeyi ve tekrar 
kullanım sayısında yüksek beklentilerin olduğu beton kalıplarına yönelik 
kaplamalı özel bir plywood paneldir.

EN  UPM Birch Plywood WISA-Form Birch is coated special plywood for 
use in concrete formwork where high requirements are set on the con-
crete surface and the number of reuses.

TR  Sveza Rus Birch Plywood Rusya’da yetişen huş ağaçlarının 
katmanlarından üretilir. 

EN  Sveza Russian Birch Plywood grown in Russia is produced from the 
layers of birch trees.

TR  Neme karşı % 60 daha fazla 
koruma sağlar. Sveza Deck 350 
plywood %100 huş ağacından 
yapılmış olup yüzeyi pürüzsüzdür

EN  Provides 60% more  
protection against moisture.   
Sveza Deck 350 plywood is made 
of 100% birch wood and the 
surface is smooth. 

TR  Asya kıtasında tropik 
iklimlerin hakim olduğu 
coğrafyadan tropikal sert 
ağaçlardan üretilen bir filmli 
kontraplak türüdür.

EN  It is a film faced plywood 
produced from tropical hardwoods 
from the geography of tropical 
climates of Asia.

TR  ECO sınıfında yer alan Romply 
plywood ve Romanya’dan ithal edilen 
ürünler bölgedeki ağaç cinsine göre 
çeşitlenmektedir.

EN  Romply plywood in the ECO class and 
products imported from Romania vary 
according to the type of tree in the region.

TR  Wisa Form Beto 
panelleri hem huş hem 
de ladin katmanlardan 
oluşmaktadır.

EN  The Wisa Form Beto 
panels consist of both 
birch and spruce layers.

TR  Asya kıtasında tropik 
iklimlerin hakim olduğu 
coğrafyadan tropikal sert 
ağaçlardan üretilen bir filmli 
kontraplak türüdür.

EN  It is a film faced plywood 
produced from tropical hard-
woods from the geography of 
tropical climates of Asia.

TR  Orientply levhaları beton kalıplarında 
ve diğer yapısal uygulamalarda kalıplık 
kontrplak, kontrtabla gibi ürünlere göre 
daha ucuz ve kaliteli çözümler sunar.

EN  Orientply boards offer cheaper and 
better quality solutions than concrete 
plywood and counter blaze products in 
concrete molds and other structural 
applications.

SVEZA DECK 350 PLYWOOD
SVEZA DECK 350 PLYWOOD

BALKO TROPİK MALEZYA
BALKO TROPIC MALAYSIA

BALKO BIRCH EXTRA PLYWOOD
BALKO BIRCH EXTRA PLYWOOD

BALKO BIRCH PLYWOOD
BALKO BIRCH PLYWOOD

BALKO ECO ROMANYA
BALKO ECO ROMANIA

WISA-FORM BETO
WISA-FORM BETO

BALKO TROPİK VİETNAM
BALKO TROPIC VIETNAM

BALKO ORIENTPLY
BALKO ORIENTPLY



Isıl iletkenlik değeri (  )

PERFORMANS

ÖNERİLER

COREX kullanılarak 
dar kesitli bölme duvar 
yapılabilir. Yapı kullanım 
alanı m2 bazında artar. 

Yalıtım malzemeleriyle 
kullanıldığında ses ve ısı 
yalıtımında etkili bir 
artış sağlar. 

Betonarme, çelik ve 
ahşap yapı elemanlarının 
yangın dayanımını arttırır.

Nefes alan bir 
malzemedir. Nemi 
dengeleyerek sağlıklı 
bir ortam oluşturur.

COREX mevcut yapı 
duvar yüzeylerine 
yapıştırılmasında, 
ADERTEK yapıştırma 
alçısı kullanılır.

COREX derz 
uygulamalarında, 
DERZTEK derz dolgu 
alçısı kullanılır.

KULLANIMI

ÖZELLİKLER

Beyaz COREX iç 
mekanlarda,

Metal iskeletin her iki 
yüzüne vidalanarak 
taşıyıcı olmayan bölme 
duvar,

Metal iskeletin tek 
yüzüne vidalanarak ya 
damevcut yapı duvarına 
yapıştırılarak giydirme 
duvar,

Mevcut döşemeye 
bir askı sistemiyle 
tutturulmuş metal iskelet 
üzerine vidalanarak 
asma tavan, yapımında 
kullanılır.

Hafif ve esnektir. 
Yatay ve düşey 
taşıması sorunsuzdur. 

Yüksek kırılma 
direncine sahiptir. 
Yükleme-boşaltmalarda 
eşdeğer levhalara göre 
daha az fire verir. 

Kesimi ve uygulaması 
çok kolaydır. Yapım hızını 
artırdığından yapılar kısa 
sürede bitirilir. 

Her türlü bitirme işlemine 
uygundur. Astarlanıp 
boyanabilir, yüzeyine 
SATENTEK çekilebilir, 
duvar kağıdı kaplanabilir. 

COREX sistemlerine 
göre tasarlanan 
yapıların taşıyıcı eleman 
kesitleri küçülür; yapı 
ekonomisine daha ilk 
aşamada katkıda bulunur. 

COREX sistemlerinin 
sabitleme ve sökümü 
kolaydır. Mekansal değişiklik 
yapılmasına elverişlidir.

COREX uygulama 
boşluklarından her türlü 
tesisat geçirilebilir, 
tesisat
işleri kolaylaşır. 

Beyaz COREX Teknik Özellikler

Standart

Ambalaj

Tüm Tipler

Tüm Tipler

Tüm Tipler

 Genel Tip

 Genel Tip

 Genel Tip

 2500 mm

TS EN 520 +A1

12,5 mm

50 ad/palet

 1200 mm

 12,5 mm

 ~8 kg/m2

İK

0,25 W/mK

A2 - s1, d0

Uzunluk*

Sahip olduğu standart

Kalınlık

Paletteki levha sayısı

*2500 mm’den farklı uzunluklar özel siparişe göre üretilir.

2000 mm-3600 mm

1200 mm

Alçı Levha (A)

İK(İnceltilmiş Kenar) - KK (Küt Kenarlı)

A2 - s1, d0 (TS EN 520 +A1’e göre)

(Alçı Levhalar - Tarifler - Gerekler ve Deney Metodları)

0,25 W/mK

10

12,5 mm 15 mm 18 mm6,5 mm 9,5 mm

12,5 mm 15 mm 18 mm6,5  mm 9,5 mm

60 ad/palet 60 ad/palet 50 ad/palet 40 ad/palet 30 ad/palet

~8 kg/m2 ~12 kg/m2 ~15 kg/m2~6 kg/m2 ~7 kg/m2

Genişlik

Tipi

Kalınlık

Ortalama ağırlık

Eğilmede kırılma
(Kağıt liflerine dik)

Eğilmede kırılma

Su buharı geçişine 

direnç katsayısı

(Kağıt liflerine paralel)

Kenar tipi

Yangına tepki
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TR  MineralPlus, ara bölme 
duvarlarda ve giydirme cephelerde, 
ısı ve ses yalıtımında kullanılabilen, 
esnek, dayanıklı yalıtım levhasıdır.

EN  MineralPlus is a flexible, durable 
insulation board that can be used 
for heat and sound insulation in 
partition walls and curtain walls.

TR  Volkanik kayaçlardan elde edilen 
mineral, inorganik taşların 1400-1500 
derece arasında eritilip, elyaf haline 
gelmesiyle oluşturulan ve % 97 oranında 
doğal elyaf içeren ısı yalıtım malzemesidir.

EN  It is a heat insulation material which 
minerals obtained from volcanic rocks 
formed by melting inorganic stones 
between 1400-1500 degrees and 
containing 97% natural fibers. 

TR  Tek komponentli, hava nemi ile 
kürleşen poliüretan esaslı bir sızdırmazlık 
malzemesidir. 300 ml Kartuş ve 600 ml 
Sosis olarak Beyaz-Gri-Siyah renklerdedir.

EN  Single-component, moisture curing, 
polyurethane-based sealant material.  
600 ml sausage type in white, gray and 
black colors.

TR  Su ve neme karşı dayanımlı bölme 
duvar, giydirme duvar ve asma tavan 
yapımında kullanılan alçı levhadır.

EN  Water and anti-moisture 
plasterboard used in partition wall, 
curtain wall and suspended ceiling 
construction.ground from the building 
with its high density bubbly structure

TR  Ultra ince yapısında barındıran 
ve yapıların her cephesinde kolayca 
kullanılan Modelpan, yaşam alanlarında 
konforu, güveni ve sağlığı birlikte 
sunmak isteyenler için akılcı bir çözüm.

EN  Modelpan, the ultra-slim structure 
and easy to use in every side of the 
structure is a rational solution for those 
who want to bring comfort, safety and 
health in their living spaces.

TR  Yüksek yoğunluklu polietilen 
malzemeden üretilen kabarcıklı yapısı 
ile toprağı binadan ayırarak ısı ve su 
izolasyon malzemelerini korur.

EN  Drainage Boards, Provide thermal 
insulation and protect waterproofing 
materials by separating ground from 
the building with its high density bubbly 
structure

MINERAL PLUS 
MINERALPLUS

ALÇIPAN LEVHA COREX
PLASTER BOARD COREX 

TAŞ YÜNÜ
ROCK WOOL

MODELPAN
MODELPAN

SİMFİX POLİÜRETAN MASTİK
SIM FIX POLYURETHANE SEALANT

DRENAJ LEVHASI
SIM DRAINAGE BOARD

TR  Tip 1500-Tip 2000 -Tip 2500-Tip 3500 yoğunlularında 60*120 cm 
ebatlarında 1 cm-10 cm arası farklı kalınlıklarda düz veya pürüzlü yüzeye 
sahip Simboard Ekstrüde Polistren Levhalar

EN  SIMBOARD XPS INSULATION SHEETS:  Type 1500-Type 
2000-Type2500-Type3500, 60cm * 120cm dimensions from 1 cm to 10 
cm width, with plain and rough surface Extrude Polystyrene Sheets.

BoardeX, su ve neme 
karşı güçlendirilmiş 
çekirdeği ve özel turuncu 
renkli cam elyaf şilte 
kaplaması ile dış duvar 
imalatında kullanılan dış 
cephe kaplama levhasıdır.

Dış cephe imalatlarında, 
her türlü kaplama 
malzemesi altında 
(metal kaplama, yalı baskı, 
ahşap kaplama, dekoratif 
tuğla kaplama, vb) 
“backerboard” 
olarak kullanılır.

BoardeX, tüm saçak 
altı uygulamalarında 
kullanılır.

BoardeX ,iç mekanlarda 
ıslak alanların vazgeçilemez 
levhasıdır.

BoardeX’in sahip olduğu 
boyutlar ile COREX sistem 
boyutları %100 uyumlu 
olup, 40 cm ve 60 cm 
akslarda çalışmaya olanak 
sağlar.

Ülkemizde yürürlüğe 
giren “Binalarda Enerji 
Performansı” yasası 
gereği, alınması zorunlu 
olan ve her binanın 
enerji sınıfını belirleyen,  
“Enerji Kimlik Belgesi” 
nde, enerji performans 
sınıfı A’dan G’ye kadar 
sınıflandırılmıştır. 

BoardeX, Amerika’dan
sonra Avrupa’nın ve
Türkiye’nin alçı ihtiva 
eden ilk dış cephe 
kaplama levhasıdır.

Yürürlükte olan yangın 
yönetmeliğinin ilgili 
maddesinde yer alan, 
binaların dış cephelerinin 
yanmaz malzemeler 
ile kaplanması 
zorunluluğunun gerekli 
olduğu alanlarda tasarım 
kolaylığı sağlar.

Dış duvarların, BoardeX 
dış cephe sistemleri ile 
yapılması durumunda, 
seçilen sisteme göre 
enerji performans 
sınıfında istenilen üst 
değerler sağlanmaktadır. 

Dış Cephe Kaplama Levhası
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(*) Bağımsız bir laboratuvar tarafından ASTM D 3273’e göre test edildiğinde, BoardeX panel skoru olarak  en yüksek not olan 10 puanı almıştır ki; 
bu laboratuvar koşullarında küf üremediği anlamına gelmektedir.

BoardeX Teknik Özellikler
Uzunluk                                                                                                                     1200 - 2400 mm
Genişlik                                                                                                                         1200 mm
Kalınlık                                                                                            12,5 mm                                                 15 mm   
Ortalama Ağırlık                                                                            11 kg/m2                                              13,5 kg/m2    
Kesme Dayanımı                                                                                 1070N                                                   >1070N                                          
Toplam Su Emme (Ağırlıkça)                                                                         ≤%5 TS EN 15283-1, H1’e göre
Neme Bağlı Boyutsal Değişim                                                                    0,004 mm/mt.%RH 
Sıcaklığa Bağlı Boyutsal Değişim                                                                       0,015 mm/mt.°C
Bükülme Yarıçapı                                                                                                             1,5 mt
Küfe Direnç                                                                                                       10 * (ASTM D 3272-12‘ye göre)  
Su Buharı Geçirgenlik Direnç Faktörü                                                                                  16
Isı İletkenlik Katsayısı                                                                                                   0,22 W/m.K
Kenar Tipi                                                                                     İK (İnceltilmiş Kenar) - KK (Küt Kenar) 

Yangın Sınıfı                                                                                  A1 :Hiç yanmaz yapı malzemesi TS EN 13501’ e göre

Sahip olduğu standart                                                                   TS EN 15283-1+A1  Liflerle güçlendirilmiş alçı levhalar

Tipi                                                                                                                                GM - F H1 R  

Ambalaj

Kalınlık                                                                                               12,5 mm                                                     15 mm

Paletteki levha sayısı                                                                     50 adet/palet                                          40 adet/palet 

Konstrüksiyonu oluşturan 
profil aks aralıkları ve profil 
tipi kullanılacak olan sisteme 
göre seçilmelidir.

BoardeX yüzeyine uygulanan 
160 gr/m2 ağırlığındaki 
alkali dayanımlı sıva filesi, 
sıva içerisine gömülmeli, dış 
yüzeye yakın olmalıdır.

BoardeX yüzey üzerine 
yerleştirilecek yalıtım 
malzemesi matkap 
uçlu mantolama dübeli 
kullanılarak profillere 
sabitlenmelidir.

Köşelerin düzgünlüğünü 
sağlamak amacıyla PVC 
esaslı fileli köşe profili 
kullanılmalıdır. 

Montolama dübel başlarına 
yüzey sıvamadan önce 
PROBASE RENDER ile ön 
dolgu yapılmalıdır.

Dış duvar uygulamasında 
BoardeX derzleri şaşırtılarak 
uygulanmalıdır.

BoardeX’in sabitleneceği 
vida aralığı en fazla 20 cm 
olmalıdır.

ÖNERİLER
BoardeX derzleri, alkali 
dayanımlı cam elyaf derz 
bandı ile çimento esaslı 
polimer dolgular içeren 
PROBASE RENDER derz 
dolgu ve sıva astarı 
uygulanmalıdır.

BoardeX korozyona 
dayanıklı, özel üretilmiş 
borazan veya matkap uçlu 
Drillex vidalar ile profillere 
sabitlenmelidir. 

BoardeX, özellikle saçak 
altlarında karşılaşılan sarkma 
ve sehimlerin önüne geçer.

Kesim için jet taşı ve benzeri, 
yüksek hızlı toz çıkaran el 
aleti gerektirmez; standart 
el aletleri kullanılarak kesim 
yapılır.

BoardeX yüzeyinde aşınma, 
bozulma, eğilme veya 
stoklanma aşamasında 
yüzeye gelebilecek darbelere 
karşı dayanıklıdır.

BoardeX su yalıtım 
malzemesi olarak 
kullanılmamalıdır.

Düşük Karbon Salımı
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SİMBOARD XPS YALITIM PANELLERİ
SIMBOARD XPS INSULATION SHEETS

TR  BoardeX, su ve neme karşı güçlendirilmiş çekirdeği ve özel turuncu 
renkli cam elyaf şilte kaplaması ile dış duvarda kullanılan dış cephe 
kaplama levhasıdır.

EN  BoardeX is an exterior facade cladding sheet used on the outer wall 
against water and moisture with a reinforced core and a special orange 
colored glass fiber mattress.

DIŞ CEPHE KAPLAMA LEVHASI BOARDEX
EXTORIOR COATING BOARD BOARDEX



TR  Penguen Serisi 
APP Katkılı -5 dayanımlı bitümlü 
membran

EN  Penguen Series 
APP Based  -5 Cold Flexibility

TR  Fok Serisi 
SBS Katkılı -20 dayanımlı 
bitümlü membran

EN  Fok Series 
SBS Based  -20 Cold Flexibility

TR  Alüminyum Folyolu 
membran, Estetik ve  
UV dayanımı

EN  Sim Membrane with 
Aluminium Foil Economic, 
Aesthetic, Aluminium 
Coated,  UV proof

TR  Son kat kaplama malzemesi 
olarak kullanılan Alüminyum Folyo 
kaplı polimer bitümlü örtüler, 
şalumo alevi ile pratik olarak 
uygulanır.

EN  Aluminum Foil coated polymer 
bituminous membrane which is 
used as last layer coating material, 
it is practically applied with torch.

TR  Köprü viyadük, otoyol, otopark gibi 
yapılarda kullanılabilecek plastomerik seri 
bitümlü su yalıtım örtüleridir. Bir yüzü 
kumludur.

EN  Sim PANDA Via Plastomeric 
membranes ideal membrane for Viaduck 
,Highway and  parking lots. 

TR  Panda Serisi 
APP Katkılı -10 dayanımlı bitümlü 
membran

EN  Panda Series 
APP Based  -10 Cold Flexibility

TR  Mineral Taşlı Membran 
APP veya SBS katkılı, Talebe 
göre Özel renkler üretilebilir.

EN   Sim Membrane with 
Minerals APP or SBS Based, 
Custom colors on  
demand.

TR  Betonarme temel altı ve kör kalıp 
perde uygulamaları için özel tasarlanmış 
Elastomerik bitüm esaslı özel su yalıtım 
örtüsü

EN  The top face of the SBS modified 
bitumen membrane is covered with 
special sand. When concrete starts 
curing, the specially formulated surface 
softens slightly with hydrotreating

TR  SİM GARDEN Serisi 
Membranlar, bahçe ve teras 
çatı detaylarına uygun olarak 
tasarlanmış bir üründür. 

EN  Sim Garden Series of 
bituminous waterproofing 
membranes are specially designed 
for garden and terraced roof 
applications

TR  Sim Marine membranlar deniz 
suyuna dayanıklı elastomerik (SBS 
esaslı) bitümlü su yalıtım örtüsüdür.

EN  Sim Marine Membrane - sea 
water resistant, elastomeric (SBS 
based) bituminous waterproof 
membrane

PENGUEN SERİSİ
PENGUEN SERIES

FOK SERİSİ
FOK SERIES

ALÜMİNYUM FOLYOLU
ALUMINUM SURFACED  
MEMBRANE

FOLYOLU MEMBRAN
TERRACOTA / ALUMINUM FOIL  
COATED MEMBRANE TERRACOTA

SİM PANDA VIA
SIM PANDA VIA

PANDA SERİSİ
PANDA SERIES

MİNERAL TAŞLI MEMBRAN
MINERAL SURFACED  
MEMBRANE

SİM PROOF
SIM PROOF

SİM GARDEN MEMBRAN
SIM GARDEN MEMBRANE

SİM MARİNE MEMBRAN
SIM MARINE



TR  Sim Self membran bitüm esaslı, bir 
yüzü polietilen yada renkli doğal mineral 
kaplı, kendinden yapışma özelliğine 
sahip su yalıtım membranıdır. 

EN  Sim Self bituminous waterproofing 
membrane - mineral or polyethylene 
surface frontside, removable folio at 
backside; Self Adhessive Membrane

TR  Sim Self Bant - Mineral taşlı, 
esnek, kendinden yapışkanlı bant.

EN   Simself Tapes-With Mineral 
Surface; Flexible and Self 
Adhessive

TR  Sim Self Bant - Alüminyum folyolu 
esnek, kendinden yapışkanlı bant.

EN   Simself Tapes-With Aluminium 
Surface; Flexible and Self Adhessive

TR  Sim Shingle Çivisi: 
2,5 Kg kutular halinde 
satışa sunulur. (1,5cm-
2cm-2,50cm-3,00cm 
ebatlarında)

EN  SIM SHINGLE NAILS: 
It is sold in 2,5kg boxes 
(1,5cm, 2cm, 2,5cm, 3cm)

TR  Her iki yüzeyi de kendinden 
yapışkanlı, özel polimer bitümlü, 
polyester keçe taşıyıcılı  su 
yalıtım örtüsüdür. 

EN  Both sides self-adhesive, 
special polymer bitumen, 
polyester reinforced 
waterproofing membrane.

TR  SHINGLE Hav a landır ma Bacası  
Eğimli  çatılarda çatı yalıtım örtüsü 
shingle veya Arduvaz membran ise 
shingle havalandırma bacası kullanılır, 

EN  Shingle Ventilation Shafts 
are being used in pitched roofs 
where shingle and Mineral Surface 
Membrane used. 

SİM SELF MEMBRAN
SIM SELF MEMBRANE

SHİNGLE ÇİVİSİ
SIM SHINGLE NAILS

SİM SELF BANT MİNERAL
SIM SELF TAPE MINERAL COVERED

SİM SELF ÇİFT TARAFLI 
MEMBRAN / SIM SELF  
DOUBLE SIDED MEMBRANE

SİM SELF BANT
SIM SELF TAPE ALUMINUM COVERED

SHINGLE HAV A LANDIR MA 
BACASI 
SHINGLE VENTILATION SHAFT 

TR  Sim Shingle - Her türlü çatıda kullanılabilen kırılmaz, hafif, kendinden 
yapışkanlı Shinle    

EN  Sim Shingle - Can be used in all types of roofs, unbreakable, light and 
self adhesive.

TR  QUICKSHINGLE çatılarınıza estetik katarken, kesin sızdırmazlık 
özelliği ile çatıların yalıtım problemine de çözüm getirmektedir.

EN  QUICKSHINGLE: It is a granule stone coated bituminous membrane 
roofing material with surface of painting or formed theme. 



TR  Homojen PVC Su Yalıtım Membranı 
UV Dayanımsız, donatı içermeyen, sıcak 
hava kaynağı ile birleştirilebilen, SOFT 
PVC Su Yalıtım Membranıdır.

EN  Homogenous Soft PVC 
Waterproofing Membrane - non UV 
resistant, without reinforcement, can be 
adhered with hot air welder.

TR  Homojen PVC İçme 
Suyu Deposu Su Yalıtım 
Membranı Donatı içermeyen, 
antimikrobakteriyel SOFT STERİL 
PVC Su Yalıtım Membranıdır. 

EN  Homogenous Soft Sterile 
PVC Waterproofing Membrane 
for potable water tanks  ,anti 
bacterial,  without reinforcement.

TR  Yapılarda filitrasyon, güçlendirme 
ve koruma amaçlı kullanılmaktadır.150 
gr-200 gr-250 gr-300 gr-400 gr -500 gr 
ağırlığında kırçıllı ve beyaz renklerdedir.

EN  Due to its high puncture resistance 
fleece protects materials from impacts, 
enables various working styles and 
prevents cement grout from leaking down. 
As 150 gr-200 gr-250gr-300 gr-400 gr 
-500 gr in white and mixed color.

TR  Güçlendirilmiş bitüm esaslı, 
çift komponentli, su bazlı elastik 
su yalıtımı malzemesi.  

EN  Water based bituminous 
easily applied, great adhesion, 
covers cracks.

TR  Sim Astar - Standart Bitümlü 
Membran uygulamasından önce astar 
olarak kullanılır. 

EN  Sim Primer - Water based 
bituminous, improves adhesion of the 
MEMBRANE

TR  Homojen PVC  Su Yalıtım 
Membranı UV Dayanımsız, donatı 
içermeyen, sıcak hava kaynağı ile 
birleştirilebilen, SOFT PVC Su Yalıtım 
Membranıdır.

EN  Homogenous Soft PVC 
Waterproofing Membrane - non UV 
resistant, without reinforcement, 
can be adhered with hot air welder.

TR  Homojen UV dayanımlı, bitki 
kök dayanımına sahip, suni gölet 
ve baraj uygulamalarında kullanılan 
DONATILI PVC Gölet Su Yalıtım 
Membranıdır.  

EN  Homogenous PVC 
Waterproofing Membrane for Lakes 
- UV resistant, with reinforcement, 
plant root resistant. 

TR  UV dayanımlı, polyester ya 
da camtülü donatılı, sıcak hava 
kaynağı ile birleştirilebilen,  
Su Yalıtım Membranıdır.

EN  PVC Waterproofing Membrane 
for roof waterproofing - UV 
resistant, polyester or fiberglass 
reinforced, can be adhered with 
air welder.

TR  Bitüm esaslı, kauçuk 
katkılı, tek komponentli su 
bazlı, elastik, likit su yalıtım 
malzemesi. 

EN  Water based,non  
ammable and non 
toxic, perfect durability, 
smoothening surfaces

TR  Kendinden yapışkanlı bitümlü 
membran ve bantların, çatı ve yalıtım 
sistemleri uygulamalarında, yüzeyleri 
hazırlamak için tasarlanmış elastomerik 
modifiye bitümlü astar çözümdür.

EN  Elastomeric modified bituminous 
primer solution for Self-adhesive bitumi-
nous membranes and tapes to prepare 
surfaces in the application of roofs and 
insulation systems.

SİMPLAN BASECAP
SIMPLAN BASECAP

SİMPLAN WATERCAP
SIMPLAN WATERCAP

GEOTEKSTİL KEÇE
GEOTEXTILE FLEECE

SİMEX 2K
SIMEX 2K

SİM ASTAR
SIM PRIMER

SİMPLAN BASECAP SİGNAL
SIMPLAN BASECAP SIGNAL

SİMPLAN LAKECAP - UV PLUS
SIMPLAN LAKECAP - UV PLUS

SİMPLAN ROOFCAP - UV
SIMPLAN ROOFCAP - UV

SİM POLAS
SIMPOLAS

SİM SELF BİTÜM ASTAR
SIM SELF BITUMINOUS PRIMER



Fabrika Adresi - Factory Address: Fevzipaşa Mah. Kınalı Kavşağı Cad. No:123 ve 123/1 Silivri / İstanbul
Şube Adresi - Head  Office Address: İkitelli OSB Keresteciler Sitesi 4.Blok  No: 43 Başakşehir/İstanbul
Tel - 444 88 78 - Phone: +90 (212) 670 49 51 Faks - Fax : +90 (212) 670 51 51 
standart@standartinsulation.com - www.standartinsulation.com
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