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EPSA Yalýtým & Yapý Kimyasallarý baþta Marmara Bölgesi olmak üzere oluþturduðu
bölge yöneticiliklerine gelen ihtiyaçlara cevap verebilen, 60 çalýþaný, toplam
14.000 m²lik 2 üretim tesisi ile faaliyet gösteren bir þirkettir.
Gerçekleþtirdiði Ar-Ge çalýþmalarý ile bulunduklarý sektörlere sürekli farklýlýk ve
katma deðer yaratarak, dünya standartlarýnda üretim yapan EPSA Yalýtým,
Ambalaj, Yapý Kimyasallarý uzmanlaþan kadrosu ile her bir müþterisinin ihtiyacýna
uygun çözümler üretmektedir.
1999 - 2007
Ýlk adýmlarýný 1999 yýlýnda yalýtým sektöründe Ýzonur Ýzolasyon ile attýðýmýz EPSA
Yalýtým & Ambalaj & Yapý Kimyasallarý olarak, inþaat sektörüne yönelik yalýtým
malzemesi ve otomotiv sektörüne yönelik EPS mamül üretiminin ardýndan ambalaj
sektörüne yönelerek, sektörünün lider üretici firmalarý arasýndaki yerimizi aldýk.
Ýþ hacmimizin her geçen gün artmasý sonucu, 2007 yýlýnda üretim yaparak
büyümeye karar verdiðimizden bugüne, üretim kapasitesi olarak 5 kat büyüme
gösterdik. Kestel Barakfaki Sanayi Bölgesinde EPSA Yalýtým ve Ambalaj Ürünleri
San. ve Tic. Ltd. Þti. ticari ünvanýmýzla inþaatta BURPOR, NEOPLUS, NURPOR,
ATABOARD, ambalajda ECEPACK markamýzla ürünlerimizi müþterilerimize
sunmaya baþladýk. Büyüyen ve geliþen yapýmýzla, baþta her türlü yalýtým malzemesi
olmak üzere otomotiv, mobilya, gýda gibi birçok farklý sektörlere yönelik üretim
yelpazemizi sürekli geliþtiriyoruz.
2012
Yeni yatýrýmýmýzý yine yalýtým alanýna yaparak 2012 itibariyle, Ankara Yolu 25.Kmde
2. üretim tesisimizi faaliyete geçirerek Yapý Kimyasallarý sektöründe hizmet
vermeye baþladýk. Bugün, sadece malzeme ile bitmeyen yalýtým iþinin yapýþtýrýcýsý,
sývasý, dübeli, filesi gibi her türlü gereksinimini içinde bulunduran mantolama
paketimiz, ýsý yalýtým sistemleri markamýz MANTOYAP ile doðru yalýtým için
pazardayýz.
2013
Ýnþaat sektörünün vazgeçilmezi olan ýsý yalýtým malzemelerinin yanýnda
portföyümüzde bulunan seramik yapýþtýrýcýlarý, derz dolgularý, teknik yapýþtýrýcýlar,
su izolasyon ürünleri, ýsý izolasyon ürünleri, astarlar, yüzey temizleyiciler ve
koruyucular, tamir harçlarý vb. ürünler ile inþaat sektörünün temel ihtiyaçlarýný
EPSA markasý çatýsý altýnda sunmaya baþladýk.
Yerelde lider üretici olmanýn gururunu yaþayan EPSA Yalýtým & Yapý Kimyasallarýnýn;
EPS üretimi yýllýk 5.000 Ton, yapý kimyasallarý üretim kapasitesi ise yýllýk 120 Bin
Tondur.
% 100 yerli sermaye ile faaliyetlerine devam eden EPSA olarak, ISO, TSEK, TSE
ve CE belgeleri ile kalite sistemleri çalýþmalarýný yürütüyoruz. Þu an 150 ürün
çeþidine sahibiz. Genç ve dinamik bir ekiple çalýþýyor olmanýn avantajýný taþýmamýz,
geniþ ürün yelpazemiz ve talepler doðrultusunda esnek üretim þansýna sahip
olmamýz bizi sektörde güçlü kýlýyor.
EPSA; ihtiyaç ve beklentileri yakýndan takip eden duyarlý yapýsýyla, müþterilerine
kullanacaklarý EPS ürünleri konusunda proje desteði saðlayarak, özellikle EPS
ambalaj ürününün tasarýmý, maliyet analizi, seçimi konularýnda ar-ge desteði de
veriyor.
Sanayici bir kuruluþ olmanýn dýþýnda sektörün geliþimi ve bilinçlendirilmesine
yönelik aktif faaliyet gösteren EPSA Yalýtým & Yapý Kimyasallarý, baþarýsý ile bir
çok ödüle layýk görülmenin haklý gururunu yaþarken, sektörel kurumsallaþma ve
yapýlanma dahilinde ÝZODER, EPSDER gibi önemli derneklerin üyesidir.
Üretimini gerçekleþtirdiði EPS ürünü, EPSA firmasý için sadece bir iþ deðil
yaþamýn çok deðerli bir parçasý
Bu anlayýþ nedeniyledir ki kaliteli üretimin yaný sýra kendisini rakiplerinden ayýran
kusursuz hizmet anlayýþýyla EPSA hep bir adým önde
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EPSA BUDAGRANÝTECH
GRÝ GRANÝT YAPIÞTIRICISI
TANIMI: Kayma özelliði azaltýlmýþ, polimer katkýlý,
esnek, yüksek yapýþma kabiliyetine sahip, seramik,
karo, cotto, klinker, granit, doðal granit, gibi taþlarýn
yapýþtýrýlmasýnda sadece su ile belirli oranlarda
karýþtýrýlarak kullanýlan hazýr yapýþtýrma harcýdýr.
SARFÝYAT: 3-5 KG/m² ortalama deðer.
RENK: GRÝ

EPSA BUDAFLEX
FLEX YAPIÞTIRICISI
TANIMI: Kayma özelliði azaltýlmýþ, açýk bekleme
süresi uzatýlmýþ, polimer katkýlý, esnek, yüksek
yapýþma kabiliyetine sahip, seramik, karo, mermer,
cotto, klinker, granit, doðal granit, gibi taþlarýn
yapýþtýrýlmasýnda sadece su ile belirli oranlarda
karýþtýrýlarak kullanýlan hazýr yapýþtýrma harcýdýr.
SARFÝYAT: 3-5 KG/m² ortalama deðer.
RENK: GRÝ / BEYAZ
450

YAPIÞTIRMA HARÇLARI

TANIMI: Kayma özelliði azaltýlmýþ, polimer katkýlý,
seramik, karo yapýþtýrýlmasýnda sadece su ile belirli
oranlarda karýþtýrýlarak kullanýlan hazýr yapýþtýrma
harcýdýr.
SARFÝYAT: 3-5 KG/m² ortalama deðer.
RENK: GRÝ

YAPIÞTIRMA HARÇLARI

EPSA BUDA100
SERAMÝK YAPIÞTIRICISI

YAPIÞTIRMA HARÇLARI

YAPIÞTIRMA HARÇLARI

YAPIÞTIRMA HARÇLARI

YAPIÞTIRMA HARÇLARI

Ürün Broþürü
EPSA BUDAPLUS
SERAMÝK YAPIÞTIRICISI
TANIMI: Kayma özelliði azaltýlmýþ, açýk bekleme süresi
uzatýlmýþ, polimer katkýlý, yüksek yapýþma kabiliyetine
sahip, seramik, karo yapýþtýrýlmasýnda sadece su ile belirli
oranlarda karýþtýrýlarak kullanýlan hazýr yapýþtýrma harcýdýr.
SARFÝYAT: 3-5 KG/m² ortalama deðer.
RENK: GRÝ / BEYAZ

EPSA BUDAGRANÝTECH
BEYAZ GRANÝT YAPIÞTIRICISI
TANIMI: Kayma özelliði azaltýlmýþ, polimer katkýlý, esnek,
yüksek yapýþma kabiliyetine sahip, seramik, karo, cotto,
klinker, granit, doðal granit, gibi taþlarýn yapýþtýrýlmasýnda
sadece su ile belirli oranlarda karýþtýrýlarak kullanýlan
hazýr yapýþtýrma harcýdýr.
SARFÝYAT: 3-5 KG/m² ortalama deðer.
RENK: BEYAZ
410

EPSA BUDAFLEX-TECHNO ( A+B)
ÇÝFT BÝLEÞENLÝ FLEX YAPIÞTIRICI
TANIMI: Kayma özelliði azaltýlmýþ, açýk
bekleme süresi uzatýlmýþ, polimer katkýlý,
esnek, yüksek yapýþma kabiliyetine sahip,
seramik, karo, mermer, cotto, klinker, granit,
doðal granit, gibi taþlarýn yapýþtýrýlmasýnda
sadece su ile belirli oranlarda karýþtýrýlarak
kullanýlan hazýr yapýþtýrma harcýdýr. A bileþen:
yüksek modifiyeli çimento esaslý toz bileþen
B bileþen: dispersiyon esaslý sývý bileþen
SARFÝYAT: 3-5 KG/m² ortalama deðer.
RENK: GRÝ (A) / BEYAZ (B)

EPSA BUDAPRÝME 30 - PLUS

TANIMI: Dispersiyon polimer esaslý, kullanýma hazýr,
solventsiz, iç mekânlarda her türlü düþey zemine
uygulanabilen, fayans-seramik ve de ýsý izolasyon
paneli yapýþtýrýcýsýdýr.
SARFÝYAT: TARAK GENÝÞLÝÐÝNE BAÐLI OLARAK
ORTALAMA 3,5 KG/m² - 5 KG/m²
RENK: BEYAZ

DERZ DOLGU ÜRÜNLERÝ
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EPSA BUDAFUGA
DERZ DOLGU MALZEMESÝ
( 1 - 6 mm. )
TANIMI: Çimento esaslý, polimer modifiyeli, aþýnmaya
dirençli, yer ve duvar seramikleri, mermer, doðal taþ
gibi kaplama malzemelerinin 1-6 mm derz
aralýklarýnda kullanýlan tek bileþenli derz dolgu
malzemesidir.
SARFÝYAT: Kullanýlacak olan derz dolgu miktarý
seramiklerin boyutuna ve de býrakýlan derz
geniþliðine baðlý olarak deðiþecektir.
( Ort. bir torba 50 m² yer uygular. )

SERAMÝK ÜZERÝ
SERAMÝK UYGULAMA ASTARI

TANIMI: Akrilik kopolimer esaslý, pembe renkli, kullanýma
hazýr, tek bileþenli, solventsiz, seramik üzeri seramik
uygulamalarda mukavemeti destekleten dolgulu teknik
astardýr.
SARFÝYAT: 0,150 Kg/m² - 0,250 Kg/m²
RENK: PEMBE
600
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YAPIÞTIRMA HARÇLARI

EPSA BUDAPASTAFÝX
KULLANIMA HAZIR
PASTA TÝPÝ YAPIÞTIRICI

DERZ DOLGU ÜRÜNLERÝ

YAPIÞTIRMA HARÇLARI

410

EPSA BUDAFUGA-SÝL
SÝLÝKONLU DERZ DOLGU MALZEMESÝ
( 1 - 6 mm. )
TANIMI: Çimento esaslý, polimer modifiyeli, yüksek aþýnma
direnci, yer ve duvar seramikleri, mermer, doðal taþ gibi
kaplama malzemelerinin 1-6 mm derz aralýklarýnda
kullanýlan tek bileþenli derz dolgu malzemesidir.
SARFÝYAT: Kullanýlacak olan derz dolgu miktarý seramiklerin
boyutuna ve de býrakýlan derz geniþliðine baðlý olarak
deðiþecektir.
( Ort. bir torba 50 m² yer uygular. )
250

Ürün Broþürü

TANIMI: Çimento esaslý, polimer modifiyeli, yüksek
dayanýmlý, aþýnmaya dirençli, cam tuðla, mermer,
doðal taþ gibi kaplama malzemelerinin 5-20 mm
derz aralýklarýnda, sadece su ile belirli oranlarda
karýþtýrýlarak kullanýlan, tek bileþenli derz dolgu
malzemesidir.
SARFÝYAT: 3-5 KG/m² ortalama deðer. ( Ort. bir
torba 50 m² yer uygular. )
RENK: GRÝ

EPSA BUDACLEAN
DERZ VE YÜZEY TEMÝZLEYÝCÝSÝ

DERZ DOLGU ÜRÜNLERÝ

DERZ DOLGU ÜRÜNLERÝ

EPSA BUDAFUGA-COTTO
DERZ DOLGU MALZEMESÝ
( 5 - 20 mm. )

TANIMI: Zamanla seramik döþemeler üzerinde veya
seramik döþemelerin derzlerinde oluþan kir, deterjan
artýklarý; kahve, yað gibi zorlu lekelerin temizlenmesinde
kullanýlan temizleyici sývýdýr.
SARFÝYAT: 70 gram/m² -100 gram/m²
( SARFÝYAT YÜZEYDEKÝ KÝR YOÐUNLUÐUNA GÖRE
DEÐÝÞECEKTÝR.)
RENK: ÞEFFAF

415

DERZ DOLGU RENKLER

MAVÝ

KOYU
GRÝ

AÇIK
GRÝ

KAHVE

KREM

PEMBE

BEJ

FÝLDÝÞÝ

BEYAZ

YEÞÝL

TÜF BEJÝ

DERZ DOLGU TÜKETÝM TABLOSU
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DEKORATÝF SIVA - TANE DOKULU

TANIMI: Çimento esaslý, iç ve dýþ cepheler için özel
olarak geliþtirilmiþ, uygulama hatalarýný kapatan ve
de dekoratif bir görünüm saðlayan, boyanabilen,
yüksek aderansa sahip ve de nefes alabilen mineral
kaplama sývasýdýr.
SARFÝYAT: 2,5-3 KG/m² ortalama deðer.
RENK: BEYAZ
ý
elyafl
TS 7847

EPSA MANTOYAP
DEKORATÝF SIVA ASTARI
TANIMI: Akrilik kopolimer esaslý, beyaz renkli,
kullanýma hazýr, dýþ cephe astarýdýr. EPSA MANTOYAP
DEKORATÝF SIVA ASTAR ý mantolama sistemlerinde
sýva ve dekoratif kaplama arasýnda astar olarak
kullanýlmaktadýr.
SARFÝYAT: 0,100 Kg/m² - 0,200 Kg/m²
RENK: BEYAZ

EPSA BUDA200
ISI YALITIM LEVHA YAPIÞTIRICISI
TANIMI: Çimento esaslý, yüksek yapýþma mukavemetine
sahip, suya ve dona dirençli, termal deðiþimlere dayanýklý
ýsý izolasyonu amacý ile kullanýlan plakalarýn iç ve dýþ
mekânlarda duvara sabitlenmesinde kullanýlan
yapýþtýrma harcýdýr.
SARFÝYAT: 4-5 KG/m² ortalama deðer.
RENK: GRÝ
ý
elyafl
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TS 13566

EPSA BUDA400

DEKORATÝF TANE DOKULU SIVA
TANIMI: Çimento esaslý, iç ve dýþ cepheler için özel
olarak geliþtirilmiþ, uygulama hatalarýný kapatan ve
de dekoratif bir görünüm saðlayan, boyanabilen,
yüksek aderansa sahip ve de nefes alabilen mineral
kaplama sývasýdýr.
SARFÝYAT: 2,5-3 KG/m² ortalama deðer.
RENK: BEYAZ
ý
elyafl
TS 7847

300

ISI YALITIM UYGULAMA ÜRÜNLERÝ
ISI YALITIM UYGULAMA ÜRÜNLERÝ

ý
elyafl
TS 13566

ISI YALITIM LEVHA SIVASI

TANIMI: Çimento esaslý, yüksek yapýþma mukavemetine
sahip, suya ve dona dirençli, termal deðiþimlere dayanýklý,
2-7 mm uygulama kalýnlýðýna uygun, son kat yüzey
düzeltme ýsý izolasyon sývasýdýr.
SARFÝYAT: 4-5 KG/m² ortalama deðer.
RENK: GRÝ
ý
elyafl
TS EN 998-1

EPSA MANTOYAP

DEKORATÝF SIVA - ÇÝZGÝ DOKULU

TANIMI: Çimento esaslý, iç ve dýþ cepheler için özel
olarak geliþtirilmiþ, uygulama hatalarýný kapatan ve de
dekoratif bir görünüm saðlayan, boyanabilen, yüksek
aderansa sahip ve de nefes alabilen mineral kaplama
sývasýdýr.
SARFÝYAT: 2,5-3 KG/m² ortalama deðer.
RENK: BEYAZ
ý
elyafl
TS 7847

ISI YALITIM UYGULAMA ÜRÜNLERÝ

TANIMI: Çimento esaslý, yüksek yapýþma
mukavemetine sahip, suya ve dona dirençli, termal
deðiþimlere dayanýklý ýsý izolasyonu amacý ile kullanýlan
plakalarýn iç ve dýþ mekânlarda duvara
sabitlenmesinde kullanýlan yapýþtýrma harcýdýr.
SARFÝYAT: 4-5 KG/m² ortalama deðer.
RENK: GRÝ

EPSA MANTOYAP

EPSA BUDAMANTO
DEKORATÝF SIVA ASTARI

ISI YALITIM UYGULAMA ÜRÜNLERÝ

ISI YALITIM UYGULAMA ÜRÜNLERÝ
ISI YALITIM UYGULAMA ÜRÜNLERÝ
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ISI YALITIM LEVHA YAPIÞTIRICISI

EPSA BUDA300

ISI YALITIM UYGULAMA ÜRÜNLERÝ

ISI YALITIM UYGULAMA ÜRÜNLERÝ

EPSA MANTOYAP

ISI YALITIM UYGULAMA ÜRÜNLERÝ

EPSA MANTOYAP

ISI YALITIM UYGULAMA ÜRÜNLERÝ

Ürün Broþürü

TANIMI: Akrilik kopolimer esaslý, beyaz renkli, kullanýma
hazýr, dýþ cephe astarýdýr. EPSA BUDAMANTO DEKORATÝF
SIVA ASTAR ý mantolama sistemlerinde sýva ve dekoratif
kaplama arasýnda astar olarak kullanýlmaktadýr.
SARFÝYAT: 0,100 Kg/m² - 0,200 Kg/m²
RENK: BEYAZ

ISI YALITIM LEVHA SIVASI

TANIMI: Çimento esaslý, yüksek yapýþma mukavemetine
sahip, suya ve dona dirençli, termal deðiþimlere
dayanýklý, 2-7mm uygulama kalýnlýðýna uygun, son kat
yüzey düzeltme ýsý izolasyon sývasýdýr.
SARFÝYAT: 4-5 KG/m² ortalama deðer.
RENK: GRÝ

ý
elyafl
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TS EN 998-1

EPSA BUDA500

DEKORATÝF ÇÝZGÝ DOKULU SIVA

TANIMI: Çimento esaslý, iç ve dýþ cepheler için özel
olarak geliþtirilmiþ, uygulama hatalarýný kapatan ve de
dekoratif bir görünüm saðlayan, boyanabilen, yüksek
aderansa sahip ve de nefes alabilen mineral kaplama
sývasýdýr.
SARFÝYAT: 2,5-3 KG/m² ortalama deðer.
RENK: BEYAZ
ý
elyafl
TS 7847

300

BETON KATKILARI UYGULAMA ÜRÜNLERÝ

EPSA BUDASURFACE-ART
SÝLÝS TAKVÝYELÝ
BETON YÜZEY SERTLEÞTÝRÝCÝ

TANIMI: Doða ile dost kimyasal katkýlar içeren
silis takviyeli kendiliðinden renkli, trafiðe açýk
alanlarda taþýyýcý beton ve þaplarýn
güçlendirilmesinde önlenmesinde kullanýlýr.
SARFÝYAT: 4-6 Kg /m² ortalama deðer.
RENK: GRÝ / KIRMIZI / YEÞÝL

TS EN 1504-2

EPSA BUDASURFACE-ART
KUVARS TAKVÝYELÝ
BETON YÜZEY SERTLEÞTÝRÝCÝ

TANIMI: Doða ile dost kimyasal katkýlar içeren
silis takviyeli kendiliðinden renkli, trafiðe açýk
alanlarda taþýyýcý beton ve þaplarýn
güçlendirilmesinde önlenmesinde kullanýlýr.
SARFÝYAT: 4-6 Kg /m² ortalama deðer.
RENK: GRÝ / KIRMIZI / YEÞÝL

BETON KATKILARI UYGULAMA ÜRÜNLERÝ

TS EN 1504-2

EPSA BUDAKÜR 50-P
PARAFÝN ESASLI
BETON KÜR MALZEMESÝ

BETON KATKILARI UYGULAMA ÜRÜNLERÝ

BETON KATKILARI UYGULAMA ÜRÜNLERÝ
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TS EN 998-1

EPSA BUDAKÜR 70-S
SOLVENT ESASLI
BETON KÜR MALZEMESÝ

TANIMI: Betondaki hýzlý su kaybýný önleyerek rötre
çatlaklarýný minimalize eden, parafin esaslý, beyaz
renkli, su bazlý, penatrasyon derecesi yüksek olan,
yüzey tozumasýný engelleyen, yüzeyde yarý-mat film
tabakasý oluþturan, uygulanan yüzeyde mekanik
direnci arttýran, kullanýma hazýr sývý beton kür
malzemesidir.
SARFÝYAT: 0,150 KG/m² - 0,250 KG/m²
RENK: BEYAZ
30000

TANIMI: Betondaki hýzlý su kaybýný önleyerek rötre
çatlaklarýný minimalize eden, solvent esaslý, sarýmtýrak
renkte, solvent bazlý, penatrasyon derecesi yüksek
olan, yüzey tozumasýný engelleyen, yüzeyde yarý
parlak film tabakasý oluþturan, uygulanan yüzeyde
mekanik direnci arttýran, kullanýma hazýr sývý beton
kür malzemesidir.
SARFÝYAT: 0,150 KG/m² - 0,180 KG/m²
RENK: BEYAZ
75000

BETON KATKILARI UYGULAMA ÜRÜNLERÝ

ý
elyafl
TS 13566

BETON KATKILARI UYGULAMA ÜRÜNLERÝ

TANIMI: Çimento esaslý, yüksek yapýþma
mukavemetine sahip, suya ve dona dirençli, termal
deðiþimlere dayanýklý ýsý izolasyonu amacý ile
kullanýlan plakalarýn iç ve dýþ mekânlarda duvara
sabitlenmesinde yapýþtýrýcý olarak ve de 2-7mm
uygulama kalýnlýðýna uygun, son kat yüzey düzeltme
ýsý izolasyon sývasý kapsamýnda da kullanýlan hem
sýva hem de yapýþtýrýcý özelliði bünyesinde
barýndýran üründür.
SARFÝYAT: 4-5 KG/m² ortalama deðer.
RENK: GRÝ

BETON KATKILARI UYGULAMA ÜRÜNLERÝ

LEVHA YAPIÞTIRICI VE SIVA

BETON KATKILARI UYGULAMA ÜRÜNLERÝ

EPSA BUDA1+1

BETON KATKILARI UYGULAMA ÜRÜNLERÝ

ISI YALITIM UYGULAMA ÜRÜNLERÝ

Ürün Broþürü
EPSA BUDAMASTER-ÞAP

KENDÝLÝÐÝNDEN YAYILAN TESVÝYE ÞAPI
TANIMI: Çimento esaslý, kýsa zamanda yüksek aderans
gösteren, kolay yerleþebilen, hýzlý ve de konforlu kullaným
saðlayan, hiper akýþkanlaþtýrýcýlar ile zenginleþtirilmiþ,
iklim þartlarýna uyumlu, rötre çatlaðý yapmayan, yüzeyde
gözeneklilik barýndýrmayan, tesviye þapý malzemesidir.
SARFÝYAT: 1 mm kalýnlýk için 1,3kg /m² ortalama deðer.
RENK: GRÝ

TS EN 13813

EPSA BUDASURFACE-ART
BAZALT TAKVÝYELÝ
BETON YÜZEY SERTLEÞTÝRÝCÝ

TANIMI: Doða ile dost kimyasal katkýlar içeren silis
takviyeli kendiliðinden renkli, trafiðe açýk alanlarda
taþýyýcý beton ve þaplarýn güçlendirilmesinde
önlenmesinde kullanýlýr.
SARFÝYAT: 4-6 Kg /m² ortalama deðer.
RENK: GRÝ / KIRMIZI / YEÞÝL

TS EN 1504-2

EPSA BUDASURFACE-ART
KORUND TAKVÝYELÝ
BETON YÜZEY SERTLEÞTÝRÝCÝ

TANIMI: Doða ile dost kimyasal katkýlar içeren silis
takviyeli kendiliðinden renkli, trafiðe açýk alanlarda
taþýyýcý beton ve þaplarýn güçlendirilmesinde
önlenmesinde kullanýlýr.
SARFÝYAT: 4-6 Kg /m² ortalama deðer.
RENK: GRÝ / KIRMIZI / YEÞÝL

TS EN 1504-2

EPSA BUDAKÜR 60-A
AKRÝLÝK ESASLI
BETON KÜR MALZEMESÝ
TANIMI: Betondaki hýzlý su kaybýný önleyerek rötre
çatlaklarýný minimalize eden, akrilik esaslý, beyaz renkli,
su bazlý, penatrasyon derecesi yüksek olan, yüzey
tozumasýný engelleyen, yüzeyde mat film tabakasý
oluþturarak yüzeye su geçirimsiz özellik kazandýran,
uygulanan yüzeyde mekanik direnci arttýran, kullanýma
hazýr sývý beton kür malzemesidir.
SARFÝYAT: 0,2 KG/m² - 0,3 KG/m²
RENK: BEYAZ
23000

EPSA BUDAKÜR 80-SK
SOLVENT ESASLI
BETON KÜR MALZEMESÝ
TANIMI: Betondaki hýzlý su kaybýný önleyerek rötre
çatlaklarýný minimalize eden, solvent esaslý, sarýmtýrak
renkte, solvent bazlý, penatrasyon derecesi yüksek olan,
yüzey tozumasýný engelleyen, yüzeyde parlak film tabakasý
oluþturan, uygulanan yüzeyde mekanik direnci arttýran,
kullanýma hazýr sývý beton kür malzemesidir.
SARFÝYAT: 0,170 KG/m² - 0,200 KG/m²
RENK: BEYAZ
96000

4
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termal deðiþimlere dirençli, suya ve dona dayanýklý,
aderansý ve mukavemeti yüksek, yüzey düzeltme
harcýdýr.
SARFÝYAT: 1 mm kalýnlýk için 1,1 kg /m² ortalama deðer.
RENK: GRÝ

TS EN 1504-3

TANIMI: Çimento esaslý, performansý arttýrýlmýþ, hýzlý
priz alan, ani termal deðiþimlere dirençli, suya ve dona
dayanýklý, aderansý ve mukavemeti yüksek, yüzey
düzeltme harcýdýr.
SARFÝYAT: 1 mm kalýnlýk için 1,1 kg /m² ortalama deðer.
RENK: GRÝ

TS EN 1504-3

GROUT HARCI RAPÝD / ( HIZLI PRÝZ ALAN )

TANIMI: Çimento esaslý, hýzlý priz alabilen, kýsa zamanda
yüksek aderans gösteren, kolay yerleþebilen, hýzlý ve
de konforlu kullaným saðlayan, yüksek akýþkanlýkta
olan, iklim þartlarýna uyumlu, su geçirimsiz özellik de
barýndýran grout harcýdýr.
SARFÝYAT: 1 mm kalýnlýk için 1,5 kg /m² ortalama deðer.
RENK: GRÝ
400
TS EN 1504-3

BAKIM ONARIM UYGULAMA ÜRÜNLERÝ

EPSA BUDAGROUT-ART

TANIMI: Çimento esaslý, performansý arttýrýlmýþ, ani

BAKIM ONARIM UYGULAMA ÜRÜNLERÝ

BAKIM ONARIM UYGULAMA ÜRÜNLERÝ

EPSA BUDATAMÝR-ART ( 20 )
TAMÝR HARCI ÝNCE - RAPÝD

150
TS EN 998-1

EPSA BUDATAMÝR-ART ( 30 )
TAMÝR HARCI - KALIN

BAKIM ONARIM UYGULAMA ÜRÜNLERÝ

BAKIM ONARIM UYGULAMA ÜRÜNLERÝ

EPSA BUDATAMÝR-ART ( 20 )
TAMÝR HARCI - ÝNCE

TANIMI: Çimento esaslý, yüksek yapýþma
mukavemetine sahip, iþlenebilirliði kolay, hem makine
hem de el ile kullanýlabilen, iç mekânlar için özel olarak
tasarlanmýþ tuðla, astar uygulanmýþ brüt beton, bims,
briket duvar ve de tavana tatbik edilebilen ince
granülometrideki sývama harcýdýr.
SARFÝYAT: 1 mm kalýnlýk için 1,6kg /m² ortalama deðer.
RENK: GRÝ

EPSA BUDA DIÞ SIVA
MAKÝNA VE EL SIVASI

EPSA BUDATAMÝR-ART ( 30 )

BAKIM ONARIM UYGULAMA ÜRÜNLERÝ

BAKIM ONARIM UYGULAMA ÜRÜNLERÝ

EPSA BUDA ÝÇ SIVA
MAKÝNA VE EL SIVASI

BAKIM ONARIM UYGULAMA ÜRÜNLERÝ

Ürün Broþürü

EPSA BUDABLOCK
GAZ BETON YAPIÞTIRICISI

TANIMI: Çimento esaslý, yüksek yapýþma mukavemetine
sahip, iþlenebilirliði kolay, hem makine hem de el ile
kullanýlabilen, dýþ mekânlar için özel olarak tasarlanmýþ
tuðla, astar uygulanmýþ brüt beton, bims, briket duvar ve
de tavana tatbik edilebilen uygun granülometrideki sývama
harcýdýr.
SARFÝYAT: 1 mm kalýnlýk için 1,6kg /m² ortalama deðer.
RENK: GRÝ
210
TS EN 998-1

TANIMI: Çimento esaslý, performansý arttýrýlmýþ, ani termal
deðiþimlere dirençli, suya ve dona dayanýklý, aderansý ve
mukavemeti yüksek, yüzey düzeltme harcýdýr.
SARFÝYAT: 1 mm kalýnlýk için 1,3 kg /m² ortalama deðer.
RENK: GRÝ

TS EN 1504-3

TAMÝR HARCI KALIN - RAPÝD
( HIZLI PRÝZ ALAN )

TANIMI: Çimento esaslý, performansý arttýrýlmýþ, ani termal
deðiþimlere dirençli, suya ve dona dayanýklý, aderansý ve
mukavemeti yüksek, yüzey düzeltme harcýdýr.
SARFÝYAT: 1 mm kalýnlýk için 1,3 kg /m² ortalama deðer.
RENK: GRÝ

TS EN 1504-3

TANIMI: Performansý arttýrýlmýþ, polimer katkýlý, gaz beton
yapýþtýrýlmasýnda sadece su ile belirli oranlarda karýþtýrýlarak
kullanýlan, ince yapýlý, çalýþma süresi uzun, yapýþtýrma
harcýdýr.
SARFÝYAT: Blok boyutuna göre deðiþir.
(TABLO 1.1 KLAVUZ OLARAK KULLANILABÝLÝR)
RENK: GRÝ
143
TS EN 1504-3

TANIMI: Akrilik dispersiyon ile su geçirimsiz
kimyasal katkýlar içeren çimento esaslý,
geliþtirilmiþ UV dayanýmlý, hafif yaya trafiðine
dayanýklý çift komponentli, elastik su yalýtým
harcýdýr. A bileþen: yüksek modifiyeli çimento
esaslý toz bileþen B bileþen: dispersiyon esaslý
sývý bileþen
SARFÝYAT: 1.KAT: 1,50 Kg/m² - 2. KAT: 1,5
Kg/m² - 3. KAT: 1,0 Kg/m²
RENK: BEYAZ
400

EPSA BUDAWATER-STOP

KRÝSTALÝZE SU YALITIM MALZEMESÝ
TANIMI: Çimento esaslý, belirli oranda sadece su ile
karýþtýrýlarak tatbik edilen, eski ve yeni yapýlarda
yüzey sularýna karþý beton donatýda negatif ve pozitif
yönlü kullanýlabilen, yüzeyin kapiler boþluklarýna
transfer olup orada genleþerek su geçirimsiz tabaka
oluþturan kristalize su izolasyon malzemesidir, baþka
bir ifade ile toz mebrandýr.
SARFÝYAT: 1.KAT: 1,5 Kg/m² - 2. KAT: 1,5 Kg/m² - 3.
KAT: 1,0 Kg/m²
RENK: GRÝ

SU YALITIM UYGULAMA ÜRÜNLERÝ

TAM ELASTÝK UV DAYANIMLI SU YALITIM MALZEMESÝ

SU YALITIM UYGULAMA ÜRÜNLERÝ

215

EPSA BUDALASTÝC-X20

TANIMI: Akrilik dispersiyon ile su geçirimsiz
kimyasal katkýlar içeren çimento esaslý,
geliþtirilmiþ, hafif yaya trafiðine dayanýklý çift
komponentli, yarý elastik su yalýtým harcýdýr.
A bileþen: yüksek modifiyeli çimento esaslý toz
bileþen
B bileþen: dispersiyon esaslý sývý bileþen
SARFÝYAT: 1.KAT: 1,5 Kg/m² - 2. KAT: 1,5 Kg/m²
- 3. KAT: 1,0 Kg/m²
RENK: GRÝ / BEYAZ
225

ELASTOMERÝK UV DAYANIMLI LÝKÝT MEMBRAN

TANIMI: Elastomerik reçine esaslý, akrilik bazlý, tek bileþenli,
kullanýma hazýr, UV dayanýmlý, elastomerik su izolasyon
malzemesidir.
SARFÝYAT: 1.KAT: 1,40 Kg/m² (1mm film kalýnlýðý için)
2. KAT: 3-4 Kg/m² (teras ve çatýlarda) - 3. KAT: 2-4 Kg/m²
(derelerde)
RENK: BEYAZ
1800

EPSA BUDAPRÝME 10
GENEL AMAÇLI
YÜZEY HAZIRLAMA ASTARI
TANIMI: Emülsiyon esasýna dayanan, tozuyan ve yüksek
oranda su emiciliðe sahip olan yüzeylerin su emiciliðinin
ve tozumasýnýn sabitlenmesinde kullanýlan,
sabunlaþmayan, alkaliye dayanýklý, baðlayýcý özelliði yüksek
olan ve ayný zamanda aderansý arttýrmada kullanýlan
dolgusuz astardýr.
SARFÝYAT: 0,100 Kg/m² - 0,150 Kg/m²
RENK: MAVÝ
1400

EPSA BUDACONTACT 20
BRÜT BETON ASTARI
TANIMI: Akrilik kopolimer esaslý, pembe renkli,
kullanýma hazýr, bürüt beton duvar ve tavanlar için,
çimento ve alçý esaslý sývalarýn tutunmasýný ve
iþlenebilirliðini arttýrýcý yüzey astarýdýr.
SARFÝYAT: 0,150 Kg/m2 - 0,250 Kg/m²
RENK: PEMBE

EPSA BUDALATEX-PLUS

ESNEKLEÞTÝRÝCÝ VE ADERANS ARTTIRICI
HARÇ KATKISI

TANIMI: Dispersiyon esasýna dayanan, çimento esaslý harç,
sýva ve de yapýþtýrýcýlarda su geçirimsizlik özelliði kazandýran
ayný zamanda yapýya esneklik saðlayan, yapýda aderans
artýrýcý olarak görev yapan, çimento ile mükemmel
kompozisyon oluþturan harç katkýsýdýr.
SARFÝYAT: KULLANIM YERÝNE GÖRE 1/1 - 1/4 ORANLARI
ARASINDA TARÝF EDÝLEN MÝKTARLARCA DEÐÝÞÝR.
RENK: BEYAZ

1040

EPSA BUDACAST 10
PARAFÝN ESASLI
AHÞAP KALIP AYIRICI
TANIMI: Ahþap kalýplarýn üzerine uygulanan, kalýbýn
betondan kolay ayrýlmasýný ve pürüzsüz-lekesiz
yüzey elde edilmesini saðlayan, su bazlý, modifiye
mineral yað esaslý, sývý, kullanýma hazýr kalýp yüzey
koruyucu-ayýrýcýdýr.
SARFÝYAT: FIRÇA VE RULO ÝLE; 1L/25 m² PÜSKÜRTME ÝLE; 1L/40 m²
RENK: BEYAZ
22000

1800

LÝKÝT UYGULAMA ÜRÜNLERÝ

LÝKÝT UYGULAMA ÜRÜNLERÝ

3400

TS EN 1504-2

LÝKÝT UYGULAMA ÜRÜNLERÝ

LÝKÝT UYGULAMA ÜRÜNLERÝ

TANIMI: Akrilik dispersiyon ile su geçirimsiz
kimyasal katkýlar içeren çimento esaslý,
geliþtirilmiþ, hafif yaya trafiðine dayanýklý çift
komponentli, yarý elastik su yalýtým harcýdýr.
A bileþen: yüksek modifiyeli çimento esaslý toz
bileþen B bileþen: dispersiyon esaslý sývý bileþen
SARFÝYAT: 1.KAT: 1,5 Kg/m² - 2. KAT: 1,5 Kg/m²
- 3. KAT: 1,0 Kg/m²
RENK: GRÝ / BEYAZ

EPSA BUDALASTIC-X8 ( A + B )
TAM ELASTÝK SU YALITIM MALZEMESÝ

LÝKÝT UYGULAMA ÜRÜNLERÝ

SU YALITIM UYGULAMA ÜRÜNLERÝ

EPSA BUDALASTIC-X15 ( A + B )

SU YALITIM UYGULAMA ÜRÜNLERÝ

EPSA BUDALASTIC-X7 ( A + B )
YARI ELASTÝK SU YALITIM MALZEMESÝ

SU YALITIM UYGULAMA ÜRÜNLERÝ

Ürün Broþürü

4600

EPSA BUDACAST 11
MÝNERAL YAÐ ESASLI KALIP AYIRICI
TANIMI: Beton kalýplarýnýn üzerine uygulanan, kalýbýn
betondan kolay ayrýlmasýný ve pürüzsüz-lekesiz yüzey elde
edilmesini saðlayan, sývý, kullanýma hazýr kalýp yüzey
koruyucu-ayýrýcýdýr. Sentetik bileþenleri sayesinde üstün
kaydýrýcýlýk özelliði taþýr.
SARFÝYAT: FIRÇA VE RULO ÝLE; 1L/20 m² - PÜSKÜRTME ÝLE;
1L/45 m²
RENK: BEYAZ
8000

50000

6
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TANIMI: Bitüm esaslý, su bazlý, solvent içermeyen,
tek bileþenli, polimer modifiyeli, esnek özellikte, çatlak
örtücü özelliði olan pozitif su basýncýna karþý dayanýklý
(suyun geldiði yönden uygulama yapýlan), su izolasyon
malzemesidir.
SARFÝYAT: 1,5 KG/m² - 1mm KALINLIÐI ÝÇÝN, YÜZEYÝN
EMÝCÝLÝÐÝNE, HAVA KOÞULLARINA GÖRE
DEÐÝÞMEKTEDÝR.
RENK: KAHVERENGÝ / SÝYAH
879

EPSA BUDABÝTÜM-500 ( 2 KB ) PLUS
ÝKÝ BÝLEÞEN SU YALITIM LÝKÝT MEMBRAN
TANIMI: Bitüm esaslý, su bazlý, iki bileþenli, polimer
modifiyeli, elastik özellikte, çatlak örtücü özelliði olan
pozitif su basýncýna karþý dayanýklý (suyun geldiði yönden
uygulama yapýlan), belirli PH daki asit ve alkaliye
dayanýmlý, geçici ve sürekli su basýncýna karþý kullanýlan
su izolasyon malzemesidir.
SARFÝYAT: 4,5 KG/m²  3 mm KALINLIÐI ÝÇÝN,
YÜZEYÝN EMÝCÝLÝÐÝNE, HAVA KOÞULLARINA GÖRE
DEÐÝÞMEKTEDÝR.
RENK: KAHVERENGÝ / SÝYAH
872

LÝKÝT MEMBRAN UYGULAMA ÜRÜNLERÝ

EPSA BUDABÝTÜM-300 ( 1 KB ) PLUS
TEK BÝLEÞEN SU YALITIM LÝKÝT MEMBRAN

LÝKÝT MEMBRAN UYGULAMA ÜRÜNLERÝ

LÝKÝT MEMBRAN UYGULAMA ÜRÜNLERÝ

LÝKÝT MEMBRAN UYGULAMA ÜRÜNLERÝ

Ürün Broþürü
EPSA BUDABÝTÜM-450 ( 2 KB ) PLUS
TEMEL VE TERAS SU YALITIM MALZEMESÝ
TANIMI: Polimer modifiyeli bitüm esaslý, iki bileþenli
likit membran su yalýtým malzemesidir.
SARFÝYAT: Su basýncý olmayan nemli ortamda
yüzeye tek kat halinde 1-2 kg/m², su basýncý olan
ortamda, 2-4 kg/m² olacak þekilde iki kat ve gerekli
ise donatý filesi ile uygulanýr.
RENK: KAHVERENGÝ / SÝYAH
3000

EPSA BUDABÝTÜM-600 ( 2 KB ) PLUS
ÝKÝ BÝLEÞEN SU YALITIM LÝKÝT MEMBRAN
TANIMI: Bitüm esaslý, su bazlý, iki bileþenli, polimer
modifiyeli, elastik özellikte, çatlak örtücü özelliði olan
pozitif su basýncýna karþý dayanýklý (suyun geldiði
yönden uygulama yapýlan), belirli PH daki asit ve
alkaliye dayanýmlý, geçici ve sürekli su basýncýna karþý
kullanýlan su izolasyon malzemesidir.
SARFÝYAT: 3,0 KG/m²  3 mm KALINLIÐI ÝÇÝN, YÜZEYÝN
EMÝCÝLÝÐÝNE, HAVA KOÞULLARINA GÖRE
DEÐÝÞMEKTEDÝR.
RENK: KAHVERENGÝ / SÝYAH
916

Ürün Broþürü

Isý Yalýtým Sistem Ürünleri
MANTOYAP
Isý Yalýtým Sistemi Uygulama Aþamalarý
MANTOYAP

Isý Yalýtým Levha Yapýþtýrýcýsý

PAKET 1
EPS

PAKET 2

EPS Karbon Takviyeli

PAKET 3
TAÞYÜNÜ

MANTOYAP
Dübel

MANTOYAP

Isý Yalýtým Levha Sývasý

MANTOYAP

File / Pvc Köþe Profili ( Fileli )

MANTOYAP

Dekoratif Sýva Astarý

MANTOYAP

Mineral Dokulu - Dekoratif Sýva

8

Ürün Broþürü

EPSA MANTOYAP
BEYAZ EPS ISI YALITIM LEVHASI

TS EN 13163

TANIMI:
EPS ( Genleþtirilmiþ Polistren ) termoplastik, kapalý gözenekli, polistren
taneciklerin þiþirilmesi ve birbirine yapýþmasý yolu ile üretilen ve % 98i
hareketsiz kuru havadan oluþan bir ýsý yalýtým malzemesidir. Dünyada en iyi
ýsý yalýtýmý saðlayan bir kaç malzemeden biri olan EPS, performans / fiyat
analizi yapýldýðýnda diðer ýsý yalýtým mazlemelerine göre ekonomik çözümler
saðlayan bir yapý malzemesidir.
UYGULAMA ALANI:
Ýç cephe ve dýþ cephe ýsý yalýtýmýnda kullanýlýr.
ÖZELLÝKLERÝ:
·

Enerji ve yakýt tasarrufu saðlar,

·

Çevrenin korunmasýna katký saðlar,

·

Isýl konfor saðlar,

·

Saðlýklý yaþam sunar,

·

Ýlk yatýrým ve iþletme maliyetlerini azaltýr,

·

Binanýzýn demir donatýlarýný pastan koruyarak yapýnýn

deðerini ve depreme karþý dayanýklýlýðýný arttýrýr.
·

Binanýzýn ömrünü uzatýr,

·

Yazýn sýcaktan, kýþýn soðuktan korur,

·

Karbondioksit, kükürtoksit ve diðer zararlý gazlarýn

doðaya salýnýmýný azaltýr,
·

Küresel ýsýnmayý ve çevre kirliliðini önler.

·

Bina ömrünce yalýtým görevine devam etme özelliðine sahiptir.

·

Kalýnlýðý zamanla incelmez, sabit kalýr.

·

Kapiler su geçirimliliði yoktur.

·

Uygulamasý kolaydýr ve ekonomik bir sistem saðlar.

9

MANTOYAP SEVK - EBATLARI (16 DNS - 30 DNS arasý)
Kalýnlýk
2 cm
3 cm
4 cm
5 cm
6 cm
7 cm
8 cm

Ölçü
50x100
50x100
50x100
50x100
50x100
50x100
50x100

Paket
1
1
1
1
1
1
1

Adet
25
16
12
10
8
7
6

m²
12.5
8
6
5
4
3,5
3

m³
0.25
0.24
0.24
0.25
0.24
0.245
0.24

Ürün Broþürü

TEKNÝK ÖZELLÝKLERÝ:

10

Ürün Broþürü

EPSA MANTOYAP
KARBON TAKVÝYELÝ EPS ISI YALITIM LEVHASI

TS EN 13163

TANIMI:
Ham maddesinin üretimi sýrasýnda kullanýlan kýzýlötesi ýþýnlarý tutucu
özel katký maddeleri sayesinde ýsý iletkenlik katsayýsý ( ) düþürülen, ýsý
yalýtýmýnda ekstra özellik saðlayan grafitli genleþtirilmiþ polistren EPS ýsý
yalýtým plakasýdýr.
· EPS plakalara oranla % 20 daha fazla ýsý yalýtým
gücü saðlar.
· Kapalý gözeneklidir ve üzerine kolaylýkla sýva yapýlabilir.
· Isý iletkenlik deðeri ( ) sabittir, zamana baðlý olarak
bozulmaz.
· Basýnca dayanýklýdýr, yüksek eði lme dayanýmý vardýr.
· Kalýnlýðý zamanla azalmaz, sabit kalýr.
· Düþük buhar geçirgenlik direnci ile binanýzýn nefes
almasýný saðlar.
UYGULAMA ALANI:
Ýç cephe ve dýþ cephe ýsý yalýtýmýnda kullanýlýr.
ÖZELLÝKLERÝ:
· Enerji ve yakýt tasarrufu saðlar,
· Çevrenin korunmasýna katký saðlar,
· Isýl konfor saðlar,
· Saðlýklý yaþam sunar,
· Ýlk yatýrým ve iþletme maliyetlerini azaltýr,
· Binanýzýn demir donatýlarýný pastan koruyarak yapýnýn
deðerini ve depreme karþý dayanýklýlýðýný arttýrýr.
· Binanýzýn ömrünü uzatýr,
· Yazýn sýcaktan, kýþýn soðuktan korur,
· Karbondioksit, kükürtoksit ve diðer zararlý gazlarýn
doðaya salýnýmýný azaltýr,
· Küresel ýsýnmayý ve çevre kirliliðini önler.
· Bina ömrünce yalýtým görevine devam etme özelliðine sahiptir.
· Kalýnlýðý zamanla incelmez, sabit kalýr.
· Kapiler su geçirimliliði yoktur.
· Uygulamasý kolaydýr ve ekonomik bir sistem saðlar.
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MANTOYAP SEVK - EBATLARI (16 DNS - 30 DNS arasý)
Kalýnlýk
2 cm
3 cm
4 cm
5 cm
6 cm
7 cm
8 cm

Ölçü
50x100
50x100
50x100
50x100
50x100
50x100
50x100

Paket
1
1
1
1
1
1
1

Adet
25
16
12
10
8
7
6

m²
12.5
8
6
5
4
3,5
3

m³
0.25
0.24
0.24
0.25
0.24
0.245
0.24

Ürün Broþürü

TEKNÝK ÖZELLÝKLERÝ:
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Ürün Broþürü

EPSA MANTOYAP
TAÞYÜNÜ EPS ISI YALITIM LEVHASI

TS EN 13162

TANIMI:
Taþyünü, doðada bulunan volkanik kayaçlardan elde edilen ve bazalt taþýnýn
1400 - 1500 °Cde eritilip, elyaf haline gelmesiyle oluþturulan ve %97 oranýnda
elyaf içeren ýsý yalýtým malzemesidir.
Ýnorganik yapýsý sayesinde bakteri ve migroorganizma üretmez.
UYGULAMA ALANI:
Isý yalýtým özelliði ile birlikte rutubet, ses ve yangýn yalýtýmý gerektiren her
yerde kullanýlabilir.
( Özellikle yangýn yayýlýmý riskinin yüksek olduðu bölgelerde (kapý, pencere
gibi açýklýklar ve kat aralarýnda) yangýn güvenliði amacýyla kullanýlýr. )
ÖZELLÝKLERÝ:
· Ses yalýtýmýnda yüksek performans verir. Akustik düzenlemede kullanýlabilir.
· Çok yüksek buhar geçirgenliðine sahip (µ = 1) olduðu için, kullanýldýðý yalýtým
sisteminde su buharýnýn geçiþini engellemez, küf ve rutubet
oluþumunu engeller.
· Çürümez, kokmaz, zaman içinde boyutlarýnda
deðiþim olmaz.
· Enerji ve yakýt tasarrufu saðlar,
· Çevrenin korunmasýna katký saðlar,
· Isýl konfor saðlar,
· Saðlýklý yaþam sunar,
· Ýlk yatýrým ve iþletme maliyetlerini azaltýr,
· Binanýzýn demir donatýlarýný pastan koruyarak yapýnýn
deðerini ve depreme karþý dayanýklýlýðýný arttýrýr.
· Binanýzýn ömrünü uzatýr,
· Yazýn sýcaktan, kýþýn soðuktan korur,
· Karbondioksit, kükürtoksit ve diðer zararlý gazlarýn
doðaya salýnýmýný azaltýr,
· Küresel ýsýnmayý ve çevre kirliliðini önler.
· Bina ömrünce yalýtým görevine devam etme özelliðine sahiptir.
· Kalýnlýðý zamanla incelmez, sabit kalýr.
· Kapiler su geçirimliliði yoktur.
· Uygulamasý kolaydýr ve ekonomik bir sistem saðlar.
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Ürün Broþürü

TEKNÝK ÖZELLÝKLERÝ:
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Ürün Broþürü

EPSA MANTOYAP
DONATI FÝLESÝ
TANIMI:
Mantolama sývasýnýn yüzey hareketlerine ve gerilmelere karþý
dayanýmýný saðlamak amacýyla kullanýlan yüksek alkali dayanýmlý,
cam elyaf esaslý, minimum 160 g/m2 aðýrlýðýnda donatý filesidir.
MANTOYAP Donatý Filesi çatlamayý önler, sistem yüzeyinin bir
bütün olarak kalmasýný saðlar.
ÖZELLÝKLERÝ:
· Mantolama sývasýnýn yüzey hareketlerine ve gerilmelere karþý
dayanýmýný saðlar.
· Yüksek alkali dayanýmlýdýr.
· Yumuþatýcý içermez.
· Ýplik kaymasýný engeller.
· Saðlýða zararlý atýk ve katký içermez.
TÜKETÝM / SARFÝYAT:
1 m² uygulama için önerilen sarfiyat miktarý; 1,1 m²dir. Bu deðer,
yüzey ve ortam koþullarýna baðlý olarak deðiþebilir.

TS EN 13162

RAF ÖMRÜ :
Açýlmamýþ orijinal ambalajýnda, kuru (azami %60 baðýl nem)
ve serin (+5°C ve +25°C arasý sýcaklýk) ortamda depolandýðýnda
raf ömrü 12 aydýr.
DEPOLAMA KOÞULLARI :
 Açýlmamýþ orijinal ambalajýnda, kuru (azami %60 baðýl nem)
ve serin (+5°C ve +25°C arasý sýcaklýk) ortamda depolanmalýdýr.
 Direkt güneþ ýþýðý altýnda býrakýlmamalýdýr.
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Ürün Broþürü

EPSA MANTOYAP
SÝSTEM DÜBELLERÝ
Plastik Çivili Geniþ Baþlýklý Dübeller
TANIMI:
Tuðla, beton ve sývalý yüzeylere yapýþtýrýlan ýsý
yalýtým levhalarýnýn mekanik olarak baðlanmasý için
kullanýlan plastik çivili geniþ baþlýklý dübellerdir.

Plastik Çivili Dübeller
TANIMI:
Tuðla, beton ve sývalý yüzeylere yapýþtýrýlan ýsý yalýtým
levhalarýnýn mekanik olarak baðlanmasý için kullanýlan
dübellerdir. Plastik çivinin dübelin içinde çakýlmaya
hazýr olmasý, hýzlý ve kolay uygulama saðlar.

Plastik Çivili
Mekanik Týrnaklý Dübeller
TANIMI:
Tuðla, beton ve sývalý yüzeylere yapýþtýrýlan ýsý
yalýtým levhalarýnýn mekanik olarak baðlanmasý için
kullanýlan plastik çivili mekanik týrnaklý dübellerdir.

Çelik Çivili Dübeller
TANIMI:
Tuðla, brüt beton, tünel beton ve sývalý yüzeylere
yapýþtýrýlan ýsý yalýtým levhalarýnýn mekanik olarak
baðlanmasý için kullanýlan dübellerdir. Çelik çivinin
dübelin içinde çakýlmaya hazýr olmasý, hýzlý ve kolay
uygulama saðlar. Özellikle TAÞYÜNÜ uygulamalarýnda
kullanýlýr.
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Ürün Broþürü

EPSA MANTOYAP
KÖÞE PROFÝLLERÝ
Fileli PVC Köþe Profili
TANIMI:
Kenar ve köþeler gibi çatlama riski fazla olan ve mekanik
zorlanma etkisinde kalan zayýf noktalarda kullanýlan
1,5 mm kalýnlýkta, 2,5x2,5 cm açýlýmlý,2,5 m uzunluðunda
dik açýlý, köþelerinde 12,5ercmlik kendiliðinden donatý
filesi bulunan delikli PVC profildir. Düzgün ve kolay
uygulama saðlar.

Alüminyum Köþe Profili
TANIMI:
Kenar ve köþeler gibi çatlama riski fazla olan ve mekanik
zorlanma etkisinde kalan zayýf noktalarda kullanýlan
0,5 mm kalýnlýkta, 2,5x2,5 cm açýlýmlý,2,5 m uzunluðunda
dik açýlý delikli alüminyum profildir.

Dilatasyon Profilleri
TANIMI:
Dýþ cephe ýsý yalýtým sistemlerinde, binalarýn genleþme
derzlerinde kullanýlan, kendinden fileli, kauçuk ara yüzlü
PVC profillerdir. Düz yüzeyler ve köþeli yüzeyler için ayrý
tiplerde bulunmaktadýr.

Plastik Takozlar
TANIMI:
Duvar deformasyonlarý ve eðriliklerin bulunduðu
yüzeylerde subasman profillerinin montajý için kullanýlan
plastik takozlardýr. 3-5-8-10 mm kalýnlýklardadýr.
Kalýnlýklarýn ayrý renk kodlarýnda olmasý kullanýmý
kolaylaþtýrýr.
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Ürün Broþürü
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Ürün Broþürü

EPSA ATABOARD
YERDEN ISITMA LEVHASI

TANIMI:
Yerden ýsýtma sistemlerinde þap altý izolasyon malzemesi ve yerden ýsýtma borusunu yere sabitlemek
amaçlý olarak kullanýlmaktadýr.
Enjeksiyon kalýp yöntemi ile üretilen ve ATABOARD markasý ile kullanýma sunulan levhalar, yerden
ýsýtma tesisatlarýnýn vazgeçilmez bir parçasý haline gelmiþtir.
UYGULAMA ALANI:
ATABOARD yerden ýsýtma levhalarý saðlýklý, konforlu ve ekonomik bir ýsýnma ortamý saðlamaktadýr.
Mekandaki ýsý kayýplarýný, zemin betonu içindekini borularla ýsý kaynaðýndan aldýðý enerjiyi zemin
altýna yayarak daðýtan, zemini dolayýsýyla ortamý ýsýtan bir ýsýtma sistemidir. ATABOARD yerden
ýsýtma levhalarý, yerden ýsýtma tesisatlarýnýn vazgeçilmez bir parçasýdýr. Ýzolasyon özelliði ile ýsý
kayýplarýný engellerken, ýsýtma amaçlý serilen borularýn kolay ve homojen bir þekilde yerleþtirilmesini
saðlar.

STANDART RADYATÖR

ÖZELLÝKLERÝ:
· Isýl iletkenliði düþüktür.
· Çevre þartlarýna dayanýklý ve uzun ömürlüdür.
· Su emme deðeri çok küçüktür.
· Bir çok diðer ýsý yalýtým malzemesine göre hem üretim aþamasýnda hem de
daha sonraki süreçte daha çevre dostudur (içinde ve üretiminde ozon tabakasýna
zarar verici CFC vb. içermez, direkt olarak küresel ýsýnmaya sebep olmaz, geri
dönüþümü olan bir malzemedir).
· Çok iyi darbe emme özelliði vardýr.
· Bakteri büyümesine karþý dirençlidir.
· Toplam 45 mm ürün yüksekliði ile modülasyon panel özelliði yanýnda ýsý ve
ses yalýtým özelliði olan bir ürün.
· Çok hassas geçme sistemiyle ýsý köprülerine izin vermeyen bir ürün.
· Geniþletilmiþ üst yüzey yapýsýyla daha mukavim bir ürün.
· Boru geçme kanallarýnda koniklik olmamasý dolayýsýyla boru montaj iþçiliðinde
büyük zaman tasarrufu saðlayan bir ürün
AVANTAJLARI:
Yerden ýsýtma tesisatlarý için özel olarak üretilmiþtir.
Ebatlarý 60 x 92, 60 x 105 ve 75 x 120 cm. olan ýsý yalýtým panelidir.
Hýzlý bir iþçilik ve ýsýtmada maksimum verim saðlar. Kabartmalý özel yapýsý üzerine
dökülen zemin þapý ile diðer malzemelere kýyasla çok daha üstün bir yapýþma
saðlar. Katlar arasýnda yüksek ýsý ve ses izolasyonu yapar. B1 sýnýfý alev yürümez
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YERDEN ISITMA SÝSTEMÝ

hammadde ile üretilmiþtir. Enjeksiyon EPS strafor olduðu için kapalý gözenekli
strapordur ve þap suyunu emisyon deðeri ihmal edilecek kadar azdýr.
Modülasyon kanallarý veya boru döþeme kanallarý sayesinde eþit aralýklý Yerden
ýsýtma borusu döþemek çok daha kolaydýr. Düz strafor ile yapýlan uygulamalara
göre hem ilave malzeme, hem de zamandan tasarruf saðlamaktadýr.
Yerden Isýtma üzerine þap atýlacaðý zaman borularýn bir tarafa toparlanmasý
engeller.
Yerden ýsýtma üzerine atýlan þap, dolgu þapý olduðu için gözenekli yapýsý sayesinde
þaptaki çatlamalarý minimuma indirmektedir.
Kenarlarýndaki zývanalar dolayýsýyla döþendiði mekanda bir bütün olarak hareket
etmektedir.
Uygulama özelliðine göre üzerine çelik hasýr döþemesi rahat ve yerden ýsýtma
borularýna zarar vermeyecek þekilde uygulama imkaný saðlamaktadýr.
UYGULAMA:
Betonu üzerine yüksek yoðunluklu 26-28 veya 30 dansite ýsý yalýtýmlý malzemesi
döþenir. Böylece kat arasýndaki ýsý ve ses izolasyonu saðlanmýþ olur. (Bu durum
kombi ile yapýlan bireysel ýsýnmalarda çok önem taþýr.) Binili strapor veya
modülasyon paneli üzerine ýsý hesaplarý ile projede belirlenen boy ve þekillerde
zeminden ýsýtma borularý döþenir. Döþenen borularýn üzerine basýnç ve sýzdýrmazlýk
testlerinden sonra þap betonu atýlýr. Þap betonunun kurumasýndan sonra döþeme
kaplamasý (seramik, parke, halý, mermer, granit, v.b.) uygulanýr.

Ürün Broþürü

TEKNÝK ÖZELLÝKLERÝ:
Özellik

Kalýnlýk

Ebat

Paket Ýçi
Adedi

Paket Ýçi
m²

7590

28 DNS

4,5 cm.

60 x 92

16

8,832

7591

30 DNS

4,5 cm.

60 x 92

16

8,832

7592

35 DNS

4,5 cm.

60 x 92

16

8,832

Özellik

Kalýnlýk

Ebat

Paket Ýçi
Adedi

Paket Ýçi
m²

7318

28 DNS

4,5 cm.

60 x 105

16

10,08

7319

30 DNS

4,5 cm.

60 x 105

16

10,08

7320

35 DNS

4,5 cm.

60 x 105

16

10,08

Özellik

Kalýnlýk

Ebat

Paket Ýçi
Adedi

Paket Ýçi
m²

7823

28 DNS

4,5 cm.

75 x 120

16

14,40

7824

30 DNS

4,5 cm.

75 x 120

16

14,40

7825

35 DNS

4,5 cm.

75 x 120

16

14,40

Ürün Kodu
60 x 92
cm.

Ürün Kodu
60 x 105
cm.

75 x 120
cm.
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Ürün Broþürü

EPSA NURPOR
EPS ASMOLEN

TANIMI:
NURPOR markasýný taþýyan ürünler uygulanan yapýlarda binaya yük olmamasýnýn
yaný sýra demir ve beton tasarrufu saðlýyor. Sýfýr fire ile uygulama imkâný, kat
aralarýndaki yalýtým ve ses geçirgenliðini minimuma indirmesi ürünün diðer
avantajlarý arasýnda bulunuyor. Briket, tuðla vb. içersinde en hafif malzemedir.
Yapýda oluþacak deprem yüklerini minimize eder. Binanýn kendi yükünü
azalttýðýndan daha proje aþamasýnda kesit hesaplarýný ekonomikleþtirir. Böylece
beton ve demir maliyetleri düþürülür. Rutubeti önler, bünyesine su almaz. Isý
konforu yüksek, sessiz ve huzurlu mekânlar yaratýr. Ýç yapýsýndaki boþluklar diþi
ve erkek yapýsý sayesinde birbirine geçerek havayý belirli oranda sýkýþtýrýr.
Böylelikle ses izolasyonu da saðlanmýþ olur.

G

BLOK ASMOLEN - EBATLARI (10 DNS - 16 DNS arasý)
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Ölçü
20x40x200
20x40x400

Adet/m³
0.16
0.32

1 adet/m²
0.80
1.60

1 m³/adet
6.25
3.13

25x40x200
25x40x400

0.20
0.40

0.80
1.60

5.00
2.5

Ürün Broþürü

EPSA ECEPACK
EPS AMBALAJ ÜRÜNLERÝ
TANIMI:
Daha çok ambalaj sektöründe ECEPACK markasý ile ön plana çýkan temiz, güzel görünümlü ve saðlýklý bir malzeme olan EPS, ýsý iletkenliði düþük
olmasý nedeniyle ambalajlamada en çok tercih edilen malzemedir. Geri dönüþüm olanaðý da vardýr.Iþýk geçirmezli özelliði sayesinde güneþ ýþýðýna
duyarlý ürünleri kolaylýkla muhafaza eder. Su emmez, ýslaklýk ve rutubetten etkilenmez, Ýçindeki ürünün sýcaklýðýný ve soðukluðunu çok uzun
süre koruyabilir. Her sektör için kolay tasarlanabilir ürünler geliþtirilebilir. Yüksek ýsý yalýtým özelliði vardýr.
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Neden Isý Yalýtýmý?
Kýþýn üþümemek için kömür, doðalgaz gibi yakýtlar kullanarak evimizi ýsýtýr; yazýn ise ýsýnan evimizi klimalarla soðuturuz. Isý yalýtýmý, kýþýn ýsýnmak yazýn da
serinlemek için harcadýðýmýz enerjiyi azaltarak daha konforlu ortamlarda yaþamak amacýyla yapýlýr. Bu çerçevede ýsý yalýtýmý, binalarýn dýþarýya veya garaj, depo
gibi ýsýtýlmayan bölümlerine bakan duvar, çatý, döþeme, cam, doðrama ve ýsýtma, soðutma, havalandýrma vb. tesisatlarýna uygulanýr. Bir baþka deyiþle, bina
sakinlerinin daha az enerji kullanarak ýsýnmasý veya serinlemesi ve dolayýsýyla çevre kirliliðinin azaltýlmasýnýn saðlanmasý, binanýn iç ve dýþ etkenlerden korunarak
ömrünün uzatýlmasý amacýyla; farklý sýcaklýða sahip yaþam alanlarý ile çevresi arasýndaki ýsý geçiþini azaltmak için yapýlan iþlemlere ýsý yalýtýmý denir.

ISI YALITIMININ FAYDALARI

Yönetmeliklere uygun olarak yapýlacak ýsý yalýtýmý:
* Isýnma veya serinleme amacýyla yapýlan harcamalardan en az %50 tasarruf ederek, kýþýn daha iyi ýsýnmaya, yazýn ise serin kalmaya imkân saðlar.
* Yakýt tüketimini ve dolayýsýyla atýk gaz salýnýmlarýný azaltarak çevre kirliliði ve küresel ýsýnmanýn önlenmesine katkýda bulunur.
* Saðlayacaðý verimlilikle, ülkemizin enerjide dýþa baðýmlýlýðýný azaltýr.
* Evlerde küflenme, siyah leke ve mantar oluþmasýna neden olan terlemeyi (yoðuþma) önler.
* Betonun içindeki demirlerin paslanmasýný engeller, binanýzýn depreme karþý dayanýklýlýðýný korur.
* Yaþam alanlarý içersinde dengeli oda sýcaklýklarý yaratarak konforlu ve saðlýklý mekânlar oluþturur.

Binalardaki Isý Kayýplarý
Ýçinde bulunduðumuz ortamýn ýsýl konfor þartlarý saðlýðýmýzý ve verimliliðimizi doðrudan etkilemektedir.
Yaþadýðýmýz binalarýn optimum ýsýl konfor þartlarý saðlanýrken ýsýtma ve soðutma enerjisi maliyetlerinin
de minimum düzeyde olmasý, özellikle son dönemde fiyatlarý hýzla yükselen ve dýþa baðýmlý olduðumuz
enerji kaynaklarýnýn daha az kullanýlmasýný ve atmosfere yayýlan olumsuz emisyon gazlarýnýn azalmasýný
saðlayacaktýr. Bu verimlilik ancak doðru ýsý yalýtýmý ile saðlanabilir. Binalarýn saydam kýsýmlarýnda farklý
cam ve doðrama türleri seçilebilirken, opak kýsýmlar olarak deðerlendirilen dolu bölgelerde ise (tavan,
taþýyýcý sistem, duvar ve zemin döþemesi) farklý kalýnlýk ve türde ýsý yalýtým malzemeleri kullanýlarak
yapýlabilir.

%35

%26

Isý Transferi
Sýcak hava, soðuk havadan daha hafif olduðu için, ýsý transferi sýcak bölgeden, soðuk bölgeye
doðrudur. Bu nedenle ýsý, kýþýn ýsýtma sürecinde içeriden dýþarýya, yazýn ise soðutma sürecinde
dýþarýdan içeriye doðru hareket eder. Isýnýn yapý elemaný üzerindeki hareketi için hesaplamalarda
aþaðýdaki katsayýlar kullanýlýr.

Türkiye Isý Bölgeleri
TS 825 Standardý, binalarda ýsýtma enerjisi ihtiyaçlarýný hesaplama kurallarýna ve
binalarda izin verilebilir en yüksek ýsýtma enerjisi deðerlerinin belirlenmesine dairdir.
14.06.2000 tarihinden itibaren uygulamaya geçmiþtir. Bu standartla, binalarýn alan
ve hacim oranlarýna göre ýsýtma harcamalarýna sýnýrlamalar getirilmiþtir.
Hesaplamalarda binanýn bulunduðu derece-gün bölgesi deðerleri kullanýlýr. Ýl ve
ilçeler coðrafi konum ve iklim þartlarýna göre 4 farklý derece-gün bölgesi içinde yer
almaktadýr. Derece-gün bölgeleri ve bu bölgeler için TS825te yer alan ýsý geçirgenlik
katsayýlarý tabloda verilmiþtir.

Kaynak: ÝZODER

EPSA KALÝTE BELGELERÝ

TS EN ISO 9001:2008

EPS CE BELGESÝ

EPS BEYAZ / KARBONLU
TSE BELGESÝ

TAMÝR HARCI TSE BELGESÝ

LEVHA YAPIÞTIRICISI TSE BELGESÝ

LEVHA SIVASI TSE BELGESÝ

GAZ BETON YAPIÞTIRICISI
TSE BELGESÝ

DEKORATÝF TANE / ÇÝZGÝ DOKULU
TSE BELGESÝ

DERZ DOLGU
TSE BELGESÝ

BÖLGELER VE ÝLETÝÞÝM BÝLGÝLERÝ
1.
MARMARA BÖLGESÝ

2.
ÝÇ ANADOLU BÖLGESÝ

3.
EGE BÖLGESÝ

0.532 402 75 84

0.533 154 64 36 - 0.532 130 87 68- 0.532 660 80 62

4.
BATI & KARADENÝZ BÖLGESÝ

0.533 154 64 36

5.
DOÐU ANADOLU BÖLGESÝ

0.532 130 88 12

0.532 402 75 84 - 0.532 660 80 62

MERKEZ OFÝS:
Ankara Yolu 25. Km. Turanköy - Kestel / BURSA
Tel.: 0.224 384 10 20 (pbx) Faks: 0.224 384 15 00
YALITIM AMBALAJ ÜRETÝM TESÝSÝ
Barakfakih Sanayi Bölgesi 22. Cadde
No:10 Kestel / BURSA

YAPI KÝMYASALLARI ÜRETÝM TESÝSÝ
Ankara Yolu 25. Km.
Turanköy - Kestel / BURSA

info@epsa.com.tr  www.epsa.com.tr
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