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Yalıtım Ürünleri
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1.  MADDE/KARIŞIM VE ŞİRKET/TAAHHÜT TANIMI

1.1. Ürün tanıtıcısı
Genel ürün adı      : Knauf Insulation Mineral Yün

1.2. Madde ve karışımın ilgili tanıtılmış kullanımları ve önerilen kullanımları
Önerilen Kullanım     : Teknik uygulamalar, endüstriyel uygulamalar ve bina inşasında 
           kullanım için termal ve/veya akustik yalıtım.

1.3. Güvenlik bilgi formu tedarikçisi bilgileri
Üretici       : Knauf Insulation
            Merkez Ofis,
             Am Bahnhof
           97346 Iphofen
            Almanya
            Web: www.knaufinsulation.com

Bölge     İrtibat   Telefon numaraları 
Türkiye     Merkez ofis  +90 222 228 2800      
Ülke İrtibat     

1.4.  Acil telefon numarası

2. TEHLİKE TANIMI

2.1. Madde/karışım sınıflandırması
      Avrupa Yönergesi 67/548/EEC   : Ürün sınıflandırılmamıştır.

      Mevzuat (CE) No 1272/2008    : Ürün sınıflandırılmamıştır.

2.2. Etiket öğeleri

Bu ürüne ilişkin hiçbir Risk Belirteci yoktur.

2.3. Diğer tehlikeler

En önemli tehlikeler     : Cilt ile temasında liflerin mekanik etkisi geçici kaşıntıya sebep olabilir.

Özel  tehlikeler      : Yoktur.

ECOSE Teknolojisi ile 
Üretilen Mineral Yün
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3. İÇERİK ÜZERİNE BİLEŞİM / BİLGİLER
3.1. Karışımlar

4. İLK YARDIM TEDBİRLERİ

4.1. İlk yardım tedbirlerinin açıklaması
     - Soluma      : Maruziyetten çıkarın. Boğazı yıkayın ve tozu temizlemek için 
           burnu temizleyiniz.
     - Cilt teması      : Mekanik iritasyon meydana gelirse, bulaşmanın gerçekleştiği 
          kıyafetleri çıkarın ve cildi soğuk su ve sabunla yavaşça yıkayınız.
     - Göz teması      : En az 15 dakika boyunca bol su ile yıkayınız.
     - Yutma      : Yanlışlıkla yutulması halinde bol miktarda su içiniz.

4.2. Akut ve gecikmeli olarak, en önemli semptomlar ve etkiler
    
      Cilt temasında liflerin mekanik etkisi geçici kaşıntıya sebep olabilir.

4.3. Acil tıbbi bakım ve gerekli özel tedavi göstergesi
    
      Eğer yukarıdaki maruziyetlerden dolayı advers reaksiyon veya rahatsızlık devam ederse, profesyonel tıbbi destek alınız.

5. YANGIN SÖNDÜRME TEDBİRLERİ

5.1. Söndürme maddesi

Uygun söndürme maddesi    : Su, köpük, karbon dioksit (CO2) ve kuru toz.

5.2. Madde veya karışımdan doğan özel tehlikeler
 : Ürünler kullanımda bir yangın tehlikesi arz etmez; ancak, bazı amba 
   lajlama malzemeleri veya kaplamalar yanıcı olabilir. Ürün veya 
   ambalajdan doğan yanma maddeleri – karbon dioksit, karbon 
           monoksit ve amonyak, nitrojen oksitleri ve uçucu 
   organik maddeler gibi bazı gaz karışımlarıdır.

5.3. Yangın söndüren kişilere tavsiye   : Ambalajlama malzemesi barındıran ortamlarda oluşan veya 
   yetersiz seviyede havalandırılmış alanlarda meydana gelen 
           yangınlarda, solunum koruması / solunum aparatı gerekli olabilir.  
  

Madde

Mineral 
Yün (1)

Termo set, 
bitkisel 
nişastadan 
türetilmiş inert 
polimer 
bağlayıcı 
madde

(1) Mineral yün insan (makine) yapımı lif (mmvf), alkali ve alkali toprak (CaO + MgO + NaO + K2O) > %18 ağırlıkça Yönerge 97/69/EEC’nin Q Notu 
gerek sinimlerini karşılayan.
(2) C.A.S: Chemical Abstract Service - Kimyasal Özet Servisi
(3) Mineral yün yalıtım lifleri 1272/2008 numaralı mevzuata göre kanserojen olarak sınıflandırılmamıştır (3 Aralık 2008 tarihli JOCE L353’ün 335. Sayfası)

Muhtemel kaplama veya giydirme malzemeleri: Ecose tülü, veya polimer mat veya alüminyum veya Kraft kâğıdı veya düşük yoğunluklu polietilen (LDPE) ve metalize 
LDPE filmi içinde sarılmış.

Yok

Yok

% 87 - 100

% 0 – 13

Sınıflandırılmamış

Sınıflandırılmamış

Sınıflandırılmamış

Sınıflandırılmamış

01-2119472313 926-099-9

C.A.S. 
No(2)

Ağırlık
(%)

Sınıflandırma 
ve Etiketleme 

(Mevzuat (CE) no 
1272 / 2008) (3)

Sınıflandırma ve 
Etiketleme
 (Avrupa 

Yönergesi 97/69/
EC ile değişik 

67 / 548 /EEC)

REACH 
Sicil No

EC 
No



Düzenlenme Tarihi: 31/10/2014 Sayfa 4/ 9

6. KAZARA AÇIĞA ÇIKMA TEDBİRLERİ

6.1. Kişisel tedbirler, koruyucu ekipman ve acil durum prosedürleri
       Kişisel tedbirler     : Yüksek konsantrasyonlardaki tozun bulunması halinde, bölüm 8’de
         belirtilen kişisel koruyucu ekipmanların aynını kullanınız.

6.2. Çevresel tedbirler
       Çevresel koruma         : Konu ile ilgisizdir.

6.3. Bulundurma ve temizleme için yöntem ve malzeme
       Temizleme yöntemleri    : Fırçalamadan önce elektrikli süpürge veya su spreyi ile nemlendiriniz.

6.4. Diğer bölümlere olan  referanslar
       : Kişisel koruma için, bölüm 8’e bakınız. Atık imhası için 
         bölüm 13’e bakınız.

7. KULLANIM ve SAKLAMA

7.1. Güvenli kullanım tedbirleri
     
     - Teknik tedbirler      : Özel bir tedbir yoktur. Bıçak kullanarak kesiniz, testere veya 
         elektrikli aletler kullanmayınız.
    
     - Önlemler      : Bölüm 8’e bakınız.
    
     - Güvenli kullanım tavsiyesi    : Açılmış ürünün gereksiz kullanımından kaçınınız.

7.2. Uygunsuzluklar dahil olmak üzere güvenli saklama şartları
      - Saklama ve kullanım    : En iyi ürün performansını elde etmek için; ambalaj açılmış 

    veya çıkarılmışsa; ürünler yağmur suyunun veya karın girişinden 
    korunması için kapalı biçimde veya iç mekanda saklanmalıdır. 
  : Saklama düzenlemeleri stoklanan ürünlerin stabilitesini sağlamalı ve ilk  
    giren ilk çıkar temelindeki kullanım (FIFO – first in first out) 
    önerilmektedir.

      - Uygunsuz malzemeler    : Yoktur.

      - Ambalajlama malzemesi     : Ahşap paletler üzerinde ve veya polietilen film içerisinde 
    paketlenmiş biçimde teslim edilir.

7.3. Özel nihai kullanım(lar)    : Konu ile ilgisizdir.
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8. MARUZİYET KONTROLLERİ / KİŞİSEL KORUMA

8.1. Kontrol parametreleri
     
      Maruziyet sınır değeri    : Avrupa düzeyinde yok, üye devlet kılavuzları ve 
          mevzuatlarına başvurunuz.

      Türkiye      : Kararlaştırılmış bir maruziyet değeri yoktur.

8.2. Maruziyet kontrolleri 
      
      Mühendislik kontrolleri    : Özel bir gereksinim yoktur.

      Bireysel koruma ekipmanları:

     - Solunum koruması     : EN 149 FFP1 uyarınca bir yüz maskesi giyilmesi, toz emisyonu 
         oluşturabilecek operasyonlar boyunca veya ürünü sınırlı 
         atmosfer alanlarında kullanırken önerilmektedir.

    - El koruması      : Kaşıntıyı önlemek için EN 388’e uygun eldivenler.

     - Göz koruması     : Omuz hizasından yukarıda çalışma varsa, büyük tip koruyucu
            gözlükler. Göz korumasının EN 166’ya uygun olması önerilmektedir.

    - Cilt koruması     :  Maruz kalan cildi kapatınız.

     - Hijyen tedbirleri     : Temas sonrasında, elleri soğuk su ve sabunla yıkayınız.

      Aşağıdaki cümle ve piktogramlar ambalaj üzerine basılıdır:

    “Cilt ile temas eden liflerin mekanik etkisi geçici kaşıntıya sebep olabilir.”

 Havalandırma 
olmayan alanda 
çalışırken tek 
kullanımlık yüz
maskesi kullanınız.

Elektrikli süpürge 
kullanarak 
temizleyiniz. 

Atıklar yerel mevzuat 
uyarınca imha 
edilmelidir.       

Mümkünse 
çalışma alanını 
havalandırınız.

Baş hizası ve 
üzerinde çalışırken büyük 
tip koruyucu gözlükler 
kullanınız.

Yıkamadan önce 
soğuk suda 
durulayınız.  
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9. FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikler üzerine bilgiler

       Fiziksel durum     : Katı
       Form      : Rulo, levha veya gevşek lif.
       Renk      : Kahverengi
       Koku      : Konu ile ilgisizdir.
       pH       : Konu ile ilgisizdir.
       Kaynama noktası     : Konu ile ilgisizdir.
       Yanma noktası     : Konu ile ilgisizdir.
       Tutuşabilirlik      : Konu ile ilgisizdir.
       Patlayıcı özellikler     : Konu ile ilgisizdir.
       Suda çözünürlük     : Genellikle kimyasal olarak inert ve suda çözünmez.
       Yağda çözünürlük     : Uygulanamaz.

9.2. Diğer bilgiler

       Liflerin yaklaşık nominal çapı    : 3 ila 5 μm

       Uzunlık ağırlık geometrik ortalama
       çap düşük 2 standart hatalar    : < 6 μm

       Liflerin oryantasyonu    : Rastgele

10. KARARLILIK VE REAKTİVİTE

10.1. Reaktivite      : Yoktur.

10.2. Kimyasal kararlılık     : 200 0C üzerinde bağlayıcı ayrışır.

10.3. Tehlikeli reaksiyon olasılığı    : Normal kullanım şartlarında yoktur.

10.4. Kaçınılması gereken durumlar   : 200 0C üzerinde ısıtmak.

10.5. Uygunsuz malzemeler    : Yoktur.

10.6. Tehlikeli ayrışma ürünleri    : Normal kullanım şartlarında yoktur. 200 0C üzerinde 
   bağlayıcı ayrışması karbon dioksit ve bazı gaz karışımları 
   üretebilir.  Açığa çıkma süresi yalıtımın kalınlığı, bağlayıcı içeriği ve  
   uygulanan sıcaklığa bağlıdır.
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11. TOKSİKOLOJİK BİLGİLER

11.1. Akut etki      : Cilt ile temas eden liflerin mekanik etkisi geçici 
   kaşıntıya sebep olabilir.

11.2. Kanserojen etki     : 97/69/EC yönergesi ile Avrupa Mevzuatı 1272/2008, Q Notu   
         uyarınca bu ürün için sınıflandırma yoktur. Liflerin ağırlıklı atım   
         yarı ömrü, intra-trakeal instilasyonu sonrasında 20pm’nin 
         üzerinde uzunlukla, 40 günden azdır (sonuçlar Avrupa 
         protokolüne uygun bir testten elde edilmiştir)

12. EKOLOJİK BİLGİLER

12.1. Zehirlilik      : Bu ürün hava, su veya toprağa ayrışma yolu ile 
         ekotoksik değildir.
12.2. Süreklilik ve parçalanabilirlik   : Termo set ile inorganik inert ürün, bitkisel nişastalardan 

   türetilmiş inert polimer bağlayıcı maddeler; % 5’ten 13’e.
12.3. Biyobirikim potansiyeli    : Biyo-birikebilir değildir.
12.4. Topraktaki hareketliliği    : Hareketli sayılmaz. Gömüldüğünde %1’den düşük seviyede 
         filtrelenebilir organik karbon.
12.5. PBT ve vPvB değerlendirme sonuçları  : Konu ile ilgisizdir.
12.6. Diğer advers etkiler    : Bilinmiyor.

13. İMHA FAKTÖRLERİ

13.1. Atık işlem yöntemleri
         Kalıntılardan atık     : Kullanıldığı veya imha edildiği ülkede yürürlükte olan 
         mevzuat ve prosedürler uyarınca imha ediniz.
        Kirli paketleme     : Kullanıldığı veya imha edildiği ülkede yürürlükte olan mevzuat 
         ve prosedürler uyarınca imha ediniz.
        Avrupa atık kataloğu kodu    : 17 06 04, tehlikesiz.

14. TAŞIMA BİLGİLERİ

14.1. UN Numarası     : Taşıma için sınıflandırılmamış.
14.2. UN uygun sevkiyat adı    : Taşıma için sınıflandırılmamış.
14.3. Taşıma tehlike sınıf(lar)ı    : Taşıma için sınıflandırılmamış.
14.4. Paketleme grubu     : Taşıma için sınıflandırılmamış.
14.5. Çevresel tehlikeler     : Taşıma için sınıflandırılmamış.
14.6. Kullanıcı için özel tedbirler    : Taşıma için sınıflandırılmamış.
14.7. MARPOL73/78 Ek II uyarınca toplu taşıma ve IBC Kodu
       : Taşıma için sınıflandırılmamış.
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15. DÜZENLEYİCİ BİLGİLER

15.1. Madde veya karışıma özel güvenlik, sağlık ve çevresel mevzuat/yasa
       Kimyasallar üzerine 1 Haziran 2007 tarihinde onaylanmış ve 1907/2006 numaralı; Kimyasalların Kayıt, Değerlendirme ,Yet    
      kilendirilmesi & Kısıtlaması (REACH) Avrupa Mevzuatı, tehlikeli maddeler ve karışımlar/preparatlar için Güvenlik Bilgi Dosya
      sının (SDS) sağlanmasını gerektirir. Knauf Insulation mineral yün ürünleri (paneller, levhalar  veya rulolar), REACH altında 
      maddeler olarak tanımlanmış olup, bu ürünler için bir Güvenlik Bilgi Dosyası yasal bir gereklilik değildir.

      Endüstriyel uygulama ve gönüllü başvurular uyarınca, Knauf Insulaton müşterilerine ürün ömrü boyunca mineral yünün güvenli 
      işlenmesi ve kullanımını temin etme amacı ile uygun bilgiler sağlamaya devam etme kararı almıştır.
      
     Bu malzeme Güvenlik Bilgi Dosyası / Ürün Güvenlik Formu şu AB yönergeleri uyarıncadır:65/548/EEC, 1999/45/EEC,    
     1907/2006, 1272/2008 ve 453/2010.

15.2.  Kimyasal güvenlik değerlendirmesi    : Konu ile ilgisizdir.

16. DİĞER BİLGİLER

Knauf Insulation tarafından üretilen tüm ürünler sınıflandırılmamış liflerden üretilir ve EUCEB tarafından sertifikalandırılır.
EUCEB, Avrupa Mineral Yün Ürünleri Sertifikasyon Kurumu, www.euceb.org , mineral yün endüstrisi tarafından kurulmuş gönüllü bir 
kurumdur. Bu kurum bağımsız sertifika kurumu olarak kullanılan ürünlerin 97/69/EC yönergesi ile Avrupa Mevzuatı 1272/2008, Q 
Notu uyarınca kansorejen madde içermeyen liflerden üretildiği garantisini verir.
Liflerin kanserojen madde içermemesi kriterine uygunluğunu sağlamak için tüm test ve denetimler, bağımsız, uzman kalifiye kurumlar 
tarafından yapılır. EUCEB mineral yün üreticilerinin oto-kontrol önlemlerini almalarını sağlar. 

Mineral yün üreticileri EUCEB’e taahhüt eder;

• EUCEB tarafından onaylı laboratuvarlar tarafından oluşturulmuş analiz raporları ve numuneler 
   neticesinde liflerin 97-69-EC talimatı Q NOTUNDA yer alan dört kriterden birine uygunluğunu kanıtlamak.
• Yılda iki defa EUCEB tarafından tanınan bağımsız bir kuruluş tarafından her üretim ünitesinin 
   kontrol edilmesi. (örnekleme ve başlangıç kimyasal bileşime uygunluk)
• Bütün üretim birimlerinde sistemin kendi iç kontrol mekanizmasının sağlaması.

EUCEB sertifikasına sahip ürünler EUCEB logosu ile paketlenir.

 
Daha fazla bilgi için;

www.eurima.org
www.knaufinsulation.com

Ayrıca, 2001’de, IARC mineral yün liflerini (muhtemel kanserojen) olan Grup 2B’den,  
<<insanlara kanserojenliği konusunda sınıflandırılamayacak bir madde>> olan Grup 3’e yeniden sınıflandırmıştır. (Monograf C. 
81’e bakınız http://monographs.iarc.fr/ )

Sürüm: 1.00

Bu Güvenlik Bilgi Dosyası / Ürün Güvenlik Formu bir iş yeri değerlendirmesini teşkil etmez.
Bu belgede yer alan bilgiler, belgenin çıkarıldığı tarih itibariyle bu ürüne ilişkin bilgi durumumuzu 
göstermektedir. Ürünlerin tasarlandığı amacın dışındaki uygulamalar için kullanımı durumunda kullanıcıların dikkati, alınan muhte-
mel risklere çekilmektedir.
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Ürün Ailesi

• Mineral Plus
• Earthwool
• Teknik Yalıtım (KI Klima, KI Solar)

Fotokopi ve elektronik araçlarda saklanması dahil olmak üzere tüm hakları Knauf Insulation’a aittir ve saklıdır. Bu belgede sunulan 
proses ve iş faaliyetlerinin ticari kullanımı yasaktır. Bilgiler, metinler ve  çizimleri bu belgelere yerleştirirken çok fazla dikkat sarf
edilmiştir. Bütün bunlara rağmen, hatalar reddedilemez. Yayıncı ve editörler, yanlış bilgi ve bunların sonuçların için hiçbir yasal 
sorumluluk veya yükümlülük üstlenemezler. Yayıncı ve editörler, gösterilen hataların detayları ve iyileştirme önerileri konusunda 
minnettar olacaklardır.



 

Earthwool 035
Yeni Nesil Mineral Yün Esaslı 
Çatı Şiltesi

Ürün Tanımı:
Knauf Insulation tarafından patentli ECOSE® teknolojisi ile üretilen Eart-
hwool 035, kullanılmayan çatı arasında döşeme üzerine serilerek uygu-
lanan yüksek performanslı, uzun ömürlü, çevre dostu, yeni nesil mineral 
yün esaslı çatı şiltesidir. Yangına karşı yüksek dayanıma sahiptir; en yük-
sek yangına tepki sınıfı olan A1 klasmanında yer almaktadır. Kullanım 
amacına ve talep edilen performansa göre bir veya her iki yüzü Alumin-
yum Folyo veya ECOSE® Tülü kaplı olarak sunulmaktadır.

Temel Özellikleri:
Isı İletim Katsayısı:
lD=0,035 W/m.K

Yangına Karşı Tepki Sınıfı:
Euroclass A1 (TS EN 13501-1)

Çevre Dostu ECOSE® Teknolojisi:
Bağlayıcı içeriğinde fenol, formaldehit türevi 
uçucu organik bileşikler barındırmaz. 

Kalınlık

(mm)

80

100

120

140

160

180

Genişlik

(mm)

1200

1200

1200

1200

1200

1200

Uzunluk

(mm)

7500

6000

6000

6000

5000

5000

Isı İletim Katsayısı

lD (W/mK)

0,035

0,035

0,035

0,035

0,035

0,035

Isı İletim Direnci 

R (m2k/W)

2,30

2,90

3,40

4,00

4,60

5,10



Ürün Avantajları:
- Düşük ısı iletkenlik katsayısı sayesinde mükemmel ter-
mal yalıtım sağlarken, ses yalıtımına katkıda bulunur. 
Yangına tepki sınıflandırmasında A1 sınıfındadır. 
- Benzersiz lif yapısı sayesinde alternatif şiltelere göre 
daha az tozuma yapar ve çok daha az kaşındırır. Kolay 
ve rahat uygulamalara imkan tanır. 
- Esnek ve dayanıklı lif yapısı sayesinde malzeme çok 
daha kolay kesilir.

- Yenilikçi ECOSE® Teknolojisi sayesinde bağlayıcısın-
da fenol ve formaldehit türevi zararlı kimyasallar, akri-
lik ve boyar madde barındırmaz. Geri dönüştürülebilir 
hammadde içeriği ile çevre dostudur; yapılarda daha 
sağlıklı ve yaşanabilir yaşam alanları oluşturulmasına 
katkı sağlar.
- Detaylara mükemmel yerleşerek oluşması muhtemel 
termal ve akustik kaçakların önüne geçer. 

Uygulama:
- Çatı döşemesi üzerinde uygulama yapmadan önce, 
döşeme sağlamlığı ve uygunluğu kontrol edilmelidir. 
- Earthwool 035 Çatı Şiltesi, paketinden çıkarılarak 
tamamen açılmalıdır. 
- Uygulamaya, çatı döşemesinin en uç noktasından 
başlanmalı ve geriye doğru, çatı alanı giriş holü yö-
nünde devam edilerek sonlandırılmalıdır.
- Çatı şilteleri, yan yüzeyleri birbirlerine temas edecek 
ve aralarında hava boşluğu kalmayacak şekilde sık 
ve bitişik döşenmelidir. Gerekli durumlarda uygun öl-
çülere göre kesilerek boyutlandırılmalıdır.

Earthwool 035
Yeni Nesil Mineral Yün Esaslı Çatı Şiltesi

Knauf Insulation 
Sanayi ve Ticaret A.Ş.
75. Yıl Mahallesi (Küçük Organize Sanayi)
1. Cad No: 1/G 26250 Eskişehir
Tel: + 90 222 228 28 00 Fax: + 90 222 228 28 04
www.knaufinsulation.com.tr

Teknik Özellikler

Isı İletim Katsayısı

Yangına Tepki Sınıfı

Su Buharı Difüzyon Direnci

Basma Dayanımı (%10’luk deformasyonda)

Sertifika

Ambalajlama

Birim

W/m.K

-

-

kPa

-

-

Değer

0,035

A1

1

Gerekmez

PE film

Paketleme ve depolama:
Earthwool 35 Çatı Şiltesi, sıkıştırılmış 
paketlerde 2 kat PE koruyucu film ve 
son kat şirink ile sarılı paletli şekilde 
sunulmaktadır. 
Uygulama sahasında daha uzun ürün 
ömrü için ürünler, iç mekanda, üzeri 
örtülü, kuru ve rutubetsiz ortamlarda 
muhafaza edilmelidir ve paketler doğ-
rudan yerle temas etmemelidir.  
  



 

Earthwool 040
Yeni Nesil Mineral Yün Esaslı 
Çatı Şiltesi

Ürün Tanımı:
Knauf Insulation tarafından patentli ECOSE® teknolojisi ile üretilen Eart-
hwool 040, kullanılmayan çatı arasında döşeme üzerine serilerek uygu-
lanan yüksek performanslı, uzun ömürlü, çevre dostu, yeni nesil mineral 
yün esaslı çatı şiltesidir. Yangına karşı yüksek dayanıma sahiptir; en yük-
sek yangına tepki sınıfı olan A1 klasmanında yer almaktadır. Kullanım 
amacına ve talep edilen performansa göre bir veya her iki yüzü Alumin-
yum Folyo veya ECOSE® Tülü kaplı olarak sunulmaktadır.

Temel Özellikleri:
Isı İletim Katsayısı:
lD=0,040 W/m.K

Yangına Karşı Tepki Sınıfı:
Euroclass A1 (TS EN 13501-1)

Çevre Dostu ECOSE® Teknolojisi:
Bağlayıcı içeriğinde fenol, formaldehit türevi 
uçucu organik bileşikler barındırmaz. 

Kalınlık

(mm)

50

80

100

120

140

160

180

Genişlik

(mm)

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

Uzunluk

(mm)

10000

10000

8000

6000

6000

5000

5000

Isı İletim Katsayısı

lD (W/mK)

0,040

0,040

0,040

0,040

0,040

0,040

0,040

Isı İletim Direnci 

R (m2k/W)

1,25

2,00

2,25

3,00

3,50

4,00

4,50



Ürün Avantajları:
- Düşük ısı iletkenlik katsayısı sayesinde mükemmel ter-
mal yalıtım sağlarken, ses yalıtımına katkıda bulunur. 
Yangına tepki sınıflandırmasında A1 sınıfındadır. 
- Benzersiz lif yapısı sayesinde alternatif şiltelere göre 
daha az tozuma yapar ve çok daha az kaşındırır. Kolay 
ve rahat uygulamalara imkan tanır. 
- Esnek ve dayanıklı lif yapısı sayesinde malzeme çok 
daha kolay kesilir.

- Yenilikçi ECOSE® Teknolojisi sayesinde bağlayıcısın-
da fenol ve formaldehit türevi zararlı kimyasallar, akri-
lik ve boyar madde barındırmaz. Geri dönüştürülebilir 
hammadde içeriği ile çevre dostudur; yapılarda daha 
sağlıklı ve yaşanabilir yaşam alanları oluşturulmasına 
katkı sağlar.
- Detaylara mükemmel yerleşerek oluşması muhtemel 
termal ve akustik kaçakların önüne geçer. 

Uygulama:
- Çatı döşemesi üzerinde uygulama yapmadan önce, 
döşeme sağlamlığı ve uygunluğu kontrol edilmelidir. 
- Earthwool 040 Çatı Şiltesi, paketinden çıkarılarak 
tamamen açılmalıdır. 
- Uygulamaya, çatı döşemesinin en uç noktasından 
başlanmalı ve geriye doğru, çatı alanı giriş holü yö-
nünde devam edilerek sonlandırılmalıdır.
- Çatı şilteleri, yan yüzeyleri birbirlerine temas edecek 
ve aralarında hava boşluğu kalmayacak şekilde sık 
ve bitişik döşenmelidir. Gerekli durumlarda uygun öl-
çülere göre kesilerek boyutlandırılmalıdır.

Earthwool 040
Yeni Nesil Mineral Yün Esaslı Çatı Şiltesi

Knauf Insulation 
Sanayi ve Ticaret A.Ş.
75. Yıl Mahallesi (Küçük Organize Sanayi)
1. Cad No: 1/G 26250 Eskişehir
Tel: + 90 222 228 28 00 Fax: + 90 222 228 28 04
www.knaufinsulation.com.tr

Teknik Özellikler

Isı İletim Katsayısı

Yangına Tepki Sınıfı

Su Buharı Difüzyon Direnci

Basma Dayanımı (%10’luk deformasyonda)

Sertifika

Ambalajlama

Birim

W/m.K

-

-

kPa

-

-

Değer

0,040

A1

1

Gerekmez

PE film

Paketleme ve depolama:
Earthwool 040 Çatı Şiltesi, sıkıştırılmış 
paketlerde 2 kat PE koruyucu film ve 
son kat şirink ile sarılı paletli şekilde 
sunulmaktadır. 
Uygulama sahasında daha uzun ürün 
ömrü için ürünler, iç mekanda, üzeri 
örtülü, kuru ve rutubetsiz ortamlarda 
muhafaza edilmelidir ve paketler doğ-
rudan yerle temas etmemelidir.  
  



 

Earthwool 042
Yeni Nesil Mineral Yün Esaslı 
Çatı Şiltesi

Ürün Tanımı:
Knauf Insulation tarafından patentli ECOSE® teknolojisi ile üretilen Eart-
hwool 042, kullanılmayan çatı arasında döşeme üzerine serilerek uygu-
lanan yüksek performanslı, uzun ömürlü, çevre dostu, yeni nesil mineral 
yün esaslı çatı şiltesidir. Yangına karşı yüksek dayanıma sahiptir; en yük-
sek yangına tepki sınıfı olan A1 klasmanında yer almaktadır. Kullanım 
amacına ve talep edilen performansa göre bir veya her iki yüzü Alumin-
yum Folyo veya ECOSE® Tülü kaplı olarak sunulmaktadır.

Temel Özellikleri:
Isı İletim Katsayısı:
lD=0,042 W/m.K

Yangına Karşı Tepki Sınıfı:
Euroclass A1 (TS EN 13501-1)

Çevre Dostu ECOSE® Teknolojisi:
Bağlayıcı içeriğinde fenol, formaldehit türevi 
uçucu organik bileşikler barındırmaz. 

Kalınlık

(mm)

100

120

140

Genişlik

(mm)

1200

1200

1200

Uzunluk

(mm)

8000

6000

6000

Isı İletim Katsayısı

lD (W/mK)

0,042

0,042

0,042

Isı İletim Direnci 

R (m2k/W)

2,40

2,90

3,30 



Ürün Avantajları:
- Düşük ısı iletkenlik katsayısı sayesinde mükemmel ter-
mal yalıtım sağlarken, ses yalıtımına katkıda bulunur. 
Yangına tepki sınıflandırmasında A1 sınıfındadır. 
- Benzersiz lif yapısı sayesinde alternatif şiltelere göre 
daha az tozuma yapar ve çok daha az kaşındırır. Kolay 
ve rahat uygulamalara imkan tanır. 
- Esnek ve dayanıklı lif yapısı sayesinde malzeme çok 
daha kolay kesilir.

- Yenilikçi ECOSE® Teknolojisi sayesinde bağlayıcısın-
da fenol ve formaldehit türevi zararlı kimyasallar, akri-
lik ve boyar madde barındırmaz. Geri dönüştürülebilir 
hammadde içeriği ile çevre dostudur; yapılarda daha 
sağlıklı ve yaşanabilir yaşam alanları oluşturulmasına 
katkı sağlar.
- Detaylara mükemmel yerleşerek oluşması muhtemel 
termal ve akustik kaçakların önüne geçer. 

Uygulama:
- Çatı döşemesi üzerinde uygulama yapmadan önce, 
döşeme sağlamlığı ve uygunluğu kontrol edilmelidir. 
- Earthwool 042 Çatı Şiltesi, paketinden çıkarılarak 
tamamen açılmalıdır. 
- Uygulamaya, çatı döşemesinin en uç noktasından 
başlanmalı ve geriye doğru, çatı alanı giriş holü yö-
nünde devam edilerek sonlandırılmalıdır.
- Çatı şilteleri, yan yüzeyleri birbirlerine temas edecek 
ve aralarında hava boşluğu kalmayacak şekilde sık 
ve bitişik döşenmelidir. Gerekli durumlarda uygun öl-
çülere göre kesilerek boyutlandırılmalıdır.

Earthwool 042
Yeni Nesil Mineral Yün Esaslı Çatı Şiltesi

Knauf Insulation 
Sanayi ve Ticaret A.Ş.
75. Yıl Mahallesi (Küçük Organize Sanayi)
1. Cad No: 1/G 26250 Eskişehir
Tel: + 90 222 228 28 00 Fax: + 90 222 228 28 04
www.knaufinsulation.com.tr

Teknik Özellikler

Isı İletim Katsayısı

Yangına Tepki Sınıfı

Su Buharı Difüzyon Direnci

Basma Dayanımı (%10’luk deformasyonda)

Sertifika

Ambalajlama

Birim

W/m.K

-

-

kPa

-

-

Değer

0,042

A1

1

Gerekmez

PE film

Paketleme ve depolama:
Earthwool 042 Çatı Şiltesi, sıkıştırılmış 
paketlerde 2 kat PE koruyucu film ve 
son kat şirink ile sarılı paletli şekilde 
sunulmaktadır. 
Uygulama sahasında daha uzun ürün 
ömrü için ürünler, iç mekanda, üzeri 
örtülü, kuru ve rutubetsiz ortamlarda 
muhafaza edilmelidir ve paketler doğ-
rudan yerle temas etmemelidir.  
  



 

Earthwool 044
Yeni Nesil Mineral Yün Esaslı 
Çatı Şiltesi

Ürün Tanımı:
Knauf Insulation tarafından patentli ECOSE® teknolojisi ile üretilen Eart-
hwool 044, kullanılmayan çatı arasında döşeme üzerine serilerek uygu-
lanan yüksek performanslı, uzun ömürlü, çevre dostu, yeni nesil mineral 
yün esaslı çatı şiltesidir. Yangına karşı yüksek dayanıma sahiptir; en yük-
sek yangına tepki sınıfı olan A1 klasmanında yer almaktadır. Kullanım 
amacına ve talep edilen performansa göre bir veya her iki yüzü Alumin-
yum Folyo veya ECOSE® Tülü kaplı olarak sunulmaktadır.

Temel Özellikleri:
Isı İletim Katsayısı:
lD=0,044 W/m.K

Yangına Karşı Tepki Sınıfı:
Euroclass A1 (TS EN 13501-1)

Çevre Dostu ECOSE® Teknolojisi:
Bağlayıcı içeriğinde fenol, formaldehit türevi 
uçucu organik bileşikler barındırmaz. 

Kalınlık

(mm)

100

120

140

Genişlik

(mm)

1200

1200

1200

Uzunluk

(mm)

8000

6000

6000

Isı İletim Katsayısı

lD (W/mK)

0,044

0,044

0,044

Isı İletim Direnci 

R (m2k/W)

2,30

2,70

3,20



Ürün Avantajları:
- Düşük ısı iletkenlik katsayısı sayesinde mükemmel ter-
mal yalıtım sağlarken, ses yalıtımına katkıda bulunur. 
Yangına tepki sınıflandırmasında A1 sınıfındadır. 
- Benzersiz lif yapısı sayesinde alternatif şiltelere göre 
daha az tozuma yapar ve çok daha az kaşındırır. Kolay 
ve rahat uygulamalara imkan tanır. 
- Esnek ve dayanıklı lif yapısı sayesinde malzeme çok 
daha kolay kesilir.

- Yenilikçi ECOSE® Teknolojisi sayesinde bağlayıcısın-
da fenol ve formaldehit türevi zararlı kimyasallar, akri-
lik ve boyar madde barındırmaz. Geri dönüştürülebilir 
hammadde içeriği ile çevre dostudur; yapılarda daha 
sağlıklı ve yaşanabilir yaşam alanları oluşturulmasına 
katkı sağlar.
- Detaylara mükemmel yerleşerek oluşması muhtemel 
termal ve akustik kaçakların önüne geçer. 

Uygulama:
- Çatı döşemesi üzerinde uygulama yapmadan önce, 
döşeme sağlamlığı ve uygunluğu kontrol edilmelidir. 
- Earthwool 044 Çatı Şiltesi, paketinden çıkarılarak 
tamamen açılmalıdır. 
- Uygulamaya, çatı döşemesinin en uç noktasından 
başlanmalı ve geriye doğru, çatı alanı giriş holü yö-
nünde devam edilerek sonlandırılmalıdır.
- Çatı şilteleri, yan yüzeyleri birbirlerine temas edecek 
ve aralarında hava boşluğu kalmayacak şekilde sık 
ve bitişik döşenmelidir. Gerekli durumlarda uygun öl-
çülere göre kesilerek boyutlandırılmalıdır.

Earthwool 044
Yeni Nesil Mineral Yün Esaslı Çatı Şiltesi

Knauf Insulation 
Sanayi ve Ticaret A.Ş.
75. Yıl Mahallesi (Küçük Organize Sanayi)
1. Cad No: 1/G 26250 Eskişehir
Tel: + 90 222 228 28 00 Fax: + 90 222 228 28 04
www.knaufinsulation.com.tr

Teknik Özellikler

Isı İletim Katsayısı

Yangına Tepki Sınıfı

Su Buharı Difüzyon Direnci

Basma Dayanımı (%10’luk deformasyonda)

Sertifika

Ambalajlama

Birim

W/m.K

-

-

kPa

-

-

Değer

0,044

A1

1

Gerekmez

PE film

Paketleme ve depolama:
Earthwool 044 Çatı Şiltesi, sıkıştırılmış 
paketlerde 2 kat PE koruyucu film ve 
son kat şirink ile sarılı paletli şekilde 
sunulmaktadır. 
Uygulama sahasında daha uzun ürün 
ömrü için ürünler, iç mekanda, üzeri 
örtülü, kuru ve rutubetsiz ortamlarda 
muhafaza edilmelidir ve paketler doğ-
rudan yerle temas etmemelidir.  
  



MP Acoustic 
Board
Yüksek Ses Absorpsiyonu 
Sağlayan Akustik 
Yalıtım Levhası

Ürün Tanımı:

Yeni ve devrim niteliğinde Ecose Teknolojisi ile üretilen Acoustic Board, duvar ve 
tavanlarda yüksek performanslı akustik yalıtım sağlamak ve ses bariyeri görevi 
görmek üzere özel olarak dizayn edilmiştir. Esnek lif yapısı ve özel tül kaplaması 
sayesinde mükemmel ses yalıtımı sağlamasının yanında, rijit ve dayanıklı levha 
yapısı ile uzun ömürlü performans sunar. Yüzeyine kaplanmış özel siyah tülü, 
ürünün maksimum ses yalıtımı performansı sunmasına yardımcı olur ve ürünün 
dış etkilerden korunmasına da katkı sağlayarak yüksek performansı uzun yılla-
ra yayar. MP Akustik Board, iç mekanda özel akustik düzenlemeler gerektiren 
detaylarda ve son kat kaplama elemanlarının kullanılmadığı ya da limitli olarak 
kullanıldığı açık çerçeve sistem detaylarında kullanılabilir.

Özel esnek lif yapısı, Akustik board’un maksimum performans sağlamasına yar-
dımcı olmasının yanında daha kolay ve kısa sürede uygulanmasını sağlar. Ürün, 
çok daha kolay şekilde kesilir; detaylar ile kusursuz şekilde bütünleşir. Muadili 
olan ürünlere kıyasla çok daha az tozuma yaparak daha sağlıklı yaşam alanları 
oluşmasına katkı sağlar. Ayrıca, kaşındırmama özelliği ile uygulamacı dostudur. 
Türkiye’de ilk ve tek Eurofins Indoor Air Comfort Gold sertifikasına sahip üründür. 
Bu sertifika, ürünün yaşam alanlarının havasının daha temiz kalmasına katkı sağ-
ladığını belgeler. 
   

Kalınlık

(mm)

50

80

100

Genişlik

(mm)

600

600

600

Uzunluk

(mm)

1200

1200

1200

Isı İletim Katsayısı

lD (W/mK)

0,032

0,032

0,032

Isı İletim Direnci 

R (m2K/W)

1,56

2,50

3,13

Temel Özellikleri:

Ürün Özellikleri:

Isı İletim Katsayısı:
lD=0,032 W/m.K

Yangına Karşı Tepki Sınıfı:
A1

Yüksek ses yalıtımı sağlamak üzere
özel olarak dizayn edilmiştir.

n  Yüksek ses absorpsiyon değerine sa-
hiptir, tavan dik yüzey uygulamalarında 
ses yalıtım performansına yüksek katkı 
sağlar.

n  Düşük lamda değeri ile maksimum 
termal yalıtım sunar.

n  Yangına karşı tepki sınıfı A1’dir.
n  Esnek lif yapısı sayesinde kolay kesilir 

ve çok daha kolay ve kısa sürede uygu-
lanır.

n  Sıkıştırılmış paketlerde paletli olarak 
sevk edilir, palet bozulmadığı takdirde 
iç ve dış ortamda stoklanabilir.

n  Devrim niteliğindeki Ecose Teknolojisi 
ile üretilir, bağlayıcı içeriğinde fenol ve 
formaldehit yer almamaktadır.



MP Acoustic 
Board
Yüksek Ses Absorpsiyonu 
Sağlayan Akustik 
Yalıtım Levhası

Uygulama:

MP Acoustic Board, tavan ve duvar uy-
gulamalarında, özel akustik düzenle-
me gerektiren detaylarda kullanılabilir. 
Levhalar, uygulama yüzeyine, iki levha 
veya levha ile köşe kenarlar arasında 
boşluk bırakmadan monte edilmelidir. 
Ürün üzerindeki siyah tül aşağı yöne 
yani ses dalgalarının daha yüksek 
oranda geleceği istikamete bakmalıdır. 
Uygulama esnasında, ürünün yüzeyle 
tamamen bütünleşmesine ve herhangi 
bir boşluk bırakılmamasına özen gös-
terilmesi önem arz etmektedir.

Paketleme ve Depolama:

Kalınlığa göre değişen adetlerde 
levha içeren ambalajlar, PE film ile 
sarılmıştır. Levhalar sıkıştırılmış 
paketlerde yer aldığından, paket 
açıldığında orjinal boyutlarına ulaşır. 
Paket üzerinde dikkat edilmesi gere-
ken hususları gösteren piktogramlar 
yer almaktadır. Paleti hiç bir şekilde 
deforme edilmemiş ya da bozulma-
mış ürünler, açık ya da kapalı alanda 
depolanabilirler. Paletinden çıkarılmış 
ürünler ise kapalı alanda depolanma-
lıdırlar. 

MP Acoustic Board
Yüksek Ses Absorpsiyonu Sağlayan
 Akustik Yalıtım Levhası

Knauf Insulation 
Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
75. Yıl Mahallesi 
(Küçük Organize Sanayi)
1. Cad No: 1/G 26250 
Eskişehir
Tel: + 90 222 228 28 00 
Fax: + 90 222 228 28 04

Yang›n 
Dayan›m›

Ses 
Yalıtımı

Is› 
Yalıtımı

Teknik Özellikler

Isı İletim Katsayısı 

Yangına Tepki Sınıfı

Su Buharı Difüzyon Direnci

Basma Dayanımı (%10’luk deformasyonda)

Sertifika

Ambalaj

Birim

W/m.K

-

-

kPa

-

-

Değer

0,032

A1

1

Gerekmez

PE film 

Black Acoustic Board Ses Absorpsiyon Katsayıları
Kalınlık Frekans

125 250 500 1000 2000 4000 NRC
0,26 0,62 1,05 1,07 1,04 1,05 0,9550 mm



MineralPlus 
IPB 037
Ara Bölme 
Yalıtım Levhası

Ürün Tanımı:

MineralPlus IPB, mineral yün esaslı, tozuması minimum, uygulaması ko-
lay, esnek ara bölme yalıtım levhasıdır. Ara bölmeler için özel tasarlanmış 
olan ürün, ısı, ses yalıtımı sağlamanın yanında yangına tepki sınıflandır-
masında da A1 sınıfındadır. Türkiye’nin ilk ve tek ‘Eurofins Air Comfort 
Gold” sertifikasına sahip yalıtım levhası olan MineralPlus, iç mekandaki 
havanın temiz kalmasını sağlar. Bağlayıcı içeriğinde fenol ve formaldehit 
türevi bileşenler içermez. Esnekliği sayesinde çok daha kolay uygulanır, 
işçilikten ve zamandan tasarruf etmenizi sağlar. Alçı levha arasına kusur-
suz şekilde monte olur ve bu özelliği ile yüzeyde kesintisiz yalıtım sağla-
yarak maksimum performans verir. 

Kalınlık

(mm)

30

40

50

60

80

100

Genişlik

(mm)

600

600

600

600

600

600

Uzunluk

(mm)

1200

1200

1200

1200

1200

1200

Isı İletim Katsayısı

lD (W/mK)

0,037

0,037

0,037

0,037

0,037

0,037

Isı İletim Direnci 

R (m2K/W)

0,80

1,10

1,35

1,60

2,15

2,7

Temel Özellikleri:

Ürün Özellikleri:

Isı İletim Katsayısı:
lD=0,037 W/m.K

Yangına Karşı Tepki Sınıfı:
A1

Yüksek ses yalıtımı sağlar. 
Yetkili laboratuarlarda test edilmiştir.

n  Düşük ısı iletim katsayısı, ısı iletimine  
    karşı dirençlidir.
   lD=0,037 W/m.K
n Hava doğuşumlu sesleri absorbe eder.
n Yangına karşı tepki sınıfı A1’dir.
n Minimum tozuma yapar, kaşındırmaz.
n Esnektir, kullanımı kolaydır, 
   zamandan ve işçilikten tasarruf sağlar.
n Sıkıştırılmış pakettedir; 
   stoklama maliyeti düşüktür.



Uygulama:

MineralPlus IPB, ara bölme yalıtımı 
için özel olarak üretilmiş olup alçı lev-
ha arasına kolayca monte edilerek uy-
gulanır. Alçı levha ve MineralPlus ara-
sında 1-1,5 cm arasında bırakılacak 
boşluk daha iyi bir yalıtım performansı 
almanızı sağlayacaktır. Ürün esnek 
olduğundan kesintisiz yalıtım yaparak 
maksimum performans elde edilmesi-
ne imkan verir. 

Paketleme ve Depolama:

Kalınlığa göre değişen adetlerde levha 
içeren ambalajlar PE film ile sarılmış-
tır. Sıkıştırılmış paketlerde yer aldığın-
dan paket açıldığında levhalar şişerek 
orjinal boyutlarına ulaşır. Paket üze-
rinde uygulama detaylarını gösteren 
piktogramlar yer almaktadır. Ürünler 
kapalı alanlarda üzeri örtülü olarak de-
polanmalıdır. Paketler doğrudan yerle 
temas etmemelidir. 

MinerlPlus IPB 037 
Ara Bölme Yalıtım Levhası

Knauf Insulation 
Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
75. Yıl Mahallesi 
(Küçük Organize Sanayi)
1. Cad No: 1/G 26250 
Eskişehir
Tel: + 90 222 228 28 00 
Fax: + 90 222 228 28 04

Yang›n 
Dayan›m›

Ses 
Yalıtımı

Is› 
Yalıtımı

Teknik Özellikler

Isı İletim Katsayısı 

Yangına Tepki Sınıfı

Su Buharı Difüzyon Direnci

Basma Dayanımı (%10’luk deformasyonda)

Sertifika

Ambalaj

Birim

W/m.K

-

-

kPa

-

-

Değer

0,037

A1

1

Gerekmez

PE film 



Mineral Plus Giydirme Cephe Yalıtım Levhası

Ürün Tanımı:

MineralPlus, mineral yün esaslı, tozuması çok az, uygulaması kolay,  es-
nek çatı ve giydirme cephe yalıtım levhasıdır. Giydirme cephe ve çatılar 
için özel tasarlanmış olan ürün, ısı, ses yalıtımı sağlamanın yanında yan-
gına karşı tepki sınıfında da A1 sınıfında yer almaktadır. Türkiyenin ilk 
ve tek ‘Eurofins Air Comfort Gold’ sertifikasına sahip yalıtım levhası olan 
MineralPlus, iç mekandaki havanın temiz kalmasını sağlar. Bağlayıcı içe-
riğinde fenol ve formaldehit türevi bileşenler içermez. Esnekliği sayesinde 
çok daha kolay uygulanır, işçilikten ve zamandan tasarruf etmenizi sağlar. 

Kalınlık

(mm)

30

50

60

80

100

Genişlik

(mm)

600

600

600

600

600

Uzunluk

(mm)

1200

1200

1200

1200

1200

Isı İletim Katsayısı

lD (W/mK)

0,034

0,034

0,034

0,034

0,034

Isı İletim Direnci 

R (m2k/W)

0,85

1,45

1,75

2,35

2,90

Temel Özellikleri:

Ürün Özellikleri:

Isı İletim Katsayısı:
lD=0,034 W/m.K

Yangına Karşı Tepki Sınıfı:
A1

Yüksek ses yalıtımı sağlar. 
Yetkili laboratuarlarda test edilmiştir; 

n  Düşük ısı iletim katsayısı, ısı iletimine  
    karşı dirençlidir.
   lD=0,034 W/m.K
n Hava doğuşumlu sesleri absorbe eder.
n Yangına karşı tepki sınıfı A1’dir.
n Minimum tozuma yapar, kaşındırmaz.
n Esnektir, kullanımı kolaydır, 
   zamandan ve işçilikten tasarruf sağlar.
n Sıkıştırılmış pakettedir; 
   stoklama maliyeti düşüktür.



Değer

0,035

A1

1

PE film 

Teknik Özellikler

Isı İletim Katsayısı Değeri

Yangına Tepki Sınıfı

Su Buharı Difüzyon Direnci

Sertifika

Ambalaj

Birim

W/m.K

-

-

-

-

Mineral Plus Giydirme Cephe Yalıtım Levhası

Teknik Özellikler

Isı İletim Katsayısı Değeri

Yangına Tepki Sınıfı

Su Buharı Difüzyon Direnci

Kısa Süreli Su Emme Değeri

Uzun Süreli Su Emme Değeri

Basma Dayanımı

Sertifika

Ambalaj

Birim

W/m.K

-

-

Kg/m2

Kg/m2

kPa

-

-

Değer

0,034

A1

1

≤ 1

≤ 3

Gerekmez

PE film 

Uygulama:

MineralPlus, giydirme cepheler için 
özel üretilmiş yalıtım levhası olup giy-
dirme cephe arkasına kolayca  monte 
edilebilir.Esnek olduğundan  giydirme 
cepheyi kesintisiz bir şekilde yalıtarak 
maksimum performans  alınmasına 
olanak verir. Su itici özelliği bulunmak-
tadır. 

Paketleme ve Depolama:

Kalınlığa göre değişen adetlerde levha 
içeren ambalajlar PE film ile sarılmış-
tır. Sıkıştırılmış paketlerde yer aldığın-
dan paket açıldığında levhalar şişerek 
orjinal boyutlarına ulaşır. Paket üze-
ride uygulama detaylarını gösteren 
piktogramlar yer almaktadır. Ürünler 
kapalı alanlarda üzeri örtülü olarak de-
polanmalıdır. Paketler doğrudan yerle 
temas etmemelidir. 

Knauf Insulation  Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
75. Yıl Mahallesi  (Küçük Organize Sanayi) 1. Cad No: 1/G 26250  Eskişehir

Tel: + 90 222 228 28 00  Fax: + 90 222 228 28 04

Yang›n 
Dayan›m›

Ses 
Yalıtımı

Is› 
Yalıtımı



KI KLİMA BOARD
Yeni Nesil Mineral Yün 
Esaslı Klima Kanalı 
Levhası

Ürün Tanımı:

Knauf Insulation tarafından patentli ECOSE® Teknolojisi ile üretilen
KI Klima Board, her türlü ısıtma, soğutma, havalandırma ve klima
ekipmanlarında yüksek performanslı termal ve akustik yalıtım amacıyla
klima kanalarının dışarıdan yalıtım uygulamalarında kullanılmaktadır.
Yalıtım performansı yüksek, dayanıklı, esnek, hafif, uzun ömürlü ve
çevre dostu özellikleri ile benzersiz mineral yün esaslı klima kanalı
yalıtım levhasıdır. Kulanım amacına ve talep edilen performansa göre
kaplamasız levha veya aluminyum folyo, ECOSE® tülü veya siyah tül
kaplı olarak sunulmaktadır.

Temel Özellikleri:
Isı İletim Katsayısı:
lD=0,032 W/m.K

Yangına Karşı Tepki Sınıfı:
A1 ( Kaplamasız )
C   (Alü-folyo kaplı)

Çevre Dostu ECOSE® Teknolojisi:
Bağlayıcı içeriğinde fenol, formaldehit türevi
uçucu organik bileşikler barındırmaz.



Ürün Avantajları:
- Hafif ve ekonomik yalıtım çözümü sağlar.
- Mükemmel termal ve akustik yalıtım sağlar.
- Aluminyum folyo kaplama; pürüzsüz, kolay temizlenebilir bir yüzey sağlarken,
yüksek su buharı difüzyon direnci ile buhar geçirimsiz yalıtım sağlar.
- Benzersiz lif yapısı ve yenilikçi ECOSE® Teknolojisi sayesinde alternatif
levhalara göre minimum tozuma yapar ve kaşındırmaz. Kolay ve rahat
uygulamalara imkan tanır.
- Esnek ve dayanıklı lif yapısı sayesinde malzemede kırılma, kopma yaşanma-
dan kolaylıkla kesilerek boyutlandırılır ve şekil verilebilir.
- Her türlü yüzeye kolayca ve bozulmadan adapte olabilen yapısı sayesinde
ısı kaçağı, ses kaçağı vb. problemlerin oluşumunu engeller ve kesintisiz
yalıtım imkanı sağlar.

Uygulama:
- KI Klima Board, her türlü ısıtma, soğutma, havalandırma ve klima ekipmanları-
nın dış yüzeyinden uygulanır.
- Levhalar, birbirlerine eklendikleri noktalarda boşluk kalmayacak, sızdırmaz
şekilde yapıştırılarak yalıtım sağlanmalıdır.

Öneri ve Uyarılar:
- Yalıtım yapılacak mekanik ısıtma, soğutma, havalandırma ve klima ekipman-
larının montaj ve birleşimlerinin bitmiş olması, uygulama yüzeylerinin toz, kir, 
yağ, vb. detaylardan temizlenmesi ve korozyon riskine karşı gerekli korumaların 
alınmış olması gerekmektedir.
- Sıcak ve yeterli havalandırılmayan alanlarda çalışmak tehlikeli olabilir.
Böyle durumlarda uygulama öncesinde ortam hazırlığı yapılmalıdır.
- Yüksek alanlarda yapılan uygulamalarda emniyet kemeri ile uygulama
yapılması gereklidir.

KI KLIMA BOARD
Yeni Nesil Mineral Yün Esaslı Klima Kanalı Levhası

Knauf Insulation 
Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
75. Yıl Mahallesi 
(Küçük Organize Sanayi)
1. Cad No: 1/G 26250 
Eskişehir
Tel: + 90 222 228 28 00 
Fax: + 90 222 228 28 04

Yangın
Dayanımı

Ses
Yalıtımı

Isı 
Yalıtımı

 

Özellikler

Genişlik

Uzunluk

Kalınlık

Isıl İletim Katsayısı lD

Isıl İletkenlik Direnci lD

Maksimum Servis Sıcaklığı

Bağlayıcı

Yangına Tepki Sınıfı

Spesifik Sıcaklık

Uygulama Alanı

Diğer Bilgiler

Birim

mm

mm

mm

W/mk

m2 K/W
OC

Tanım

600

1200

25                      50

0,032                    0,032

0,80                     1,55

250

Bağlayıcı içeriğinde fenol formaldehit bulunmaz 

C (Alu Folyo Kaplı ) A1 (Kaplamasız)

0,84

Havalandırma ve iklimlendirme kanallarının yalıtımı 

Aluminyum Folyo kaplı tarafta maksimum hizmet sıcaklığı 90 °C’dir.



MineralPlus 
FCB 035 KD
Giydirme Cephe 
Yalıtım Levhası
(Ecose® Tül Kaplı)

Ürün Tanımı:

MineralPlus FCB KD, mineral yün esaslı tozuması çok az, uygulaması 
kolay, esnek, Ecose® tülü kaplı giydirme cephe yalıtım levhasıdır. Giydir-
me cepheler için özel tasarlanmış olan ürün, ısı, ses yalıtımı sağlamanın 
yanında yangına tepki sınıflandırmasında da A1 sınıfındadır. Türkiyenin 
ilk ve tek ‘Eurofins Gold’ air comfort sertifikasına sahip yalıtım levhası 
olan MineralPlus, iç mekandaki havanın temiz kalmasını sağlar. Bağlayıcı 
içeriğinde fenol ve formaldehit türevi bileşenler içermez. Esnekliği saye-
sinde çok daha kolay uygulanır, işçilikten ve zamandan tasarruf etmenizi 
sağlar. Ecose® tül kaplı olması esnekliğini korurken durabilitesini arttırır. 

Kalınlık

(mm)

50

80

Genişlik

(mm)

600

600

Uzunluk

(mm)

1200

1200

Isı İletim Katsayısı

lD (W/mK)

0,035

0,035

Isı İletim Direnci 

R (m2k/W)

1,43

2,29

Temel Özellikleri:

Ürün Özellikleri:

Isı İletim Katsayısı:
lD=0,035 W/m.K

Yangına Karşı Tepki Sınıfı:
A1

Yüksek ses yalıtımı sağlar. 
Yetkili laboratuarlarda test edilmiştir; 
test sonuçları mevcuttur.

n  Düşük ısı iletim katsayısı, ısı iletimine  
    karşı dirençlidir.
   lD=0,035 W/m.K
n Hava doğuşumlu sesleri absorbe eder.
n Yangına karşı tepki sınıfı A1’dir.
n Minimum tozuma yapar, kaşındırmaz.
n Esnektir, kullanımı kolaydır, 
   zamandan ve işçilikten tasarruf sağlar.
n Sıkıştırılmış pakettedir; 
   daha az  yer kaplar.
n Ecose® tülü kaplıdır, yüksek 
   durabiliteye sahiptir. 



MineralPlus 
FCB 035 KD
Giydirme Cephe 
Yalıtım Levhası
(Ecose® Tül Kaplı)

Uygulama:

MineralPlus FCB 035 KD, giydirme 
cepheler için özel üretilmiş yalıtım 
levhası olup giydirme cephe arkasına 
kolayca monte edilebilir. Esnek oldu-
ğundan giydirme cepheyi kesintisiz 
bir şekilde yalıtarak maksimum perfor-
mans alınmasına olanak verir. 
Su itici özelliği bulunmaktadır. 

Paketleme ve Depolama:

Kalınlığa göre değişen adetlerde levha 
içeren ambalajlar PE film ile sarılmış-
tır. Sıkıştırılmış paketlerde yer aldığın-
dan paket açıldığında levhalar şişerek 
orjinal boyutlarına ulaşır. Paket üze-
rinde uygulama detaylarını gösteren 
piktogramlar yer almaktadır. Ürünler 
kapalı alanlarda üzeri örtülü olarak de-
polanmalıdır. Paketler doğrudan yerle 
temas etmemelidr. 

MineralPlus FCB 035 KD
Giydirme Cephe Yalıtım Levhası
(Ecose® Tül Kaplı)

Knauf Insulation 
Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
75. Yıl Mahallesi 
(Küçük Organize Sanayi)
1. Cad No: 1/G 26250 
Eskişehir
Tel: + 90 222 228 28 00 
Fax: + 90 222 228 28 04

Yang›n 
Dayan›m›

Ses 
Yalıtımı

Is› 
Yalıtımı

Değer

0,035

A1

1

PE film 

Teknik Özellikler

Isı İletim Katsayısı Değeri

Yangına Tepki Sınıfı

Su Buharı Difüzyon Direnci

Sertifika

Ambalaj

Birim

W/m.K

-

-

-

-



Giydirme Cephe
Yalıtım Levhası

Ürün Tanımı:

MineralPlus FCB EXTRA 033, giydirme cephe yalıtım uygulamalarında 
üstün performans sağlamak amacıyla geliştirilmiş, yüksek ısı ve ses yalıtımı 
sağlamanın yanında yangına tepki sınıflandırmasında A1 klasmanında 
yer alan üstün performanslı mineral yün yalıtım malzemesidir. 

Minimum tozuma özelliği ve esnek yapısı ile kolaylıkla uygulanabilen 
MineralPlus FCB EXTRA 033, uygulama esnasında işçilikten ve 
zamandan tasarruf  etmenizi sağlar. Bağlayıcı içeriğinde fenol, formaldehit 
türevi insan sağlığına zararlı ve yüksek uçucu özellikli kimyasallar içermez. 
Türkiye’nin ilk ve tek “Eurofins Indoor Air Comfort Gold” sertifikasına 
sahip yalıtım levhası olan MineralPlus FCB EXTRA 033, iç mekandaki 
havanın temiz kalmasını sağlar.             

Kalınlık

(mm)

50

60

80

100

Genişlik

(mm)

600

600

600

600

Uzunluk

(mm)

1200

1200

1200

1200

Isı İletim Katsayısı

lD (W/mK)

0,033

0,033

0,033

0,033

Isı İletim Direnci 

R (m2k/W)

1,50

1,80

2,40

3,05

Temel Özellikleri:

Ürün Özellikleri:

Isı İletim Katsayısı:
lD=0,033 W/m.K

Yangına Karşı Tepki Sınıfı:
A1

Yüksek ses yalıtımı sağlar. 
Akredite laboratuarlarda gerçekleştirilmiş
test sonuçları mevcuttur.

n  Düşük ısı iletim katsayısı ile artırılmış 
yalıtım performansı. Cephelerde ısı 
iletimine karşı yüksek direnç sağlar.    
lD=0,033 W/m.K

n  Hava doğuşumlu sesleri absorbe eder.
n  Yangına karşı tepki sınıfı A1’dir.
n  Minimum tozuma yapar, kaşındırmaz.
n  Esnektir, kullanımı kolaydır, 
     zamandan ve işçilikten tasarruf sağlar.
n  Sıkıştırılmış pakettedir; daha az yer 

kaplar.



Uygulama:

MineralPlus FCB EXTRA 033, giydir-
me cepheler için özel üretilmiş yalıtım 
levhası olup,  giydirme cephe siste-
mine kolayca monte edilebilir. Esnek 
ve kapatıcı yapısı sayesinde giydirme 
cepheyi kesintisiz bir şekilde yalıtarak 
maksimum performans alınmasına 
olanak verir. Su itici özelliği bulunmak-
tadır.

Paketleme ve Depolama:

Kalınlığa göre değişen adetlerde levha 
içeren ambalajlar PE film ile sarılmış-
tır. Sıkıştırılmış paketlerde yer aldığın-
dan paket açıldığında levhalar şişerek 
orjinal boyutlarına ulaşır. Paket üze-
rinde uygulama detaylarını gösteren 
piktogramlar yer almaktadır. Ürünler 
kapalı alanlarda üzeri örtülü olarak de-
polanmalıdır. Paketler doğrudan yerle 
temas etmemelidir.

Giydirme Cephe Yalıtım Levhası

Knauf Insulation 
Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
75. Yıl Mahallesi 
(Küçük Organize Sanayi)
1. Cad No: 1/G 26250 
Eskişehir
Tel: + 90 222 228 28 00 
Fax: + 90 222 228 28 04

Yang›n 
Dayan›m›

Ses 
Yalıtımı

Is› 
Yalıtımı

Teknik Özellikler

Isı İletim Katsayısı 

Yangına Tepki Sınıfı

Su Buharı Difüzyon Direnci

Kısa Süreli Su Emme Değeri

Uzun Süreli Su Emme Değeri

Sertifika

Ambalaj

Birim

W/m.K

-

-

Kg/m2

Kg/m2

-

-

Değer

0,033

A1

1

≤ 1

≤ 3

PE Film



Giydirme Cephe
Yalıtım Levhası
(Ecose® Tül Kaplı)

Ürün Tanımı:
MineralPlus FCB PRO 032 KD, giydirme cephe yalıtım uygulamalarında 
üstün performans sağlamak amacıyla geliştirilmiş, yüksek ısı ve ses 
yalıtımı sağlamanın yanında yangına tepki sınıflandırmasında A1 
klasmanında yer alan üstün performanslı, Ecose® Tülü kaplı mineral yün 
yalıtım malzemesidir. 

Minimum tozuma özelliği ve esnek yapısı ile kolaylıkla uygulanabilen 
MineralPlus  FCB PRO 032 KD, uygulama esnasında işçilikten ve 
zamandan tasarruf  etmenizi sağlar. Bağlayıcı içeriğinde fenol, formaldehit 
türevi insan sağlığına zararlı ve yüksek uçucu özellikli kimyasallar içermez. 
Türkiye’nin ilk ve tek “Eurofins Indoor Air Comfort Gold” sertifikasına 
sahip yalıtım levhası olan MineralPlus FCB PRO 032 KD, iç mekandaki 
havanın temiz kalmasını sağlar. Ecose® Tülü kaplı olması,  malzeme 
esnekliğini korurken levha durabilitesini de artırmaktadır.             
      

Kalınlık

(mm)

50

80

100

Genişlik

(mm)

600

600

600

Uzunluk

(mm)

1200

1200

1200

Isı İletim Katsayısı

lD (W/mK)

0,032

0,032

0,032

Isı İletim Direnci 

R (m2k/W)

1,50

2,40

3,00

Temel Özellikleri:

Ürün Özellikleri:

Isı İletim Katsayısı:
lD=0,032 W/m.K

Yangına Karşı Tepki Sınıfı:
A1

Yüksek ses yalıtımı sağlar. 
Akredite laboratuarlarda gerçekleştirilmiş
test sonuçları mevcuttur.

n  Düşük ısı iletim katsayısı ile artırılmış 
yalıtım performansı. Cephelerde ısı 
iletimine karşı yüksek direnç sağlar.    
lD=0,032 W/m.K

n  Hava doğuşumlu sesleri absorbe eder.
n  Yangına karşı tepki sınıfı A1’dir.
n  Minimum tozuma yapar, kaşındırmaz.
n  Esnektir, kullanımı kolaydır, 
     zamandan ve işçilikten tasarruf sağlar.
n  Sıkıştırılmış pakettedir; daha az yer 

kaplar.
n  Ecose® Tülü kaplıdır. Dış etkilere karşı 

ekstra durabiliteye sahiptir.



Uygulama:

MineralPlus FCB PRO 032 KD, giy-
dirme cepheler için özel üretilmiş yalı-
tım levhası olup,  giydirme cephe sis-
temine kolayca monte edilebilir. Esnek 
ve kapatıcı yapısı sayesinde giydirme 
cepheyi kesintisiz bir şekilde yalıtarak 
maksimum performans alınmasına 
olanak verir. Su itici özelliği bulunmak-
tadır.

Paketleme ve Depolama:

Kalınlığa göre değişen adetlerde 
levha içeren ambalajlar PE film ile 
sarılmıştır. Sıkıştırılmış paketlerde yer 
aldığından paket açıldığında levha-
lar şişerek orjinal boyutlarına ulaşır. 
Paket üzerinde uygulama detaylarını 
gösteren piktogramlar yer almaktadır. 
Ürünler kapalı alanlarda üzeri örtülü 
olarak depolanmalıdır. Paketler doğ-
rudan yerle temas etmemelidir.

Giydirme Cephe Yalıtım Levhası (Ecose® Tül Kaplı)

Knauf Insulation 
Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
75. Yıl Mahallesi 
(Küçük Organize Sanayi)
1. Cad No: 1/G 26250 
Eskişehir
Tel: + 90 222 228 28 00 
Fax: + 90 222 228 28 04
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Teknik Özellikler

Isı İletkenlik Katsayısı Değeri

Yangına Tepki Sınıfı

Kaplama

Su Buharı Difüzyon Direnci

Kısa Süreli Su Emme Değeri

Uzun Süreli Su Emme Değeri

Sertifika

Ambalaj

Birim

W/m.K

-

-

-

Kg/m2

Kg/m2

-

-

Değer

0,032

A1

Ecose® Tülü

1

≤ 1

≤ 3

PE Film



Giydirme Cephe
Yalıtım Levhası
(Ecose® Tül Kaplı)

Ürün Tanımı:

MineralPlus  FCB EXTRA 033 KD,  giydirme cephe yalıtım uygulamalarında 
üstün performans sağlamak amacıyla geliştirilmiş, yüksek ısı ve ses 
yalıtımı sağlamanın yanında yangına tepki sınıflandırmasında A1 
klasmanında yer alan üstün performanslı, Ecose® Tülü kaplı mineral yün 
yalıtım malzemesidir. 

Minimum tozuma özelliği ve esnek yapısı ile kolaylıkla uygulanabilen 
MineralPlus  FCB EXTRA 033 KD, uygulama esnasında işçilikten ve 
zamandan tasarruf  etmenizi sağlar. Bağlayıcı içeriğinde fenol, formaldehit 
türevi insan sağlığına zararlı ve yüksek uçucu özellikli kimyasallar içermez. 
Türkiye’nin ilk ve tek “Eurofins Indoor Air Comfort Gold” sertifikasına sahip 
yalıtım levhası olan MineralPlus FCB EXTRA 033 KD, iç mekandaki 
havanın temiz kalmasını sağlar. Ecose® Tülü kaplı olması,  malzeme 
esnekliğini korurken levha durabilitesini de artırmaktadır.             

Kalınlık

(mm)

50

80

100

Genişlik

(mm)

600

600

600

Uzunluk

(mm)

1200

1200

1200

Isı İletim Katsayısı

lD (W/mK)

0,033

0,033

0,033

Isı İletim Direnci 

R (m2k/W)

1,45

2,35

2,90

Temel Özellikleri:

Ürün Özellikleri:

Isı İletim Katsayısı:
lD=0,033 W/m.K

Yangına Karşı Tepki Sınıfı:
A1

Yüksek ses yalıtımı sağlar. 
Akredite laboratuarlarda gerçekleştirilmiş
test sonuçları mevcuttur.

n  Düşük ısı iletim katsayısı ile artırılmış 
yalıtım performansı. Cephelerde ısı 
iletimine karşı yüksek direnç sağlar.    
lD=0,033 W/m.K

n  Hava doğuşumlu sesleri absorbe eder.
n  Yangına karşı tepki sınıfı A1’dir.
n  Minimum tozuma yapar, kaşındırmaz.
n  Esnektir, kullanımı kolaydır, 
     zamandan ve işçilikten tasarruf sağlar.
n  Sıkıştırılmış pakettedir; daha az yer 

kaplar.
n  Ecose® Tülü kaplıdır. Dış etkilere karşı 

ekstra durabiliteye sahiptir.



Uygulama:

MineralPlus FCB EXTRA 033 KD, 
giydirme cepheler için özel üretilmiş 
yalıtım levhası olup,  giydirme cephe 
sistemine kolayca monte edilebilir. 
Esnek ve kapatıcı yapısı sayesinde 
giydirme cepheyi kesintisiz bir şekilde 
yalıtarak maksimum performans alın-
masına olanak verir. Su itici özelliği 
bulunmaktadır.

Paketleme ve Depolama:

Kalınlığa göre değişen adetlerde 
levha içeren ambalajlar PE film ile 
sarılmıştır. Sıkıştırılmış paketlerde yer 
aldığından paket açıldığında levha-
lar şişerek orjinal boyutlarına ulaşır. 
Paket üzerinde uygulama detaylarını 
gösteren piktogramlar yer almaktadır. 
Ürünler kapalı alanlarda üzeri örtülü 
olarak depolanmalıdır. Paketler doğ-
rudan yerle temas etmemelidir.
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Kaplama
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Ambalaj
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-

-

-
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-

-
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0,033

A1

Ecose® Tülü
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≤ 1

≤ 3

PE Film



MineralPlus 
Ses Yalıtım Levhası

Ürün Tanımı:

Mineral Plus Ses Yalıtım Levhası, mineral yün esaslı ,tozuması minimum, 
uygulaması kolay ve esnektir. Ara bölmelerdeki akustik detaylar için özel 
olarak hazırlanmıştır. Üstün bir ses yalıtım performansı sağlamasının 
yanında ısı yalıtımı da sağlar ve yangına tepki sınıfı A1 ( Hiç Yanmaz)’dır.  
Mineral Plus Ses Yalıtım Levhası, harici kaynaklardan ve bitişik 
odalar arasındaki istenmeyen ses aktarımını emerek, binanın akustik 
performansını artıracaktır. 
Kendini ve üzerine gelen levhalari herhangi bir deformasyon olmadan 
tasiyan Mineral Plus Ses Yalıtım Levhasi yığılma ve çökme yapmaz, 
zamanla bozulmaz, böcekler ve mikro organizmalar tarafından tahrip 
edilmez. Özel tasarlanmış Ara bölme yalıtımında maksimum performans 
göstermek  için özel tasarlanmış olan ürün, ısı, ses yalıtımı sağlamanın 
yanında yangına tepki sınıflandırmasında da A1 sınıfındadır. 
Türkiye’nin ilk ve tek ‘Eurofins Air Comfort Gold” sertifikasına sahip 
yalıtım levhası olan Minera lPlus, iç mekandaki havanın temiz kalmasını 
sağlar. Bağlayıcı içeriğinde fenol ve formaldehit türevi bileşenler içermez. 
Esnekliği sayesinde çok daha kolay uygulanır,  işçilikten ve zamandan 
tasarruf etmenizi sağlar. Alçı levha arasına kusursuz şekilde monte 
olur ve bu özelliği ile yüzeyde kesintisiz yalıtım sağlayarak maksimum 
performans verir. MineralPlus IPB 039’un, rahatsız edici bir kokusu yoktur 
ve kaşındırması minimum düzeydedir. Özel sıkıştırılmış paletlerde sevk 
edilen MineralPlus Ses Yalıtım Levhası, açık alanda stoklanabilir.

Ürün Özellikleri:
n  Düşük ısı iletim katsayısı, ısı iletimine  
    karşı dirençlidir.
   lD=0,037  W/m.K
n Hava doğuşumlu sesleri absorbe eder.
n Yangına karşı tepki sınıfı A1’dir.
n Minimum tozuma yapar, kaşındırmaz.
n Esnektir, kullanımı kolaydır, 
   zamandan ve işçilikten tasarruf sağlar.
n Sıkıştırılmış pakettedir; 
   stoklama maliyeti düşüktür.



MineralPlus 
Ses Yalıtım Levhası

Yalıtım Performansı

Ses Yalıtımı

Her türlü yapı, bina, tesis ve işletmenin işletimi ve kullanımı safhalarında insanların maruz kalacağı, binaların dışın-
dan veya içinden kaynaklanan gürültülerin, kişilerin huzur ve sükûnuna, beden ve ruh sağlığına olumsuz etkilerini en 
aza indirecek iyi işitme ve algılama koşullarının sağlanması için, tasarım, yapım, kullanım, bakım ve işletim bakımın-
dan uyulacak kuralların belirlenmesi için Mayıs 2017’de “Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik” 
yayınlandıktan sonra bütün binalarda ses yalıtımı yapılması zorunlu hale gelmiştir. Binalardaki bölme duvar performan-
sları A sınıfından F sınıfına kadar sınıflandırıldı.

Tek Duvar C Profil  + Her İki Yüzünde Tek Kat Alçı Levha

Tek Duvar C Profil  + Her İki Yüzünde Çift Kat Alçı Levha

Çift Duvar C Profil  + Her İki Yüzünde Çift Kat Alçı Levha

Sistem

Sistem

Sistem

Ölçüler

Ölçüler

Ölçüler

Alçı Levha

Alçı Levha

Alçı Levha

Yalıtım Malzemesi

Yalıtım Malzemesi

Yalıtım Malzemesi

Ses Yalıtımı

Ses Yalıtımı

Ses Yalıtımı

Duvar
Kalınlğı

mm

Duvar
Kalınlğı

mm

Duvar
Kalınlğı

mm

Kalınlık

mm

Kalınlık

mm

Kalınlık

mm

Kalınlık

mm

Kalınlık

mm

Kalınlık

mm

Rw,R

dB

Rw,R

dB

Rw,R

dB

Profil

mm

Profil

mm

Profil

mm

75
100
125

 
80
105
130

 

111
136

75
100
150

155
205
255
155
205
255

50
75

100

50
75

100

75
100

50
75

100

2 x 50
2 x 75
2 x 100
2 x 50
2 x 75
2 x 100

12,5

2 x 12,5

2 x 12,5

40
40
60
60
80

40
40
60
40
60
80

2 x 40
2 x 50
2 x 60
2 x 80
2 x 40
2 x 60
2 x 80

41
42
43
43
44

50
51
52
51
52
53

59
61,7
61
63
65
68
70

40
40
60
60
80

43 *
43 *
46 *
46 *
48 *

60
60
80

47 *
47 *
48 *

15

18



Teknik Özellikler

Isı İletim Katsayısı 

Yangına Tepki Sınıfı

Su Buharı Difüzyon Direnci

Basma Dayanımı (%10’luk deformasyonda)

Sertifika

Ambalaj

Birim

W/m.K

-

-

kPa

-

-

Değer

0,037

A1

1

Gerekmez

PE film 

Isı Yalıtımı 

Dış cephe duvarlarda önemli olan ısı yalıtımının ara bölmelerde de önemi oldukça yüksektir. İki bağımsız 
mekanda ısıtılmayan ortama bitişik duvarlardaki ısıl konforu sağlamak için kullanılır.

Yangın Dayanımı 

Yangına karşı güvenlik bakımından, kolay alevlenen yapı malzemelerinin inşaatta kullanımına müsaade 
edilmez. “Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik”’te duvarlarda iç kaplamalar  ile içte 
uygulanacak ısı ve ses yalıtımları; en az normal alevlenici, yüksek binalarda ve kapasitesi 100 kişiden 
fazla olan sinema, tiyatro, konferans ve düğün salonu gibi yerlerde ise en az zor alevlenici malzemeden 
yapılır. Mineral Plus Ses Yalıtım Levhası’nın yangına tepki sınıfı A1 ‘hiç yanmaz’ dır.

Kalınlık

(mm)

30

40

50

60

80

100

Isı İletim Katsayısı

lD (W/mK)

0,037

0,037

0,037

0,037

0,037

0,037

Isı İletim Direnci 

R (m2K/W)

0,80

1,10

1,35

1,60

2,15

2,70

Yalıtım Performansı



Uygulama : 

-Mimari Plana göre iç duvarların yerleşimi zemine ve tavana 
şakülünde işaretlenir.
- Alçı levha bölme duvarların çerçevesini oluşturan U ve C profillerin 
yapıya temas eden arka yüzeylerine seslerin iletilmesinin ve 
ısı köprülerinin engellenmesi için kendinden yapışkanlı izobant 
yapıştırılır.
- Çerçeveyi oluşturan profiller çevrelerindeki yapı elemanlarına 
uygun dübel-vidalar yardımıyla sabitlenir.
- Daha sonra alçı levhalar profillerin bir yüzeyine vidalanarak 
sabitlenir.
-Mineral Plus Ses Yalıtım Levhası profiller arasına boşluk 
kalmayacak şekilde yerleştirildikten sonra profillerin diğer yüzeyine 
de alçı levhalar sabitlenir.
- Her iki tarafta da  profiller üzerine uygulanan alçı levhalar yatay 
ve dikey derzleri şaşırtılır, her iki yüzeydeki dikey derzlerin aynı 
profil üzerine gelmemesine dikkat edilir. Bütün derzler kendinden 
yapışkanlı derz bandı çekilir ve daha sonra tüm yüzeylere alçı çekilir.

Knauf Insulation 
Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
75. Yıl Mahallesi 
(Küçük Organize Sanayi)
1. Cad No: 1/G 26250 
Eskişehir
Tel: + 90 222 228 28 00 
Fax: + 90 222 228 28 04

Yang›n 
Dayan›m›

Ses 
Yalıtımı

Is› 
Yalıtımı

Paketleme ve Depolama:

Kalınlığa göre değişen adetlerde levha içeren ambalajlar PE film ile 
sarılmıştır. Sıkıştırılmış paketlerde yer aldığından paket açıldığında 
levhalar şişerek orjinal boyutlarına ulaşır. Paket üzerinde uygula-
ma detaylarını gösteren piktogramlar yer almaktadır. Ürünler kapalı 
alanlarda üzeri örtülü olarak depolanmalıdır. Paketler doğrudan yer-
le temas etmemelidir. 
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