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URSA İZOLYASİYA
MATERİALLARI
ŞÜŞƏ YUNU
URSA GEO - şüşə lifi əsasında istehsal olunmuş müasir istilik və səs
izolyasiya materialıdır. Yüngül və yanmazdır, döşəkçənin bir üzü
alüminium folqa ilə örtülmüş halda və rulon şəklində təqdim edilir.
İstehsal zamanı hidrofob (su qovucu) qatqılardan istifadə edildiyi
üçün, su hopdurmur, çürümür. Hər növ metal, taxta və sendviç
damlarda, istifadə edilən və edilməyən dam aralarında, polad
konstruksiyalı sənaye strukturlarında istifadə oluna bilər. İstismar
müddəti 50 ildən yuxarıdır.

MİNERAL YUNU
URSA TERRA - mineral izolyasiya materialı, istilik və səs izolyasiyası məqsədi ilə istifadə olunan peşəkar
izolyasiya məhsuludur. İstehsalı zamanı su qovucu (hidrofob) maddələrlə işlənmiş bu material, yüksək istilik
izolyasiyası etməklə yanaşı, nəmə dözümlülüyü ilə fərqlənir, nəmi hopdurmur. URSA TERRA kvars qumu
əsasında istehsal edildiyi üçün, yanmır, çürümür, həşəratlar, gəmiricilər və mikroorqanizmlər üçün yem deyildir,
ekoloji təmiz və sağlamlığa zərərsizdir. İnşaatın müxtəlif yerlərində istilik və səs izolyasiyası məqsədi ilə istifadə
edilə bilər. İstismar müddəti 50 ildən yuxarıdır.

RULON
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PLİTƏ
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XPS LÖVHƏLƏR
Ekstruziya olunmuş polistirol köpüyündən hazırlanmış, yüksək
keyfiyyətli Ursa XPS istilik izolyasiya lövhəsi. Yüksək davamlılığı,
sərtliyi və uzunömürlülüyünə görə XPS lövhələri binaların
torpaqaltı hissələrinin, torpaq döşəmələrin, damların, suvaq
fasadların, avtomobil və dəmir yolları tökmələri və hava limanları
qalxma və enmə zolaqlarında istilik izolyasiyası üçün tətbiq olunur.
İstilik izolyasiya lövhəsi istilik izolyasiyası tələb olunan istənilən
sahədə tətbiq oluna bilər.

URSA SECO MEMBRANLARI
URSA SECO A, B və D membranları nəmdən, küləkdən, su və buxardan müdafiə membranlarıdır. İstilik
izolyasiyası və inşaat konstruksiyalarını qorumaq məqsədilə istifadə olunur.

URSA SECO A

URSA SECO B

URSA SECO D

Nəmdən və küləkdən qoruma membranı
Ölçüləri: 1,5*40 m

Buxardan qoruma membranı
Ölçüləri: 1,5*40 m

Su və buxardan qoruma membranı
Ölçüləri: 1,5*40 m

URSA İZOLYASİYA MATERİALLARI
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DAŞ YUNU İZOLYASİYASI
"Texnonikol" markası altında istehsal olunan Daş Yunu izolyasiya materialı, təbii bazalt mineralından istehsal
olunur. Bu səbəbdən ekoloji təmizdir, ətraf mühitə və insan sağlamlığına tam zərərsizdir. Daş yunu - yüksək
effektivliyə malik, yanmaz, istilik və səs izolyasiya materialıdır. İstehsal zamanı xüsusi hidrofob qatqıların təsiri
nəticəsində təklif etdiyimiz daş yunu məhsulu nəmdən və sudan qorxmur, su hopdurmur. Tikinti
konstruksiyalarının və səthlərin istilik və səs izolyasiyası, oddan qorunması, həmçinin sendviç panellərin
hazırlanmasında istifadə olunur.
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XÜSUSİYYƏTLƏTİ:
Sıxlığı 30-200 kq/m3
Qalınlığı 20-250 mm aralığında dəyişir
İstilik keçirmə qabiliyyəti
0,042 Vt/(m*K)-dir
Yanmazdır
Effektiv istismar müddəti ən azı 50 ildir

İSTİFADƏ SAHƏLƏRİ:
İnşaatın hər növ konstruksiyalarında:
Arakəsmə
Döşəmə
Zəmin
Dam

TEXNONİKOL DAŞ YUNU
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BİTUMLU HİDROİZOLYASİYA
MATERİALLARI
BİTUMLU MEMBRANLAR
Təqdim etdiyimiz Bitumlu Hidroizolyasiya membranları Rusiyanın
Texnonikol zavodunun istehsalıdır. Şüşə-parça, ip və poliester
əsaslı hidroizolyasiya membranları dam örtüklərinin üst və alt
səthlərinin qorunması, özüllərin, tikililərin torpaq altı hissələrinin,
qarajların, tunellərin, körpü və viaduqların hidroizolyasiyası üçün
istifadə olunur. Örtük standartlara uyğun tətbiq olunarsa, 20 ildən
az olmamaq şərti ilə xidmət göstərə bilər.

HİDROİZOL
STEKLOİZOL
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LİNOKROM

UNİFLEKS

TEXNOELAST
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BİTUMLU MASTİKA
Qızdırılmasına ehtiyac olmayan, soyuq halda istifadə olunan
Bitumlu Mastika, dam izolyasiya örtüklərinin təmiri, bitumlu
hidroizolyasiya membranlarının quraşdırılması və həmçinin tikinti
qurğularının hidroizolyasiyası, beton və polad səthlərin
antikorroziya mühafizəsi, nazik divarlı qurğularda səs udma və
antivibrasiya səthlərinin yaradılması, avtomobil kuzası mühafizəsi,
monolit və yığma qurğuların yarıq və tikişlərin doldurulması üçün
və s. məqsədlərlə istifadə olunur.

BİTUMLU PRAYMER
Qızdırılmasına ehtiyac olmayan, soyuq halda istifadə olunan Bitumlu Praymer məhsulu, bitumlu hidroizolyasiya
membranlarının quraşdırılmasından əvvəl səthin hazırlanması üçün nəzərdə tutulmuşdur. Səthin hazırlanması,
hidroizolyasiya məhsullarının məsaməli, kələ-kötür və tozlu səthə möhkəm yapışmasını həyata keçirmək üçün
zəruridir. Praymer səthdəki kələ-kötürlüyü hamarlayır, beləliklə membranın səthə daha möhkəm yapışmasını
təmin edir.

MASTİKA MBKG
Qızdırılaraq istifadə olunan Mastika oksidləşmiş bitum və
kompleks mineral köməkçi materiallar qarışığından ibarətdir.
Səthə kifayət qədər nüfuz etmə qabiliyyətinə, su keçirməzlik və
yapışqanlılıq xüsusiyyətlərinə malikdir. Mastika əsasən, bitumlu
hidroizolyasiya membranlarının (tol) quraşdırılmasında, taxta,
metal, beton, dəmir-beton konstruksiyalarda və müxtəlif boru
sistemlərində hidroizolyasiya işlərində tətbiq olunur.

TEXNONİKOL BİTUMLU HİDROİZOLYASİYA MATERİALLARI
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VENT FASAD
İZOLYASİYA SİSTEMİ
dübel

Müasir zamanın tələblərinə cavab verən və hazırki
cəphə sistemlərindən, texnoloji cəhətdən ən müasiri,
asılma fasad sistemi olan - Vent Fasad sistemidir.
Vent fasad sistemi, binanın yanğından mühafizə
qabiliyyətini artırır, izolyasiya sinifini yüksəldir və
binanı xarici təsirlərdən qoruyur.
Həmçinin inşaatınıza estetik gözəllik bəxş edir.
Şirkətimiz, vent fasad sisteminin bir çox elementlərinin iri idxalçısıdır. Aşağıda onları sadalayacayıq:

1. Daş yunu
2. Yanmaz membran
3. Dübel
4. Yapışdırıcı bant

DAŞ
YUNU
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B
C

fasad
membranı

A

daş yunu

YANMAZ
MEMBRAN

İZOLYASİYA
DÜBELİ

YAPIŞDIRICI
BANT
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YAŞ SUVAQ
İZOLYASİYA SİSTEMİ

daş yunu

Yaş Fasad Sistemi, fasadın izolyasiya materialları
tətbiq edilərək işlənmə texnologiyalarından biridir.
Bu fasad sistemi aşağıdaki üstünlüklərə malikdir:
fasadın istilik izolyasiyası xüsusiyyətlərini artır,
nisbətən yüngül olması, konstruksiyaya olan ağırlığı
azaldır, fasad yanmazlıq sinifinə görə ən yüksək
normalara cavab verir.
Şirkətimiz həmçinin bu sistemə aid olan elementlərin
tamamını Sizə təklif edir:

A

B

C

əlyaf setka

1. Daş yunu
2. Fiber əlyaf tor
3. İzolyasiya dübeli
4. Fasad proﬁlləri

DAŞ
YUNU

dübel

FİBER ƏLYAF
TOR

İZOLYASİYA
DÜBELİ

FASAD İZOLYASİYA MATERİALLARI VƏ AKSESUARLARI

FASAD
PROFİLLƏR
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TEXNİKİ İZOLYASİYA
Şirkətimiz, geniş çeşiddə texniki izolyasiya materiallarını diqqətinizə çatdırır və satışını həyata keçirir. Bazalt
mineralından hazırlanmış texniki izolyasiya materialları mülki və sənayi tipli inşaatlarda, istilik, nəm və
kondensat, səs, zərbə, oddan qorunma və s. kimi məqsədlərlə istifadə edilir.
Əsasən havalandırma kanallarının, texniki qurğuların, istilik avadanlıqlarının, inşaat konstruksiyalarının, buxar
xətlərinin, sobaların, mühəndis kommunikasiya sistemlərinin, müxtəlif çətin geometrik formalara malik
konstuksiyaların, boru xətlərinin, elektrik filterlərinin və s. avadanlıqların izolyasiyasında tətbiq edilir.
Bu tip bazalt texniki izolyasiya materialları +750 0C-yə qədər olan səthlərin izolyasiyasında tətbiq edilə bilər.

Təqdim etdiyimiz növlər:
1. Setkalı, rulon formasında daş yunları
(Müxtəlif sıxlıqlarda və qalınlıqlarda).
2. Alüminium folqa ilə örtülmüş rulon formasında daş yunları
(Müxtəlif sıxlıqlarda və qalınlıqlarda).
3. Alüminium folqa ilə örtülmüş (və yaxud folqasız) plitə
formasında daş yunları (Müxtəlif sıxlıqlarda və qalınlıqlarda).
4. Silindr formasında, müxtəlif diametr və qalınlıqlarda boru
izolyasiyaları (Al. folqalı və folqasız).

DƏMİR-BETON

METAL

HAVA KANALI

Dəmir-beton döşəmə plitələrin
yanğından mühafizəsi

Daşıyıcı metal konstruksiyaların
yanğından mühafizəsi

Hava kanallarının
yanğından mühafizəsi
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AVADANLIQ

BORU KƏMƏRİ

HAVA KANALI

Avadanlıqların
istilik izolyasiyası

Boru kəmərinin
istilik izolyasiyası

Hava kanalının
səs və istilik izolyasiyası

TEXNİKİ İZOLYASİYA
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DRENAJ LÖVHƏSİ
Yüksək sıxlıqlı polietilendən hazırlanmış qabarcıqlı Drenaj lövhəsi
təməldə pərdə divarlarını sudan və nəmdən, təməl izolyasiyasını isə
torpağın mexaniki təsirindən qorumaq üçün istifadə edilir.
Tikinti işlərində torpaq doldurma zamanı təməlin pərdə divarlarını və
təməl izolyasiyasının müxtəlif zədələnmələrdən, o cümlədən tökülən
torpaq qatının basqı yükünün qeyri-bərabər paylanmasından qoruyur.

Rulonun ölçüləri: 2x20 m
Ağırlığı: 400 qr/mt2,
500 qr/mt2, 600 qr/mt2
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Ekstruziya olunmuş polistirol köpüyündən hazırlanmış, yüksək
keyfiyyətli Texnonikol XPS istilik izolyasiya lövhəsi. Yüksək
davamlılığı, sərtliyi və uzunömürlülüyünə görə XPS lövhələri
binaların torpaqaltı hissələrinin, torpaq döşəmələrin, damların,
suvaq fasadların, avtomobil və dəmir yolları tökmələri və hava
limanları qalxma və enmə zolaqlarında istilik izolyasiyası üçün
tətbiq olunur. İstilik izolyasiya lövhəsi istilik izolyasiyası tələb
olunan istənilən sahədə tətbiq oluna bilər.

XPS KÖPÜK
İZOLYASİYA LÖVHƏSİ

XÜSUSİYYƏTLƏRİ:
Yüksək istilik izolyasiya göstəricisi
Minimum su əmiciliyi
Yüksək möhkəmlik
Həcm və forma sabitliyi
Yüksək bioloji dözümlülük

DRENAJ LÖVHƏSİ VƏ XPS KÖPÜK İZOLYASİYA

Mikroorqanizmlərin təsirlərinə davamlılıq
Uzun ömürlülük
Ekoloji cəhətdən təmizlik
Minimum buxar keçiriciliyi
Asan kəsmə və quraşdırılma
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POLİMER MEMBRANLAR
PVC, LDPE, HDPE

NÖVLƏRİ
Sarı siqnal təbəqəli (təməl, tunel və yeraltı
tikililərin hidroizolyasiyasında tətbiq olunur);
Su membranı (bitki köklərinə dayanıqlıdır,
fərqli su hövzələrində tətbiq olunur);
UV dayanıqlı (açıq dam və günəş şüaları
təsiri altında tətbiq oluna bilir);
14
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PVC MEMBRANLAR
İstifadə yerinə görə fərqli qalınlıq, rəng və xüsusiyyətlərə malik,
elastik PVC-dən hazırlanmış Polimer Geomembranlar, təməl, dam,
tunel, su hövzə və anbarların, o cümlədən yeraltı qurğuların hidroizolyasiyasında istifadə olunur.
Yüksək deformasiya və temperatura qarşı yüksək parçalanma
müqavimətinə malikdir. Su keçirmir, çürümür, elastikdir, ekoloji
cəhətdən təmizdir.

Qalınlığı: 1,2-2,0 mm

LDPE, HDPE
MEMBRANLAR
Qalınlığı: 1,0 mm; 1,5 mm; 2,0 mm

PVC, LDPE, HDPE MEMBRANLAR
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EPDM MEMBRAN
EPDM membranı, emal məhsulu olan etilen və
propilendən hazırlanan sintetik kauçukdur.
Kauçuk məshulları arasında, EPDM membranını,
digərlərindən ən çox fərqləndirən cəhəti, baş verə
biləcək yüksək temperatur dəyişiklikləri zamanında
belə, elastikliyini, gərilmə gücü və uzanma elastikliyini saxlamasıdır.
Müxtəlif hava şəraiti, günəş şüaları, ozon, turşular və
məhlullara qarşı müqavimətlidir.

Bu xüsusiyyətlərinə görə, EPDM membranı, aşağıdaki sahələrdə tətbiq edilməsi məsləhət görülür:
Vent fasad sistemlərində pəncərə kənarları, bina təməli, yan pərdə divarları, teras və damlar, gölməçələr,
müxtəlif su hovuzları.
EPDM membranı çürümür, sağlamlığa zərərli heç bir maddələri içərmir və əmələ gətirmir. Yanğın zamanı belə,
EPDM membranı sağlamlığa zərərli maddələr yaratmır.
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GEOTEKSTİL KEÇƏ
Geotekstil keçə - inşaatda, müxtəlif torpaq işlərində, avtomobil və
dəmir yolu magistralların tikintisində, torpaq tikililərin
bərkidilməsində, boru sistemlərinin quraşdırılmasında, landşaft
layihələndirilməsində ayırıcı təbəqə kimi, tikinti çınqılının torpağa
nüfuzunun qarşısının alınmasında, suyun filtrasiya olunmasında,
üst torpaq təbəqələrindən suyun tez axıdılıb yuyulmanın
qarşısının alınmasında, drenaj boruların lillənməsinin qarşısının
alınmasında, torpağın möhkəmləndirilməsində istifadə olunur.

İstehsal sıxlıqları 100 qr/m2 ilə 1000 qr/m2 aralığında dəyişir.
Standart rulon eni 2 m, istehsal sıxlığına görə uzunluğu 50 və ya 100 m olur.
Xüsusi sifariş əsasında layihələr üçün en və uzunluq ölçüləri tələbə uyğun olaraq təyin edilə bilir.

EPDM MEMBRAN VƏ GEOTEKSTİL KEÇƏ
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YAPIŞQANLI PVC LENT
KORROZİYA ƏLEYHİNƏ
BORU İZOLYASİYASI
Ölçülərinə uyğun olaraq Yapışqanlı PVC Lent
magistral qaz və neft kəmərlərinin səthlərinin
korroziyadan qorunması, həmçinin boru sistemlərinin təmiri, montajı və istilik kəmərlərinin hidroizolyasiyası üçün izolyasiya və mühafizə təbəqəsinin
yaradılması məqsədi ilə istifadə olunur.

Eni: 225 mm; 450 mm
Uzunluğu: 100-150 m
Qalınlığı: 0,2-0,6 mm

PVC SU TUTUCU BANTLAR
PVC Su Tutucu Bantlar beton konstruksiyaların
birləşmə yerlərinin izolyasiyası materialıdır.
Bu bantlar standart xarakteristikalara malik olmaqla
yüksək mütəhərriklik və yüksək təzyiqli su axınına
malik, yükü tez dəyişən konstruksiyaların hidroizolyasiyasının etibarını təmin edir.
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KLİMA LÖVHƏSİ
Alüminium folqa ilə örtülü, yüksək sıxlıqlı şüşə yunundan istehsal edilən Klima Lövhəsi, havalandırma və klima
kanallarının çöldən istilik izolyasiyası, içdən isə səs izolyasiyası məqsədi ilə istifadə edilir. Alüminium qatı
kanalların soyuq kanalların izolyasiyası zamanı tərləmənin və kondensatın yaranmasının qarşısını alır.
Alüminium qatı çöl tərəfə tətbiq edilməlidir. Birləşmə yerləri alüminium folqalı bantlar ilə qapanmalıdır. Müxtəlif
qalınılıqlarda və sıxlıqlarda təklif olunur.

CAM YUNU PREFABRİK BORU
Alüminium folqa ilə örtülü, yüksək sıxlıqda şüşə yunundan istehsal
edilən Prefabrik Borular, sənaye borularının, kalorifer, mərkəzi
isitmə və günəş enerjisi təsisatlarının istilik izolyasiyasında,
boruların tərləmə və yaxud donmaya qarşı izolyasiyasında, əlavə
olaraq yüksək təzyiqli su borularında, titrəşimə və səsə qarşı
istifadə edilir. Birləşmə yerləri alüminium folqalı bantlar ilə
qapanmalıdır.

25-100 mm ət qalınlıqlarında və
13-356 mm diametrlərdə təklif olunur.

Yəksək istilik izolyasiyası
Yanğın təhlükəsizliyi
Asan və sürətli quraşdırma
Səs və titrəşim izolyasiyası
MÜXTƏLİF İZOLYASİYA MATERİALLARI
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KAUÇUK KÖPÜK
İZOLYASİYASI
ODE Kauçuk Köpük İzolyasiya materialı isitmə, soyutma və
havalandırma sistemlərində və həmçinin digər mexaniki
kommunikasiya sistemlərində istilik, nəm və səs izolyasiya
məqsədi ilə istifadə olunur. Əsasən havalandırma kanallarının,
mexaniki qurğuların, boru xətlərin izolyasiyasında istifadə olunur.

GÖSTƏRİCİLƏRİ:
İstilik ötürmə qabiliyyəti: 0,033 Vt/m*K(10C)
İşçi temperatur: -200 - +850 C
Qalınlığı: 6 mm; 10 mm; 13 mm;
19 mm; 25 mm; 32 mm; 50 mm
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AKUSTİK SÜNGƏR
Rulon və lövhə şəklində istehsal olunur və tamamilə yazmazdır. Yüksək
sıxlığı və xüsusi quruluşu hesabına, yüksək səs boğuculuq
xüsusiyyətlərinə malikdir. Poliuretandan istehsal olunan, Aakustik
İzolyasiya Süngəri, səsin izolyasiyası və akustikanın düzgün təşkil
olunması tələb olunan bütün sahələrdə istifadə oluna bilər.
Piramida və yumurta qabı formasında olan tipləri lövhə halında istehsal
edilir. Həmçinin düz rulon formasında istehsal olunan növü də
mövcuddur. Düz rulon halında olan növü əsasən havalandırma kanalının
səs izolyasiyası üçün, piramida və yumurta növləri isə səs yazma
studiyalarında istifadə edilir.

Əsasən sənaye tipli obyektlərdə, musiqi salonlarında,
səs yazma studiyalarında, generator otaqlarında,
idman zallarında, əyləncə mərkəzlərində istifadə edilir.

PE KÖPÜK LÖVHƏSİ
Alüminium folqalı PE Köpük İzolyasiya Lövhələri, istilik izolyasiyası
tələb olunan istənilən yerdə tətbiq edilər bilər.
Alüminium qatı isə, soyuq və isti havanın təması nəticəsində
yarana biləcək tərləmənin qarşısının alınmasına imkan yaradır.
Əsasən “isti döşəmə” istilik sisteminin tətbiqi zamanı, boruların
altından istilik izolyasiyası məqsədi ilə tətbiq edilir.

Qalınlığı: 3 mm; 5 mm; 10 mm
Uzunluğu: 50 mm; 100 mm

KAUÇUK İZOLYASİYA VƏ SƏS İZOLYASİYASI MATERİALLARI
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OSB PLİTƏLƏR
OSB Plitələr yüksək möhkəmliyə malik olub, suya, zərbəyə,
yanğına, yüksək rütubətə davamlı, ev və çöl şəraitində nəm
çəkməyən taxta plitələrdir. Onun istehsalında yüksək təzyiq və
temperaturda preslənmiş iynəyarpaqlı ağacların yastı qırıntılarından və yapışqan rolunu oynayan suya davamlı qətrandan istifadə
edilir. Çoxqatlı birləşmə ölçünün sabitliyini və möhkəmliyini təmin
edir.
Məhsulun şişmə ehtimalı yoxdur. Yüksək saxlayıcılıq qabiliyyəti - əyilməyə, sıxılmağa və genişlənməyə imkan
vermir. Deformasiyaya qarşı çox dözümlüdür. Adi ləvazimatlar vasitəsi ilə çox rahat kəsilir və bərkidilir. Laklamaq
və adi taxta yapışqanları ilə yapışdırmaq olar. Düz, hamar və boşluqsuz strukturu vardır.

İSTİFADƏ SAHƏLƏRİ:
Taxta konstruksiyalı ev tikintisi
Dam örtüyü
Divar örtüyü
Döşəmə və döşəmə altı
Sendviç panel
Opalubka (çıxmayan, fundament, bloklar)

Anbarlar
Mebel elementləri
Reklam şitləri
Tikinti ərazilərinin hasarlanması
Rəflər və stellajlar
Dekorativ panellər

Ölçüləri:
En və uzunluğu: 1250 × 2500 mm
Qalınlığı: 10 mm; 12 mm; 15 mm; 18 mm; 20 mm; 25 mm
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BETOPAN

Qalınlığı: 6 mm; 8 mm; 10 mm; 12 mm
Ölçüləri: 1250*2500 mm

BETOPAN (FİBERSEMENT LÖVHƏLƏR)
Fibersement Lövhələr inşaat konstruksiyalarının hər növ xarici səthlərinin (fasadlarının) üzlənməsi məqsədi ilə
istifadə edilir. Üstün özəlliklərə malik selulozik liflər ilə möhkəmləndirilmiş, sement əsaslı lövhələrdir. Təqdim
etdiyimiz fibersement lövhələr tamamilə təbii maddələrdən istehsal olunur, ətraf mühit və insan sağlamlığı
üçün tam olaraq zərərsizdir. İstifadə edilən səthin özəlliklərinə və xüsusiyyətlərinə görə fibersement lövhələr
asanlıqla alətlər vasitəsi ilə işlənə bilinir və asan quraşdırılır. Məhsul tamamilə yanmazdır və A1 yanmazlıq
sinifinə aiddir.
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LAMİNASİYALI, QARA,
BETON-QƏLİB FANERİ
Yüksək su qovuculuq qabiliyyətinə malik Laminasiyalı Qara Fanera,
şaquli və üfuqi beton qəliblərində çox dəfəli istifadə üçün nəzərdə
tutulmuşdur. Üzərindəki xüsusi ölçülərlə çap olunmuş tor-naxış
fanerin işarələnməsinə və biçiminə yardımcı olur, armaturların
qoyulmasında orientir rolunu oynamaqdadır və bu nəticə etibarı
ilə ustanın əmək sərfiyyatını minimuma endirir. Faner özəl su
qovucu boya ilə işlənmişdir. Fanerin üstü dağılmaya davamlı
material ilə örtülmüşdür və bu da faneri çox dəfəli istifadə üçün
yararlı edir.

Ölçüləri:
15-18 mm, 1220*2440 mm

FK FANERLƏR
FK markalı fanera, xüsusi hazırlanmış şpon ağac qatlarından, bir-birinə yapışdırılma yolu ilə hazırlanmış, çox
qatlı inşaat materialıdır. Faneranın möhkəm olması üçün, şpon qatları üst-üstə elə birləşdirilir ki, qatların lifləri
bir-birinə perpendikulyar yerləşsin. FK markalı fanera rütubətə davamlı olduğundan, inşaatın daxili
konstruksiyalarında istifadəsi məsləhət görülür.

Ölçüləri: 6-20 mm, 1525*1525 mm

MÜXTƏLİF FANER NÖVLƏRİ
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SERAMİK YUNU
Seramik Yunu - əlahiddə temperaturlara davamlı
xüsusi texniki izolyasiya materialıdır. +14300 C-yə
qədər dözümlülüyü olan yeganə izolyasiya
materialıdır. Alüminium, silis, sirkonium və digər
zərərsiz maddələrin əridilib, birləşdirilməsi
nəticəsində əldə edilir. Zərərli kimyəvi elementlər
içərmədiyi üçün, insan sağlamlığı üçün heç bir mənfi
təsiri yoxdur. Yanması zamanı, heç bir iy ifraz etməz,
duman çıxartmaz.

Ölçüləri:
25 mm qalınqlıq - 7200 mm*610 mm
50 mm qalınqlıq - 3600 mm*610 mm

İSTİFADƏ SAHƏLƏRİ:
Sənaye sobalarında
Bacaların izolyasiyasında
Keramika-şüşə sənayesində
Dəmir-polad sənayesində
Poladəritmə sənayesində

BETOPAN VƏ SERAMİK YUNU

Sement sənayesində
Yanğından mühaﬁzə qapılarının istehsalında
Yanğından qorunma
Xüsusi yüksək temperatur tətbiq
edilən sahələrdə
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XIRDAVAT
KƏSMƏ DAŞLARI
Kəsmə Daşları əsasən müxtəlif polad məmulatlarının kəsimi üçün
nəzərdə tutulmuşdur. Tərkibində dəmir, kükürd və xlor olmayan
kəsmə daşları, kəsiləcək materialın emalı zamanı onun
çirklənməsinin və “yanmasının” qarşısını almağa imkan verir.

Ölçüləri: 115/1.0 mm,
115/2.5 mm, 230/1.6 mm,
230/1.9 mm, 230/2.5 mm

ASQI PİMİ
Asqı PİMi cam yunu, daş yunu, poliester, poliuretan,
klima lövhəsi kimi izolyasiya materiallarının müxtəlif
düz səthlərə quraşdırılması üçün istifadə edilir.

Uzunluğu: 40 mm; 60 mm;
80 mm; 100 mm; 120 mm.

DƏMİR TORLAR
Sinklənmiş Suvaq Toru inşaatın suvar işlərində tətbiq olunur. Tor,
tikintinin fasad işlərinin görülməsi zamanı, fasadın suvağının
möhkəmləndirilməsi məqsədi ilə istifadə olunur.
Tor tətbiq olunmadıqda, suvaqda çatlar yarana bilər, bu da inşaat
zamanı yol verilməzdir. Çatlar periodik temperatur dəyişiklikləri
zamanı yarana bilər. Həmçinin bu torlar inşaatda beton
konstruksiyaların daxilində, tavan və zəmin qatlarında möhkəmləndirici kimi tətbiq olunur.
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İNTERYER
(MALYAR) TORU
Bautex Profi Ştukatur – daxili suvaq üçün nəzərdə tutulmuş, şüşə əlyaf
suvaq torudur. Suvaq qatlarının hamarlanması, suvaqda çatların
yaranmaması, tavan və divarların təmiri, qapı və pəncərə “otkoslarının”
işlənməsi məqsədi ilə istifadə edilir. Bautex torları nəmə dayanıqlıdır,
temperatur təsirinə qarşı dözümlüdür. Toksiki maddələr içərmir, zərbəyə
qarşı dayanıqlıdır. Şüşə əlyaf torlar müxtəlif materiallar ilə birlikdə tətbiq
edilir: alçıpan, beton, betopan, kərpic və s.

DƏRZİBAND
Özündən yapışqanlı möhkəmləndirici Dərziband
bandı, şüşə əlyaf materialından istehsal olunur. Suvaq
və astar, üz yapışdırıcılarının iki səthin birləşmə
hissələrində, künclərdə möhkəm tutunması üçün
istifadə edilir.

XIRDAVAT
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BANTLAR
KAUÇUK CONTA
Kanal Contası su, toz, duman, yağ kimi kənar maddələrin
havalandırma kanallarında, kanal flanş sistemlərində sızmalara
qarşı istifadə olunur. Kanalda yarana biləcək səs və gurultunun
ətrafa yayılmasının qarşısını alır.
Eyni zamanda kanal izolyasiyasında tətbiq edilən kauçuk köpük
lövhələrin birləşmə yerlərinin qapanması üçün istifadə edilə bilir.

Eni: 35 mm; 50 mm; 75 mm; 100 mm
Qalınlığı: 3 mm

NEOPREN CONTA
İstilik, toz, səs və vibrasiyadan qoruyucu örtük kimi istifadə olunur.
Yüksək sıxılma tələb olunan yerlər üçün əla vasitədir. İstiliyə qarşı
müqaviməti yüksəkdir. Daimi olaraq 1000 C-yə tab gətirə bilər.
Deformasiyaya asanlıqla uğramır, zərbələrə davamlıdır.

Eni: 13 mm; 15 mm; 35 mm;
50 mm; 75 mm; 100 mm
Qalınlığı: 5 mm

BAĞLANMA BANTI
Yüksək yapışqanlığa malik, sərt və dözümlü, skoç məhsulumuz,
inşaat və məişətdə müxtəlif təyinatlı işlərdə istifadə edilər bilər.

Eni: 50 mm
Uzunluğu: 100 m; 170 m
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AĞ/QARA BANT
Kauçuk əsaslı, qapışqanlı, plastifikatlaşdırılmış PVCdən hazırlanan Ağ və Qara Bantlar, kauçuk köpük və
plastik izolyasiya məhsullarının birəşmə yerlərinin
qapanması üçün istifadə edilir. Ağ bant əsasən
kondisionerləşmə sistemlərində tətbiq edilir.

Eni: 50 mm
Qalınlığı: 130 mkm

ALÜMİNİUM BANT (sadə və ipli)
Yapışqanlı Alüminium Folqalı Bantlar, əsasən alüminium folqa ilə
örtülmüş müxtəlif materialların tətbiqi zamanı, birləşmə
yerlərindən sızmaların qarşısını almaq və birləşmə yerlərinin
qapanması məqsədi ilə istifadə edilir.

Eni: 50 mm; 75 mm; 100 mm
Qalınlığı: 30 mm
BANTLAR

29

SHİNGLAS
ELASTİK DAM ÖRTÜYÜ

SHİNGLAS
Şirkətimiz Texnonikol markasına aid Shinglas elastik dam örtüyü sistemlərinin Azərbaycanda rəsmi
nümayəndəsi və idxalçısıdır. Həmçinin bu elastik dam örtüyü sistemlərinin tətbiqi zamanı lazım olan digər
köməkçi material və aksesuarların idxalını və satışını həyata keçiririk. Təqdim etdiyimiz dam örtüyü materialları
və aksesuarları ilə Sizləri tanış edirik.
Texnonikol elastik dam örtüyü materiallarının istehsalında dünya liderlərindən biridir. Çox geniş çeşiddə dizayn
və çalarlarda örtüklər təklif edir.
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Çeşid sıramız çox geniş olduğu üçün, kataloqumuzda bəzilərini nümunə kimi yerləşdirə bilirik.
Digər çeşidləri ilə tanış olmaq üçün, menecerlərimiz ilə əlaqə saxlamağınızı xahiş edirik.

KONYOK
VƏ KARNİZ ZOLAĞI

DAM ÖRTÜYÜ SİSTEMLƏRİ
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YAPIŞQANLI
İZOLYASİYA XALÇASI

ANDEREP ULTRA
(2.3 KQ/M2)
ENDOVA XALÇASI
(ARA NÖVÜ)
Rənglər:
Dam örtüyünün rənglərinə uyğun
müxtəlif rənglərdədir.
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HAUBERK
FASAD KİRƏMİTİ

Hauberk – yeni nəsil fasad kirəmitidir və fasad üzləməsində tətbiq olunur. Ən son texnologiyaların tətbiq
edilməsi ilə istehsal olunan bu yeni nəsil fasad üzləmə materialı, yüksək hermetikliyi, korroziya və temperatur
dəyişikliyinə qarşı davamlılığı, uzunömürlülüyü ilə seçilir. Müxtəlif dizayn və rəng seçimlərinin mövcudluğu, Sizə
ən müxtəlif zövqlərə uyğun seçimlər təqdim edir. Hauberk Sizin evinizin özəl və heyrətamiz görünməsinə
köməklik edəcəkdir.
Sizi seçimlərin bəziləri ilə tanış olmağa dəvət edirik. Rəng və modellər haqqında daha ətraflı məlumat almaq
üçün, şirkətimizin menecerləri ilə əlaqə saxlamağınızı xahiş edirik.

DAM VƏ FASAD ÖRTÜYÜ SİSTEMLƏRİ
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YAPIŞDIRICI
MASTİKA

Kartric 310 ml
Vedrə 3,6 kq

SİNKLİ MİSMAR
Ölçüsü: 30*3.5 mm

ELASTİK HERMETİZASİYA
LENTİ SWEETONDALE
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PROFİLLƏR
Hər layihənin fasadı individual, mürəkkəb və fərqli geometrik
formalardan ibarət olur. Pəncərə və qapı üçün fərqli boşluqlar,
xarici və daxili dönmələr, divar birləşmələri və son qat sistemlərinə
görə hər bir tikili müxtəlifdir. Bundan başqa fasadın son eksteryer
görünüşü sütunlarla, arka və digər növ arxitektur elementlərlə
bəzədilə bilər. Fasadda istilik izolyasiya sistemini düzgün yerinə
yetirmək üçün, yuxarıda sadalanan bütün nüansları nəzərə
almaqla, müxtəlif növ Profillərin istifadəsinə zərurət yaranır. Bu
profillərin hər birinin öz təyinatı və xüsusiyyətləri vardır.

OTURACAQ
PROFİLİ

FUQA
PROFİLİ

PƏNCƏRƏ TƏMAS
PROFİLİ

KÜNC
PROFİLİ

SUVAQ KÜNC
PROFİLİ

DAMCILIQ
PROFİLİ

ELASTİK KÜNC
PROFİLİ

TORLU KÜNC
PROFİLİ

DEFORMASİYA
PROFİLİ

PROFİLLƏR
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