
‘DOĞRUSU’

Özellikler: • A1 (hiç yanmaz) yangına tepki sınıfı ile yangın yönetmeliğine uygun 
şekilde güvenle uygulanır. • İdeal ısı iletkenlik değeri (λ D = 0,035 W/mK) ile yüksek 
ısıl direnç gösterir. • Tüm ısı yalıtım sistemleriyle uyumludur. • Düzgün yüzey yapısı 
ile sıyırma gerektirmez. • Hem dikeyde hem de yatayda kolay kesilir. • Pencere 
kenarlarında dübelsiz uygulama imkanı sağlar. • İdeal levha ölçüleri ile daha hafif, 
daha kolay ve daha hızlı uygulama imkanı sunar. • Düşük su emme değeri ile yüksek 
su iticilik gösterir. • İleri teknoloji ile tam boyutsal kararlılıkta üretilir. • TS EN 13162 
Taşyünü ürün standartlarına uygun olarak üretilmektedir.

Depolama: Serin ve havalandırılmış bir ortamda, direkt güneş ışığından, solvent, tiner vb. ürünlerden ayrı olarak paletler 
üzerinde depolanmalıdır. Yağıştan korunmalıdır.

Uyarı: Yağış görmüş taşyünü levhalar tamamen kurumadan üzerine uygulama yapılmamalıdır.

Uyarılar: • Ürünler paketli olarak saklanmalıdır. • Paletler üst üste koyulmamalıdır. • Ürünün üstüne basılmamalıdır.                  
• Depolama alanları kapalı olmalıdır.

Uygulama: • Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik’in ilgili maddesine göre, dış cephesi zor alevlenici 
malzeme veya sistemden oluşan, yüksekliği 6,5-28,5 metre olan binalarda, pencere ve benzeri boşluklarının yan 
kenarlarında en az 15 cm ve üst kenarında  en az 30 cm eninde hiç yanmaz malzeme ile yangın bariyerleri oluşturulmalıdır. 

Dalmaçyalı Stonewool Barrier
Taşyünü Yangın Bariyeri

Dalmaçyalı Taşyünü Yangın Bariyeri, taşyünü levhaları oluşturan liflerin dikey yönlenmesiyle 
elde edilen, yangın yönetmeliğine uygun olarak, pencere ve kapı boşluklarında ısı ve 
yangın yalıtımı sağlamak amacıyla kullanılan, tüm ısı yalıtım sistemleriyle uyumlu, yüksek 
teknik özelliklere sahip, düzgün yüzeyli, lamella formunda taşyünü levhadır.

TEKNİK ÖZELLİKLER BEYAN BİRİM SINIF STANDART

Isı İletkenlik Katsayısı (λ D) 0,035 (W/mK) - TS EN 12667

Boy Toleransı ±%2 mm L2 TS EN 822

En Toleransı ±%1,5 mm W2 TS EN 822

Kalınlık Toleransı (-1,+3) mm T5 TS EN 823

Kısa Süreli Su Emme (24 saat) ≤1 kg/m2 WS TS EN 1609

Uzun Süreli Su Emme ≤3 kg/m2 WL(P) TS EN  12087

Su Buharı Difüzyon Direnci 1 µ - TS EN  12086

Yangına Tepki Sınıfı Hiç yanmaz - A1 TS EN 13501-1

Ambalaj PE film içinde paletli - - -

Boyut (En x Boy) 15 x 100 cm - -

Kalınlık 4, 5, 6, 8 cm - -

* Bu teknik föy genel şartlar dikkate alınarak hazırlandığından yukarıda yeterli bulunmayan detaylar için teknik destek müdürlüğümüze danışınız.  Aksi takdirde bilgi 
yetersizliği üretici firmaya sorumluluk yüklemez. Bu bilgilerin değiştirilme hakkı firmamızca saklıdır. Gerektiğinde ürünlerin  sağlık-güvenlik-taşıma riskleri ve önlemleri ile 
ilgili ayrıntılı bilgilere Malzeme Güvenlik Bilgi Formundan ulaşabilirsiniz.

Bu ürün TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS ISO 45001, TS EN ISO 50001, TS ISO 10002, TS EN ISO/IEC 27001 standartları 
uygunluk belgesine sahip Betek A.Ş. tarafından üretilmektedir.


