


ISI YALITIMINI 
YATIRIMA 

DÖNÜŞTÜRÜN!

NEDENISI YALITIMI
MANTOLAMA



Yapılarda ısı kayıp ve kazançlarının sınırlandırılması için yapılan işleme 
“ISI  YALITIMI” denir. Teknik olarak, ısı yalıtımı farklı sıcaklıktaki iki ortam 
arasında ısı geçişini azaltmak için uygulanır. Isı yalıtımı yaparak binanın 
ömrünü uzatmak kullanıcıya sağlıklı, konforlu mekanlar sunabilmek ve 
bina kullanım  aşamasında yakıt ve soğutma giderlerinde büyük kazanım 
sağlamak mümkündür. 

Uygulanan ısı yalıtım sisteminin 
sağladığı enerji tasarrufu 

sayesinde ısı yalıtım maliyetinizi 
ortalama 3 ile 5 yıl içerisinde 

karşılayacağınızı
 biliyor muydunuz?

ISI YALITIMINI 
YATIRIMA 

DÖNÜŞTÜRÜN!



ISI YALITIMIN FAYDALARI

Kalıcı Enerji Tasarrufu
Dış cephenize uygulayacağınız doğru bir ısı yalıtım sistemi ile ortalama %50 
oranında enerji ve yakıttan tasarruf ederek, hem ülke ekonomisine hem de kişisel 
tasarrufunuza katkı sağlayabilirsiniz.

Sağlıklı ve Konforlu Yapılar
Isı yalıtımı ile evlerde ısı odalar içerisine dengeli bir şekilde dağılır.
Bu sayede hijyenik sorunlar oluşmaz ve aileniz ile birlikte sağlıklı,
mutlu ve güvenli binalarda yaşarsınız.

Enerji Verimli Binalar
Dalmaçyalı Isı yalıtım Sistemleri ile yenilenen binalar hem uzun ömürlü tasarruf ile
tanışıyor, hem de ekstra bedel ödemeden ısı yalıtımının da katkısı ile daha yüksek 
bir sınıfta enerji kimlik belgesine sahip oluyor.



Estetik Yapılar
Dalmaçyalı Isı Yalıtım Sistemi ile eskimiş, yıpranmış ve solgun binalarınızın 
yüzü yenilenerek binalarınızın cephelerini hayallerinizdeki estetik ve güzelliğe 
kavuşturabilirsiniz.  

Güvenli Yapılar
Mantolama ile cephelerinizin dış etkenlere karşı yıpranmasının önüne geçebilir, 
binanızın yapısal olarak çok daha uzun yıllar ayakta kalmasını sağlayabilirsiniz.



Ülke Ekonomisine Katkı
Tekniğe uygun ısı yalıtım uygulaması ile ortalama % 50 enerji tasarrufu sağlayarak 
her yıl ülke olarak harcadığımız enerji masraflarımızı yarı yarıya azaltmak 
mümkündür.

ISI YALITIMI İLE 
4 MEVSİM TASARRUF 4 MEVSİM KONFOR

Binalarda kullanılan enerjinin  yaklaşık 
%80’i ISITMA ve SOĞUTMA ihtiyaçları için 

tüketilmektedir. Bu enerjinin verimli  ve etkin bir 
şekilde kullanılması ancak ısı yalıtımı ile sağlanabilir.  

Amaç tasarrufsa en fazla ısı kaybının olduğu 
dış cepheyi yalıtmak en etkili tedbirdir.



ISI YALITIMI İLE 
4 MEVSİM TASARRUF 4 MEVSİM KONFOR

Sağlık ve Konfor
Yaşadığımız alanlardaki ısı farkları  yoğuşma, küf ve mantar oluşumuna yol 
açabilir. Bu durum astım, grip vb. üst solunum yolları rahatsızlıklarına sebebiyet 
verebilir. Isı yalıtımlı evlerde ısı odalar içerisine dengeli bir şekilde dağılır. Bu 
şekilde hijyenik sorunlar oluşmaz ve duvarlarınızda hem sağlığınızı hem de 
gözünüzü rahatsız edici görüntüler yaşanmaz.

İç ortam sıcaklığının 
maksimum 26°C, minimum 24°C 

seviyelerinde olması öngörülmektedir.* 

Bu şartları sağlamak ve sürdürmek için de
 en faydalı uygulama ısı yalıtımıdır!

* Kaynak: Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 



ISI YALITIMI İLE
ENERJİ VERİMLİ BİNALAR

Enerji kimlik belgesi asgari olarak binanın enerji ihtiyacı, enerji  tüketim 
sınıflandırması, yalıtım özellikleri,  ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile 
ilgili bilgileri içeren bir belgedir.

Yüksek enerji performansına sahip enerji kimlik belgesi alınabilmesi için doğru Isı 
yalıtım kalınlığı ve  sistemi seçilmelidir.

Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğine göre 01.01.2020 tarihi itibari ile tüm 
yapılarda enerji kimlik belgesi alınması zorunludur. Enerji kimlik belgesi 10 yılda 
bir yenilenmelidir.



ISI YALITIMI İLE
ENERJİ VERİMLİ BİNALAR

ISI YALITIMI İLE
ESTETİK ve GÜVENLİ YAPILAR

Dalmaçyalı Isı Yalıtım Sistemi ile eskimiş, yıpranmış ve solgun binalarınızın yüzü 
yenilenir. Üstün Dalmaçyalı ısı yalıtım performansı ile binalarınızın cepheleri 
hayallerinizdeki estetik ve güzelliğe kavuşur. Dalmaçyalı Isı Yalıtım Sistemi  
alternatif  renk ve dekoratif seçenekleriyle zevkinize uygun en yaratıcı çözümleri  
sunarak aileniz ile birlikte sağlıklı, mutlu ve güvenli binalarda yaşamanızı sağlar.

Ağaç Doku Kaya Doku Şerit Doku Toprak Doku Quartz Doku

Dekoratif Kaplama Alternatifleri

İnce Tane Doku
(1,5 mm)

Tane Doku
(2 mm)

Çizgi Doku
(3 mm)

Grenli Doku

Magic Fine 
ve Quartz 

Serisi

Mineral 
ve Grenli 

Kaplamalar 
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ISI YALITIMI
YOL HARİTASI

1

2

3

4

5

Karar Alma
634 sayılı kat mülkiyeti kanuna göre; 
Bina sakinlerinin % 51 oranında ısı yalıtımı yaptırma kararı alması durumunda 
karar defterine işlemesine takiben süreç başlar. 

Satış Öncesi Hizmetler
Çağrı merkezi ve web sitemiz üzerinden keşif  talebi yaparak ücretsiz keşif 
hizmetimiz ile termal kamera ölçüm hizmetimizden faydalanabilirsiniz.

Kaliteli ve Doğru Ürün Seçimi
Isı yalıtım sisteminin performansı, kullanılan malzemelerin kalitesi ve bu 
malzemelerin birbiri ile uyumu çok önemlidir. Bu performansı Avrupa ve Türkiye
standartlarında belgeleyen sistemler hem enerji tasarrufunu hem de uzun
yıllar dayanaklılığı sağlayabilir.

Teklif Aşaması
Isı yalıtım tekliflerini değerlendirirken tercih edilen ürünlerin paket sistem olarak 
ilgili standartlara uygunluğu ile binanızın teknik ve görsel ihtiyacına yönelik 
olduğu mutlaka kontrol edilmelidir.

Satış Sonrası Hizmetler
Dalmaçyalı Isı Yalıtım Sistemini tercih ettiğinizde binanızın enerji kimlik belgesini 
ücretsiz* alabilirsiniz.  Ayrıca paket sistem kullanımına göre 10 yıla varan ürün 
garantisinin yanında 2 yıla varan sigorta hizmetimizden de faydalanabilirsiniz.*

*Detaylı bilgi için

www.filliboya.com



ISI YALITIMINDA 
DOĞRU MARKA TERCİHİ

Binanıza ısı yalıtımı yaptırmaya karar vermeden önce doğru bir ısı yalıtım sistemi 
ve doğru uygulamacı seçilmesi  kritik derecede önemlidir.

Dalmaçyalı Isı Yalıtım Sistemi binanızın ısı yalıtım ihtiyaçlarına uygun olarak 
alternatifli çözümler sunmaktadır.  Bu çözümlerin tespiti için 
Satış Öncesi Hizmetlerimizden Yararlanabilirsiniz. 

UNUTMAYIN ISI YALITIM 
BİR KERE YAPTIRILIR!

KOLAY ÖDEME AVANTAJLARI

Size özel kredi seçenekleri ile  en avantajlı faiz oranları ve 60 aya varan vade 
fırsatlarından yararlanarak siz de binanızı Dalmaçyalı Isı Yalıtım Sistemleri 
uzmanlığı ile yalıtabilirsiniz. 

ÜCRETSİZ KEŞİF HİZMETİ

Binanızı  ısı yalıtım yaptırmaya karar vermeden önce ücretsiz keşif 
hizmetimiz ile sizlere binanıza özel sunacağımız çözümlerden 
faydalanabilirsiniz.

www.filliboya.com



ISI YALITIMINDA 
DOĞRU MARKA TERCİHİ

ISI YALITIMI UZMANLIK İSTER
TECRÜBE İSTER!

ISI KAYBI ÖLÇÜM HİZMETİ

Binanızda termal kamera ile ölçüm yaparak ısı kaybının yaşandığı noktaları tespit 
ediyor ve sonrasında binanıza özel hazırlamış olduğumuz rapor doğrultusunda 
sizler için en avantajlı çözüm önerilerimizi sunuyoruz.

ISI YALITIM BİLİNÇLENDİRME TOPLANTILARI

Ülkemizdeki ısı yalıtım bilincinin artması için her yıl binlerce tüketicimiz ile 
buluşarak bilinçlendirme toplantıları gerçekleştiriyoruz.



Seçtiğiniz firma ısı yalıtımı sistemi üretiyor mu?

ISI YALITIMINDA 
KALİTELİ VE DOĞRU ÜRÜN SEÇİMİ

FİLLİ BOYA
GERÇEK BİR 
ISI YALITIM

ÜRETCİSİDİR!

BETEK, 2003 yılından beri satışını gerçekleştirdiği yaklaşık 175 milyon m2 
ısı yalıtım sistemi ile, sektöre yön vererek kalıcı bir etki bıraktı. 

Betek ürünleri ile  1,85 milyon konutta 175 milyon m2 ısı yalıtım uygulaması 
yapılarak yıllık yaklaşık 17 milyon ton karbondioksit eşdeğeri sera gazı 
tasarrufu ile birlikte 12 milyar TL değerinde doğalgaz tasarrufu elde edilmiştir. 

Dalmaçyalı Isı Yalıtım 
Sistemlerinin tüm ana 

bileşenleri Betek Tesislerinde 
Yüksek Betek Standartlarında 

üretilmektedir. 

GEBZE TESİSLERİ

KAYSERİ TESİSLERİ

BALIKESİR TESİSLERİ



Isı yalıtım sisteminin performansı, kullanılan malzemelerin kalitesi ve bu 
malzemelerin birbiri ile uyumu çok önemlidir. Bu performansı Avrupa ve Türkiye 
standartlarında belgeleyen sistemler hem enerji tasarrufunu hem de uzun yıllar 
dayanaklılığı sağlar.

Dalmaçyalı Isı Yalıtım Sistemini oluşturan her ürün sayısız Ar-Ge çalışmaları ile
ısı yalıtımında en yüksek performansı gösterecek şekilde Avrupa standartlarına
uygun olarak üretilmiştir. Dalmaçyalı Isı Yalıtım Sistemi, Türkiye’de TS EN 13499
ve TS EN 13500 ısı yalıtım sistem standartlarına uygunluk belgesi ile Avrupa
teknik onay kuruluşu “EOTA” tarafından verilen ETAG 004 yaşlandırma 
testlerine uygun olarak üretilmektedir. 

Tercih ettiğiniz sistem standartlara uygun mu?

 TS EN 13499  TS EN 13500

ISI YALITIMINDA 
KALİTELİ VE DOĞRU ÜRÜN SEÇİMİ



DALMAÇYALI SİSTEM ÇÖZÜMLERİ

Isı yalıtım sisteminin performansı, kullanılan malzemelerin 
kalitesi ve bu malzemelerin birbiri ile uyumu çok önemlidir. 

Dalmaçyalı İdeal Carbon Isı Yalıtım Levhası 
farkı ile üstün yalıtım performansı

Isı yalıtım sistem ve ürün
standartlarına tam uyum

Yüksek nefes alma performansı

Yapı fiziğine uyumlu esneklik

Standartlara uygun darbe dayanımı

Son kat dekoratif çözümler

Dalmaçyalı SW035 Taşyünü Isı Yalıtım Levhası
farkı ile %10*’a varan daha üstün ısı yalıtım 

Yüksek Isı yalıtımının yanında ses ve 
yangın yalıtım performansı

Üstün su iticilik performansı

Isı yalıtım sistem ve ürün 
standartlarına tam uyum

Yüksek nefes alma performansı

Yapı fiziğine uyumlu esneklik

Standartlara uygun darbe dayanımı

Son kat dekoratif çözümler

ÜSTÜN ISI YALITIM PERFORMANSI ÜSTÜN ISI VE YANGIN YALITIM PERFORMANSI

Dalmaçyalı Sistem Stonewool Sistem

* *Mantolama için kullanılan standart 150 kg/m3 ve TR15 tipindeki 
taşyünü levhaların ısı yalıtım sınıflarına göre %10’a varan daha 
yüksek ısı yalıtım performansı sağlar.



DALMAÇYALI SİSTEM ÇÖZÜMLERİ

Dalmaçyalı Isı Yalıtım Sistemi ürünleri birbirine uyumlu 
olarak aynı tesislerde üretilmekte ve test edilmektedir.

Dalmaçyalı Double Carbon Isı Yalıtım Levhası 
farkı ile yüksek yalıtım performansı

Standartlara göre 5 kata kadar daha 
yüksek darbe dayanımı  

Maksimum 10 metreye kadar dübelsiz
uygulama imkanı 

Isı yalıtım sistem ve ürün
standartlarına tam uyum

Yüksek nefes alma performansı

Yapı fiziğine uyumlu esneklik

Son kat dekoratif çözümler

Dalmaçyalı Isı Yalıtım Levhaları farkı ile 
üstün yalıtım performansı

Standartlara göre 5 kata kadar 
daha yüksek darbe dayanımı  

Kullanıma hazır ürünler ile kolay, 
pratik ve hızlı uygulama

Prefabrik ve hareketli cepheler ile
tam uyumlu esneklik

Isı yalıtım sistem ve ürün 
standartlarına tam uyum

Standartlara uygun nefes alma performansı

Son kat dekoratif çözümler

YÜKSEK ISI YALITIMI VE DARBE DAYANIMI ÜSTÜN ISI YALITIMI İLE
HIZLI  VE PRATİK UYGULAMA

Double Carbon Sistem Organic Sistem



i

ISI YALITIMINDA 
DOĞRU ÜRÜN SEÇİMİ ve KALİTE

Isı yalıtımında üstün performansa Doğru Isı Yalıtım Levhası, 
Doğru Yalıtım Kalınlığı ve Doğru Isı Yalıtım sistemi ile ulaşabilirsiniz.

Dalmaçyalı İdeal ve Double Carbon ısı yalıtım levhaları, sahip oldukları teknoloji ile klasik beyaz
polistren levhalara oranla %30’ a varan daha yüksek yalıtım performansına sahiptir.

DALMAÇYALI ISI YALITIM LEVHA AYRICALIKLARI

4Garantili ısı iletkenlik katsayısı
4Yüksek uygulama performansı
4İdeal basma dayanımı
4Kalıcı gönye kararlılığı
4Yüzeysel düzgünlük
4Yüksek su buharı geçirgenliği

Dalmaçyalı İdeal Carbon Isı Yalıtım 
Levhası, sahip olduğu yüksek ısı yalıtım 
performansının yanında, klasik karbonlu 
levhalara göre uygulama yönünden de 

avantajlar sunar.

Dalmaçyalı Double Carbon Isı Yaltım 
Levhası, yeni nesil hammaddeler ile 
güçlendirilmiş ısı yalıtım performansı 

sayesinde levha kalınlığını arttırmadan 
daha yüksek tasarruf imkanı sunar. 

 

DOUBLE CARBON
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ISI YALITIMINDA 
DOĞRU ÜRÜN SEÇİMİ ve KALİTE

Dalmaçyalı StoneWool SW035 Taşyünü Isı Yalıtım Levhası, Cross Curing® 
Teknolojisi sayesinde dış cephelerde taşyününden beklenen en yüksek ısı yalıtım 
performansını, yine en ideal mekanik performanslar ile birleştiren inovatif ısı, ses 
ve yangın yalıtım levhasıdır. Cross Curing® Teknolojisi ile taşyünü üretiminde 
lif boyutu ve dağılımı ile bağlayıcının en homojen şekilde ürün içinde yayılımı 
garanti altına alınarak, ürünlerin uygulama sonrası cephelerde leke oluşturma 
potansiyelinin de tamamen önüne geçilmektedir.

aDüşük Isı İletkenlik Katsayısı / λD =0,035 W/mK 

aİdeal Mekanik Özellikler / Yüzeye Dik Çekme Dayanımı ≥ 10kPa (TR10), Basma Dayanımı ≥ 30kPa (CS(10)30)    

aYangın Güvenliği / A1 sınıfı / YANMAZ

aUygulama Hızı ve Kolaylığı / İdeal ürün boyutları ile %15’e varan daha hızlı uygulama imkanı

aMinimum Tozuma ve Fire / İdeal ürün yüzey yapısı ile %5’e varan sarfiyat avantajı

aEkstra Su İticilik / Üstün bağlayıcı yapısı ile yüksek su iticilik ve kalıcı ısı yalıtım performansı

aYüzey Düzgünlüğü / Son kat aşamasında daha estetik görüntü

aSes Yalıtımı / Lifli yapısı sayesinde mükemmel ses yalıtımı



TEKLİF
AŞAMASI

Teklif Değerlendirmesi

Isı yalıtım teklifleri değerlendirilirken, aynı üreticiye ait ürünlerden oluşan  paket 
sistemlerin kullanılması ve binanızın ihtiyacına yönelik ürünlerin ilgili sistem 
standartlarına uygunluğu doğru olarak kontrol edilmelidir.

Belirtilen sarfiyatlar ürün 
teknik şartnamelerinde 
belirtilen değerler ile aynı 
olmalıdır.

Alkali dayanımı yüksek 
donatı filesi tercih 
edilmelidir.
m2’de yüzeye uygun 6 adet 
dübel kullanılmalıdır.  

Son kat kaplama astarı 
tercihen kullanılmalıdır. 

Dış cephe boya astarı 
tercihen kullanılmalıdır.



ISI YALITIMINDA 
DOĞRU UYGULAMACI SEÇİMİ

Filli Boya Dalmaçyalı Isı Yalıtım Sistemi ürünleri ile tüm ülkeye dağılmış
yaygın ve uzman bayi ağı ile Türkiye’nin her noktasına hizmet sunmaktadır.

Filli Boya Türkiye’de milyonlarca m2 referansa ve deneyime sahip uygulama 
hizmeti sunan bayi ve ekiplerini özel eğitimlere tabi tutmaktadır.  2003 yılından 
bu yana on binlerce bayi ve ustasına eğitim vermiştir. 

UZMAN UYGULAMACI BAYİ AĞI

www.filliboya.com

TEKLİF
AŞAMASI
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SATIŞ SONRASI
HİZMETLER

Dalmaçyalı Isı Yalıtım Sistemleri ayrıcalıkları, 
uygulama sonrasında da her zaman yanınızda.

ÜCRETSİZ ENERJİ KİMLİK BELGESİ

Dalmaçyalı Isı Yalıtım Sistemleri’ni tercih ettiğinizde 
binanızın enerji kimlik belgesini ücretsiz* alabilirsiniz.

GARANTİ & SİGORTA HİZMETİ

Dalmaçyalı Isı Yalıtım Sistemleri’ni tercih ettiğinizde 
10 yıla varan ürün garantisinin yanında 2 yıla varan 
sigorta hizmetinden faydalanabilirsiniz.

Detaylı garanti şartları için Filli Boya web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Detaylı bilgi için

www.filliboya.com



ii

SATIŞ SONRASI
HİZMETLER

10  YIL GARANTİ
Betek Boya ve Kimya Sanayi A.Ş., Dalmaçyalı Isı Yalıtımı Sistemi’nin 
ürün kalitesini, ilgili ısı yalıtım standartlarında belirtilen
özellikler kapsamında, uygulamanın da Dalmaçyalı Teknik 
Şartnamesine* uygun olarak gerçekleştirilmesi koşulu ile 
10 yıl boyunca garanti etmektedir.*

* Dalmaçyalı Teknik Şartnamesi’ne www.filliboya.com’dan ulaşabilirsiniz. 
** Son kat boya alternatifine göre garanti süresi değişkenlik gösterir.

2 YIL SİGORTA
Dalmaçyalı  Isı Yalıtım Sistemi belirlenen Dalmaçyalı  
Teknik Şartnamesine* göre uygulanması koşulu ile 
uygulamanın yapıldığı süre boyunca (maksimum 6 ay) ve 
toplamda 2 yıl bakım süresi içerisinde sigorta altındadır.*

Isı Yalıtım Direnci 

Yapışma / Darbe Mukavemeti

Renk Solmasına Karşı Dayanım**

Kabarma / Dökülmeye Karşı Dayanım 



Zümrütevler Mah. Ural Sok. No:38
34852 Maltepe - İstanbul

Tel: 0(216) 571 10 00
Faks: 0(216) 571 11 16

e-mail: tuketici_danisma@betek.com.tr
www.filliboya.com


