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Yeni nesil nem bariyerleri

D

ayanıklı ve hafif nem bariyeri ANDEREP mutlak su geçirmezliğe ve yüksek dayanıklılığa sahiptir. Bu özellikler bir
kırma çatının kolay kurulmasını ve uzun süreli korunmasını
sağlar.

Kullanım alanları:
»» Shingle, metal kiremit, oluklu bitümlü çatı malzemesi
veya kiremit uygulanmasına hazırlanmış eğimli çatılarda,
»» Geçici çatı izolasyon fonksiyonu görebilir.

Insaat malzemeleri ureticisi ve tedarikcisi

Avantajlar:
»» Su geçirmez;
»» Dayanıklı – çivi yırtılma direnci en az 150 N/m2;
»» Hafif – 0,5 kg/m2, şu anda
piyasada bulunan alt kaplama halılarından 3 kat daha
hafiftir;
»» Büyük yamaçlarda bile kesinlikle kaymaz ve çatı çivileriyle halının ideal tutuşu
sağlanabilir.

Kendinden yapışkanlı rulo malzemeleri

K

endinden yapışkanlı rulo malzemeleri iç mekanları için en
iyi su yalıtımı oluşturmaktadır! Sadece folyoyu çıkarıp kuru
astarlanmış yüzeye malzemeyi yapıştırmak yeterlidir.
Açık ateşin kullanılması yasak olan yerlerde kullanılır, yanıcı
tabanlara döşenebilir, ek donanım kullanmadan döşenebilir,
kapalı ve dar alanlarda kullanılabilir.
Fayans döşemeden önce koruma şapı dökülmesi gerekmez.

Kullanım alanları:
»» Bina ve yapılarda iç mekanların su
yalıtımı;
»» Parke ve ahşap kaplama döşerken
zemin su yalıtımı;
»» Binaların ve yapıların yer altı kısımlarının su yalıtımı;
»» İnşaat yapıların buhar izolasyonu.
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15 yıldan fazla Avrupa pazarında
Farklı ülkelerde 33 ofis
Avrupa ve Asya pazarları için 37 üretim tesisi
FORBES’a göre Rusya’nın en büyük 57. özel şirketi

Çatı ve su yalıtımı malzemeleri

Kendinden yapışkan bantlar

T

Mastikler

T

üm Avrupa ülkelerinin özelliklerini ve piyasa şartlarını dikkate alarak, farklı markalardan, belirli teknik parametreleri
ve çeşitli montaj yöntemlerini temsil eden çatı kaplama ve su
yalıtım malzemeleri üretiyoruz.
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echnoNICOL, birleşme yerlerinin sızdırmaz şekilde kapatılması ve çatlakların doldurulması için kendinden yapışkanlı
bitümlü NICOBAND yalıtım bantlarını kullanımınıza sunuyor.
Bu bantlar metal, seramik, bitüm, cam, ahşap, beton vb. hemen her yüzeylere yapışabiliyor.

Ürünlerimiz

003 yılından beri firmamız Avrupa pazarları için mastik ve astar boya üretmektedir.

Uygulamalar
»» Temeller koruma ve su yalıtımı;
»» Bitümlü çatı malzemeleri için baca ve
duvar dibi yalıtımı;
»» İç yapılarda su yalıtımı;
»» Metal yüzeyleri pasa karşı koruma;
»» Eski çatı kaplamalarında koruyucu
tabakanın onarımı;
»» Eski çatı kaplamalarında çatlakları
doldurma.

Ürünlerimiz

»» Temeller, yeni çatılar veya onarım amaçlı polimer bitümlü malzemeler;
»» Karton bazında uygun maliyetli bitümlü malzemeler
»» Alt katman kaplamaları.

»» Renkli alüminyum ile işlenmiş UV korumalı NICOBAND
sızdırmazlık bandı (5 renk);
»» Gizli eklemlerde sızdırmazlık sağlamak ve yüzeyleri yapıştırmak için NICOBAND DUO (kendinden yapışkanlı
çift taraflı bant).

Sunduğumuz ürünler çok çeşitli uygulamalara uygundur:
»» Standart düz çatılar;
»» Çok amaçlı çatılar, teraslar ve ekoçatılar;
»» Çeşitli derinliklerindeki temeller;
»» Tesis içi su yalıtımı.

TechnoNICOL astar boyaları, kaplama yüzeylerde rulo beslemeli malzeme ve mastikler uygulanmadan önce kullanılır.

SHINGLAS bitümlü çatı kaplama

Taş yünü

E

Ekstrüde

H

vinize benzersiz bir görünüm kazandırmanıza yardımcı
olmak için SHINGLAS eğimli çatı malzemelerini üretiyoruz. Bu malzeme hem basit hem de karmaşık eğimli çatılarda kullanılabilir. Geniş bir renk ve şekil yelpazemiz mevcuttur.
SHINGLAS’ın avantajlarından başlıcaları - sessizlik, mutlak
su direnci, dayanıklılık, yüksek kalite ve doğada iyi bir görsel
uyumluğu sağlar.

er türlü binada, uygun sıcaklıkları korumak için gabro-bazalt taşlara dayalı ısı izolasyon malzemeleri üretiyoruz.

Ayrıca malzemelerimiz, mükemmel akustik özellikleri sayesinde dış duvar veya çatıların yanı sıra iç bölümler veya zeminlerde de başarılı bir termal koruma performansı sunuyor.
Avrupa ve Asya pazarlarına sunulan markalar:
TECHNOLITE, ROCKLITE, TECHNOBLOCK, TECHNOROOF,
TECHNOFAS.

Ürünlerimiz
»» SHINGLAS Jazz lamine;
»» EN standardına uygun, çeşitli
shingle türleri;
»» ETA standartlarına uygun, düşük maliyetli shingle;
»» Uygun maliyetli rulo beslemeli
shingle.

Ürünlerimiz
»» Çatı katı ve dikme duvarların ısı
yalıtımı için hafif taş yünü;
»» Kirişler üzerine inşa edilmiş bölümlerin ve döşemelerin ses yalıtımı için hafif taş yünü;
»» Alçı lehva arası için sert taş yünü;
»» Düz çatıların ısı yalıtımı için sert
taş yünü.

T

oprak üzerine inşa edilmiş temellerin, bodrumların ve zemin katlarının ısıtılması için modern, etkin, su geçirmez, ısı
yalıtımlı ekstrüzyon tipi polistiren TECHNONICOL XPS üretiyoruz.

Ürünlerimiz
»» Temeller ve bodrum katları için XPS;
»» Ters çatılar için XPS;
»» Çok amaçlı teraslar için XPS;
»» Çevre yaya yolları için XPS.

