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Sprey Yalıtım Sistemleri

Sprey Poliüretan Köpük,
püskürtülen sıvı poliüretan köpük
malzemesinin kesintisiz kaplama
yeteneği ile ısı köprülerinin 
tamamen yok edildiği dünya’nın
en iyi ısı yalıtım malzemesidir.

Polyaspartic Polyurea zemin
kaplama hızlı kürleşme özelliğine 
sahip iki bileşenli, dekoratif zemin 
kaplamasına olanak veren yeni
kuşak Polyurea zemin kaplama
teknolojisidir.

Polyurea, yüksek performanslı
ekyersiz polyurea su yalıtımı ve
polyurea zemin kaplaması 
yapılmasına olanak sağlayan ileri 
teknoloji yalıtım sistemidir.

Epoksi kaplama ve poliüretan
kaplama uygulama yerinin ziksel 
yapısına bağlı ihtiyacınıza göre
oluşturulmuş su yalıtımı ve zemin
kaplama çözüm sistemleridir.
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İleri Teknoloji Yalıtım Sistemleri Konfor ve Enerji Tasarrufu Sağlar.

TEN YAPI Polyurea - Poliürea, özel olarak geliştirilmiş mobil sprey ekipmanları ile uygulanan, yüksek
performanslı, ek yersiz polyurea su yalıtımı ve polyurea zemin kaplaması yapılmasına olanak sağlayan
ileri teknoloji yalıtım sistemidir. Müseccel ürethan polimerlere dayanan sistem, amine tipi bir iyileştirme
mekanizması olup herhangi uçucu organik bileşenler (VOC) veya hoş olmayan kokular yaymaz.

Poliüre-Polyurea kaplama sisteminin geleneksel sistemlerle karşılaştırıldığında hızlı uygulanabilmesi
(günde 750 m  ile 1000 m  ) ve çok hızlı kürleşme (3-8 saniye) ve uygulama alanının 15-20 dakika
gibi kısa zamanda kullanıma açılabilme özelliği belirleyicidir. Polyurea çok hızlı kürleşmesi nedeni ile dikey
yüzeylerde uygulama rahatlıkla yapılabilmekte ve her hangi bir akma yapmamaktadır. Püskürtülerek ek
yersiz olarak uygulanan polyurea çatlak örtme özelliği sayesinde; baca dipleri, girinti çıkıntı gibi karmaşık
detayların çözümünde mükemmel sonuç verir.

TEN YAPI POLYUREA
8 saniyede kuruma 15 dakikada kullanıma hazır
su yalıtımı ve zemin kaplama sistemi.

POLYUREA NEDİR?

2 2

w w w . t e n y a p i . c o m 



Polyurea su yalıtımı her türlü alanın su yalıtımı 
uygulamalarında hızlı, ekyersiz, üstün ziksel ve
kimyasal yalıtım sağlar.

Hızlı ve kesintisiz su yalıtımı!
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TEN YAPI Polyurea; hızlı uygulanabilirliği açısından, uygulama alanları çeşitliliği bakımından,
renklendirilerek uygulanabilme yeteneği ve UV dayanımı özelliği açısından, tek bir uygulama ile su
yalıtımı sağlamasının yanında yüksek sürtünme ve kimyasal dayanım özelliği ile her türlü alanın Polyurea
kaplaması yapılmasına olanak veren yapısı nedeniyle başka hiçbir sistemle kıyaslanmıyacak birçok
üstün özelliğe sahiptir. Polyurea kaplaması uygulama alanının büyüklüğü veya uygulama kalınlığı ne 
olursa olsun uygulama ek yersiz tek bir uygulama şeklinde olup zahmetli değildir. Ancak Poliürea
Polyurea uygulaması özel ekipman gerektirdiği gibi konusunda eğitimli  uygulayıcılarPROFESYONEL
tarafından Yapılmalıdır.

Seramik kaplı teras çatılar.
Her türlü su deposu.
Sulama kanalları.
Süs havuzları.
Havuzlar.
Temel perdeler.
Her türlü dilatasyon alanı.
Dış cepheler.
Zemin kaplamaları.
Araç kasa kaplamaları.
Teras ve balkonlar.
Metal veya beton çatı dereleri.
Banyo ve ıslak hacimli alanlar.
Poliüretan yalıtım köpükleri üzeri.
Otopark zemin kaplamaları.
Kimyasal alanlar.
Gemi ve tekneler.
Aşınmazlık istenen her türlü yüzeyde...

Başlıca Polyurea uygulama alanları:
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TEN YAPI poliüretan zemin kaplama ve epoksi zemin kaplama sistem ürünleri; teraslardan temellere
otoparklardan uçak pistlerine, havuzlardan su depolarına, asfalt kaplı zeminlerden seramik kaplı
zeminlere, tribünlerden köprülere, dış alanlardan iç alanlara, pozitif veya negatif yönlü su yalıtımı ve
zemin kaplamalarında ihtiyacınıza göre oluşturulmuş su yalıtımı ve zemin kaplama çözüm sistemleridir.
Uygulamalar airless püskürtme yöntemi ya da serme yöntemle gerçekleştirilir.

Uygulama yüzeyi fark etmez su yalıtımı ve zemin kaplamalarında uygulama yerinin ziksel yapısına bağlı
ve uygun alternatii  Poliüretan ve Epoksi ürünlerinin elastik, ek yersiz, su geçirimsiz U.V.TEN YAPI
dirençli, yaya ve araç trağine hizmet veren yapısı, her mevsim şartlarında uygulanabilir olması, ziksel 
ve kimyasal dayanımının yanında dekoratif görünümleri başlıca tercih sebeplerindendir

Uygulama yüzeyi fark etmez su yalıtımı ve zemin
kaplamalarında uygulama yerinin ziksel yapısına
bağlı ve uygun alternatii Poliüretan ve Epoksi
yalıtım sistemleri.
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POLİÜRETAN ve EPOKSİ KAPLAMA
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Polyaspartic Polyurea zemin kaplama hızlı kürleşme özelliğine sahip iki bileşenli, renk parçacıkları (Fleks)
veya renkli kuvars krstalleri ile dekoratif zemin kaplamasına olanak veren yeni kuşak alifatik özellikte
Polyurea zemin kaplama teknolojisidir. Polyaspartic zemin kaplamaları tuz, yağ, benzin ve diğer pek
çok kirletici maddelere karşı yüksek kimyasal dayanımlı ve su geçirmezdir.

Polyaspartic Polyurea zemin  kaplaması, epoksi ve poliüretan zemin kaplamaları ile karşılaştırdığında;
%100 aderans ile daha güçlü yapışma özelliği, epoksi kaplamalara göre % 50 daha fazla esneklik,
uygulama bitminde 2 saat içerisinde kullanıma açılma imkanı, hijyen ve kolay temizlenebilmek, yüksek
UV dayanımı ile renk solmazlığı, logo veya arzu edilen herhangi bir obje-resmi zeminde oluşturma
kabiliyeti, darbe ve aşınmalara karşı daha üstün dayanımı bir bakışta öne çıkan özellikleridir.  

Polyaspartic Polyurea zemin  kaplama sistemleri özellikle yüksek darbe, aşınma ve kimyasal dayanım
istenen kimya, gıda, ilaç ve tekstil gibi endüstriyel ortamlar ile teraslar, odalar, perakende satış alanları,
garaj, otomotiv satış ve servis alanları, depolar, uçak hangarları ve hayvan barınak zemin kaplamaları
uygulama alanlarından bazılarıdır.

POLYASPARTİC POLYUREA KAPLAMA

Polyaspartic Polyurea Zemin Kaplama
Polyaspartic dekoratif zemin kaplamasına olanak
veren yeni Polyurea zemin kaplama teknolojisidir.
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Sprey Poliüretan Köpük; uygulama yüzeyine yüksek basınçlı sprey köpük makinesi vasıtasıyla
püskürtülen sıvı poliüretan köpük malzemesinin kesintisiz kaplama yeteneği ile ısı köprülerinin tamamen
yok edildiği, birkaç saniye içerisinde kendi hacminin 30-40 katı kadar şişerek poliüretan köpük 
halini alan çok düşük ısı iletimi değeri sayesinde dünyanın en iyi ısı yalıtım malzemesidir.

Sprey Köpük tek malzeme ve tek uygulama ile (formül ve projeye bağlı
olarak) 3-4 yalıtım malzemesinin (ısı yalıtımı ürünleri, hava bariyerleri, buhar
geciktiricileri, sızdırmazlık ürünleri) yerini alabilir. Püskürtme  Poliüretan Köpük
Uygulaması hızı ve zahmetsizdir. Günde 500-1500 m alanın ısı yalıtımı
kaplaması yapılmasına olanak sağlar. Geleneksel yalıtım uygulamalarına göre
malzemenin uygulama alanına nakliyesi ve depolanmasından, işçilik
maliyetlerinden, zamandan ve enerjiden tasarruf ettirir. Sprey Poliüretan
Köpük çevre dostudur; elektrik enerjisi, doğalgaz enerjisi ve fosil yakıt 
tüketimini azaltarak enerji tasarrufuna ve iklimi korumaya yardımcı olur.

Dünya’nın en iyi ısı yalıtım malzemesidir!
Birkaç saniye içerisinde kendi hacminin 30-40 katı

kadar şişerek poliüretan köpük halini alır.

Püskürtme Poliüretan geleneksel 
yalıtım uygulamalarına göre

daha fazla enerji tasarrufu sağlar!
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POLİÜRETAN KÖPÜK NEDİR?
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Sprey Köpük uygulaması ile ısı köprülerini ortadan kaldıran Püskürtme Poliüretan Köpük geleneksel
yalıtım uygulamalarına göre daha fazla enerji tasarrufu sağlar! Sprey Poliüretan Köpük yeni veya eski
yapılarda temelden çatıya kadar her noktada çatı yalıtımı, teras yalıtımı, temel perde yalıtımı, katlar
arası yalıtım, dış cephe yalıtımı (mantolama) kullanıldığı gibi Sprey Poliüretan daha farklı alanların
endüstriyel çatı yalıtımı, deniz taşıtları yalıtımı, hayvansal barınak yalıtımı, soğuk hava deposu yalıtımı,
boru hattı yalıtımı, tank-silo yalıtımı uygulamalarında da rahatlıkla uygulanır. 

Kesintisiz ısı, su ve ses yalıtımı!
Sprey Poliüretan Köpük yeni veya eski yapılarda

temelden çatıya kadar her noktada
rahatlıklı uygulanır.

İyi uygulanmış bir yalıtım, fosil yakıt tüketimini azaltarak 
enerji tasarrufuna ve iklimi korumaya yardımcı olur.
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Binanın iç ve dış etkenlerden korunarak ömrünün uzatılması amacıyla; yapı bileşenleri üzerinden, farklı
sıcaklıktaki iki ortam (dış hava - yaşanan mahaller) arasındaki ısı geçişini azaltmak ve enerji kayıplarının
önüne geçmek için yapılan işlemlere ısı yalıtımı veya kısaca mantolama denir. Mantolama; binanın iç
ortam ile dış ortamını birbirinden ayıran bütün kesitlerinde sürekli olarak, standartlara uygun doğru
detay ve malzemeler ile yapılmalıdır. Detayın ihtiyacına yönelik uygun malzemeler TS 825 “Binalarda

 na uygun şekilde tasarlanarak uygulanmalıdır.Isı Yalıtım Kuralları Standardı”

Dünya üzerindeki birincil enerji kaynaklarının hızla tükenmesi üzerine gelişmiş ülkeler başta olmak üzere
tüm ülkeler enerji ihtiyaçlarını kontrol altına alma ve enerjiyi etkin kullanma yöntemleri geliştirilmişlerdir.
Ülkemizde de; “5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu” ve buna bağlı olarak çıkartılan “Binaların Enerji 
Performansı Yönetmeliği” ne göre, 01 Ocak 2011 tarihinden itibaren yeni yapılan binaların tamamında
olmak üzere ve kanun öncesinde yapılan yapılarda ise 2017 tarihine kadar ısı yalıtımı mantolama
yapılması ve uygulamalar sonrasında “Enerji Kimlik Belgesi” alınması zorunlu hale getirilmiştir.

MANTOLAMA

İyi uygulanmış bir yalıtım 
enerji kayıplarının önüne geçer
tasarruf ettirir.
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SATIŞ VE UYGULAMASINI 
YAPTIĞIMIZ DİĞER ÜRÜNLERtENYAP

DRENAJ LEVHASI YALITIM SÜZGEÇLERİ SÜRME YALITIM

MEMBRAN STRAFOR XPS

BUHAR DENGELEYİLER METAL KİREMİT İŞ GÜVENLİĞİ MALZ.
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tENYAP İZOLASYONDA TEMELDEN ÇATIYA KESİN ÇÖZÜM

SU YALITIMI
ISI YALITIMI
MASTİKLER
YER ALTI YAPI KİMYASALLARI
BETON YAN ÜRÜNLERİ
HARÇ KATKILARI
BETON KATKILARI
YÜZEY KORUMA MALZEMELERİ

YÜKSEK PERFORMANSLI ZEMİN KAPLAMALARI
ÇİMENTO ESASLI ZEMİN KAPLAMALARI
GÜÇLENDİRME MALZEMELERİ
ONARIM MALZEMELERİ
DERZ DOLGULARI
SERAMİK YAPIŞTIRICILARI
ASTARLAR
TARİHİ YAPI RESTORASYON MALZEMELERİ

YKS DİYARBAKIR BAYİİ
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Yenihal 3. Cad. Pınar Apt. Altı Göletli Park Krş. Bağcılar/DİYARBAKIR

Gsm: 0532 465 02 96 - Tel: 0412 252 52 14

Web: www.tenyapi.com - E-mail: info@tenyapi.com 
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