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

 

 
 

 

SEKTÖR:   GENEL DEPOLAMA, TAŞIMACILIK VE  PETROKİMYA SEKTÖRÜ  

Metod: Antrepo, Hangarlar, Tankerler, Depolama Alanları, Ürün Muhafazası İçin 

Saklama Prosesleri ve  Treylerin  İsollat-Effective metodu İle yalıtılarak optimum Isı 

verimliliğinin sağlanması ve yoğuşma probleminin engellenmesi   metodudur. 

 

  ISOLLAT ,   UV ışınları etkisine yüksek direnç göstererek yansıtılacak olan güneş ışınlarıyla 

uzun süreli temas halinde bile malzemenin özellikleri değişmeyecektir.  

Soğuk metal yüzeylerde yoğuşmayı önleme yeteneği  maksimum derecededir.  

 

Antrepolarda yağmur derelerinde oluşan yoğuşmadan dolayı antrepo içerisindeki su 

damlamalarından dolayı ürünlerin kalitesinin korunması ve yoğuşma kaynaklı korozyon 

oluşumunu engellemede önemli rol üstlenmektedir. 

 

http://www.noterson.com/
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Depolama rezarvuarları ısı yalıtımının asıl hedefi güneş ışınlarından gelen aşırı ısı ve düşük 

sıcaklıklardaki konveksiyonel ısı kayıplarının korunması ve yoğuşmanın engellenmesidir.  

Bu sorun  ham petrol, kalorifer yakıtı, benzin, gazyağı, motor yağı, gıda ürünlerin 

depolanma, kimyasal ürün depolama gibi bir çok alanda kendini göstermektedir. Daha 

büyük önem sülfürik asit, nitrojen, amonyak, stiren ve diğer reaktifler sıvılaştırılmış gazın 

depolanması için rezervuar ve konteyner ısı yalıtımıdır.  

Bu durumda, geleneksel ısı yalıtım malzemelerinin kullanımı mümkün olmamaktadır. 

Yüzey üzerinde İSOLLAT polimer kaplamasının bir katman kalınlığı 1-2 mm'den daha fazla 

değildir. ISOLLAT karmaşık ve geometrik her yüzeye nüfuz ederek ısı köprüsünü 

engelleyerek , kesintisiz ve optimum verimlilkte ısı yalıtımı sağlar. 

ISOLLAT genel amaçlı mikroskobik boyutta içi genişletilmiş hava dolu olan seramik ve 

silikat kürecikleri ile bağlayıcı sıvı polimerik yapının karışımından oluşan İLERİ TEKNOLOJİ 

YENİ NESİL SIVI  YALITIM SERAMİK MALZEMESİDİR. 

ISOLLAT  düşük su buharı geçirgenligi, düşük su  geçirgenliği, yüksek yangın dayanımı 

nedeniyle dış ve iç  yüzeye uygulanabilen mükemmel bir ısı yalıtım kaplamasıdır. 

Fotokataliz etkisine sahip olduğu için UV ışığı ve nem etkisi ile cephe sistemlerini organik 

bileşenlerden temizleyen hidrojen peroksit yürütmektedir. 

Uygulandıgı her yüzeyde  ISI- SES - YANGIN ve KOROZYON  yalıtımı sağlamak için 

geliştirilmiş yeni nesil yalıtım malzemesidir.Seramik kürecikli sıvı izalasyon malzemeleri 

sektöründe dünyada ISOLLAT kadar izalasyon değeri yüksek olan  ve geniş sıcaklık 

bandına (-60 C/ + 650 C )sahip başka bir yalıtım malzemesi yoktur.Bu alanda dünyada 

ilk ve tek üründür. 0,002-0,007W/m2K gibi rekor dercede ısı iletkenlik katsayı değerine 

sahiptir. 

Tüm teknik değerler, test sonuçları, sertifikalar , örnek uygulama görsel-videoları  web 

sitemizde veya genel ürün-hizmet  kataloğumuzda mevcuttur. 

Detaylı bilgi için www.noterson.com veya www.isollat.com adresine inceleyebilirisiniz. 

 

 

 

 

http://www.noterson.com/
http://www.isollat.com/
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ISOLLAT ve ISOLLAT-EFEKTIF İLE YALITIMIN AVANTAJLARI  

 

ISOLLAT-EFEKTIF İLE ISI YALITIM  KLASİK MALZEME İLE ISI YALITIM 

 
Rakiplerine göre optimum ısı verimliliği 

sağlar, ısı köprüsü oluşturmaz. 

Isı verimliliği düşük ve değişkendir. Ek 

yerlerinden ve malzemenin yüzeye 

yapışmamasından dolayı ciddi  ısı köprüleri 

oluşur.   

Yoğuşmayı optimum düzeyde engeller.  

Su damlamasından dolayı depolanan 

malzemenin bozulmasının engellenmiş 

olur. Korozyon yalıtımı sağlar. 

Yoğuşmayı engelleyemez.Islandığı zaman 

yalıtım özelliğini kaybeder ve nemli olduğu 

için temas halindeki metalde korozyon 

oluşumuna sebep olur. 

Uzun dayanım süresi vardır.(en az 20 yıl). 

Bu süre içerisinde ısı verimliliğinde sabit 

performans sağlar. 

Kısa ömürlüdür. 3-5 yıl aralığında 

yenilenmesi gerekmektedir. Sabit ısı yalıtım 

performansı sağlayamaz.  İlk günden 

itibaren sürekli performansı düşen bir ısı 

verimlilik eğrisi vardır.  

 

Vibrasyona karşı çok dayanaıklıdır. Yalıtım 

durumunda ısı ve dönüşten kaynaklanan 

vibrasyondan hiçbir şekilde etkilenmez. 

Vibrasyona karşı dayanımı yoktur. Döner 

fırında yüksek ısı ve dönmekten 

kaynaklanan vibrasyondan dolayı çok kısa 

sürede izolasyon deforme olur. 

 

Dış ortam şartlarına(don, yağmur,güneş, 

rüzgar) çok dayanıklıdır. Yaz , kış ve günlük 

sert ısı değişimlerinden etkilenmez. 

Dış ortam şartlarına uygun değildir. Bölge 

hava şartlarına göre malzemenin 

ömründe farklılıklar gösterir. 

 

Uygulandığı her yüzeyde etkin korozyon 

yalıtımı sağlar. 

Korozyon yalıtımı sağlamaz. Su ve nemi 

bünyesinde tutarak temas halinde olduğu 

yüzeyde korozyon oluşumunu başlatır. 

Yalıtım, uygulandığı yüzey üzerindeki tüm 

geometrik şekillere uyum sağlayarak ısı 

köprüsünü engeller. 

 

Sadece düz yüzeylere yalıtım 

uygulanabilir. 

 

Standart rengi beyazdır. İstenildiği takdirde 

istenilen renge boyanabilir. 

 

Standart parlak renk tonu vardır. 

 

Son derece hafif ve esnektir. Bu sayede 

uygulandığı yüzeyle beraber genişleyip 

büzülebilir. 

Ağırdır. Malzeme genleşmesine rağmen, 

dış kaplamasında genleşme ve 

büzüşmelerden dolayı deformasyonlar 

oluşur. 

Yalıtım uygulamasının  dış yüzeyine koruma 

olarak metal sac kaplaması gerektirmez. 

Yalıtım malzemesinin yüzeyine sac 

kaplama yapmadan kullanılamaz. 

 

Çok düşük kalınlık,  hacim ve ağırlık ile ısı 

yalıtım sağlanır. 

Yalıtım  kalındır. Hacim   ve ağırlık oluşturur. 

İşletme aşamasında yalıtımın demontajı ve  

tamiratı kolaydır. 

Yalıtımın demontajı zor ve tamiratı orta 

zorlukta  mekanik işçilik gerektirir. 
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TPAO KIRKLARELİ VAKIFLAR BÖLGESİ DEPOLAMA TANKLARI     
ISOLLAT ISI VERİMLİLİK ÇALIŞMASI VE GÖZLEM SONUÇLARI 

 

Etüd Çalışması: Depolama tanklarının  ortalama 55ºС sabit sıcaklıkta muhafaza edilmesi 

için doğalgaz yakıt  kaynaklı tank ısıtma sistemi ile tankın ısıtılması sağlanmaktadır. 

Tanklarda ısı yalıtımı olmadığından dolayı ciddi oranlarda  ısı kayıplarının olduğu tespit 

edilmiştir. 

 

İsollat Uygulaması: Tank yüzeyinin temizliği ve zemin hazırlığı yapılarak  2 kat isollat-02 

uygulaması yapılmıştır. 

 

Gözlem çalışması :  TPAO teknik yetkilileri tarafından isollat-02 uygulamasının ısı verimliliği 

ve enerji tasarruf miktarını tespit etmek için  aynı şartlara sahip yalıtımsız ve isollat ile 

yalıtılmış  2 adet tank  en soğuk havalarda 1 hafta boyunca(aralık ve ocak) 

gözlemlenmiştir. 

 

Yalıtımsız tankın ısınması için harcanan doğalgaz sarfiyatı ortalama günlük 55 m3 tespit 

edilmiştir.  İsollat ile ısı yalıtımı yapılan tankın ısınması için harcanan doğalgaz sarfiyatı 

ortalama günlük 15m3 tespit edilmiştir. 

 

Sonuç:  Aynı şartlarda karşılaştırmalı olarak yapılan gözlem sonucuna göre isollat ile 

yalıtılan tankda harcanan d.gaz ortalama 55 m3 ‘den 15 m3’e düşürülerek 3 katından 

fazla optimum oranda ısı ve enerji tasarrufu sağlanmıştır.  Günlük sarfiyat tabloları 

aşağıda belirtilmiştir. 
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YALITIMSIZ TANK DOĞALGAZ SARFİYAT TABLOSU 

  TPAO Kırklareli Vakıflar Bölgesi Depolama Tankları ( Yalıtımsız Tank Soğuk Günler Performans Egrisi) 

 
 

 

 

 

 
İSOLLAT İLE YALITILMIŞ TANK DOĞALGAZ SARFİYAT TABLOSU 

TPAO Kırklareli Vakıflar Bölgesi Depolama Tankları ( YALITIMLI Tank Soguk Günler Performans Egrisi) 
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BAZI İSOLLAT ISI YALITIM  UYGULAMALARIMIZ 
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FİRMA KİMLİK BİLGİLERİ 

Firma Ünvanı :   NOTERSON Endüstriyel Enerji Verimlilik ve Proje Taahhüt Mühendislik 

Hizmetleri   Sanayi Limited Şirketi 

 

Adres: Oğuzlar Mh. Barış Manço Cad. 1388.Sk. No:30/3 06520  Balgat, 

Çankaya / ANKARA 

 

İletişim: Tlf : +90-312-286 11 22  Faks : +90-312-286 11 23 

e-mail :  info@noterson.com 

 

Web: www.noterson.com    / www.isollat.com 

 

Ticaret sicil no: 354430 

 

Vergi : Hitit Vergi Dairesi      Vergi No: 632 043 2268 

 

Ödenmiş Sermaye: 1.000.000TL 

 

Faaliyet Konusu: NOTERSON firması , -60°С ile 1400°С  ısı bandında, enerji ve ısı 

verimlilik projeleri  ile yeni nesil elmas benzeri kaplama alanında 

faaliyet gösteren mühendislik firmasıdır. 

Verimlilik Mühendisliği, İthalat, Uygulama, Hizmet, Projelendirme, 

Teknik ve finansal Danışmanlık, Distribütörlük 

 

Distribütörlükler: ISOLLAT marka ısıyalıtım malzemesi( www.isollat.com) 

AEROLLAT marka ısıyalıtım malzemesi 

 

Faaliyet Çeşitliliği Düşük ısı yalıtımı(-60°С ile 0°С araılığında)  

Orta ısı yalıtımı(0°С ile 100°С araılığında)  

Yüksek ısı yalıtımı(100°С ile 1400°С araılığında), 

Yangın-Su- Korozyon- Kimyasal koruma yalıtımı 

Elmas Benzeri Kaplama (Diamond-Like Coating) 9.500 Hv sertlik 

 

Hizmet Verilen 

Sektörler 

Petrokimya tesisleri, Çimento fabrikaları, Cam imalat, Gemi ve 

Vagon imalat, Enerji üretim santralleri, Hangarlar, İnşaat ve yapı 

sektörü, Gıda imalat sektörü, Soğuk hava depoları, Kağıt üretim 

sanayi, Savunma sanayi, Rafineriler, Silolar, Depolama tankları, 

Endüstriyel bacalar, Petrol boru hatları, Buhar ve yağ kazanları 

 
 

 

mailto:info@noterson.com
http://www.noterson.com/
http://www.isollat.com/
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BAZI ISI VERİMLİLİK REFERANSLARIMIZ 

 

ETİ MADEN BOR FABRİKASI PENTA 5 TESİSİ ISI VERİMLİLİK VE YALITIM PROJESİ  

Kırka/ESKİŞEHİR 

 

 

ETİ MADEN BOR FABRİKASI DÖNER KALSİNASYON TESİSİ ISI VERİMLİLİK VE YALITIM PROJESİ  

Kırka/ESKİŞEHİR  

 

SELKUR MADEN A.Ş KAYATUZU RAFİNERİ TESİSİ ISI VERİMLİLİK VE YALITIM PROJESİ 

Cihanbeyli/ KONYA 

 

TAI- TUSAŞ-TÜRK HAVACILIK VE UZAY SANAYİİ A.Ş B230 BİNASI  HVAC SİSTEMLERİ  ISI VERİMLİLİK VE 

YALITIM PROJESİ  

ANKARA 

 

TIRSAN TREYLER TESİSİ ISI VERİMLİLİK VE YALITIM PROJESİ 

ANKARA 

 

TPAO(TÜRKİYE PETROLLERİ)  PETROL ÜRETİM TESİSLERİ TANK ISI YALITMI  

KIRKLARELİ 

 

TIRSAN  TREYLER SANAYİ ve TİCARET A.Ş - Kassbohrer - ISI VERİMLİLİK VE YALITIM PROJESİ  

 

ADAPAZARI  

 

AKSA AKRİLİK BUHAR HATTI  ISI VERİMLİLİK VE YALITIM PROJESİ  

YALOVA 

 

HURMATAT A.Ş SOĞUK HAVA DEPOSU DÜŞÜK ISI VERİMLİLİK VE YALITIM PROJESİ 

ANKARA 

 

OTTOMAN TENACITY PETROL GEMİSİ ISI SİSTEMLERİ YALITIMI 

TUZLA/İSTANBUL 

 

ÖZCANLAR TEKSTİL  TESİSİ ISI VERİMLİLİK VE YALITIM PROJESİ 

ÇERKEZKÖY/ TEKİRDAĞ 

 

TUBİTAK MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ- ISI YALITIM PROJESİ 

Gebze KOCAELİ 

 

C.P. YEM  STANDART GIDA SAN. VE TİC. A.Ş - ISI SİSTEMLERİ YALITIM PROJESİ 

Akyurt -ANKARA 
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HUZURKENT SİTESİ  DIŞ CEPHE ISI YALITIMI 

KONYA 

 

KUNT APARTMANI DIŞ CEPHE ISI YALITIMI  

KARAMAN 

 

ZAMBAK VADİSİ EVLERİ  VİLLALARI  

ÇAYYOLU/ ANKARA 

 

KORAY ÇAKIROĞLU YALISI DIŞ CEPHE ISI YALITIMI 

HAREM/ İSTANBUL 

 

EMİROĞLU APARTMANI DIŞ CEPHE ISI YALITIMI 

SİNCAN/ ANKARA 

 

DEMİREL PARK EVLERİ SİTESİ DIŞ CEPHE ISI YALITIMI  

Eryaman -ANKARA 

 

ONUR APARTMANI İÇ CEPHE ISI YALITIMI  

ÇANKAYA/ ANKARA 

 

KIBRIS MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİNASI ISI YALITIM VE ENERJİ VERİMLİLİK UYGULAMALARI  

KIBRIS 

 

YUSUF CANAN APARTMANI DIŞ CEPHE ISI YALITIMI 

SARIVELİLER/ KARAMAN 

 

ZAFER İNER APARTMANI DIŞ CEPHE ISI YALITIMI 

SARIVELİLER/ KARAMAN 

 

BAŞAK APARTMANI DIŞ CEPHE ISI YALITIMI 

Balgat/ ANKARA 

 

BEFAŞ GIDA SOĞUK HAVA DEPOSU  

                                                                                                         OSTİM / ANKARA 

 

ÇUBUK APARTMANI DIŞ CEPHE ISI YALITIMI 

ÇUBUK/ANKARA 

 

ACIPAYAM APARTMANI DIŞ CEPHE ISI YALITIMI 

DENİZLİ 

 

DEMİREL PARK B2 BLOK DIŞ CEPHE ISI YALITIMI 

ERYAMAN / ANKARA 

 

HAMZA YILMAZ APARTMANI DIŞ CEPHE ISI YALITIMI 

SİNCAN/ ANKARA 

 

İLYAS ÇALIK PREFABRİK DIŞ CEPHE ISI YALITIMI 

NEVŞEHİR/ ANKARA 

 

MAVİÇAM KOOPERATİFİ DIŞ CEPHE ISI YALITIMI 

 ÇANAKKALE 
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YALITIM ÜRÜN TANITIMI :  ISOLLAT (Termos Boya) 

Nedir? 

 

ISOLLAT – genel amaçlı, mikroskopik boyutta içi 

genişletilmiş hava dolu olan seramik ve silikat 

kürecikleri ile bağlayıcı sıvı polimerik yapının 

karışımından oluşan yeni nesil nano teknoloji ısı yalıtım 

malzemesidir. 

 

Sıvı seramik ısı yalıtımı yanmaz, darbelere karşı dayanıklı ve ısı iletkenliğini önemli miktarda 

azaltan hafif, esnek ve dayanıklı bir polimer kaplamadan oluşmaktadır. 

Bu karışım sıvı polimer yapı malzemenin farklı geometrik şekillerle kaplı her yüzeye yüksek seviye 

yapışma kabiliyeti ve  esnekliğini sağlar, kaplama düşük ısı iletkenliğe sahip olup, yüzeyi sadece 

sıcaklık etkilerinden değil, ayrıca güneş radyasyonu (radyasyonun %90'nu yansıtmaktadır ), pas 

ve kondensin etkisinden korumaktadır. 

 

Isollat sıcaklık ve nem değişikliklerine duyarsız olup, temel korozyon 

koruması yeterince dayanıklıdır. Söz konusu borulara uygulanan sıvı 

ve çok ince ısı yalıtımı olduğu durumunda bu çok önemlidir. 

Kaplama sayesinde tek bir seferde yapılan uygulamada ISI, SES, 

KOROZYON ve YANGIN  yalıtımı sağlanır. 

 

 

  GENEL ÖZELLİKLERİ ve  AVANTAJLARI 

 Mükemmel yansıtıcı ve yayıcı özelliği sayesinde, izole edilmiş yapı ve ekipmanlarda, 

radyan enerji geçirgenliğini engelleme konusunda çok etkilidir. Ürünle temas eden 

enerjinin 99%'u ya yansıtılır ya da tekrar yayılır. Böylece sadece 1% oranında ısı yayan 

enerji yapı ya da ekipmanla temas eder. 

 Uygulaması ve tamiratı kolaydır. Daha az bakımla, yüksek seviyede ve kesintisiz yalıtım 

sağlar. Zamandan ve enerjiden kazandırır. 

 Çalışma sıcaklığı, -60°С ile  +500°С arasında (pik değerde 650°С), Isollat- Efektif -60°С ile  

+1400°С arasındadır.  Dünyada, sıvı seramik yalıtımda,  bu aralıkta  çalışan ilk ve tek 

üründür. 

 Çevre dostu, insan sağlığına zararlı maddelerin emisyonunun olmaması , Güvenlidir. 

Kloridler, organik uçucular ve ağır metaller içermez. 

 Kemirgen, böcek, ve havada gezinen patojenleri barındırmaz. 

 Her türlü zor ve karmaşık yüzeylere uygulayabilme kolaylığı, Sargı ve mastik izolasyon 

malzemeleriyle verimli şekilde kaplanamayan valf, flanş, dirsek, ek yerleri, vb. yerlerin 

izolasyonu rahatlıkla yapılabilir. 

 Uygulama sırasında bulaşanlar kolaylıkla temizlenebilir. 
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 Her türlü yüzeye iyi yapışabilme özelliği,metal, beton, cam, ahşap vb. tüm yüzeylere 

yapışır. Yüzeylerin normal boyama işlemindeki gibi her türlü solvent, yağ, pas, toz, kir ve 

diğer yabancı maddelerden arındırılmış ve kuru olması yeterlidir. 

 Son derece hafif ve esnektir. Bu sayede uygulandığı yüzeyle beraber genişleyip 

büzülebilir. 

 Direkt yüzeye yapışır, ve normal şartlarda nem ve sıvı geçirmez. Böylece diğer izolasyon 

sistemlerinden farklı olarak yüzey çürümesini ve pas oluşumunu engeller. 

 Farklı endüstriyel uygulamalarda termal, akustik ve korozyon ve yangın izolasyonu 

sağlamak üzere yüksek teknoloji kullanılarak tasarlanmıştır. Bu sistem, bilinen yüksek 

maliyetli izolasyon sistemlerine karşı , etkili ve pahalı olmayan bir alternatif sunar. 

 Yüzey muayenesi için tamamen kaldırılmasına gerek yoktur. Bölgesel tamirat yapıldıktan 

sonra az miktarda uygulanması yeterlidir. 

 İsollat neme ve suya dayanıklı olduğundan pas oluşumu önler, izolasyon sağlarken aynı 

zamanda, diğer izolasyon sistemlerinden (sargı ve mastik izolasyonlar) üstün olarak, 

potansiyel yüzey korozyonunu da ortadan kaldırır. 

 Çok düşük uygulama kalınlığı 0,5 – 3 mm – 

 Uygulanan projelerde sermaye ve işletme maliyetlerinin azalır. 

 İşletmelerde teknik personelin yanık yaralanmalarına karşı güvenliklerini sağlar. 

 Perfomans kaybı olmadan uzun kullanım ömrü en az 18 yıl 

 İyi derecede yansıtıcıdır, güneş ışınlarını, radyan enerjiyi büyük oranda yansıtır. 

 Vandalizm önleyici – 

 Ses ve titreşim önleyici 

 Uygulandığı yüzeyde muhtemel yoğuşmayı engeller ya da ortadan kaldırır. 

 Korozyona karşı yüksek koruma özelliği 

 Standart rengi parlak beyazdır fakat isteğe göre özel renklerde de üretilebileceği gibi, 

sonradan da renklendirilebilir. 

 Çok hafiftir. Uygulandığı yapı, araç ya da ekipmana yük bindirmez, diğer sistemlere 

oranla önemli derecede ağırlık ve hacim tasarrufu sağlar. 

 %100 nem ve çok güçlü rüzgar yüklerinde fiziksel ısı özelliklerinin korunumu 

 Nem ve sıcaklık değişikliklerine dayanıklı - 

 İşletmenin çalışır durumunda ısı yalıtım çalışmaların uygulama olanağı 

 Geleneksel yalıtım malzemelerinden çok daha uygun fiyat 

 İsollat nominal ısı iletkenliği : 0,002-0,007 W/m °С; (Klasik yalıtım malzemelerinden en az 20 

katı daha az) 
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ISOLLAT YALITIM KAPLAMASININ  MEKANİK VE FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ  

(GOST- Rusya Federasyonu devlet standartları enstitüsü) 

Sıvı Yoğunluğu, kG/dm3 
İSOLLAT-01, İSOLLAT-Nano 

İSOLLAT-02, İSOLLAT-M 

İSOLLAT-03 

İSOLLAT-04 

 
0,60 

0,50 

0,75 

0,55 

 

 

GOST 28513-90 

Bitmiş kaplama yoğunluğu, kG/dm3 

İSOLLAT-01, İSOLLAT-Nano 

İSOLLAT-02, İSOLLAT-M 

İSOLLAT-03 

İSOLLAT-04 

 

0,40 

0,30 

0,55 

0,35 

 

 

GOST 17177-94 

Buhar geçirgenlik, mg/M2*h 

İSOLLAT-02 

 

0,012 

 

GOST 12086-2008 

Su geçirgenlik, Gram/m2/24 saat 

İSOLLAT-02 

 

30’dan daha az 

 

Brukfild görünür viskozite (Rotor  R4, 10 rpm), 

cP  

İSOLLAT-01, İSOLLAT-02, İSOLLAT-03, İSOLLAT-04 

İSOLLAT-Nano 

İSOLLAT-M 

 

 

12000-16000 

29000-33000 

 

 

GOST 25271-93 

Bir katman Sıvı kaplama (0,5 mm) ağırlık, 

kg/m2 

İSOLLAT-01 

İSOLLAT-02 

İSOLLAT-03 

İSOLLAT-04 

 

0,3 

0,25 

0,375 

0,2762 

 

Kopma dayanımı, kgf/cm2 80  

Kopma uzama yüzdesi, % 

İSOLLAT-01, İSOLLAT-02, İSOLLAT-03, İSOLLAT-04, 

İSOLLAT-Nano, İSOLLAT-M 

 

5 

 

Işık yansıması, % 90 % 

 

 

Işık Difüzyon (IR ışık), % 95 % 

 

 

Nominal ısı iletkenlik, W/m°C 0,002-0,007 

(temassız 

kullanma) 

 

1 mm kaplama kalınlığında  Isı kayıpları 

azalma oranı , %   İSOLLAT-02 

 

293 % 

Mühendislik merkezi 

“Stroytest SİBADİ”, 

şehir Omsk  

Yapışma 

Metale: 

Betona: 

 

1 point 

25 kg/cm2 

 

GOST 15140-78 

GOST 28574-90 

Ömür En az 15 yıl Rusya Bilimler 

Akademisi Ural 

Bölümü Test 

laboratuvarı, Şehir 

Perm 

Donma ve çözülme dayanımı,-50 C’de 

donma, +20 C’de çözülme 

10 döngü GOST 27037-86 

 

 


