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ISOLLAT-02 SIVI ISI YALITIM KAPLAMASI 

 



 

3 
 

 

                                                                                           

KISACA ISOLLAT 

ISOLLAT – genel amaçlı, mikroskobik 

boyutta içi genişletilmiş vakumlu olan 

seramik ve silikat kürecikleri ile bağlayıcı sıvı 

polimerik yapının karışımından oluşan yeni 

nesil nanoteknoloji ısı yalıtım malzemesidir. 

Sıvı seramik ısı yalıtımı yangına ve darbelere 

karşı dayanıklı ve ısı iletkenliğini optimum 

düzeyde azaltan hafif, esnek ve uzun 

ömürlü yeni nesil polimer kaplama 

malzemesidir. 

Sıvı polimer yapı, farklı geometrik şekillere sahip her yüzeyde, yüksek yapışma ve düşük ısı 

iletkenliği sayesinde uzun yıllar ısı yalıtımı sağlamaktadır. Sadece sıcaklık etkilerinde değil 

ayrıca güneş ışınlarının %90’ını geri yansıtmaktadır ve pas, nem, kondens etkilerinden 

korumaktadır. 

ISOLLAT KAPLAMASININ ÖZELLİKLERİ 
• Çalışma sıcaklığı -60°С /+800°С (Isollat-04) arasındadır. Dünyada bu kadar geniş ısı 

bandında çalışan ilk ve tek sıvı seramik kürecikli izolasyon üründür. 

• Uygulaması kolaydır. Boya gibi rahatlıkla fırça ve tabanca ile uygulanabilir. 

• Daha az bakımla, yüksek seviyede ve kesintisiz yalıtım sağlar. Zamandan ve enerjiden 

kazandırır. 

• Her yüzeye kaplama yapabilme (plastik, metal, beton, cam, tuğla, ahşap vs.) 

• Uygulandığı yapı, araç ya da ekipmana yük bindirmez, diğer sistemlere oranla önemli 

derecede ağırlık ve hacim tasarrufu sağlar. 

• Çalışma süresince performans kaybı olmadan uzun kullanım (yüksek ısılarda en az 20 yıl, 

düşük ısılarda en az 30 yıl) ömrü vardır. Isollat-04 “A sınıfı” yanmaz, Isollat-01 ve Isollat-02 

“B1 sınıfı” yangın yürütmez özelliklidir.  

• Çevre dostu, insan sağlığına zararlı maddeler içermez. Güvenli, antiallerjik, kloridler, 

organik uçucular ve ağır metaller içermez. 

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

büzülebilir. 

• Vibrasyona dayanıklıdır ve 1 mm kalınlıkta 7dB ses yalıtımı sağlar. 

• Dielektrik (yalıtkanlık) özelliği vardır. 

• Korozyona karşı yüksek koruma özelliği, nem ve sıcaklık değişikliklerine dayanıklıdır. 

• Asitlerden, bazlardan, tuzlardan ve UV ışınlarından etkilenmez. 

• Uygulandığı yüzeyde muhtemel yoğuşmayı engeller ya da ortadan kaldırır. 

• Uygulama yapılan binalar nefes alır, etkin bir şekilde rutubet kontrolü sağlanır (Isollat 01). 

• Küf, mantar ve yosun oluşumunu engeller. 

• Standart rengi parlak beyazdır, sonradan da renklendirilebilir. 

• Isollat nominal ısı iletkenliği: 0,002-0,007 W/m°С. Klasik ürünlere göre en az 20 kat daha 

düşüktür. 

Ayrıntıları detaylı olarak www.isollat.com internet adresimizden takip edebilirsiniz. 
 

http://www.isollat.com/
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Uygulama Yapılacak Yüzeylerden İstenilenler ve Yüzeylerin Hazırlığı: 

 

Öncelikle yalıtım yapılacak yüzeyin yağ ve tozdan arındırılmış, temiz ve kuru olması 

gerekmektedir. Gerektiği taktirde yüzey kimyasallar ile temizlenmelidir. 

 

 

Ürünün Uygulamaya Hazırlanması: 

 

 

Isollat sıvı ısı yalıtım kaplamasının iç yapısında mikron 

boyutlarda içi genişletilmiş vakumlu seramik kürecikleri 

olduğundan dolayı bekleme veya uygulamaya ara verme 

durumunda vakumlu seramik kürecikler üst kısımda 

toplanmakta, sıvı kısmı ise alt kısımlara doğru çökmektedir.  

 

 

Kovanın kapağı açıldığında üst kısımda katı bir görüntü 

oluşmaktadır (bkz. şekil 1.5). Bu durum normaldir. Ürünün 

performansında kesinlikle kayıp yaşanmamaktadır. 

 

 

Ürünün Karıştırılması: 

 

Uygulamaya başlamadan önce ya da çalışmalara ara verildikten sonra tekrar 

uygulamaya geçerken endüstriyel karıştırıcı yani mikser (bkz. şekil 1.6) yardımı ile yavaş 

devirde (100 rpm – 1500 rpm) ürün krema kıvamında benzer homojen şekle gelene 

kadar kesinlikle karıştırınız. Endüstriyel karıştırıcının bulunmadığı durumlarda el matkabı 

ucuna karıştırma aparatı (bkz. şekil 1.7) takarak yavaş devirde karıştırabilirsiniz. 

 
 

 

Not: Yüksek devirde karıştırmak Isollat içerisinde bulunan seramik küreciklerin kırılmasına 

neden olmakta (bkz. şekil 1.12) ve ürünün performansı bu durumdan etkilenmektedir. 

Performans kaybı yaşamamak için 100 rpm ile 1500 rpm devirleri arasında ürünü 

karıştırınız. 

Şekil 1.5: Seramik kürecikleri üst 
kısımda toplanmış Isollat  

Şekil 1.6: Endüstriyel karıştırıcı (mikser) Şekil 1.7: Matkap ucuna takılan karıştırıcı  
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Karıştırıcı mikseri kovanın tabanına daldırarak yatay, 

dikey yarım dairesel ve farklı açılarla tüm kovanın her 

bölümünü homojen karıştırılmasını sağlayınız. Sıvı 

kaplama krema kıvamına benzer (bkz. şekil 1.8) 

homojen kıvama gelene kadar karıştırılır. 

Üründe istenmeyen değişiklileri önlemek için Isollat’ın su 

ile seyreltilmesi tavsiye edilemez. Bununla birlikle uygun 

olmayan veya uzun süreli depolamadan kaynaklı 

malzemenin koyulaşması halinde az bir miktarda su 

ilave edilebilir. Örneğin 19 litre Isollat için 200 ml 

maksimum 300 ml su eklendikten sonra karıştırılarak 

ürünün kıvamı krema kıvamına getirilir. 

Uygulama Biçimleri: 

Yalıtım yapılmak istenen yüzeye ve imkanlara bağlı olarak Isollat kaplaması; 

Airless(havasız) boya makinesi, fırça ve spatula ile uygulanabilmektedir. Bu ekipmanların 

olmadığı en son durumlarda Isollat içerisine belli miktarda su ekleyerek hava 

kompresörlü boya tabancalarıyla da uygulanabilmektedir.(*bkz. hava kompresörlü 

tabanca ile uygulama) 

Not: Isollat rulo ile uygulanamamaktadır. Sebebi ise yoğun seramik kürecik içermesinden 

dolayıdır. Zira rulo ile uygulanabilen yalıtım malzemelerinin içerisinde seramik kürecik ve 

yalıtım özelliği yok denecek kadar azdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1.8: Karıştıralan Isollat’ın kıvamı 
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* Airless Boya Makinesi ile Uygulama Yapılması:  

-Bazı Airless boya makinesi markaları: Graco Mark-V (bkz. şekil 1.9), Graco EH-200 ve Graco 

EH230 (bkz. şekil 1.10), Titan PowrTwin 6900DI Plus (bkz. şekil1.11) vb. 

 

                                    

 

Ürünü Airless boya makinesi ile sorunsuz atılabilmesi için önerilen bazı teknik bilgiler 

Püskürtme Nozulları (Graco) 

Dar açıda atmak için 323 veya 325 

Normal açıda atmak için 423 veya 425 

Geniş açıda atmak için 523 veya 525 

Hortum Özellikleri 
Çapı 1 inç veya ¾ inç 

Uzunluğu Max. 45 metre 

Tabanca Tipi Graco Contractor & FTx 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1.9: Graco Mark-V Şekil 1.10: Graco EH-200 / Graco EH-230 Şekil 1.11: Titan PowrTwin 6900DI Plus 
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-Ürünü homojen şekilde karıştığından emin olduktan sonra Airless (havasız) boya 

makinesinin emiş haznesine koyunuz. 

-Airless boya makinesinin püskürtme basıncının 60 bar ile 

80 bar arasında ayarlayınız. Belirtilen basınçtan daha 

fazla basınç verilmesi durumunda ürünün içerisindeki 

seramik kürecikler, atılacak olan yüzeye sert bir şekilde 

çarparak mekanik hasar almasına neden olmakta   

(bkz. şekil 1.12) ve istenmeyen performans kayıpları 

yaşanmaktadır. Bar ayarını olabildiğince düşük tutmaya 

özen gösteriniz. Ayrıca ürünün homojen bir şekilde 

yüzeye yayılması ve seramik küreciklerin hasar 

görmemesi için tabancayı yüzeye minimum 30-50 cm 

uzakta tutarak uygulamayı yapınız. 

- Isollat ürünü her katmanda yaklaşık 0,4 mm - 0,5 mm olacak şekilde uygulamanız 

gerekmektedir. Her kat arası ürünün kuruduğundan emin olunmalıdır. Tek katta daha 

kalın uygulama yapmak yüzey üzerinde ürünün akmasına neden olacaktır.      

-Airless ile uygulamada 2 kat olacak şekilde kısaca yaklaşık 0,9 mm (± 0,1 mm) 

uygulamak yeterli olacaktır.  

Airless ile Uygulamada Kuruma ve Kürleşme Süresi 

- Her katın (0,4 mm - 0,5 mm) ortam sıcaklığında yani 20°C-25°C civarında kuruma süresi 

yaklaşık 2 saattir. Ortam sıcaklığı arttıkça bu süre kısalmaktadır. Rüzgar, nem gibi 

etmenlerde bu süreyi etkileyen diğer faktörlerdir. 

-Isollat’ı bir kat uygulandıktan sonra diğer kata geçmeden önce tamamen kuruduğuna 

emin olunuz. Kuruduğunu elle muayene yaparak kolaylıkla anlayabilirsiniz. Elinize 

bulaşmıyor ya da uygulanan yüzeydeki Isollat bozulmuyorsa ürünün kuruduğuna işarettir 

ve diğer kata geçebilirsiniz.  

-Isollat’ın istenilen kalınlığa geldikten sonra yani uygulama işlemi bittikten sonra 

tamamen nemini atıp, kürleşmenin oluşması ve tam performansla çalışması için ortam 

sıcaklığında (yaklaşık 20°C-25°C) minimum 2 gün geçmesi gerekmektedir. Daha yüksek 

sıcaklıklarda daha erken kürleşme olabilmektedir. Rüzgar, nem gibi etmenlerde bu 

süreyi etkileyen diğer faktörler olmaktadır. 

Not: Verilen kürleşme süresi maksimum 0,9 mm (± 0,1 mm) kalınlık için geçerlidir. Daha 

kalın uygulamalarda kürleşme süresi uzayabilmektedir. 

 

 

Şekil 1.12: Mekanik hasar görmüş 
seramik kürecikler 
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* Fırça ile Uygulama Yapılması: 

Öncelikli olarak fırça (bkz. şekil 1.13) suyla nemlendirilir ve su 

fazlalıkları fırça çırpılarak atılır. Uygulama kolaylığı için fırça 

kurudukça aynı şekilde nemlendirilir. Fırçanın nemlendirilmesi 

kaplamanın yüzeye homojen dağılması ve topaklanmadan kolay   

bir şekilde uygulanması için önerilir.  

Fırça ile uygulama yaparken Isollat’ın yoğunluğundan dolayı ilk katı olabildiğince ince 

(100-200 mikron) yani belli belirsiz (bkz. şekil 1.14) uygulamanız gerekmektedir. Bu sayede 

Isollat ile yüzey tamamen bütünleşip diğer katlar için kolay sürülme imkanı sağlayacak 

ve bir bakımdan astar görevi görecektir. Sonraki her katta ise daha kalın film tabakasını 

(0,5-0,6 mm) rahatlıkla oluşturabilirsiniz. Her kat arası ürünün tamamen kuruduğundan 

emin olunmalıdır.  

 

 

-Fırça ile uygulamada 2 veya 3 kat olacak şekilde kısaca yaklaşık 0,9 mm (± 0,1 mm) 

uygulamak yeterli olacaktır. 

Fırça ile Uygulamada Kuruma ve Kürleşme Süresi 

- İlk katın (100 mikron – 200 mikron) ortam sıcaklığında yani 20°C-25°C civarında kuruma 

süresi yaklaşık 1 saattir. Diğer katmanların kuruma süresi kalınlığa (0,3 mm – 0,5 mm) bağlı 

olarak aynı sıcaklıkta yaklaşık 3-4 saattir. Ortam sıcaklığı arttıkça bu süre kısalmaktadır. 

Rüzgar, nem gibi etmenlerde bu süreyi etkileyen diğer faktörlerdir. 

-Isollat’ı özellikle fırça ile uygularken, bir kat uygulandıktan sonra diğer kata geçmeden 

önce tamamen kuruduğuna emin olunuz. Kuruduğunu elle muayene yaparak kolaylıkla 

anlayabilirsiniz. Elinize bulaşmıyor ya da uygulanan yüzeydeki Isollat bozulmuyorsa 

ürünün kuruduğuna işarettir ve diğer kata geçebilirsiniz. Kurumadan diğer katlara 

geçmek önceki katın toplanmasına ve ürünün zarar görmesine sebep olmaktadır. 

 

Şekil 1.13: Örnek boya fırçaları 

Şekil 1.14: Fırça ile yapılmış örnek uygulama 
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-Isollat’ın istenilen kalınlığa geldikten sonra yani uygulama işlemi bittikten sonra 

tamamen nemini atıp, kürleşmenin oluşması ve tam performansla çalışması için ortam 

sıcaklığında (yaklaşık 20°C-25°C) minimum 3 gün geçmesi gerekmektedir. Daha yüksek 

sıcaklıklarda daha erken kürleşme olabilmektedir. Rüzgar, nem gibi etmenlerde bu 

süreyi etkileyen diğer faktörler olmaktadır. 

Not: Verilen kürleşme süresi maksimum 0,9 mm (± 0,1 mm) kalınlık için geçerlidir. Daha 

kalın uygulamalarda kürleşme süresi uzayabilmektedir. 

 

-Fırça ile uygulamadan sonra yüzey üzerinde fırça izleri 

oluşmaktadır. Ürün tamamen kürleştikten sonra çeşitli 

zımparalar (bkz. şekil 1.15) ile yüzeyi pürüzsüz hale çok 

kolay bir şekilde getirebilirsiniz. 

 

* Hava Kompresörü ile Uygulama Yapılması: 

Isollat sıvı yalıtım kaplaması belirtilen şekillere göre karıştırıldığında (bkz. sayfa 7) yoğun 

ve yarı akışkan krema kıvamında olmaktadır. Bu haliyle ürün hava kompresörü ile 

uygulanmamaktadır. Ancak Airless havasız boya makinesinin bulunmadığı ve fırça ile 

yapılamayacak kadar geniş alanlarda yalıtım istenilmesi durumunda, Isollat sıvı ısı yalıtım 

ürününün içerisine minimum %5, maksimum %10 su yavaş bir şekilde eklenip homojen 

olana kadar düşük devirde karıştırıldıktan sonra inceltilerek hava kompresörü ile 

uygulanabilir hale gelmektedir.  

-Hava kompresörüne takılan tabancanın üstten hazneli (bkz. şekil 1.16) 

olması gerekmektedir. 

-Hava kompresörünün basıncı 6 ile 8 bar aralığında ve kompresör 

hortumunun ucuna takılan üstten hazneli tabancanın nozulu ise 3’lük     

ya da 4’lük olması gerekmektedir. 

-Uygulama yapılırken ürünün akma yapmamasına özen gösterilmelidir.  

-Her kat yaklaşık 200 mikron olacak şekilde ayarlanmalıdır ve her kat arası ürünün 

kuruması beklenmelidir. Ürünün kuruluğu elle yapılan muayene ile kolayca 

anlaşılmaktadır. 

-Hava kompresörü tabanca ile uygulamada 5 veya 6 kat olacak şekilde kısaca yaklaşık 

0,9 mm (± 0,1 mm) uygulamak yeterli olacaktır. 

 

Şekil 1.15: Örnek zımpara araçları 

Şekil 1.16: Üstten hazneli tabanca 
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Hava Kompresörü ile Uygulamada Kuruma ve Kürleşme Süresi 

- Her katın (~200 mikron) ortam sıcaklığında yani 20°C-25°C civarında kuruma süresi 

yaklaşık 1 saattir. Ortam sıcaklığı arttıkça bu süre kısalmaktadır. Rüzgar, nem gibi 

etmenlerde bu süreyi etkileyen diğer faktörlerdir. 

-Isollat’ı bir kat uygulandıktan sonra diğer kata geçmeden önce tamamen kuruduğuna 

emin olunuz. Kuruduğunu elle muayene yaparak kolaylıkla anlayabilirsiniz. Elinize 

bulaşmıyor ya da uygulanan yüzeydeki Isollat bozulmuyorsa ürünün kuruduğuna işarettir 

ve diğer kata geçebilirsiniz.  

-Isollat’ın istenilen kalınlığa geldikten sonra yani uygulama işlemi bittikten sonra 

tamamen nemini atıp, kürleşmenin oluşması ve tam performansla çalışması için ortam 

sıcaklığında (yaklaşık 20°C-25°C) minimum 3 gün geçmesi gerekmektedir. Daha yüksek 

sıcaklıklarda daha erken kürleşme olabilmektedir. Rüzgar, nem gibi etmenlerde bu 

süreyi etkileyen diğer faktörler olmaktadır. 

Not: Verilen kürleşme süresi maksimum 0,9 mm (± 0,1 mm) kalınlık için geçerlidir. Daha 

kalın uygulamalarda kürleşme süresi uzayabilmektedir. 

-Uygulama sonunda yüzey dalgalı veya portakal kabuğu gibi gözenekli olabilir. Ürün 

tamamen kürleştikten sonra çeşitli zımparalar (bkz. şekil 1.15) ile yüzeyi pürüzsüz hale çok 

kolay bir şekilde getirebilirsiniz.  

Isollat’ın Renklendirilmesi: 

Isollat yalıtım kaplaması beyaz renktedir. İki türlü renklendirme işlemi yapılabilmektedir. 

1) Renk Pigmenti ile Renklendirme: Isollat, seramik kürecikleri yoğun miktarda 

içermesinden dolayı yani boya kıvamından daha yoğun ve yarı akışkan 

olmasından dolayı renk pigmenti katılıp karıştırıldığında istenilen ral kodu ve canlı 

renkler tam olarak oluşamamaktadır. Isollat’ın içerisine renk pigmentleri katarak 

istediğiniz renge yakın bir renk oluşturabilirsiniz. Performansında hiçbir kayıp 

yaşanmamaktadır. 

 

2) Sonradan Üzerinin Boyanması: İstenilen yalıtım kalınlığı oluşturulduktan sonra Isollat 

ürününün üzerine istediğiniz renk ve her türlü kimyasal özelliğe sahip boyalar ile 

renklendirme yapabilirsiniz. Renklendirme işlemi bittikten önce veya sonra çeşitli 

süsleme yöntemlerini (söve, duvar kağıdı vb.) uygulayabilirsiniz. 

 


