
 

 

Polyfin FPO 3020 Geomembranların Avantajları  
• Geleneksel bitümlü örtü sistemlerinden farklı olarak tek kat uygulanır. 
• Çevre dostudur. (PVC, plastikleştirici ve klor içermez, zehirli gaz çıkarmaz.) 
• Yırtılma, delinme ve çekmeye dayanımı yüksektir. 
• Ani ve yüksek ısı değişimlerinde bile boyutsal stabilitesini korur.  

• Bitki ve ağaç köklerine dayanımlıdır.  
• Otomatik kaynak makineleri ile uygulandığı için işçilik riskleri minimize edilir. 
• Kıvılcımlara yüksek dayanımlıdır ve alev yürümez yapıdadır. 
• Sigara yanıklarına dayanıklıdır. 
• Sıcak veya kalkerli su birikintilerine dayanıklıdır. 
• Eski uygulanmış membran ile yeni membran homojen bir şekilde birbirine kaynaklanabilir. 
• Hidrolize dayanıklıdır. 
• Güneş radyasyonuna, UV ışınlarına ve ozona karşı yüksek dayanımlıdır. 
• Her türlü hava şartlarında uygulanabilir. 
• Polistren ve bitüm ile uyumludur, eski bitümlü kaplamalar üzerine direkt uygulanabilir. 
• Yaşlanmaz, yapının ekonomik ömrü süresince özelliklerini yitirmez. 
• POLYFIN  3020, 20 yıla kadar uluslar arası ürün sigortasına sahiptir 

Uygulama Prosedürü 

Çatı Giderleri 
Çatılarda, uygun sayıda gider yerleri belirlenerek yerleştirilmeli, eğim şapları giderlere doğru bitirilmelidir. 
Çatıdaki eğim, çatı üzerinde toplanacak suyun giderlere en doğru ve direkt şekilde akışını sağlamalıdır. 

Yüzey Hazırlığı 
Isı yalıtımlı trapez çatı uygulamalarında trapez üzerine önce buhar dengeleyici, sonra ısı yalıtım levhaları 
yerleştirilmelidir. Isı yalıtım levhaları yerleştirilirken ısı köprüsü oluşturmamak için, ısı yalıtım levhaları 
arasında sıfır derz olmalıdır.  
Betonarme çıplak çatı uygulamalarında, eğim betonu üzerine önce buhar dengeleyici, sonra ısı yalıtım 
levhaları yerleştirilmelidir. Isı yalıtım levhaları yerleştirilirken ısı köprüsü oluşturmamak için, ısı yalıtım 
levhaları arasında sıfır derz olmalıdır.  

 
Uygulama Yöntemi 
Isı Yalıtımlı Trapez Çatı Uygulamalarında : POLYFIN 3020 buhar bariyeri ve ısı yalıtım levhaları 
uygulanmış yüzeye serbest olarak serilir. Serilmiş rulo, boy yönünde min. 1 cm içerisinden başlanarak 
yaklaşık 20 cm’de bir kez, altındaki ısı yalıtımı levhası ile birlikte, özel dübel ve vidalarla trapez levhaya 
sabitlenir. Diğer rulo, alttaki rulonun kenar sabitlemelerinin üzerini kapatacak ve min. 5 cm. kaynak yeri 
oluşacak şekilde serilmelidir. Bini yerlerinden otomatik kaynak makinesı ile kaynak yapılır.  
Çatı uygulamaları parapet üzerinde kilitlenerek bitirilir. Kilitleme işleminde aluminyum baskı çıtası, vida, 
dübel ve poliüretan mastik kullanılır.  

Betonarme Çıplak Çatı Uygulamalarında : POLYFIN 3020 buhar bariyeri ve ısı yalıtım levhaları 
uygulanmış yüzeye serbest olarak serilir. Serilmiş rulo, boy yönünde min. 1 cm içerisinden başlanarak 
yaklaşık 20 cm’de bir kez, altındaki ısı yalıtımı levhası ile birlikte, özel dübel ve vidalarla betona 
sabitlenir. Diğer rulo, alttaki rulonun kenar sabitlemelerinin üzerini kapatacak ve min. 5 cm. kaynak yeri 
oluşacak şekilde serilmelidir. Bini yerlerinden otomatik kaynak makinesı ile kaynak yapılır.  
Çatı uygulamaları parapet üzerinde kilitlenerek bitirilir. Kilitleme işleminde aluminyum baskı çıtası, vida, 
dübel ve poliüretan mastik kullanılır.  

 

 

 


