
 

 

 ‘A’ kalite su yalıtımı 
 
 

ankara|membran™ 
ürünleri şaloma uygulamalı polimerik bitüm esaslı 

su yalıtım membranlarıdır. 
 

Plastomerik ve Elastomerik bitüm modifiyesiyle 
plastomerde -10°C, elastomerde -20°C 

sıcaklıklarda elastikiyetini korur. 
 

ankara|membran™ yüzeye mükemmel 

yapışma sağlar. 
 

Beton, metal ve ahşap yüzeylerde güvenle ve 
kolaylıkla uygulanır. Yine temelden çatıya yapının 

her yerinde güvenle ve kolaylıkla uygulanır. 
 

ankara|membran™ ürünleri HDPE, aluminyum 

folyo ve renkli granül taş kaplı olarak 
sunulmaktadır. Renkli granül taş kaplı olanlara 

desen de verebilmekte ve PratikShingle™ 
markasıyla sunmaktayız. 

 
 

Belgelendirme: CE EN 13969 |CE EN 13707              
TSE 11758 

 
İletişim: 

www.ankaramembran.com 
www.yapikatologu.com/aluc-ahsap 

E-mail: aluc@alucahsap.com  
Phone: +90 312 350 0653 

Whatsapp: +90 530 416 9680 
 

™ Pratik Shingle ve Ankara Membran  
Aluc Ahsap Yapı Malz. A.Ş. Ankara/Türkiye’e ait  

tescilli markalarımızdır 

 
 

  
  

 
  

 
 

 
PratikShingle™ 
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PratikShingle™  
Dekoratif çatı su yalıtımı 

PratikShingle™  

Çatı su yalıtımlarında yenilikçi ürün 
Kolay ve güvenli uygulama 

İşçilik ve malzemeden tasarruf 
Üstelik güzel görünümlü 
Dekoratif çatı su yalıtımı 

 

PratikShingle™  

Çatılarınızı suya ve atmosferik etkilere karşı 
korurken şık, güzel bir görünüm kazandıran 

yenilikçi bir su yalıtım membranıdır. 
 

Aslında ustalarımız ona en kısa tanımını 
kazandırmıştır: “Rulo Şingıl” 

 

Mevcut desenlerimiz yonca, Osmanlı kiremiti ve 
petek olup, kırmızı, yeşil, gri ve mavi renklerdedir. 

 

Teknik olarak plastomerik esaslı (-10°C) polyester 
taşıyıcılı 4 mm (±0,2) polimer bitüm esaslı su 

yalıtım membranıdır. 
 

Şaloma uygulamalı, çivi gerektirmeyen, kolay ve 
güvenli, tasarruflu, dekoratif çatı su yalıtımının 

adıdır: PratikShingle™ 
 

Belgelendirme: CE EN 13969 |CE EN 13707              
TSE 11758 

 
İletişim: 

www.ankaramembran.com 
www.yapikatologu.com/aluc-ahsap 

E-mail: aluc@alucahsap.com  
Phone: +90 312 350 0653 

Whatsapp: +90 530 416 9680 
 

™ Pratik Shingle ve Ankara Membran  
Aluc Ahsap Yapı Malz. A.Ş. Ankara/Türkiye’e ait  

tescilli markalarımızdır 

Kırmızı Yonca 

 
Yeşil Yonca 

 
Kırmızı Kiremit 

 
Mavi Yonca 

 
Mavi Yonca 
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Plato Seri 
‘A’ kalite su yalıtımı 

 
 

ankara|membran™ 
Plato Seri ürünleri şaloma uygulamalı 

plastomerik (-10°C) bitüm esaslı su yalıtım 
membranlarıdır. 

 

Yüzeye mükemmel yapışma sağlar. 
 

Plato Seri membranlarımız beton, metal ve 

ahşap yüzeylerde güvenle ve kolaylıkla uygulanır. 
Yine temelden çatıya yapının her yerinde güvenle 

ve kolaylıkla uygulanır. 
 

Polyester keçe taşıyıcılı ve standart çekme-kopma 
mukavemeti 600/400 N/5’dir (boy/en). 

 

1000/800 N/5 ‘e kadar mukavim olan ve ismine 
“Plus” ibaresi eklenen membranlarımız otoyol 
köprü ve viyadüklerinde kullanıma uygundur. 

 

Kalınlıklar: 3 and 4 mm 
Üst yüzey kaplaması: HDPE, Aluminyum folyo, 

renkli granül taş  
Rulo ölçüsü: 1x10 m 

 
Belgelendirme: CE EN 13969 |CE EN 13707              

TSE 11758 
 

İletişim: 
www.ankaramembran.com 

www.yapikatologu.com/aluc-ahsap 
E-mail: aluc@alucahsap.com  

Phone: +90 312 350 0653 
Whatsapp: +90 530 416 9680 

 
™ Ankara Membran  

Aluc Ahsap Yapı Malz. A.Ş. Ankara/Türkiye 
Tescilli markasıdır 

Zemin su yalıtımı 

  
Çatılar 

 
Temeller 

 
Otoyol ve köprüler 
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Atlas Series 
‘A’ kalite su yalıtımı 

 

ankara|membran™ 
Atlas Seri ürünleri şaloma uygulamalı 

elastomerik (-20°C) bitüm esaslı su yalıtım 
membranlarıdır. 

 
Yüzeye mükemmel yapışma sağlar. 

 

Atlas Seri  membranlarımız beton, metal ve 

ahşap yüzeylerde güvenle ve kolaylıkla uygulanır. 
Yine temelden çatıya yapının her yerinde güvenle 

ve kolaylıkla uygulanır. 
 

Polyester keçe taşıyıcılı ve standart çekme-kopma 
mukavemeti 600/400 N/5’dir (boy/en). 

 

1000/800 N/5 ‘e kadar mukavim olan ve ismine 
“Plus” ibaresi eklenen membranlarımız otoyol 
köprü ve viyadüklerinde kullanıma uygundur. 

 

Kalınlıklar: 3 and 4 mm 
Üst yüzey kaplaması: HDPE 

Rulo ölçüsü: 1x10 m 
 

Belgelendirme: CE EN 13969 |CE EN 13707              
TSE 11758 

 
İletişim: 

www.ankaramembran.com 
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E-mail: aluc@alucahsap.com  
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™ Ankara Membran  
Aluc Ahsap Yapı Malz. A.Ş. Ankara/Türkiye 

Tescilli markasıdır 

Zemin su yalıtımı 

  
Çatılar 

 
Temeller 

 
Otoyol ve köprüler 
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