Ürünler

Çatý & Cepheler için Yeni Fikirler
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Rotterdam Çatý

Tasarým Öðesi Renkler
FALZONAL, yerleþim alanlarýndan ticari yapýlara kule ve
kubbelerden kongre salonlarýna kadar geniþ bir yelpazede
renk katýyor. Renkler ve renk aralýðý ile ilgili uygulama
örnekleri ve ayrýntýlý bilgiler için sayfa 4 - 7'ye bakýnýz.

4-7
Ýþleve göre þekillenir
... Bu eski güzel tasarým kuralý, FALZONAL'ýn tümüdür FALZONAL fikirlerinizle ayný yoldadýr.
Esneklik ve çeþitli formlar hakkýnda daha fazla bilgiyi
Sayfa 8 - 11 'de bulabilirsiniz.

8-11
Fonkiyonel ve ucuz
FALZONAL'ýn iþlenebilirliðindeki kolaylýk ve güvenilirlik,
en üst tasarýmlarda bile en uygun maliyetle
uygulanabilmesini saðlamak için mükemmel bir temel
oluþturmaktadýr. Uygulamacýlar ve teknisyenler için notlarý
sayfa 12 - 15'de bulabilirsiniz.

12-15
Çevre ve ekoloji
Eko düþünce - Üretimden geridönüþüme uzun ürün ömrü
Sayfa 16 ve 17

16-17
Her ayrýntýda kalite
FALZONAL hakkýnda teknik bilgi için, ör. termal genleþme,
elastikiyet, mukavemet, çevre koruma ve kalite denetimi
için Sayfa 18 - 19 'a bakýnýz.

18-19
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Renk 
Hayallerinizi ve yaratýcýlýðýnýzý vurgular
Bir özelliði vurgulamak, alanlarý bir araya
getirmek veya onlarý birbirinden ayýrmak
için veya çevreye ayrýntýlarý eklemek için
yaratýcý renkler kullanýyorsanýz, FALZONAL
boyalý alüminyum size tasarýmlarýnýzda
renk katmak için birçok seçenek sunar.
Geniþ standart ve özel renk seçenekleri
Parlak renklerden metalik parlaklýða - Geniþ FALZONAL renk
yelpazesinde herkesin beðenebileceði renkler ve yüzeyler
vardýr. Estetik bir etki yaratmak için renk özellikle önemlidir.
80/20 oranýnda karýþým oranýyla PVdF kaplama sistemi olan
boyalarla, renge baðlý olarak iki kat ila dört kat arasýnda
sürekli rulo kaplama iþlemi uygulanýr ve fýrýnlanýr.
Sonuç, olaðanüstü renk tutarlýlýðýna sahip yüksek kaliteli bir
yüzeydir. 1500 m2 'nin üzerindeki sipariþlerde özel renk
talepleri de karþýlanabilir.
Alýþveriþ Merkezi NOVENA, Singapur

Therme VIVAT, Slovenya
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Fabrika Binasý / Denkingen, Almanya
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Renk 
Hayallerinizi ve yaratýcýlýðýnýzý vurgular
Kalýcý olarak hava koþullarýna dayanýklý ve düþük bakým

FALZONAL renkler, aþýrý iklim bölgelerinde bile deðerini
kanýtlamýþtýr - bu, uzun ömür ve düþük bakým onarým
maliyetlerine yansýr.
FALZONAL kaplamasý UV ýþýðýna ve tebeþirlenmeye karþý
dayanýklýdýr. Iþýk ve hava koþullarýndan kaynaklanan kýrýlmaya
karþý dayanýklýdýr ve kir iticidir. Korozyona karþý ilave koruma
saðlamak için, tersine þeffaf bir koruyucu lak verilir.
FALZONAL'ýn bakýmý da kolaydýr; yüzeyler zararlý maddeler
kullanýlmadan kolaylýkla temizlenebilir.
FALZONAL yaratýcýlýktýr
FALZONAL yaratýcý çözümleri davet eder. Standart boyutlar
ve iþleme kolaylýðý, kullanýcýlarýn þeritleri ve farklý renkteki
saclarý isteðe göre birleþtirebilmelerini saðlar.
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Mannheim/Almanya

Novelis Boyalý Alüminyum Kenet Çatý & Cephe

Çatý - Überlingen / Almanya
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Form 
yeni fikirlere açýk
FALZONAL, yaratýcý çatý kaplama ve cephe

DUN, Malezya

tasarýmlarý arayan mimarlara, planlamacýlara
ve bina sahiplerine geniþ bir yelpazede özel
seçenekler sunar. Yeni ve eski binalarda
fonksiyoneldir ve modern tasarýmlardaki
uygulamalar için idealdir.

FALZONAL havalandýrmalý ve havalandýrmasýz çatý ve
cephe kaplamalarýnda uygulanabilir.
FALZONAL, ahþap, taþ veya cam gibi diðer materyallerle
estetik bir bütünlük saðlar.

Liman - Loano / Italya

Þekillendilmesi kolaydýr.

FALZONAL, ihtiyaç duyduðunuz kesin þekle kolayca
uygulanabilir.Çoðu kenetli malzemelerden daha sünektir bu
nedenle geniþ bir uygulama yelpazesine sahiptir.
Geniþ tonoz çatýlardan dar açýlý kubbelere veya suyapýlarýna,
kulelerden geniþ açýklýklý cephe kaplamalarýna kadar
FALZONAL her mimariyle kusursuzca eþleþir.

Ýstasyon / Güney Kore
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Spor Salonu, Odessa/Ukrayna

Mavi Gezegen, Kopenhag/Danimarka
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Form 
yeni fikirlere açýk
FALZONAL form çeþitliliði sunar
Elmas þekiller veya paneller gibi farklý tasarým olanaklarýyla
FALZONAL, yaratýcýlýðýnýzý özgür býrakýr.
Oluklar ve iniþ borularý gibi gerekli aksesuarlar FALZONAL
olarak da üretilebilir.
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Havalimaný + Kule
Farnborough, Hampshire / Ýngiltere

11

Ýþlev 
düþük maliyetli ve çalýþmasý kolay
FALZONAL boyalý alüminyumun alaþým,
kaplama ve mekanik tesisat teknolojisi için
özel olarak tasarlanmýþtýr.

Tek Kilit
Çatý & Cephe Kaplamada
kullanýlýr

FALZONAL, bu nedenle, çift kilitli veya çýtalý
kilit gibi kilitleme tipleri için idealdir (bkz.
Grafik). Standart makinelerde sorunsuz
olarak kesilebilir, katlanýr, delinir veya
perçinlenebilir - çatlama veya kýrýlma
olmadan kaplama yapýlabilir .

Koruyucu Film

Çift Kilit
Çatý & Cephe Kaplamada
kullanýlýr

Ýþleme sýrasýndaki hasarlarý önlemek için, FALZONAL, açýkta
kalan tarafta asimetrik perforasyonlu, kaymaz, UV'ye dayanýklý
beyaz bir koruyucu film içeriyor.
FALZONAL çalýþmadan önce, koruyucu film, kilitleme bölgesi
içindeki iki kenar boyunca delikten alýnýr. Kalan film montajdan
sonra kolayca alýnýr.
Koruyucu film, tüm iþler tamamlanýncaya kadar altý aya kadar
panellerde býrakýlabilir.

Çýtalý Kenet
Çatý & Cephe Kaplamada
kullanýlýr

Sýzdýrmaz ve korumalý
En yeni üretim prosesleri, sürekli yüksek kaliteli malzeme ve
kaplama saðlar.
FALZONAL saðlamdýr, uzun süreli korozyon direncine
sahiptir ve son derece dayanýklýdýr. Çatýlar ve cepheler için
kalýcý su geçirmezliði ve korumadan emin olabilirsiniz.
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Çatý, Schramberg / Almanya

Ecco Futura, Danimarka

Çatý , Ostfildern/Almanya
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Ýþlev 
düþük maliyetli ve çalýþmasý kolay
FALZONAL bina hareketini veya sýcaklýk dalgalanmalarýný
sorunsuz bir þekilde emer.
Ters taraf, þeffaf bir koruyucu kaplama ile korozyondan
korunur.
FALZONAL'i korumak çocuk oyuncaðýdýr - Yüzeylerin çevre
dostu malzemelerle temizlenmesi kolaydýr.
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FALZONAL özellikleri, Avrupa çapýnda yaygýn olarak kabul gören þartnamelere uygundur.
FALZONAL, rüzgar basýncýna ve emmeye karþý yük testlerini geçip olaðanüstü sonuçlar elde etmiþtir.
Çalýþma Sýcaklýðý 0 °C ye kadar düþebilir.
Fireler hiçbir kayýp olmaksýzýn tamamen geri dönüþtürülebilir.
Gerektiðinde, çatýlar ve cepheler çevreyle zarar vermeyecek þekilde kolayca temizlenir.
Yoðuþma ve bitüm korozyonuna dayanýklý - ek korozyon korumasý gerekmez.
Yüzeyden aðýr metal erozyonu yoktur.
Yama yapýlmaz.
Özel bariyer tabakalarý (dokuma / profilli) gerekli deðildir.

Banka / Danimarka
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Çevre
ve ekoloji
Son yýllarda, yapý malzemelerinin ekolojik dostu olma
konusundaki tartýþmanýn yoðunluðu arttý.
Standartlaþtýrýlmýþ deðerlendirme kriterleri olmadýðýndan,
tartýþmalar az miktarda ayrýntýlý bilgiye dayanýyor ve halen
devam etmektedir.
Çeþitli hava þartlarýnda FALZONAL denemelerinden elde
edilen tüm sonuçlar, çevre için herhangi bir risk
oluþturmadýðýný doðruladý.
Yüzme Havuzu, Berchtesgaden/Almanya

Deniz suyuna dirençli alüminyum PVDF (poliviniliden
florür) kaplama ile korunmaktadýr.Montaj hatalarýndan
dolayý alüminyum, havadaki oksijen veya su buharý ile
reaksiyona girerek kendisini korur ve ince fakat yoðun bir
oksit tabakasý (Al203) oluþturur.Bu oksit tabakasý

Hasýr Þekilli Çatý / Seyþeller

FALZONAL için kullanýlan PVdF kaplamasý 80/20 kalite
(% 80 PVdF +% 20 akrilat) ve 70/30 kalitede (% 70 PVdF
+% 30 akrilat) dir. Genel olarak, PVdF içeriði ne kadar
yüksek olursa, hava koþullarýna ve yýllýk erozyona karþý
direnç o kadar iyi olur.

malzemeyi metal erozyonundan korur. Yoðuþma riski
taþýmaz.
Yürürlükteki Alman gýda kanunlarýna göre, alüminyumun

Kullanýlan pigmentler tehlikeli deðildir; Bazý durumlarda
gýda maddeleriyle kullanmak için bile güvenlidirler.

kullanýmý herhangi bir kýsýtlamaya tabi deðildir. Alüminyum
bitkiler, hayvanlar, yeraltý sularý veya yüzey sularý üzerinde
zararlý etkilere sahip deðildir.
PVDF , daha iyi þekillendirme özelliklerini ve hava
koþullarýna karþý olaðanüstü dayanýklýlýðý getirir.
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FALZONAL geri dönüþümü kolaydýr ve herhangi bir kalite
kaybý olmaksýzýn malzeme döngüsüne geri gönderilebilir.

Ýþleme nedenlerinden ötürü FALZONAL, çýkarýlabilir,
UV'ye dayanýklý bir polietilen koruyucu film ile
kaplanmýþtýr. Bu koruyucu film, çevre dostudur, yeraltý
suyuna nötr ve geri dönüþtürülebilir.

Dað Evi / Avusturya
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Teknik Özellikler
ve bakým
Ürün Açýklamasý

FALZONAL Boyalý Alüminyum Kenet Çatýlarda üstün kilitlenme kalitesinde yarý-bitmiþ yüzey-boyalý üründür.
Alaþýmýn, mekanik özellikleri ve kaplama malzemeleri ; kenetlemede kullanýlan iþleme teknikleriyle mükemmel
þekilde koordine edilir.

Uygulama

Eski ve yeni binalarda Çatý ve Cephe kaplamalarý - Bina Çatýlarý , Spor Salonlarý , AVM, Ticari Binalar, Tonoz ve
Kubbe Çatýlar, vb.

Yangýn Dayanýmý

FALZONAL, EN 13501-A1'e göre yanýcý deðildir.

Ýþleme

FALZONAL 0° C sýcaklýkta dahi problemsiz iþlenebilir.

Alaþým

Novelis WG-C4S (AlMn 1 Mg 0.5 to EN 573 / EN 1396), Kilit Kalitesi H41.

Ölçüler

Kalýnlýk : 0.7 mm
Geniþlik : 600 mm/1,200 mm

Dayaným

H 41 (1 /8 Sertlik). Aþaðýdaki kýlavuz deðerleri, DIN 50114'e göre hesaplanmýþtýr *):
Çekme Mukavemeti : Rm 130 170 N/mm2 · Akma Noktasý : Rp0.2 > 100 N/mm2 · Uzama : A50 > 6%

Isýl Genleþme

Lineer Genleþme Katsayýsý 0.024 mm /m K

Elastisite

Elastisite Modülü  70,000 N/mm2

Kaplama

Ön yüz (Dýþa çekilmiþ taraf): 2 katmanlý sistem (astar ve boyama proseslerine göre karýþým oraný 80/20 (PVdF)
olan son kat.
Boyama Sistemi : PVdF (polyvinylidene fuoride). Bazý özel renkler/tonlar 3 kat bazýlarý 4 kat boyanmaktadýr.
Ters yüz: Baskýlý kimlik numarasý ve Novelis simgesi bulunan þeffaf koruyucu lak.
Bir ok, kaplama yönünü belirtir.

Kaplama Kalýnlýðý

Ön taraf ort. 25 µm, Arka taraf ort. 3 µm.

Parlaklýk

Gardner Sistemde 10 veya 20 birim , ölçüm açýsý 60°, Metalik renklerde ort. 40 birim.

Renk Aralýðý

Mevcut Novelis renk grafiðine göre ; Bakýr, Titanyum Çinko gibi çeþitli simule renk alternatiflerini tercih
edebileceðiniz gibi Özel renk/tonlar için minimum sipariþ miktarý 1 ,500 m2.

Koruyucu Film

Kaymayý önleyici, beyaz, UV'ye dayanýklý, asimetrik delikli koruyucu film.
Film, tüm iþler tamamlanýncaya kadar 6 aya kadar panellerde kalabilir.

Kalite Kontrolleri

DIN, ASTM, BS, EN, ISO 9001 gibi ilgili tüm Avrupa standartlarýna uygundur

Atýk Su Düzenlemeleri

ATV-DVWK-M153 e uygun olarak, zaralý bir aðýr metal erozyonu oluþmayacaðýndan herhangi bir ölçüm gerekmez.

Geri-dönüþüm

FALZONAL Boyalý Alüminyum problemsiz ve kalitede herhangi bir kayýp olmadan geri dönüþtürülebilir.

Satýþ

FALZONAL Boyalý Alüminyum Yetkili Satýcýlardan tedarik edilebilir
Talep doðrultusunda Lokal Tedarikçileri paylaþmaktan mutluluk duyarýz.

Novelisin ürettiði
diðer ürünler
Boyalý Alüminyum

3,00 mm kalýnlýða kadar Cephe için Boyalý Alüminyum

*) Novelis aluminyum yarý mamullerin mukavemet özellikleri DIN 1396'ya uygundur.
**) ECCA: Avrupa Bobin Boyama Birliði, Brüksel. ECCA üyeleri, ön kaplamalý malzemenin sürekli olarak yüksek kalitesini saðlamayý ve
inþaat endüstrisinde kullaným için uygunluðunu saðlamayý taahhüt eder. Novelis, ECCA üyesidir.
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Novelis

Sadece alüminyum deðil,
Novelis Alüminyum. TM
Novelis, dünyanýn en büyük hadde alüminyum üreticisi ve geri dönüþümünde dünya
lideridir. Ýhtiyaç duyduðumuz üst segment alüminyum ürünler portföyünü geliþtirmek
ve sunmak için sektörde lider teknoloji ve uzmanlýðýmýzý temel alan büyüme odaklý
bir þirketiz.
Novelis, dünya çapýnda Aditya Birla Grup þirketlerinin önemli bir parçasýdýr. Geri
dönüþümde bir lider olmak ve sürdürülebilirlik düþüncesiyle çalýþarak yenilikçi
ürünleri piyasaya sunmak için müþterilerimizle ortaklýk kurarak Novelis, dünyayý
daha aydýnlýk, daha parlak ve daha iyi hale getirir.
Novelis Türkiye Distribütörü
Protechnic ÇYS Ltd. Þti. / ARCDEMA
Baðdat Cad. 434/1
Maltepe/Ýstanbul
Tel +90 216 352 86 52
Fax +90 216 352 86 54
arcdema@arcdema.com

www.arcdema.com

DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001,
DIN EN ISO 50001, OHSAS 18001.
Verilen tüm bilgi ve teknik veriler, bu broþürün basýldýðý
tarihteki durumu ve tecrübelerimizi yansýtmaktadýr.
Deðiþiklik yapma hakkýmýz saklýdýr.

