
Palruf PVC ondüle levhalar kalitesiyle, özellikle zor flartlar› bar›nd›ran yap›lar›n çat› ve duvar kaplamas›nda güvenle
kullan›labilir. Dayan›m› artt›ran özellikleri sayesinde maliyetleri düflürür.

POL‹KARBONAT LEVHALAR
Ticari, sanayi veya endüstriyel yap›larda, turizm iflletmelerinde, konutlarda ve daha pek çok farkl› alanda uygulanan
›fl›kl›k sistemlerinin ana malzemesi olan polikarbonat levhalarda da L‹RTEK, y›llar›n sa¤lad›¤› deneyim ve güvenceyle
çok farkl› gereksinimler için alternatif ürün ve sistemler sunuyor.

DANPALON® Solid levhalar, cam›n fleffafl›¤›n› ve esteti¤ini, polikarbonat levhalar›n tüm avantajlar›yla birlikte sunuyor.

Ça¤dafl ve fleffaf görünüm
> Cam›n fleffafl›¤›na sahiptir.
> Fonksiyonel ve estetik çözümler sa¤lar.

Dayan›kl›l›k
> Camdan 200 kat daha dayan›kl›d›r.

Farkl› kullan›mlar
> Dikey olarak cephe kaplamas›nda ve dikey ›fl›kl›klarda,
> Yatay olarak çat› ›fl›kl›¤› olarak kullan›labilir.

DANPALON®’a özgü yap›
> DANPALON ®’a özgü alüminyum ve polikarbonat kilit profilleri
> Estetik ve kesintisiz bir panel sistemi
> Birlefliminde herhangi bir kimyasal ya da fitil kullanmay› gerektirmez.

Kusursuz yal›t›m
> Dikey difller sayesinde kusursuz su yal›t›m›

DANPALON® Controlite, günefl ›fl›nlar›n›n gelifl yönüne göre yaz-k›fl, gece-gündüz, 180 derecelik bir dilimde içeri
girecek ›fl›nlar›n miktar›n› seçme flans› tan›yor. Bu da mekanda, direkt günefl ›fl›nlar›n›n etkilerini kontrol alt›na almay›
sa¤l›yor.

DANPALON® Controlite
DANPALON® Controlite, ›fl›k geçirgenli¤ini kendi kendine ayarlayan dünyan›n en geliflmifl skylight sistemidir.
Yap›s›ndaki küçük silindirlerin aç›lar›n› ayarlayarak ›fl›k geçirgenli¤ini kontrol alt›na alabilme esas›na dayal› sistem,
tam anlam›yla yüksek teknolojinin sundu¤u avantajlarla donat›lm›flt›r.

DANPALON® Solid

PALSUN
Palsun levhalar, cam görünümlü polikarbonat levhalard›r. Tasar›mc›lar›n ve uygulamac›lar›n, projelerinde cama
alternatif olarak bulabilecekleri tek çözümdür.

Uygulama alanlar›

Güvenlik ve koruma gerektiren yerlerde:
> Fabrikalarda makineleri korumak amac›yla
> Okul ve halka aç›k binalar›n çat› kaplamalar›nda
> Otobüs duraklar› ve telefon kulübelerinde
> Polis ve güvenlik kuvvetlerinin kalkanlar›nda
> Kasklarda
> Teknelerde, trenlerde, otobüslerde ve uçaklarda
> Arabalar›n ön camlar›nda

Yap› endüstrisinde:
> Bina ve salonlar›n çat›lar›nda
> Pencere kaplamalar›nda
> Al›flverifl merkezlerinin çat›lar›nda
> Limonluk ve k›fl bahçelerinde
> Stadyumlarda
> Çat› ›fl›kl›klar›nda
> Otobanlarda ses kesici bariyerlerde

‹lan panolar›nda

Palsun Solar Kontrol, reflektif cam›n günefl kontrolü özelli¤ine sahip, cam görünümlü polikarbonat levhalard›r. Cam
ile yap›lamayan uygulamalar› gerçeklefltirme olana¤› yarat›r.

PALSUN Solar Kontrol (SC)

Özellikleri ve avantajlar›
> %20-35 ›fl›k geçirgenli¤ine sahiptir.
> Yüzeyi, yans›t›c› ve UV ›fl›nlar›na karfl›

koruyucu özelli¤i olan tabakalarla kapl›d›r.
> ‹nfrared yans›tma özelli¤ine sahiptir.
> Günefl kontrol özelli¤i, ›fl›¤›n içeri girmesini, 

ancak istenmeyen ›fl›k enerjisinin yans›t›lmas›n›
sa¤layarak ortamda ›s› birikimini önler.

DANPALON® ÇATI VE CEPHE IfiIKLIK S‹STEMLER‹
DANPALON®, polikarbonat levha ve profilleriyle bir ›fl›kl›k sistemidir; yap›lar›n gerektirdi¤i farkl› ifllevleri karfl›layabilen
çok say›daki alternatifiyle çat› ve cephe uygulamalar›nda s›n›rs›z tasar›m olana¤› sa¤lar.

DANPALON®, t›pk› bir kabuk gibi yap›y› örterek do¤an›n olumsuz etkilerinden korurken, do¤ayla ve gün ›fl›¤›yla iç
içe mekanlar yarat›r.

Her türlü laboratuvar ve saha testlerinde kalitesini kan›tlayan DANPALON®, yirminin üzerinde ülkede uygulan›rken
Türkiye’de de y›llard›r seçkin yap›lar›n ›fl›kl›k sistemini oluflturuyor.Kullan›m alanlar›

> Çat› ›fl›kl›klar›
> Fabrika pencere ve ›fl›kl›klar›
> Cephe uygulamalar›
> K›fl bahçeleri
> Veranda ve teras çat›lar›
> Sabit veya aç›l›r havuz örtü sistemleri
> Binalar aras› geçitler, üst geçitler
> Yürüyüfl yollar›
> Girifl saçaklar›
> Spor salonlar›
> Seralar
> Otobüs duraklar›, otoparklar

PALRUF (PVC)

Avantajlar›

> Orijinal renklerini sürekli korur
> Asit ve kimyasal maddelerden etkilenmez
> Terden dolay› küflenmez ve kir tutmaz
> Esnekli¤i sayesinde tonoz çat› ve e¤risel duvar kaplamalar›na
 uygundur.

Uygulama alanlar›

Endüstri ve yap› sektörü
> Kimyasal bilefliklere, korozyona ve yang›na dayan›kl›l›¤›n önem tafl›d›¤› yerlerde;

farmakoloji ve petrokimya tesislerinin dinlendirme ve ar›tma bölümleri, rafineriler,
enerji istasyonlar›, gübre fabrikalar›, maden ocaklar›, hamur ve ka¤›t imalathaneleri

> Korozyona ve tuza karfl› dayan›kl›l›¤›, pas riski tafl›mamas› nedeniyle denize yak›n
endüstriyel binalar

> Antibakteriyel ve hijyenik oldu¤undan g›da ve ilaç fabrikalar›

Tar›m
> Besi çiftlikleri, seralar, mand›ralar vb.

Kendin yap (Do it your self) türü binalar
> Teras, garaj ve çat› kaplamalar›, sundurmalar vb.

Genel özellikleri

> Metal içermez
> Afl›nmaya, çürümeye ve kimyasal kaynakl›
 y›pranmalara karfl› dayan›kl›d›r

> Esnektir
> UV korumal›d›r
> Uzun ömürlü ve ekonomiktir

Suntuf polikarbonat levhalar, polikarbonat levhalar›n tüm özelliklerini tafl›yan ondüle levhalard›r. Yüksek ›fl›k geçirgenlik
özelli¤i sayesinde seralar için ideal bir malzeme olan Suntuf polikarbonat levhalar, tüm dünyada tar›msal tesislerde
yayg›n olarak uygulanmaktad›r. Ayr›ca ticari ve endüstriyel tip binalar›n çat› kaplamalar› için de idealdir.

SUNTUF (Polikarbonat)

Uygulama alanlar›

Tar›m
> Seralar

Endüstri ve yap› sektöründe
> Mimari yap›lar, endüstriyel tesisler
> Skylight sistemler
> Yürüyüfl yollar›
> Havuz, tenis kortu gibi spor alanlar›n›n çat› kaplamalar›

Avantajlar›

‹klimsel performans gösterir
> -40°C ile +120°C aras›nda kullan›labilen Suntuf, dünyan›n her bölgesinde s›n›rs›z kullan›m sa¤lar.

Uzun ömürlüdür
> Güney Florida’da 20 y›l süren denemeler sonucunda, levhalardaki ›fl›k kayb›n›n %5’ten daha az oldu¤u
saptanm›fl, di¤er malzemelerdeki sararmalara rastlanmam›flt›r.

Dayan›kl›d›r
> K›r›lmazl›k özelli¤ine sahiptir.

Panel yap›s›
En yayg›n olarak kullan›lan 4 mm kal›nl›¤›ndaki paneller, her biri 0.5 mm kal›nl›¤›nda iki alüminyum levha aras›na
lamine edilmifl, özel alev almayan mineral katmandan oluflur.

ALPOLIC/fr Tafl ve Ahflap Serileri
Alüminyum kompozit panellerde sundu¤u pek çok renk seçene¤ine Tafl ve Ahflap serilerindeki renk ve doku
seçeneklerini ekleyen Alpolic, modern projelerin cephe uygulamalar›na, genifl bir ürün yelpazesi sunuyor.

Burj Al Arab Hotel, Dubai

Tafl Serisi

Ahflap Serisi

Modern Yap› Malzemeleri 
ALÜM‹NYUM KOMPOZ‹T CEPHE PANELLER‹ 

Alev almaz ALPOLIC/fr
ALPOLIC/fr, yüksek teknoloji ürünü bir cephe kaplama malzemesidir. L‹RTEK, konusunda dünya lideri olan Mitsubishi 
Chemical’›n alev almayan özel mineral dolgulu alüminyum kompozit levhalar›n›, Türk modern mimarisinin hizmetine 
sunmufltur; Türkiye’de ve dünyada pek çok kurum ve prestij yap›s›nda Alpolic/fr tercih edilmektedir. 

Panellere uygulanan çok özel kaplama ifllemi sayesinde mükemmel renk bütünlü¤ü sa¤lan›r. Cephedeki pürüzsüz 
yüzeyin getirdi¤i estetik görünüm ise yap›n›n kalitesinin ilk göstergesi olmaktad›r. 

Kullan›m alanlar› 

> Ticaret merkezleri
> Endüstriyel yap›lar
> Ofis binalar›
> Konutlar
> Okullar
> Reklam panolar› ve levhalar
> ‹ç mekan dekorasyonu

Üstün teknik özellikler 

> Yüksek teknoloji ürünü alev almayan levhalar 
> Hafiflik 
> Pürüzsüz yüzey 
> Üstün mekanik özellikleri sayesinde kolay bükülebilme ve ifllenebilme avantaj› 
> Zengin renk yelpazesi, boyal› arka yüzey, koruyucu folyo 
> Alpolic levhalara özgü “fluorocarbon lumiflon” boya tekni¤i ile renk ve parlakl›k kayb›n›n önlenmesi 

ve partiler aras›ndaki ton fark›n›n ortadan kald›r›lmas› 

Dayan›kl›l›k 

> Korozyona
> Ani bas›nç de¤iflikliklerine
> Rüzgar yüküne
> Darbeye, bükülme ve k›r›lmaya karfl› dayan›kl›d›r.
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> Asit ve kimyasal maddelerden etkilenmez
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> Korozyona ve tuza karfl› dayan›kl›l›¤›, pas riski tafl›mamas› nedeniyle denize yak›n
endüstriyel binalar
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Tar›m
> Besi çiftlikleri, seralar, mand›ralar vb.

Kendin yap (Do it your self) türü binalar
> Teras, garaj ve çat› kaplamalar›, sundurmalar vb.
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> Metal içermez
> Afl›nmaya, çürümeye ve kimyasal kaynakl›
 y›pranmalara karfl› dayan›kl›d›r
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Uzun ömürlüdür
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ALPOLIC/fr, yüksek teknoloji ürünü bir cephe kaplama malzemesidir. L‹RTEK, konusunda dünya lideri olan Mitsubishi
Chemical’›n alev almayan özel mineral dolgulu alüminyum kompozit levhalar›n›, Türk modern mimarisinin hizmetine
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Panellere uygulanan çok özel kaplama ifllemi sayesinde mükemmel renk bütünlü¤ü sa¤lan›r. Cephedeki pürüzsüz
yüzeyin getirdi¤i estetik görünüm ise yap›n›n kalitesinin ilk göstergesi olmaktad›r.

Kullan›m alanlar›

> Ticaret merkezleri
> Endüstriyel yap›lar
> Ofis binalar›
> Konutlar
> Okullar
> Reklam panolar› ve levhalar
> ‹ç mekan dekorasyonu

Üstün teknik özellikler

> Yüksek teknoloji ürünü alev almayan levhalar
> Hafiflik
> Pürüzsüz yüzey
> Üstün mekanik özellikleri sayesinde kolay bükülebilme ve ifllenebilme avantaj›
> Zengin renk yelpazesi, boyal› arka yüzey, koruyucu folyo
> Alpolic levhalara özgü “fluorocarbon lumiflon” boya tekni¤i ile renk ve parlakl›k kayb›n›n önlenmesi

ve partiler aras›ndaki ton fark›n›n ortadan kald›r›lmas›

Dayan›kl›l›k

> Korozyona
> Ani bas›nç de¤iflikliklerine
> Rüzgar yüküne
> Darbeye, bükülme ve k›r›lmaya karfl› dayan›kl›d›r.
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 Ülke Test standard› Sonuç ve S›n›fland›rma 

‹ngiltere BS476, part 6, part 7 Class 0 
Class 1 

Almanya DIN 4102, part 1 Class B1 
Amerika British Thermal Unit Cleared 

(NfpA 259-93) <6000 BTU(sqft) 
Climbing Drum peel Test Cleared 
(ASTM D1781-76) >100mmN/mm 
ASTM E-84 Cleared 

Flame Spread Index:<25 
Smoke Developed Index:<80 

Modified ASTM E-108 Cleared 
ISMA Test (Intermediate Cleared 
Scale Multi-story Apparatus) 
Toxicity Test, NYS UFPBC Cleared 
ASTM E-119 (1hr fire rating) Cleared 
UBC 26-3, Cleared 
Interior Room Corner Test 

Kanada CAN/UCL-S 134-92 Full- Cleared 
Scale Exterior Wall Fire Test 

Çin GB8625, GB8626, GB8627 Class 1 

fieffaf son kat boya 
Üst kaplama boya
Alt kat boya
Astar boya 

Alüminyum levha 

Astar boya
Antipas boya 

igh 
sas›na 

Özel mineral katman 

k
 kontrolAntipas boya

Astar boya 

Alüminyum levha 
Burj Al Arab Hotel, Dubai Astar boya

Alt kaplama 

Panel yap›s› 
En yayg›n olarak kullan›lan 4 mm kal›nl›¤›ndaki paneller, her biri 0.5 mm kal›nl›¤›nda iki alüminyum levha aras›na 
lamine edilmifl, özel alev almayan mineral katmandan oluflur. 

Teknik özellikler ALPOLIC/fr’›n mükemmel yang›n test sonuçlar›

Metalik / düz renkler, granit ve mermer serisi için 

Panel kal›nl›¤› 
Panel geniflli¤i 
Panel uzunlu¤u 

Ayna görünümlü levhalar için 
Panel kal›nl›¤› 
Panel geniflli¤i 
Panel uzunlu¤u 

Genifllik tolerans› 
Uzunluk tolerans› 
Kal›nl›k tolerans› 

Birim a¤›rl›k 
Is›sal genleflme 
Gerilme mukavemeti 
Esneme mukavemeti 
Uzama 
Sapma ›s›s› 
Yap›flkan bütünlü¤ü 
(dikey çekimde) 
Ses iletkenlik kayb› 

4 mm 
965 mm, 1270 mm ve 1575 mm 
2489 ve 3099 mm 

2 mm ve 3 mm 
1219 mm 
2438 mm 

± 2.0 mm 
± 4.0 mm 
± 0.2 mm 

7.6 kg/m� 
1.2 mm/m/50°C (ASTM D-696) 
5.0 kg/mm� (ASTM E-8) 
4.5 kg/mm� (ASTM E-8) 
%5 (ASTM E-8) 
116ºC (ASTM D-648) 
30 kg/cm� 

26 STC 

ALPOLIC/fr Tafl ve Ahflap Serileri 
Alüminyum kompozit panellerde sundu¤u pek çok renk seçene¤ine Tafl ve Ahflap serilerindeki renk ve doku 
seçeneklerini ekleyen Alpolic, modern projelerin cephe uygulamalar›na, genifl bir ürün yelpazesi sunuyor. 

Tafl Serisi 

Ahflap Serisi 
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