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S�L�KAT / ARAM�D / CAM ELYAF TAKV�YEL�
YÜKSEK ISI VE ALEVE DAYANIKLI KUMA�LAR

1

Aramid Kuma�lar (350°- 400°C)

Kevlar / Aramid Fabrics (Recycled) 

Kal�nl�k / Thickness
En / Width
A��rl�k / Weight

: 0,90 - 1,8mm
: 100 - 112cm
: 320 - 820 gr/m²

Aluminize Aramid / Kuma�lar (900°)

Aluminize Aramid / Kevlar Fabrics

Kal�nl�k / Thickness
En / Width
A��rl�k / Weight

: 0,40 - 1,70mm
: 100cm
: 325 - 1250gr/m²

Aluminize Preox Kuma� (900°C)

Aluminized Preox Fabric

Kal�nl�k / Thickness
En / Width
A��rl�k / Weight

: 0,60 - 1,32mm
: 100cm
: 260 - 640gr/m²

Silikat Elyaf Kuma�lar

�Vermiculit Kapl�� (700°- 900°C)

Kal�nl�k / Thickness
En / Width
A��rl�k / Weight

: 1,0 - 2,1mm
: 92cm
: 600 - 1440gr/m²

Silikat Elyaf Keçeler (1100°C)

Silica Needlefelt

Kal�nl�k / Thickness
En / Width
A��rl�k / Weight

: 3-25mm
: 100cm
: 480-4300gr/m²

OnaylarBiz Kimiz

1980�l� ba�lar�nda Türkiye'de yeni yeni gündeme gelmeye ba�layan
"yang�n sistemleri" üzerine çe�itli çal��malar yapan ve istekli bir 
mühendisin �kri ile ba�l�yor  Form Teknik'in hikayesi... 
  
1980 senesinin May�s ay�nda Ankara�da küçük bir o�ste faaliyetlerine
ba�layan Form Teknik bugün merkez binas� ve üretim tesisi ile Yang�n
Korunum Sistemleri alan�nda profesyonel çal��an kadrosu ile,
uluslararas� ve yerel standartlar çerçevesinde benzerlikten uzak bir
yakla��m tarz� ile her projeye özgün çözümler üretmekte, üretirkende
teknolojik de�i�imlerle sürekli yenilikçi bak�� aç�s�n� koruyan bir �rmad�r.

Form Teknik kuruldu�u günden itibaren insanlara kendilerinin ve
i�letmelerinin güvende oldu�unu hissettirmenin garantisini
sunabilmeyi amaçlad��� için, ilk olarak sistemlerden bir bütün yaratma
hede�yle, �u anda sundu�u projelendirme, malzeme temini,
süpervizörlük, montaj ve devreye alma gibi her biri ayr� teknik detay
içeren disiplinlerden ödün vermeden en iyi hizmeti sunabilmek ad�na
bir yandan uluslararas� sayg�nl��a sahip �rmalarla partnerliklere evet
derken; 39 y�ll�k sektör yolculu�una say�s�z ba�ar�l� proje s��d�rmay�da
ba�aran Form Teknik yaz�lmayan� okumay�, yüksek standartlarda
tasar�m ve üretimi kapsayan sistemler kurmay� hede�emekte ve her
zaman "Form Teknik 'den bir hizmet ald���n�zda onun gerekli tüm
yeterliliklere sahip oldu�undan emin olabilirsiniz" diyebilmenin
garantisini sunmaktad�r. 

      NELER  YAPIYORUZ

1-DANI�MANLIK: Yap�lar�n risk s�n�f�n�n belirlenmesi, yang�n
senaryolar�n�n olu�turulmas�, uygun sistem seçimi ve yang�na kar��
al�nmas� gereken önlemler konusunda mü�terilerimize uluslararas�
standartta dan��manl�k hizmeti vermekteyiz. 
2-PROJELEND�RME: Yap�larda kurulmas� tasarlanan yang�n korunum
sistemlerini uzman mühendis kadromuzla, güncel hesap ve dizayn
yaz�l�mlar� deste�iyle, önde gelen ve sayg�n uluslararas� yang�n
standartlar�na göre projelendirmekteyiz.
3-MALZEME TEM�N�: Form Teknik, yang�n sistemleri ekipmanlar�n�,
ülkemizde temsilcili�ini yapt���, konusunda en üstün teknolojiye sahip
uluslararas� �rmalardan sa�lamaktad�r. Bunun yan� s�ra geni� stok
hacmimiz sayesinde h�zl� yedek parça ve malzeme temini hizmeti
verebilmekteyiz.                                           
4-DEVREYE ALMA: Montaj� yap�lan yang�n korunum sistemleri Form
Teknik mühendisleri taraf�ndan devreye alma test ve prosedürleri
uygulanarak, fonksiyon testleri gerçekle�tirilir ve sistemler çal���r halde
kullan�c�ya teslim edilir.
5-SÜPERV�ZÖRLÜK: Form Teknik olarak sat���n� yapt���m�z yang�n
korunum sistem ekipmanlar�n�n montaj� için gerekli olan süpervizörlük
hizmetini vermekteyiz.
6-KONTRATLI BAKIM: Yap�larda kurulmu� olan yang�n korunum
sistemlerinin uzun y�llar verimli �ekilde ve aksamadan çal��abilmesi için, 
kontrata ba�l� periyodik bak�m hizmeti vermekteyiz.
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YANGIN VE DUMAN PERDELER�

�  Tüm yüksek tavanl� yap�larda 
�  Metro istasyonlar�nda 
�  Otel, üniversite yerle�kelerinde ve ö�renci yurtlar�nda 
�  Hastane, terminal gibi uzun koridorlu yap�larda 
�  Büyük al��veri� ve ticaret merkezlerinde 
�  Endüstriyel tesislerde 

Ya n g � n  ve  d u m a n  p e r d e s i ;  d ü � e y,  yat ay,  e � r i s e l  ve  b l o k
�eklinde, yang�n senar yosuna, tahliye planlar�na ve mimariye
g ö re  y a p �  ve  ko m p l e k s l e r  i ç i n d e  d u m a n  ve y a  � s � n � n  b l o ke
edi lmesi  amac�  i le  kul lan� lmaktad�r.  Yang�n  perdesi ,  yang�n
a l a r m  s i s te m i n d e n  a l � n a n  s i nya l  i l e  o to m at i k  ve ya  m a n ü e l
olarak kapanmakta ve aç�lmaktad�r. Yang�n perdeleri, duman�n ve
�s�n�n kontrol alt�na al�nmas�, bloke edilmesi, kaç�� yoluna giden koridorlar�n
can emniyeti aç�s�ndan temiz tutulmas�, duman�n havuzlanarak
tavan kotunda tutulmas� ve a�a�� çökme süresi içinde tahliye i�lemine 
f�rsat sa�lamas� aç�s�ndan esnek ve güvenli bir çözümdür. 

SİSTEM KULLANIM ALANLARI
 
Otomatik perde sisteminde, perde tambura sar�l� olarak kutusu içinde
motoru fren konumunda bekler. Yang�n an�nda alarm paneline ba�l�
olarak veya butona bas�l�nca motorun enerjisi kesilir ve perde kendi
a��rl��� ile sabit h�zla a�a�� do�ru iner. Perde motoru, perdeyi geri
saymak için kullan�l�r. Motor kontrol paneli, elektrik kesintisinde
devrede kalacak �ekilde akülerden yedekli olarak beslenir. 

NASIL ÇALIŞIR?

FM-DH-C

M1

M2

Mn

Hareket Sensörleri

Perde Kontrol
Modülü

Perde Gruplar�
Kontrol Paneli

Kontrol Paneli
Power cable 230V AC 50 Hz

Ana Besleme Hatt�

Central
�re alarm post

Merkez Yang�n
Alg�lama Sistemi

Manuel
Alarm

Butonu

manuel ALARM
�START�

cable 3*0.5mm²

Kablo

cable 2*0.75mm²

Kablo

External
Sensors

Cable for connecting the
load of motors 24v

(select the cable section
for the load and length)

Communication bus.
Cable cat5e. Group

management of curtains
Up to 90

FM-DH devices
connected

Push Button
Up/Down

YANGIN VE DUMAN PERDELER�

YAPI ELEMANLARININ YANGIN DAYANIMI PERFORMANS SINIFLARI

R
E
I

W
M
C
S

Yük Ta��ma Kapasitesi
Bütünlük
Yal�t�m
I��n�m Yayma
Mekanik Dayan�m
Kendili�inden Kapanma
Duman S�z�nt�s�

P
G
K
D

DH
F
B

veya PH Gücün Süreklili�i veya sinyal verilmesi (alarm)
�sli Yang�n Direnci
Yang�n Kar�� Koruma Yetene�i
Sabit S�cakl�k Alt�nda Dayan�kl�l�k Süresi
Standart Zaman - S�cakl�k E�risi Alt�nda Dayan�kl�l�k Süresi
Güçlendirilmi� Duman ve Is� Havaland�r�c�lar�n ��lerli�i
Do�al, Duman ve Is� Havaland�r�c�lar�n�n ��lerli�i

YAPI ELEMANLARININ YANGIN DAYANIM TEST SICAKLIK ZAMAN TABLOSU

Time (Minute)
Furnace Temperature

(°C)
Time (Minute)

Furnace Temperature
(°C)
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1153

1186

1214

PERDE SİSTEM ŞEMASI
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YANGIN VE DUMAN PERDELER�

YANGIN DURDURUCU PERDELER

Yang�n Perdeleri �E120" Yap�lan �n�aatlar �çin Tüm Standartlara Uygundur.

� Yang�n perdeleri mimari çözümleri bozmaz, etkilemez. Tüm mimari çözümlere uygundur.
�Yang�n perdeleri iyi bir görünüme ve ha��i�e sahiptir.
� Yang�n perdeleri tüm yang�n standartlara uygundur.

PERDENİN DİZAYNI

YAN KAPAK KASA
ARKA DUVAR

PANELİ

MOTOR

MONTAJ DESTEĞİ

YÖNLENDİRME KANADI

GÖVDE

YAN TIRNAK

KUMAŞ

KUMAŞLAR

Yang�n durdurucu kuma�lar, özel olarak tasarlanan diki� makinelerinde dikilir.

KUMAŞIN ÖZELLİKLERİ

Kuma�lar ince, paslanmaz çelik tellerle takviye edilmi�, cam yönü (Fiberglass) elyaftan yap�l�r.

E�ZAMANSIZ MOTOR

REDÜKTÖR

FREN

Motor Tipi H�z m/sec
Yüksek Dü�ük

0,1
0,12
0,08
0,12

0,27
0,24
0,19
0,33

G-10 (230 V)
G-20 (230 V)
G-30 (230 V)
G-40 (230V)

YANGIN PERDELERİ “E120", AŞAĞIDAKİ ÖĞELERDEN OLUŞUR.

� (KASA) KUTU
Kasa 2,5 metre uzunlu�unda üç yerden  bükülmü� galvaniz sacdan olu�maktad�r.

� SARIM M�L� (TÜP MOTORLAR)
300

250

KASA
SHAFT 60

200

220

KASA
SHAFT 60

YANGIN VE DUMAN PERDELER�
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YANGIN VE DUMAN PERDELER�
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Yang�n kap�lar�, tek veya çift kanatl� olup, UNI 9723 standard�na göre
y a n g � n a  6 0  d a k i k a  d a y a n � m l �  o l a r a k  ü r e t i l m e k t e d i r.
�talyan �çi�leri Bakanl��� taraf�ndan onay belgeli olarak tamamen çelik
saçtan yap�lmaktad�r. Kap� kasas�n� duvara sabitlemek için ankraj ve
çelik dübeller kullan�lmaktad�r. Panik bar istenmedi�i takdirde,
kap� kolu ve kilit göbe�i, üzerine tak�lm�� olarak verilmektedir.
Kap� kasas�n�n dü�ey ayar� için vidal� mente�esi bulunmaktad�r.
Kap� tesliminde, kap� kolu ve hidrolik itici teslim edilmektedir.
Ancak, istendi�inde panik bar ve otomatik mente�e verilmektedir.
Kap� kasas�nda, duman ve �s� geçi�ini engelleyen, kendi kendine
�i�ebilir �tiller kullan�lmaktad�r. istenilen RAL numaras�na göre
antistatik epoksipolyester boya ile kaplanarak teslim edilmektedir.
Sta nda r t  re ng im iz  a ç �k  p aste l  tur ku a z  ( N C S 4 02 0 -B 5 0G ). 
Kasas� koyu turkuaz (NCS5020-B50G) olarak verilmektedir.
E�ik, çerçeveli veya çerçevesiz olabilir, kap�n�n kanat kal�nl��� 50 mm.dir. 

Kasa Kesiti Manyetik Tutucu Panik Kilit

Yang�n kap�lar�, tek veya çift kanatl� olup, UNI 9723 standard�na göre
y a n g � n a  1 2 0  d a k i k a  d a y a n � m l �  o l a r a k  ü r e t i l m e k t e d i r.
�talyan �çi�leri Bakanl��� taraf�ndan onay belgeli olarak tamamen çelik
saçtan yap�lmaktad�r. Kap� kasas�n� duvara sabitlemek için ankraj ve
çelik dübeller kullan�lmaktad�r. Panik bar istenmedi�i takdirde, kap�
kolu ve kilit göbe�i, üzerine tak�lm�� olarak verilmektedir.
Kap� kasas�n�n dü�ey ayar� için vidal� mente�esi bulunmaktad�r.
Kap� tesliminde, kap� kolu ve hidrolik itici teslim edilmektedir.
Ancak, istendi�inde panik bar ve otomatik mente�e verilmektedir.
Kap� kasas�nda, duman ve �s� geçi�ini engelleyen, kendi kendine
�i�ebilir �tiller kullan�lmaktad�r. �stenilen RAL numaras�na göre
antistatik epoksipolyester boya ile kaplanarak teslim edilmektedir.
St an d a r t  ren gimiz  a ç �k  pa s te l  turkua z  ( N C S 4020-B50G).
Kasas� koyu turkuaz (NCS5020-B50G) olarak verilmektedir.
E�ik, çerçeveli veya çerçevesiz olabilir, kap�n�n kanat kal�nl��� 60 mm.dir. 

120 DAKİKA YANGINA DAYANIKLI KAPILAR

60 DAKİKA YANGINA DAYANIKLI KAPILAR

Yang�n kap�lar�, tek veya çift kanatl� olup, tamamen çelik saçtan
yap�lmaktad�r. Kap� kasas�n� duvara sabitlemek için ankraj ve çelik
dübeller kullan�lmaktad�r. Panik bar istenmedi�i takdirde, kap� kolu
ve kilit göbe�i, üzerine tak�lm�� olarak verilmektedir. Kap� kasas�n�n
dü�ey ayar� için rondelal� 2 mente�esi bulunmaktad�r. Kap� tesliminde,
kap� kolu ve hidrolik itici teslim edilmektedir. Ancak, istendi�inde panik
bar ve otomatik mente�e verilmektedir. Kap� kasas�nda, duman ve �s�
geçi�ini engelleyen, kendi kendine �i�ebilir �tiller kullan�lmaktad�r.
�stenilen RAL numaras�na göre antistatik epoksipolyester boya ile
k a p l a n a r a k  t e s l i m  e d i l m e k t e d i r .  S t a n d a r t  r e n g i m i z
aç�k pastel turkuaz (NCS4020-B50G), kasas� koyu turkuaz (NCS5020-B50G)
olarak verilmektedir. E�ik, çerçeveli veya çerçevesiz olabilir, kap�n�n kanat
kal�nl�g� 40 mm.dir. 

30 DAKİKA YANGINA DAYANIKLI KAPILAR

!Yang�n kap�lar� özel �s�ya dayan�ml� conta, hidrolikler iticiler
ve panik barlar� ile birlikte teslim edilir. Bu yedek parçalar,
istendi�i takdirde �rma stoklar�nda mevcut bulunmaktad�r..
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YANGIN KAPILARI

TSE

Yang�na Dayan�kl� Kap�lar�n uygulanmas� ve kullan�lmas� yang�n�n yay�lmas�n� bölümlere
ay�rmas� ve içermesi gereken binalarda ve alanlarda kritik öneme sahiptir. Çelik yang�na dayan�kl�
kap�lar yang�na ba�l� acil durumlarda yang�n ve ya�am� korumak için kullan�l�r.
Bunun için kap� yang�n ve duman bariyeri görevi görmelidir. 

Yang�n kap�lar�nda, istenilen özellik, ölçü ve farkl� aksesuarlarla üretim yap�labilmektedir.
EN 1634-1 standard�na göre test edilmi�tir. 

YANGIN KAPILARININ ÖZELLİKLERİ

� Standart ölçülerde oldu�u gibi özel ölçülere göre üretim yapabilmektedir. 
� Yang�n kap�lar� elektrostatik toz f�r�n boya ile boyanmaktad�r. 
� Tercih edilen RAL renklerine göre boyan�r.
� �stenirse kasa ve kanatta ayr� renk uygulamas� yap�labilir,
   ayr�ca kanad�n ön yüzeyi ve arka yüzeyinde farkl� renkler uygulanabilir.
� Yang�n kap�lar�nda gömme tip ve yüzeyden ba�lamal� panik bar kullan�l�r.
� �stenirse arka kol kullan�labilir. Kap�lar tercihe göre anti panik kilit sistemli olarak da kullan�labilir.
� Anti panik kilit sistemiyle kol taraf� kilitli iken panik bar taraf� çal��abilir.
� Çift kanat kap�larda panik bar sabit kanat gizli sürgülü ya da her iki kanat için panik bar kullan�labilir.
� Kap�lar EN 1634-1 standard�na test edilmi�tir. Kap�larda yang�na dayan�kl� cam da kullan�labilir.
� �steklere göre tam ebatlar�nda yang�n kap�s� ölçümü ve montaj� yap�lmaktad�r.
 



www.formtekn�k.com.tr
7

+90 (312) 227 85 58YANGIN KAPILARI

Yang�n kap�lar�, tek veya çift kanatl� olup, UNI 9723 standard�na göre
y a n g � n a  6 0  d a k i k a  d a y a n � m l �  o l a r a k  ü r e t i l m e k t e d i r.
�talyan �çi�leri Bakanl��� taraf�ndan onay belgeli olarak tamamen çelik
saçtan yap�lmaktad�r. Kap� kasas�n� duvara sabitlemek için ankraj ve
çelik dübeller kullan�lmaktad�r. Panik bar istenmedi�i takdirde,
kap� kolu ve kilit göbe�i, üzerine tak�lm�� olarak verilmektedir.
Kap� kasas�n�n dü�ey ayar� için vidal� mente�esi bulunmaktad�r.
Kap� tesliminde, kap� kolu ve hidrolik itici teslim edilmektedir.
Ancak, istendi�inde panik bar ve otomatik mente�e verilmektedir.
Kap� kasas�nda, duman ve �s� geçi�ini engelleyen, kendi kendine
�i�ebilir �tiller kullan�lmaktad�r. istenilen RAL numaras�na göre
antistatik epoksipolyester boya ile kaplanarak teslim edilmektedir.
Sta nda r t  reng im iz  a ç �k  pa ste l  tu r ku a z  ( N C S 4 02 0 -B 5 0G) . 
Kasas� koyu turkuaz (NCS5020-B50G) olarak verilmektedir.
E�ik, çerçeveli veya çerçevesiz olabilir, kap�n�n kanat kal�nl��� 50 mm.dir. 

Kasa Kesiti Manyetik Tutucu Panik Kilit

Yang�n kap�lar�, tek veya çift kanatl� olup, UNI 9723 standard�na göre
y a n g � n a  1 2 0  d a k i k a  d a y a n � m l �  o l a r a k  ü r e t i l m e k t e d i r.
�talyan �çi�leri Bakanl��� taraf�ndan onay belgeli olarak tamamen çelik
saçtan yap�lmaktad�r. Kap� kasas�n� duvara sabitlemek için ankraj ve
çelik dübeller kullan�lmaktad�r. Panik bar istenmedi�i takdirde, kap�
kolu ve kilit göbe�i, üzerine tak�lm�� olarak verilmektedir.
Kap� kasas�n�n dü�ey ayar� için vidal� mente�esi bulunmaktad�r.
Kap� tesliminde, kap� kolu ve hidrolik itici teslim edilmektedir.
Ancak, istendi�inde panik bar ve otomatik mente�e verilmektedir.
Kap� kasas�nda, duman ve �s� geçi�ini engelleyen, kendi kendine
�i�ebilir �tiller kullan�lmaktad�r. �stenilen RAL numaras�na göre
antistatik epoksipolyester boya ile kaplanarak teslim edilmektedir.
Sta n da r t  ren gimiz  a ç �k  pa s te l  t urkua z  ( N C S 4020-B50G).
Kasas� koyu turkuaz (NCS5020-B50G) olarak verilmektedir.
E�ik, çerçeveli veya çerçevesiz olabilir, kap�n�n kanat kal�nl��� 60 mm.dir. 

120 DAKİKA YANGINA DAYANIKLI KAPILAR

60 DAKİKA YANGINA DAYANIKLI KAPILAR

Yang�n kap�lar�, tek veya çift kanatl� olup, tamamen çelik saçtan
yap�lmaktad�r. Kap� kasas�n� duvara sabitlemek için ankraj ve çelik
dübeller kullan�lmaktad�r. Panik bar istenmedi�i takdirde, kap� kolu
ve kilit göbe�i, üzerine tak�lm�� olarak verilmektedir. Kap� kasas�n�n
dü�ey ayar� için rondelal� 2 mente�esi bulunmaktad�r. Kap� tesliminde,
kap� kolu ve hidrolik itici teslim edilmektedir. Ancak, istendi�inde panik
bar ve otomatik mente�e verilmektedir. Kap� kasas�nda, duman ve �s�
geçi�ini engelleyen, kendi kendine �i�ebilir �tiller kullan�lmaktad�r.
�stenilen RAL numaras�na göre antistatik epoksipolyester boya ile
k a p l a n a r a k  t e s l i m  e d i l m e k t e d i r .  S t a n d a r t  r e n g i m i z
aç�k pastel turkuaz (NCS4020-B50G), kasas� koyu turkuaz (NCS5020-B50G)
olarak verilmektedir. E�ik, çerçeveli veya çerçevesiz olabilir, kap�n�n kanat
kal�nl�g� 40 mm.dir. 

30 DAKİKA YANGINA DAYANIKLI KAPILAR

!Yang�n kap�lar� özel �s�ya dayan�ml� conta, hidrolikler iticiler
ve panik barlar� ile birlikte teslim edilir. Bu yedek parçalar,
istendi�i takdirde �rma stoklar�nda mevcut bulunmaktad�r..
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Yang�na Dayan�kl� Kap�lar�n uygulanmas� ve kullan�lmas� yang�n�n yay�lmas�n� bölümlere
ay�rmas� ve içermesi gereken binalarda ve alanlarda kritik öneme sahiptir. Çelik yang�na dayan�kl�
kap�lar yang�na ba�l� acil durumlarda yang�n ve ya�am� korumak için kullan�l�r.
Bunun için kap� yang�n ve duman bariyeri görevi görmelidir. 

Yang�n kap�lar�nda, istenilen özellik, ölçü ve farkl� aksesuarlarla üretim yap�labilmektedir.
EN 1634-1 standard�na göre test edilmi�tir. 

YANGIN KAPILARININ ÖZELLİKLERİ

� Standart ölçülerde oldu�u gibi özel ölçülere göre üretim yapabilmektedir. 
� Yang�n kap�lar� elektrostatik toz f�r�n boya ile boyanmaktad�r. 
� Tercih edilen RAL renklerine göre boyan�r.
� �stenirse kasa ve kanatta ayr� renk uygulamas� yap�labilir,
   ayr�ca kanad�n ön yüzeyi ve arka yüzeyinde farkl� renkler uygulanabilir.
� Yang�n kap�lar�nda gömme tip ve yüzeyden ba�lamal� panik bar kullan�l�r.
� �stenirse arka kol kullan�labilir. Kap�lar tercihe göre anti panik kilit sistemli olarak da kullan�labilir.
� Anti panik kilit sistemiyle kol taraf� kilitli iken panik bar taraf� çal��abilir.
� Çift kanat kap�larda panik bar sabit kanat gizli sürgülü ya da her iki kanat için panik bar kullan�labilir.
� Kap�lar EN 1634-1 standard�na test edilmi�tir. Kap�larda yang�na dayan�kl� cam da kullan�labilir.
� �steklere göre tam ebatlar�nda yang�n kap�s� ölçümü ve montaj� yap�lmaktad�r.
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Yang�n izolasyonu, bir yang�n�n �iddetini azaltarak can ve mal güvenli�ini sa�lamak için,

yap�n�n yang�na dayan�kl� zemin, duvar ve tavan bölümlerinin yang�na kar�� dayan�kl�l���

ve bütünlü�ü kritik önem ta��r. Yang�n izolasyonu, bir binan�n duvar ve dö�emeleri

üzerinden geçi� yapan kablo, ve havaland�rma kanal� gibi tesisat geni�liklerinin aç�kl�klar�n�

kapatmak veya tasar�m tolerans�n� sa�lamak için kullan�l�r. Bu sayede yang�n ve duman�n

geçi�i s�n�rland�r�l�r. 

Boyal� Panel Sistemi Yang�n Durdurucu Sprey Boya Akustik Mastik Koruyucu Kablo Boyas�

Köpük Bariyer Sistemi Yang�n Durdurucu Mastik Yang�na Dayan�kl� Genle�me Köpü�ü Yang�n Durdurucu Akustik Mastik

Yang�n Durdurucu Harç Yang�n Durdurucu Macun Yang�n Durdurucu KelepçeYang�n Durdurucu Sarg� Band�
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YANGIN DURDURUCULAR

TSE

Modern yang�ndan korunman�n temel dayana��, bölme ilkelerine dayanmaktad�r.
Her bina, yang�n ve duman�n bir bölmeden di�erine yay�lmas�n� önlemek veya yava�latmak
için birkaç yanmaz bölme halinde tasarlanm��t�r. Temel bina hizmetleri örne�in su borular� ve
elektrik kablolar� bölme duvarlar�na ve tavanlara nüfuz eder. Bunlar özel ve kan�tlanm��
yang�n durdurma sistemleri kullan�lmad�kça, yang�n bölmesinin bütünlü�ünü ciddi �ekilde
riske atma potansiyeline sahiptir. 

Duvarlarda ve zeminlerde lineer contalar için yang�na dayan�kl� silikon dolgu macunu 
Servis penetrasyonu ve derz contalar� için yang�na dayan�kl� akrilik conta 
Lineer contalar ve penetrasyonlar için yang�na dayan�kl� akrilik dolgu macunu 
Lineer contalar için yang�na dayan�kl� mineral yün esasl� destek çubu�u sistemi 
Lineer contalar ve penetrasyonlar için yang�na dayan�kl� PU mastik
Lineer contalar için yang�na dayan�kl� genle�me köpü�ü 
Penetrasyon contalar� için yang�na dayan�kl� �i�en mastik
Zemin ve duvar kav�aklar� için yang�na dayan�kl� akrilik dolgu / kaplama 
Koruma panosu için yang�na dayan�kl� ablatif kaplama
Yang�na dayan�kl� kaplamal� koruma panosu
Yang�na dayan�kl� boru kelepçesi 
Yang�na dayan�kl� yük ta��y�c� bile�ik
Yang�na dayan�kl� boru sarg�s� 
Ate�e dayan�kl� boru sarg�s�  

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
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geçi�i s�n�rland�r�l�r. 

Boyal� Panel Sistemi Yang�n Durdurucu Sprey Boya Akustik Mastik Koruyucu Kablo Boyas�

Köpük Bariyer Sistemi Yang�n Durdurucu Mastik Yang�na Dayan�kl� Genle�me Köpü�ü Yang�n Durdurucu Akustik Mastik

Yang�n Durdurucu Harç Yang�n Durdurucu Macun Yang�n Durdurucu KelepçeYang�n Durdurucu Sarg� Band�

www.formtekn�k.com.tr

+90 (312) 227 85 58

8

YANGIN DURDURUCULAR

TSE

Modern yang�ndan korunman�n temel dayana��, bölme ilkelerine dayanmaktad�r.
Her bina, yang�n ve duman�n bir bölmeden di�erine yay�lmas�n� önlemek veya yava�latmak
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
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