
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Enerji Verimliliği ve Yeşil 

Binalar için Poliüretan Yalıtımı 



 
 
 
 

Poliüretam Yalıtımı nedir ? 
 
 

Huntsman, küresel olarak yaklaşık 12.000 çalışanı ve 2009 

yılında yıllık geliri yaklaşık 8 milyar dolar olan büyük, 

küresel çeşitlendirilmiş bir kimya şirketidir. Huntsman'ın 

Poliüretan bölümü, enerji tasarruflu yalıtım ürünleri için 

MDI tabanlı poliüretan sistemlerinin üretiminde küresel bir 

liderdir. İnşaat sektörüne hizmet veren 45 yılı aşkın tecrübe  

ile Huntsman, 90'dan fazla ülkede 2.000'den fazla 

müşteriye yenilikçi çözümler sunuyor. 

 

 

Poliüretan yalıtım, ABD'deki birçok konut ve ticari 

binada kullanılmaktadır. Tipik olarak Huntsman'ın 

metil difenil diizosiyanat (MDI) gibi bir izosiyanatın 

poliol sistemi ile reaksiyona sokulmasıyla yapılır. 

Polimerizasyon reaksiyonu sırasında, şişirici ajan 

maddesi reaksiyon karışımını kabartır. Bitmiş ürün, 

yüksek termal dirence sahip, katı ve hücresel bir 

polimerdir. 

Poliüretan yalıtım, değişen yoğunluklarda açık veya 

kapalı hücre formunda gelir. Genellikle yeni binalara 

ve yeni binaların çatılarına, duvarlarına, zeminlerine ve 

tavanlarına yalıtım olarak uygunlanır. Ayrıca aletleri, 

boruları ve diğer çeşitli ürünleri yalıtmak için de 

kullanılır. 

Dünyanın her yerinde tutarlı ve güvenilir tedarik 

Huntsman, Amerika, Avrupa ve Çin'de olmak üzere dünya 

ölçeğinde üç MDI üretim tesisine sahiptir. İşletmenin dünyanın 

herhangi bir yerindeki müşterilere tutarlı özelliklere sahip tutarlı 

ürünler sunmasını sağlayan son derece geniş bir sistem evi ağına 

sahiptir. 
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Poliüretanlar Poliüretan köpük bazlı yalıtımın en popüler uygulamaları şunlardır:

yapılarda fark yaratmak 
 
 
 

 
Sert poliüretan köpüğün çok yönlülüğü onu çok çeşitli 

yalıtım uygulamaları için uygun hale getirir. İnşaat 

uygulamalarında enerji kullanımını azaltmak için konut ve 

ticari çatılarda, duvarlarda, panellerde ve kapılarda her yıl 

1,5 milyar pound'a kadar sert köpük kullanılır. (Kaynak: 

IAL Consultants - 2008 Son Kullanım Pazar Araştırması).  

 

Poliüretan yalıtım, artan enerji maliyetleri, fosil yakıtların 

azalması ve iklim değişikliğinin olumsuz çevresel etkileri 

ile karşı karşıya olan toplumlara gerçek faydalar 

sağlayan sürdürülebilir bir malzemedir.. 

 Yalıtım Levhası ve Blok - Benzer 

avantajlar sunan iki ayrı üründür. Yalıtım 

levhası, kağıt, alüminyum, kraft, fiberglas, 

alçıtaşı, perlit, yönlendirilmiş yonga levha 

(OSB) ve sunta gibi çok çeşitli 

malzemelerle karşılaşabilen bir poliüretan 

köpükden yapılmıştır. Blok, istenilen 

boyutlarda kesilebilen ve şekillendirilebilen 

poliüretan köpüktür. Her iki ürün de duvar 

boşlukları, döşeme ve çatı kaplama gibi 

geniş bir uygulama yelpazesi için kullanılır.  

 Yalıtımlı Metal Paneller - Poliüretan köpük 

metal kaplamalardan oluşan fabrikada 

tasarlanmış dış panellerdir. Çatı ve duvar 

kaplaması için kullanılır. 

 Sprey Poliüretan Köpük (SPF) ve  Tek 

Komponent köpük (OCF) 

SPF, reaksiyona giren üretan kimyasalları 

karıştırılarak ve püskürtülerek yerinde üretilir. 

Sprey köpük, tüm yarık ve çatlakları 

kapatmak için genişleyerek kesintisiz bir 

hava bariyeri sağlar. OCF genellikle küçük 

hacimli, basınçlı kaplar kullanılarak 

uygulanır. Daha çok İnşaatta kapı ve 

pencere aralarını kapatmak için kullanılır. 

 Boru İzolasyonu- Büyük çaplı boru 

sistemlerinde ısıtma ve sıhhi tesisat 

borularını yalıtmak ve korumak için 

kullanılan poliüretan köpüktür. 

Genellikle borularda ısıtma ve açık deniz 

petrol ve gaz boru hatlarında kullanılır. 

 Yerinde Dökme Yalıtım- Giriş ve garaj 

kapıları, buzdolapları, dondurucular, 

depolama tankları, denizcilik ve madencilik 

uygulamaları da dahil olmak üzere çok 

çeşitli yalıtım uygulamalarını kategorize 

etmek için kullanılan bir terimdir.
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Bir bina çözümü olarak sert poliüretan köpük seçimi, önemli ekonomik ve çevresel hususları destekler. 

Poliüretan köpük yalıtımın 

Özellikleri ve Faydaları 
 
 

Poliüretan köpük yalıtım özellikleri, yalıtım ve 

hava sızdırmazlığı, yük taşıma ihtiyacı, darbe 

direnci, sızdırmazlık, ağırlık ve alan 

optimizasyonu, düşük bakım ve dayanıklılık 

gereksinimi ile birleştirildiği birçok bina 

tipinde kullanılmasına izin verir 

 
 
Yüksek Isıl Direnç 

Sert poliüretan köpük, herhangi bir yalıtım 

malzemesinin en yükseği olan mükemmel R 

değeri ile bilinir. Bu, etkin ısı tutma veya alternatif 

olarak, soğutulmuş veya dondurulmuş ortamların 

tutarlı sıcaklık kontrolünü sağlar. Bir binanın 

ömründe kullanılan enerjinin yaklaşık yarısı 

ısıtma ve soğutma içindir (Kaynak: Energystar), 

bu nedenle etkili yalıtım büyük bir önceliktir. 

 

ABD Enerji Bakanlığı'na göre, “konut ve ticari 

binalar enerjinin yüzde 40'ını tüketiyor ve 

ABD'deki karbon emisyonlarının yüzde 40'ını 

temsil ediyor. Bina verimliliği, karbon 

emisyonlarını azaltmanın en kolay, en acil ve en 

uygun maliyetli yollarından birini temsil ediyor. ” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hava Sızdırmazlık 

Hava sızması, evlerin ısıtma ve soğutma 

maliyetlerinin% 30'unu veya daha fazlasını 

oluşturabilir (Kaynak: ABD Enerji Bakanlığı). PU 

yalıtım, bir binanın ömrü boyunca istikrarını ve 

dayanıklılığını korur ve lifli yalıtım ürünlerinin 

aksine hava boşluklarını ortaya çıkarmak için 

yerleştirilmez. Kapalı hücre yapısı özelliğiyle, PU 

yalıtım bir hava bariyeri olarak çalışır ve önemli 

ölçüde enerji tasarrufu sağlar. 

 

Sağlamlık 

PU, kaplama malzemelerine      yapıştırıldığında 

ör. kontrplak, OSB,   metal veya alçıpan, yüksek  

kesme ve basınç    mukavemeti     elde edilebilir. 
  
İşlenebilirlik 

Sert poliüretan köpük, sürekli blok veya parça 

formunda fabrikada işelenebilir. 

 

Yapışma 
 

Sertleştirme aşaması sırasında, sert poliüretan 

köpükğün yapışma mukavemeti birçok yapıya 

uygundur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Nem, yapısal bütünlük 

ve dayanıklılık için en 

büyük tehdidi 

oluşturur ve bina 

yapısındaki hasarın % 

89'unu oluşturur.” 

M.T. Bomberg and W.C. Brown, 

Construction Canada, 35(1), 1993 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uyumluluk 

Rigid Sert poliüretan köpük, kağıt, fiberglas, 

alüminyum, kontrplak, OSB, alçı kaplama ve 

folyo dahil olmak üzere bina yüzeylerinin 

çoğuyla uyumludur. Mevcut birçok 

kombinasyon, köpüğün doğal mukavemetini 

arttırır ve yarı yapısal panellerde ve 

kaplamada kullanılmasına izin verir. 

 

Yerinde Kararlılık 

- 200 ° c      ila     + 100 ° c  arasındaki aşırı  

sıcaklık    aralıkları,  sert    poliüretan   esaslı  

köpük ürünleri ile tolere edilebilir. 

 
Su Buharı İletimi  

Sert poliüretan köpük,    düşük su        buharı  

geçirgenliğine sahiptir. Alüminyum folyo veya  

polietilen film gibi bir yüzeye sahip poliüretan  

köpük ürünleri,    küf   oluşumunu önleyen bir  

buhar bariyeri olarak çalışacaktır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hafiflik 

Yaklaşık 2 lb / ft 3 gibi düşük yoğunluklarda,sert 

poliüretan köpük,hücrelerinde yaklaşık % 97 gaz 

ve sadece   % 3    poliüretan   polimerden oluşur. 

Malzemenin   hafifliği,    nakliye       maliyetlerinin 

azalması ve  yerinde  kolay  kullanım ve kurulum 

anlamına gelir. 

 
Kimyasal Direnç 

Sert poliüretan köpük, birçok yaygın kimyasal, 

çözücü ve yağa karşı mükemmel direnç sağlar. 

 
Yangın Performansı 

Tüm organik yapı malzemeleri (ahşap, kağıt, 

plastik, boyalar, vb.) gibi sert poliüretan köpük 

de yanıcıdır, ancak tutuşabilirliği ve yanma oranı 

çeşitli  bina  uygulamalarına uyacak   şekilde 

değiştirilebilir.    Poliüretan      yalıtım   ürünleri 

kullanılırken, kabul edilebilir yangından korunma 

önlemleri hakkında yönergeler için yerel bina 

kurallarına bakılmalıdır.

Yapışma    mukavemeti   genellikle köpüğün 

çekme veya kesme   mukavemetinden daha 

yüksektir.  PU'nun yapışma mukavemeti, bir 

çatının rüzgar  kaldırma     performansındaki 

artışa önemli ölçüde katkıda bulunur. 

Ekonomi ve Çevre 

 
 
 

Ekonomik 

 Alternatif malzemelere kıyasla son derece hafiftir, nakliye 

maliyetlerini azaltır ve yerinde taşıma ve kurulum süresini 

azaltır. 

 Zamandan tasarruf etmek, işçilik maliyetlerini 

düşürmek, Sağlık ve Güvenlik düzenlemelerini tutarlı bir 

şekilde fabrikada karşılamayı kolaylaştırmak; 

 Tutarlı fabrika kalitesi; yani sahada üretilen veya monte edilen 

sistemlerde daha az teknik kusur olması 

 Daha az bakım - bina sahipleri için daha az işletme ve onarım 

maliyetleri sunar

 

 
 

 
Çevresel 

 Bir binanın ömrü boyunca ısıtma ve soğutma maliyetlerini azaltmak 

 Uzun ömürlüdür, üretiminde kullanılan doğal kaynakları 

en üst düzeye çıkarır 

 Gaz, sera gazı emisyonunun azaltılmasına önemli bir katkı sunar;  

üretim, nakliye ve montajda 

 Doğal enerji değeri olan geri kazanılabilir ve geri dönüştürülebilir  

malzemeleri korur. 
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Bir binanın ömründe 

kullanılan enerjinin 

yaklaşık yarısı ısıtma 

ve soğutma içindir, 

bu nedenle etkili 

yalıtım büyük bir 

önceliktir. 

ABD’deki Binalar 

ABD karbondioksit 

emisyonlarının % 

39'undan 

sorumludur. 
Kaynak: 2007 Buildings Data 

Book 



Yalıtım Levhası ve Blok 
 

Çok yönlü uygulamalar 

Bazen “polyiso” veya “boardstock” olarak adlandırılan 

yalıtım levhası birçok çatı, döşeme ve boşluk duvarı 

uygulamasında kullanılmaktadır.  

Tipik örnekler arasında şunlar bulunur: 

Düşük eğimli çatı 

Metal veya beton çatı güvertelerinde kullanım için bir 

endüstri standartıdır.. PU yalıtım levhaları birçok sistemle 

uyumludur; gömme veya membran çatı kaplamaları gibi. 

Eğimli çatılar 

Kiremitli veya arduvazlı eğimli çatıların altında oldukça 

etkili yalıtım, ortalama% 15 daha fazla kullanılabilir tavan 

alanı yaratır. 

Boşluklu duvarlar 

Kısmi dolgu boşluklu duvarlar için yüksek yalıtım 

performansı sağlayan ve saplamalarla termal kesintileri 

ortadan kaldıran geniş çaplı yalıtım sunar. 

Döşeme yalıtımı 

İster katı beton ister asma ahşap yapı olsun, zemin kattan 

ısı kaybına karşı mükemmel yalıtım sunar. 

 
Poliüretan Köpüğün Yalıtım Performansı 

 

Kalınlık (inç) 1.0 2.0 3.5 6.0 

Termal İletkenlik F.   k (Btu/hr ft. F) 0.167 0.167 0.167 0.167 

R-Değeri (ft2 F hr/Btu) 6.0 12.1 21.7 35.9 

U-Değeri (Btu/hr ft2 F) 0.167 0.083 0.046 0.028 

Huntsman, konut ve ticari binalarda kullanılmak üzere sert köpük Yalıtım Levhası ve 

Blok üretiminde kullanılan önde gelen malzeme tedarikçisidir. "Levhalar", her iki yüzeye 

çeşitli kaplama malzemeleri ile lamine edilmiş yalıtım ürünleridir. 

 
'Blok', kesilen ve gerekli boyutlara göre şekillendirilen bloklarda üretilen poliüretan 

köpüktür. Levha ve Blok, düşük eğimli ve eğimli çatılar, boşluk duvarları, zeminler, iç 

astarlar, kompozit güverteler, borular ve tanklar dahil olmak üzere birçok inşaat işinde 

kullanım için uygun olan çok yönlü yalıtkanlardır. 

 
Kuzey Amerika inşaat endüstrisi tarafından yıllık yaklaşık 4,8 milyar boardiso 

polyiso kullanılmıştır (Kaynak: PIMA). Bu rakamın, enerji tüketimini düzenleyen 

yeni mevzuat ve etkin yalıtımın oynadığı değerli rol hakkında daha fazla farkındalık 

nedeniyle istikrarlı bir şekilde büyümesi beklenmektedir. Çoğu üretici sürekli 

üretim esasına göre çalışır. 

 
Yalıtım Levhası ve Blok ile Çalışmak 

Yalıtım Levhası ve Blok inşaat sektöründe en 

yaygın kullanılan sert poliüretan köpük ürünüdür. 

Popülerliğini, çalışmasının basit olması ve son 

derece etkili bir ürün haline getiren bir dizi 

niteliğinden alır. Sert poliüretan köpüğün birincil 

yararı, üstün yalıtım kalitesidir. Bu aynı zamanda 

bir dizi başka pratik fayda ile de artmaktadır. 

Levha ve Blok, çeşitli bina uygulamaları için 

yalıtım sağlamada son derece çok yönlüdür. 

Duvar ve çatı boşluklarına düzgün ve göze 

çarpmayan bir şekilde yerleştirilir ve belirli 

özellikler ve kaplamalar eklemek için birçok yapı 

malzemesi ile birlikte kullanılabilir. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“ Polyiso, yeni (düşük 

eğimli) çatı 

uygulamalarında 

kullanılan tüm yalıtımın % 

73'ünü oluşturur.” 

Kaynak  IAL 

Blok şeklinde, zemin gibi geniş yüzeylere veya 

bir yalıtkanın gerekli olduğu daha küçük 

alanlara uyacak şekilde kesilir ve şekillendirilir. 

Sert poliüretan köpük hafif ve taşıması kolay 

olduğu için inşaat alanlarında rahatça 

kullanılır. Çalışması için özel işlem, depolama 

veya uzman ticaret becerileri gerektirmeyen 

temiz, tehlikeli olmayan bir malzemedir. Aynı 

şekilde, sıcaklığa veya neme duyarlı değildir 

ve çoğu hava ve iklim koşulunda kullanılabilir. 

 
 

Yalıtım levhası ve bloğunun özellikleri ve faydaları 
 

Özellik 

 yüksek isı dayanımı 

Yapılara faydaları 

 ev ve ticari binalar için 

mükemmel yalıtkan. 

 çok yönlülük  birçok farklı uygulamada, farklı kaplama 

malzemeleri ile kullanıma uygundur. 

 iyi yangın performansı  özellikle alternatif yalıtkanlara kıyasla 

büyük ölçekli testlerle kanıtlanmıştır. 

 kullanım ve kurulum 
kolaylığı 

 levha olarak hafif ve temiz kurulum ve 

uygulamalarda kesme kolaylığı. 

 uzun ömürlülük  yapılan uygulamaların çoğu ısı yalıtım 

kalitelesini 50 yıla kadar korur. 
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Sprey Poliüretan Köpük 
 

Ev Sahibi Enerji Maliyeti Dağılımı 
 
 

Soğutma 8% 

 
Beyaz Eşyalar 8% 

 

 
Elektronik 9% 

Diğer 8%  
 
 

Mekanı Isıtma 

ve Soğutma 

43% 

 

 
“Hava Sızması bir  evin 

soğutma maaliyetinin 

% 30’unu veya daha 

fazlasını oluşturabilir.” 

 

U.S. Department of Energy 

 

 
 

Sprey Poliüretan Köpük, yerinde üretilen ve tipik olarak sertifikalı 

uygulayıcılar tarafından uygulanan bir yalıtım ürünüdür. 

Aydınlatma 11% 

 
 
 
 

Çok yönlü Uygulamalar 

 
 

Su ısıtma 12% 

 

Kaynak: 2007 Buildings 

Energy Data Book 

 
 
 

Sprey Köpük yalıtımının özellikleri ve faydaları 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sprey Köpük Türleri 

İki sıvı bileşen, polimerik MDI (A) ve bir poliol karışımı (B), bir 

püskürtme tabancası kullanılarak yüksek veya düşük basınçta 

karıştırılır ve reaksiyon karışımı, yüzey üzerine püskürtülür. 

Uygulandığı alana iyi yapışan ve kesintisiz bir sızdırmazlık 

sağlayan bir poliüretan köpük oluşturmak üzere genişler ve 

katılaşır. SPF yalıtımı çatılar için idealdir. Ayrıca dış duvar 

boşluklarına veya ticari ve konut binalarının dış kılıflarına 

püskürtülebilir. SPF birçok farklı duvar tipiyle uyumludur. 

Spray Polyurethane Foam (SPF) is the ideal insulant 

for energy efficient commercial and residential buildings. 

SPF, hava infiltrasyonunun etkisini ortadan kaldırmak 

için doğrudan bir substrata karşı su geçirmez ve hava 

geçirmez bir set oluşturur. Aşağıdakilere uygulanabilir: 

 çatılar 

 iç duvar boşlukları 

 mevcut kaplama üzerleri 

 tavan araları 

 duvarlar 

 depolama alanları 

 döşeme levhaları

 

Açık Hücre 

Açık hücreli SPF’nin termal 

iletkenliği 39mW / MK’den daha 

düşüktür. Tipik olarak duvar 

boşluklarına, tavan aralarına ve 

döşeme altı boşluklarına 

uygulanan etkili bir yalıtkandır. 

Hem hava bariyeri hem de 

gürültü emici görevi görür. 

 
Kapalı Hücre 
Kapalı hücreli SPF’nin termal 

iletkenliği 24 mW / MK’den daha 

düşükitür. Mükemmel bir hava 

bariyeri, dökme su bariyeri ve 

nem buharı geciktiricidir. Binalara 

yapısal iyileştirmeler sağlar ve 

tüm iklimlerde etkilidir.

Çatı için SPF 

Çatılar üzerine uygulanan 

SPF tipik olarak kapalı hücreli 

köpüktür ve daha yüksek 

yapısal fayda için 2.7 - 3 

pcf'lik daha yüksek bir 

yoğunluğa sahiptir.. 

Tek Komponentli Köğük 

OnTek bileşenli poliüretan 

köpük (OCF) kendiliğinden 

yapışan nemle sertleşen boşluk 

doldurucusudur, temel 

avantajları taşınabilirliği ve 

uygulama kolaylığıdır. 

OCF, bina ve yapı endüstrisine 

basınçlı kutularda tedarik edilir. 

OCF hava koşullarına 

dayanıklılık için idealdir ve 

açıklıkların etrafını kapatmak 

için kullanılır. 

 
 
 
 
 
 
 

Çatı Katı 

Fanlar 

Kapı Çerçeveleri 

 

 
Garaj Duvarları 

 

            Bodrum Duvarları  

    Açıktaki Su Muslukları 

 
Evde hava koşullandırmak için SPF 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Depolama 

 
 
Boşluk ve 
Çatlaklar 
 
Elektrik Prizleri 
ve Anahtarları 

 
Pencere 
Boşlukları 
 
Sıhhi Tesisat
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Özellikler 

Yüksek R-d. 

Yapılara Faydaları 

 prevents heat loss/insulates against cold 

kusursuz hava bariyeri  reduces unwanted air infiltration/exfiltration 

su buharı geciktirici  controls mold damage 

yapısal geliştirme  prevents wind uplift in roofs 

farklı alt tabakalarla uyumluluk  can be applied on many buildings 

dayanıklılık  longer service life and lower 

maintenance costs 



 
 

Yalıtımlı Metal Paneller (Sandviç Paneller) 
 
 

Yalıtımlı Metal Paneller (IMP'ler), tipik olarak çok çeşitli ticari ve endüstriyel binalar 

için kullanılan fabrikada üretilen dış panellerdir. Uygulamalar arasında kaplama, 

bölme, yük taşıyıcı duvarlar ve çatı elemanları yer alır. 

Paneller, köpüklü bir poliüretan çekirdeğini kapsülleyen metal kaplamalarla 

(genellikle çelik) sürekli laminasyon bazında üretilmektedir. Poliüretan köpük 

kalınlığı, uygulamaya ve gerekli yalıtım özelliklerine bağlı olarak yirmi cm’ye 

ulaşabilir. 

Bu çok yönlü ürünler, iki malzemenin fiziksel etkileşimi nedeniyle 'sandviç' paneller 

olarak da bilinir. Bu kompozit ürün, yüksek derecede stabilite, sağlamlık ve 

mükemmel yük taşıma kapasitesi sunar. 

 
 

 
Yalıtımlı Metal Panellerle Çalışma 

Yalıtımlı Metal Panellerin kullanımındaki artış, 

inşaat endüstrisinin iyi ısı yalıtım niteliklerine 

ve basit yerinde kuruluma sahip hafif bir 

panele ihtiyaç duymasından 

kaynaklanmaktadır. 

 
Bu gereklilik, özellikle saha montajlı sistemlere 

kıyasla çok yüksek yalıtım değerleri sunan sert 

poliüretan köpüklerin teknik gelişimi ile 

desteklenmiştir. 

 
Yalıtımlı Metal Panellerin bina altyapısına montaj 

kolaylığı, bu ürünün popülerliğinde önemli bir 

faktördür. İnşaat süreleri geleneksel yöntemlere 

 
göre önemli ölçüde azalır ve bunun sonucunda 

işçilik maliyetlerinde tasarruf sağlanır. 

 
Yalıtımlı Metal Paneller mimarlara ve belirleyicilere 

yeni ve yenilenmiş binaların planlanması, maliyeti 

ve tasarımında heyecan verici bir boyut sunuyor. 

 
Hem renk hem de kaplama açısından geniş ve 

güzel bir yüzey kalitesi seçeneği mevcuttur. Gizli 

derzler, diğer malzemelerle kombinasyon 

seçenekleri ve çatılar ve duvarlar için köpüklü 

kalıplar, çarpıcı mimari değer ve görünüme sahip 

binaların oluşturulmasını sağlar. 

 

Yalıtımlı metal panellerin özellikleri ve faydaları 
 

Özellikler 

 tek parça uzun paneller 

Yapılara Faydaları  

 yerinde hızlı montaj = işçilikten tasarruf 

 proje hızlı bir şekilde tamamlanır. 

 düşük panel 

kalınlıklarında 

yüksek yalıtım değeri 

 bina ömrü boyunca düşük enerji maliyeti 

 boyutsal yer tasarruflu 

 
 birleşik hava/su bariyeri 

 uzun açıklıklı, yüksek yük yapı performansı 

 malzeme maliyet tasarrufu 
 inşaa kolaylığı 

 demonte edilebilir paneller  tasarım / yenileme esnekliği 

 düşük bakım maaliyeti  bina sahibi / kiracı için düşük maliyetler 

 doku ve profil 

oluşturma 

 tasarım / görünüm esnekliği 

 
12 

Çok yönlü Uygulamar 

Yalıtımlı Metal Panellerin, birçok inşaat ve yenileme 

projesinde giderek daha fazla kullanılmasının göstergesi 

olarak çok yönlü bir ürün olduğunu söyleyebiliriz. 

Aşağıdaki popüler uygulamalar listesi, yük taşıyan çatı 

panelleri, duvar kaplaması ve bölme olarak Yalıtımlı Metal 

Panellerin özelliklerini içerir. 

 yönetim merkezleri  enerji santralleri 

 havaalanları  geri dönüşüm tesisleri 

 iklim kontrollü odalar  özel bakım evleri 

 soğuk odalar  perakende mağazaları 

 dondurucu mağazaları  okullar 

 kongre merkezleri  spor merkezleri 

 fabrikalar  depolar 

 hastaneler     atık yakma tesisleri 

 hoteller  atölye çalışmalar 

 lojistik merkezleri 
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Yerinde Dökme Yalıtım 
 
 

"Yerinde Dökme" yalıtım, çok çeşitli sert poliüretan köpük 

uygulamalarını elde etmek için kullanılan bir terimdir. Bu ürün 

kategorisi, genellikle bir fabrikadaki bir ürünün, poliüretan 

köpüğün bir kabuğa, boşluğa veya kalıba enjekte edilmesiyle 

yalıtılmasını içerir. 

 
Piyasa bölünmelerine rağmen, poliüretan köpük için büyük bir 

pazardır. Yerinde Dökme yalıtım ürünleri için tipik uygulamalar 

arasında buzdolapları, dondurucular, su ısıtıcıları, garaj kapısı 

panelleri, giriş kapıları, soğutmalı nakliye, piknik soğutucuları, 

ticari teşhir üniteleri vb. yer alır. 

 
Enerji performansı, belirleyici kurumlar için çok kritik bir faktördür 

ve bu genellikle nihai üründe enerji kullanımı veya ısı kaçağı 

analizi ile ölçülür. Bu hedeflere ulaşmak, sert poliüretan köpükte 

spesifik performans özellikleri ortaya çıkaran farklı teknolojilerinin 

kullanılmasıyla elde edilebilir. 
 
 
 

 

   

 

 
 
 

Sıcak suyun depolanması ve transferi 

En önemli yalıtım görevlerinden biri, uygun şekilde 

yalıtılmış kazanlarda depolandığında daha az 

enerji gerektiren sıcak su üretimi ve 

depolanmasıdır. Bu, çift metal boşluğa sert köpük 

enjekte edilerek veya doğrudan kazanın dış 

kısmına püskürtülerek elde edilebilir. Belediye 

ısıtma sistemleri veya endüstriyel amaçlar için 

kullanılan sıcak su, poliüretan köpük boru 

izolasyonu kullanılarak enerji kaybına karşı 

korunabilir. 

Gıdaların depolanması ve taşınması için yalıtım 

Gıda zincirlerinin tedarik zinciri boyunca 

soğutulmasına ve donmasına yardımcı olan 

yalıtım, Yerinde dökme yalıtım sektöründeki sert 

poliüretan köpüğün birincil işlevidir. Günümüzde, 

dünya çapında üretilen dondurucu ve 

buzdolaplarının büyük bir kısmı poliüretan 

izolasyonla yalıtılmaktadır. Gıda taşıma ve dağıtım 

araçlarında paneller doğru sıcaklık kontrollü 

ortamın elde edilmesini sağlar. Benzer ürünler, 

daha büyük ölçekte, soğuk depo fabrikalarının, 

işleme tesislerinin ve depoların yapımında 

kullanılmaktadır. 

 

 
 
 

Perakende satış noktasında, poliüretan köpük 

içeren soğutulmuş ve donmuş teşhir üniteleri, 

gelişmiş dünyadaki hemen hemen her yiyecek 

mağazasında bulunur. 

 
Madencilik 

Madencilik çalışmalarında kaya 

sağlamlaştırmalarına  yardımcı olmak için bir niş 

uygulaması olarak sert poliüretan köpük 

kullanılır. 

 
 

Yapısal İzoleli Paneller 

Yapısal İzoleli Paneller (SIPS), iki OSB 

kaplamaya bağlanmış sert bir PU yalıtım köpük 

çekirdeğinden oluşur. Köpük çekirdek yalıtım 

görevi görürken OSB kaplamaları yapısal bir 

bileşendir. SIPS, ahşap çerçeve 

konstrüksiyonunun, iç boşluk yalıtımının ve 

buhar bariyerinin yerini almak için tek bir panel 

olarak yapılır. SIPS, üretim verimliliği, hava 

sızdırmazlığı ve düşük işletme maliyetleri 

açısından avantajlar sunar. 

 

Soğuk zincir: tarladaki bitkilerin 

hasat edilmesinden sofrada 

yemek servisine kadar, 

poliüretan köpük yalıtımı, 

yediğimiz yiyeceğin doğru 

sıcaklıklarda depolanmasını, 

taşınmasını ve hazırlanmasını 

sağlamada kritik bir rol oynar. 
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Yerinde Dökme yalıtımının özellikleri ve faydaları 
 

Özellikler 

 düşük Isı iletkenliği 

Yapılara Faydaları 

 enerji tasarrufu 

 çok yönlülük  panel, enjeksiyon veya sprey 

formlarında çoklu uygulama 

ürünleri. 

 Huntsman teknolojisi  özel karakteristiğe sahip köpükler 

 uzun ömürlülük  uzun süreli enerji tasarrufu ile düşük bakım 
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Boru İzolasyonu 
 
 

Boruların izolasyonu ve korunması için 30 yılı aşkın bir süredir sert 

poliüretan köpük kullanılmıştır. 

Ana kullanım alanlarından biri, petrol ve gaz boru hatlarının ve bölgesel 

ısıtma sistemlerinin yalıtımındadır. Poliüretan köpük izolasyonu ayrıca 

enerji santralleri, kimyasal tesisler ve rafineriler için ısıtma ve sıhhi tesisat 

hizmetlerinde de kullanılmaktadır. 

Isıtma sistemlerinde, poliüretan yalıtım ısı kaybını önler ve soğuk 

iklimlerde donmayı veya çatlamayı önlemek için daha sıcak bir boru 

sıcaklığının korunmasına yardımcı olur.  

Poliüretan yalıtım yüksek mekanik mukavemet, esneklik sağlar ve monte 

edildiğinde iyi akar - bu da uzun boru bölümlerini doldururken önemlidir. 

Boru İzolasyonu ile Çalışma 

Huntsman, taşıma kolaylığı nedeniyle yükleniciler tarafından 

popüler olan esnek boru teknolojisinin geliştirilmesinde bir 

yenilikçidir. Boru bükülerek engeller atlanabileceğinden, 

montajı sert ürünlerden daha kolaydır. 

 

Üretimden sonra, boru genellikle sarılır ve daha sonra 

birkaç yüz metrelik sürekli uzunluklarda döşenir, bu da çok 

sayıda eklem ve sabitlemenin işçiliğini ve maliyetini azaltır. 

Diğer bir pratik fayda, esnek borular için hendek profilinin 

genellikle daha dar olması, daha düşük tesis ve kazı 

maliyetlerine neden olmasıdır.. 

Bu yüksek esneklik ve mükemmel termal direnç 

kombinasyonunu elde etmek, her bir ürünü üretmek için 

gereken doğal olarak farklı kimyasal yapıları birleştirme 

sorununun üstesinden gelmek için tasarlanmış malzemelere 

ihtiyaç duymuştur. Huntsman'daki uzmanlar bu atılımın ön 

saflarında yer almaktadır.
 

Köpüğün uygulanabileceği birkaç yöntem ve 

teknik vardır. Bunlar fabrikada uygulama ile 

yerinde uygulama arasında geniş bir şekilde 

ayrılabilir. Çoğu durumda, fabrikada uygulanan 

yöntemlerle üretilebildiği ve uygun hava 

koşullarına bağlı olmadığı için tercih edilir.. 

 
Diğer bir ayrım, servis borusu ve dış mahfaza 

arasındaki boşluğa sokulan köpük ile borunun  

dışını bir yalıtım köpüğü tabakasıyla kaplayan 

sprey veya dökme uygulamaları arasındadır. 

 

Poliüretan köpük, 0,5 inç çaplı sıhhi tesisat 

boruları, 80 inç çaplı ve 10 inçlik yalıtım 

kalınlığına sahip en büyük bölgesel ısıtma 

borularına kadar olan uygulamalar için 

uygundur. 

 
 
 

 

Poliüretan boru izolasyonunun özellikleri ve faydaları 

 

Özellikleri 

 düşük ısı iletkenliği 

Yapılara Faydaları 

 ısı kaybını önler / donmaya karşı yalıtır 

 geniş sıcaklık aralığına uygundur  -500˚C ile +570˚C 

 yüksek esneklik  kullanım / kurulum kolaylığı 

 fabrikada veya yerinde üretim  uygulamaya uygun üretim çeşitliliği 

 boru malzemeleri ile uyumluluk  çelik, PE, PP, PVC veya HDPE ile çalışır 

 özel Huntsman sistemleri  esnekliği termal dirençle birleştirin 

 uzun ömürlülük  düşük bakım maaliyeti 
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Yeşil binalar için poliüretan 

 

ABD EPA Energy Star Programına göre, “Yeşil bir bina enerji verimliği 

olan bir bina olmalı”. Poliüretan yalıtım ürünleri binaları ısıtmak ve 

soğutmak için kullanılan fosil yakıt bazlı enerjiye olan talebi azaltır, 

böylece bu yakıtların üretimi ve taşınmasıyla ilişkili zararlı sera gazlarını 

azaltır. Buna ek olarak, enerji talebini azaltmak için poliüretan yalıtım 

fosil yakıt kıtlığı ve enerji güvenliğinin gerçek endişelerine bir çözüm 

sunar.. 

 

Konutlarda ve ticari binalarda poliüretan yalıtım ürünlerinin 

kullanılması, gelişmiş enerji kodlarının karşılanmasına yardımcı olur; 

Ashrae 90.1 ve yeşil bina sertifikalarına örn. LEED®1. McKinsey2 

tarafından yapılan yalıtım çalışması, sera gazlarını azaltmak için tek, 

en uygun maliyetli önlemdir. 

1. (Enerji ve Çevre Tasarımında Liderlik) Yeşil Bina Derecelendirme Sistemi, yüksek performanslı 
yeşil binaların tasarımı, inşası ve işletilmesi için ulusal olarak kabul edilen bir ölçüttür. ‘LEED’ ve 
ilgili logo, ABD Yeşil Bina Konseyi'ne ait bir ticari markadır ve izin alınarak kullanılır. 

2. “Sera Gazı Emisyonlarının Azaltılması: Ne Kadar ve Ne pahasına?” McKinsey, Aralık 2007.  
 
 

PU Yalıtım : 

düsük maaliyetli 

daha iyi yalıtım 

 
 

 
Poliüretan yalıtım endüstrisine 
bağlılık 

Huntsman, 45 yılı aşkın bir süredir uluslararası poliüretan yalıtım 

endüstrisinin uzun vadeli tedarikçisi ve ortağıdır. Şirketin araştırmacıları 

ve köpük teknolojisi uzmanları, poliüretan bazlı ürünlerle çalışan 

belirteçlerin ve mühendislerin ihtiyaçlarını karşılamak için köpük 

sistemleri geliştirmek ve iyileştirmek için sürekli çalışmaktadır.

 
 
 

Küresel 

ısınmaya 

olumlu katkıda 

bulunan daha 

az CO2 

emisyonu 
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Düşük enerji 

faturaları 

 
 
 

Binaları 

ısıtmak / 

soğutmak 

için daha az 

enerji 

tüketilir 

PU izolasyonu yeşil sertifikasyona 

katkıda bulunur 

 

 enerji ve atmosfer 

 sürdürülebilirlik 

 malzeme ve kaynak 

 kapalı çevre kalitesi 

 tasarımda yenilik 

 

 
 

Yapı yalıtımı olarak 

kullanılan köpük 

plastiklerin kurtardığı 

karbondioksit 

emisyonlarının, köpük 

plastik üretmek için 

kullanılan karbondioksit 

emisyonlarına oranı: 

233: 1 Kaynak: McKinsey: “Sera 

Gazı Emisyonlarının Azaltılması için 

Yenilikler”, 2009 

 
Yenilik ve teknik destek 

Bu taahhüdü belirten köpük teknolojisi için üç özel 

Huntsman teknoloji merkezi vardır. The 

Woodlands, ABD'deki Huntsman İleri Teknoloji 

Merkezi Amerika'daki müşterilere hizmet 

vermektedir. Milan yakınlarındaki Ternate Teknik 

Merkezi Avrupa, Afrika, Orta Doğu ve Hint alt 

kıtasına tedarik ederken, Singapur Asya / Pasifik 

bölgesindeki müşterilerin ihtiyaçlarını 

karşılamaktadır. 

 
Bölgesel Teknik Merkezler, müşterilere kapsamlı 

destek sunan uluslararası bir Teknik Servis 

Merkezleri ağı tarafından desteklenmektedir. 

Teknik Servis ekipleri en uygun kimyasal 

sistemlerin, proseslerin ve ürün performansının 

seçiminde yardımcı olmaya hazırdır. Merkezler 

ayrıca tanıtımlar ve test kaynakları da sunabilir.. 

 
Bölgesel ve Teknik merkezlerin bu yapısı, 

inşaat sektöründeki müşterilere Huntsman 

şirketler grubunun kapsamlı kaynaklarına 

doğrudan erişim sağlar. Bu, yenilikçi yeni ürün 

geliştirme ve dünya çapında servis desteği 

ortak hedefi ile yakın, uzun vadeli çalışma 

ilişkilerinin kurulmasını teşvik etmektedir. 

 
Pazarın genişletilmesi ve endüstri katılımı 

 

Sürdürülebilir inşaat, yaşam döngüsü analizi, 

binalarda yangın güvenliği konusundaki pazar 

bilgimiz ve uzmanlığımız Huntsman'ı pazar 

genişletme konusunda tanınmış bir lider 

yapmaktadır. Huntsman, sektöre olan 

bağlılığımızı yansıtan poliüretanla ilgili endüstri 

gruplarında aktif rol almaktadır. 

 

 
Ürün Yönetini 

Huntsman'da yürürlükte olan ürün yönetim süreci, 

insanlığa ve çevreye zarar verme riskini en aza 

indirerek ürünlerimize değer katmaktadır. 

Hammadde tedarikinden imalat ve kullanıma kadar 

nihai bertarafına kadar ürünlerimizi yaşam 

döngülerinin her aşamasında değerlendiriyoruz. Bu, 

herkesin kimyasallarımız ve üretilen poliüretan 

ürünlerle ilgili EHS sorunlarını anlamasını sağlamak 

için müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve tedarik 

zincirindeki diğerleriyle çok yakın çalışmamızı içerir. 

 

  
 

 
“Member: Center for the Polyurethanes Industry 

of the American Chemistry Council”. 
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Huntsman Polyurethanes warrants only that its products 

meet the specifications agreed with the buyer. Typical 

properties, where stated, are to be considered as 

representative of current production and should not be 

treated as specifications. 

While all the information and recommendations in this publication are 

to the best of our knowledge, information and belief accurate 

at the date of publication, NO GUARANTY, WARRANTY OR 

REPRESENTATION IS MADE, INTENDED OR IMPLIED AS TO 

THE CORRECTNESS OR SUFFICIENCY OF ANY INFORMATION 

OR RECOMMENDATION OR AS TO THE MERCHANTABILITY, 

SUITABILITY OR FITNESS OF ANY PRODUCTS FOR ANY 

PARTICULAR USE OR PURPOSE. 

IN ALL CASES, IT IS THE RESPONSIBILITY OF THE USER TO 

DETERMINE THE APPLICABILITY OF SUCH INFORMATION AND 

RECOMMENDATIONS AND THE SUITABILITY OF ANY PRODUCT 

FOR ITS OWN PARTICULAR PURPOSE. NOTHING IN THIS 

PUBLICATION IS TO BE CONSTRUED AS RECOMMENDING THE 

INFRINGEMENT OF ANY PATENT OR OTHER INTELLECTUAL 

PROPERTY RIGHT AND NO LIABILITY ARISING FROM ANY SUCH 

INFRINGEMENT IS ASSUMED. NOTHING IN THIS PUBLICATION IS 

TO BE VIEWED AS A LICENCE UNDER ANY INTELLECTUAL 

PROPERTY RIGHT. 

Huntsman Polyurethanes is an international business unit of 

Huntsman International LLC. Huntsman Polyurethanes trades through 

Huntsman affiliated companies in different countries such as 

Huntsman International LLC in the USA and Huntsman Holland BV in 

Western Europe. 

Except where explicitly agreed otherwise, the sale of products referred to 

in this publication is subject to the general terms and conditions 

of sale of Huntsman International LLC or of its affiliated companies. 

Copyright © 2010 Huntsman Corporation or an affiliate thereof. 

All rights reserved. 
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