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BORPAİNT İç ve dış yüzeyler  için formüle edilmiş tamamı 
Türkiye’de yerli imkanlarla üretilen BOR katkıları ile özel, 
buhar geçirgenliği ve nefes alabilme özelliklerine sahip,   
iç ve dış cephede çok iyi derecede ısı, ses, yangın ve su 
yalıtımı sağlayan  BOR’lu ilk ve tek özel Isı yalıtım boyasıdır. 

BORPAİNT’i oluşturan özel formül, yüksek kalitede ısı ve 
su yalıtım özelliğinin yanı sıra termal köprüleri  ve duvar 
yüzeyi ile çevresindeki hava arasındaki sıcaklık farkını 
ortadan kaldırarak yoğuşma oluşumunu engeller böylece  
mükemmel bir küf önleyici özelliğe sahiptir.  

BORPAİNT’in içeriğinde bulunan Bor katkıları, akrilik 
kopolimerler, özel pigmentler, dolgu maddeleri  ile 
oluşturulan özel formülasyon ürüne düşük bir termal iletim 
katsayısı sağlayarak mükemmel bir Isı yalıtım özelliği  ve ses 
dalgalarını emme yeteneği verir. Isı yalıtımı ve ses emme 
özellikleri, uygulanan kalınlığa göre değişiklik göstermekle 
beraber  % 50’ ye varan enerji tasarrufu sağlar.

BORPAİNT’in içerisindeki yangın geciktirici BOR bileşenleri 
ile yapı için gerekli yangın korumasını ( Süre, Duman 
miktarı, damlama oluşturmama, yangının ilerlememesi v.b. 
konularda ) sağlamaktadır. 

BORPAİNT  İç yüzey duvar ve tavanlarında  uygulandığında 
içeride oluşan  ısıyı yine içeriye yansıtarak ve hapsederek 
dışarı kaçmasını önler. Dış cephede kullanıldığında ise 
sıcak ve soğuk hava dalgalarını ayna gibi yansıtarak bina 
yüzeyine, böylece de iç mekana  nüfuz etmesini önler. 

BOR MİNERALLİ
İÇ VE DIŞ CEPHE ISI YALITIM BOYASI

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 

 ÇEKAM, Enerji Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezi 

  Isı İletkenlik Tayini 

Report No/Date: 15.03.2021 

Application No/Date: 15.01.2021 

BORPAİNT BOYA VE YALITIM TEKNOLOJİLERİ İNŞAAT SANAYİ 
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

Üretimini yapmakta olduğunuz numunesini tarafımıza teslim ettiğiniz BORPAİNT BOR 
MİNERALLİ İÇ DIŞ CEPHE  ISI YALITIM BOYASI ürününüze ait ısıl iletkenlik tespiti 
deneyi yapılmıştır. Deney sonuçları aşağıda olduğu gibidir.  

ISIL İLETKENLİK TESPİTİ 

ISO 8301 standardı esaslarına göre numunelerin ısıl iletkenlik katsayısı değerleri , ısı 
akış plakası metodu ile elde edilmiştir.  Tarafınızdan getirilen 30 cm x 30 cm ebatlarındaki 
numuneler deneyde kullanılmış olup  değerleri aşağıdaki tabloda verilmektedir 

Numene No Numune Kalınlığı 
(mm) 

Isıl İletim Katsayısı , 
(W/mK)  

1 1,7 0,020 
2 1,8 0,021 
3 2,0 0,021 

Ortalama 0,021 

Önemli Not: Isı iletkenlik katsayısı () kalınlıktan bağımsız bir büyüklüktür. Aynı ısıl 
iletkenlik katsayısına sahip iki malzemenin aynı ısı yalıtımını yapması için aynı kalınlıkta 
uygulanması gerekir.  

Doç. Dr. Uğur Cengiz     Doç. Dr. Necati Kaya 

ÇEKAM Müdür Yrd.            ÇEKAM Müdürü 
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UNIVERSAL ASTAR izolasyon ve boya astarı 1/7 oranında 
su ile seyreltilerek uygulanır, daha sonra astar 4 saat 
kurumaya bırakılır. BORPAİNT kullanmadan önce mekanik 
karıştırıcı ile 4-5 dakika süre ile  iyice karıştırılmalıdır.

İç ve Dış cephe uygulamalarında ürün kesinlikle 
İNCELTİLMEDEN rulo veya fırça ile 2 tam kat uygulama 
yapılmalıdır.  İlk kat kuruduktan sonra ikinci kat uygulama 
yapılmalıdır. İki kat uygulama arası 4 saat beklenmelidir.

TÜKETİM : 
İç ve dış cephe uygulamalarında uygulama yapılan 
yüzeyin pürüzlülüğü, gözenekliliği ve emilimine bağlı 
olarak değişiklik göstermekle beraber yaklaşık 1 m2’de 
1 kg’dır. Tüketim hesaplanırken yüzey durumuna bağlı 
olarak +- % 20 dikkate alınmalıdır.

AMBALAJ : 5lt, 10 lt ve 20 lt PE kovalarda

RAF ÖMRÜ: Orijinal, açılmamış ambalajında, serin ve kuru 
ortamda 24 ay.
 

BORPAINT ÖZELLİKLERİ :
• % 50’ye varan enerji tasarrufu sağlar,
• Sıcak ve Soğuk hava dalgalarını yansıtarak  
 geçirmez,
• İç ve Dış yüzeylerde uygulanabilir,
• Nefes alabilir özelliktedir, 
• Yanmaz ve yangın geciktirici  özelliği vardır,
• % 100 Su yalıtımı sağlar.
• Duvar ve Tavanlarda nem ve küf oluşumunu  
 önler,
• Uygulaması kolay, işçilik maliyetleri düşüktür,
• Kolay temizlenir, kir tutmaz,

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
ÇEKAM, Enerji Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Isı İletkenlik Tayini
Report No/Date: 15.03.2021
Application No/Date: 15.01.2021 

Tarihli ISO 8301 standardı esaslarına göre numunelerin ısıl 
iletkenlik katsayısı değerleri ƛ aşağıdaki tabloda olduğu gibi 
rapor edilmiştir. 

Numene No Numune Kalınlığı
(mm)

Isıl İletim Katsayısı
ƛ, (W/mK) 

1 1,7 0,018
2 1,8 0,019
3 2,0 0,019

Ortalama 0,019

UYGULAMA ŞEKLİ VE ÖZELLİKLERİ : 
Boya uygulanacak yüzeyler kirden, yağdan, pastan, gresten, 
gevşek kısımlardan ve diğer yabancı malzemelerden 
arındırılmış olmalıdır. Uygulama yapılmadan önce yüzeye   
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BOR MİNERALLİ
YANGINA DAYANIKLI BOYA

Alev ve yangın geciktirici özelliği olan BOR hayati 
önem taşır. Su bazlı Bor minaralli bir boyadır. Su buharı 
geçirgenliği sayesinde uygulandığı yüzeyin nefes almasını 
engellemez. Olası yangın durumlarında alev alma süresini 
uzatması orada bulunanlara kaçış zamanı sağladığı gibi 
alevlerin bir bölgeden başka bir bölgeye sıçramasını 
büyük ölçüde engeller. Yangın nedeniyle ortaya çıkacak 
olan karbonmonoksit gazının yayılımını geciktirir. Özellikle 
yapının taşıyıcı kısımlarına, güvenli kaçış amacıyla 
oluşturulan bölümlere, dışarıdan yangının  sıçramaması 
için çatı ve cephelerle kazan dairesi gibi patlama riski 
olan yerlere duman ve ısının yayılmaması için hava 
kanallarına tesisat borularına ve boruların geçtiği bölgelere 
uygulanabilen BOR FIREPROOF PAINT Yangına Dayanıklı 
Boya ile can güvenliğiniz sağlanır, yaşam kaliteniz artar. 

BOR FIREPROOF PAINT muhteşem yangın yalıtımının 
yanı sıra iç ve dış ortamlar arasındaki ısı alışverişini en 
aza indirerek konforunuzu arttırırken, gereksiz enerji 
kullanımının önüne geçerek tasarruf sağlamaya ve doğayı 
korumaya yardımcı olur. Ayrıca BOR FIREPROOF PAINT 
Yangına dayanıklı boya zamanla bozulmaz, çürümez, 
korozyon ve paslanma yapmaz, böcekler ve mikro 
organizmalar tarafından tahrip edilemez, küf tutmaz. 
Beton, ahşap ve çelik yapıların yangından korunması için 
geliştirilmiştir.

         Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 

ÇEKAM, Enerji Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezi 

  Yangına Dayanım Testi 

        Rapor Tarihi: 15.03.2021 

Başvuru Tarihi: 15.01.2021 

BORPAİNT BOYA VE YALITIM TEKNOLOJİLERİ İNŞAAT SANAYİ 
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

Üretimi şirketiniz tarafından yapılmakta olan ve numunesini tarafımıza teslim ettiğiniz 
BORFIREPROOF BOR MİNERALLİ YANGINA DAYANIKLI BOYA ürününüze ait 
yangına karşı dayanıklılık tespiti alev denemesi ile yapılmıştır. Deney sonuçları aşağıda 
olduğu gibidir.  

YANGINA DAYANIM TESPİTİ 

1. 50 cm X 30 cm boyutlarında Strafor köpük üzerine sürülmüş   BORFIREPROOF
BOR MİNERALLİ YANGINA DAYANIKLI BOYA numunesine 10 cm uzaklıktan
120 dk süre ile alev uygulanmıştır. (Ortalama 1450 oC),

2. 25 cm x 25 cm boyutlarında alçıpan levha üzerine sürülmüş BORFIREPROOF BOR
MİNERALLİ YANGINA DAYANIKLI BOYA numunesine 10 cm uzaklıktan 120
dk süre ile alev uygulanmıştır. (Ortalama 1450 oC)

3. 50 cm x 30 cm boyutlarında mukavva üzerine sürülmüş BORFIREPROOF BOR
MİNERALLİ YANGINA DAYANIKLI BOYA numunesine 10 cm uzaklıktan 120
dk süre ile alev uygulanmıştır. (Ortalama 1450 oC)

Her 3 deneyde de 120 dk boyunca aleve maruz kalan numunelerin yüzeyinde, tutuşma 
olmadığı ve alev almadığı gözlenmiştir.  

Doç. Dr. Uğur Cengiz     Doç. Dr. Necati Kaya 

ÇEKAM Müdür Yrd.            ÇEKAM Müdürü 
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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
ÇEKAM, Enerji Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yangına Dayanım Testi
Rapor Tarihi : 15.03.2021
Başvuru Tarihi : 15.01.2021

YANGINA DAYANIM TESPİTİ

50 cm X 30 cm boyutlarında Strafor köpük üzerine 
sürülmüş   BORFIREPROOF BOR MİNERALLİ YANGINA 
DAYANIKLI BOYA numunesine 10 cm uzaklıktan 120 dk 
süre ile alev uygulanmıştır. (Ortalama 1450 °C),

25 cm x 25 cm boyutlarında alçıpan levha üzerine 
sürülmüş BORFIREPROOF BOR MİNERALLİ YANGINA 
DAYANIKLI BOYA numunesine 10 cm uzaklıktan 120 dk 
süre ile alev uygulanmıştır. (Ortalama 1450 °C)

50 cm x 30 cm boyutlarında mukavva üzerine sürülmüş 
BORFIREPROOF BOR MİNERALLİ YANGINA DAYANIKLI 
BOYA numunesine 10 cm uzaklıktan 120 dk süre ile alev 
uygulanmıştır. (Ortalama 1450 °C) 

Her 3 deneyde de 120 dk boyunca aleve maruz kalan 
numunelerin yüzeyinde, tutuşma olmadığı ve alev almadığı 
gözlenmiştir. 

ETİMADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 
LABORATUARLARINDA YAPILAN BOR TESLERİNE GÖRE 
Erime noktası :  741 °C
Kaynama noktası :  1575 °C  
Parlama Noktası : Yanıcı Değil 
Üst/Alt alevlenirlik veya patlayıcı limitleri : Patlayıcı değil.
OLARAK TESPİT EDİLMİŞTİR. 

KULLANIM ALANLARI : 
• Yapıların taşıyıcı kısımlarında,
• Güvenli kaçış tünellerinde,
• Her türlü sıvalı, boyalı ve boyasız iç ve dış yüzeyler ile 
beton, ahşap, boru sistemleri ve çelik yapılarda,
• Alçıpan duvar bölmeleri ve tavanlarda,
• Yanmazlık istenen tüm mekanlarda,
• Hastane, tiyatro, Okul, kreş ve sinema salonları gibi 
toplu bulunulan mekanlara,
• Askeri tesis, Fabrika, Termik santral ve endüstriyel 
yapılarda,
• Çatı ve cephelerle, yangın merdivenlerinde, bacalarda,
• Kazan dairesi gibi patlama riski olan yerlere,
• Duman ve ısının yayılmaması için hava kanallarına,
• Tesisat borularına ve boruların geçtiği bölgelere, 

UYGULAMA ŞEKLİ  :
Uygulamaya başlanmadan önce yüzey temiz ve kuru 
olmalıdır, yüzey yağ, kir, gibi maddelerden arındırılmalıdır. 

Kalkan, kabaran kısımlar temizlenmeli tamir edilmelidir. 
UNIVERSAL ASTAR 1/7 oranında sulandırılarak yüzeye 
uygulanmalı ve 4 saat kuruması beklenmelidir. Uygulama 
fırça, rulo veya BOR FIREPROOF PAINT’e uygun bir 
püskürtücü ile yapılabilir. Kullanmadan önce tüm malzeme 
homojen bir yapıya kavuşana kadar mekanik bir karıştırıcı 
ile karıştırılmalıdır. BOR FIREPROOF PAINT kapağı 
açıldığında kullanıma hazır bir üründür ASLA su, tiner v.b. 
incelticilerle inceltilmemelidir.   Ürün 4 saat arayla iki kat 
olarak uygulanmalıdır. 

AMBALAJ : 20 KG, 10 KG, 4 KG PP kova.

RENK : Beyaz Renkte üretilir.

RAF ÖMRÜ : Orijinal açılmamış, hasar görmemiş 
ambalajında depolandığında üretim tarihinden itibaren 24 
ay kullanıma uygundur. 

DEPOLAMA : Kuru ve serin bir ortamda, ambalaj kapağı 
sıkıca kapalı olacak şekilde depolanır.
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BOR ROOF çatılarda ısı ve su yalıtımı sağlamak için 
Türkiye’de yerli imkanlarla üretilen BOR katkıları ile özel, 
buhar geçirgenliği ve nefes alabilme özelliklerine sahip,  
çok iyi derecede ısı, ses, yangın ve su yalıtımı sağlayan  
BOR’lu ilk ve tek özel çatı ısı yalıtım kaplamasıdır. 

BOR ROOF’u oluşturan özel formül, yüksek kalitede ısı 
ve su yalıtım özelliğinin yanı sıra termal köprüleri  ve 
çatı  yüzeyi ile çevredeki hava arasındaki sıcaklık farkını 
ortadan kaldırarak yoğuşma oluşumunu engeller böylece  
mükemmel bir küf önleyici özelliğe sahiptir.  Sıcak ve soğuk 
hava, dalga yöntemiyle yayılması nedeniyle yazın Isı yüklü 
güneş ışınlarını, kışın ise soğuk hava dalgasını  yansıtarak  
iç mekanda dengeli mükemmel bir konfor sağlar.

Böylece soğutma ve ısıtma giderlerini büyük ölçüde azaltır. 
BOR ROOF çatı kaplaması kışın- 30 °C’ye kadar esnekliğini 
ve mukavemetini çatlamadan muhafaza eder.  BOR ROOF 
ister eğimli, isterse yatay çatılarda uygulanmış olsun su 
yükünü asla bina içerisine geçirmez, çatlakları kapatır % 
100 su yalıtımı sağlar. Bunun yanı sıra bina içindeki nem 
buharını dışarı atarak iç yüzeyde oluşacak rutubetlenmeyi 
önler.

BOR MİNERALLİ
ÇATI ISI YALITIM BOYASI

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 

ÇEKAM, Enerji Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezi 

  Isı İletkenlik Tayini 

Rapor Tarihi: 15.03.2021 

Başvuru Tarihi: 15.01.2021 

BORPAİNT BOYA VE YALITIM TEKNOLOJİLERİ İNŞAAT SANAYİ 
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

Üretimini yapmakta olduğunuz numunesini tarafımıza teslim ettiğiniz BORROOF BOR 
MİNERALLİ ÇATI ISI YALITIM BOYASI ürününüze ait ısıl iletkenlik tespiti deneyi 
yapılmıştır. Deney sonuçları aşağıda olduğu gibidir.  

ISIL İLETKENLİK TESPİTİ 

ISO 8301 standardı esaslarına göre numunelerin ısıl iletkenlik katsayısı değerleri, ısı 
akış plakası metodu ile elde edilmiştir.  Tarafınızdan getirilen 30 cm x 30 cm ebatlarındaki 
numuneler deneyde kullanılmış olup  değerleri aşağıdaki tabloda verilmektedir 

Numene No Numune Kalınlığı 
(mm) 

Isıl İletim Katsayısı , 
(W/mK)  

1 1,7 0,021 
2 1,6 0,020 
3 1,9 0,021 

Ortalama 0,021 

Önemli Not: Isı iletkenlik katsayısı () kalınlıktan bağımsız bir büyüklüktür. Aynı ısıl 
iletkenlik katsayısına sahip iki malzemenin aynı ısı yalıtımını yapması için aynı kalınlıkta 
uygulanması gerekir.  

Doç. Dr. Uğur Cengiz       Doç. Dr. Necati Kaya 

ÇEKAM Müdür Yrd.            ÇEKAM Müdürü 
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Yansıyan Isı

Dağılan Isı

Geçen Isı

ISI DALGASI
Isı Taşıyan Işınların

%89’unu Yansıtır
Gelen Isının

%10’nunu Yayar
(Yayma Dağıtma-

Emissivity-
Kabiliyeti %94)

Geçen Isı Sadece %1
Isıyı Toplam Yansıtma ve

Yayma Kabiliyeti %99

BOR
ROOF

üstün teknolojisi sayesinde
ısı dalgalarının toplamda %99’unu bünyeden atar

KULLANIM ALANLARI : 
Beton çatılar, her türlü metal çatılar, membran ve shingle 
çatılar, fabrika çatıları, prefabrik bina çatıları, depo, ticari 
bina, otel, ofis bina çatıları gibi her türlü çatı üzerine 
uygulanabilir.

UYGULAMA ŞEKLİ : 
UYGULAMA YAPILACAK YÜZEYİN HAZIRLANMASI :  
BOR ROOF uygulanacak yüzeyler öncelikli olarak her türlü 
toz, kir, yağ, kalkmış kabarmış şap, beton , boya ve her 
türlü yabancı malzemelerden temizlenir. Yüzeyde bulunan 
çatlaklar, çatı etekleri, yatay ve dikey bağlantı yerleri 
tamir harcı veya macunu ile tamir edilir. Yüzey hazırlıkları 
bitirildikten sonra kaplama malzemesinin yüzeye çok 
iyi yapışması için yüzey  UNIVERSAL ASTAR yalıtım 
ve boya astarı ile 200-300 gr/m2 olacak şekilde tek kat 
olarak astarlanır. Astarlama işleminden sonra 4 saat kadar 
kuruması beklenir.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
ÇEKAM, Enerji Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Isı İletkenlik Tayini
Report No/Date : 15.03.2021
Application No/Date : 15.01.2021 

Tarihli ISO 8301 standardı esaslarına göre numunelerin ısıl 
iletkenlik katsayısı değerleri ƛ aşağıdaki tabloda olduğu gibi 
rapor edilmiştir. 

Numene No Numune Kalınlığı
(mm)

Isıl İletim Katsayısı
ƛ, (W/mK) 

1 1,7 0,021

2 1,6 0,020

3 1,9 0,021

Ortalama 0,021

UYGULAMA ŞEKLİ : 
BOR ROOF uygulamaya hazırdır, kovayı açtığınızda 
mekanik karıştırıcı ile 5-6 dakika homojen olacak şekilde 
karıştırınız. İçerisine su, tiner, boya v.b. herhangi bir ürün 
koymayınız, ürünü inceltmeyiniz. Yaz aylarında yapılan 
uygulamalarda çok sıcak saatlerde uygulama yapmayınız. 
Uygulamayı  rulo, fırça veya sprey olarak yapabilirsiniz. 
Delik ve çatlak olan yerlerde buraları dolduracak şekilde 
ürünü daha bol kullanınız. Her kat bir önceki kata dik olacak 
şekilde en az iki kat olarak uygulayınız. 

SARFİYAT  : Uygulama yapılacak zeminin düzgünlüğüne 
bağlı olarak 20 kg lık bir kova ile yaklaşık olarak 20-25 m2 
uygulama yapılabilir. En az iki kat olarak uygulanmalıdır. 
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BORSTUCCO İç ve dış yüzeyler  için formüle edilmiş tamamı 
Türkiye’de yerli imkanlarla üretilen BOR katkıları ile özel, 
buhar geçirgenliği ve nefes alabilme özelliklerine sahip,   iç 
ve dış cephede çok iyi derecede ısı, ses, yangın yalıtımı 
sağlayan  BOR’lu ilk ve tek özel Isı yalıtım sıvasıdır. 
BORSTUCCO’yu oluşturan özel formül, yüksek kalitede 
ısı ve su yalıtım özelliğinin yanı sıra termal köprüleri  ve 
duvar yüzeyi ile çevresindeki hava arasındaki sıcaklık farkını 
ortadan kaldırarak yoğuşma oluşumunu engeller böylece  
mükemmel bir küf önleyici özelliğe sahiptir.  

BORSTUCCO’nun içeriğinde bulunan Bor katkıları, 
akrilik kopolimerler, özel pigmentler, dolgu maddeleri ile 
oluşturulan özel formülasyon ürüne düşük bir termal iletim 
katsayısı sağlayarak mükemmel bir ısı yalıtım özelliği  ve ses 
dalgalarını emme yeteneği verir. Isı yalıtımı ve ses emme 
özellikleri, uygulanan kalınlığa göre değişiklik göstermekle 
beraber  % 50’ ye varan enerji tasarrufu sağlar.

BORSTUCCO’nın içerisindeki yangın geciktirici BOR bileşenleri 
ile yapı için gerekli yangın korumasını sağlamaktadır. 
(Süre, Duman miktarı, damlama oluşturmama, yangının 
ilerlememesi v.b. konularda ) 

BORSTUCCO İç yüzey duvar ve tavanlarında  uygulandığında 
içeride oluşan ısıyı yine içeriye yansıtarak ve hapsederek 
dışarı kaçmasını önler. Dış cephede kullanıldığında ise sıcak 
ve soğuk hava dalgalarını ayna gibi yansıtarak bina yüzeyine, 
ve de iç mekana  nüfuz etmesini önler. 

BOR MİNERALLİ
İÇ VE DIŞ CEPHE ISI YALITIM SIVASI

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 

ÇEKAM, Enerji Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezi 

  Isı İletkenlik Tayini 

Rapor Tarihi: 15.03.2021 

Başvuru Tarihi: 15.01.2021 

BORPAİNT BOYA VE YALITIM TEKNOLOJİLERİ İNŞAAT SANAYİ 
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

Üretimini yapmakta olduğunuz numunesini tarafımıza teslim ettiğiniz BORSTUCCO BOR 
MİNERALLİ İÇ VE DIŞ CEPHE ISI YALITIM SIVASI ürününüze ait ısıl iletkenlik 
tespiti deneyi yapılmıştır. Deney sonuçları aşağıda olduğu gibidir.  

ISIL İLETKENLİK TESPİTİ 

ISO 8301 standardı esaslarına göre numunelerin ısıl iletkenlik katsayısı değerleri, ısı 
akış plakası metodu ile elde edilmiştir.  Tarafınızdan getirilen 30 cm x 30 cm ebatlarındaki 
numuneler deneyde kullanılmış olup  değerleri aşağıdaki tabloda verilmektedir 

Numene No Numune Kalınlığı 
(mm) 

Isıl İletim Katsayısı , 
(W/mK)  

1 3,0 0,020 
2 3,5 0,019 
3 4,0 0,020 

Ortalama 0,020 

Önemli Not: Isı iletkenlik katsayısı () kalınlıktan bağımsız bir büyüklüktür. Aynı ısıl 
iletkenlik katsayısına sahip iki malzemenin aynı ısı yalıtımını yapması için aynı kalınlıkta 
uygulanması gerekir.  

Doç. Dr. Uğur Cengiz      Doç. Dr. Necati Kaya 

ÇEKAM Müdür Yrd.            ÇEKAM Müdürü 
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BORSTUCCO ÖZELLİKLERİ : 
• % 50’ye varan enerji tasarrufu sağlar,
• Sıcak ve Soğuk hava dalgalarını yansıtarak  
 geçirmez,
• İç ve Dış yüzeylerde uygulanabilir,
• Nefes alabilir özelliktedir, 
• Yanmaz ve yangın geciktirici  özelliği vardır,
• Su yalıtımında da etkilidir.
• Duvar ve Tavanlarda nem ve küf oluşumunu  
 önler,
• Uygulaması kolay, işçilik maliyetleri düşüktür,
• Kolay temizlenir, kir tutmaz,

KULLANIM ALANLARI : 
• Isı yalıtımı istenen her türlü sıvalı ve boyalı  iç,  
 dış duvar ve tavan yüzeylerinde,
• Metal, Cam, Tahta, Karton ve mukavva   
 yüzeylerde,
• Banyo, mutfak ve çamaşırhane gibi yüksek su  
 buharına  maruz kalan iç-dış mekanlarda.
• Yoğuşma, küf ve mantar sorunu olan alanlara.
• Yüksek kalitede sessizlik istenen mekanlara.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
ÇEKAM, Enerji Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Isı İletkenlik Tayini
Rapor Tarihi : 15.03.2021
Başvuru Tarihi : 15.01.2021

ISIL İLETKENLİK TESPİTİ
ISO 8301 standardı esaslarına göre numunelerin ısıl 
iletkenlik katsayısı değerleri, ısı akış plakası metodu ile elde 
edilmiştir.  Tarafınızdan getirilen 30 cm x 30 cm ebatlarındaki 
numuneler deneyde kullanılmış olup l değerleri aşağıdaki 
tabloda verilmektedir

Numene No Numune Kalınlığı
(mm)

Isıl İletim Katsayısı
ƛ, (W/mK) 

1 3,0 0,020

2 3,5 0,019

3 4,0 0,020

Ortalama 0,020

Önemli Not: Isı iletkenlik katsayısı (l) kalınlıktan bağımsız 
bir büyüklüktür. Aynı ısıl iletkenlik katsayısına sahip iki 
malzemenin aynı ısı yalıtımını yapması için aynı kalınlıkta 
uygulanması gerekir. 

UYGULAMA ŞEKLİ VE ÖZELLİKLERİ : 
Sıva uygulanacak yüzeyler kirden, yağdan, pastan, gresten, 
gevşek kısımlardan ve diğer yabancı malzemelerden 
arındırılmış olmalıdır. Uygulama yapılmadan önce yüzeye  
UNIVERSAL ASTAR izolasyon ve boya astarı 1/7 oranında 
su ile seyreltilerek (1 kısım UNIVERSAL ASTAR : 7 kısım su) 
tek kat halinde 200 – 300 gr/m2 sarfiyatla uygulanmalıdır. 
Daha sonra astar 4 saat kurumaya bırakılır. 

DIŞ CEPHE UYGULAMASI : 
BORSTUCCO kapağı açıldığında kullanıma hazır vaziyettedir.  
Kullanmadan önce mekanik karıştırıcı ile 4-5 dakika süre ile  
iyice karıştırılmalıdır. Dış cephe uygulamalarında ürün taraklı 
mala ile bir kat uygulanıp tam kurumanın sağlanabilmesi için 
hava durumuna bağlı olmak üzere en az 24 saat kurumaya 
bırakılmalıdır. Elle yapılacak kontrolde ilk katın kuruduğu 
anlaşıldığında, ikinci kat uygulamaya geçilebilir.  İç cephe 
uygulamalarında renk ve kapatıcılığa göre 1 yada 2 kat olarak 
uygulanmalıdır. İlk kat kuruduktan sonra ikinci kat uygulama 
yapılmalıdır. İki kat uygulama arası 6 saat beklenmelidir.

TÜKETİM : Tüketim uygulama yapılan yüzeyin pürüzlülüğü, 
gözenekliliği ve emilimine bağlı olarak değişiklik göstermekle 
beraber dış cephe uygulamalarında 1 m2’de 1 kg/m2, iç 
yüzey uygulamalarında 1 m2’de 0,250 ml/m2’dir.

AMBALAJ : 20 Kg PE kovalarda
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