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Yalıtımda Öncü,
2003 yılında başladığı ticari faaliyetine 

müşterilerinin mekanik tesisat ve 
havalandırma yalıtım malzemeleri 

önceliğinde, tüm yalıtım malzemesi 
gereksinimlerini karşılayan, yenilikçi, 

dinamik çalışanlarıyla, doğru, zamanında ve 
ekonomik bir şekilde hizmet etmeyi 

benimseyen dürüst bir şirkettir.
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Elastomerik kauçuk köpüğünden  imal edilir. 
Klima kanallarının yalıtımında, çatı ve cephe panel 
uygulamalarında, yerden ısıtma sistemlerinde, 
otomotiv ve karavan sektörlerinde, ısı-ses yalıtımı ve 
titreşim önleme amaçlı kullanılır.

Elastomerik kauçuk köpüğünden  imal edilir. Isıtma, 
soğutma, havalandırma ve atık gaz sistemlerinin 
izolasyon uygulamalarında, ek yerlerinin birleşiminde 
ve sızdırmazlığı önleme amacı ile kullanılır. 

Çatı ve cephe panellerinde, havalandırma 
kanallarının flanş birleşim yerlerinde titreşimi ve         
sızdırmazlığı önleme amacı ile kullanılır. 

KAUÇUK BANT

ALÜMİNYUM FOLYOLU 
KAUÇUK BANT

EVA BANT
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İnşaat perde beton üzerine XPS, EPS, Drenaj 
Levhası gibi hafif izolasyon malzemelerinin 
montajında ve havalandırma kanallarının yalıtımında 
yardımcı aksesuar olarak kullanılır. 

Havalandırma ve tesisat sektörleri başta olmak 
üzere yerden ısıtma sistemlerinde, otomotiv, mobilya 
ve beyaz eşya sektörlerinde kullanılır.

Vana & Armatür Ceketleri, armatürlerin (vana, pislik 
tutucu, çek valf, kompansatör, eşanjör, su tankı vb.) 
sıcak hatlarda ısı kaybını en aza indirmek, soğutma 
hatlarında ise ısı kazancını azaltmak, yoğuşma ve 
terlemeyi önlemek için kullanılır.

İZOLASYON ÇİVİSİ
(ASKI PİMİ)

POLİETİLEN BANT

VANA CEKETİ 

www.oncuyalitim.com
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Boru ve hava kanallarının izolasyonlarında kullanılan 
kauçuk ve polietilen yalıtım malzemelerinin ek yerlerinde 
birleştirme ve sızdırmazlığı önleme amacı ile kullanılır. 
Aşınmaya, çürümeye, asit ve alkalilere karşı dayanıklıdır.

Isıtma, soğutma, havalandırma ve atık gaz sistemlerinin 
izolasyon uygulamalarında ek yerlerinin birleşiminde ve 
sızdırmazlığı önleme amacı ile kullanılır. 

Kauçuk, polietilen, akustik sünger uygulamalarında     
kullanılan kuvvetli yapıştırıcıdır.  

Ek yerlerinde konveksiyon akımını önler, kolay ve hızlı 
montaj yapılmasını sağlar.  

Yapıştırılacak yüzeyler yağlı ve tozlu olmamalı, her iki 
yüzeye de eşit miktarda rulo, fırça veya püskürtme 
yöntemiyle uygulanıp, yapıştırma sabit bir basınç altında 
sağlanmalıdır. Kuruma süresi 10 sn - 4 dk arasında 
değişmekte olup, tam yapışma için gereken süre         
24 saattir.

PVC BANT

ALÜMİNYUM
FOLYO BANT

SIVI YAPIŞTIRICI
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Ses yalıtımı sağlayan ürün; havalandırma kanalları, 
makine içi yalıtım, taşıt izolasyonları, gemi, yat vb. 
alanlarda kullanılır. Yangın davranışı olarak kendinden 
sönümlü bir yapıya sahiptir.  

Poliüretan köpükten imal edilmiş yüksek yoğunluklu 
ses yalıtım ve akustik düzenleme malzemesidir. 
Konuşma, müzik, toplu ve muhtelif mekanlarda 
kullanılmaktadır. Yüksek seviyede yanmazlık 
özelliğine sahip olan ürün yanma esnasında erimez 
ve akıcı damlacıklar oluşturmaz.

Seramik yünü çok yüksek sıcaklıklarda kullanılan 
lifli bir malzemedir.Yüksek saflıkta alümina ve silika 
içermektedir, Endüstriyel tesis, mekanik tesisat, 
sıcak akışkan geçiş boruları, kazan, reaktör, boiler, 
hvac kap, tank, havalandırma kanalı, sanayi tipi fırın, 
çelik kapı, yangın kapısı vs… gibi proseslerde enerji 
tasarrufu sağlamak amacı ile kullanılır.

AKUSTİK SÜNGER 

AKUSTİK PROFİL 
SÜNGER

SERAMİK YÜNÜ

www.oncuyalitim.com
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