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GİRİŞ 

Bu kitapçık, TEPE BETOPAN YAPI MALZ. SAN. VE TİC. A.Ş. olarak ürettiğimiz ürünlerin kullanımını, uygulama esaslarını ve 
bilinmesi gereken temel detayları; mimarlara, müşavirlere, inşaat mühendislerine, teknik eleman ve ustalara, yüklenicilere, iş 
sahiplerine ve son kullanıcılara anlatmak amacı ile hazırlanmıştır.

Kitapçıkta genel olarak; firmamız hakkında genel tanıtım, ürünlerimiz ve çeşitleri, başlıca kullanım alanları ve buna uygun detay 
çözümlemeleri ile ürünlerimizle ilgili dikkat edilmesi gereken bazı hususlar bulabilirsiniz.

Kitapçıkta yer almayan daha özel detay veya çözümler için teknik departmanımızdan yardım alabilirsiniz. 

Tepe Betopan A.Ş Ankara Üretim Tesisleri
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Bugün bir Bilkent Holding kuruluşu olan TEPE BETOPAN A.Ş., o günlerdeki ismi ile TEPE GRUBU tarafından 1984 yılında Ankara 
Beytepe Tesisleri’nde BETOPAN fabrikasını kurup; TÜRKİYE’de ilk Çimentolu Yonga Levha üretimini başlattı. 1999 yılında modern 
teknoloji sistemleri kullanılarak fabrika revize edilip, kapasite 2 katına çıkartıldı. 2001 yılında ARHAVİ’de kurulu bulunan diğer Çi-
mentolu Yonga Levha fabrikası satın alındı ve Türkiye’de tek üretici, dünyada ise 67.500 m3/yıl kapasitesi ile sayılı üreticilerden biri 
konumuna geldi. 2008 yılında Arhavi’de bulunan makine hattının Ankara-Bilkent’de bulunan tesislerimize taşınmasıyla üretim ve 
sevkiyat hacmi tek noktada toplanmıştır.

2000 yılında uzun zamandır firma bünyesinde sürdürülen Ar-Ge çalışmaları sonucu geliştirilen dış katmanları yongasız, stabil ve 
dayanıklı BETOPANPLUS ürün yelpazesine katıldı. Böylece, TEPE BETOPAN A.Ş., 1984 yılından bu yana üretimini ve satışını yaptığı 
“Çimentolu Yonga Levha” BETOPAN’ın yanında, BETOPANPLUS’ın da üretim ve satışını başlatarak teknolojiyi geliştiren firmalar 
arasındaki yerini aldı.

TEPE BETOPAN A.Ş. ilk üretimi olan BETOPAN’ın yanında BETOPANPLUS’ı bünyesine kattıktan sonra, “Ahşap Dokulu YALIPAN” ve 
“Taş Dokulu TAŞONİT” ürünlerini de piyasaya sundu.

TEPE BETOPAN A.Ş. zaman içinde araştırma-geliştirme faaliyetlerinden aldığı dinamizm ve üretimine gösterdiği saygı ile, levha 
kalitesinin artmasına ve kullanım yelpazesinin genişlemesine kuruluş olarak ciddi katkılarda bulunmuş ve bulunmaya da devam 
etmektedir.

Hazırlamış olduğumuz bu katalog YALIPAN ve TAŞONİT uygulamalarını, ürünlerimizin kullanımını, uygulama esaslarını ve 
bilinmesi gereken temel detayları mimarlara, inşaat mühendislerine, teknik eleman ve ustalara, yüklenicilere, iş sahiplerine 
ve son kullanıcılara anlatmak amacı ile hazırlanmıştır.

Tepe Betopan A.Ş Ankara Üretim Tesisleri   
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ÇİMENTOLU YONGA LEVHA

Çimento ve ahşap, uzak ve yakın tarihimiz boyunca inşaatların iki 
temel malzemesi olarak kullanılmıştır. 

1920’lerin başlarına kadar iki ayrı inşaat malzemesi olan çimento 
ve ahşabın, bu tarihlerde bir karışım halinde kullanılması çalış-
malarına başlanmış ve araştırmaların büyük bölümünü, bu iki 
elemanın fiziko-kimyasal ilişkilerinin saptanması oluşturmuş-
tur.

1920’lerin sonlarına gelindiğinde, inşaatlarda çimentoya, kum 
yerine ahşap yongalar karıştırmak yaygınlaşmaya başlamıştır.

1940’ların başlarında ise çimento ve yonganın bir karışım halinde 
levhaya dönüştürülebilmesi için gerekli bilgi birikimi artık sağ-
lanmıştı. 

Böylece, 1940 yılında çimentoya çok uzun elyaflar katıp presle-
yerek, ilk ahşap elyaflı levhalar üretildi. Bunu takiben, çimentoya 
daha kısa ahşap yonga karıştırılmak suretiyle, bugünkü çimen-
tolu yonga levhanın ilkel hali olan panellerin üretimi gerçekleş-
tirilmiştir.

Günümüz çimentolu yonga levhasını üreten ilk fabrika 1967’de 
İsviçre’de kurulmuş ve çok yönlü, kullanışlı, çevre dostu, tama-
men ekolojik hammaddelerden üretilen bu levhaların yapılarda 
uygulanmasına başlanmıştır.

1970’lerden itibaren de, dünyanın dört bir tarafında çimentolu 
yonga levha fabrikaları birbiri ardına kurulmaya başlamıştır.



MALZEMENİN ÖZELLİKLERİ

Bünyesinde bulundurduğu ahşap ve çimentonun iyi özelliklerini 
bir araya getirerek oluşan çimentolu yonga levha yüksek kaliteli 
bir inşaat levhasıdır.

Nem Direnci  
BETOPAN, neme direnç özelliği ile ıslak hacimlerin ve dış cephe-
lerin gerekli malzemesidir.

Suya Dayanım  
BETOPAN, 24 saat su içinde kaldığında, kalınlığındaki artma 
(şişme) ihmal edilecek düzeydedir. ( %1,5)

Küflenmeme  
1- BETOPAN, nem direncine bağlı olarak küflenmez.
2- Böcek ve haşereye dayanıklıdır.
3- BETOPAN, bünyesindeki çimento nedeniyle böcek ve haşere 
barındırmaz.

Yangın Direnci (Avrupa Sınıfı) 
Yangın direnci standardı : TS EN 13501-1
Yanma   : B1
Duman   : s1
Yanıp düşen parçacıklar : d0       

Yangın Direnci (Birleşik Krallık Sınıfı) 
Yangın direnci; Birleşik Krallık Yapı Yönetmeliği, doküman B2, 
bölüm 6’ya göre; yangına ‘Class 0’dan daha dayanıklıdır. Çünkü 
‘Class 0’ sınıfı, bu yönetmeliğe göre;

Yanma   :  B sınıfı,
Duman   :  s3
Yanıp düşen parçacıklar :  d2’ye denk gelmektedir.       

7
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Buradan da anlaşılacağı gibi; 
Birleşik Krallık Yapı Yönetmeliği gibi bir yönetmeliğin Class 0 ka-
tegorisinden de iyi olmak, BETOPAN ürünlerinin, Avrupa Stan-
dartlarında sahip olduğu değerlerinin (B1, s1, d0) birçok üründen 
daha iyi olduğunun ve sınıflandırmalarda da üst kademelerde 
bulunduğunun ispatıdır.

Isı Yalıtımı 
1 cm kalınlığında BETOPAN, 10 cm’lik betonun ısı yalıtımını sağ-
lar. 8,4 cm kalınlığında her iki yüzü BETOPAN kaplı bir sandviç 
duvarın sağladığı ısı yalıtımı, 39 cm kalınlığındaki yalıtımlı delikli 
tuğlaya eş değer olabilmektedir.

Çarpma ve Darbe Dayanımı 
Benzeri malzemeler içerisinde darbeye ve çarpmaya en dayanık-
lısıdır.

Makine ile İşlenebilirlik
BETOPAN’a lamba, kiniş, zıvana açılabilir, delinebilir, kesilebi-
lir.

Hafiflik 
Hafif bir malzemedir. Örnek olarak; 10 mm kalınlığındaki 
BETOPAN’ın ağırlığı 13 kg/m2’dir.

Nem Dayanımı
Suya daldırma sonucunda (24 saat) maksimum kalınlık artması 

% 1,5’dir. Bu nedenle nem ile irtibatlı ortamlarda benzer mal-
zemelere göre (sunta, MDF, kartonlu alçı levhalar) maksimum 
dayanım özellikleri gösterir.

Havada Yayılan Ses Yalıtımı
TS EN 13986 MADDE 5.10
Ses geçirgenlik kaybı (R) 1 kHz - 3 kHz ve  5 kg/m2 için
10 mm için 29 dB
18 mm için 32 dB

Ses Yutma
TS EN 13986 MADDE 5.11



Ses Yutma Katsayısı: 
250 Hz’den - 500 Hz’e kadar :  0,10
1000 Hz’den - 2000 Hz’e kadar : 0,30

Biyolojik Atıklara Dayanım
Yüksek alkalinite (pH 12-13) ve yoğunluğu nedeniyle BETOPAN, 
çevre koşullarından doğan etkilere ve biyolojik atıklara karşı da-
yanıklıdır. Aşırı nemli yörelerde, yer üstünde ve gömülü durum-
da mantar ve küfe karşı hassasiyeti test edilmiştir. Yer üstündeki 
levhalarda küf ve mantara rastlanmamış, 8 yıl süre ile yeraltın-
da gömülü kalan levhalarda bazı küflenme izleri belirlenmiştir. 
Ancak bu bozulma yüzeyde 0.9 mm kalınlıkta kalmaktadır. Açık 
alanda böceklenme için yapılan testte, levhaların böceklerden 
etkilenmediği saptanmıştır.

Deprem ve Darbelere Dayanım
Çekme dayanımı ve darbeye dayanıklılık değerlerini, içerisindeki 
ahşaptan almaktadır. 

Eğilme mukavemeti     : 9 N/mm2 
Elastikiyet modülü        :  4500 N/mm2

Yüzeye dik çekme mukavemeti : 0,5 N/mm2

Yangın Dayanımı
BETOPAN levhalar yangın önleyici özelliktedir.

Ortam Nemi ve Sıcaklık ile İlgili Hareketler
Ahşap malzeme ortamın nemine göre hareket eder. Aynı şekilde 
prizini almış çimento ve beton da ortamın nemi değiştikçe 
hareket eder.

BETOPAN’ın hareket miktarı ahşaptan az, prizini almış çimen-
todan yüksektir. BETOPAN’ın yapısı ahşaba göre çok daha ho-
mojen olduğu için hareket de homojendir. 

Uygulamalarda BETOPAN levhalar, tercihen silikon bazlı, al-
kaliye dayanıklı bir boya ile boyanmalıdır. Boyanın etkisi ile 
doğrusal hareket azalacak fakat yok olmayacaktır. Bu nedenle 
levhalar doğrusal harekete olanak sağlayacak bir yöntemle 
tutturulmalıdır.

Bu takdirde yüzeyde çukurlaşma ve bombeleşme gibi biçimsel 
hareketler de tamamen önlenmiş olacaktır.

9
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BETOPANPLUS, YALIPAN, TAŞONİT İLE
DIŞ CEPHE KULLANIM PRENSİPLERİ

Tepe Betopan A.Ş, prefabrik sektörü başta olmak üzere inşaat 
sektörünün Çimentolu Yonga Levha ihtiyacına BETOPAN markası 
ile 25 yılı aşkın bir süredir güvenle hizmet vermektedir.

İnşaat sektöründe beton levha teknolojisinin dış cephe 
ihtiyaçlarına daha iyi cevap verebilmesi amacı ile Tepe Betopan 
Ar-Ge’si tarafından BETOPAN zırhlandırılmış, doğal ve daha 
üstün niteliklere sahip, yeni ve çeşitli ürünler olarak TAŞONİT, 
YALIPAN ve BETOPANPLUS markaları ile arz edilmiştir.

TAŞONİT homojen taş desenli, YALIPAN ahşap desenli ve BE-
TOPANPLUS da desensiz olarak üretilen fonksiyonel beton 
levhalardır.

Tepe Betopan A.Ş., kurumsal sorumluluğu gereği, bu levhaların 
doğa ile uyumlu, enerji korunması ve yalıtım ilkelerine sadık, 
mimari ve teknik kullanıma uygun olabilecek şekilde uygu-
lanabilmesi için “Tepe Betopan Dış Cephe Sistemleri” olarak 
adlandırabileceğimiz sistem çözümlerini de sektörün her ka-
demesindeki ilgililere ulaştırma çabasındadır.

Isı yalıtımlı, havalandırmalı, mekanik montaj, modüler giydirme 
dış cephe prensiplerine uygun olarak tasarlanan Tepe Betopan 
Dış Cephe Sistemleri;

    Isı ve su yalıtımı ölçütlerine uygun şekilde imalatı   
 yapılabilen ve daha ziyade kaplama malzemelerinin   
 kararlılıkla ilgili özelliklerine uygun tasarlanmış alt   
 konstrüksiyon (M profil) profili,

    Bu profilin mevcut yüzeye (çelik, sıvalı duvar vb.) montajı  
 için tavsiye edilen bağlantı elemanları,

    Dış cephe detay çözümlerini sağlamak üzere (pencere-kapı  
 kenarları, iç-dış köşe, başlangıç  bitiş v.b.) tasarlanmış,  
 birçok desen ve şekil alternatifi sunan aksesuarlardan,

    Sistem içerisinde TAŞONİT, YALIPAN ve BETOPANPLUS  
 kaplama levhalarının farklı ebat, derz tasarımı ve montaj  
 yöntemleri ile uygulanması sonucu, çok farklı mimari tarz  
 ve teknik tercihlerde cephe sistemleri oluşturabilen   
 kaplama levha ve şeritlerinden oluşur.



1984 yılından beri üretimi yapılan ve ailenin göz-
bebeği olan BETOPAN; ahşap, çimento ve sağlığa 
zararsız kimyasal katkı maddelerinin karışımın-
dan üretilmekte; hafifliğini, elastikiyetini, işlene-
bilirliğini ahşaptan, suya, rutubete dayanımını, 
yanmaya, çürümeye karşı direncini de çimentodan 
alarak, üstün  yapısal özelliklerle kullanıcılara su-
nulmaktadır.

Standart Üretim Boyutları:

Kalınlık : 08/10/12/14/16/18/20/24/30 mm
Genişlik : 1250 mm 
Uzunluk : 2500 / 2800 / 3000 mm
Özel : ÜRETİMDE diğer kalınlıklar; KESİMDE 
en ve boyda özel kesim mümkündür.

2001 yılında ilk Plus ürünü olarak üretimine baş-
lanan BETOPANPLUS; ilk ürün olan BETOPAN’ın 
iki yüzeyini, yongasız fakat doğal mineraller ve 
çimento içeren bir karışımla kaplanmasıyla oluş-
turulmuştur. Bu şekilde bağıl neme bağlı hareketi 
çok daha düşük, dış etkenlere kaliteli bir beton ka-
dar dayanıklı, yüzeyinde bir beton üzerinde uygu-
lanabilecek bütün boyaların uygulanabileceği bir 
levha doğmuştur.

Standart Üretim Boyutları:

Kalınlık : 08/10/12/14/16/18/20/24/30 mm
Genişlik : 1250 mm 
Uzunluk : 2500 / 2800 / 3000 mm
Özel : ÜRETİMDE diğer kalınlıklar; KESİMDE 
en ve boyda özel kesim mümkündür.

ÜRÜNLERİMİZ 

Kısa Yonga ve Çimento Katmanı

Desensiz Çimentolu Mineralli Katman

Kısa Yonga ve Çimento Katmanı

Desensiz Çimentolu Mineralli Katman

Uzun Yonga ve Çimento Katmanı

Çimentolu Yongalı Katman
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BETOPANPLUS ile birlikte düz yüzeyli dış cephe 
ürünlerinin yanında, ahşabın cephelere kattığı sı-
caklıktan yola çıkarak üretilen YALIPAN, Plus Gru-
bunun üstün özelliklerine Ahşap Dokusunu ekleye-
rek yansıtmaktadır. Bu şekilde artık binalarda ah-
şap gibi çürümeyen, böceklenmeyen, sürekli bakım 
gerektirmeyen yapısal bir ürün ortaya çıkmıştır.

Standart Üretim Boyutları:

Kalınlık : 10 / 12 mm
Genişlik : 1250 mm 
Uzunluk : 3000 mm
Özel : ÜRETİMDE diğer kalınlıklar; KESİMDE 
en ve boyda özel kesim mümkündür.

Plus grubu ürünlerine katılan son ürün olan TAŞO-
NİT; uzun yıllar öncesine dayanan ve en eski yapısal 
ürün olarak kullanılan TAŞ malzemesinden esin-
lenerek tasarlanmış ve kullanıma sunulmuştur. 
Cephede ağırlık yapan ve zamanla düşmelere ne-
den olabilecek doğal taşın ağırlığından kurtularak 
cephelere uygulanmış taş görünümüne sahip TA-
ŞONİT, gene Plus Grubunun üstün özelliklerine taş 
dokusunu ekleyerek üretilmiştir.

Standart Üretim Boyutları:

Kalınlık : 12 mm
Genişlik : 1250 mm 
Uzunluk : 3000 mm
Özel : ÜRETİMDE diğer kalınlıklar; KESİMDE 
en ve boyda özel kesim mümkündür.

Taş Desenli Çimentolu Mineralli Katman 

Ahşap Desenli Çimentolu Mineralli Katman

Desensiz Çimentolu Mineralli Katman

Desensiz Çimentolu Mineralli Katman

Çimentolu Yongalı Katman

Çimentolu Yongalı Katman
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SİSTEM AKSESUARLARI

STANDART AKSESUARLAR

Tepe Betopan, üretim ve satışını gerçekleştirdiği malzemelerin de-
tay çözümlerini de birlikte sunmaktadır. Aksesuarlar; iç köşe, dış 
köşe, söve, lento altı ve lata profilleri şeklinde olup uygulamalar 
ile uyum sağlayabilecek değişik ebat ve desenlerde standart ola-
rak üretilmektedir. Aksesuarlar, Tepe Betopan’ın bilgi birikiminin 
bir ürünüdür. Aksesuarlar da ahşap, çimento ve sağlığa zararsız 
kimyasal katkı maddeleri kullanılarak üretilmektedir. Cephelerde-
ki pencere, kapı, dış köşe, iç köşe, yatay veya düşey silmelerde ve 
bitiş detaylarında kullanılan aksesuarlar, BETOPAN’dan Düz Do-
kulu; YALIPAN’dan Ahşap Dokulu; TAŞONİT’ten Taş Dokulu olarak 
üretilmektedir. Aksesuarlar da ahşaptan aldığı hafiflik, elastikiyet, 
işlenebilirlik özelliklerini çimentodan aldığı suya, rutubete, yanma-
ya, çürümeye, direnç özellikleriyle bütünleştirerek elde ettiği üstün 
yapısal nitelikleri ile çağdaş ve geniş kullanım alanlı, depreme ve 
yangına dayanıklı ürünlerdir.

STANDART ÖLÇÜLER

Aksesuarlar taş, ahşap, düz ve desenli olmak üzere 16 mm ve 30 mm 
kalınlığında BETOPAN’dan üretilmektedir. Kapı ve pencerede lento 
ve söve; iç, dış köşeler ile kat silmelerinde Lata olarak kullanılmak 
üzere aşağıda gösterildiği gibi farklı tip ve ebatlarda üretilir.

   

Lento                      Söve                                           Lata
200 mm x 100 mm                200 mm x 100 mm              100 mm x 30 mm
300 mm x 100 mm                300 mm x 100 mm           100 mm x 30 mm

  
       İç Köşe               Dış Köşe
                    100 mm x 100 mm                                        100 mm x 100 mm
 150 mm x 150 mm                                        150 mm x 150 mm
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DEKORATİF AKSESUARLAR

Teknik özellikleri standart aksesuarlar ile aynı olan özel bıçaklar kullanılarak yüzeysel dekoratif görünümler elde edilerek üretil-
miş aksesuarlardır.

STANDART ÖLÇÜLER

Dekoratif aksesuarlar 16 mm ve 30 mm kalınlığında BETOPAN levhalardan üretilmektedir. Kapı ve pencerede lento ve söve; iç, dış 
köşeler ile kat silmelerinde Lata olarak kullanılmak üzere aşağıda gösterildiği gibi farklı tip ve ebatlarda üretilir.

                 

                    
               
Lata-Kat silmesi                                                                                  Söve                                         Lento
(30 x 130 x 3000 mm)                                                                                      (300 x 130 x 2975 mm)                                                                                 (300 x 130 x 2975 mm) 
                                                                                                                           (200 x 130 x 2975 mm)                                                                                 (200 x 130 x 2975 mm)              
  

Not: Lütfen değişik ebat ve desenli aksesuarlarımızı teknik destek birimimize sorunuz.



15

BETOPAN VE BETOPANPLUS, YALIPAN, TAŞONİT ÜRÜNLERİNİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ
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MONTAJ ELEMANLARI

M-PROFİL (GALVANİZLİ)

Ebat: 25 x 80 x 3000 mm
Ağırlık: 0,66 kg/mt
Kalınlık: 0,50 - 0,55 mm
Galvaniz: 180 - 200 gr/m2

ESNEK BAĞLANTI ELEMANI
(YALITIMSIZ UYGULAMA)

GALVANİZE
Kalınlık: 0,55 mm
30 mm
40 mm
50 mm

ESNEK BAĞLANTI ELEMANI
(YALITIMLI UYGULAMA)

GALVANİZE
Kalınlık: 0,55 mm
30 mm
40 mm
50 mm

DÜBEL
SXR 10 x 80T
SXR 10 x 100T
SXR 10 x 120T

ANAHTAR BAŞLI CONTALI SAC VİDASI 
VE PULU (M profil sabitleme vidası) Ebat: 4 x 8 x 19,25 mm

MERCİMEK SİVRİ UÇLU SAC VİDASI Ebat: 3,5 x 90 mm

YILDIZ BAŞLI BORAZAN VİDA
(Karbon kaplı antipas özellikte) Ebat: 3,5 x 25-35 mm
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MONTAJ ELEMANLARI

KUTU PROFİL (GALVANİZ)

ET KALINLIĞI: 0,70 - 5,00 mm
DIŞ KESİTİ :
20 x 40 mm
25 x 40 mm
40 x 40 mm

KILAVUZ ELEMANI Ebat
h: 10-15 mm

DELME VE SIKMA MATKAP

 ELMAS UÇLU YATAY KESİCİ

ELMAS UÇLU SEYYAR KESİCİ

YALITIM MALZEMESİ
(İSTENEN ISI YALITIM DEĞERİ VE
ÖZELLİĞE GÖRE FARKLI 
MALZEMELER TERCİH EDİLEBİLİR.)

TAŞ YÜNÜ



18

MONTAJ ELEMANLARI

YALITIM MALZEMESİ
(İSTENEN ISI YALITIM DEĞERİ VE
ÖZELLİĞE GÖRE FARKLI 
MALZEMELER TERCİH EDİLEBİLİR.)

XPS

YALITIM MALZEMESİ
(İSTENEN ISI YALITIM DEĞERİ VE
ÖZELLİĞE GÖRE FARKLI 
MALZEMELER TERCİH EDİLEBİLİR.)

EPS

DIŞ CEPHE BOYA RULOSU

BOYA PÜSKÜRTME MAKİNESİ

BOYA FIRÇASI

ÇELİK MACUNU
(POLYESTER)
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MEKANİK MONTAJLI HAVALANDIRMALI 
DIŞ CEPHE UYGULAMASI 

İzolasyon malzemesi kullanılmış, havalandır-
malı sistemler ısı köprüsüz ve ısı kayıpsız olarak 
sistemde yerini alır.

 
 

Tepe Betopan Cephe Kaplama Sistemi ile giydi-
rilmiş binalarda, bina yüzeyi veya bina yüzeyiyle 
kesintisiz temas halinde olan yalıtım malzemesi 
dış yüzeyi ile kaplama yüzeyi, alt konstrüksiyon 
profili (M Profil) ile ayrıldığından, maksimum 
düzeyde havalandırma sağlandığı gibi, rutubet, 
ısı kaybı ve ısı farklılıkları (köprüleri) da önle-
nir.

CEPHEDE YALITIM VE HAVALANDIRMALI CEPHE SİSTEMİNİN YARARLARI

İçten gelen nem

Hava çıkışı

Hava girişi

Isı köprüsü yok
“Isı kaybı yok”
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BETOPANPLUS, YALIPAN, TAŞONİT İLE
CEPHE KAPLAMA UYGULAMA KURALLARI 

Her türlü binanın iç mekan ve dış cephe kaplamasında kullanılan 
BETOPANPLUS, YALIPAN, TAŞONİT Tepe Betopan A.Ş. tarafından 
önerilen kurallara uyulması durumunda cepheyi uzun yıllar korur-
ken yapının mimarisinde herhangi bir kayıp olmayacaktır. 

DUVAR HATALARININ BELİRLENMESİ

Giydirme yapılacak duvar yüzeyinin yatay ve düşey düzlemden ka-
çıklıkları, alt konstrüksiyonda da devam etmemesi için şakul, su 
terazisi ve çırpı ipi yardımıyla belirlenir. 3 cm’ye kadar olan hatalar 
ürünlerimize ait alt konstrüksiyon elemanlarından esnek bağlantı 
elemanı ile giderilebilmektedir. (Resim 1-A)

3 cm’den daha büyük kaçıklıklar için ayrı bir iskelet sistem (Çelik 
kutu profil, vb.) oluşturmak gereklidir. Özellikle köşelerdeki düşey 
düzlem kaçıklıkları kullanılacak dış köşe aksesuar ebatlarını belir-
leyeceğinden köşelerdeki ölçümler önemlidir.    
  

 
YALITIM MALZEMESİNİN MONTAJI

Kaplanacak yüzeyde ısı yalıtımı kullanılacaksa; alt konstrüksiyonun 
kurulmasından önce yapıda istenen yalıtım değerleri ve özellikle-
rine göre uygun yalıtım malzemesi seçilerek, uygulanması gerek-
mektedir. (Resim 1-B)

Isı yalıtım levhaları, alt konstrüksiyon altında kalacağı için kons-
trüksiyon montajı sırasında duvara sabitlenmesi yeterli olacaktır. 

 (Resim 1-A)

 (Resim 1-B)

 (Resim 1-B)

 (Resim 1-B)



(Resim 1-C)

ALT KONSTRÜKSİYONUN KURULMASI

Duvardaki düşey düzlem kaçıklıkları belirlendikten sonra, ürünle-
rimiz alt konstrüksiyon elemanı M profil ve esnek bağlantı eleman-
ları ile beraber uygun boylarda alt bitişten 2-3 cm boşluk bırakarak 
duvara sabitlenir. Bu sabitleme işlemi önerilen dübel ve vidalarla 
M profil boyunca düşeyde 80 ila 100 cm arayla yapılmalıdır. M pro-
filler öncelikle aksesuar gelecek yerlerden başlanarak duvara tespit 
edilmelidir. Duvara tespit edilen M profiller üzerindeki vidaları sıkıp 
gevşeterek son bir kez daha düşey düzlem (şakul) kontrolü yapılır.

Bu kontrolden sonra M profiller ve esnek bağlantı elemanları sac vi-
daları ile birbirine bağlanarak sabitleme işlemi tamamlanır. Başlan-
gıç ve bitiş M profilleri düşey düzleme uygun olarak sabitlendikten 
sonra çırpı ipi yardımıyla araya gelecek M profiller de düşey düzleme 
uygun olarak duvara tespit edilir. M profiller arasındaki açıklık en 
fazla 75 cm olmalıdır. (Resim 1-C)
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AKSESUAR MONTAJI

BETOPANPLUS, YALIPAN ve TAŞONİT’ten mamul standart veya 
dekoratif söve-lento aksesuar birleşimi, ahşap mobilya işçiliğinde 
olduğu gibi 45° veya 90° birleştirme açısıyla gerçekleştirilebilir. 
Bu birleşimden sonra birleşim yerinde ince bir fuga açılması, daha 
sonra oluşabilecek çatlamaları göstermeyecektir. Aksesuarlar M 
profile 100 cm arayla borazan vida ile sabitlenmelidir.

                                  

Desensiz Aksesuar Birleşimi                                 Ahşap Desenli Aksesuar Birleşimi                                                      

   

90˚ ile birleştirme                                 45˚ ile birleştirme 
 



KESİM KURALLARI

Betopan (Desensiz), Yalıpan (Ahşap Desenli), TAŞonİT (Taş Do-
kulu)  dış cephe malzemesi, fabrikadan levha, şerit ya da modüler 
ölçülerde teslim edilir.

Şantiyede gerçekleştirilmesi gereken kesimler;

Seyyar veya sabit kesim tezgâhlarında, SERT ÇELİK (karpid) veya 
ELMAS UÇLU TESTERELER ile yapılır. 

Plus grubu ürünlerimiz daha dayanıklı ve sert olmalarından dolayı, 
bireysel kesim işlemlerinde ürünlerin kenarlarında sert çelik uçlu 
testerelerle düzgün yüzeyler elde edilemeyebilir. Bu kenarlara pah 
işleminin firmamızca yapılması önerilir.

Kesim sırasında standartlara uygun maske ve gözlük kullanılmalı-
dır.

Yatay Kesici

Seyyar Kesici
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VİDALAMA

Vidalama işlemi kolay olmakla beraber, dikkat edilmesi gereken 
bazı noktalar vardır:

   Öncelikle montajı yapılacak levhada, vidalama yerleri   
 belirlenerek işaretlenmelidir.

   İşaretlenen noktalarda, vida çapından daha geniş çaplı  
 gövde deliği ve havşa denen, vida başının levhanın içine 
 gömülmesini sağlayan daha geniş, dairesel delme işlemleri 
 yapılır. Havşa işlemi, vida başının levha yüzeyine 2-3 mm 
 gömülmesini sağlamalıdır. 

   Vidalama yapılırken, vidayı sıkıştırmak için çok fazla kuvvet 
 uygulanmamalıdır. Bunun sebebi; hem levhayı çatlatma riski  
 olması, hem de vidanın sıkışarak levhaların hareketine engel  
 olmasıdır.

   Vidalama yapılırken, vida yüzeye dik olarak uygulanmalıdır. 

 Vidalama, ebatlara göre örneğin Yalıbaskı kaplamada;  
 12 x 175 x 3000 mm ebatlarındaki bir şeritte kenarlardan
 20-30 mm mesafede düşeyde 2 vida; yatayda M profillere denk  
 gelecek şekilde max. 600 mm’de bir vida olmak üzere m2‘de  
 20 adet borazan vida kullanılmaktadır.     

Ebatlı Taşonit Montajı

Fugalı Yalıpan Montajı



BOYAMA

    Aksesuar ve levha montajı tamamlandıktan sonra boyama   
 işlemine hazırlık aşamasında vida başları polyester çelik macunu  
 ve sıpatula yardımıyla gizlenir. Macunun fazla miktarda   
 kullanılması çatlama riskini doğuracağı için uygun miktarda   
 kullanılması gereklidir. 

    Macunlanan bölgeler ince bir zımpara ile düzeltilmelidir.   
 Uygulama esnasında oluşabilecek bazı boşlukları kapatmak için  
 poliüretan esaslı dolgu macunları kullanılabilir.

    Aksesuar ve levhalar, alkaliye dayanıklı, akrilik esaslı dış cephe  
 boyası ile boyanabilir. Boyamada öncelikle boyanın dış koşullara  
 dayanıklılığını arttırmak için boyadan önce yüzeyin tozunun   
 temizlenmesini takiben tek kat astarlama işlemi yapılmalıdır.

    Aksesuarların boyanmasında alkaliye dayanıklı, silikon katkılı   
 veya saf akrilik boya kullanılmalıdır.

    Diğer yüzeylerde kullanılacak boyalar, brüt beton    
 yüzeylerdekinden farksızdır. Malzeme üzerinde farklı boyama   
 yöntemleri uygulanarak, farklı efektler elde edilebilir. Macun   
 ve boya işlemi, ortam sıcaklığı +5° altında iken yapılmamalıdır. 

    Hava yağışlı olmamalı veya boyama öncesi yağış sırasında emdiği  
 suyu yeteri kadar kuruyarak geri vermiş olmalıdır.

Ayrıca kullanılan boyanın imalatçısı tarafından belirtilen boyama tali-
matlarına uyulması gerekmektedir.
  

Boyanmış Yüzey

Astarlanmış Yüzey

Montajı Bitmiş Yüzey

Macunlanmış Yüzey
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BETOPANPLUS, YALIPAN, TAŞONİT İLE GENEL UYGULAMA ÇEŞİTLERİ

Yüksek kalite istenen tüm mekanların 
tartışmasız lideri BETOPANPLUS...
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BETOPANPLUS, ahşap, çimento ve sağlığa zararsız kimyasal katkı 
maddelerinden mamul BETOPAN’ın orta katmanıyla, yongasız fakat 
doğal mineraller ve çimento içeren bir karışımdan oluşan dış katman-
ların bütünleştirilmesiyle oluşturulmuştur. BETOPANPLUS’ın yüzey-
leri desensizdir.

Ahşaptan aldığı hafiflik, elastikiyet, yüksek çekme dayanımı, işlenebi-
lirlik özelliklerini, çimentodan aldığı suya, rutubete, yanmaya, çürü-
meye direnç ve yüksek basınç dayanımı özellikleriyle bütünleştirerek 
elde ettiği üstün yapısal nitelikleri ile çağdaş ve geniş kullanım alanlı, 
depreme ve yangına dayanıklı bir yapı malzemesidir. BETOPANPLUS 
ile bağıl neme bağlı hareketi çok daha düşük, dış etkenlere kaliteli bir 
beton kadar dayanıklı, yüzeyinde bir beton üzerinde uygulanabilecek 
bütün boyaların uygulanabileceği bir levha doğmuştur.
 
Her tip yapının iç ve dış cephe uygulamalarında kullanılır.

GENEL ÖZELLİKLER

    Stabildir.             
    Mükemmel ses ve ısı yalıtımı sağlar. 
    Her iki yüzeyi doğal mineraller içeren,
    Isı değişikliklerinden etkilenmez bir çeşit yongasız betondur.
    Suda şişmez (En çok % 1,5), küflenmez. 
    Isı değişikliklerinden etkilenmez. 
    Nemden etkilenmez.                          
    Zaman içinde çevre koşullarından .
    Böceklenme yapmaz etkilenmez.
    Çevre dostudur.    
    Formaldehit salınımı yoktur.
    Yangına dayanıklıdır.   
    Asbest içermez.
    Montajı hızlı ve kolaydır.   
    Darbe mukavemeti yüksektir.

DIŞ MEKÂNLARDA 
BETOPANPLUS KULLANIM AVANTAJLARI

    Stabildir.             
    Depreme dayanıklıdır.
    Yangına karşı yüksek dayanım sağlar.
    Kesimi kolaydır.
    Montajda hız ve kolaylık sağlar.
    Yüksek düzeyde ses ve ısı yalıtımı sağlar.
    Yağmur, kar ve dona dayanımı yüksektir.
    Güneş ışınlarının etkilerine karşı dayanıklıdır.
    Hijyenik ve sağlıklı ortamlar sağlar.
    İstendiğinde, dış duvarla BETOPANPLUS levhalar arasındaki   

 boşluğa, cam yünü, polistiren köpük, v.b. yalıtım malzemelerinin  
 yerleştirilmesine imkan sağlar.

    Sökülerek başka bir yapıda tekrar kullanılabilir.
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UYGULAMA TİPLERİ

 
YALIBASKI SİSTEMİ

Isı izolasyon levhalarının kaplanması sonrası M profillerin, tespit 
elemanları kullanılarak, dübeller ile yüzeye monte edilmesi, is-
teniyorsa uygun sistem aksesuarlarının kullanılmasının ardından 
BETOPANPLUS’tan oluşturulan şeritlerin, yatay olarak birbirleri 
üzerine minumum 2.5 cm bindirilip M profillere vidalanarak uygu-
lanmasıdır. Genelde 12 x 175 x 3000 mm ebatlarındaki şeritler kulla-
nılmaktadır. Düşeyde 175 mm’de 1 vida atılırken; yatayda 3000 mm 
uzunlukta, en fazla 600 mm aralıkla tutturulan M profillere denk ge-
len yerlerde vidalama işlemi yapılır.

Kullanım Alanları

    Müstakil konut cepheleri
    Çok katlı bina cepheleri
    İş ve alışveriş merkezi cepheleri
    Mağaza cepheleri
    Prefabrik yapılar
    Yangın yalıtımı istenen mekanlar
    Sosyal tesis cepheleri

 

Standart ölçüler (Genelde uygulamalarda kullanılan tüm levhadan 
en az fire çıkaracak aşağıdaki ölçüler tercih edilmektedir.)

    10 x 0175 x 3000 mm     12 x 0175 x 3000 mm
    10 x 0205 x 3000 mm     12 x 0205 x 3000 mm

 **  10 x 1250 x 3000 mm’lik ve 12 x 1250 x 3000 mm’lik standart ölçüler,   
         levhalardan en az fire çıkacak şekilde atölyede kesilerek imal edilirler.
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LEVHA GİYDİRME SİSTEMİ

Isı izolasyon levhalarının kaplanması sonrası M profillerin, tespit 
elemanları kullanılarak, dübeller ile yüzeye monte edilmesi, isteni-
yorsa uygun sistem aksesuarlarının kullanılmasının ardından uygun 
ebatlardaki BETOPANPLUS’ların konstrüksiyona monte edilerek uy-
gulanmasıdır. 

Kullanım Alanları

    Müstakil konut cepheleri
    Çok katlı bina cepheleri
    Mağaza cepheleri
    Prefabrik yapılar
    Sosyal tesis cepheleri
    Şantiye binaları
    Ambarlar, yemekhaneler
    Depreme dayanıklı konutlar
    Yangın yalıtımı istenen mekanlar
    Çelik yapıların dış cephe kaplamaları

Standart Ölçüler 

    10 x 1250 x 3000 mm     12 x 1250 x 3000 mm
    10 x 0623 x 1496 mm     12 x 0623 x 1496 mm
    10 x 0623 x 3000 mm     12 x 0623 x 3000 mm
    10 x 1250 x 1496 mm     12 x 1250 x 1496 mm

 ** 10 x 1250 x 3000 mm’lik ve 12 x 1250 x 3000 mm’lik standart ölçüler,   
 levhalardan en az fire çıkacak şekilde, atölyede kesilerek imal edilirler.
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LAMBALI KAPLAMA SİSTEMİ

Isı izolasyon levhalarının kaplanması sonrası M profillerin, tespit 
elemanları kullanılarak, dübeller ile yüzeye monte edilmesi, isteni-
yorsa uygun sistem aksesuarlarının kullanılmasının ardından lam-
balı ve özel olarak ölçülendirilmiş BETOPANPLUS; şeritler arasında 
kılavuz yardımı ile istenen ebatlarda fuga aralıkları bırakılarak, düz 
yüzey oluşturacak şekilde yatay şeritlerin M profillere vidalanarak 
uygulanmasıdır.

Kullanım Alanları

    Müstakil konut cepheleri
    Çok katlı bina cepheleri
    İş ve alışveriş merkezi cepheleri
    Yangın yalıtımı istenen mekanlar
    Özel ebatlı uygulamalar

Standart ölçüler (Genelde uygulamalarda kullanılan tüm levhadan 
en az fire çıkaracak aşağıdaki ölçüler tercih edilmektedir.)

    10 x 175 x 3000 mm     12 x 175 x 3000 mm
    10 x 205 x 3000 mm     12 x 205 x 3000 mm
    10 x 310 x 3000 mm     12 x 310 x 3000 mm
    10 x 410 x 3000 mm     12 x 410 x 3000 mm
    10 x 623 x 3000 mm     12 x 623 x 3000 mm

 ** 10 x 1250 x 3000 mm’lik ve 12 x 1250 x 3000 mm’lik standart ölçüler,   
 levhalardan en az fire çıkacak şekilde atölyede kesilerek imal edilirler.
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ÇATI - SAÇAK ALTI - SAÇAK ALNI ve 
TAVAN KAPLAMA SİSTEMİ

Yüzeyin durumuna ve seçilen konstrüksiyon elemanına göre, kutu pro-
fillerden ve/veya M profillerden oluşturulan konstrüksiyona ya da ah-
şap konstrüksiyona, lamba açılmış ve astarlanmış Betopanplus’lar 
ve Yalıpan’lar, önceden açılmış kılavuz delikler vasıtasıyla vidalana-
rak uygulanır.
 
İstenirse, saçak alınları için, Betopanplus’lar değişik motiflerde 
kestirilerek, işlemeli saçaklar da yapılabilir. 

Betopanplus ve Yalıpan’lar geleneksel saçak altı ve alnı kapla-
ması olarak kullanılan ahşaba göre çok daha dayanıklı yüzeyler oluş-
turur.

Kullanım Alanları

    Müstakil konut saçak altı, saçak alnı ve tavanlarında
    Çok katlı bina saçak altı, saçak alnı ve tavanlarında
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İlk bakışta farkını hissedeceğiniz 
tasarımlar için...
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Yalıpan, Betopanplus’ın ahşap desenlisi olup, ortası ahşap, çi-
mento ve sağlığa zararsız kimyasal katkı maddelerinden mamul, dış 
katmanları, yonga içermeyen, yalnız inorganik malzemelerden oluşan 
bir levhadır. ahşaptan aldığı hafiflik, elastikiyet, işlenebilirlik özellik-
lerini çimentodan aldığı suya, rutubete, yanmaya, çürümeye direnç 
özellikleriyle bütünleştirerek elde ettiği üstün yapısal nitelikleri ile 
çağdaş ve geniş kullanım alanlı, depreme ve yangına dayanıklı bir in-
şaat malzemesidir. Yüzeyindeki hareket engelleyici ve daha dayanıklı 
tabakası ile dış etkenlere dayanıklılığı ve boya tutuculuğu artırılmıştır. 
Her tip yapının dış cephe kaplamalarında ve iç mekanlarda dekoratif 
amaçlı kullanılır.

GENEL ÖZELLİKLER

    Mükemmel ses ve ısı yalıtımı sağlar. 
    Boya tutuculuğu artırılmıştır.
    suda şişmez, küflenmez .  
    Dış hava etkilerine ve çizilmelere karşı her iki yüzeyin   

 dayanımı artırılmıştır.
    nemden etkilenmez.
    plastik değildir.    
    Darbe ve rüzgar mukavemeti yüksektir.
    Böceklenme yapmaz.   
    ısı değişikliklerinden etkilenmez.
    stabildir.     
    Çevre dostudur.
    Yangına dayanıklıdır.   
    Formaldehit salınımı yoktur.
    Montajı hızlı ve kolaydır.   
    asbest içermez.
    Gerçek ahşap dokuludur.

KULLANIM AVANTAJLARI

    Binada, yalıtım ve havalandırma sistemi ile sıcak ve soğuk   
 havalarda klima giderlerini azaltır (%55’e varan düzeylerde) ve  
 %70’e varan yakıt tasarrufu sağlar.

    Bina cephelerini ısı değişiklikleri, yağmur, don, yangın, rüzgar  
 gibi etkenlere karşı korumaya alır.

    Boyanabilir olması sebebi ile zamanla el değiştirme veya mimari  
 tercihlerden dolayı rengin değiştirilmesine izin verir.

    Bina cephelerinde yapılacak tadilatlarda sökülme ve yeniden   
 montaj kolaylığı sağlar.

    Yükün tüm binaya, üniversal fur dübellerle eşit yayılı olması ve  
 titreşime uyumlu, esneyebilen galvaniz sac konstrüksiyon sistemi  
 kullanılması sayesinde deprem gibi doğal afetlerde ve binada   
 harekete neden olacak etkilerde dayanımı çok yüksektir.

    nefes alabilir ve havalandırmalı montaj sistemi sayesinde su ve  
 bağıl nem ile ilgili tüm problemler çözülmüştür.

    Rüzgarlı havalarda ses yapmaz.

UYGULAMA ALANLARI

    Bina cephelerinde,
    saçak altı ve saçak alnı kaplamalarında,
    İç mekanlarda dekoratif amaçlı,
    prefabrik bina cephelerinde,
    Hafif ve ağır çelik kontrüksiyon binalarda.
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UYGULAMA TİPLERİ

KLASİK BİNİLİ KAPLAMA SİSTEMİ

ısı izolasyon levhalarının kaplanması sonrası M profillerin, tespit 
elemanları kullanılarak, dübeller ile yüzeye monte edilmesi, is-
teniyorsa uygun sistem aksesuarlarının kullanılmasının ardından 
Yalıpan’dan oluşturulan şeritlerin, yatay olarak birbirleri üzerine 
minumum 2.5 cm bindirilip M profillere vidalanarak uygulanmasıdır. 
Genelde 12 x 175 x 3000 mm ebatlarındaki şeritler kullanılmakta-
dır. Düşeyde 175 mm’de 1 vida atılırken; yatayda 3000 mm uzunluk 
boyunca en çok 600 mm aralıktaki M-profillere denk gelen yerlerde 
vidalama işlemi yapılır.

Kullanım Alanları

    Müstakil konut cepheleri
    Çok katlı bina cepheleri
    İş ve alışveriş merkezi cepheleri
    Mağaza cepheleri
    prefabrik yapılar
    sosyal tesis cepheleri

          

standart ölçüler (Genelde uygulamalarda kullanılan tüm levhadan 
en az fire çıkaracak aşağıdaki ölçüler tercih edilmektedir.)

    10 x 0175 x 3000 mm     12 x 0175 x 3000 mm
    10 x 0205 x 3000 mm     12 x 0205 x 3000 mm

 ** 10 x 1250 x 3000 mm’lik ve 12 x 1250 x 3000 mm’lik standart ölçüler,    
 levhalardan en az fire çıkacak şekilde atölyede kesilerek imal edilirler.
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KLASİK BİNİLİ KAPLAMA SİSTEMİ UYGULAMA DETAYLAR I

a - Alt Konstriksiyon           

Detay 1
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b - Alt Konstriksiyon Duvar Birleşimi    

Detay 2
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Detay 3

c- Planda Kaplama Şeritleri Birleşim Detayı



38

UYGULAMA FOTOĞRAFLARI

a- İzolasyon Montajı 

c- Binanın son Hali 

b- Kutu profil – M profil Montajı 
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d- Düşey Kesitde Birleşim Detayı

Detay 4



40

KLASİK BİNİLİ YALIBASKI SİSTEMİNDE 
DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

    Giydirilecek yüzeyde ısı yalıtımı uygulanacaksa alt    
 konstrüksiyonun montajından önce izolasyonun yapılması   
 gerekmektedir. ısı yalıtım levhaları alt konstrüksiyonun altında  
 kalacağı için ısı yalıtım levhalarının alt konstrüksiyon   
 montajından önce duvara sabitlenmesi yeterli olacaktır.

    Giydirme yapılacak duvar yüzeyinin yatay ve düşey    
 düzlemlerden kaçıklıkları, alt konstrüksiyonda da devam   
 etmemesi için şakul, su terazisi ve çırpı ipi yardımıyla   
 belirlenir. 3 cm’ye kadar olan hatalar Betopan alt   
 konstrüksiyon elemanları ile giderilebilmektedir. 3 cm’den   
 daha büyük kaçıklıklar için kutu profillerle ayrı bir iskelet   
 sistemi oluşturmak gereklidir. 

    Yalıpan söve-lento aksesuarları, ahşap mobilya işçiliğinde   
 olduğu gibi uçlar 45°’er derecede kesilerek gönyesinde   
 birleştirilmelidir. Bu işlem, kaplama yüzeyinin dışında uygun   
 bir yerde aksesuarlar alıştırılarak yapılır. Birleştirilen parçalar,  
 alüminyum köşe profili ile sabitlendikten sonra M profillere   
 borazan vidalarla tespit edilir. 

    alt konstrüksiyon ve  aksesuar montajından sonra Yalıpan   
 şerit  montajına en alt sıradan başlanır. 

    Yalıpan şeritler M profile borazan vidalarla sabitlenir. Şeritlerin  
 uç birleşimlerinin her sırada şaşırtılarak yapılması tavsiye   
 edilir. sabitlemede, bir sonraki sırada, M profilin diğer taraftaki  
 kanadı kullanılır ki alt ve üstte, birbirine zıt yönde çekmeye   
 çalışan şeritler aynı noktaya bağlanmış olmasın. uç birleşim   
 yerlerinin üstüne gelen yerler bu kuralın istisnasıdır. 

    Borazan vidalar, Yalıpan şeridin üst kenarının 2 cm altından   
 vidalanır. Bu sebeple Yalıpan şeritlerin görünür yüzeyi en   
 fazla 15 cm olur. Kapı ve pencere boşluğu olan yerlerde bu 
 mesafe azalabilir.
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LAMBALI KAPLAMA SİSTEMİ

ısı izolasyon levhalarının kaplanması sonrası M profillerin, tespit ele-
manları kullanılarak, dübeller ile yüzeye  monte  edilmesi, isteniyor-
sa uygun sistem aksesuarlarının kullanılmasının ardından lambalı ve 
özel olarak ölçülendirilmiş Yalıpan şeritler arasında kılavuz yardımı 
ile istenen ebatlarda fuga aralıkları bırakılarak, düz yüzey oluşturacak 
şekilde yatay şeritlerin M profillere vidalanarak uygulanmasıdır.

KULLANIM ALANLARI

    tarihi eser cepheleri
    Klasik osmanlı Mimarisi’ndeki cepheler
    İç mekanlarda dekoratif olarak
    Özel ebatlı uygulamalar
    Müstakil konutlar
    Çok katlı binalarda

standart ölçüler (Genelde uygulamalarda kullanılan tüm levhadan en 
az fire çıkaracak aşağıdaki ölçüler tercih edilmektedir.)

    10 x 175 x 3000 mm     12 x 175 x 3000 mm
    10 x 205 x 3000 mm     12 x 205 x 3000 mm
    10 x 310 x 3000 mm     12 x 310 x 3000 mm
    10 x 410 x 3000 mm     12 x 410 x 3000 mm
    10 x 623 x 3000 mm     12 x 623 x 3000 mm

 ** 10 x 1250 x 3000 mm’lik ve 12 x 1250 x 3000 mm’lik standart ölçüler   
 levhalardan en az fire çıkacak şekilde atölyede kesilerek imal edilirler.
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FUGALI KAPLAMA SİSTEMİ

ısı izolasyon levhalarının kaplanması sonrası M profillerin, tespit 
elemanları kullanılarak, dübeller ile yüzeye monte edilmesi, iste-
niyorsa uygun sistem aksesuarlarının kullanılmasının ardından 
istenilen ebatlarda genişlik oluşturulacak şekilde fuga şeritlerinin 
profillere montajı ve son kat Yalıpan levhaların kılavuz yardımı ile 
istenen aralıkların verilerek, fuga şeritleri ve profillere vidalanması 
şeklinde uygulanmasıdır.

KULLANIM ALANLARI

    tarihi eser cepheleri
    Klasik osmanlı Mimarisi’ndeki cepheler 
    Bina cephe kaplamaları
    İç mekanlarda dekoratif uygulamalar

          

standart ölçüler (Genelde uygulamalarda kullanılan tüm levhadan 
en az fire çıkaracak aşağıdaki ölçüler tercih edilmektedir.)

    10 x 310 x 3000 mm     12 x 310 x 3000 mm
    10 x 410 x 3000 mm     12 x 410 x 3000 mm
    10 x 623 x 3000 mm     12 x 623 x 3000 mm

       ** 10 x 1250 x 3000 mm’lik ve 12 x 1250 x 3000 mm’lik standart ölçüler,   
 levhalardan en az fire çıkacak şekilde atölyede kesilerek imal edilir.   
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FUGALI SİSTEM MONTAJI

Şekil-1 (Konstrüksiyonun Kurulması)

Şekil-3 (Kaplamanın Vidalanması)

Şekil-5 (Vidalama)                                      

Şekil-7 (Boyası ve Fugası tamamlanmış Yüzey)                                                

Şekil-2 (Kaplamanın Vidalanması)

Şekil-4 (Kılavuz Kullanımı)

Şekil-6 (Montajı Bitmiş Yüzey)

Şekil-8 (Boyası ve Fugası tamamlanmış Yüzey)                                                
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KORDONLU KAPLAMA SİSTEMİ

ısı izolasyon levhalarının kaplanması sonrası M profillerin, tespit 
elemanları kullanılarak, dübeller ile yüzeye monte edilmesi, iste-
niyorsa uygun sistem aksesuarlarının kullanılmasının ardından 16 
mm kalınlıkta Yalıpan levhadan özel bıçaklar ile oluşturulan yu-
varlak kesitli kordon ve lambalar ile şekillendirilen şeritlerin M pro-
fillere vidalanması şeklindeki uygulanmasıdır.

KULLANIM ALANLARI

    tarihi eser cepheleri
    Klasik osmanlı Mimarisi’ndeki cepheler
    Bina cephe kaplamaları
    İç mekânlarda dekoratif uygulamalar

            

standart ölçüler (Genelde uygulamalarda kullanılan tüm levhadan 
en az fire çıkaracak aşağıdaki ölçüler tercih edilmektedir.)

    16 x 175 x 3000 mm
    16 x 205 x 3000 mm

 **standart ölçüler 16 x 1250 x 3000 mm’lik levhalardan, en az fire çıkacak   
 şekilde atölyede kesilerek ve kordonları açılmış şekilde imal edilirler. 
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KORDONLU SİSTEM MONTAJI

Şekil-1 (pencere aksesuar Montajı) 

Şekil-3 (Yüzeyin Kaplanması)

Şekil-5 (astarlama İşleminin Yapılması)                             

Şekil-2 (Kaplamanın Vidalanması)

Şekil-4 (Macunlama İşleminin Yapılması)

Şekil-6 (Boyama İşleminin Yapılması)
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Tüm mekânlar için 
kaliteli ürün, estetik görünüm…
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TaşoniT, BeTopanplus’ın taş desenlisi olup, ortası ahşap, çimen-
to ve sağlığa zararsız kimyasal katkı maddelerinden mamul, dış kat-
manları, yonga içermeyen, yalnız inorganik malzemelerden oluşan bir 
levhadır. ahşaptan aldığı hafiflik, elastikiyet, işlenebilirlik özelliklerini 
çimentodan aldığı suya, rutubete, yanmaya, çürümeye direnç özellik-
leriyle bütünleştirerek elde ettiği üstün yapısal nitelikleri ile çağdaş 
ve geniş kullanım alanlı, depreme ve yangına dayanıklı bir inşaat mal-
zemesidir. Yüzeyindeki hareket engelleyici ve daha dayanıklı tabakası 
ile dış etkenlere dayanıklılığı ve boya tutuculuğu artırılmıştır. Her tip 
yapının dış cephe kaplamalarında ve iç mekanlarda dekoratif amaçlı 
kullanılır.

GENEL ÖZELLİKLER

    stabildir.
    Boyanabilir ve boya tutuculuğu çok yüksektir.
    Mükemmel ses ve ısı yalıtımı sağlar.
    suda şişmez, küflenmez.
    nemden etkilenmez.
    plastik değildir. 
    Böceklenme yapmaz.
    Yangına dayanıklıdır.
    Montajı hızlı ve kolaydır.
    Gerçek taş dokuludur.
    Dış hava etkilerine ve çizilmelere karşı her iki yüzeyin   

 dayanımı artırılmıştır.
    Darbe ve rüzgar mukavemeti yüksektir.
    Isı değişikliklerinden etkilenmez.
    Çevre dostudur.
    Formaldehit salınımı yoktur.
    asbest içermez.

KULLANIM AVANTAJLARI

    Bina cephelerini ısı değişiklikleri, rutubet değişiklikleri, yangın,  
 gibi etkenlere karşı korumaya alır.

    Binada doğal iklimlendirme etkisi yaratarak sıcak ve soğuk   
 havalarda klima giderlerini azaltır. (%55’e varan düzeylerde)

    %70’e varan yakıt tasarrufu sağlar.
    Boyanabilir olması sebebi ile zamanla el değiştirme veya mimari  

 tercihlerden dolayı rengin değiştirilmesine izin verir.
    Bina cephesinde yapılacak tadilatlarda sökülme ve yeniden   

 montaj kolaylığı sağlar.
    Yükün tüm binaya, üniversal fur dübellerle eşit yayılı olması ve  

 titreşime uyumlu, esneyebilen galvaniz sac konstrüksiyon sistemi  
 kullanılması sayesinde deprem gibi doğal afetlerde ve binada   
 harekete neden olacak etkilerde dayanımı çok yüksektir.

    nefes alabilir ve havalandırmalı montaj sistemi sayesinde su ve  
 bağıl nem ile ilgili tüm problemler çözülür.

    Yüksek akustik değerleri sayesinde ses sızdırmazlık sağlanmış  
 uygulamalarda çok iyi ses izolasyonu sağlar.

UYGULAMA ALANLARI

    Bina cephelerinde,
    sınır ve istinat duvarlarının kaplanmasında,
    Baca ve parapetlerin kaplanmasında,
    saçak altı ve saçak alnı kaplamalarında,
    iç mekanlarda dekoratif amaçlı,
    prefabrik bina cephelerinde.
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UYGULAMA TİPLERİ

EBATLI KAPLAMA SİSTEMİ

standart olarak ürettiğimiz ebatlardaki veya belirlenmiş başka ebat-
lardaki TaşoniT levhalar, önceden fabrikada delikleri açılmış ve ke-
narları pahlı olarak, doğrudan mevcut duvar yüzeyine, dübeller ile 
monte edilir.

Gerektiğinde izolasyon malzemesi, TaşoniT modüllerin altına gele-
cek şekilde monte edilir.

Kullanım Alanları

    Bina cephe kaplamaları,
    sınır duvarlarının kaplanmasında,
    istinat duvarları kaplanmasında,
    stadyum, alışveriş ve iş merkezi gibi genel kullanım amaçlı   

 bina ve tesislerde,
    iç mekanlarda dekoratif amaçlı,
    Baca ve parapetlerin kaplanmasında.

standart ölçüler (Genelde uygulamalarda kullanılan tüm levhadan, 
en az fire çıkaracak aşağıdaki gibi ölçüler tercih edilmektedir.)

    12 x 171 x 346 mm     12 x 171 x 696 mm
    12 x 346 x 521 mm     12 x 596 x 1250 mm

 **standart ölçüler 12 x 1250 x 3000 mm’lik levhalardan en az fire çıkacak   
 şekilde atölyede kesilerek imal edilir.



49

EBATLI TAŞONİT UYGULAMA SİSTEMİ

Şekil-1 (Kaplama Yapılacak Yüzey)                                 

Şekil-3 (ebatlı Taşonit Montajı)                               

Şekil-5 (Boyama işleminin Tamamlanması)           

Şekil-2 (ebatlı Taşonitlerin Vidalanması)

Şekil-4 (Kaplama Montajının Tamamlanması)

Şekil-6 (Montajı Tamamlanmış Cephe)
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LAMBALI KAPLAMA SİSTEMİ

Isı izolasyon levhalarının kaplanması sonrası M profillerin, tespit 
elemanları kullanılarak, dübeller ile yüzeye monte edilmesi ile alt 
konstrüksiyon montajı tamamlanır.

Tasarımın gerektirdiği uygun sistem aksesuarlarının montajının ar-
dından projeye uygun ölçülerde üretilen TaşoniT levhalar, kenar-
ları fabrikada pahlanmış olarak kılavuz yardımı ile istenen aralıklar 
verilerek, konstrüksiyona vidalanarak uygulanır. 

KULLANIM ALANLARI

    Bina cephe kaplamaları,
    stadyum, alışveriş ve iş merkezi gibi genel kullanım    

 amaçlı bina ve tesislerde,
    Baca ve parapetlerin kaplanmasında,
    saçak altı ve saçak alnı kaplamalarında,
    iç mekanlarda dekoratif amaçlı.

standart ölçüler (Genelde uygulamalarda kullanılan tüm levhadan 
en az fire çıkaracak aşağıdaki gibi ölçüler tercih edilmektedir.)

    12 x 175 x 3000 mm     12 x 410 x 3000 mm
    12 x 205 x 3000 mm     12 x 623 x 3000 mm
    12 x 310 x 3000 mm

 **standart ölçüler 12 x 1250 x 3000 mm’lik levhalardan en az fire çıkacak   
 şekilde atölyede kesilerek imal edilir.
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FUGALI KAPLAMA SİSTEMİ

Isı izolasyon levhalarının kaplanması sonrası M profillerin, tespit ele-
manları kullanılarak, dübeller ile yüzeye monte edilmesi ile alt kons-
trüksiyon montajı tamamlanır.

Tasarımın gerektirdiği uygun sistem aksesuarlarının kullanılmasının 
ardından projelere göre ebatlandırılmış TaşoniT levhalar, fabrikada 
kenarları pahlanmış olarak, kılavuz yardımı ile istenen fuga aralıkları 
verilerek, konstrüksiyon üzerine fuga için monte edilen BeTopanp-
lus şeritlerin üzerine vidalanarak uygulanır.

KULLANIM ALANLARI

    Bina cephe kaplamaları,
    sınır duvarlarının kaplanmasında,
    istinat duvarları kaplanmasında,
    stadyum, alışveriş ve iş merkezi gibi genel kullanım    

 amaçlı bina ve tesislerde,
    Baca ve parapetlerin kaplanmasında,
    saçak altı ve saçak alnı kaplamalarında,
    iç mekanlarda dekoratif amaçlı.

standart ölçüler (Genelde uygulamalarda kullanılan tüm levhadan en 
az fire çıkaracak aşağıdaki gibi ölçüler tercih edilmektedir.)           

    12 x 310 x 3000 mm     12 x 623 x 3000 mm 
    12 x 410 x 3000 mm 

 **standart ölçüler 12 x 1250 x 3000 mm’lik levhalardan en az fire çıkacak   
 şekilde atölyede kesilerek imal edilir.
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a - Fugalı Taşonit Yatay Kesit Detayı

Detay 1 : Fuga Taşonit Yatay Kesit Detayı; BeTopanplus’tan imal edilmiş Fuga bandı ve TaşoniT şerit ile uygulamada kullanılacak olan vida aralıkları ve vida 
çaplarını göstermektedir. 
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b - Fugalı Taşonit Düşey Kesit Detayı

Detay 2 : Fugalı TaşoniT Düşey Kesit Detayı; Fuga bandı BeTopanplus ürünü ile TaşoniT modüllerin birleşim detayını göstermektedir. 
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c - Parapet Altı Detayı

Detay 3 : parapet altı Detayı; pencerede yatayda kullanılan parapetlerde uygulanması gereken detayı göstermektedir. pencerelerin tabanını teşkil eden pra-
petler su geçirmeyen malzemelerden yapılmalıdır. Denizliklerde öne doğru eğim verilmesi, suyun dışarı akmasını ve sızmamasını sağlar. uç kısmında, duvar 
yüzünden çıkıntılı derinlik zammı ve damlalık olmalıdır. 
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d - Fugalı Taşonit Alt Bitiş Düşey Kesit Detayı 

Detay 4 : alt bitiş detayı; cephe kaplama sistemleri konusundaki tercihimiz olan havalandırmalı cephe sisteminin, hava aldırmak amacıyla tabandan 1-2 cm 
yukarıdan başlanması hava girişi için yeterli boşluğu sağlayacaktır. 
    Bu detaylarda gösterilen dübel, vida, macun ve boya malzeme özelliklerini montaj elemanları sayfasında bulabilirsiniz. (Bkz. Syf. 16,17,18)
    ayrıca bu malzemelerin montajı konusunda uygulama kuralları kısmında ayrıntılı bilgi aktarımı yapılmıştır. (Bkz. Syf. 20,21,22)
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FUGALI TAŞONİT SİSTEMİ

Şekil-1 (alt Konstrüksiyonun Kurulması)

Şekil-3 (Kılavuz Kullanımı) 

Şekil-5 (Macunlama işleminin Yapılması)

Şekil-7 (Boyama işleminin Yapılması)

Şekil-2 (Fuga ve Kaplamanın Vidalanması)

Şekil-4 (Kaplama Montajının Tamamlanması)

Şekil-6 (astarlama işleminin Yapılması)
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NAKLİYE, STOKLAMA VE DİĞER DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR



58

Yükleme yapılırken, en fazla ikişer palet olarak 
yükleme yapılmalıdır.

Yükleme esnasında kamyon kasasına paletlerin 
dengeli yerleştirildiğine emin olunmalıdır.

paletleri stoklarken, en fazla 5 palet üst üste 
düzgün bir şekilde yerleştirilmelidir.

sevkiyata hazır BeTopan paletleri

limanda Yüklenmeyi Bekleyen BeTopan paletleri

    stoklama yapılacak yerin üzeri mutlaka kapalı olmalıdır. 

    paletler üst üste yerleştirilirken palet ayaklarının 
 hizalamasının yapılması ve üst üste gelecek şekilde 
 yerleştirilmesi gerekir.

    Üzerinde bulunan naylon örtüyü kullanım aşamasına kadar 
 çıkarmayınız.

    Üzerinde bulunan çelik şeritleri kullanım aşamasına kadar 
 çıkarmayınız.

    Malzemeler alana yerleştirilirken mümkün olduğunca düz bir   
 zemine koyulmalıdır.
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BİLKENT HOLDİNG

Bilkent Holding şirketleri prof. Dr. ihsan Doğramacı tarafından kurulmuştur. ilk şirket olan Dilek inşaat 1968 yılında kurulmuş, 
ardından ilk sanayi tesisi olarak da Tepe Mobilya 1969 yılında hizmete girmiştir.
 
Bugün Bilkent Holding çatısı altında iştirakçilerle birlikte 40’ı aşkın şirket faaliyette bulunmaktadır. inşaat, sanayi, bilgi ve bilişim 
teknolojileri, yatırım ve hizmet sektöründe faaliyette bulunan şirketlerin ve Bilkent Holding’in sahibi Bilkent Üniversitesi’dir.
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