
Mükemmel ısı yalıtımı_ƛ = 0,0342 - 0,0390 W/mK arasi

B-s1-d0 yangına tepki sınıfı

Yüksek ses yutum katsayısı_NRC 0,55 ‘e kadar

Etkin darbe ses yalıtımı_ΔLw 29 dB ‘e kadar

%100% geri dönüşümlü PET/polyesterden uretim

İnşaat ve endüstri yanında mobilya sektorüne de uygunluk

Kolay uygulama & geniş kullanım alanı

Nemli ortamlardan etkilenmeme

Yüksek yapışma direnci & duvarlardaki titreşimi sönümleme

66-100 kg/m³ arası yoğunluk & 3-20mm arası kalınlık



HAMMADDE:

İzoBOZZ hammaddesi Polietilen teraftalat /Polyesterdir.Tamamen geri dönüşüm malzemesinden üretilmiş olup, tekrar geri 

dönüştürebilir bir malzemedir.

ÜRÜN TANIMI:

İzobozz Polyester elyaf keçe, kimyasal katkı maddesi içermeyen ,Polietilen tereftalatın geri dönüşümünden elde 

edilen elyafların harmanlanarak,nonwoven iğneleme yöntemi ile sıkıştırılarak uygulanabilir kalınlığa getirildiği ısı ve ses 

izolasyon malzemesidir.

SAP ALTI 
IZOBOZZ ŞİLTESİ



• TSE belgelidir.

• Yerli üretim

• Yüzde yüz geri dönüştürülebilir atık malzemeden üretilir

• Çevreci

• Nefes alan bir malzemedir.

• Yüksek yapışma mukavemeti

• Hidrofobik su tutmaz.

• Isı farklarından etkilenmez

• Hafiftir binaya yük getirmez

• Esnektir

• Darbelere dayanıklı çatlamaz, dağılmaz.

• Isı iletkenlik değeri 0.034-0.039 aralığındadır.

• Kopmaz,parçalanmaz

• İnsan sağlığına zararlı malzeme içermez.

• Küf,mantar oluşturmaz

• Tozuma ve kaşıntı yapmaz.

• Nemi dış ortama atar.

• Yangın sınıfı Bs1d0 (Alev iletmez, damlama yapmaz.)

• Flexible bir üründür.

• Mükemmel ısı ve ses yalıtımı sağlar.

• En az 40% enerji tasarrufu sağlarsınız

• Çalışma Sıcaklığı ±150 °C

Ürün Özellikleri







Teknik Özellikler





A ve B sınıfı ses yalıtımlı binalara…



Izobozz Şap Altı Darbe 
Ses Azaltım Değeri 

∆Lw: 29 dB
Ln,T,w : 48 dB



Şap Altı Darbe Test Sonucu,
∆Lw: 29 dB*

Ref: TSE Akustik Laboratuvar izobozz test raporu.



Çevreci 

Leed Sertifikalarına 
+Puan 

Şap kırıldığında 
kolayca ayrıştırılabilir



Yüksek şap altı darbe ses 
yalıtım değeri

ΔLw:29dB *

*TSE Akustik Laboratuvarında test edildi.



Düzgün kesim 

Boşluksuz birleşim 

Kolay uygulama 



Kenar bantsız çözüm!

Köşelerde rahat 
kıvrılır



Parçalanmaz

Mukavemetlidir

Tesisatçılar üstünde rahat 
çalışır



Tesisat montaj 
kolaylığı



Şapın ile İzobozz keçe arasında naylon kullanılmaz

• Ref: TSE Akustik Laboratuvar izobozz test raporu.



Üstün Ses Yutum 
Değerleri

NRC 0,45 ( 15 mm) 

Hava doğuşumlu
seslerde de etki 

koruma



Üstün Ses Yutum 
Değerleri 

NRC 0,55 ( 20 mm) 

Hava doğuşumlu
seslerde de etki 

koruma




