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As Teknopanel, we have been working to render 

world-class service to our customers, since the day of 

establishment in 2005. Under Teknopanel umbrella, 

there appear our brands ‘Teknopanel Sandwich Panels’, 

consisting of the sandwich panel products, and

‘Teknosistem Insulation Systems’, consisting of EPS 

Thermal Insulation products.

We began the journey from our plant in Mersin, where 

our headquarters and first production facility was 

established on an area of 34.000 m2. Based on our 

objective to manufacture at a high standard, we 

continued to produce at a second location – our 

Sakarya factory opened in 2013, which covers an area 

of 35.000 m2. We sustain our growth strategy with our 

latest investment we initiated in Izmir in 2016.

Today, our facilities, where Sandwich Panel, EPS 

Thermal Insulation products and Trapezoidal Sheets 

are manufactured at high-quality standards, are among 

the most leading edge production facilities in 

Europe. Thanks to our industry-expert R&D team and 

new investments realized, we provide fast and effective 

solutions to the needs of our customers with our

10 million square meter Sandwich Panel and

850 thousand cubic meter EPS production capacity.

We carry these products, manufactured on our own 

land, with pride to four corners of the world by 

exporting them to 3 continents.

We strive to conduct a flawless business in all these 

production and marketing processes. With the effort we 

put in; we are glad and proud to rank among Turkey’s 

Top 500 Industrial Enterprises list of Istanbul 

Chamber of Industry and be the leading company in 

the sandwich panel industry with our

350 employees.

ساندویچ پانل یعني تكنوپانل 
SANDWICH PANEL MEANS TEKNOPANEL

 ،2005 سال در تأسیس زمان از ،تکنوپانلما، شرکت 
طح جهانی را به در س خدمات تاایمکرده تالش

 ،تکنوپانل چتر زیر در. دهیم ارائه خود مشتریان
متشکل از  ،»تکنوپانلپانل ساندویچ«برندهاي ما 

هاي عایق سیستم« پانل، وساندویجمحصوالت
 حرارتی عایق ، متشکل از محصوالت»تکنوسیستم

EPS (پلی استایرن منبسط شده)، وجود دارد.

که  آغاز کردیم، مان در مرسینکارخانه سفر خود را از ما
 مساحت در مرکز تولید ما اولین در آن مقر مرکزي و

 خود براي هدف اساس بر. شد تاسیس مربع متر 34000
محل دوم خود را  باال، استانداردهايبر اساس  تولید

به مساحت  2013 سال ساکاریا در ساختیم: کارخانه
 خود را با راهبرد رشد. شد افتتاح مربع متر 35000
حفظ  2016 سال زمیر درا خود در گذاريسرمایه آخرین
.کردیم

 عایق محصوالت پانل،ساندویج آن در که مراکز ما، امروزه،
 هايورق (پلی استایرن منبسط شده) و EPS حرارتی
 جمله از شوند،می تولید باال استانداردهاي اي باذوزنقه

 تحقیق به لطف تیم. هستنداروپا  در پیشروترین مراکز تولید
 هايگذاريسرمایه و صنعتی ) متخصصR&D( توسعه و

 نیازهاي براي موثري را و سریع هايحلراه ما جدید،
مربع  متر میلیون 10 تولید ظرفیت با خود مشتریان
(پلی استایرن  EPS مکعب متر هزار 850 و پانلساندویج

 در را، که محصوالت این ما. کنیممنبسط شده) فراهم می
 صادرات طریق با افتخار از نیم،کمی تولید خودمان سرزمین

.کنیممنتقل می گوشۀ جهان چهار به قاره 3 به آنها

 کنیممی تالش بازاریابی و تولید فرایندهاي این تمام در
 هاي ماتالش با. دهیم انجام را عیب و نقصیتجارت بی تا

 شرکت 500فهرست  در که کنیممی افتخار و خوشحالیم
هستیم  استانبول بازرگانی اتاق از نظر ترکیه برتر صنعتی

 صنایع در پیشرو خود، شرکت کارمند 350همراه  و
.پانل باشیمساندویج
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2011
مارس

March

راهاندازي ط تولید
دوم ساندویچ پانل

Commissioning of the
Second Sandwich

Panel Line

2014
فوریھ

February

راهاندازي خط تولید
ساندویچپانل،

ساكاریا
Commissioning of

the Sandwich Panel
Line, Sakarya

2013
آگوست

August

راهاندازي خطوط تولید
پلياستایرن منبسط شده،

ساكاریا
Commissioning of the

EPS Lines, Sakarya

2012
دسامبر

December

تاسیس دومین
مركزتولید،ساكاریا

(35.000 m2)
Establishment of the

Second Production Facility,
Sakarya

2016
آگوست

August

سرمایھگذاريبرايمركز
تولیدسوم،ازمیز
(46.000 m2)

Investment for the Third
Production Facility, Izmir

2007
فوریھ

February

افتتاح دفتر
استانبول

Opening of Istanbul
Regional Office
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   2005
ژانویھ

January

تاسیسرسمي،
مرسین

Official Establishment,
Mersin

2006
ژانویھ

January

خطوط راهاندازي
ذوزنقھايو 

 EPS تولیدورقھاي
Commissioning of
Trapezoidal Sheet

and EPS Lines

2006
آگوست

August

راهاندازي خط تولید 
ساندویچ پانل

Commissioning of the
Sandwich Panel Line

2005
ژوئن

June

تاسیس اولینمركز
تولید، مرسین

(34.000 m2)
Establishment of the

First Production
Facility, Mersin

2007
ژانویھ

January

اولینصادرات،
گرجستان

First Export,
Georgia

TEKNOPANEL MILESTONES
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TEKNOPANEL ALL AROUND THE WORLD

 

 

 با همراه ،ساکاریا مرسین و در مرکز تولید خود دو با
به  زمیر که سرمایه گذاري جدید ما می باشد،مرکز ا

حمل و  نظر از ترکیه نقاط ترینمهم لحاظ راهبردي در
ما به مشتریانمان و  بنابراین،. ایمنقل قرار گرفته

 دسترسی زمانی ره در توانیممی راحتی بالعکس، به
داشته باشیم.

 اروپا، در کشور 64 به صادراتبه دلیل  این، بر عالوه
 عنوان به. هستیم جهان هايغول میان در آفریقا و آسیا

 به شرق از جدید خدمات افزودن نقاط با ما ،تکنوپانل
در حال پیشرفت همچنان  جنوب، به شمال از غرب،

.هستیم

With our two production facilities in Mersin and 

Sakarya, along with Manisa facility –our new 

investment-, we are strategically located on the most 

important points of Turkey in terms of transportation. 

Therefore, we can easily reach our customers any 

time, and so do they.

Moreover, we appear among the world’s giants by 

exporting to 64 countries in Europe, Asia, and Africa. 

As Teknopanel, we keep growing by incorporating new 

service points from the east to the west, from the 

north to the south.  



Sakarya

İzmir Mersin
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We know that remaining as a leader is as important as 

becoming a leader. With all the values we adopt, 

continuously improving technology, and quality 

standards on which we never compromise, we strive for 

the better each day and inspire our followers in the 

industry.  

We owe our industry leadership to the grounds we 

broke in the sector. As Teknopanel, we are the first 

company that started to implement the CE sign with 

regards to Sandwich Panel production in Turkey, and 

also the first to receive a FM certificate of 

compliance for Polyisocyanurate (PIR) Core Roof and 

Wall Panels. Furthermore, we are the first entity having 

received a TSE (Turkish Standards Institute) certificate 

according to TS EN 14509 standards for Rock Wool 

Roof and Wall Panels and the TS EN 14509 certificate 

for Polyurethane (PUR) Core Roof and Wall Panels.

We are the first panel producer in all 5 different 

insulation core types: Polyurethane, Polyisocyanurate, 

Rock Wool, Glass Wool and EPS.

ما زمینه هاي جدیدي را ایجاد می کنیم،
و به صنعت الهام می بخشیم

WE BREAK NEW GROUNDS AND INSPIRE THE INDUSTRY

 

 

 

به اندازة  پیشرو یک عنوان باقی ماندن به که دانیممی
ها، فناوري در حال ارزش تمام با. است مهم پیشرو شدن

آنها را از  هرگز که کیفی خود استانداردهاي و توسعه،
 براي هرچه بهتر شدن تالش روز هر دست نخواهیم داد.

 خود در شرکتهاي در حال تعقیب بخشالهام و کنیممی
.صنعت هستیم

دانیم هایی میپیشتازي خود را در صنعت مدیون زمینه ما
به عنوان تکنوپانل، در . ایمایجاد کرده که قبال در این بخش

در  CEترکیه اولین شرکتی می باشیم که داراي عالمت 
 براي FMو گواهی نامه انطباق زمینه تولید ساندویچ پانل، 

)  PIRپانلهاي سقفی و دیواري با عایق پلی ایزوسیانات ( 
می باشد. همچنین در بین تمام تولید کنندگان پانل در 
ترکیه اولین شرکتی هستیم که همزمان هم براي پانلهاي 

بر  TSEدیواري و سقفی با عایق پشم سنگ، گواهی نامه 
و هم براي پانلهاي سقفی  TS EN 14509اساس استاندارد 

  ) گواهی نامه PURیواري با عایق پلی اورتان ( و د
TS EN 14509 .را دریافت کرده است  

اولین شرکتی هستیم که تولید کننده پانل با در ترکیه 
 پلی اورتان،  استفاده از پنج نوع مختلف عایق

  EPSپلی ایزوسیانات، پشم سنگ، پشم شیشه، و 
  براي هسته داخلی می باشد. استایرن منبسط شده)(پلی 
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We are aware of our environmental responsibility in all 

production processes. We pay maximum attention to 

quality standards such as implementing the TS EN 

9001 Quality Management System and continuously 

improving its effectiveness and complying fully with 

the national and international standards with regards 

to legal requirements and product quality.

Introduction / مقدمه 11

معتقدیم که کیفیت می تواند
از هر منظري مشهود باشد

WE BELIEVE THAT QUALITY IS BEING ABLE TO LOOK FROM EVERY ASPECT.

 تمام خود در محیطی زیست از مسئولیت ما
را  بیشترین اهمیت. داریم آگاهی تولید فرایندهاي

 سیستم اجراي کیفی مانند استانداردهاي به
مداوم  بهبود و TS EN 9001 کیفیت مدیریت

 استانداردهاي انطباق کامل آن با و ناثربخشی آ
 کیفیت و قانونی الزامات به توجه با المللیبین و ملی

.می دهیم ،محصول
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Sandwich panel: The system providing the most 

practical and economic solution for a strong stance to 

protect the buildings that in hold people, ideas, 

dreams, capitals and labor from external factors.

Sandwich panels segment, where we are the leader in 

terms of production and distribution in Turkey, are 

used as modern, lightweight and durable building 

elements in covering the roofs and walls of buildings, 

as well as obtaining insulated partition walls or cold 

storages. Protecting you against the external forces 

across your building, sandwich panels are produced by 

filling in a thick and low-density insulation material 

between two thin and high-density metal surfaces. 

These ready-assembled building elements, which have 

a high load-carrying capacity despite their own low 

weight, are produced on continuous lines.

You can decide which type of sandwich panel is 

suitable for your building/project by taking into 

consideration the thermal and sound insulation, 

humidity and fire resistance needs of thereof.

We believe that both functionality and the aesthetic 

appearance of your building are highly important.  

Therefore, we produce our sandwich panels in varied 

colors for you to use on the inner and outer surfaces.

Different insulation materials should be chosen 

depending on the needs of the buildings. As the first 

brand in the sandwich panel sector that produces all 

insulation types - PUR, PIR, Mineral Wool and EPS - we 

are the solution partners of investors and designers.

THE POWER DRESSING YOUR BUILDINGS SANDWICH PANEL

ساندویچ
پانل

قدرتی که سازه هاي شما را می پوشاند

 

 

 

 

 

 به مقرون ترین وسیستمی که عملی: پانلساندویج
قدرتمند از  محافظت را براي حلترین راهصرفه

 و هاسرمایه رویاها، ها،ایده هاي حاوي مردم،ساختمان
  .کندخارجی فراهم می ابر عواملدر بر نیروي کار

ساندویچ پانلها، که ما در تولید و توزیع آنها در ترکیه 
پیشتاز می باشیم. به عنوان المانهایی مدرن، سبک و مقاوم، 
در پوشش سقف و دیوار بناها، ایجاد تقسیمات داخلی عایق 

. ساندویچ پانل، و سردخانه ها مورد استفاده قرار می گیرند
که در چهار گوشه و سقف بناهاي شما مورد استفاده قرار 
می گیرد، از به کارگیري ماده اي ضخیم با دانسیته پایین به 
عنوان عایق میانی بین دو ورق نازك فلزي با دانسیته باال به 

این المانهاي سازه اي  عنوان سطوح بیرونی تولید می شود.
زیاد نسبت به وزن کم خود می  که داراي مقاومت باربري

باشند به صورت پیش ساخته و آماده جهت نصب در خطوط 
  پیوسته، تولید می شوند.

با در نظر گرفتن نیاز سازه شما به عایق بودن در برابر 
حرارت، رطوبت، صدا و همچنینی مقاومت در برابر آتش 

نوع ساندویچ پانل متناسب با نیاز خود را  سوزي می توانید
  انتخاب نمایید.

شما  ساختمان هم ظاهر زیباي و هم کارکرد که معتقدیم
 هایی درپانلساندویچ بنابراین،. هستند مهم بسیار
 و داخلی سطوح در استفاده براي متنوع هايرنگ

.کنیممی تولید خارجی

 انتخاب نیازهاي ساختمان به بسته باید مختلف عایق مواد
 تمام که پانلساندویج بخش برند در اولین عنوان به. شوند
)، پلی ایزوسیانات PUR، از قبیل پلی اورتان (را هاعایق انواع

)PIR) پشم معدنی و پلی استایرن منبسط شده ،(EPS( 
اولین گزینه در ارائه یک راه حل مناسب  ما ،کندمی تولید
.هستیم طراحان و گذارانسرمایه براي
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ساندویچ پانلهاي
تکنوپانل

TEKNOPANEL INSULATED SANDWICH PANELS
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ورقگالوانیزهپیش رنگ شده
Prepainted Galvanized Steel

فوالد ضدزنگ
Stainless Steel

آلومینیوم
Aluminium

ورق غشایی
Membrane

پلی ایزوسیانات
Polyisocyanurate

پشم معدنی
Mineral Wool

پلی اورتان
Polyurethane

پلی استایرن منبسط شده
Expandable Polystyrene

ورقگالوانیزهپیش رنگ شده
Prepainted Galvanized Steel

آلومینیوم
Aluminium

ورق فایبرگالس
GRP

فوالد ضدزنگ
Stainless Steel
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Ensuring thermal and acoustic insulation and 

waterproofing, as well as fire and load resistance for 

your buildings, sandwich panels are produced in

3 layers – inner sheet, outer sheet and insulation core.

الیه هاي ساندویچ پانل
INSULATED SANDWICH PANEL LAYERS

 

 

نیز  و بودن،ضدآب و صوتی و حرارتی براي تضمین عایق
ساندویچ  شما، سازه هاي براي بار، و در برابر آتش مقاومت

 هسته و بیرونی ورق داخلی، پانلها به صورت سه الیه ( ورق
.شودمی عایق ) تولید
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ساختمانهاي
صنعتی
Industrial Buildings

نیروگاهها
Power Plants

سردخانه ها
Cold Storages

ساختمانهاي
تجاري
Commercial Buildings

ساختمانهاي
کشاورزي و دامپروري
Agricultural and Husbandry Buildings

ساختمانهاي
عمومی
Residental Buildings
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From factories to stadiums, from malls to swimming 

pools, sandwich panel is a durable and economic 

solution for many buildings. Along with industrial 

buildings and social areas, sandwich panel comes to 

the forefront as a product, preferred increasingly day 

by day with its new areas of implementation such as 

military buildings, agricultural buildings, prefabricated 

housing, worksite buildings, silos, and dwellings.

THE SMART SOLUTION FOR EVERY BUILDING: SANDWICH PANEL

راه حلی هوشمند
  براي همه سازه ها

ساندویچ پانل

 شنا، استخرهاي بازارها به از ها،به استادیوم هاکارخانه از 
 صرفه برايبهمقرون و بادوام حلراه یک ساندویج پانل

 و صنعتی هايساختمان با همراه. هاستساختمان از بسیاري
 محصول یک عنوان به پانلساندویج نواحی اجتماعی،

 مانند بیشتر در نواحی جدیدي روزبهو روز کند،می پیشروي
 هايخانه کشاورزي، هايساختمان نظامی، هايساختمان

ترجیح  مساکن و سیلوها، ،صنعتی هايساختمان ساخته،پیش
.شودداده می
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چرا ساندویچ پانل؟
WHY SANDWICH PANEL?
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مقرون به صرفه بودن سرمایه گذاري
Investment Economy

In many types of buildings, you can save up on both 

building and installation time by selecting the 

appropriate sandwich panel. Thanks to its feature of easy 

mounting, you can conduct expansion and renovation 

works without interrupting everyday activities in the 

building. Moreover, the panels are both economic and 

practical as they can be disassembled and reused.

The lightness of sandwich panels allows you to gain 

advantage with regards to transport and main building 

costs. Also, their maintenance costs are low thanks to 

their durable structure.

In brief, sandwich panel is both a fast and aesthetic 

solution and budget-friendly for its longevity.

The outlook of your building is just like the mirror of 

your dreams. That is why we add new ideas to our 

sandwich panels every day for the aesthetic of your 

buildings. You can enliven the outer walls of your 

building and obtain an aesthetic appearance with the 

sandwich panels designed in different colors and in a 

structure that enables them to be positioned 

horizontally, vertically or angular. Thanks to their 

feature to be used in the internal sections as well,

you can create different designs with the sandwich 

panels.

نماي زیباي ساختمان شما
Aesthetic Appearance of Your Buildings

 

 

 

 مناسب، ساندویج پانل انتخاب با ها،ساختمان انواع از بسیاري در
 جوییصرفه زمان نصبهم در هم در زمان ساخت و  توانیدمی

 کارهاي گسترش توانیدمی نصب آسان، هايبه لطف ویژگی. کنید
ساختمان انجام  در روزمره هايدر فعالیت وقفه را بدون نوسازي و

هم کاربردي  صرفه وبههم مقرون هاپانل این، بر عالوه. دهید
.کرد دوباره استفاده و جدا هم از را آنها توانمی زیرا هستند،

 با رابطه در که دهدرا می این امکان شما پانل به ساندویچ کیسب
. ساختمان نیز سود کنید اصلی هايهزینه و نقلوهاي حملهزینه

 ساختار لطف به آنها نگهداري و تعمیر هايهزینه همچنین،
.شان پایین استبادوام

هم به  زیبا و و سریع حلهم یک راه ساندویج پانل ،در نهایت
.صرفه استبهاش مقرونخاطر ماندگاري

 به. شماست مانند آینۀ رویاهاي درست شما ساختمان نماي 
 شما، ساختمان به خاطر زیبایی روز هر که است دلیل همین

 توانید می. افزاییمساندویچ پانل می را به جدیدي هايایده
 با زیبایی نماي به تزیین، و را خود ساختمان بیرونی دیوارهاي

 در و مختلف هايرنگ در شدههاي طراحی ساندویچ پانل
دست پیدا کنید. به لطف  ايزاویه یا عمودي، ساختار افقی،

 شود،می استفاده نیز داخلی هايبخش در آنها که هايویژگی
  .کنید ایجاد ساندویج پانل با مختلفی هايطرح توانیدمی
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عایق حرارتی کامل
Perfect Thermal Insulation

Contrary to the traditional systems, continuous line 

manufactured sandwich panels are in fully compatible 

and ready to assemble pieces that are prepared in the 

required dimensions, insulation types and colors based 

on the structure of your facility, with engineering and 

quality control processes conducted beforehand at 

the factory.

Installation of the sandwich panels is very easy with 

the few joints on wide surfaces. By means of advanced 

transport opportunities and mechanical lifting 

equipment, the duration of carrying and cladding is 

remarkably shortened. Therefore, your project is 

delivered in a short span of period, allowing you to 

save time.

نصب سریع و آسان
Fast and Easy Installation

Thermal insulation means reducing the energy spent in 

winter for warming and in summer for cooling; and taking 

measures to prevent heat transmission with the objective to 

live in comfortable environments. Sandwich panel is a 

building material, which is very suitable for thermal 

insulation. 

Sandwich panel provides high thermal insulation by means 

of PUR, PIR, EPS and Mineral Wool insulation materials. 

Thermal insulation with sandwich panels prevents problems 

such as mold and humidity resulting from heat movements 

and condensation, and ensures your building to be robust 

and long-lasting. Thickness of the insulation material in the 

sandwich panel varies according to the load bearing 

capacity, regional conditions, the usage purpose of the 

building, and the thermal insulation value.

 

 

ها، که در خط  ساندویچ پانل سنتی، هايسیستم برخالف
 نصب  براي آماده یکپارچه و کامال ،شوندتولید می پیوسته
 اساس بر رنگ و عایق انواع ،درخواستی ابعاد در که هستند

 قبلی در کیفیت کنترل و مهندسی فرایندهاي با سازة شما،
.شوندکارخانه تهیه می

و تنها چند اتصال  است آسان ساندویچ پانل بسیار نصب
 هايفرصت از استفاده با. وسیع کافی است سطوح اندك در
 مدت حمل مکانیکی باالبري، تجهیزات و نقلوحمل پیشرفتۀ

 پروژة شما بنابراین،. یابدمی کاهش چشمگیري طور به نصب و
 جوییو در زمان صرفه داده شده، کوتاهی تحویل مدت در

.شودمی

 

 

 براي زمستان در مصرف انرژي کاهش معناي به حرارتی عایق
 الزم اقدامات کردن، وخنک براي تابستان در کردن وگرم
. راحت است زندگی براي ،اگرم انتقال از جلوگیري براي

به بسیار مناسب  ساختمانی ها نوعی مصالحپانلساندویج
.هستند حرارتی عایق عنوان

پلی  )،PUR( هاي پلی اورتانپانل از طریق عایقساندویج
 و )EPS( پلی استایرن منبسط شده )،PIR( ایزوسیانات

 عایق. کندمی فراهم را باالیی حرارتی عایق ،معدنی هايپشم
 مانند مشکالتی ایجاد از مانع پانل ساندویچ با حرارتی

 و شود،می حرارتی تراکم و انتقال از ناشی رطوبت و کپک/قارچ
. ماندگار خواهد بود پایدار و شما کند که ساختمانتضمین می

 بار، تحمل ظرفیت به توجه با ساندویج پانل در عایق ضخامت
 عایق میزان و ساختمان، از استفاده هدف اي،منطقه شرایط

.است متفاوت مد نظر حرارتی
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If you choose a sandwich panel fit for your building in 

terms of fire insulation, you will be able to slow down 

the spreading of fire within the building and its 

surroundings, and to ensure the safety of life and 

property in the building.

While choosing sandwich panels for fire insulation, you 

should take into consideration the factors such as fire 

resistance and its duration, as well as the size and 

height of your building, and prefer sandwich panels 

with Mineral Wool or FM-approved PIR-cores.

مقاومت باال در برابر آتش
High Fire Resistance

هوابندي و آب بندي
Air and Water Tightness

ساختمانهاي بدون صدا
Noise-Free Buildings

Sound insulation is a must in order to minimize the 

harmful effects of noise on humans, to leave out the 

unwanted sounds, and to reduce the sound 

spreading around from noisy areas.

With their mineral wool insulation core and 

perforated sheet metal surface that lead to sound 

insulation features, acoustic sandwich panels used 

on the roof and walls increase productivity by 

creating healthy and comfortable spaces free from 

noise and prevent workplace accidents.

Thanks to their perfect joint detail, Teknopanel 

sandwich panels prevent air and water leakage. While 

they ensure the continuity of thermal insulation, heat 

is not lost at any point of your building. Therefore, you 

take the heating and cooling in your building under 

control and ensure energy efficiency.

With a watertight structure, sandwich panels ensure 

active hydro-insulation against natural conditions such 

as snow and rain, and prevent humidity and mold. As 

they hinder corrosion on the load-bearing structures, 

they provide a healthy and comfortable environment 

in your building. Your building becomes stronger and 

more durable.

 

 

 نظر از خود ساختمان براي مناسب ساندویج پانل یک اگر
 داخل در آتش گسترش توانیدمی کنید، انتخاب آتش عایق

 اموال و زندگی ایمنی و دهید کاهش را آن اطراف و ساختمان
  .ساختمان را تضمین کنید

 عواملی باید آتش، عایق پانل براي ساندویچ انتخاب هنگام
 و مدت زمانی آن و نیز اندازه و آتشدر مقابل  مقاومت مانند

 هایی باپانل ساندویچ و بگیرید نظر ساختمان را در ارتفاع
 تاییدشده )PIR( پلی ایزوسیانات یا پشم معدنی قهسته عای

.را ترجیح دهید FM توسط

 
 

 

تکنوپانل هاي پانلساندویچ اتصالی کامل، به لطف جزئیات
 تداوم که حالی در. کنندمی جلوگیري آب و هوا نفوذ از

 اي ازهیچ نقطه در گرما کنند،می تضمین را حرارتی عایق
 خود ساختمان در بنابراین،. رودنمی بین از شما ساختمان
 رید و کارآیی انرژيدا کنترل سرمایش را تحت و گرمایش

.کنیدرا تضمین می

 رطوبتی خوب پانل عایقساندویچ ضدآب، ساختار یک با
 و رطوبت و باران است، و برف مانند طبیعی شرایط برابر در

 روي بر مانع خوردگی که آنجا از. بردمی بین از کپک را
را در  راحت و سالم یک محیط ،شودمیباربر  هايسازه

 و قدرتمندتر شما ساختمان. کندمی تان فراهمساختمان
.شودتر میمبادوا

 

 

 بر سروصدا مضر براي به حداقل رساندن اثرات صدا عایق
پخش  کاهش و ناخواسته، حذف صداهاي انسان، روي

.پرسروصدا ضروري است مناطق صداي

 دیوارها و سقف روي که هاي آکوستیکپانلساندویچ
سطح فلزي  معدنی و پشم هسته عایق با شوند،می استفاده

شود، از طریق ایجاد می صدا باعث عایق که شدهسوراخ ورق
وري را افزایش بهره ،عاري از سروصدا راحت و سالم فضاهاي

کند.کار جلوگیري می محل در حوادث از دهد ومی

Neda
Highlight
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عایق آب
Water Insulation

عایق حرارتی
Thermal Insulation

عایق صدا
Acoustic Insulation

مقاومت در برابر آتش
Fire Resistance

مقاومت مکانیکی
Mechanical Strength

ضعیف
Poor

متوسط
Medium

خوب
Good

خیلی خوب
Very Good

PUR

PIR
پشم معدنی

Mineral Wool

EPS

You can select the insulation material suitable for the 

features and needs of your building from the 

Sandwich Panel Selection Table we prepared for you.

 نیازهاي و ها ویژگی براي مناسب عایق مواد توانیدمی 
 که برايپانل ساندویچ یانتخاب جدول از را خود ساختمان

  .انتخاب نمایید ایمتهیه کرده شما
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راهنماي انتخاب ساندویچ پانل
براي ساختمانهاي شما

SANDWICH PANEL SELECTION GUIDE FOR YOUR BUILDINGS

The function and needs of every building are different. 

Sandwich panel choice thus varies according to 

thermal, acoustic and hydro insulation and fire 

resistance needs of your building. Selecting the 

insulation core in accordance with the need of your 

building positively affects the performance you will 

obtain from the sandwich panel.

 بنابراین. است متفاوت ساختمانی هر نیازهاي کارکرد و 
 و آکوستیک عایق حرارتی، به توجه با ساندویج پانل انتخاب
 شما به آتش در ساختمان مقاومت نیازهاي و رطوبتی
 ساختمان نیاز با مطابق عایق هسته انتخاب. است متفاوت

.شتاثر مثبتی خواهد دا پانلساندویج عملکرد بر شما
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Mineral Wool

Mineral wool is the general name given to the fibers 

obtained by melting the inorganic rocks and other 

inorganic oxides at a high temperature. With its fibrous 

and open cell structure, mineral wool is the perfect 

choice for your building with regards to sound 

insulation and fire resistance. When it comes to thermal 

insulation, it has a lower insulation value compared to 

PUR and PIR.

Mineral wool in sandwich panels is sliced in our fully 

automatic production facilities, and their fibers are used 

in a position perpendicular to the panel surface. 

Therefore, the resistance of the panel against pressure 

is increased and its mechanical value is improved.

You may prefer to use the mineral wool insulation 

material especially for buildings that require high sound 

insulation or those under fire risk or for any building, 

where flammable/explosive materials are stored. 

Expanded Polystyrene (EPS)

Expanded polystyrene is a thermoplastic material,

a derivative of petroleum. The raw material of

polystyrene, which has a micro-granular structure,

is firstly heated and expanded with water vapor. 

Pentane gas, an organic component, is used to inflate 

the granules. After inflation process, the polystyrene 

granules stick firmly to one another and take the shape 

of the mold they are in. Finally, after having been 

shaped into blocks, expanded polystyrene is ready to 

use by cutting into sheets.

At the end of this process, pentane gas replaces air. 

This motionless and dry air, which is trapped in the 

granules with small closed pores, enables EPS sheets to 

provide superior thermal insulation for your buildings.

EPS is the most economic and lightweight product 

among all types of thermal insulation.

EPS

λ = 0,038 W/mK 

90 mm

PUR/PIR

λ = 0,022 W/mK

50 mm

پشم معدنی
MINERAL WOOL

λ = 0,036 W/mK

80 mm

 

 

 

  پشم سنگ 
 ذوب از اصلح الیاف است که به عمومی نام معدنی پشم

 باال دماي غیرآلی در اکسیدهاي دیگر غیرآلی و هايسنگ
 معدنی، سلولی پشم باز و فیبري ساختار با. شودمی داده

 و صدا عایق به توجه با شما ساختمان انتخاب عالی براي
 داراي حرارتی، براي عایق. است آتش برابر در مقاومت

 یزوسیاناتپلی ا و )PUR( پلی اورتانکمتر از قدرت عایقی
)PIR( است.

 کامال خودکار ما مراکز تولید پانل در ساندویچ در معدنی پشم
 پانل سطح بر عمود موقعیت در آنها الیاف و شود،بریده می

 و افزایش، برابر فشار در پانل مقاومت بنابراین، .گیردمی قرار
.یابدمی بهبود آن مکانیکی مقدار

 مخصوصا معدنی پشم عایق مواد از دهید ترجیح است ممکن
باالیی  صداي عایق به کنید که استفاده هاییساختمان براي
 براي هستند یا سوزيآتش در معرض خطرات یا دارند نیاز

در آنها ذخیره و منفجره  قابل اشتعال مواد که هاییساختمان
.شده است

 

 

 

  (EPS)پلی استایرن منبسط شده 
از  ترموپالستیک و مشتق ماده یکستایرن منبسط شده ایپل

 ساختار که استایرن، مادة خام پلی. است نفت خام
از شود. با بخار آب گرم و منبسط می ابتدا دارد، میکروگرانولی

 استفاده هاگرانولکردن متورم براي آلی، جزءیک  پنتان، گاز
 به استایرن پلی هايگرانول فرایند تورم، از پس. شودمی

گیرند که در آن قالبی را می شکل سخت چسبیده و یکدیگر
ایرن استیپل بلوك، به شدن تبدیل از پس نهایت، در. هستند

آماده  استفاده براي صورت ورق به دادنبا برشمنبسط شده 
.ستا

 این. شودمی هوا جایگزین پنتان گاز فرآیند، این پایان در
 کوچک منافذ با هاگرانول در که خشک، و حرکتبی هواي
 دهدن را میاین امکا EPS هايبه ورق حبس شده است، بسته

.دنباش شما ساختمان براي عالی حرارتی که عایق

 سبک ترین وصرفهبهمقرون )EPS( پلی استایرن منبسط شده
.استهاي حرارتی عایق تمام انواع میان ترین محصول در
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Polyurethane (PUR)

Polyurethane is the rigid foam formed by mixture of 

main components ‘polyol and isocyanate’ with catalyst 

materials under high pressure and special production 

conditions.

Ensuring superior thermal insulation by its closed cell 

structure, polyurethane has high dimensional stability, 

and does not absorb water. It does not create bacteria. 

Its mechanical performance is very high thanks to its 

high compressive strength.

TYPES OF INSULATION USED IN THE SANDWICH PANELS

Polyisocyanurate (PIR)

A new macromolecular structure called 

polyisocyanurate is formed when the main 

components of the polyurethane foam chemically 

react at different mixture quantities. Polyisocyanurate 

rigid foam is the version of polyurethane with higher, 

enhanced fire resistance performance due to the 

difference in its structure. In case of a fire, the 

formation of smoke is very low when compared to 

polyurethane.

انواع
عایقهاي

       مورد استفاده در
ساندویچ پانلها

 

 

(PUR)پلی اوران 

 کردن مخلوط با که است سختی و سفت فوم اورتان پلی
 تحت کاتالیزور مواد با »ایزوسیانات و پلیول« اصلی اجزاي
.شودتشکیل می خاص تولید شرایط و باال فشار

 بستۀ آن، سلولی توسط ساختار برتر حرارتی با تضمین عایق
 را آب و عدي است،چند ب ثبات/پایداري داراي اورتان پلی

 آن کارایی مکانیکی. کندنمی نیز ایجاد باکتري. کندنمی جذب
.باالست بسیار آن سازيهفشرد باالي قدرت لطف به

(PIR) پلی ایزوسیانات 

مخلوط  مقادیر در اورتان پلی فوم اصلی اجزاي که هنگامی
 جدید یک ساختار دهند،می واکنش شیمیایی مختلفشده 

. شودماکرومولکولی به نام پلی ایزوسیانورات تشکیل می
 با اورتان اي از پلیپلی ایزوسیانورات نسخه سفت فوم

. است آن ساختار به دلیل تفاوت آتش برابر مقاومت باالتر در
 اورتان پلی با مقایسه در تشکیل دود سوزي،آتش صورت در

.است کم بسیار

Neda
Pencil
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We are proud to be Turkey’s leading sandwich panel 

manufacturer with our production in 49,000 m2 of 

indoor area in our Mersin and Sakarya factories, 

which are among the most modern sandwich panel 

production facilities in Europe. We fabricate all 

products under the roof of Teknopanel by following 

the developing technology, on automatic and 

continuous lines, and with high quality; and day by 

day, we construct stronger buildings.

We proudly carry the leadership flag of sandwich 

panel production in Turkey with our 350 employees 

and an annual total production of 10 million m2 of 

sandwich panel on 3 production lines at our 

facilities of advanced technology.

Moreover, with the 46,000 m2 of new area in Izmir 

that we added to our structure in 2016, we aim to 

become a global brand by increasing the size of

our plants to 115,000 m2.

پرس تسمه دوبل
Boy Kesim Ünitesi / واحد برش

Soğutma Ünitesi / واحد سرمایش
İstifleme Ünitesi / واحد انبار

Paketleme Ünitesi /واحد بسته بندي
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10
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 هیساندویچ پانل در ترکة پیشرو دکنندیکه تول میکنیافتخار م
مترمربع در  49000 زیربناي به مساحت يدیتولبا مرکز 

ترین مراکز در میان نوینساکاریا و و مرسین کارخانجات 
 ریزرا . تمام محصوالت هستیمپانل در اروپا  چیساندو دیتول

در حال توسعه، در خطوط فناوري از  يرویبا پتکنوپانل سقف 
، زنی . و روز به روزسازیممی باال، تیفیو با کپیوسته،  وخودکار 

.سازیممی يترقدرتمند يهاساختمان

با  هیپانل در ترک چیساندوتولید  پیشتازيبا افتخار پرچم  ما
پانل  چیمتر مربع ساندو ونیلیم 10ۀ ساالن دیو تول کارمند 350

.کنیمۀ خود را حمل میشرفتیپمراکز  در دیخط تول 3در 

، که به زمیرادر  دیجدناحیۀ متر مربع  46000با  ن،یبر ا عالوه
 شیافزاقصد داریم با  م،یاضافه کرد 2016در سال خود  ساختار
 ينام تجار کیمترمربع به  115000به کارخانجات خود اندازه 

.تبدیل شویم یجهان
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Decoiler - دستگاه کویل بازکن
Corona Unit - واحد کرونا

 Roll Forming Machine - دستگاه رول فرمینگ
Mineral Wool Board Feeding System - سیستم تغذیه پشم معدنی

PUR / PIR Foaming System - سیستم تزریق فوم پلی اورتان / پلی ایزوسیانات

1

2

3

4

5

ما در جمع
کارخانه هاي تولیدي

مدرن
    اروپا هستیم

9

10

6

7

8

WE HAVE ONE OF THE MOST MODERN PRODUCTION FACILITIES IN EUROPE
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پانلهاي آکوستیک
ACOUSTIC PANELS

پانل دیواري آکوستیک پیچ مخفی - ساکاریا
Secret Fix Acoustic Wall Panel - Sakarya

پانل دیواري آکوستیک پیچ مخفی - مرسین
Secret Fix Acoustic Wall Panel - Mersin

پانل دیواري آکوستیک استاندارد
Standard Acoustic Wall Panel

پانل سقفی 5 گام آکوستیک
5 Ribs Acoustic Roof Panel

پانلهاي سردخانه اي
COLD STORAGE PANELS

پانل سردخانه اي - ساکاریا
Cold Storage Panel - Sakarya

پانل سردخانه اي - مرسین
Cold Storage Panel - Mersin

ساندویچ پانلهاي آکوستیک و سردخانه اي
ACOUSTIC PANELS and COLD STORAGE PANELS

عایق پلی استایرن منبسط شده
EPS INSULATED
پانل دیواري استاندارد خط دار ریز
Standard Micro Lined Wall Panel

پانل دیواري استاندارد
Standard Wall Panel

عایق پشم معدنی
MINERAL WOOL INSULATED

پانل دیواري پیچ مخفی خط دار ریز - ساکاریا
Secret Fix Micro Lined Wall Panel - Sakarya

پانل دیواري پیچ مخفی - ساکاریا
Secret Fix Wall Panel - Sakarya

پانل دیواري پیچ مخفی خط دار ریز - مرسین
Secret Fix Micro Lined Wall Panel - Mersin
پانل دیواري پیچ مخفی - مرسین
Secret Fix Wall Panel - Mersin

پانل دیواري استاندارد خط دار ریز
Standard Micro Lined Wall Panel

پانل دیواري استاندارد
Standard Wall Panel

عایق پلی اورتان / پلی ایزوسیانات
PUR/PIR INSULATED 

پانل دیواري پیچ مخفی خط دار عمیق - مرسین
Secret Fix Deep Lined Wall Panel - Mersin

پانل دیواري پیچ مخفی خط دار ریز
Secret Fix Micro Lined Wall Panel

پانل دیواري پیچ مخفی
Secret Fix Wall Panel
پانل دیواري استاندارد خط دار عمیق - مرسین
Standard Deep Lined Wall Panel - Mersin

پانل دیواري استاندارد خط دار ریز
Standard Micro Lined Wall Panel

پانل دیواري استاندارد
Standard Wall Panel

ساندویچ پانلهاي دیواري
INSULATED SANDWICH WALL PANELS
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عایق پلی اورتان / پلی ایزوسیانات
PUR/PIR INSULATED

پانل سقفی 3 گام
3 Ribs Roof Panel

پانل سقفی 5 گام
5 Ribs Roof Panel

پانل سقفی 3 گام پیچ مخفی
3 Ribs Secret Fix Roof Panel

پانل سقفی 5 گام پیچ مخفی
5 Ribs Secret Fix Roof Panel

پانل سقفی 5 گام غشایی
5 Ribs Membrane Roof Panel

GRP پانل سقفی 3 گام با ورق
3 Ribs GRP Roof Panel

GRP پانل سقفی 5 گام با ورق
5 Ribs GRP Roof Panel

عایق پشم معدنی
MINERAL WOOL INSULATED

پانل سقفی 5 گام 
5 Ribs Roof Panel

پانل سقفی 5 گام غشایی
5 Ribs Membrane Roof Panel

عایق پلی استایرن منبسط شده
EPS INSULATED

پانل سقفی 3 گام 
3 Ribs Roof Panel

پانل سقفی 5 گام 
5 Ribs Roof Panel

TEKNOPANEL’S SANDWICH PANELS ARE FIT FOR ANY BUILDING

ساندویچ پانلهاي سقفی
INSULATED SANDWICH ROOF PANELS

ساندویچ پانهاي تکنوپانل
براي هرساختمانی   
مناسب هستند             
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حصوالت تکنوپانل
FM مطابق با استانداردهاي تاییدیه

تولید می شوند
Teknopanel products are manufactured in accordance with

FM Approval Standards.
FM Approvals Class 4471 تاییدیه FM کالس 4471

FM استانداردهاي تاییدیه FM Approval Standards

In the international “highly protected risk” title 

insurance sector, FM Global (Factory Mutual Insurance 

Company) is known as the best company of the world, 

specialized primarily in the “protection of damages” for 

big incorporations

Internationally known and accepted FM Approval 

Certificate assures its customers that a product or 

service is objectively tested, and is in accordance with 

the highest international standards.

Teknopanel documented that it complies with the FM 

Approval Standards after long and challenging 

supervision processes, in which we proved the fire 

resistance of our products and satisfied the 

performance, safety, and quality criteria with regards to 

all cases of natural danger.

 

 

 

 »شدهمحافظت اریبس ریسک«عنوان با  مهیبخش ب در
 مشترك مهی(شرکت ب FM Global، یالمللنیب

شرکت جهان شناخته  نی) به عنوان بهترکارخانجات
براي  »خساراتحفاظت از «شود، که عمدتا در یم

تخصص دارد. بزرگهاي شرکت
به شده رفتهیشده و پذشناخته یالمللنیب FM هیدییتا یگواه

یک خدمت  ایمحصول  کیکه دهد تضمین میخود  انیمشتر
 ياستانداردها نیو مطابق با باالترتست شده  ینیبه طور ع

مطابق با تکنوپانل ثابت کرده است که است.  یالمللنیب
و  یطوالن ینظارت يهافرایندپس از  FM یهتایید ياستانداردها

آتش را ثابت و خود به مقاومت محصوالت  ز،یبرانگچالش
را با توجه به همه موارد  تیفیو ک یمنیعملکرد، ا يارهایمع

.میکرد رعایت خطرات طبیعی

 

 

 

 

 

 

تطابق با معیارهاي است که  یالمللنیتنها استاندارد ب نیا
ت او خسار ادهیعابر پ کیآتش، باد، ترافمقاومت در برابر 

 نیاطبق شده  مستند يهاسازد. پانلمیرا برآورده تگرگ 
 شود.یم دهینام»پانلهاي سقفی – 1کالس -  A« استاندارد

 يبرا ازیمورد ن يتمام اجزا استاندارد، الزامات عملکرد نیا
کند.یرا مشخص م ینصب پانل سقف

It is the only international standard that can meet the fire, 
wind, pedestrian traffic, and hail damage resistance criteria. 
The panels documented according to this standard are 
called “A – Class 1 – Roof Panels”.
This standard sets forth the performance requirements of all 
components necessary for roof panel installation.

FM Approvals Class 4880 تاییدیه FM کالس 4880

It evaluates the performances of insulated wall, ceiling, and 
cold storage panels in case of a building fire due to exposure 
to a source of ignition. The panels documented according to 
this standard are called “Class 1 – Fire Degree – Insulated 
Wall Panels”.

FM Approvals Class 4881 تاییدیه FM کالس 4881

 
 
 
 
 

در  اي سردخانهو  یسقفدیواري، هاي پانلعملکرد این مورد، 
 کیساختمان به علت قرار گرفتن در معرض  يسوزصورت آتش

مستندشده بر اساس  يها. پانلکندی میابیارز را منبع اشتعال
دیواري با عایق  يهاپانل –آتش  رتبه – 1کالس «استاندارد  نیا

شود.یم دهینام »حرارتی

 

 

 

 

 
 
 

-در صورت آتش یرونیب يرواید يهاپانلعملکرد  ،استاندارد نیا
کند. یم یابیارز 4880با استفاده از روش استاندارد ي را سوز

در برابر  یرونیب يوارید يهاعملکرد پانل يازهاین ن،یعالوه بر ا
کند، خطراتی محتمل را آزمایش می یعیخطرات مختلف طب

 يها. پانلرهیو غگردباد اثر تگرگ، طوفان،  ،باد يمانند بار باال
 يهاستمیس – 1کالس «، 4881استاندارد بر اساس شده مستند

شود.یم دهینام» یرونیب يوارید
This standard evaluates the performances of outer wall 
panels in case of a fire, by means of the method used in 
Standard 4880. Moreover, it tests the performance 
requirements of the outer wall panels against various natural 
dangers they might incur, such as high wind load, hail effect, 
hurricanes, typhoons, etc. The panels documented according 
to Standard 4881 are called “Class 1 – Outer Wall Systems”.

Neda
Pencil
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%100ساخته شده در ترکیه
با کیفیت بین المللی

100% MADE IN TURKEY WITH INTERNATIONAL QUALITY

گواهینامه مطابقت
با استانداردهاي TSE ترکیه
Certificate of Conformity to TSE Turkish Standards

It indicates that the products of the companies 

entitled to a Production Competence Certificate 

comply with the relevant Turkish standard.

CE گواهینامه
(سازگاري با استانداردهاي اروپا)
CE (Conformity to European Norms) Certificate

It indicates that a product or a group of products 

conform to the main requirements called “product 

directives” created by the European Union with 

regards to the protection of health, safety,

environment and consumer.

 

 

در انطباق کامل با خود را ، ما محصوالت تکنوپانلعنوان  به
 محافظت از ساختمان يبرا یالمللنیب تیفیک ياستانداردها

خودمان،  دیتولجدا از مراکز  ن،ی. عالوه بر اکنیممی دیتولشما 
و  دقتبا نیز کنندگان را نیتامتوسط شده دیمحصوالت تول

که داریم  تیواقع نیبه ا يادیز ه. توجمیکنیانتخاب ماحتیاط 
-تضمین ،ی سازگارالمللنیب يبا استانداردها همه آنها کامال

.باشند منیبادوام و ا ،هاي مربوطنامهیگواهداراي ، شده

شما و ما به احترام آوریم، یبه دست مکه  یفیک یگواه هر
است که ما هر  لیدل نی. به همدهدمان را نشان میوکارکسب

و  هانامهیگواهبه را  يدیجدهاي گواهیتا  میکنیروز تالش م
ما و  يهایگواه دیتوانی. ممیاضافه کنی فیک ياستانداردها

.دیکن مشاهده ریآنها را در ز حاتیتوض

As Teknopanel, we manufacture products that are 

in full compliance with the international quality 

standards to protect your heath and your building. 

Moreover, besides our own production, we pick with 

care and attention the products procured from our 

suppliers. We pay great attention to the fact that 

they are all fully compatible with international 

standards, warranted, certified, durable and safe.

Each quality certificate we obtain is an indicator of 

our respect towards you and our business. That is 

why we strive every day to add new ones to our 

quality certificates and standards. You can view our 

certificates and their explanations below.

يهادهد که محصوالت شرکتینشان ماین گواهی 
مربوط با استاندارد مطابق ،دیتول تیصالح یگواه يدارا
.هستند هیترکدر 

 
 
 
 

از  یگروه ایمحصول  کیدهد که ینشان مگواهی  نیا
 »محصول يهادستورالعمل«به نام  یصلمحصوالت با الزامات ا

، بهداشتیاروپا با توجه به حفاظت  هیاتحادایجادشده توسط 
کننده مطابق است.و مصرف ستیز طیمح ،یمنیا

ISO 9001 گواهینامه مدیریت
ISO 9001 Quality Management Certificate

It certifies that the relevant institution provides its 

products and services with an internationally 

accepted management system, and that its quality 

continuity is under guarantee.

 
 
 
 

محصوالت و خدمات ، مربوطۀ که موسسدهد یمنشان  یگواه نیا
فراهم  یالمللنیبشدة رفتهیپذ تیریمد ستمیس کیخود را با 

است. نیتحت تضمها آن تیفیو تداوم ککنند، می
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The roof of a building is one of the most important 

parts of the architecture of the building, while being 

the part that is affected the most from natural 

conditions such as snow, rain, and storm.

Thanks to Teknopanel’s sandwich roof panels, you 

can ensure thermal, humidity, water, sound insulation 

and fire resistance especially on the roof claddings 

of industrial buildings. Therefore, you make your 

building stronger against tough natural conditions.

According to the needs investors and designers feel 

for the buildings, Teknopanel produces PUR, PIR, 

Mineral Wool and EPS insulated roof panels in 3 and 

5 rib forms, and with standard and hidden screwed 

options. In its product range, it offers membraned 

roof panels for low-slope terrace roofs, and GRP 

roof panels for modern animal and poultry husband-

ry facilities. 

 

 

 

 يمعمار يهابخش نیتراز مهم یکیساختمان  کی سقف
مانند  یعیطب طیاست که از شرا یبخشو ساختمان است، 

.بیندخسارت را می شتریطوفان ب برف، باران و

به عایق  دیتوانیمتکنوپانل،  یسقفبه لطف ساندویچ پانل 
مقاومت در برابر آتش به  رطوبت، آب، صدا و ،یحرارت

 نانیاطم یصنعت يهاساختمان یسقف يهادر روکش ژهیو
 طیساختمان خود را در برابر شرا ن،ی. بنابرادیحاصل کن
.دیکنیم تیتقو یعیسخت طب

ها، ساختماندر گذاران و طراحان هیسرما يازهاینر اساس ب
پلی  ،)PUR( پلی اورتان عایق با هاي سقفیتکنوپانل پانل
پلی استایرن  و یمعدن هاي، پشم)PIR( ایزوسیانات 

و با گام،  5و  3 يهاشکلرا در  )EPS( منبسط شده 
کند. در یمتولید  پیچ مخفیدارد و استان يهانهیگز

 يبراغشایی  یسقف يهامحصوالت خود، پانلة محدود
 GRP با ورق یسقف يهاو پانل شیب،تراس کم يهاسقف

دهد.یارائه منوین را  يو مرغدارمراکز دامداري  يبرا
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ساندویچ پانلهاي سقفی
INSULATED SANDWICH ROOF PANELS
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ساندویچ پانلهاي سقفی
با عایق پلی اورتان / پلی ایزوسیانات

PUR / PIR INSULATED SANDWICH ROOF PANELS

You can ensure perfect thermal insulation on your 

buildings with Teknopanel’s PUR insulated airtight 

sandwich roof panels. In order to ensure that your 

building has is fire resistant, you can choose PIR, 

the FM approved insulation alternative to PUR with 

a higher fire resistance performance.

Creating energy-efficient, comfortable and reliable 

environments, PUR and PIR insulated Teknopanel 

Sandwich Roof Panels that are in compliance with 

international standards allow the desired spans to 

be securely loaded with their 3 and 5 rib forms.

Teknopanel offers both aesthetic and smart 

solutions for your buildings thanks to its sandwich 

roof panels produced in thicknesses ranging from

40 mm to 200 mm and in a wide range of colors.

 

 

 

ساندویچ با  خود ندر ساختمارا کامل  یحرارت قیعا دیتوانیم
تکنوپانل  )PUR( پلی اورتان عایقبا هوابند  یسقفهاي پانل

ساختمان شما در برابر  نکهیاز ا نانیاطمبراي . دیکنتضمین 
را  )PIR( عایق پلی ایزوسیانات دیتوانی، مباشد آتش مقاوم
 پلی اورتان جایگزین FMشده تایید قیعاکه  د،یانتخاب کن

)PUR( است در برابر آتش مقاومت باال با.

و قابل  ی، راحتاز نظر انرژي کارآمد يهاطیمح جادیابا 
با عایق پلی  ی تکنوپانلسقف يهاپانلساندویچ  نان،یاطم

 ياستانداردهابا که  )PIR( پلی ایزوسیانات و )PUR( اورتان
در که کند این امکان را فراهم میمطابقت دارند،  یالمللنیب

 يریبارگ منیبه صورت اگام  5و  3 يهاشکلبا مدنظر  قسمت
شوند.

در  دشدهیتول یسقف يهاتکنوپانل به لطف ساندویچ پانل
از  ياگسترده فیو در ط متریلیم 200تا  40 نیب يهاضخامت

 ساختمان يبرارا  ياو هوشمندانه بایز يهاحلها، راهرنگ
دهد.یارائه م شما
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Quality Certificates گواهینامه هاي کیفیت

32 mm

d

1000 mm

500 mm

* محاسبات بر اساس TS EN 14509 انجام گرفته است.
Calculated according to TS EN 14509.

** براي دیگر مقادیر ضخامتها لطفا با تکنوپانل تماس حاصل فرمایید.
For further thickness options please contact Teknopanel.

Physical Data ویژگیهاي فیزیکی

RP-3S

RI-3S

طول بیشینه
Max. Length

* ضریب انتقال حرارت
Heat Transfer Coefficient

d
mm

mU
W/m2K

R
m2K/W

t
Ne

mm
t

Ni
mm

0,45

0,50

0,60

0,70

0,80

0,35

0,40

0,45

0,50

0,60

0,70

0,80

15

طول کمینه
Min. Length

m

2

40

50

60

70

75

80

100

120

150

180

200

2,03

2,48

2,94

3,39

3,62

3,85

4,75

5,65

7,01

8,37

9,27

0,49

0,40

0,34

0,29

0,28

0,26

0,21

0,18

0,14

0,12

0,11

مقادیر توسط TİCEM İleri Yapı Teknolojileri محاسبه شده است.
The values have been calculated by TİCEM İleri Yapı Teknolojileri.

لطفا براي پانلهایی که در جدول بارگذاري به آنها اشاره نشده با تکنوپانل تماس حاصل فرمایید.
Please contact Teknopanel for the panels that are not shown at load table.

محاسبات بر اساس TS EN 14509 انجام گرفته است.
Calculated according to TS EN 14509.

وزن خودي، بار زنده، بار باد و تغییرات حرارتی
(t=20˚C∆) در محاسبات مورد توجه قرار گرفته است.

Self weight, live load, wind load and temperature difference are taken into consideration.

خیز مجازL/200 می باشد.
L/200 is used as deflection limit. 

Load Table جدول بارگذاري

ورق بیرونی
Outer Sheet

mm

ورق داخلی
Inner Sheet

mm

ضخامت عایق
Core Thickness

mm

RP-3S / RI-3S
پانل سقفی 3 گام با عایق پلی اورتان / پلی ایزوسیانات

PUR / PIR INSULATED 3 RIBS ROOF PANEL

0,40 0,50

40

50

60

70

75

80

100

120

150

180

200

290

353

403

446

466

485

552

613

694

768

814

169

211

246

277

291

305

355

399

458

509

540

121

152

179

203

214

225

263

296

338

373

394

94

119

141

160

168

177

206

230

261

285

300

70

86

102

119

127

135

166

185

207

225

235

1.001.502.50 2.003.00

 Multi Span چند دهانه اي
Uniformly Distributed Loads بار گسترده یکنواخت

(kg/m2)

Span (m) طول دهانه

Application Areas مکانهاي مورد کاربرد

محصول
Product

ضخامت عایق
Core Thickness

** ضخامت ورق بیرونی
Outer Sheet Thickness

** ضخامت ورق داخلی
Inner Sheet Thickness

* مقاومت حرارتی
Thermal Resistance
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گام 3ورق بیرونی به شکل   
هاي انتخابی ینه ورق گالوانیزه پیش رنگ شده یا آلومینیوم به عنوان گز 

ورقهاي داخلی و بیرونی
تولید با گزینه هاي انتخابی متنوع براي رنگ 
درصد 5کاربرد در سقفهاي با شیب بیش از  
TS EN 13501-1عملکرد در مقابل آتش بر اساس  

B-s2;d0 ) براي پانلهاي سقفی با عایق پلی اورتانPUR(  
     B-s1;d0 ی ایزوسیانات (براي پانلهاي سقفی با عایق پلPIR(  

متر 15متر الی  2  انعطاف پذیري تولید در هر طول خواسته شده بین 
گزینه هاي انتخابی براي ضخامت هسته 

  میلیمتر 40-50-60-70-75-80-100-120-150-180-200     
  49/0الی  11/0در محدوده  Uر یمقاد TS EN 14509براساس استاندارد  

K2W/m ار دارند بسته به ضخامت پانل قر
) در کنار عایقهاي EPSعایق پلی استایرن منبسط شده ( امکان انتخاب 

)PIR) و پلی ایزوسیانات (PURپلی اورتان (
ISO  ،TSE  ،CEگواهینامه هاي کیفیت  

  تولید در کارخانه هاي مرسین و ساکاریا 

PUR/PIR ساندویچ پانلهاي سقفی با عایق
PUR / PIR INSULATED SANDWICH ROOF PANELS

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

RP-3S / RI-3S

پانل سقفی 3 گام با عایق
پلی اورتان / پلی ایزوسیانات

PUR / PIR INSULATED 3 RIBS ROOF PANEL

Product Features ویژگیهاي محصول
• 3 ribs profiled outer sheet

• Prepainted galvanized steel or aluminum inner and

  outer sheet alternatives 

• Production in various color options

• Application on roofs with a slope higher than 5%

• Fire performance according to TS EN 13501-1

  B-s2; d0 for PUR insulated roof panels,

  B-s1; d0 for PIR insulated roof panels

• Production flexibility at any ordered length between

  2 m - 15 m

• Core thickness options 40-50-60-70-75-80-100-

  120-150-180-200 mm

• According to TS EN 14509, U values range between

  0,49 – 0,11 W/m2K depending on the panel thickness

• EPS insulation alternative besides PUR and PIR

  insulation

• ISO, TSE, CE quality certificates

• Production at the factories in Mersin and Sakarya



Insulated Sandwich Roof Panels / 42ساندویچ پانهاي سقفی

32 mm

d

1000 mm

250 mm

Quality Certificates گواهینامه هاي کیفیت

Application Areas مکانهاي مورد کاربرد

* محاسبات بر اساس TS EN 14509 انجام گرفته است.
Calculated according to TS EN 14509.

** براي دیگر مقادیر ضخامتها لطفا با تکنوپانل تماس حاصل فرمایید.
For further thickness options please contact Teknopanel.

Physical Data ویژگیهاي فیزیکی

RP-5S

RI-5S

طول بیشینه
Max. Length

* ضریب انتقال حرارت
Heat Transfer Coefficient

d
mm

mU
W/m2K

R
m2K/W

t
Ne

mm
t

Ni
mm

0,45

0,50

0,60

0,70

0,80

0,35

0,40

0,45

0,50

0,60

0,70

0,80

15

طول کمینه
Min. Length

m

2

40

50

60

70

75

80

100

120

150

180

200

2,03

2,48

2,94

3,39

3,62

3,85

4,75

5,65

7,01

8,37

9,27

0,49

0,40

0,34

0,29

0,28

0,26

0,21

0,18

0,14

0,12

0,11

مقادیر توسط TİCEM İleri Yapı Teknolojileri محاسبه شده است.
The values have been calculated by TİCEM İleri Yapı Teknolojileri.

لطفا براي پانلهایی که در جدول بارگذاري به آنها اشاره نشده با تکنوپانل تماس حاصل فرمایید.
Please contact Teknopanel for the panels that are not shown at load table.

محاسبات بر اساس TS EN 14509 انجام گرفته است.
Calculated according to TS EN 14509.

وزن خودي، بار زنده، بار باد و تغییرات حرارتی
(t=20˚C∆) در محاسبات مورد توجه قرار گرفته است.

Self weight, live load, wind load and temperature difference are taken into consideration.

خیز مجازL/200 می باشد.
L/200 is used as deflection limit. 

Load Table جدول بارگذاري

ورق بیرونی
Outer Sheet

mm

ورق داخلی
Inner Sheet

mm

ضخامت عایق
Core Thickness

mm

RP-5S / RI-5S
پانل سقفی 5 گام با عایق پلی اورتان / پلی ایزوسیانات

PUR / PIR INSULATED 5 RIBS ROOF PANEL

0,40 0,50

40

50

60

70

75

80

100

120

150

180

200

434

527

600

660

688

713

805

886

994

1093

1119

241

300

349

391

411

430

498

558

640

712

757

167

211

248

281

296

311

364

411

472

525

557

128

152

173

193

203

214

256

298

361

406

429

86

102

119

135

144

152

186

220

272

323

340

1.001.502.50 2.003.00

 Multi Span چند دهانه اي
Uniformly Distributed Loads بار گسترده یکنواخت

(kg/m2)

Span (m) طول دهانه

محصول
Product

ضخامت عایق
Core Thickness

** ضخامت ورق بیرونی
Outer Sheet Thickness

** ضخامت ورق داخلی
Inner Sheet Thickness

* مقاومت حرارتی
Thermal Resistance
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RP-5S / RI-5S

Product Features ویژگیهاي محصول

پانل سقفی 5 گام با عایق
پلی اورتان / پلی ایزوسیانات

PUR / PIR INSULATED 5 RIBS ROOF PANEL

PUR/PIR ساندویچ پانلهاي سقفی با عایق
PUR / PIR INSULATED SANDWICH ROOF PANELS

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

گام 5ورق بیرونی به شکل 
هاي انتخابی ورق گالوانیزه پیش رنگ شده یا آلومینیوم به عنوان گزینه 

ورقهاي داخلی و بیرونی
تولید با گزینه هاي انتخابی متنوع براي رنگ

درصد 5کاربرد در سقفهاي با شیب بیش از 
TS EN 13501-1عملکرد در مقابل آتش بر اساس 

B-s2;d0 اي سقفی با عایق پلی اورتان (براي پانلهPUR(  
B-s1;d0 ) براي پانلهاي سقفی با عایق پلی ایزوسیاناتPIR(  

متر 15متر الی  2  انعطاف پذیري تولید در هر طول خواسته شده بین
گزینه هاي انتخابی براي ضخامت هسته

  میلیمتر 40-50-60-70-75-80-100-120-150-180-200
  49/0الی  11/0در محدوده  Uر یمقاد TS EN 14509 براساس استاندارد

K2W/m  بسته به ضخامت پانل قرار دارند
) در EPSعایق پشم معدنی و پلی استایرن منبسط شده ( امکان انتخاب

*)PIR) و پلی ایزوسیانات (PURکنار عایقهاي پلی اورتان (

*FM و گواهینامه تاییدیه ISO  ،TSE  ،CEگواهینامه هاي کیفیت 

  تولید در کارخانه هاي مرسین و ساکاریا

• 5 ribs profiled outer sheet

• Prepainted galvanized steel or aluminum inner and

  outer sheet alternatives

• Production in various color options

• Application on roofs with a slope higher than 5%

• Fire performance according to TS EN 13501-1,

  B-s2; d0 for PUR insulated roof panels,

  B-s1; d0 for PIR insulated roof panels

• Production flexibility at any ordered length between

  2 m - 15 m

• Core thickness options 40-50-60-70-75-80-100-

  120-150-180-200 mm

• According to TS EN 14509, U values range between

  0,49 – 0,11 W/m2K depending on the panel thickness

• Mineral Wool and EPS insulation alternatives

  besides PUR and PIR* insulation

• ISO, TSE, CE quality certificates and

 FM Approval Certificate*

• Production at the factories in Mersin and Sakarya
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40 mm

d

1000 mm

500 mm

Application Areas مکانهاي مورد کاربرد

Quality Certificates گواهینامه هاي کیفیت

* محاسبات بر اساس TS EN 14509 انجام گرفته است.
Calculated according to TS EN 14509.

** براي دیگر مقادیر ضخامتها لطفا با تکنوپانل تماس حاصل فرمایید.
For further thickness options please contact Teknopanel.

Physical Data ویژگیهاي فیزیکی

RP-3H

RI-3H

طول بیشینه
Max. Length

* ضریب انتقال حرارت
Heat Transfer Coefficient

d
mm

mU
W/m2K

R
m2K/W

t
Ne

mm
t

Ni
mm

0,45

0,50

0,60

0,70

0,35

0,40

0,45

0,50

0,60

0,70

0,80

15

طول کمینه
Min. Length

m

2

40

50

60

70

75

80

100

120

150

180

200

1,93

2,41

2,89

3,34

3,57

3,80

4,71

5,64

7,01

8,37

9,27

0,52

0,42

0,35

0,30

0,28

0,26

0,21

0,18

0,14

0,12

0,11

مقادیر توسط TİCEM İleri Yapı Teknolojileri محاسبه شده است.
The values have been calculated by TİCEM İleri Yapı Teknolojileri.

لطفا براي پانلهایی که در جدول بارگذاري به آنها اشاره نشده با تکنوپانل تماس حاصل فرمایید.
Please contact Teknopanel for the panels that are not shown at load table.

محاسبات بر اساس TS EN 14509 انجام گرفته است.
Calculated according to TS EN 14509.

وزن خودي، بار زنده، بار باد و تغییرات حرارتی
(t=20˚C∆) در محاسبات مورد توجه قرار گرفته است.

Self weight, live load, wind load and temperature difference are taken into consideration.

خیز مجازL/200 می باشد.
L/200 is used as deflection limit. 

Load Table جدول بارگذاري

ورق بیرونی
Outer Sheet

mm

ورق داخلی
Inner Sheet

mm

ضخامت عایق
Core Thickness

mm

0,40 0,50

40

50

60

70

75

80

100

120

150

180

200

370

481

563

629

658

684

777

857

960

1054

1104

201

266

318

362

382

400

468

527

606

677

720

137

184

223

256

272

287

340

386

447

501

533

104

141

172

199

211

223

266

303

351

392

416

84

111

128

144

153

161

195

230

282

315

333

1.001.502.50 2.003.00

 Multi Span چند دهانه اي
Uniformly Distributed Loads بار گسترده یکنواخت

(kg/m2)

Span (m) طول دهانه

محصول
Product

ضخامت عایق
Core Thickness

** ضخامت ورق بیرونی
Outer Sheet Thickness

** ضخامت ورق داخلی
Inner Sheet Thickness

* مقاومت حرارتی
Thermal Resistance

پانل سقفی3 گام پیچ مخفی با عایق 
پلی اورتان / پلی ایزوسیانات

PUR / PIR INSULATED 3 RIBS SECRET FIX ROOF PANEL
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RP-3H / RI-3H

پانل سقفی 3 گام
پیچ مخفی با عایق

پلی اورتان / پلی ایزوسیانات
PUR / PIR INSULATED 3 RIBS SECRET FIX ROOF PANEL

43

PUR/PIR ساندویچ پانلهاي سقفی با عایق
PUR / PIR INSULATED SANDWICH ROOF PANELS

Product Features ویژگیهاي محصول
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

 
گام 3ورق بیرونی به شکل  
هاي انتخابی ورق گالوانیزه پیش رنگ شده یا آلومینیوم به عنوان گزینه  

ورقهاي داخلی و بیرونی
تولید با گزینه هاي انتخابی متنوع براي رنگ 
درصد 5کاربرد در سقفهاي با شیب بیش از  
امکان پیچ کاري از گام میانی 
کالهک پوششی براي گام میانیامکان انتخاب پروفیل  
نفوذناپذیري کامل محل قرارگیري پروفیل کالهک روي پیچهاي اتصال  
TS EN 13501-1عملکرد در مقابل آتش بر اساس  

B-s2;d0 ) براي پانلهاي سقفی با عایق پلی اورتانPUR(  
B-s1;d0 ) براي پانلهاي سقفی با عایق پلی ایزوسیاناتPIR(  

متر 15متر الی  2  ي تولید در هر طول خواسته شده بینانعطاف پذیر 
گزینه هاي انتخابی براي ضخامت هسته 

  میلیمتر 40-50-60-70-75-80-100-120-150-180-200
  52/0الی  14/0در محدوده  Uر یمقاد TS EN 14509براساس استاندارد  

K2W/m  بسته به ضخامت پانل قرار دارند
)PIR) و پلی ایزوسیانات (PURپلی اورتان ( عایقهايامکان انتخاب  
ISO  ،TSE  ،CEگواهینامه هاي کیفیت  

  ساکاریا تولید در کارخانه 

• 3 ribs profiled outer sheet

• Prepainted galvanized steel or aluminum inner and

  outer sheet alternatives

• Production in various color options

• Application on roofs with a slope higher than 5%

• Possibility to screw from the middle rib

• Optional middle cap profile

• Full impermeability via the cap profile placed on

  the connecting screws

• Fire performance according to TS EN 13501-1,

  B-s2; d0 for PUR insulated roof panels,

  B-s1; d0 for PIR insulated roof panels

• Production flexibility at any ordered length between

  2 m - 15 m

• Core thickness options 40-50-60-70-75-80-100-

  120-150-180-200 mm

• According to TS EN 14509, U values range between

  0,52 – 0,14 W/m2K depending on the panel thickness

• PUR and PIR insulation alternative

• ISO, TSE, CE quality certificates

• Production at Sakarya factory
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* محاسبات بر اساس TS EN 14509 انجام گرفته است.
Calculated according to TS EN 14509.

** براي دیگر مقادیر ضخامتها لطفا با تکنوپانل تماس حاصل فرمایید.
For further thickness options please contact Teknopanel.

Physical Data ویژگیهاي فیزیکی

RP-5H

RI-5H

طول بیشینه
Max. Length

* ضریب انتقال حرارت
Heat Transfer Coefficient

d
mm

mU
W/m2K

R
m2K/W

t
Ne

mm
t

Ni
mm

0,45

0,50

0,60

0,70

0,35

0,40

0,45

0,50

0,60

0,70

0,80

15

طول کمینه
Min. Length

m

2

40

50

60

70

75

80

100

120

150

180

200

1,93

2,41

2,89

3,34

3,57

3,80

4,71

5,64

7,01

8,37

9,27

0,52

0,42

0,35

0,30

0,28

0,26

0,21

0,18

0,14

0,12

0,11

مقادیر توسط TİCEM İleri Yapı Teknolojileri محاسبه شده است.
The values have been calculated by TİCEM İleri Yapı Teknolojileri.

لطفا براي پانلهایی که در جدول بارگذاري به آنها اشاره نشده با تکنوپانل تماس حاصل فرمایید.
Please contact Teknopanel for the panels that are not shown at load table.

محاسبات بر اساس TS EN 14509 انجام گرفته است.
Calculated according to TS EN 14509.

وزن خودي، بار زنده، بار باد و تغییرات حرارتی
(t=20˚C∆) در محاسبات مورد توجه قرار گرفته است.

Self weight, live load, wind load and temperature difference are taken into consideration.

خیز مجازL/200 می باشد.
L/200 is used as deflection limit. 

Load Table جدول بارگذاري

ورق بیرونی
Outer Sheet

mm

ورق داخلی
Inner Sheet

mm

ضخامت عایق
Core Thickness

mm

0,40 0,50

40

50

60

70

75

80

100

120

150

180

200

495

632

733

814

850

882

996

1043

1067

1085

1093

263

342

405

458

483

505

587

657

736

743

747

176

233

280

321

339

357

421

477

552

565

567

132

177

207

228

238

249

291

333

396

456

457

106

123

139

156

164

173

207

241

293

346

381

1.001.502.50 2.003.00

 Multi Span چند دهانه اي
Uniformly Distributed Loads بار گسترده یکنواخت

(kg/m2)

Span (m) طول دهانه

محصول
Product

ضخامت عایق
Core Thickness

** ضخامت ورق بیرونی
Outer Sheet Thickness

** ضخامت ورق داخلی
Inner Sheet Thickness

* مقاومت حرارتی
Thermal Resistance

پانل سقفی5 گام پیچ مخفی با عایق 
پلی اورتان / پلی ایزوسیانات

PUR / PIR INSULATED 5 RIBS SECRET FIX ROOF PANEL

1000 mm

250 mm

40 mm

d

Application Areas مکانهاي مورد کاربرد

Quality Certificates گواهینامه هاي کیفیت
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PUR/PIR ساندویچ پانلهاي سقفی با عایق
PUR / PIR INSULATED SANDWICH ROOF PANELS

Product Features ویژگیهاي محصول

پانل سقفی 5 گام
پیچ مخفی با عایق

پلی اورتان / پلی ایزوسیانات
PUR / PIR INSULATED 5 RIBS SECRET FIX ROOF PANEL

RP-5H / RI-5H

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

گام 5ورق بیرونی به شکل  
هاي انتخابی ورق گالوانیزه پیش رنگ شده یا آلومینیوم به عنوان گزینه  

ورقهاي داخلی و بیرونی
تولید با گزینه هاي انتخابی متنوع براي رنگ 
درصد 5کاربرد در سقفهاي با شیب بیش از  
امکان پیچ کاري از گام میانی 
شی براي گام میانیامکان انتخاب پروفیل کالهک پوش 
نفوذناپذیري کامل محل قرارگیري پروفیل کالهک روي پیچهاي اتصال  
TS EN 13501-1عملکرد در مقابل آتش بر اساس  

B-s2;d0 ) براي پانلهاي سقفی با عایق پلی اورتانPUR(  
B-s1;d0 ) براي پانلهاي سقفی با عایق پلی ایزوسیاناتPIR(  

متر 15متر الی  2  ر هر طول خواسته شده بینانعطاف پذیري تولید د 
گزینه هاي انتخابی براي ضخامت هسته 

  میلیمتر 40-50-60-70-75-80-100-120-150
  52/0الی  14/0در محدوده  Uر یمقاد TS EN 14509براساس استاندارد  

K2W/m  بسته به ضخامت پانل قرار دارند
)PIRو پلی ایزوسیانات ( )PURعایقهاي پلی اورتان (امکان انتخاب  
ISO  ،TSE  ،CEگواهینامه هاي کیفیت  

  ساکاریا تولید در کارخانه 

• 5 ribs profiled outer sheet

• Prepainted galvanized steel or aluminum inner and

  outer sheet alternatives

• Production in various color options

• Application on roofs with a slope higher than 5%

• Possibility to screw from the middle rib

• Optional middle cap profile

• Full impermeability via the cap profile placed on

  the connecting screws

• Fire performance according to TS EN 13501-1,

  B-s2; d0 for PUR insulated roof panels,

  B-s1; d0 for PIR insulated roof panels

• Production flexibility at any ordered length between

  2 m - 15 m

• Core thickness options 40-50-60-70-75-80-100-

  120-150 mm

• According to TS EN 14509, U values range between

  0,52 – 0,14 W/m2K depending on the panel thickness

• PUR and PIR insulation alternative

• ISO, TSE, CE quality certificates

• Production at Sakarya factory
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Load Table جدول بارگذاري

ورق داخلی
Inner Sheet

mm

پلی اورتان / پلی ایزوسیانات
پانل سقفی 5 گام غشایی با عایق

PUR / PIR INSULATED 5 RIBS MEMBRANE ROOF PANEL

0,50

0,60

0,70

0,80

202

242

281

321

131

161

188

214

99

121

141

161

80

96

112

129

67

81

94

106

1.001.502.50 2.003.00

 Multi Span چند دهانه اي
Uniformly Distributed Loads بار گسترده یکنواخت

(kg/m2)

Span (m) طول دهانه

32 mm

d

1000 mm

250 mm

1070 mm

Application Areas مکانهاي مورد کاربرد

Quality Certificates گواهینامه هاي کیفیت

* محاسبات بر اساس TS EN 14509 انجام گرفته است.
Calculated according to TS EN 14509.

** براي دیگر مقادیر ضخامتها لطفا با تکنوپانل تماس حاصل فرمایید.
For further thickness options please contact Teknopanel.

Physical Data ویژگیهاي فیزیکی

RP-5SM

RI-5SM

طول بیشینه
Max. Length

* ضریب انتقال حرارت
Heat Transfer Coefficient

d
mm

mU
W/m2K

R
m2K/W

t
Ne

mm
t

Ni
mm

1,20

1,50

0,50

0,60

0,70

0,80

12

طول کمینه
Min. Length

m

2

40

50

60

70

75

80

100

120

150

180

200

2,04

2,50

2,95

3,41

3,63

3,86

4,76

5,66

7,02

8,38

9,29

0,49

0,40

0,34

0,29

0,28

0,26

0,21

0,18

0,14

0,12

0,11

محصول
Product

ضخامت عایق
Core Thickness

** ضخامت ورق بیرونی
Outer Sheet Thickness

** ضخامت ورق داخلی
Inner Sheet Thickness

* مقاومت حرارتی
Thermal Resistance

مقادیر توسط TİCEM İleri Yapı Teknolojileri محاسبه شده است.
The values have been calculated by TİCEM İleri Yapı Teknolojileri.

لطفا براي پانلهایی که در جدول بارگذاري به آنها اشاره نشده با تکنوپانل تماس حاصل فرمایید.
Please contact Teknopanel for the panels that are not shown at load table.

محاسبات بر اساس TS EN 14509 انجام گرفته است.
Calculated according to TS EN 14509.

وزن خودي، بار زنده، بار باد و تغییرات حرارتی
(t=20˚C∆) در محاسبات مورد توجه قرار گرفته است.

Self weight, live load, wind load and temperature difference are taken into consideration.

خیز مجازL/200 می باشد.
L/200 is used as deflection limit. 
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PUR/PIR ساندویچ پانلهاي سقفی با عایق
PUR / PIR INSULATED SANDWICH ROOF PANELS

Product Features ویژگیهاي محصول

RP-5SM / RI-5SM

•

•

•

•

•

  
 

•

•

•

•

•

•

گام 5داخلی به شکل ورق  
PVCورق داخلی گالوانیزه پیش رنگ شده و ورق بیرونی غشاي  

می باشد
تولید با گزینه هاي انتخابی متنوع براي رنگ 
درصد 5از  مسطح و سقفهاي با شیب کمتر کاربرد در سقفهاي 
TS EN 13501-1عملکرد در مقابل آتش بر اساس  

B-s2;d0 ) براي پانلهاي سقفی با عایق پلی اورتانPUR(  
B-s1;d0 ) براي پانلهاي سقفی با عایق پلی ایزوسیاناتPIR(  

متر 12متر الی  2  انعطاف پذیري تولید در هر طول خواسته شده بین 
گزینه هاي انتخابی براي ضخامت هسته 

  یلیمترم 40-50-60-70-75-80-100-120-150-180-200
  میلیمتر 5/1میلیمتر یا  PVC 2/1گزینه هاي انتخابی ضخامت غشاي  
  49/0الی  11/0در محدوده  Uر یمقاد TS EN 14509براساس استاندارد  

K2W/m  بسته به ضخامت پانل قرار دارند
) و PURعایقهاي پلی اورتان (امکان انتخاب عایق پشم معدنی در کنار  

)PIRپلی ایزوسیانات (
  ساکاریا در کارخانه هاي مرسین و تولید 

پانل سقفی 5 پانل سقفی 5 گام
غشایی با عایق

پلی اورتان / پلی ایزوسیانات
PUR / PIR INSULATED 5 RIBS MEMBRANE ROOF PANEL

• 5 ribs profiled inner sheet

• Inner sheet is prepainted galvanized steel, outer

  sheet is PVC Membrane

• Production in various color options

• Application of flat roofs and roofs with a slope

  lower than 5%

• Fire performance according to TS EN 13501-1,

  B-s2; d0 for PUR insulated roof panels,

  B-s1; d0 for PIR insulated roof panels

• Production flexibility at any ordered length between

  2 m - 12 m

• Core thickness options 40-50-60-70-75-80-100-

  120-150-180-200 mm

• PVC Membrane thickness options 1,20 mm or 1,50 mm

• According to TS EN 14509, U values range between

  0,49 – 0,11 W/m2K depending on the panel thickness

• Mineral Wool insulation alternative besides PUR

  and PIR insulation

• Production at the factories in Mersin and Sakarya
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ورق بیرونی
Outer Sheet

mm

ورق داخلی
GRP Sheet

mm

ضخامت عایق
Core Thickness

mm

پانل سقفی 3 گام با ورق GRP و عایق 
پلی اورتان / پلی ایزوسیانات

PUR / PIR INSULATED 3 RIBS GRP ROOF PANEL

0,70 0,50

40

50

60

70

75

80

100

120

150

180

200

98

140

189

237

252

276

343

456

529

597

638

 

60

83

110

121

132

186

215

251

283

308

 

 

 

 

51

56

85

99

116

130

138

 

 

 

 

 

 

60

69

82

92

101

 

 

 

 

 

 

 

52

61

68

74

1.001.502.50 2.003.00

 Multi Span چند دهانه اي
Uniformly Distributed Loads بار گسترده یکنواخت

(kg/m2)

Span (m) طول دهانه

32 mm

d

1000 mm

500 mm

1020 mm

Application Areas مکانهاي مورد کاربرد

Quality Certificates گواهینامه هاي کیفیت

* محاسبات بر اساس TS EN 14509 انجام گرفته است.
Calculated according to TS EN 14509.

** براي دیگر مقادیر ضخامتها لطفا با تکنوپانل تماس حاصل فرمایید.
For further thickness options please contact Teknopanel.

Physical Data ویژگیهاي فیزیکی

RP-3SC 

RI-3SC

طول بیشینه
Max. Length

* ضریب انتقال حرارت
Heat Transfer Coefficient

d
mm

mU
W/m2K

R
m2K/W

t
Ne

mm
t

Ni
mm

0,45

0,50

0,60

0,70

0,80

0,70

1,00
12

طول کمینه
Min. Length

m

2

40

50

60

70

75

80

100

120

150

180

200

2,03

2,48

2,94

3,39

3,62

3,85

4,75

5,65

7,01

8,37

9,27

0,49

0,40

0,34

0,30

0,28

0,26

0,21

0,18

0,14

0,12

0,11

محصول
Product

ضخامت عایق
Core Thickness

** ضخامت ورق بیرونی
Outer Sheet Thickness

** ضخامت ورق داخلی
Inner Sheet Thickness

* مقاومت حرارتی
Thermal Resistance

Load Table جدول بارگذاري

مقادیر توسط TİCEM İleri Yapı Teknolojileri محاسبه شده است.
The values have been calculated by TİCEM İleri Yapı Teknolojileri.

لطفا براي پانلهایی که در جدول بارگذاري به آنها اشاره نشده با تکنوپانل تماس حاصل فرمایید.
Please contact Teknopanel for the panels that are not shown at load table.

محاسبات بر اساس TS EN 14509 انجام گرفته است.
Calculated according to TS EN 14509.

وزن خودي، بار زنده، بار باد و تغییرات حرارتی
(t=20˚C∆) در محاسبات مورد توجه قرار گرفته است.

Self weight, live load, wind load and temperature difference are taken into consideration.

خیز مجازL/200 می باشد.
L/200 is used as deflection limit. 
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PUR/PIR ساندویچ پانلهاي سقفی با عایق
PUR / PIR INSULATED SANDWICH ROOF PANELS

Product Features ویژگیهاي محصول

پانل سقفی 3 گام
با ورق GRP و عایق

پلی اورتان / پلی ایزوسیانات
PUR / PIR INSULATED 3 RIBS GRP ROOF PANEL

RP-3SC / RI-3SC

•

•

•

•

•

  

•

•

•

•

•

•

•

 
گام 3بیرونی به شکل ورق  
و ورق بیرونی گالوانیزه پیش رنگ شده یا  GRPرق داخلی از نوع و 

آلومینیوم می باشد
تولید با گزینه هاي انتخابی متنوع براي رنگ 
درصد 5از  با شیب بیش کاربرد در سقفهاي 
قابل استفاده در مراکز دامپروري و مرغداري نوین، و محیطهایی که به  

رندمقاومت در برابر مواد شیمیایی نیاز دا
TS EN 13501-1عملکرد در مقابل آتش بر اساس  

B-s2;d0 ) براي پانلهاي سقفی با عایق پلی اورتانPUR(  
B-s1;d0 ) براي پانلهاي سقفی با عایق پلی ایزوسیاناتPIR(  

متر 12متر الی  2  انعطاف پذیري تولید در هر طول خواسته شده بین 
گزینه هاي انتخابی براي ضخامت هسته 

  میلیمتر 40-50-60-70-75-80-100-120-150-180-200
  میلیمتر 1میلیمتر الی  7/0مابین  GRPگزینه هاي انتخابی ضخامت ورق  
  49/0الی  11/0در محدوده  Uر یمقاد TS EN 14509براساس استاندارد  

K2W/m  بسته به ضخامت پانل قرار دارند
)PIRپلی ایزوسیانات () و PURعایقهاي پلی اورتان (امکان انتخاب  
  ساکاریا تولید در کارخانه هاي مرسین و 

• 3 ribs profiled outer sheet

• Inner sheet is GRP, outer sheet is prepainted

  galvanized steel or aluminum

• Production in various color options

• Application on roofs with a slope higher than 5%

• Possibility to use at modern animal and poultry

  husbandry facilities, and environments requiring

  chemical resistance

• Fire performance according to TS EN 13501-1,

  B-s2; d0 for PUR insulated roof panels,

  B-s1; d0 for PIR insulated roof panels

• Production flexibility at any ordered length between

  2 m - 12 m

• Core thickness options 40-50-60-70-75-80-100-

  120-150-180-200 mm

• GRP thickness options between 0,70 mm – 1,00 mm

• According to TS EN 14509, U values range between

  0,49 – 0,11 W/m2K depending on the panel thickness

• PUR and PIR insulation alternative

• Production at the factories in Mersin and Sakarya
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1000 mm

250 mm

1020 mm

32 mm

d

Application Areas مکانهاي مورد کاربرد

Quality Certificates گواهینامه هاي کیفیت

ورق بیرونی
Outer Sheet

mm

ورق داخلی
GRP Sheet

mm

ضخامت عایق
Core Thickness

mm

پانل سقفی 5 گام با ورق GRP و عایق 
پلی اورتان / پلی ایزوسیانات

PUR / PIR INSULATED 5 RIBS GRP ROOF PANEL

0,70 0,50

40

50

60

70

75

80

100

120

150

180

200

100

142

186

230

254

265

317

414

544

667

713

 

57

76

97

109

122

169

223

286

323

350

 

 

 

55

59

66

95

127

163

183

196

 

 

 

 

 

 

58

79

111

127

133

 

 

 

 

 

 

 

54

75

91

97

1.001.502.50 2.003.00

 Multi Span چند دهانه اي
Uniformly Distributed Loads بار گسترده یکنواخت

(kg/m2)

Span (m) طول دهانه

* محاسبات بر اساس TS EN 14509 انجام گرفته است.
Calculated according to TS EN 14509.

** براي دیگر مقادیر ضخامتها لطفا با تکنوپانل تماس حاصل فرمایید.
For further thickness options please contact Teknopanel.

Physical Data ویژگیهاي فیزیکی

RP-5SC

RI-5SC

طول بیشینه
Max. Length

* ضریب انتقال حرارت
Heat Transfer Coefficient

d
mm

mU
W/m2K

R
m2K/W

t
Ne

mm
t

Ni
mm

0,45

0,50

0,60

0,70

0,80

0,70

1,00
12

طول کمینه
Min. Length

m

2

40

50

60

70

75

80

100

120

150

180

200

2,03

2,48

2,94

3,39

3,62

3,85

4,75

5,65

7,01

8,37

9,27

0,49

0,40

0,34

0,30

0,28

0,26

0,21

0,18

0,14

0,12

0,11

محصول
Product

ضخامت عایق
Core Thickness

** ضخامت ورق بیرونی
Outer Sheet Thickness

** ضخامت ورق داخلی
Inner Sheet Thickness

* مقاومت حرارتی
Thermal Resistance

Load Table جدول بارگذاري

مقادیر توسط TİCEM İleri Yapı Teknolojileri محاسبه شده است.
The values have been calculated by TİCEM İleri Yapı Teknolojileri.

لطفا براي پانلهایی که در جدول بارگذاري به آنها اشاره نشده با تکنوپانل تماس حاصل فرمایید.
Please contact Teknopanel for the panels that are not shown at load table.

محاسبات بر اساس TS EN 14509 انجام گرفته است.
Calculated according to TS EN 14509.

وزن خودي، بار زنده، بار باد و تغییرات حرارتی
(t=20˚C∆) در محاسبات مورد توجه قرار گرفته است.

Self weight, live load, wind load and temperature difference are taken into consideration.

خیز مجازL/200 می باشد.
L/200 is used as deflection limit. 
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PUR/PIR ساندویچ پانلهاي سقفی با عایق
PUR / PIR INSULATED SANDWICH ROOF PANELS

Product Features ویژگیهاي محصول

RP-5SC / RI-5SC

•

•

•

•

•

  

•

•

•

•

•

•

•

پانل سقفی 5 گام
با ورق GRP و عایق

پلی اورتان / پلی ایزوسیانات
PUR / PIR INSULATED 5 RIBS GRP ROOF PANEL

گام 5بیرونی به شکل ورق  
و ورق بیرونی گالوانیزه پیش رنگ شده یا  GRPورق داخلی از نوع  

آلومینیوم می باشد
تولید با گزینه هاي انتخابی متنوع براي رنگ 
درصد 5از  با شیب بیش کاربرد در سقفهاي 
قابل استفاده در مراکز دامپروري و مرغداري نوین، و محیطهایی که به  

رابر مواد شیمیایی نیاز دارندمقاومت در ب
TS EN 13501-1عملکرد در مقابل آتش بر اساس  

B-s2;d0 ) براي پانلهاي سقفی با عایق پلی اورتانPUR(  
B-s1;d0 ) براي پانلهاي سقفی با عایق پلی ایزوسیاناتPIR(  

متر 12متر الی  2  انعطاف پذیري تولید در هر طول خواسته شده بین 
ي انتخابی براي ضخامت هستهگزینه ها 

  میلیمتر 40-50-60-70-75-80-100-120-150-180-200
  میلیمتر 1میلیمتر الی  7/0مابین  GRPگزینه هاي انتخابی ضخامت ورق  
  49/0الی  11/0در محدوده  Uر یمقاد TS EN 14509براساس استاندارد  

K2W/m  بسته به ضخامت پانل قرار دارند
)PIR) و پلی ایزوسیانات (PURیقهاي پلی اورتان (عاامکان انتخاب  
  ساکاریا تولید در کارخانه هاي مرسین و 

• 5 ribs profiled outer sheet

• Inner sheet is GRP, outer sheet is prepainted

  galvanized steel or aluminum

• Production in various color options

• Application on roofs with a slope higher than 5%

• Possibility to use at modern animal and poultry

  husbandry facilities, and environments requiring

  chemical resistance

• Fire performance according to TS EN 13501-1,

  B-s2; d0 for PUR insulated roof panels,

  B-s1; d0 for PIR insulated roof panels

• Production flexibility at any ordered length between

  2 m - 12 m

• Core thickness options 40-50-60-70-75-80-100-

  120-150-180-200 mm

• GRP thickness options between 0,70 mm – 1,00 mm

• According to TS EN 14509, U values range between

  0,49 – 0,11 W/m2K depending on the panel thickness

• PUR and PIR insulation alternative

• Production at the factories in Mersin and Sakarya



Insulated Sandwich Roof Panels / 54ساندویچ پانهاي سقفی



Insulated Sandwich Roof Panels / ساندویچ پانهاي سقفی 53

Teknopanel’s mineral wool insulated sandwich roof 

panel is the perfect choice for buildings that require 

high sound insulation, have a fire risk or those in 

which inflammable/explosive materials are stored.

Creating energy-efficient, comfortable and reliable 

environments, mineral wool insulated sandwich roof 

panels that are in compliance with international 

standards allow the desired gaps to be securely 

passed with their 5 rib forms.

Teknopanel offers both aesthetic and smart solutions 

for your buildings thanks to its mineral wool insulated 

sandwich roof panels produced in thicknesses ranging 

from 50 mm to 150 mm and in a wide range of colors.

ساندویچ پانلهاي سقفی
با عایق پشم معدنی

MINERAL WOOL INSULATED SANDWICH ROOF PANELS

 

 

 

انتخاب تکنوپانل،  یپشم معدنعایق  با یسقفساندویچ پانل 
 ازیصدا نباالي  قیاست که به عا ییهاساختمان يبرا یمناسب

و  قابل اشتعالمواد در آنها  ادارند، ی يسوزد، خطر آتشندار
  شوند.یم رهیمنفجره ذخ

که با  یمعدنعایق پشم با گام  5شکل با  یسقفساندویچ پانل 
از  کارآمد يهاطیمطابقت دارند، مح یالمللنیب ياستانداردها

و راحتی ایجاد میکند. نظر انرژي

عایق پشم با  یسقف يهاتکنوپانل به لطف ساندویچ پانل
 فیو در ط متریلیم 150تا  50 نیب يهادر ضخامتمعدنی که 

و  ییبایز يهاحل، راهاندشده دیها تولاز رنگ ياگسترده
دهد.یارائه م شما ساختمان يرابرا  ياهوشمندانه
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32 mm

d

1000 mm

250 mm

Quality Certificates گواهینامه هاي کیفیت

Application Areas مکانهاي مورد کاربرد

Physical Data ویژگیهاي فیزیکی

RR-5S

d
mm

mU
W/m2K

R
m2K/W

t
Ne

mm
t

Ni
mm

0,50

0,60

0,70

0,80

0,40

0,45

0,50

0,60

0,70

0,80

12

m

2

50

60

80

100

120

150

1,60

1,87

2,43

2,98

3,53

4,36

0,63

0,53

0,41

0,34

0,28

0,23

طول بیشینه
Max. Length

* ضریب انتقال حرارت
Heat Transfer Coefficient

طول کمینه
Min. Length

محصول
Product

ضخامت عایق
Core Thickness

** ضخامت ورق بیرونی
Outer Sheet Thickness

** ضخامت ورق داخلی
Inner Sheet Thickness

* مقاومت حرارتی
Thermal Resistance

* محاسبات بر اساس TS EN 14509 انجام گرفته است.
Calculated according to TS EN 14509.

** براي دیگر مقادیر ضخامتها لطفا با تکنوپانل تماس حاصل فرمایید.
For further thickness options please contact Teknopanel.

Load Table جدول بارگذاري
RR-5S

پانل سقفی 5 گام با عایق پشم سنگ
ROCK WOOL INSULATED 5 RIBS ROOF PANEL

0,50 0,50

50

60

80

100

120

150

542

618

739

774

790

807

313

365

451

525

547

555

222

262

329

386

418

422

166

189

235

282

329

341

113

132

170

208

246

286

1.001.502.50 2.003.00

ورق بیرونی
Outer Sheet

mm

ورق داخلی
Inner Sheet

mm

ضخامت عایق
Core Thickness

mm

 Multi Span چند دهانه اي
Uniformly Distributed Loads بار گسترده یکنواخت

(kg/m2)

Span (m) طول دهانه

مقادیر توسط TİCEM İleri Yapı Teknolojileri محاسبه شده است.
The values have been calculated by TİCEM İleri Yapı Teknolojileri.

لطفا براي پانلهایی که در جدول بارگذاري به آنها اشاره نشده با تکنوپانل تماس حاصل فرمایید.
Please contact Teknopanel for the panels that are not shown at load table.

محاسبات بر اساس TS EN 14509 انجام گرفته است.
Calculated according to TS EN 14509.

وزن خودي، بار زنده، بار باد و تغییرات حرارتی
(t=20˚C∆) در محاسبات مورد توجه قرار گرفته است.

Self weight, live load, wind load and temperature difference are taken into consideration.

خیز مجازL/200 می باشد.
L/200 is used as deflection limit. 
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پانل سقفی 5 گام
با عایق پشم سنگ

ROCK WOOL INSULATED 5 RIBS ROOF PANEL
RR-5S

ساندویچ پانلهاي سقفی با عایق پشم معدنی
MINERAL WOOL INSULATED SANDWICH ROOF PANELS

• 5 ribs profiled outer sheet

• Prepainted galvanized steel inner and outer sheet

  material

• Production in various color options

• Usage in buildings that require fire safety

• Application on roofs with a slope higher than 5%

• Fire performance according to TS EN 13501-1,

  A2-s1; d0 for Rock Wool insulated roof panels

• Production flexibility at any ordered length between

  2 m - 12 m

• Core thickness options 50-60-80-100-120-150 mm

• According to TS EN 14509, U values range between

  0,63 – 0,23 W/m2K depending on the panel thickness

• PUR, PIR, EPS insulation alternatives besides

  Rock Wool insulation

• ISO, TSE, CE quality certificates

• Production at the factories in Mersin and Sakarya

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Product Features ویژگیهاي محصول
گام 5بیرونی به شکل ورق  
یرونیوانیزه پیش رنگ شده به عنوان مصالح ورقهاي داخلی و بورق گال 
تولید با گزینه هاي انتخابی متنوع براي رنگ 
قابل استفاده در ساختمان هایی که به ایمنی در برابر آتش نیاز دارند 
درصد 5از  با شیب بیش کاربرد در سقفهاي 
TS EN 13501-1عملکرد در مقابل آتش بر اساس  

A2-s1;d0 براي پانلهاي سقفی با عایق پشم سنگ  
متر 12متر الی  2  ید در هر طول خواسته شده بینانعطاف پذیري تول 
 150-120-100- 80-60- 50 گزینه هاي انتخابی براي ضخامت هسته 

  میلیمتر
  63/0الی  23/0در محدوده  Uر یمقاد TS EN 14509براساس استاندارد  

K2W/m  بسته به ضخامت پانل قرار دارند
و پلی  )PIRسیانات (پلی ایزو )،PURعایقهاي پلی اورتان (امکان انتخاب  

) در کنار عایق پشم سنگEPSاستایرن منبسط شده (
ISO  ،TSE  ،CEگواهینامه هاي کیفیت  

  ساکاریا تولید در کارخانه هاي مرسین و 
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32 mm

d

1000 mm
250 mm

1070 mm

Quality Certificates گواهینامه هاي کیفیت

Application Areas مکانهاي مورد کاربرد

Physical Data ویژگیهاي فیزیکی

RR-5SM

d
mm

mU
W/m2K

R
m2K/W

t
Ne

mm
t

Ni
mm

1,20

1,50

0,50

0,60

0,70

0,80

12

m

2

50

60

80

100

120

150

1,61

1,89

2,45

3,00

3,55

4,38

0,62

0,53

0,41

0,33

0,28

0,23

طول بیشینه
Max. Length

* ضریب انتقال حرارت
Heat Transfer Coefficient

طول کمینه
Min. Length

محصول
Product

ضخامت عایق
Core Thickness

** ضخامت ورق بیرونی
Outer Sheet Thickness

** ضخامت ورق داخلی
Inner Sheet Thickness

* مقاومت حرارتی
Thermal Resistance

* محاسبات بر اساس TS EN 14509 انجام گرفته است.
Calculated according to TS EN 14509.

** براي دیگر مقادیر ضخامتها لطفا با تکنوپانل تماس حاصل فرمایید.
For further thickness options please contact Teknopanel.

مقادیر توسط TİCEM İleri Yapı Teknolojileri محاسبه شده است.
The values have been calculated by TİCEM İleri Yapı Teknolojileri.

لطفا براي پانلهایی که در جدول بارگذاري به آنها اشاره نشده با تکنوپانل تماس حاصل فرمایید.
Please contact Teknopanel for the panels that are not shown at load table.

محاسبات بر اساس TS EN 14509 انجام گرفته است.
Calculated according to TS EN 14509.

وزن خودي، بار زنده، بار باد و تغییرات حرارتی
(t=20˚C∆) در محاسبات مورد توجه قرار گرفته است.

Self weight, live load, wind load and temperature difference are taken into consideration.

خیز مجازL/200 می باشد.
L/200 is used as deflection limit. 

Load Table جدول بارگذاري

ورق داخلی
Inner Sheet

mm

RR-5SM 
پانل سقفی 5 گام غشایی با عایق پشم سنگ

ROCK WOOL INSULATED 5 RIBS MEMBRANE ROOF PANEL

0,50

0,60

0,70

0,80

202

242

281

321

131

161

188

214

99

121

141

161

80

96

112

129

67

81

94

106

1.001.502.50 2.003.00

 Multi Span چند دهانه اي
Uniformly Distributed Loads بار گسترده یکنواخت

(kg/m2)

Span (m) طول دهانه
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پانل سقفی 5 گام
غشایی با عایق پشم سنگ

ROCK WOOL INSULATED 5 RIBS MEMBRANE ROOF PANEL
RR-5SM

• 5 rib profiled inner sheet

• Inner sheet is prepainted galvanized steel, outer

  sheet is PVC Membrane

• Production in various color options

• Usage in buildings that require fire safety

• Application of terrace roofs and roofs with a slope

  lower than 5%

• Fire performance according to TS EN 13501-1,

  B-s1; d0 for Rock Wool insulated roof panels

• Production flexibility at any ordered length between

  2 m - 12 m

• Core thickness options 50-60-80-100-120-150 mm

• PVC membrane thickness options 1,20 mm and 1,50 mm

• According to TS EN 14509, U values range between

  0,62 – 0,23 W/m2K depending on the panel thickness

• PUR and PIR insulation alternatives besides

  Rock Wool insulation

• Production at the factories in Mersin and Sakarya

ساندویچ پانلهاي سقفی با عایق پشم معدنی
MINERAL WOOL INSULATED SANDWICH ROOF PANELS

•

•

 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Product Features ویژگیهاي محصول
گام 5داخلی به شکل ورق  
PVCورق داخلی گالوانیزه پیش رنگ شده و ورق بیرونی غشاي  

می باشد
تولید با گزینه هاي انتخابی متنوع براي رنگ 
قابل استفاده در ساختمان هایی که به ایمنی در برابر آتش نیاز دارند 
درصد 5از  تراس و سقفهاي با شیب کمتر کاربرد در سقفهاي 
TS EN 13501-1کرد در مقابل آتش بر اساس عمل 

B-s1;d0 براي پانلهاي سقفی با عایق پشم سنگ  
متر 12متر الی  2  انعطاف پذیري تولید در هر طول خواسته شده بین 
 150- 120- 100-80- 60-50زینه هاي انتخابی براي ضخامت هسته گ 

  میلیمتر
  میلیمتر 5/1ا میلیمتر ی PVC 2/1گزینه هاي انتخابی ضخامت غشاي  
  62/0الی  23/0در محدوده  Uر یمقاد TS EN 14509براساس استاندارد  

K2W/m  بسته به ضخامت پانل قرار دارند
در  )PIR) و پلی ایزوسیانات (PURعایقهاي پلی اورتان (امکان انتخاب  

کنار عایق پشم سنگ
  ساکاریا تولید در کارخانه هاي مرسین و 
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ساندویچ پانلهاي سقفی
با عایق پلی استایرن منبسط شده

EPS INSULATED SANDWICH ROOF PANELS

You can prefer Teknopanel’s EPS insulated sandwich 

roof panels for your buildings that do not require 

longevity and where economy is at the forefront.

Creating energy-efficient, comfortable and reliable 

environments, EPS insulated sandwich roof panels 

that are in compliance with international standards 

allow the desired gaps to be securely passed with 

their 3 and 5 ribs profile.

Produced in thicknesses ranging from 40 mm to 150 mm 

and in a wide range of colors from which you can 

choose, EPS insulated sandwich roof panel offers 

economic solutions with its environment-friendly, 

anti-bacterial, and lightweight structure.

 

 

 

پلی استایرن منبسط  عایق با یسقفساندویچ پانل  دیتوانیم
به طول که ترجیح دهید  خود ساختمان يرا برا )EPS( شده

  است.اولویت در بودن صرفهبهمقرونو عمر باال نیاز ندارد 

پلی استایرن منبسط  عایق باگام  5و  3 یسقفساندویچ پانل 
 ابا مطابقت دارند،  یالمللنیب يکه با استانداردها) EPS( شده

ایجاد میکند.، از نظر انرژي کارآمد يهاطیمح

 پلی استایرن منبسط شده عایق با یسقفساندویچ پانل 
)EPS (فیو در ط متریلیم 150تا  40 نیب يهادر ضخامت 

-حلراه ،است و  شده ساختههاي دلخواه از رنگ يادهگستر
 ستیز طیمحکه براي دهد یارائه م اي راصرفهبهمقرون يها

ک است.ضدباکتري و سب ،مناسب
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Quality Certificates گواهینامه هاي کیفیت

32 mm

d

1000 mm

500 mm

Application Areas مکانهاي مورد کاربرد

* محاسبات بر اساس TS EN 14509 انجام گرفته است.
Calculated according to TS EN 14509.

** براي دیگر مقادیر ضخامتها لطفا با تکنوپانل تماس حاصل فرمایید.
For further thickness options please contact Teknopanel.

Physical Data ویژگیهاي فیزیکی

RE-3S

d
mm

mU
W/m2K

R
m2K/W

t
Ne

mm
t

Ni
mm

0,45

0,50

0,60

0,70

0,80

0,35

0,40

0,45

0,50

0,60

0,70

0,80

15

m

2

40

50

60

70

75

80

100

120

150

1,26

1,52

1,79

2,05

2,18

2,31

2,83

3,36

4,14

0,79

0,66

0,56

0,49

0,46

0,43

0,35

0,30

0,24

طول بیشینه
Max. Length

* ضریب انتقال حرارت
Heat Transfer Coefficient

طول کمینه
Min. Length

محصول
Product

ضخامت عایق
Core Thickness

** ضخامت ورق بیرونی
Outer Sheet Thickness

** ضخامت ورق داخلی
Inner Sheet Thickness

* مقاومت حرارتی
Thermal Resistance

Load Table جدول بارگذاري
RE-3S

پانل سقفی 3 گام با عایق پلی استایرن منبسط شده
EPS INSULATED 3 RIBS ROOF PANEL

0,40 0,50

40

50

60

70

75

80

100

120

150

271

326

368

404

421

436

491

539

605

153

188

218

243

255

266

308

344

394

108

135

157

178

187

196

228

256

293

84

106

121

136

144

152

181

202

230

59

71

84

96

102

109

134

160

186

1.001.502.50 2.003.00

ورق بیرونی
Outer Sheet

mm

ورق داخلی
Inner Sheet

mm

ضخامت عایق
Core Thickness

mm

 Multi Span چند دهانه اي
Uniformly Distributed Loads بار گسترده یکنواخت

(kg/m2)

Span (m) طول دهانه

مقادیر توسط TİCEM İleri Yapı Teknolojileri محاسبه شده است.
The values have been calculated by TİCEM İleri Yapı Teknolojileri.

لطفا براي پانلهایی که در جدول بارگذاري به آنها اشاره نشده با تکنوپانل تماس حاصل فرمایید.
Please contact Teknopanel for the panels that are not shown at load table.

محاسبات بر اساس TS EN 14509 انجام گرفته است.
Calculated according to TS EN 14509.

وزن خودي، بار زنده، بار باد و تغییرات حرارتی
(t=20˚C∆) در محاسبات مورد توجه قرار گرفته است.

Self weight, live load, wind load and temperature difference are taken into consideration.

خیز مجازL/200 می باشد.
L/200 is used as deflection limit. 
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پانل سقفی 3 گام
 با عایق پلی استایرن منبسط شده

EPS INSULATED 3 RIBS ROOF PANEL

RE-3S

• 3 ribs profiled outer sheet

• Prepainted galvanized steel or aluminum inner and

  outer sheet alternatives

• Production in various color options

• Application on roofs with a slope higher than 5%

• Fire performance according to TS EN 13501-1,

  E for EPS insulated roof panels

• Production flexibility at any ordered length between

  2 m - 15 m

• Core thickness options 40-50-60-70-75-80-100-

  120-150 mm

• According to TS EN 14509, U values range between

  0,79 – 0,24 W/m2K depending on the panel thickness

• PUR and PIR insulation alternatives besides

  EPS insulation

• ISO, TSE, CE quality certificates

• Production at Mersin factory

EPS ساندویچ پانلهاي سقفی با عایق
EPS INSULATED SANDWICH ROOF PANELS

•

•

 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Product Features ویژگیهاي محصول
گام 3ورق بیرونی به شکل  
هاي انتخابی ورق گالوانیزه پیش رنگ شده یا آلومینیوم به عنوان گزینه  

ورقهاي داخلی و بیرونی
تولید با گزینه هاي انتخابی متنوع براي رنگ 
درصد 5کاربرد در سقفهاي با شیب بیش از  
TS EN 13501-1عملکرد در مقابل آتش بر اساس  
E پلی استایرن منبسط شدهی با عایق براي پانلهاي سقف )EPS(  
متر 15متر الی  2  انعطاف پذیري تولید در هر طول خواسته شده بین 
گزینه هاي انتخابی براي ضخامت هسته 

  میلیمتر 40-50-60-70-75-80-100-120-150
الی  24/0در محدوده  Uر یمقاد TS EN 14509براساس استاندارد  

79/0  K2W/m امت پانل قرار دارند بسته به ضخ
در ) PIR) و پلی ایزوسیانات (PURعایقهاي پلی اورتان (امکان انتخاب  

)EPSعایق پلی استایرن منبسط شده (کنار 
ISO  ،TSE  ،CEگواهینامه هاي کیفیت  

  د در کارخانه مرسینتولی 
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32 mm

d

1000 mm

250 mm

Quality Certificates گواهینامه هاي کیفیت

Application Areas مکانهاي مورد کاربرد

* محاسبات بر اساس TS EN 14509 انجام گرفته است.
Calculated according to TS EN 14509.

** براي دیگر مقادیر ضخامتها لطفا با تکنوپانل تماس حاصل فرمایید.
For further thickness options please contact Teknopanel.

Physical Data ویژگیهاي فیزیکی

RE-5S

d
mm

mU
W/m2K

R
m2K/W

t
Ne

mm
t

Ni
mm

0,45

0,50

0,60

0,70

0,80

0,35

0,40

0,45

0,50

0,60

0,70

0,80

15

m

2

40

50

60

70

75

80

100

120

150

1,26

1,52

1,79

2,05

2,18

2,31

2,83

3,36

4,14

0,79

0,66

0,56

0,49

0,46

0,43

0,35

0,30

0,24

طول بیشینه
Max. Length

* ضریب انتقال حرارت
Heat Transfer Coefficient

طول کمینه
Min. Length

محصول
Product

ضخامت عایق
Core Thickness

** ضخامت ورق بیرونی
Outer Sheet Thickness

** ضخامت ورق داخلی
Inner Sheet Thickness

* مقاومت حرارتی
Thermal Resistance

Load Table جدول بارگذاري
RE-5S

پانل سقفی 5 گام با عایق پلی استایرن منبسط شده
EPS INSULATED 5 RIBS ROOF PANEL

0,40 0,50

40

50

60

70

75

80

100

120

150

410

494

557

609

632

653

729

791

807

151

188

220

248

260

273

317

357

409

151

188

220

248

260

273

317

357

409

115

130

145

161

169

176

208

239

287

74

86

99

111

118

124

150

176

215

1.001.502.50 2.003.00

ورق بیرونی
Outer Sheet

mm

ورق داخلی
Inner Sheet

mm

ضخامت عایق
Core Thickness

mm

 Multi Span چند دهانه اي
Uniformly Distributed Loads بار گسترده یکنواخت

(kg/m2)

Span (m) طول دهانه

مقادیر توسط TİCEM İleri Yapı Teknolojileri محاسبه شده است.
The values have been calculated by TİCEM İleri Yapı Teknolojileri.

لطفا براي پانلهایی که در جدول بارگذاري به آنها اشاره نشده با تکنوپانل تماس حاصل فرمایید.
Please contact Teknopanel for the panels that are not shown at load table.

محاسبات بر اساس TS EN 14509 انجام گرفته است.
Calculated according to TS EN 14509.

وزن خودي، بار زنده، بار باد و تغییرات حرارتی
(t=20˚C∆) در محاسبات مورد توجه قرار گرفته است.

Self weight, live load, wind load and temperature difference are taken into consideration.

خیز مجازL/200 می باشد.
L/200 is used as deflection limit. 
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پانل سقفی 5 گام
با عایق پلی استایرن منبسط شده

EPS INSULATED 5 RIBS ROOF PANEL

RE-5S

• 5 ribs profiled outer sheet

• Prepainted galvanized sheet or aluminum inner

  and outer sheet alternatives

• Production in various color options

• Application on roofs with a slope higher than 5%

• Fire performance according to TS EN 13501-1,

  E for EPS insulated roof panels

• Production flexibility at any ordered length between

  2 m - 15 m

• Core thickness options 40-50-60-70-75-80-100-

  120-150 mm

• According to TS EN 14509, U values range

  between 0,79 – 0,24 W/m2K depending on the

  panel thickness

• Mineral Wool, PUR, and PIR insulation alternatives

  besides EPS insulation

• ISO, TSE, CE quality certificates

• Production at Mersin factory

EPS ساندویچ پانلهاي سقفی با عایق
EPS INSULATED SANDWICH ROOF PANELS

•

•

 
•

•

•

•

•

•

•

•

•

Product Features ویژگیهاي محصول
گام 5به شکل  ورق بیرونی 
هاي انتخابی ورق گالوانیزه پیش رنگ شده یا آلومینیوم به عنوان گزینه  

ورقهاي داخلی و بیرونی
تولید با گزینه هاي انتخابی متنوع براي رنگ 
درصد 5کاربرد در سقفهاي با شیب بیش از  
TS EN 13501-1عملکرد در مقابل آتش بر اساس  
E پلی استایرن منبسط شدهی با عایق براي پانلهاي سقف )EPS(  
متر 15متر الی  2  انعطاف پذیري تولید در هر طول خواسته شده بین 
گزینه هاي انتخابی براي ضخامت هسته 

  میلیمتر 40-50-60-70-75-80-100-120-150
  79/0الی  24/0در محدوده  Uر یمقاد TS EN 14509براساس استاندارد  

K2W/m امت پانل قرار دارند بسته به ضخ
) و پلی ایزوسیانات PURپلی اورتان (پشم سنگ، عایقهاي امکان انتخاب  

)PIR ( در کنار) عایق پلی استایرن منبسط شدهEPS(
ISO  ،TSE  ،CEگواهینامه هاي کیفیت  

  د در کارخانه مرسینتولی 
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Suitable for every need and architecture, Teknopanel’s 

sandwich wall panels offer reliable and aesthetic 

solutions for both investors and designers. 

Teknopanel produces wall panels of various 

insulation, function, and color alternatives while 

putting its signature under many national and 

international projects with its products and services. 

Sandwich wall panels are used in many areas – from 

malls to factories, from industrial facilities to 

storages.

According to the thermal, humidity, sound insulation 

and fire resistance requirements, Teknopanel has 

PUR, PIR, Mineral Wool and EPS insulated sandwich 

wall panels. Implemented vertically or horizontally 

for the external appearance of your building,

the sandwich wall panels can be used indoors as 

partition wall and ceiling. With its sandwich wall 

panels with external or secret fixing joint detail, 

Teknopanel offers both reliable and aesthetic wall 

solutions for your building with various surface 

types and profiles to choose from.

 

 

 يو معمار ازیهر ن يتکنوپانل براهاي دیواري ساندویچ پانل
هم  يبرارا  ییبایقابل اعتماد و ز يهاحلراهمناسب هستند و 

 يهاپانل ،. تکنوپانلکنندارائه می طراحانهم گذاران و هیسرما
د، کنیم دیمختلف را تولهاي رنگعملکرد و ، با عایق يوارید

و  یمل يهاپروژه زا ياریبسخود را به محصوالت و خدمات و 
در  يواریدساندویچ پانل هاي . ه استعرضه کرد یالمللنیب

تا  یصنعتمراکز ها، از کارخانهبازارها تا از  ،هانهیاز زم ياریبس
شود.یاستفاده م انبارها،

گرما، رطوبت، صدا و مقاومت در برابر آتش، عایق توجه به  با
 رتانپلی او عایق با هاي دیواريساندویچ پانل تکنوپانل

)PUR(، پلی ایزوسیانات )PIR(پلی استایرن  و ی، پشم معدن
 يهاساندویچ پانل . ارائه می دهدرا ) EPS( منبسط شده

به صورت عمودي یا افقی براي نماي توان یرا م يوارید
توان آنها را به عنوان و می خارجی ساختمان خود اجرا کرد

کرد. و سقف در داخل ساختمان استفاده  وارید شنیپارت
 اتیبا جزئهاي دیواري ساندویچ پانلتکنوپانل با استفاده از 

قابل اعتماد و  يهاحلراه، روکار خود ای پیچ مخفیی تاتصاال
انواع ها و پروفیلبا  شما ساختمان دیواربندي يبرا را ییبایز

  دهد.یارائه م دلخواهسطوح مختلف 
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ساندویچ پانلهاي دیواري
INSULATED SANDWICH WALL PANELS
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PUR insulation core is the right choice for perfect 

thermal insulation on the wall panels of buildings. 

Moreover, the FM-approved PIR insulation core,

the version of PUR with closed cell structure with

an increased fire resistance performance, is essential 

for buildings with a fire risk.

High in energy efficiency, offering comfortable and 

reliable environments, and in compliance with 

international standards, PUR and PIR insulated 

Teknopanel Sandwich Wall Panels both cover your 

building and allow for an aesthetical appearance in 

various thicknesses from 40 mm to 200 mm, with 

external or secret fixing options, and with lined, 

micro lined and deep lined surface types.

ساندویچ پانلهاي دیواري
با عایق پلی اورتان / پلی ایزوسیانات

PUR / PIR INSULATED SANDWICH WALL PANELS

 

 
 

 قیعا يراب یانتخاب مناسب )PUR( پلی اورتان قیعا هسته
ساختمان است. عالوه بر  يوارید يهاکامل در پانل یحرارت

، FM دییمورد تا )PIR( پلی ایزوسیانات قیهسته عا ن،یا
بسته  یسلول ساختاربا  )PUR( ترکیب جدیدي از پلی اورتان

با خطر  يهاساختمان يبراکه ، بوده آتشبه مقاومت  شیبا افزا
است. يضرور يسوزآتش

 عایق پلی اورتان با تکنوپانل يوارید يهاپانلساندویچ
)PUR ( پلی ایزوسیاناتو )PIR( فراهم و  از نظر انرژي کارآمد

 يمطابق با استانداردهاو  ی راحت و امن بودهمحیطکننده 
دهند و یرا پوشش مشما ساختمان . آنها ی می باشندالمللنیب

پیچ  يهانهیگزا ب متریلیم 200تا  40مختلف از  يهادر ضخامت
دار ، و خط خط دار، خط دار ریزو انواع سطوح  ،روکاریا  مخفی
.بخشندیی میبایظاهر ز شما ، به ساختمانعمیق
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d

1000 mm

Physical Data ویژگیهاي فیزیکی
* مقاومت حرارتی
Thermal Resistance

d
mmm

U
W/m2K

R
m2K/W

t
Ne

mm
t

Ni
mm

12

محصول
Product

m

2

1,75

2,22

2,71

1,75

2,22

2,71

3,18

3,42

3,66

4,58

5,49

6,84

8,21

9,12

0,57

0,45

0,37

0,31

0,29

0,27

0,22

0,18

0,15

0,12

0,11

0,57

0,45

0,37 WP-SP

WP-SM

WP-SD

WI-SP

WI-SM

WI-SD

خط دار و
خط دار ریز

Lined and Micro
Lined

خط دار و
خط دار ریز

Lined and Micro
Lined

0,40

0,45

0,50

0,60

0,70

0,80

0,35

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

40

50

60

70

75

80

100

120

150

180

200

ضخامت عایق
Core Thickness

** ضخامت ورق بیرونی
Outer Sheet Thickness

** ضخامت ورق داخلی
Inner Sheet Thickness

طول کمینه
Min. Length

طول بیشینه
Max. Length

* ضریب انتقال حرارت
Heat Transfer Coefficient

* محاسبات بر اساس TS EN 14509 انجام گرفته است.
Calculated according to TS EN 14509.

** براي دیگر مقادیر ضخامتها لطفا با تکنوپانل تماس حاصل فرمایید.
For further thickness options please contact Teknopanel.

خط دار عمیق
Deep Lined

خط دار عمیق
Deep Lined

Load Table جدول بارگذاري

ورق بیرونی
Outer Sheet

mm

ورق داخلی
Inner Sheet

mm

ضخامت عایق
Core Thickness

mm

WP-SP / WI-SP
پانل دیواري استاندارد با عایق پلی اورتان / پلی ایزوسیانات

PUR / PIR INSULATED STANDARD WALL PANEL

0,40 0,50

40

50

60

70

75

80

100

120

150

180

200

374

479

586

694

748

803

1022

1243

1577

1912

2135

238

304

371

440

474

509

650

793

1009

1228

1375

175

222

271

320

345

370

471

574

732

892

999

139

176

213

251

271

290

369

448

571

695

779

116

146

176

208

223

239

303

368

467

568

636

1.001.502.50 2.003.00

 Multi Span چند دهانه اي
Uniformly Distributed Loads بار گسترده یکنواخت

(kg/m2)

Span (m) طول دهانه

مقادیر توسط TİCEM İleri Yapı Teknolojileri محاسبه شده است.
The values have been calculated by TİCEM İleri Yapı Teknolojileri.

لطفا براي پانلهایی که در جدول بارگذاري به آنها اشاره نشده با تکنوپانل تماس حاصل فرمایید.
Please contact Teknopanel for the panels that are not shown at load table.

محاسبات بر اساس TS EN 14509 انجام گرفته است.
Calculated according to TS EN 14509.

وزن خودي، بار زنده، بار باد و تغییرات حرارتی
(t=20˚C∆) در محاسبات مورد توجه قرار گرفته است.

Self weight, live load, wind load and temperature difference are taken into consideration.

خیز مجازL/200 می باشد.
L/200 is used as deflection limit. 

Quality Certificates گواهینامه هاي کیفیت

Application Areas مکانهاي مورد کاربرد
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پانل دیواري استاندارد
با عایق پلی اورتان / پلی ایزوسیانات

PUR / PIR INSULATED STANDARD WALL PANEL

PUR/PIR ساندویچ پانلهاي دیواري با عایق
PUR/PIR INSULATED SANDWICH WALL PANELS

Product Features ویژگیهاي محصول

WP-SP, WP-SM, WP-SD / WI-SP, WI-SM, WI-SD

طرح هاي رویه
Surface Types

Micro Lined / خط دار ریزDeep Lined / خط دار عمیق Lined / خط دار

• Lined, micro lined and deep lined surface type options

• Prepainted galvanized steel or aluminum inner and

  outer sheet alternatives

• Production in various color options

• External fixing joint detail

• Both vertical and horizontal cladding

• Fire performance according to TS EN 13501-1,

  B-s2; d0 for PUR insulated wall panels,

  B-s1; d0 for PIR insulated wall panels

• Production flexibility at any ordered length between

  2 m - 12 m

• Core thickness options: lined and micro lined panels

  40-50-60-70-75-80-100-120-150-180-200 mm;

  deep lined panels 40-50-60 mm

• According to TS EN 14509, U values range between

  0,57 – 0,11 W/m2K for lined and micro lined,

  0,57 – 0,37 W/m2K for deep lined depending on the

  panel thickness

• Mineral Wool and EPS insulation alternatives besides

  PUR and PIR insulation

• ISO, TSE, CE quality certificates

• Production at the factories in Mersin and Sakarya

  (Deep lined production at Mersin factory)

•

•

 
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

گزینه هاي انتخابی طرحهاي خط دار، خط دار ریز و خط دار عمیق براي رویه 
ورق گالوانیزه پیش رنگ شده یا آلومینیوم به عنوان گزینه هاي انتخابی  

ورقهاي داخلی و بیرونی
د با گزینه هاي انتخابی متنوع براي رنگتولی 
اتصال پیچ روکار 
قابلیت نصب هم به صورت عمودي و هم به صورت افقی 
TS EN 13501-1عملکرد در مقابل آتش بر اساس  

B-s2;d0  با عایق پلی اورتان ( دیواريبراي پانلهايPUR(  
B-s1;d0  با عایق پلی ایزوسیانات ( دیواريبراي پانلهايPIR(  

متر 12متر الی  2انعطاف پذیري تولید در هر طول خواسته شده بین   
 گزینه هاي انتخابی براي ضخامت هسته در پانلهاي خط دار و خط دار ریز 

میلیمتر 40-50-60-70-75-80-100-120-150-180-200
  میلیمتر 60-50-40در پانلهاي خط دار عمیق 

  57/0الی  11/0در محدوده  U ریمقاد TS EN 14509براساس استاندارد  
K2W/m   57/0الی  37/0براي طرحهاي خط دار و خط دار ریز، و  K2W/m  

براي طرحهاي خط دار عمیق بسته به ضخامت پانل قرار دارند 
) در EPSامکان انتخاب عایقهاي پشم معدنی و پلی استایرن منبسط شده ( 

)PIRت () و پلی ایزوسیاناPURکنار عایقهاي پلی اورتان (
ISO  ،TSE  ،CEگواهینامه هاي کیفیت  

تولید در کارخانه هاي مرسین و ساکاریا 
  (تولید طرح خط دار عمیق در کارخانه مرسین)

خط دار
Lined

 نوع عایق
Insulation Type

خط دار ریز
Micro Lined

خط دار عمیق
Deep Lined

WP-SD

WI-SD

WP-SM

WI-SM

WP-SP 

WI-SP

پلی اورتان
PUR

پلی ایزوسیانات
PIR
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d

1000 mm

Quality Certificates گواهینامه هاي کیفیت

Application Areas مکانهاي مورد کاربرد

Physical Data ویژگیهاي فیزیکی
* مقاومت حرارتی
Thermal Resistance

d
mmm

U
W/m2K

R
m2K/W

t
Ne

mm
t

Ni
mm

12

محصول
Product

m

2

1,50

2,00

2,39

1,50

2,00

2,39

3,03

3,29

3,52

4,47

5,40

6,77

8,16

9,07

0,67

0,50

0,42

0,33

0,30

0,28

0,22

0,19

0,15

0,12

0,11

0,67

0,50

0,42 WP-HP

WP-HM

WP-HD

WI-HP

WI-HM

WI-HD

خط دار و
خط دار ریز

Lined and Micro
Lined

خط دار و
خط دار ریز

Lined and Micro
Lined

0,40

0,45

0,50

0,60

0,70

0,80

0,35

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

40

50

60

70

75

80

100

120

150

180

200

ضخامت عایق
Core Thickness

** ضخامت ورق بیرونی
Outer Sheet Thickness

** ضخامت ورق داخلی
Inner Sheet Thickness

طول کمینه
Min. Length

طول بیشینه
Max. Length

* ضریب انتقال حرارت
Heat Transfer Coefficient

* محاسبات بر اساس TS EN 14509 انجام گرفته است.
Calculated according to TS EN 14509.

** براي دیگر مقادیر ضخامتها لطفا با تکنوپانل تماس حاصل فرمایید.
For further thickness options please contact Teknopanel.

خط دار عمیق
Deep Lined

خط دار عمیق
Deep Lined

Load Table جدول بارگذاري

ورق بیرونی
Outer Sheet

mm

ورق داخلی
Inner Sheet

mm

ضخامت عایق
Core Thickness

mm

WP-HP / WI-HP
پانل دیواري پیچ مخفی با عایق پلی اورتان / پلی ایزوسیانات

PUR / PIR INSULATED SECRET FIX WALL PANEL

0,40 0,50

40

50

60

70

75

80

100

120

150

180

200

406

521

637

754

813

872

1111

1351

1713

2077

2320

259

330

404

478

516

553

706

861

1097

1335

1494

190

242

294

348

375

402

512

624

795

969

1086

151

191

232

273

294

315

400

487

620

755

846

126

158

192

225

243

260

329

399

507

617

691

1.001.502.50 2.003.00

 Multi Span چند دهانه اي
Uniformly Distributed Loads بار گسترده یکنواخت

(kg/m2)

Span (m) طول دهانه

مقادیر توسط TİCEM İleri Yapı Teknolojileri محاسبه شده است.
The values have been calculated by TİCEM İleri Yapı Teknolojileri.

لطفا براي پانلهایی که در جدول بارگذاري به آنها اشاره نشده با تکنوپانل تماس حاصل فرمایید.
Please contact Teknopanel for the panels that are not shown at load table.

محاسبات بر اساس TS EN 14509 انجام گرفته است.
Calculated according to TS EN 14509.

وزن خودي، بار زنده، بار باد و تغییرات حرارتی
(t=20˚C∆) در محاسبات مورد توجه قرار گرفته است.

Self weight, live load, wind load and temperature difference are taken into consideration.

خیز مجازL/200 می باشد.
L/200 is used as deflection limit. 
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پانل دیواري پیچ مخفی
با عایق پلی اورتان / پلی ایزوسیانات

PUR / PIR INSULATED SECRET FIX WALL PANEL
WP-HP, WP-HM, WP-HD / WI-HP, WI-HM, WI-HD

• Lined, micro lined and deep lined surface type options

• Prepainted galvanized steel or aluminum inner and

  outer sheet alternatives

• Production in various color options

• Both vertical and horizontal cladding

• Secret fixing joint detail

• Fire performance according to TS EN 13501-1,

  B-s2; d0 for PUR insulated wall panels,

  B-s1; d0 for PIR insulated wall panels

• Production flexibility at any ordered length between

  2 m - 12 m

• Core thickness options: lined and micro lined panels

  40-50-60-70-75-80-100-120-150-180-200 mm;

  deep lined panels 40-50-60 mm

• According to TS EN 14509, U values range between

  0,67 – 0,11 W/m2K for lined and micro lined,

  0,67 – 0,42 W/m2K for deep lined depending on the

  panel thickness

• Mineral Wool insulation alternative besides

 PUR and PIR* insulation

• ISO, TSE, CE quality certificates and

 FM Approval Certificate*

• Production at the factories in Mersin and Sakarya

  (Deep lined production at Mersin factory)

طرح هاي رویه
Surface Types

Micro Lined / خط دار ریزDeep Lined / خط دار عمیق Lined / خط دار

Product Features ویژگیهاي محصول
•

•

 
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

خط دار
Lined

 نوع عایق
Insulation Type

خط دار ریز
Micro Lined

خط دار عمیق
Deep Lined

WP-HD

WI-HD

WP-HM

WI-HM

WP-HP 

WI-HP

پلی اورتان
PUR

پلی ایزوسیانات
PIR

 
گزینه هاي انتخابی طرحهاي خط دار، خط دار ریز و خط دار عمیق براي رویه 
ورق گالوانیزه پیش رنگ شده یا آلومینیوم به عنوان گزینه هاي انتخابی  

ورقهاي داخلی و بیرونی
تولید با گزینه هاي انتخابی متنوع براي رنگ 
قابلیت نصب هم به صورت عمودي و هم به صورت افقی 
اتصال پیچ مخفی 
TS EN 13501-1عملکرد در مقابل آتش بر اساس  

B-s2;d0  با عایق پلی اورتان ( دیواريبراي پانلهايPUR(  
B-s1;d0  با عایق پلی ایزوسیانات ( دیواريبراي پانلهايPIR(  

متر 12متر الی  2انعطاف پذیري تولید در هر طول خواسته شده بین   
 براي ضخامت هسته در پانلهاي خط دار و خط دار ریزگزینه هاي انتخابی  

میلیمتر 40-50-60-70-75-80-100-120-150-180-200
  میلیمتر 60-50-40در پانلهاي خط دار عمیق 

  67/0الی  11/0در محدوده  Uر یمقاد TS EN 14509براساس استاندارد  
K2W/m   67/0الی  42/0براي طرحهاي خط دار و خط دار ریز، و  K2W/m  

براي طرحهاي خط دار عمیق بسته به ضخامت پانل قرار دارند 
    ) وPURدر کنار عایقهاي پلی اورتان ( پشم معدنی امکان انتخاب عایق 

*)PIRپلی ایزوسیانات (

*FM و گواهینامه تاییدیه ISO  ،TSE  ،CEگواهینامه هاي کیفیت  

تولید در کارخانه هاي مرسین و ساکاریا 
  طرح خط دار عمیق در کارخانه مرسین) (تولید

PUR/PIR ساندویچ پانلهاي دیواري با عایق
PUR/PIR INSULATED SANDWICH WALL PANELS
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Mineral wool wall panel is the perfect solution for 

buildings that require high sound insulation, have a 

fire risk or those in which inflammable/explosive 

materials are stored.

With thicknesses between 50 and 150 mm, as well as 

external or secret fixing options, mineral wool sandwich 

wall panels produced in compliance with the international 

standards create a comfortable, reliable, and energy-

efficient environment in your buildings. It offers 

aesthetical solutions for your buildings with lined and 

micro lined surface types and a wide range of colors.

ساندویچ پانلهاي دیواري
با عایق پشم معدنی

MINERAL WOOL INSULATED SANDWICH WALL PANELS

 

 

 يبراعالی حل راه یمعدنپشم  با عایق يوارید پانل
، داشتهصدا قدرتمند  قیبه عا نیاز است که ییهاساختمان

مواد قابل  هادر آن ای بوده، و يسوزتشخطر آدر معرض 
.دشویم رهیمنفجره ذخیا  اشتعال

با معدنی مطابق پشم عایق با  يواریدساندویچ پانل 
 150تا  50 نیب يهابا ضخامت یالمللنیب ياستانداردها

 ،پیچ روکار ایو  پیچ مخفی اتصالی يهانهیگزنیز متر و یلیم
 ساختمانرا در  يانرژباصرفه از نظر و امن حت، را طیمحیک 

با انواع سطوح شما ساختمان  يبرا بایز لیحراهو  کرده جادیا
  .تنوع رنگ می باشدو  خط دار ریز خط دار ،
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d

1000 mm

Physical Data ویژگیهاي فیزیکی
d

mm
mU

W/m2K
R

m2K/W
t

Ne
mm

t
Ni

mm

0,50

0,60

0,70

0,80

0,40

0,45

0,50

0,60

0,70

0,80

10

m

2

50

60

80

100

120

150

1,43

1,73

2,31

2,88

3,43

4,26

0,70

0,58

0,43

0,35

0,29

0,24

WR-SP

WR-SM

* مقاومت حرارتی
Thermal Resistance

محصول
Product

ضخامت عایق
Core Thickness

** ضخامت ورق بیرونی
Outer Sheet Thickness

** ضخامت ورق داخلی
Inner Sheet Thickness

طول کمینه
Min. Length

طول بیشینه
Max. Length

* ضریب انتقال حرارت
Heat Transfer Coefficient

* محاسبات بر اساس TS EN 14509 انجام گرفته است.
Calculated according to TS EN 14509.

** براي دیگر مقادیر ضخامتها لطفا با تکنوپانل تماس حاصل فرمایید.
For further thickness options please contact Teknopanel.

Load Table جدول بارگذاري
WR-SP / WR-SM

پانل دیواري استاندارد با عایق پشم سنگ
ROCK WOOL INSULATED STANDARD WALL PANEL

0,50 0,50

50

60

80

100

120

150

330

407

565

726

889

1135

210

258

356

458

561

719

156

190

260

333

407

520

125

151

206

262

319

407

104

126

171

216

263

334

1.001.502.50 2.003.00

مقادیر توسط TİCEM İleri Yapı Teknolojileri محاسبه شده است.
The values have been calculated by TİCEM İleri Yapı Teknolojileri.

لطفا براي پانلهایی که در جدول بارگذاري به آنها اشاره نشده با تکنوپانل تماس حاصل فرمایید.
Please contact Teknopanel for the panels that are not shown at load table.

محاسبات بر اساس TS EN 14509 انجام گرفته است.
Calculated according to TS EN 14509.

وزن خودي، بار زنده، بار باد و تغییرات حرارتی
(t=20˚C∆) در محاسبات مورد توجه قرار گرفته است.

Self weight, live load, wind load and temperature difference are taken into consideration.

خیز مجازL/200 می باشد.
L/200 is used as deflection limit. 

ورق بیرونی
Outer Sheet

mm

ورق داخلی
Inner Sheet

mm

ضخامت عایق
Core Thickness

mm

 Multi Span چند دهانه اي
Uniformly Distributed Loads بار گسترده یکنواخت

(kg/m2)

Span (m) طول دهانه

Quality Certificates گواهینامه هاي کیفیت

Application Areas مکانهاي مورد کاربرد
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پانل دیواري استاندارد
با عایق پشم سنگ

ROCK WOOL INSULATED STANDARD WALL PANEL

طرح هاي رویه
Surface Types

WR-SP / WR-SM

Micro Lined / خط دار ریز Lined / خط دار

خط دار
Lined

خط دار ریز
Micro Lined

WR-SM WR-SP

• Lined and micro lined surface type options

• Coated galvanize sheet inner and outer surface material

• Production in various color options

• External fixing joint detail

• Both vertical and horizontal cladding

• Usage in buildings that require fire safety

• Fire performance according to TS EN 13501-1,

  A2-s1; d0 for Rock Wool insulated wall panels

• Production flexibility at any ordered length between

  2 m - 10 m

• Core thickness options 50-60-80-100-120-150 mm

• According to TS EN 14509, U values range between

  0,70 – 0,24 W/m2K depending on the panel thickness

• PUR, PIR and EPS insulation alternatives besides

  Rock Wool insulation

• ISO, TSE, CE quality certificates

• Production at the factories in Mersin and Sakarya

ساندویچ پانلهاي دیواري با عایق پشم معدنی
MINERAL WOOL INSULATED SANDWICH WALL PANELS

پشم سنگ
Rock Wool

 نوع عایق
Insulation Type

Product Features ویژگیهاي محصول
•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

براي رویه خط دار و خط دار ریزگزینه هاي انتخابی طرحهاي   
ورقهاي داخلی و بیرونی ورق گالوانیزه رنگ شده به عنوان مصالح 
تولید با گزینه هاي انتخابی متنوع براي رنگ 
اتصال پیچ روکار 
قابلیت نصب هم به صورت عمودي و هم به صورت افقی 
ابل استفاده در ساختمانهایی که نیاز به ایمنی در برابر آتش دارندق 
TS EN 13501-1عملکرد در مقابل آتش بر اساس  

A2-s1;d0  پشم سنگبا عایق  دیواريبراي پانلهاي  
متر 10متر الی  2انعطاف پذیري تولید در هر طول خواسته شده بین   
  میلیمتر 150-120- 100-80- 60-50 گزینه هاي انتخابی براي ضخامت هسته 
  7/0الی  24/0در محدوده  Uر یمقاد TS EN 14509براساس استاندارد  

K2W/m   بسته به ضخامت پانل قرار دارند
و پلی  )PIRپلی ایزوسیانات ()، PURعایقهاي پلی اورتان ( امکان انتخاب 

) در کنار عایق پشم سنگEPSاستایرن منبسط شده (
ISO  ،TSE  ،CEگواهینامه هاي کیفیت  

  رسین و ساکاریاتولید در کارخانه هاي م 
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d

1000 mm

Quality Certificates گواهینامه هاي کیفیت

Application Areas مکانهاي مورد کاربرد

Physical Data ویژگیهاي فیزیکی
d

mm
mU

W/m2K
R

m2K/W
t

Ne
mm

t
Ni

mm

0,50

0,60

0,70

0,80

0,40

0,45

0,50

0,60

0,70

0,80

10

m

2

50

60

80

100

120

150

1,29

1,53

2,22

2,81

3,38

4,22

0,77

0,65

0,45

0,36

0,30

0,24

WR-YP

WR-YM

* مقاومت حرارتی
Thermal Resistance

محصول
Product

ضخامت عایق
Core Thickness

** ضخامت ورق بیرونی
Outer Sheet Thickness

** ضخامت ورق داخلی
Inner Sheet Thickness

طول کمینه
Min. Length

طول بیشینه
Max. Length

* ضریب انتقال حرارت
Heat Transfer Coefficient

* محاسبات بر اساس TS EN 14509 انجام گرفته است.
Calculated according to TS EN 14509.

** براي دیگر مقادیر ضخامتها لطفا با تکنوپانل تماس حاصل فرمایید.
For further thickness options please contact Teknopanel.

Load Table جدول بارگذاري
WR-YP / WR-YM

پانل دیواري پیچ مخفی با عایق پشم سنگ - مرسین
ROCK WOOL INSULATED SECRET FIX WALL PANEL - MERSIN

0,50 0,50

50

60

80

100

120

150

359

442

614

788

965

1234

229

280

387

497

610

782

169

206

283

361

442

565

135

164

224

284

346

442

113

137

186

235

286

363

1.001.502.50 2.003.00

مقادیر توسط TİCEM İleri Yapı Teknolojileri محاسبه شده است.
The values have been calculated by TİCEM İleri Yapı Teknolojileri.

لطفا براي پانلهایی که در جدول بارگذاري به آنها اشاره نشده با تکنوپانل تماس حاصل فرمایید.
Please contact Teknopanel for the panels that are not shown at load table.

محاسبات بر اساس TS EN 14509 انجام گرفته است.
Calculated according to TS EN 14509.

وزن خودي، بار زنده، بار باد و تغییرات حرارتی
(t=20˚C∆) در محاسبات مورد توجه قرار گرفته است.

Self weight, live load, wind load and temperature difference are taken into consideration.

خیز مجازL/200 می باشد.
L/200 is used as deflection limit. 

ورق بیرونی
Outer Sheet

mm

ورق داخلی
Inner Sheet

mm

ضخامت عایق
Core Thickness

mm

 Multi Span چند دهانه اي
Uniformly Distributed Loads بار گسترده یکنواخت

(kg/m2)

Span (m) طول دهانه
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• Lined and micro lined surface type options

• Coated galvanize sheet inner and outer surface material

• Production in various color options

• Secret fixing joint detail

• Usage in buildings that require fire safety

• Fire performance according to TS EN 13501-1,

  A2-s1; d0 for Rock Wool insulated wall panels

• Production flexibility at any ordered length between

  2 m - 10 m

• Core thickness options 50-60-80-100-120-150 mm

• According to TS EN 14509, U values range between

  0,77 – 0,24 W/m2K depending on the panel thickness

• PUR, PIR and EPS insulation alternatives besides

  Rock Wool insulation

• ISO, TSE, CE quality certificates

• Production at Mersin factory

پانل دیواري
پیچ مخفی با عایق

پشم سنگ - مرسین
ROCK WOOL INSULATED SECRET FIX WALL PANEL - MERSİN

WR-YP / WR-YM

ساندویچ پانلهاي دیواري با عایق پشم معدنی
MINERAL WOOL INSULATED SANDWICH WALL PANELS

طرح هاي رویه
Surface Types

Micro Lined / خط دار ریز Lined / خط دار

خط دار
Lined

خط دار ریز
Micro Lined

WR-YM WR-YP
پشم سنگ
Rock Wool

 نوع عایق
Insulation Type

Product Features ویژگیهاي محصول
•

•
•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

براي رویه خط دار و خط دار ریزاي گزینه هاي انتخابی طرحه  
ورقهاي داخلی و بیرونی ورق گالوانیزه رنگ شده به عنوان مصالح 
تولید با گزینه هاي انتخابی متنوع براي رنگ 
اتصال پیچ مخفی 
قابل استفاده در ساختمانهایی که نیاز به ایمنی در برابر آتش دارند 
TS EN 13501-1عملکرد در مقابل آتش بر اساس  

A2-s1;d0  پشم سنگبا عایق  دیواريبراي پانلهاي  
متر 10متر الی  2انعطاف پذیري تولید در هر طول خواسته شده بین   
میلیمتر 150-120- 100-80- 60-50 گزینه هاي انتخابی براي ضخامت هسته 
  77/0الی  24/0در محدوده  Uر یمقاد TS EN 14509براساس استاندارد  

K2W/m   بسته به ضخامت پانل قرار دارند
و پلی  )PIRپلی ایزوسیانات ()، PURعایقهاي پلی اورتان ( امکان انتخاب 

) در کنار عایق پشم سنگEPSاستایرن منبسط شده (
ISO  ،TSE  ،CEگواهینامه هاي کیفیت  

  رسینم تولید در کارخانه 
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d

1000 mm

Quality Certificates گواهینامه هاي کیفیت

Application Areas مکانهاي مورد کاربرد

Physical Data ویژگیهاي فیزیکی
d

mm
mU

W/m2K
R

m2K/W
t

Ne
mm

t
Ni

mm

0,50

0,60

0,70

0,80

0,40

0,45

0,50

0,60

0,70

0,80

10

m

2

50

60

80

100

120

150

1,29

1,53

2,22

2,81

3,38

4,22

0,77

0,65

0,45

0,36

0,30

0,24

WR-HP

WR-HM

* مقاومت حرارتی
Thermal Resistance

محصول
Product

ضخامت عایق
Core Thickness

** ضخامت ورق بیرونی
Outer Sheet Thickness

** ضخامت ورق داخلی
Inner Sheet Thickness

طول کمینه
Min. Length

طول بیشینه
Max. Length

* ضریب انتقال حرارت
Heat Transfer Coefficient

* محاسبات بر اساس TS EN 14509 انجام گرفته است.
Calculated according to TS EN 14509.

** براي دیگر مقادیر ضخامتها لطفا با تکنوپانل تماس حاصل فرمایید.
For further thickness options please contact Teknopanel.

Load Table جدول بارگذاري
WR-HP / WR-HM

پانل دیواري پیچ مخفی با عایق پشم سنگ - ساکاریا
ROCK WOOL INSULATED SECRET FIX WALL PANEL - SAKARYA

0,50 0,50

50

60

80

100

120

150

359

442

614

788

965

1234

229

280

387

497

610

782

169

206

283

361

442

565

135

164

224

284

346

442

113

137

186

235

286

363

1.001.502.50 2.003.00

مقادیر توسط TİCEM İleri Yapı Teknolojileri محاسبه شده است.
The values have been calculated by TİCEM İleri Yapı Teknolojileri.

لطفا براي پانلهایی که در جدول بارگذاري به آنها اشاره نشده با تکنوپانل تماس حاصل فرمایید.
Please contact Teknopanel for the panels that are not shown at load table.

محاسبات بر اساس TS EN 14509 انجام گرفته است.
Calculated according to TS EN 14509.

وزن خودي، بار زنده، بار باد و تغییرات حرارتی
(t=20˚C∆) در محاسبات مورد توجه قرار گرفته است.

Self weight, live load, wind load and temperature difference are taken into consideration.

خیز مجازL/200 می باشد.
L/200 is used as deflection limit. 

ورق بیرونی
Outer Sheet

mm

ورق داخلی
Inner Sheet

mm

ضخامت عایق
Core Thickness

mm

 Multi Span چند دهانه اي
Uniformly Distributed Loads بار گسترده یکنواخت

(kg/m2)

Span (m) طول دهانه
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• Lined and micro lined surface type options

• Coated galvanize sheet inner and outer surface material

• Production in various color options

• Secret fixing joint detail

• Both vertical and horizontal cladding

• Usage in buildings that require fire safety

• Fire performance according to TS EN 13501-1,

  A2-s1; d0 for Rock Wool insulated wall panels

• Production flexibility at any ordered length between

  2 m - 10 m

• Core thickness options 50-60-80-100-120-150 mm

• According to TS EN 14509, U values range between

  0,77 – 0,24 W/m2K depending on the panel thickness

• PUR, PIR and EPS insulation alternatives besides

  Rock Wool insulation

• ISO, TSE, CE quality certificates

• Production at Sakarya factory

WR-HP / WR-HM

طرح هاي رویه
Surface Types

Micro Lined / خط دار ریز Lined / خط دار

Product Features ویژگیهاي محصول
•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

خط دار
Lined

خط دار ریز
Micro Lined

WR-HM WR-HP
پشم سنگ
Rock Wool

 نوع عایق
Insulation Type

براي رویه خط دار و خط دار ریزگزینه هاي انتخابی طرحهاي   
ورقهاي داخلی و بیرونی لوانیزه رنگ شده به عنوان مصالحورق گا 
تولید با گزینه هاي انتخابی متنوع براي رنگ 
اتصال پیچ مخفی 
قابلیت نصب هم به صورت عمودي و هم به صورت افقی 
قابل استفاده در ساختمانهایی که نیاز به ایمنی در برابر آتش دارند 
TS EN 13501-1عملکرد در مقابل آتش بر اساس  

A2-s1;d0  پشم سنگبا عایق  دیواريبراي پانلهاي  
متر 10متر الی  2انعطاف پذیري تولید در هر طول خواسته شده بین   
  میلیمتر 150-120- 100-80- 60-50 گزینه هاي انتخابی براي ضخامت هسته 
  77/0الی  24/0در محدوده  Uر یمقاد TS EN 14509براساس استاندارد  

K2W/m  ه ضخامت پانل قرار دارند بسته ب
و پلی  )PIRپلی ایزوسیانات ()، PURعایقهاي پلی اورتان ( امکان انتخاب 

) در کنار عایق پشم سنگEPSاستایرن منبسط شده (
ISO  ،TSE  ،CEگواهینامه هاي کیفیت  

  تولید در کارخانه ساکاریا 

ساندویچ پانلهاي دیواري با عایق پشم معدنی
MINERAL WOOL INSULATED SANDWICH WALL PANELS

پانل دیواري
پیچ مخفی با عایق

پشم سنگ - ساکاریا
ROCK WOOL INSULATED SECRET FIX WALL PANEL - SAKARYA
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EPS insulated wall panel offers economic solutions for 

your buildings with its environment-friendly, 

anti-bacterial, and lightweight structure. It is the 

correct choice, especially for economic projects that 

do not require longevity, such as containers and 

prefabricated buildings.

In various thicknesses from 40 mm to 150 mm, 

Teknopanel EPS insulated wall panels produced with 

external fixing joint detail offer your buildings

a modern and aesthetic appearance with lined and 

micro lined surface type alternatives, and wide range

of colors.

ساندویچ پانلهاي دیواري
با عایق پلی استایرن منبسط شده

EPS INSULATED SANDWICH WALL PANEL

 

 

 ،)EPS( یرن منبسط شدهپلی استا قیعا با يوارید پانل
با  شما ساختمان يبرااي را صرفهبهمقرون يهاحلراه

وزن سبک و  يضدباکتر ست،یز طیبا محویژگی سازگار 
خصوص است، به یحیانتخاب صح نیدهد. ایارائه مخود 

 ،ندستیطول عمر ن ازمندیکه ن ياقتصاد يهاپروژه يبرا
ساخته.شیپ يهاو ساختمان کانتینرهامانند 

 پانلمتر،  یلیم 150تا  متری لیم 40از  یمختلف يهاضخامت در
پانل تکنو )EPS( پلی استایرن منبسط شده قیعا با يوارید

 شما ساختماناند، براي تولید شده پیچ روکارکه با اتصاالت 
خط دار و  خط دار یسطح گزینه هايبا  بایمدرن و زیک ظاهر 

.آورندوجود میو با تنوع رنگ به ریز
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d

1000 mm

Load Table جدول بارگذاري
WE-SP / WE-SM

پانل دیواري استاندارد با عایق پلی استایرن منبسط شده
EPS INSULATED STANDARD WALL PANEL

0,40 0,50

40

50

60

70

75

80

100

120

150

278

357

438

519

560

601

766

932

1183

176

226

276

328

354

380

487

594

758

129

165

201

238

257

276

352

430

549

103

130

158

187

201

216

275

335

428

85

108

131

154

166

178

226

274

349

1.001.502.50 2.003.00

Physical Data ویژگیهاي فیزیکی

WE-SP

WE-SM

d
mm

mU
W/m2K

R
m2K/W

t
Ne

mm
t

Ni
mm

0,40

0,45

0,50

0,60

0,70

0,80

0,35

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

12

m

2

40

50

60

70

75

80

100

120

150

1,09

1,36

1,65

1,93

2,06

2,20

2,74

3,26

4,05

0,92

0,73

0,61

0,52

0,48

0,45

0,37

0,31

0,25

Quality Certificates گواهینامه هاي کیفیت

Application Areas مکانهاي مورد کاربرد

* مقاومت حرارتی
Thermal Resistance

محصول
Product

ضخامت عایق
Core Thickness

** ضخامت ورق بیرونی
Outer Sheet Thickness

** ضخامت ورق داخلی
Inner Sheet Thickness

طول کمینه
Min. Length

طول بیشینه
Max. Length

* ضریب انتقال حرارت
Heat Transfer Coefficient

ورق بیرونی
Outer Sheet

mm

ورق داخلی
Inner Sheet

mm

ضخامت عایق
Core Thickness

mm

 Multi Span چند دهانه اي
Uniformly Distributed Loads بار گسترده یکنواخت

(kg/m2)

Span (m) طول دهانه

* محاسبات بر اساس TS EN 14509 انجام گرفته است.
Calculated according to TS EN 14509.

** براي دیگر مقادیر ضخامتها لطفا با تکنوپانل تماس حاصل فرمایید.
For further thickness options please contact Teknopanel.

مقادیر توسط TİCEM İleri Yapı Teknolojileri محاسبه شده است.
The values have been calculated by TİCEM İleri Yapı Teknolojileri.

لطفا براي پانلهایی که در جدول بارگذاري به آنها اشاره نشده با تکنوپانل تماس حاصل فرمایید.
Please contact Teknopanel for the panels that are not shown at load table.

محاسبات بر اساس TS EN 14509 انجام گرفته است.
Calculated according to TS EN 14509.

وزن خودي، بار زنده، بار باد و تغییرات حرارتی
(t=20˚C∆) در محاسبات مورد توجه قرار گرفته است.

Self weight, live load, wind load and temperature difference are taken into consideration.

خیز مجازL/200 می باشد.
L/200 is used as deflection limit. 
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پانل دیواري استاندارد با عایق
پلی استایرن منبسط شده

EPS INSULATED STANDARD WALL PANEL
WE-SP / WE-SM

• Lined and micro lined surface type options

• Prepainted galvanized steel or aluminum inner and

  outer sheet alternatives

• Production in various color options

• External fixing joint detail

• Both vertical and horizontal cladding

• Fire performance according to TS EN 13501-1: E

• Production flexibility at any ordered length between

  2 m - 12 m

• Core thickness options 40-50-60-70-75-80-100-120

  150 mm

• According to TS EN 14509, U values range between

  0,92-0,25 W/m2K depending on the panel thickness

• PUR, PIR, and Mineral Wool insulation alternative

  besides EPS insulation

• ISO, TSE, CE quality certificates

• Production at Mersin factory

EPS ساندویچ پانلهاي دیواري با عایق
EPS INSULATED SANDWICH WALL PANEL

طرح هاي رویه
Surface Types

Micro Lined / خط دار ریز Lined / خط دار

خط دار
Lined

خط دار ریز
Micro Lined

WE-SM WE-SP EPS

 نوع عایق
Insulation Type

Product Features ویژگیهاي محصول
•

•
 
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

براي رویه ریز خط دار و خط دارگزینه هاي انتخابی طرحهاي  
ورق گالوانیزه پیش رنگ شده یا آلومینیوم به عنوان گزینه هاي انتخابی  

ورقهاي داخلی و بیرونی
تولید با گزینه هاي انتخابی متنوع براي رنگ 
اتصال پیچ روکار 
قابلیت نصب هم به صورت عمودي و هم به صورت افقی 
  TS EN 13501-1 : Eعملکرد در مقابل آتش بر اساس  
متر 12متر الی  2طاف پذیري تولید در هر طول خواسته شده بین  انع 
گزینه هاي انتخابی براي ضخامت هسته 

  میلیمتر 40-50-60-70-75-80-100-120-150
  92/0الی  25/0در محدوده  Uر یمقاد TS EN 14509براساس استاندارد  

K2W/m   بسته به ضخامت پانل قرار دارند
و پشم  )PIRپلی ایزوسیانات ()، PURاورتان ( عایقهاي پلی امکان انتخاب 

)EPSسنگ در کنار عایق پلی استایرن منبسط شده (
ISO  ،TSE  ،CEگواهینامه هاي کیفیت  

  تولید در کارخانه مرسین 



 

 

 

 

این امکان را به شما  ،هیپانل ترک چیساندو پیشتاز ،تکنوپانل
خود  سردخانه هايرا در ی کامل یحرارت قیعادهد که می

هاي سردخانه اي پانلچیبا ساندو نی. بنابرادیداشته باش
شود.یل متنها توسط شما کنتر دماتکنوپانل، 

 هاي سردخانه ايپانل چیساندو، و بی نقصاتصال کامل  یک با
سرد  يهااتاق یحرارت قیعاهاي ندیتکنوپانل در پوشش و فرا

، و یبهداشت ،یاییمیش ،ییدارو ،ییمواد غذا سردخانه هاي ایو 
 اي خانهسردهاي پانل چیساندو. ، بهترین انتخاب هستندرهیغ

و  شیگرما يندهایفرا ،کندیشما محافظت ممدنظر از حرارت 
را  يانرژ ییکارا ن،ی. بنابراردیگیت کنترل قرار متح سرمایش

کند.یم نیتضم

هوابند خود جهت ساختار همراه با  اي خانهپانل سرد چیساندو
مقرون به  يگذارهیسرمایک ، جلوگیري از هدر رفتن گرما

 انه ايحل هوشمند، راهعیسرآسان و  نصبنیز و  هصرفه بود
.است شما سردخانه يبرا

پلی  عایق هسته ،یحرارت قیبهتر عاعملکرد از  نانیاطم يبرا
سازگار با  )PIR( پلی ایزوسیانات و )PUR( اورتان

 اي سردخانهپانل  چیساندو يبرا یالمللنیب ياستانداردها
کام و  مختلف اتصال گزینه هايبا شود. یمتکنوپانل استفاده 

براي شما محیطی  اي پانل هاي سردخانه چیساندودقیق،  زبانه
 .آورندبه ارمغان می و امن از نظر انرژي و بهداشتی کارآمد

میلیمتر و  200تا  80ساندویچ پانلهاي سردخانه اي از ضخامت 
هاي با در انواع سطوح خط دار و صاف با امکان استفاده از ورق

  و فوالد ضد زنگ تولید می شود. PVCروکش 
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Turkey’s sandwich panel leader Teknopanel allows you 

to make perfect thermal insulation at your cold 

storages. With Teknopanel’s cold storage sandwich 

panels, therefore, the heat is controlled only by you.

With their perfect joint feature, Teknopanel Cold 

Storage Sandwich Panels come to the forefront as

the most correct choice in the cladding and thermal 

insulation processes of the cold rooms or cold storage 

areas needed by sectors such as food, pharmaceutical, 

chemistry, health, etc. Cold storage sandwich panels 

protect the heat you desire, and take under control 

the heating and cooling processes. Therefore, it 

ensures energy efficiency.

Along with their airtight structure preventing heat 

loss, cold storage sandwich panels offer smart 

solutions for your cold storage areas by being an 

economic investment, as well as with their features of 

easy assembling and quick installation.

In order to ensure the best thermal insulation, PUR and 

PIR insulation cores compatible with the international 

standards are used for Teknopanel’s cold storage 

sandwich panels. With different joint detail alternatives, 

cold storage sandwich panels offer you energy-efficient, 

hygienic, and safe environments. Produced at various 

thicknesses ranging from 80 mm to 200 mm, cold 

storage sandwich panels have lined and flat surface 

types, as well as stainless steel and PVC film

laminated surface options.
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ساندویچ پانلهاي
سردخانه اي

INSULATED COLD STORAGE SANDWICH PANELS
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Quality Certificates گواهینامه هاي کیفیت

d

1000 mm

Application Areas مکانهاي مورد کاربرد

Physical Data ویژگیهاي فیزیکی

CP-SP

CI-SP

d
mm

mU
W/m2K

R
m2K/W

t
Ne

mm
t

Ni
mm

0,50

0,60

0,70

0,80

0,40

0,45

0,50

0,60

0,70

0,80

12

m

2

80

100

120

150

180

200

3,68

4,61

5,52

6,88

8,25

9,16

0,27

0,22

0,18

0,15

0,12

0,11

* مقاومت حرارتی
Thermal Resistance

محصول
Product

ضخامت عایق
Core Thickness

** ضخامت ورق بیرونی
Outer Sheet Thickness

** ضخامت ورق داخلی
Inner Sheet Thickness

طول کمینه
Min. Length

طول بیشینه
Max. Length

* ضریب انتقال حرارت
Heat Transfer Coefficient

* محاسبات بر اساس TS EN 14509 انجام گرفته است.
Calculated according to TS EN 14509.

** براي دیگر مقادیر ضخامتها لطفا با تکنوپانل تماس حاصل فرمایید.
For further thickness options please contact Teknopanel.

Load Table جدول بارگذاري
CP-SP / CI-SP

پانل سردخانه اي با عایق پلی اورتان / پلی ایزوسیانات
PUR / PIR INSULATED COLD STORAGE PANEL

0,50 0,50

80

100

120

150

180

200

200C:بیرون
00C:داخل

300C:بیرون
-200C:داخل

173

220

267

312

383

431

102

129

156

184

223

249

73

92

111

132

159

177

57

71

86

103

124

139

46

58

70

90

110

124

3.005.00

128

162

196

230

281

315

4.009.00

64

80

97

116

139

155

8.00 7.00

85

107

129

153

185

207

6.0010.00

38

48

57

74

90

100

11.00

32

40

48

61

74

83

12.00

∆t
0C

 Multi Span چند دهانه اي
Uniformly Distributed Loads بار گسترده یکنواخت

(kg/m2)

Span (m) طول دهانه ورق داخلی
Inner Sheet

mm

ضخامت عایق
Core Thickness

mm

ورق بیرونی
Outer Sheet

mm

مقادیر توسط TİCEM İleri Yapı Teknolojileri محاسبه شده است.
The values have been calculated by TİCEM İleri Yapı Teknolojileri.

لطفا براي پانلهایی که در جدول بارگذاري به آنها اشاره نشده با تکنوپانل تماس حاصل فرمایید.
Please contact Teknopanel for the panels that are not shown at load table.

محاسبات بر اساس TS EN 14509 انجام گرفته است.
Calculated according to TS EN 14509.

وزن خودي، بار زنده، بار باد و تغییرات حرارتی
(t=20˚C∆) در محاسبات مورد توجه قرار گرفته است.

Self weight, live load, wind load and temperature difference are taken into consideration.

خیز مجازL/200 می باشد.
L/200 is used as deflection limit. 
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Product Features ویژگیهاي محصول
•

•
 
•

•

 

 

•

•

•

•

•

•

• Lined, micro lined and flat surface type options

• Prepainted .galvanized steel, stainless steel or PVC 

 film laminated inner and outer sheet alternatives

• External fixing joint detail

• Fire performance according to TS EN 13501-1,

  B-s2; d0 for PUR insulated cold storage panels,

  B-s1; d0 for PIR insulated cold storage panels

• Production flexibility at any ordered length between

  2 m - 12 m

• Core thickness options 80-100-120-150-180-200 mm

• According to TS EN 14509, U values range between

  0,27 – 0,11 W/m2K depending on the panel thickness

• PUR and PIR* insulation alternatives

• ISO, TSE, CE quality certificates and

 FM Approval Certificate*

• Production at Mersin factory

ساندویچ پانلهاي سردخانه اي
INSULATED COLD STORAGE SANDWICH PANELS

پانل سردخانه اي با عایق
پلی اورتان / پلی ایزوسیانات

PUR / PIR INSULATED COLD STORAGE PANEL
CP-SP / CI-SP

هاي انتخابی طرحهاي خط دار، خط دار ریز و صاف براي رویهگزینه   
به عنوان  PVCورق گالوانیزه پیش رنگ شده، فوالد ضد زنگ یا با روکش  

گزینه هاي انتخابی ورقهاي داخلی و بیرونی
اتصال پیچ روکار 
TS EN 13501-1عملکرد در مقابل آتش بر اساس  

B-s2;d0 ایق پلی اورتان (براي پانلهاي سردخانه اي با عPUR(  
B-s1;d0 ) براي پانلهاي سردخانه اي با عایق پلی ایزوسیاناتPIR(  

متر 12متر الی  2انعطاف پذیري تولید در هر طول خواسته شده بین   
 200-180- 150-120- 100- 80گزینه هاي انتخابی براي ضخامت هسته  

  میلیمتر
  27/0الی  11/0حدوده در م Uمقادیر  TS EN 14509براساس استاندارد  

K2W/m   بسته به ضخامت پانل قرار دارند
*)PIR) و پلی ایزوسیانات (PURامکان انتخاب عایقهاي پلی اورتان ( 

*FM و گواهینامه تاییدیه ISO  ،TSE  ،CEگواهینامه هاي کیفیت  

  تولید در کارخانه هاي مرسین 
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d

1000 mm

Quality Certificates گواهینامه هاي کیفیت

Application Areas مکانهاي مورد کاربرد

Physical Data ویژگیهاي فیزیکی

CP-SS

CI-SS

d
mm

mU
W/m2K

R
m2K/W

t
Ne

mm
t

Ni
mm

0,50

0,60

0,70

0,80

0,40

0,45

0,50

0,60

0,70

0,80

12

m

2

80

100

120

150

180

200

3,68

4,61

5,52

6,88

8,25

9,16

0,27

0,22

0,18

0,15

0,12

0,11

* مقاومت حرارتی
Thermal Resistance

محصول
Product

ضخامت عایق
Core Thickness

** ضخامت ورق بیرونی
Outer Sheet Thickness

** ضخامت ورق داخلی
Inner Sheet Thickness

طول کمینه
Min. Length

طول بیشینه
Max. Length

* ضریب انتقال حرارت
Heat Transfer Coefficient

* محاسبات بر اساس TS EN 14509 انجام گرفته است.
Calculated according to TS EN 14509.

** براي دیگر مقادیر ضخامتها لطفا با تکنوپانل تماس حاصل فرمایید.
For further thickness options please contact Teknopanel.

Load Table جدول بارگذاري
CP-SS / CI-SS

پانل سردخانه اي با عایق پلی اورتان / پلی ایزوسیانات
PUR / PIR INSULATED COLD STORAGE PANEL

0,50 0,50

80

100

120

150

180

200

200C:بیرون
00C:داخل

300C:بیرون
-200C:داخل

173

220

267

312

383

431

102

129

156

184

223

249

73

92

111

132

159

177

57

71

86

103

124

139

46

58

70

90

110

124

3.005.00

128

162

196

230

281

315

4.009.00

64

80

97

116

139

155

8.00 7.00

85

107

129

153

185

207

6.0010.00

38

48

57

74

90

100

11.00

32

40

48

61

74

83

12.00

∆t
0C

 Multi Span چند دهانه اي
Uniformly Distributed Loads بار گسترده یکنواخت

(kg/m2)

Span (m) طول دهانه ورق داخلی
Inner Sheet

mm

ضخامت عایق
Core Thickness

mm

ورق بیرونی
Outer Sheet

mm

مقادیر توسط TİCEM İleri Yapı Teknolojileri محاسبه شده است.
The values have been calculated by TİCEM İleri Yapı Teknolojileri.

لطفا براي پانلهایی که در جدول بارگذاري به آنها اشاره نشده با تکنوپانل تماس حاصل فرمایید.
Please contact Teknopanel for the panels that are not shown at load table.

محاسبات بر اساس TS EN 14509 انجام گرفته است.
Calculated according to TS EN 14509.

وزن خودي، بار زنده، بار باد و تغییرات حرارتی
(t=20˚C∆) در محاسبات مورد توجه قرار گرفته است.

Self weight, live load, wind load and temperature difference are taken into consideration.

خیز مجازL/200 می باشد.
L/200 is used as deflection limit. 
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پانل سردخانه اي با عایق
پلی اورتان / پلی ایزوسیانات

PUR / PIR INSULATED COLD STORAGE PANEL

CP-SS / CI-SS

• Lined, micro lined and flat surface type options

• Prepainted galvanized steel, stainless steel or PVC 

 film laminated inner and outer sheet alternatives

• External fixing joint detail

• Fire performance according to TS EN 13501-1,

  B-s2; d0 for PUR insulated cold storage panels,

  B-s1; d0 for PIR insulated cold storage panels

• Production flexibility at any ordered length between

  2 m - 12 m

• Core thickness options 80-100-120-150-180-200 mm

• According to TS EN 14509, U values range between

  0,27 – 0,11 W/m2K depending on the panel thickness

• PUR and PIR insulation alternatives

• ISO, TSE, CE quality certificates

• Production at Sakarya factory

ساندویچ پانلهاي سردخانه اي
INSULATED COLD STORAGE SANDWICH PANELS

Product Features ویژگیهاي محصول
•

•
 

•

•

 

 

•

•

•

•

•

•

گزینه هاي انتخابی طرحهاي خط دار، خط دار ریز و صاف براي رویه  
به عنوان  PVCده، فوالد ضد زنگ یا با روکش ورق گالوانیزه پیش رنگ ش 

گزینه هاي انتخابی ورقهاي داخلی و بیرونی
اتصال پیچ روکار 
TS EN 13501-1عملکرد در مقابل آتش بر اساس  

B-s2;d0 ) براي پانلهاي سردخانه اي با عایق پلی اورتانPUR(  
B-s1;d0 نات (براي پانلهاي سردخانه اي با عایق پلی ایزوسیاPIR(  

متر 12متر الی  2انعطاف پذیري تولید در هر طول خواسته شده بین   
 200-180- 150-120- 100- 80گزینه هاي انتخابی براي ضخامت هسته  

  میلیمتر
  27/0الی  11/0در محدوده  Uمقادیر  TS EN 14509براساس استاندارد  

K2W/m   بسته به ضخامت پانل قرار دارند
)PIR) و پلی ایزوسیانات (PURاي پلی اورتان (امکان انتخاب عایقه 
ISO  ،TSE  ،CEگواهینامه هاي کیفیت  

  ساکاریاتولید در کارخانه هاي  
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In order to decrease the sound spreading around 

from the venues with a noise source, Teknopanel 

Acoustic Sandwich Panel ensuring perfect sound 

insulation by absorbing the sound is the correct choice.

You can use the sandwich panels with acoustic 

features on the roof and walls of your building, as 

well as for the interior walls and ceilings. The fact 

that the perforated inner surfaces are vapor permeable 

limits the usage of acoustic panels in the humid 

environments of heated buildings.

Produced at various thicknesses ranging from 50 mm 

to 150 mm, acoustic sandwich panels control the noise 

in the industrial buildings thanks to their mineral 

wool insulation core and perforated sheet surface, 

and create comfortable spaces at the gyms and 

movie theaters by ensuring perfect acoustic sound 

insulation.

Ensuring fire resistance along with sound-thermal 

insulation thanks to their mineral wool insulation 

core, the lightweight, economic, and easily applicable 

acoustic sandwich panels offer smart solutions for 

your buildings.

 

 

 

 

سروصدا، پر حیطهاياز م منظور کاهش پخش صدا به
 فراهم نمودن عایقبا تکنوپانل  ساندویچ پانل آکوستیک

  است.درستی انتخاب  ،جذب صدااز طریق صدا  کامل

 واریسقف و د يبر رو آکوستیک از ساندویچ پانل دیتوانیم
استفاده  یو سقف داخل وارهاید يبرا زیساختمان خود، و ن

دار  سوراخ یسطوح داخل با توجه به امکان نفوذ بخار از. دیکن
مرطوب  يهاطیدر محا هپانل این ، استفاده ازپانل آکوستیک 

.مناسب نمی باشدگرم را  يهاساختمان

 150ا ت 50از  هايبا ضخامتساندویچ پانل آکوستیک که 
و  یپشم معدن قیعابا هسته به لطف ، تولید می شود متریلیم

 يها، سروصدا را در ساختمانخود دار سوراخ ورق رویه
 يهادر سالن ی راراحت يفضااز این رو و  ،کردهنترل ک یصنعت
صوتی  قیکامل عا فراهم نمودن نیبا تضم نمایو س یورزش

.کندایجاد می

ته با عایق پشم ساندویچ پانلهاي آکوستیک به لطف هس
معدنی خود، در کنار فراهم نمودن عایق حرارتی و صوتی، 
مقاومت خوبی نیز در برابر آتش ایجاد کرده و با توجه به 

 يهوشمند حلراهسبکی، مقرون به صرفه بودن و نصب آسان، 
  شما به ارمغان می آورند.ساختمان  يبرا را
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ساندویچ پانلهاي
آکوستیک

INSULATED ACOUSTIC SANDWICH PANELS
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1000 mm

250 mm

32 mm

d

براي مقادیري که در جداول به آنها اشاره نشده لطفا با تکنوپانل تماس حاصل فرمایید.
For further values please contact Teknopanel.

Load Table جدول بارگذاري
محصول
Product

ضخامت عایق
Core Thickness

شاخص کاهش صدا
Sound Reduction Value

شایب جذب صدا
Sound Absorption Coefficient

RR-5SK

mmRw dB (500Hz)

50

60

80

100

120

150

~ 34~ 0,85

αw (500Hz)

* محاسبات بر اساس TS EN 14509 انجام گرفته است.
Calculated according to TS EN 14509.

** براي دیگر مقادیر ضخامتها لطفا با تکنوپانل تماس حاصل فرمایید.
For further thickness options please contact Teknopanel.

*** براي جداول بارگذاري لطفا با تکنوپانل تماس حاصل فرمایید.
For further thickness options please contact Teknopanel.

Physical Data ویژگیهاي فیزیکی

RR-5SK

d
mm

mU
W/m2K

R
m2K/W

t
Ne

mm
t

Ni
mm

0,50

0,60

0,70

0,80

0,40

0,45

0,50

0,60

0,70

0,80

10

m

2

50

60

80

100

120

150

1,29

1,87

2,43

2,98

3,53

4,36

0,77

0,53

0,41

0,34

0,28

0,23

* مقاومت حرارتی
Thermal Resistance

محصول
Product

ضخامت عایق
Core Thickness

** ضخامت ورق بیرونی
Outer Sheet Thickness

** ضخامت ورق داخلی
Inner Sheet Thickness

طول کمینه
Min. Length

طول بیشینه
Max. Length

* ضریب انتقال حرارت
Heat Transfer Coefficient

Quality Certificates گواهینامه هاي کیفیت

Application Areas مکانهاي مورد کاربرد
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پانل سقفی
آکوستیک 5 گام

5 RIBS ACOUSTIC ROOF PANEL
RR-5SK

• 5 ribs profiled outer sheet

• Outer sheet is prepainted galvanized steel, inner

  sheet is perforated prepainted galvanized steel

• Production in various color options

• Usage for sound insulation and acoustic improvement

• Application on roofs with a slope higher than 5%

• Fire performance according to TS EN 13501-1,

  A2-s1; d0 for Rock Wool insulated Acoustic Roof

  Panels

• Production flexibility at any ordered length between

  2 m - 10 m

• Core thickness options 50-60-80-100-120-150 mm

• According to TS EN 14509, U values range between

  0,77 – 0,23 W/m2K depending on the panel thickness

• Production at the factories in Mersin and Sakarya

ساندویچ پانلهاي آکوستیک
INSULATED ACOUSTIC SANDWICH PANELS

Product Features ویژگیهاي محصول
•

•
 

•

•

•

•

•

•

•

•

 

 

گام 5بیرونی به شکل ورق 
انیزه پیش رنگ شده و ورق داخلی گالوانیزه پیش رنگ بیرونی گالوورق 

شده سوراخدار می باشد
تولید با گزینه هاي انتخابی متنوع براي رنگ
قابل استفاده براي عایق صدا و بهبود صوتی

درصد 5از  با شیب بیش کاربرد در سقفهاي
TS EN 13501-1عملکرد در مقابل آتش بر اساس 

A2-s1;d0 سقفی آکوستیک با عایق پشم سنگ براي پانلهاي  
متر 10متر الی  2  انعطاف پذیري تولید در هر طول خواسته شده بین

 150- 120- 100-80- 60-50 گزینه هاي انتخابی براي ضخامت هسته
  میلیمتر

  77/0الی  23/0در محدوده  Uر یمقاد TS EN 14509براساس استاندارد 
K2W/m  بسته به ضخامت پانل قرار دارند
  ساکاریا ولید در کارخانه هاي مرسین وت
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1000 mm

d

Quality Certificates گواهینامه هاي کیفیت

Application Areas مکانهاي مورد کاربرد

براي مقادیري که در جداول به آنها اشاره نشده لطفا با تکنوپانل تماس حاصل فرمایید.
For further values please contact Teknopanel.

Load Table جدول بارگذاري
محصول
Product

ضخامت عایق
Core Thickness

شاخص کاهش صدا
Sound Reduction Value

شایب جذب صدا
Sound Absorption Coefficient

WR-SK

mmRw dB (500Hz)

50

60

80

100

120

150

~ 34~ 0,85

αw (500Hz)

* محاسبات بر اساس TS EN 14509 انجام گرفته است.
Calculated according to TS EN 14509.

** براي دیگر مقادیر ضخامتها لطفا با تکنوپانل تماس حاصل فرمایید.
For further thickness options please contact Teknopanel.

*** براي جداول بارگذاري لطفا با تکنوپانل تماس حاصل فرمایید.
For further thickness options please contact Teknopanel.

Physical Data ویژگیهاي فیزیکی

WR-SK

d
mm

mU
W/m2K

R
m2K/W

t
Ne

mm
t

Ni
mm

0,50

0,60

0,70

0,80

0,40

0,45

0,50

0,60

0,70

0,80

8

m

2

50

60

80

100

120

150

1,43

1,73

2,31

2,88

3,43

4,26

0,70

0,58

0,43

0,35

0,29

0,24

* مقاومت حرارتی
Thermal Resistance

محصول
Product

ضخامت عایق
Core Thickness

** ضخامت ورق بیرونی
Outer Sheet Thickness

** ضخامت ورق داخلی
Inner Sheet Thickness

طول کمینه
Min. Length

طول بیشینه
Max. Length

* ضریب انتقال حرارت
Heat Transfer Coefficient
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پانل دیواري
آکوستیک استاندارد

ACOUSTIC STANDARD WALL PANEL
WR-SK

• Lined type outer sheet

• Outer sheet is prepainted galvanized steel, inner 

 sheet is perforated prepainted galvanized steel

• Both vertical and horizontal cladding

• External fixing joint detail

• Usage for sound insulation and acoustic improvement

• Fire performance according to TS EN 13501-1,

  A2-s1; d0 for Rock Wool insulated Acoustic Wall 

 Panels

• Production flexibility at any ordered length between

  2 m - 8 m

• Core thickness options 50-60-80-100-120-150 mm

• According to TS EN 14509, U values range between

  0,70 – 0,24 W/m2K depending on the panel thickness

• Production at the factories in Mersin and Sakarya

ساندویچ پانلهاي آکوستیک
INSULATED ACOUSTIC SANDWICH PANELS

Product Features ویژگیهاي محصول
•

•
 

•

•

•

•

•

•

•

•

 

 

یرونی از نوع خط دارورق ب 

ورق بیرونی گالوانیزه پیش رنگ شده و ورق داخلی گالوانیزه پیش رنگ  
شده سوراخدار می باشد

قابلیت نصب هم به صورت عمودي و هم به صورت افقی 

اتصال پیچ روکار 

قابل استفاده براي عایق صدا و بهبود صوتی 

TS EN 13501-1عملکرد در مقابل آتش بر اساس  

A2-s1;d0 براي پانلهاي دیواري آکوستیک با عایق پشم سنگ  

متر 8متر الی  2انعطاف پذیري تولید در هر طول خواسته شده بین   

 150- 120- 100-80- 60-50گزینه هاي انتخابی براي ضخامت هسته  
  میلیمتر

  7/0الی  24/0در محدوده  Uر یمقاد TS EN 14509براساس استاندارد  
K2W/m   پانل قرار دارند بسته به ضخامت

  تولید در کارخانه هاي مرسین و ساکاریا 
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Application Areas مکانهاي مورد کاربردQuality Certificates گواهینامه هاي کیفیت

1000 mm

d

1000 mm

d

WR-YK 

WR-HK

براي مقادیري که در جداول به آنها اشاره نشده لطفا با تکنوپانل تماس حاصل فرمایید.
For further values please contact Teknopanel.

Load Table جدول بارگذاري
محصول
Product

ضخامت عایق
Core Thickness

شاخص کاهش صدا
Sound Reduction Value

شایب جذب صدا
Sound Absorption Coefficient

WR-YK

WR-HK

mmRw dB (500Hz)

50

60

80

100

120

150

~ 34~ 0,85

αw (500Hz)

* محاسبات بر اساس TS EN 14509 انجام گرفته است.
Calculated according to TS EN 14509.

** براي دیگر مقادیر ضخامتها لطفا با تکنوپانل تماس حاصل فرمایید.
For further thickness options please contact Teknopanel.

*** براي جداول بارگذاري لطفا با تکنوپانل تماس حاصل فرمایید.
For further thickness options please contact Teknopanel.

Physical Data ویژگیهاي فیزیکی

WR-YK

WR-HK

d
mm

mU
W/m2K

R
m2K/W

t
Ne

mm
t

Ni
mm

0,50

0,60

0,70

0,80

0,40

0,45

0,50

0,60

0,70

0,80

8

m

2

50

60

80

100

120

150

1,29

1,53

2,22

2,81

3,38

4,22

0,77

0,65

0,45

0,36

0,30

0,24

* مقاومت حرارتی
Thermal Resistance

محصول
Product

ضخامت عایق
Core Thickness

** ضخامت ورق بیرونی
Outer Sheet Thickness

** ضخامت ورق داخلی
Inner Sheet Thickness

طول کمینه
Min. Length

طول بیشینه
Max. Length

* ضریب انتقال حرارت
Heat Transfer Coefficient
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• Lined type outer sheet

• Outer sheet is prepainted galvanized steel, inner

  sheet is perforated prepainted galvanized steel

• Both vertical and horizontal cladding

• Secret fixing joint detail

• Usage for sound insulation and acoustic improvement

• Fire performance according to TS EN 13501-1,

  A2-s1; d0 for Rock Wool insulated Acoustic Wall

  Panels

• Production flexibility at any ordered length between

  2 m - 8 m

• Core thickness options 50-60-80-100-120-150 mm

• According to TS EN 14509, U values range between

  0,77 – 0,24 W/m2K depending on the panel thickness

• Production WR-YK at Mersin and WR-HK at

  Sakarya factories

WR-YK 

WR-HK

پانل دیواري
آکوستیک پیچ مخفی

ACOUSTIC SECRET FIX WALL PANEL

WR-YK / WR-HK

ساندویچ پانلهاي آکوستیک
INSULATED ACOUSTIC SANDWICH PANELS

Product Features ویژگیهاي محصول
•

•
 

•

•

•

•

•

•

•

•

 

 

ورق بیرونی از نوع خط دار 

بیرونی گالوانیزه پیش رنگ شده و ورق داخلی گالوانیزه پیش رنگ  ورق 
شده سوراخدار می باشد

قابلیت نصب هم به صورت عمودي و هم به صورت افقی 

مخفی اتصال پیچ 

قابل استفاده براي عایق صدا و بهبود صوتی 

TS EN 13501-1عملکرد در مقابل آتش بر اساس  

A2-s1;d0 آکوستیک با عایق پشم سنگ براي پانلهاي دیواري  

متر 8متر الی  2انعطاف پذیري تولید در هر طول خواسته شده بین   

 150- 120- 100-80- 60-50گزینه هاي انتخابی براي ضخامت هسته  
  میلیمتر

  77/0الی  24/0در محدوده  Uر یمقاد TS EN 14509براساس استاندارد  
K2W/m   بسته به ضخامت پانل قرار دارند

  ساکاریادر کارخانه  WR-HK مرسین و در کارخانه WR-YK تولید 
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Turkey’s leader in sandwich panel, Teknopanel offers 

both aesthetical and smart solutions for your 

buildings with sandwich panels that ensure perfect 

insulation, as well as a rich range of complementary 

products and flashings. 

With complementary products ranging from 

trapezoidal sheets to screws, you will find everything 

necessary for your building at Teknopanel. Moreover, 

you will add functional details to your building with 

Teknopanel flashings that are produced at the 

desired colors, dimensions, and shapes. 

 

 

ر کنار تکنوپانل به عنوان پیشتاز ترکیه در ساندویچ پانل، د
ارائه ساندویچ پانلهاي عایق بسیار عالی، با دارا بودن 
گستره بسیار غنی از محصوالت مکمل و فالشینگها، راه 
حل هاي زیبا و هوشمندانه اي را براي ساختمانهاي شما به 

  ارمغان می آورد.

براي ساختمان خود هرچیزي که الزم داشته باشید از 
ینه هاي زیادي ورقهاي ذوزنقه اي گرفته تا انواع پیچها، گز

را از میان محصوالت مکمل تکنوپانل خواهید یافت. 
همچنین با استفاده از فالشینگهاي تکنوپانل که در انواع 
رنگ، طول و شکل درخواستی قابل تولید می باشد، به 

  ساختمان خود جزئیات کاربردي اضافه خواهید کرد.
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محصوالت مکمل
و فالشنگها

COMPLEMENTARY PRODUCTS AND FLASHINGS



Complementary Products And Flashings / 102محصوالت مکمل و فالشینگها

Application Areas مکانهاي مورد کاربرد

• Usage as complementary product with the 3 and

 5 ribs sandwich roof panel profiled

• Production in 5 and 6 ribs roof / wall

 trapezoidal profile*

• Prepainted galvanized steel or aluminum option

• Production in various color options

• Production flexibility at any ordered length between 

 2 m - 16 m

• Sheet thickness options 0,40-0,50-0,60-0,70-0,80-

 0,90*-1,00*

• Possibility to apply on roof and wall as single layer 

 or double layer with thermal insulation

• ISO, TSE, CE quality certificates 

• Production at the factories in Mersin and Sakarya 

 (*At Mersin factory)

Yük Tablosu Load Table

ضخامت ورق
Sheet Thickness

mm

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

161

202

242

281

321

107

131

161

188

214

80

99

121

141

161

65

80

96

112

129

54

67

81

94

106

1.001.502.50 2.003.00

 Multi Span چند دهانه اي
Uniformly Distributed Loads بار گسترده یکنواخت

(kg/m2)

Span (m) طول دهانه

TKT-05 
5-32/250 ورق ذوزنقه اي در فرم پانل سقفی 5 گام

5 RIBS ROOF PANEL PROFILED TRAPEZOIDAL SHEET 32/250-5

مقادیر توسط TİCEM İleri Yapı Teknolojileri محاسبه شده است.
The values have been calculated by TİCEM İleri Yapı Teknolojileri.

لطفا براي پانلهایی که در جدول بارگذاري به آنها اشاره نشده با تکنوپانل تماس حاصل فرمایید.
Please contact Teknopanel for the panels that are not shown at load table.

در محاسبات از روش تنش مجاز استفاده شده است.
Calculated according to Stress Design method.

وزن خودي، بار زنده، بار باد و تغییرات حرارتی
(t=20˚C∆) در محاسبات مورد توجه قرار گرفته است.

Self weight, live load, wind load and temperature difference are taken into consideration.

خیز مجازL/200 می باشد.
L/200 is used as deflection limit. 

Yük Tablosu Load Table

ضخامت ورق
Sheet Thickness

mm

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

190

236

284

332

380

426

474

127

157

190

221

253

284

315

95

118

142

165

190

213

236

75

93

113

132

151

171

189

62

78

94

111

126

142

157

1.001.502.50 2.003.00

 Multi Span چند دهانه اي
Uniformly Distributed Loads بار گسترده یکنواخت

(kg/m2)

Span (m) طول دهانه

TKT-02
ورق ذوزنقه اي دیواري / سقفی 6 گام 6-27/200 مرسین

6 RIBS ROOF / WALL TRAPEZOIDAL SHEET 27/250-6 MERSIN

Product Features ویژگیهاي محصول
•

  
•

•

•

•

•

•

•

•

 
و  3استفاده به عنوان محصول مکمل با پروفیل ساندویچ پانل سقفی  

گام 5
*گام سقفی / دیواري به شکل پروفیل ذوزنقه اي 6و  5تولید در انواع  

ش رنگ شده یا آلومینیومداراي گزینه هاي انتخابی ورق گالوانیزه پی 
تولید با گزینه هاي انتخابی متنوع براي رنگ 

متر 16متر الی  2انعطاف پذیري تولید در هر طول خواسته شده بین  

،  8/0،  7/0،  6/0،  5/0،  4/0ورق گزینه هاي انتخابی براي ضخامت  
  میلیمتر 1*،  9/0*
و الیه با عایق امکان استفاده در سقف و دیوار به صورت تک الیه یا د 

حرارتی

ISO  ،TSE  ،CEگواهینامه هاي کیفیت  

ساکاریا مرسین و در کارخانه هاي تولید 

  (* در کارخانه مرسین)
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محصوالت مکمل و فالشینگها
COMPLEMENTARY PRODUCTS AND FLASHINGS

ورق ذوزنقه اي در فرم پانل سقفی 3 گام 32/500-3
3 Ribs Roof Panel Profiled Trapezoidal Sheet 32/500-3

ورق ذوزنقه اي دیواري / سقفی 6 گام 6-27/200 - مرسین
5 Ribs Roof / Wall Trapezoidal Sheet 27/200-5 – Mersin

ورق ذوزنقه اي در فرم پانل سقفی 5 گام 32/250-5
5 Ribs Roof Panel Profiled Trapezoidal Sheet 32/250-5

ورق ذوزنقه اي دیواري / سقفی 5 گام 5-27/200 - مرسین
5 Ribs Roof / Wall Trapezoidal Sheet 27/200-5 – Mersin

32 mm

1000 mm

500 mm

32 mm

1000 mm

250 mm

27 mm

1000 mm

200 mm

27 mm

800 mm

200 mm

ورقهاي ذوزنقه اي
TRAPEZOIDAL SHEETS

TKT-05

TKT-02

TKT-01

TKT-03
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نور گیرهاي سقفی
ROOF LIGHTINGS

FASTENERS پیچهاي اتصال

محصوالت مکمل و فالشینگها
COMPLEMENTARY PRODUCTS AND FLASHINGS

نورگیر سقف، از جنس پلی کربنات و نوع پانلی
Panel Type Polycarbonate Roof Lighting

Greca نورگیر سقف، از جنس پلی کربنات و نوع
Greca Type Polycarbonate Roof Lighting

پیچ خودروي ساندویچ پانل- مخصوص سازه هاي فلزي
Sandwich Panel Screws - Steel substructure

پیچ خودروي ساندویچ پانل- مخصوص سازه هاي بتنی
Sandviç Panel Screws - Concrete substructure

پیچ خودروي ورقهاي ذوزنقه اي
Trapezoidal Sheet Screws 

واشر تثبیت کننده زینی
Fixing Cap

پیچ خودروي فالشینگ
Flashings Screw

پیچ خودروي دوخت
Stitching Screw
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ورقهاي عایق حرارتی
تکنوبرد

TEKNOBOARD THERMAL INSULATION BOARD

BP-PP / BI-PP

• Natural Kraft Paper on the upper and lower 

 surfaces

• Fire performance according to TS EN 13501-1,

 B for PUR and PIR insulation board

• Production flexibility at width 1 m, and any

 ordered length between 1 m - 3 m

• Thickness options 50-60-80-100 mm

• Compressive strength is 0,095 MPa,

 according to TS EN 826 

• Usage in roof, wall and floor insulation applications 

 that require high compressive strength

• Density PUR 38 kg/m3 (+/-2),

 PIR 40 kg/m3 (+/-2)

• Production at Sakarya factory

محصوالت مکمل و فالشینگها
COMPLEMENTARY PRODUCTS AND FLASHINGS

•

  •

 

•

 

•

•

•

•

•

کاغذ کرافت طبیعی در سطوح باال و پایین 

TS EN 13501-1عملکرد در مقابل آتش بر اساس  

B      ) براي ورقهاي با عایق پلی اورتانPUR) و پلی ایزوسیانات (PIR(

متر و هر طول خواسته شده بین        1انعطاف پذیري تولید در عرض  
متر 3متر الی  1

  میلیمتر 100- 80- 60-50هاي انتخابی براي ضخامت گزینه  

TS EN 826مگاپاسکال بر اساس  095/0داراي مقاومت فشاري  

قابل استفاده در عایق نمودن سقف، دیوار و کفهایی که نیازمند  
مقاومت فشاري باالیی هستند

) و      PURبراي پلی اورتان ( 3kg/m 38+) /-2داراي دانسیته ( 
)2-/ (+40 3kg/m ) براي پلی ایزوسیاناتPIR(

  تولید در کارخانه ساکاریا 

Product Features ویژگیهاي محصول

سرمایه گذاري اقتصادي
Investment Economy

مقاومت حریق باال
High Fire Resistance

نفوذ ناپذیري آب و هوا
Air and Water Tightness

عایق حرارتی کامل
Perfect Thermal Insulation
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WALL FLASHINGS فالشینگهاي دیوار

پروفیل گوشه بیرونی سردخانه
Cold Storage Outer Corner 

پروفیل گوشه داخلی سردخانه
Cold Storage Inner Corner 

 پروفیل U کف سردخانه
Cold Storage Floor U 

 آویز سقف اتاقهاي سردخانه
Cold Storage Ceiling Hanger 

پانل گوشه
Corner Panel

پروفیل آبچکان
Drip

پروفیل گوشه بیرونی
Outer Corner

پروفیل گوشه داخلی
Inner Corner

پروفیل اتصال سقف و دیوار
Wall Connector

پروفیل اتصال سقف و دیوار
Vertical Junction

 COLD STORAGE FLASHINGS فالشینگهاي سردخانه
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فالشینگهاي
ساختمانی

FABRICATION FLASHINGS

پروفیل تیزي شعاعی - 3 گام
Radius Ridge Capping - 3 Ribs

ROOF FLASHINGS فالشینگهاي سقف

پروفیل ر تیزيو
Ridge

پروفیل تیزي شعاعی - 5 گام
Radius Ridge Capping - 5 Ribs

پروفیل زیر تیزي
Inside Ridge

پروفیل آبچکان لبه سقف
Eave Drip

پروفیل لبه عرضی شیروانی
Gable Verge

پروفیل درپوش جان پناه
Parapet Capping

محصوالت مکمل و فالشینگها
COMPLEMENTARY PRODUCTS AND FLASHINGS
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پوششها و رنگها
COATING AND COLOURS
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یرین فلزي سطوح نوع پوشش ورنگ مورد استفاده در الیه ز
ساندویچ پانل باید بر اساس کاربري ساختمان، شرایط محیطی 

موثر، زیبایی و شرایط اقتصادي انتخاب شود.

  گزینه هاي انتخابی رویه فلزي ساندویچ پانلها :

• ورق پیش رنگ شده که از رنگ آمیزي ورق گالوانیزه گرم  
گالوالیوم بدست می آیدغوطه ور شده یا ورق

• آلومینیوم طبیعی یا پیش رنگ شده و فوالد ضد زنگ 

مقاومت  ورق گالوانیزه، به عنوان الیه زیرین فلزي ارجح،
و با محافظت از الیه عایق ساختاري ساندویچ پانل را تقویت، 

.یش می دهدمیانی، عمر مفید ساندویچ پانل را افزا

The metal substratum, coating type and color to be 

used on the sandwich panel surfaces shall be chosen 

according to the function of your building, the 

environmental conditions it will be exposed to, and 

aesthetical and economic needs. 

Metal surface alternatives of sandwich panels:

• Prepainted sheet obtained by coating the hot dipped 

 galvanized or galvalume sheet

• Natural or prepainted aluminum and stainless steel 

As the most preferred substratum, galvanized sheet 

strengthens the structural resistance of the sandwich 

panel, and ensures that the sandwich panel is more 

long-lasting by protecting the insulation layer. 
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SANDWICH PANEL INNER AND OUTER SHEETS

الیه هاي بیرونی و داخلی
ساندویچ پانلها

پوششها و رنگها
COATING AND COLOURS

Inner and outer sheet features of sandwich panels 

shall be determined according to the environmental 

conditions your building may be exposed to.  

The outer sheet of the sandwich panels shall be 

resistant to the temperature changes caused by 

atmospheric pollution, wind, sun, and contact with 

ultraviolet rays, as well as chemical and physical 

effects.

Inner sheet, on the other hand, is lower in temperature 

when compared to the outer sheet thanks to the 

insulation core of the sandwich panel. Therefore,

the inner sheet is not affected by atmospheric 

conditions and UV rays. However, inner sheets may 

face different chemical and physical effects arising 

from the indoors environmental conditions of your 

building, such as condensation and chemical gases. 

اشعه ماوراي بنفش
Uv Rays

ساییدگی
Abrassions

خوردگی
Corrosion

شرایط شیمیایی شدید
Chemical Aggressions

چگالش
 Condensation

 

 

 

با  دیباداخلی و خارجی ساندویچ پانل ورق  اتیخصوص
.تعیین شود ساختمان شما یطیمح طیتوجه به شرا

در مقابل اثرات شیمیایی و  دیباساندویچ پانل  یرونیب ورق
فیزیکی ناشی از آلودگی جوي، باد، خورشید و تغییرات 
دمایی ناشی از تماس اشعه ماوراي بنفش مقاومت کافی 

داشته باشد.

ورق داخلی به دلیل وجود الیه عایق میانی از دماي پایین تري 
نسبت به ورق بیرونی برخوردار می باشد. به همین دلیل ورق 
داخلی تحت تاثیر شرایط جوي و اشعه ماوراي بنفش نمی 

ولیکن ورقهاي داخلی، می توانند تحت تاثیر اثرات باشد. 
فیزیکی و شیمیایی ناشی از شرایط داخلی ساختمان در اثر 

  عواملی از قبیل چگالش و یا گازهاي شیمیایی قرار گیرند.
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COATING COLORS

رنگهاي پوششها
RAL color chart is referenced while determining the 

colors in prepainted galvanized sheet production. 

You can see in the table below the standard 

polyester prepainted sheet colors used by 

Teknopanel on their sandwich panels. 

رنگ
Colour

پانلهاي سقفی
ورق بیرونی

Roof Panels
Outer Sheet

پانلهاي دیواري
ورق بیرونی

Wall Panels
Outer Sheet

RAL

9002

9006

3000

3004

3009

5010

6018

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

محدوده استاندارد رنگ پلی استر ورق گالوانیزه پیش رنگ شده تکنوپانل
TEKNOPANEL STANDARD PREPAINTED GALVANIZED STEEL COLOUR RANGE

ممکن است به علت شرایط چاپ بین رنگهاي جدول متفاوت از رنگهاي اصلی روي ورق فلزي به نظر برسند. لطفا با تکنوپانل تماس حاصل فرمایید. 
Due to printing, the colours seen on the table maybe different then the original colours on the steel sheet. Please contact Teknopanel. 

شده به ق گالوانیزه پیش رنگ در هنگام تعیین رنگ در تولید ور 
ر جدول زیر توانید دشود. میمراجعه می RALنمودار رنگ 

استر استاندارد را ببینید که پلی هاي ورق پیش رنگ شدهرنگ
شود.توسط تکنوپانل در ساندویچ پانل استفاده می

پانلهاي سقفی پیچ مخفی
پروفیل پوششی

S.F.
Roof Panels
Cap Profile

پوششها و رنگها
COATING AND COLOURS



111Coating and Colours / پوششها و رنگها

Insulation Core - هسته عایق
Backcoat - پوشش آستر زیرین

Passivating Layer - الیه رویینگی
Galvanisation - الیه گالوانیزه

Steel - ورق فوالدي
Galvanisation - الیه گالوانیزه

Passivating Layer - الیه رویینگی
Coat - پوشش آستر رویه

Topcoat - پوشش رنگ رویه

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2
3
4

5

6

7
8
9

PREPAINTED GALVANIZED STEEL COATING LAYERS

مراحل تولید ورق گالوانیزه پیش رنگ شده
Prepainted Galvanized Steel Production Stages

الیه هاي پوششی ورق
گالوانیزه پیش رنگ شده

The sheet galvanized by being coated with a zinc

layer between 100 gr/m2 - 275 gr/m2 by using the

hot dipping method is produced on highly automated 

continuous lines called coil coating. 

After the coil is opened, the lower and upper surfaces 

are cleaned with special chemicals, and pretreated so 

as to increase its corrosion resistance and to strengthen 

paint adherence. Primer coat is applied on both 

surfaces. The backcoat increases the stickiness of the 

sandwich panel insulation core. After surfaces with 

primer coat are baked, topcoat is applied on the front 

surface. They are baked again, cooled, and packaged 

in prepainted coils to be used in sandwich panel 

production.

پوششها و رنگها
COATING AND COLOURS

 

 

 275الی  100ورق فوالدي که با پوشش یک الیه فلز روي به اندازه 
گرم در مترمربع از طریق روش غوطه وري گرم گالوانیزه شده 
 است بر روي خطوط پیوستۀ کامال خودکار به نام کویل کوتینگ

شود.ولید میت
مواد شیمیایی  پس از بازشدن کویل، سطوح پایین و باال با

اومت در برابر شوند تا مق، و پیش فرآوري میمخصوص تمیز شده
و پایداري رنگ تقویت شود. پوشش اولیه  یش یافتهخوردگی افزا

سطح پشتی، شود. پوشش اعمال میورق بر روي هر دو سطح 
دهد. پس از ساندویچ پانل را افزایش می میانی عایق چسبندگی

روي سطح جلویی  نهایی ششدن سطوح با پوشش اولیه، پوشپخته
و به  سپس خنک شدهشوند، شود. آنها دوباره پخته میاعمال می

براي استفاده در تولید ساندویچ پانل رنگ شده  صورت کویل پیش
شوند.بندي میبسته
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PVC Films

PVC  films are used in indoor or outdoor applications 

as laminated on aluminium or galvanized steel 

surfaces. They are particularly preferred in cold 

storage applications with their high resistance to 

corrosion and humidity. Depending on the place and 

purpose of use, the thickness can vary between

120 µm – 800 µm. They provide an aesthetic

appearance with their various texture alternatives.

شرایط محیطی
ENVIRONMENTAL CONDITIONS

محیط بیرونی
Outdoor

روستایی
Rural

شهري
Urban

صنعتی
Industrial

ساحلی
Coastal

< 25°C

5-15
km

< 5
km

< 80%< 80%> 80%

-20°C
(max.)

-30°C
(max.)

25-50°C

رطوبت
Humidityتراکم

Condensation

25-50°C

پلی اورتان
Polyurethane

PUR-PA

پلی استر
SP

محیط داخلی
Indoor

سردخانه ها
Cold Rooms

ضعیف
Poor

متوسط
Medium

خوب
Good

خیلی خوب
Very Good

You can choose from the table below the coating 

type for the sandwich panels you will use on your 

building depending on the environmental 

conditions. 

 فیلمهاي PVC (پی وي سی)

 

که براي روکش کردن سطوح آلومینیومی یا سی ويهاي پیفیلم
ی شوند، در محیطهاي داخلی و ورقهاي گالوانیزه به کار گرفته م

 مقاومت باالدارا بودن با یا خارجی مورد استفاده قرار می گیرند. 
ترجیح  در برابر خوردگی و رطوبت براي استفاده در سردخانه ها

-شوند. بسته به محل و هدف استفاده، ضخامت آنها میداده می
بافتی میکرومتر متفاوت باشد. آنها با تنوع  800 – 120تواند بین 

دهند.خود، ظاهر زیبایی را ارائه می

متناسب با شرایط محیطی  نوع پوشش می توانید از جدول زیر
هایی که می خواهید در ساختمان خود براي ساندویچ پانل را

ب کنید.انتخا استفاده نمایید

نوع رنگ
Coating

Type

پلی وینیلیدین
PvDF

پالستیزول
PVC(P)

فیلم پی وي سی
PVC(F)
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COATING TYPE AND SPECIFICATION

انواع پوششها و مشخصات آنها

Polyurethane Coatings
Polyurethane coatings become highly scratch and 
friction resistant with polyamide reinforcement, 
they can be applied in flat and patterned forms. 
They are highly corrosion, color and gloss resistant, 
and highly shapeable. Their widespread application 
thicknesses vary between 20 and 25 µm. However, 
they are suitable for thicker applications as well. 

Polyester Coatings
Thanks to their variety of color and gloss options 
and being an economic solution, the usage areas of 
polyester coatings are very wide. Moreover, 
polyester coatings are highly resistant towards 
flexibility, abrasion, corrosion, humidity, and impact. 
The application thicknesses vary between 20-25 µm 
and 60 µm according to the place of usage and
the expected performance. 

PvDF Coatings
The strongest feature of PvDF coatings is that their 
resistance towards color, gloss, chalking, and many 
chemicals is high. Moreover, their resistance 
towards impact and abrasion, as well as their 
flexibility is very good. On the other hand, PvDF 
coatings are less scratch resistant, and their color 
and gloss options are limited when compared to 
polyester coatings. Application thicknesses vary 
between 25 µm and 28 µm. 

Teknopanel offers various coating alternatives for you 
to use for sandwich panels based on the location and 
needs of your building. 

Plastisol Coatings
Plastisol coatings have higher application 
thicknesses when compared to other coating types. 
Dry film thicknesses varying between 100 and 120 µm 
are widely used. Their strongest feature is high 
corrosion and humidity resistance. Moreover, they 
are suitable for embosser application. On the other 
hand, plastisol coatings are less color and gloss 
resistant when compared to other coating types. 
That is why they are preferred in cold storage 
applications or cold and humid climate conditions in 
which sun rays are not too effective and UV 
resistance is not crucial. 

پوششها و رنگها
COATING AND COLOURS

 

 

 

 

 

ساندویچ پانل  هاي متنوعی را  براي استفاده درتکنوپانل، پوشش
دهد.ارائه می شما ر اساس محل و نیازهاي ساختمانب

پوششهاي پلی استر
به لطف تنوع رنگ و جال و صرفۀ اقتصادي آن، موارد 

بسیار وسیع هستند. عالوه بر  استفاده از پوشش پلی استر
پذیري، سایش، این، پوشش پلی استر در برابر انعطاف

هاي خوردگی، رطوبت و ضربه بسیار مقاوم است. ضخامت
میکرومتر با توجه به  60میکرومتر و  25تا  20کاربردي بین 

محل استفاده و عملکرد مورد انتظار است.

  (پلی وینیلیدین) PvDFپوششهاي 
دوام رنگ  این است که PvDFقدرتمندترین ویژگی پوشش 

اومت آنها در برابر رسوبهاي مق داشته، وو جالي باالیی 
الست. عالوه بر این، و بسیاري از مواد شیمیایی بانمکی 

پذیري بسیار خوب و سایش، و نیز انعطاف به ضربهمقاومت 
مقاومت کمتري نسبت  PvDF. از سوي دیگر، پوشش دارند

به خراش دارد، و تنوع رنگ و جالي آنها در مقایسه با 
و  25دود است. ضخامت کاربردي بین پوشش پلی استر مح

میکرومتر متغیر است. 28

  پوششهاي پلی اورتان
خراش و  بهتقویت شده با پلی آمید نسبت پوشش پلی اورتان 

هاي صاف توان در شکلبسیار مقاوم است، از آنها می اصطکاك،
یی مقاومت باال و الگودار استفاده کرد. آنها در برابر خوردگی

پذیر بوده و شکل و دوام رنگ و جال بسیار خوبی دارند. ،داشته
میکرومتر است. با این حال،  25تا  20بین  ضخامت کاربردیشان

تر نیز مناسب هستند.آنها براي کاربردهاي ضخیم

  پوششهاي پالستیسول
ها، ششول در مقایسه با سایر انواع پوپوششهاي پالستیس

بین با ضخامت خشک  هايفیلمضخامت کاربردي بیشتري دارند. 
ترین . قويبه صورت رایج کاربرد دارندمیکرومتر،  120تا  100

ویژگی آنها مقاومت باال در برابر خوردگی و رطوبت است. عالوه 
هستند. از مناسب  در ارتباط با پختین، آنها براي کاربردهاي بر ا

با سایر انواع  ول در مقایسهسوي دیگر، پوشش پالستیس
به همین دلیل است  کمتري دارند.ي رنگ و جال ها، دوامپوشش

که آنها در کاربردهاي سردخانه یا شرایط اقلیمی سرد و مرطوب 
رشید بسیار هاي خوشوند که در آن پرتوترجیح داده می
مقاومت در برابر اشعۀ فرابنفش حیاتی نیست. نفودپذیر نبوده و
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Points to consider with regards to transport:
• Teknopanel sandwich panels can only be carried 
 by means of dropside trucks, trailer trucks, and   
 containers. Except for the container, dispatches    
 are made with forklifts from the left and right 
 sides of vehicles. There shall be no fixed boards 
 etc. in the vehicle body that may hinder side 
 loading.

• So as to prevent the panels from damage, the   
 surface of the transport vehicle which will be 
 loaded shall be stepless, smooth, and clean, and 
 there shall be no sharp objects (nails, etc.) on the 
 ground or wall of the vehicle body or container.

• Drivers of the transport vehicles shall prepare the 
 vehicle for loading in accordance with Teknopanel 
 instructions.

• Length of the truck bed shall comply with the 
 length of the package to be loaded. For domestic 
 delivery, packages may cross the outer sides of 
 the truck maximum 1,50 m. (This does not apply
 to mineral wool panels.)

• In order to prevent the panel packages from 
   rubbing against one another and the truck bed    
   during the transport, a protective EPS wedge of 
   maximum 10 cm is placed in the vertical gaps. 
   When it comes to container delivery, the package 
   is applied protective EPS plate on both side 
   surfaces during the packaging stage of the 
   production, and foiled afterwards.

• Truck driver is advised to consider the condition of 
   highways, and periodically control and tauten the 
  belts that fix the packages during the entire 
   transport.

• So as to fix the panel packages on the vehicle, 
   tautening belts with a minimum width of 50 mm 
   shall be equally spaced according to the package  
   length once at every 2 meters maximum.
   (Figure 1)

 

 

 

 

 

 

 هاتوان با استفاده از کامیونمیساندویچ پانل تکنوپانل را تنها  
ل حم یی که قابلیت بارگیري از بغل را دارندتینرهاو کان هاتریلر

 کرد. به غیر از کانتینر، بارگیري توسط لیفتراك از سمت چپ یا
المانهایی  نباید شود. در بدنۀ تریلیایل نقلیه انجام میراست وس

بارگیري جانبی  از که ممکن است مانعاز قبیل ستونهاي ثابت 
.وجود داشته باشد دنشو

 بارگیري شده  ها، سطحدیدن پانلاز آسیببراي جلوگیري  
وسیله نقلیه ، باید بدون پله، صاف و تمیز باشد، و هیچ جسم تیز 
(میخ و غیره) نباید بر روي زمینه یا دیوارة بدنۀ وسیله نقلیه یا 

کانتینر وجود داشته باشد.

باید وسیله نقلیه را براي بارگیري مطابق  رانندگان وسایل نقلیه 
نل آماده سازند.اهاي تکنوپعملبا دستورال

شده باشد. طول بسته بارگیريطول بستر کامیون باید مطابق با  
متر از  5/1حداکثر می توانند ها ، بستهدر حمل و نقلهاي داخلی

 انتهاي وسیله نقلیه بیرون زدگی داشته باشند. که این شرایط
با عایق پشم معدنی قابل کاربرد نیست.هاي براي پانل

 بدنههاي پانل به یکدیگر و جلوگیري از سایش بسته براي 
محافظی از جنس پلی استایرن  هاي، گوهحملکامیون در طول 

-در شکاف سانتیمتر 10حداکثر  ضخامتبه  )EPS( منبسط شده
در کانتینر،  هاي عمودي قرار داده می شود. در هنگام بارگیري

جنس پلی مرحله بسته بندي با قراردادن پالکهاي محافظی از 
پانلها توسط  در هر دو سطح جانبی )EPS( استایرن منبسط شده

فویل محافظ بسته بندي می شوند

راه را در نظر شود که شرایط بزرگبه رانندة کامیون توصیه می 
ها را در طول که بسته هاییاي تسمهبگیرد، و به صورت دوره

، کنترل و محکم نمایند.حمل ثابت نگه می دارند

می بایست  هاي پانل به وسیله نقلیه،بسته ابت نگهداشتنثبراي  
متر متناسب با میلی 50ی با حداقل عرض هاي محکمتسمه از

  )1(شکل  متر استفاده شود 2هر حداکثر در  طول بسته

نکاتی که در مورد حمل باید در نظر گرفته شود

•

•

•

•

•

•

•
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End-of-production packaging and transport 

processes are as important as the production 

stages of the sandwich panel.

Teknopanel’s sandwich panels are wrapped in 

protective foils with expanded polystyrene (EPS) 

wedges underneath them at the packaging stage

of the production. A protective EPS sheet with

a minimum 2 cm thickness is placed under the 

mineral wool insulated panel packages in order for 

them not be damaged by the forklift.

A label with the production date and product 

features on it is placed on the packages.

Sandwich Panel package:

Maximum height 1,35 m

Maximum width 1,10 m

Maximum length 15,00 m

Maximum weight 4000 kg

حمل
حمل، تخلیه، نگهداري و نصب

TRANSPORT, HANDLING, STORAGE AND INSTALLATION

TRANSPORT

max 2,00m
Figure 1 / 1 شکل

 

 

 

 

مراحل  بندي و انتقال در پایان تولید به اندازهتهفرایندهاي بس
مهم هستند. تولید ساندویچ پانل

در مرحله بسته بندي تولید به همراه  هاي تکنوپانلپانلساندویچ
قرار  در زیر آنهاکه ) EPS( شده پلی استایرن منبسط گوه هاي

ه بندي می شوند. ورق داده می شود بوسیله فویل محافظ بست
 2با حداقل ضخامت  EPS محافظ پلی استایرن منبسط شده

جهت محافظت عایق پشم معدنی با هاي پانل بسته متر زیرسانتی
داده می شود.قرار از آسیب ناشی از شاخکهاي لیفتراك 

هاي محصول بر روي تاریخ تولید و ویژگی یک برچسب شامل
گیرد.ها قرار میبسته

  بسته ساندویچ پانل :
  متر 35/1حداکثر ارتفاع 
  متر 10/1حداکثر عرض 
  متر 15حداکثر طول 
کیلوگرم 4000حداکثر وزن 
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> 6,00 m

max. 6,00 m max. 6,00 m

Figure 6 / 6 شکل

Figure 2 / 2 شکلFigure 3 / 3 شکل

Figure 4 / 4 شکل

Figure 5 / 5 شکل
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Panel packages shall be handled from the transport 

vehicle by means of a forklift or crane, depending 

on their lengths and weights. 

Points to consider with regards to handling:

• If the carrying is done by means of forklift, it shall 

 be ensured that the panel at the very bottom of 

 the package is not damaged by the forklift. Forklift 

 shall be covered with protective material such as 

 felt, etc. 

• If the carrying is done by means of crane, it shall 

 be ensured that the crane strap does not deform 

 the sides of the panel. Using a flat belt is advised 

 instead of chain or steel rope. 

• Panels up to 6 meters shall be carried by means of 

 forklift (Figure 2) or crane by being supported 

 from four points (Figure 3), whereas longer panels 

 shall be carried by means of crane by using a 

 lifting beam to distribute the center of gravity 

 (Figure 4).

• Sandwich panels shall be held completely while  

   being carried by human power, and shall not be 

   carried by holding the empty side lobes in a way 

   that may cause deformation.

• During the carrying and installation, especially

  the long wall panels shall be carried by being 

  supported from the center as well. When the panel 

  is carried by being held from both ends, its center 

  may break. (Figure 5)

• In order to prevent the lower panel from being 

  scratched while a sandwich panel is taken out of 

  the package, the upper one shall be turned 

   sideways and held up. (Figure 6)

HANDLING

تخلیه-جابجایی

حمل، تخلیه، نگهداري و نصب
TRANSPORT, HANDLING, STORAGE AND INSTALLATION
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لیفتراك یا با استفاده از  سیله نقلیهنل باید از واهاي پبسته
جابجا شوند. جرثقیل با توجه به طول و وزن بسته تخلیه و

  
  باید در نظر گرفته شود تخلیه و جابجاییکه در مورد نکاتی 

، باید دقت شود تا انجام شود اگر جابجایی با استفاده از لیفتراك 
به پانل زیرین بسته از جانب شاخکهاي لیفتراك آسیبی وارد 

دور شاخکهاي لیفتراك باید با استفاده از مصالحی  نشود.
.محافظی ازقبیل نمد و امثال آن پوشانده شود

ود، باید اطمینان انجام ش جرثقیلبا استفاده از  جابجاییاگر  
پانل را تغییر شکل  حاصل شود که تسمه هاي جرثقیل، لبه هاي

ندهد. به جاي زنجیر یا طناب فوالدي، استفاده از تسمه مسطح 
شود.توصیه می

) و یا 2لیفتراك (شکل متري باید با استفاده از  6هاي تا پانل 
هاي پانل)جابجا شوند. 3نقطه (شکل  4داشتن از جرثقیل با نگه

 یک تیر باالبربا طول بلندتر باید با استفاده از جرثقیل با کمک 
شوند  را بر عهده دارد جابجاتوزیع مرکز گرانش  که نقش

شود، باید به می جابجاساندویچ پانل وقتی توسط نیروي انسانی  
تنها با نگهداشتن از لبه  نبایدو  صورت یکپارچه نگهداشته شود

ها که سبب تغییر شکل پانل می شود جابجا شود.

هاي دیواري بلند باید انلپبراي ویژه و نصب، به جابجاییدر حین  
نگامی که پانل از هر دو شوند. ه از وسط پانل نیز کمک گرفته

)5ممکن است شکسته شود. (شکل  انتها جابجا شود، وسط پانل

 خراشایجاد براي جلوگیري از پانل ازبسته به هنگام برداشتن  
به جاي کشیدن روي پانل زیرین باید با گرداندن  در پانل زیرین

)6(شکل آن به یک طرف برداشته شود.
  

 (شکل 4).
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Metal outer sheet of Teknopanel sandwich panels 
are covered with transparent foil during production. 
Therefore, the panels are protected against 
scratches and dirt. (Figure 9)

The panels with protective foils shall be stored for 
maximum 2 weeks, and shall be installed 
immediately.

Protective foil shall remain on the panel surface for 
seven days at the most during the installation, and 
shall be completely removed after the installation. 
Otherwise, the foil may stick to the metal because 
of the sun and may not be removed, or may cause 
stains on the metal surface as a result of water 
penetration. (Figure 10)

Damages that may occur as the protective foil 
remained on the panel longer than the required 
time are not covered by Teknopanel’s
guarantee.

فویل محافظ
PROTECTIVE FOIL

Figure 9 / 9 شکل

Figure 10 / 10 شکل
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پانل تکنوپانل با فویل شفاف در طول ورق فلزي بیرونی ساندویچ
ها در برابر خراش و شود. بنابراین، پانلاده میتولید پوشش د

)9شوند. (شکل گردوخاك محافظت می

هفته نگهداري  2محافظ می توانند حداکثر تا هاي هاي با فویلپانل
بالفاصله نصب شوند. بعد از اتمام این مدت باید شوند.

روز در طول نصب در سطح  7 فویل حفاظتی می تواند حداکثر تا
پانل باقی بماند، و پس از نصب باید کامال برداشته شود. در غیر این 

خورشید به فلز  تاثیر تابشصورت، فویل ممکن است به علت 
ا در نتیجۀ نفوذ آب ممکن است بچسبد و شاید برداشته نشود، و ی

)10بر روي سطح فلز ایجاد لکه کند. (شکل 

روي پانل هایی که ممکن است با ماندن فویل محافظ بر آسیب
رخ دهد، تحت ضمانت تکنوپانل نخواهند  زمانی مجاز بیشتر از بازه

بود.
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نگهداري
STORAGE

When the panels are stored before installation at 
the construction site, environmental conditions 
shall be taken into consideration and some 
precautions shall be taken against possible negative 
situations.

Points to consider with regards to storage:
• It shall be ensured that the panels are stocked in
  a way that allows for a passageway and in an area 
   that is safe from impact.

• The packages shall be piled up on a firm and flat 
  surface, at maximum 2 meter gaps, and by means 
   of wooden or EPS wedges used during the transport.
  It shall be ensured that the wedges used in piling up
  the packages are aligned. (Figure 7)

• Unless the stocked panels will be stored in a closed 
  place, they shall be piled up in a slightly inclined 
  position in order for the rain or winter not to pile 
  up on the packages and not enter inside. (Figure 7)

• A waterproof cover shall be spread on closed or 
  partially opened packages so as to protect them   
  from negative weather conditions and in a way 
   that does not create a pool. At the same time,
  a gap shall be left between the cover and the 
   package that allows for air circulation so as to  
  prevent humidity. (Figure 8)

• Any materials that may cause corrosion (soil, lime, 
  mortar, fertilizer, acid, salt, etc.) shall be
  prevented from contacting the panels.

max. 2 m

Figure 8 / 8 شکل

Figure 7 / 7 شکل
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وند، شمی نگهداري نصب در محل ساختها قبل از هنگامی که پانل
 و برخی اقدامات احتیاطی شرایط محیطی باید مدنظر گرفته شده

  .هاي نا مطلوب ممکن  اتخاذ گرددبراي جلوگیري از ایجاد موقعیت
  

  باید در نظر گرفته شود نگهدارينکاتی که در مورد 

 راه اي قرار بگیرند کهها به گونهباید اطمینان حاصل شود که پانل 
و از به هم خوردن پانلها به یکدیگر  ي مناسب ایجادعبور هاي

.جلوگیري شود

 هاي ها باید در یک سطح محکم و مسطح، در فاصلهستهب 
پلی  هاي چوبی یا، و با استفاده از گوهازهم متري 2حداکثر 

که در هنگام حمل استفاده شده ) EPS( استایرن منبسط شده
هایی که صل شود که گوهطمینان حا. باید اجمع آوري شوند اند

)7. (شکل راستا باشند شوند، هما استفاده میهبسته در زیر

براي شوند، می ن ها در یک مکان بسته نگهداريزمانی که پانل 
جلوگیري از انباشته شدن آب باران و یا برف و نفوذ آب در 

(شکل7)  البالي آنها باید به صورت کمی شیب دار قرار داده شوند.

 استفاده شدهیا و  هاي کاملضد آب باید بر روي بسته پوشش 
از و  هوایی نامطلوب محافظت شدهوکشیده شود تا از شرایط آب

. در عین حال، باید بین پوشش انباشته شدن آب جلوگیري نماید
، یک فاصله وجود داشته باشد تا با گردش هوا از پانل و بسته

)8رطوبت جلوگیري شود. (شکل 

گونه موادي که ممکن است باعث خوردگی شود (خاك، هر  
آهک، مالت، کود، اسید، نمک و غیره)، باید از تماس آنها با پانل 

  جلوگیري شود.

•

•

•

•

•



یادداشتها
NOTES
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نصب
INSTALLATION

In order for the sandwich panels you will use for 

your building not to be damaged and to display full 

performance, it is advised to take the necessary

precautions and conduct the installation.

Points to consider with regards to installation:

• Teknopanel sandwich panels shall be installed by

  a technical team qualified in this field.

• While working on the roof, the installation team 

  shall wear flat, plastic sole work shoes in order for 

  the panel surface not the be damaged, and use

  a walking timber.

• If the panels shall be cut on the spot, an appropriate

  cutting tool shall be used. Grinder shall not be 

  preferred as it may corrode the metal surface.

• Metal waste occurring during the cutting and 

  drilling processes of especially the roof panels 

  shall be immediately swept away so as to prevent 

  the prepainted metal panel surface to be damaged 

  by oxidation.

• During and after the installation, the panels shall 

  be cleaned by means of cleaning product that will 

  not damage the prepainted metal sheets, when 

  necessary.

حمل، تخلیه، نگهداري و نصب
TRANSPORT, HANDLING, STORAGE AND INSTALLATION
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هایی که براي ساختمان خود استفاده پانلبراي اینکه ساندویچ
خواهید کرد، آسیب نبیند و کارآیی کاملی داشته باشند، توصیه 

و نصب را انجام  شود اقدامات احتیاطی الزم را اتخاذ کنیدمی
دهید.

  باید در نظر گرفته شود نصبنکاتی که در مورد 

هاي تکنوپانل باید توسط یک تیم فنی واجد پانلساندویچ 
شرایط در این زمینه نصب شود.

 با کف هاي کار، تیم نصب باید کفشبه هنگام کار برروي سقف 
ب نبیند، و از یک پالستیکی بپوشد تا سطح پانل آسی و مسطح

استفاده کند. وار براي راه رفتنال

اسب در محل بریده شوند، باید از یک ابزار برش من هااگر پانل 
نباید ترجیح داده شود زیرا  استفاده شود. دستگاه سنگ فرز

ممکن است سطح فلز را خراب کند.

به ویژه  که در طول فرایندهاي برش و سوراخکاريضایعات فلزي  
شوند تا  بآید، باید بالفاصله جارووجود میهاي سقفی بهپانلدر 

دیدن سطح فلزي پیش رنگ شده پانل به خاطر ایجاد از آسیب
جلوگیري شود. زنگ زدگی

ید با استفاده ها باپانلدر صورت نیاز در طول نصب و پس از آن،  
از شوینده هایی که به سطح ورقه هاي فلزي پیش رنگ شده 

  میز شوند.ت پانل آسیبی نمی رسانند،
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