


Firmamız, "Yeni nesil yalıtım sistemleri" sloganıyla yüksek teknolojiye sahip çözümleri ile sektöründeki 
öncü firmalardan bir tanesidir.  Firmamız, Türkiye'de yalıtım bilincinin gelişmesi ile tüketiciyi doğru 
bilgilendirme prensibi ile doğru tüketim yaptırmayı ilke edinmiştir. Sprey Poliüretan, Polyurea uygu-
lamalarıyla ağırlıklı olarak Türkiye'nin tüm bölgelerinde, İZOBİR markasıyla  yalıtım uygulama ve   
makina parkları kurarak, kaliteli eğitilmiş personeller ile tüketicinin ihtiyaçlarını karşılamaktadır.  

Gelişen teknoloji, her sektörü olduğu gibi  yalıtım sektörünü de etkilemekte ve ağırlığını her geçen gün 
hissettirmektedir.  Dolayısıyla Sprey poliüretan ve polyurea yalıtım uygulamalarında daha küçük metra-
jlarda, profesyonel bir ekip ve makine ihtiyacı duymaksızın, nihai tüketicilerin, kendi kendine de uygu-
layabileceği sprey izolasyon tüp sistemimiz firmamız tarafından üretilmeye başlanmıştır. İZOTÜP 
markamızla da tüm Türkiye’de sektörümüzde ilk olan ürünümüzle hizmet vermekteyiz.

Vizyon
Yalıtım sektöründe İZOBİR ve İZOTÜP
marka farklılığı ile lider bir kuruluş olmak

Misyon
İzolasyon hizmeti ile ekolojik , ekonomik ve 
ergonomik bir yaşama destek vermek

Değerlerimiz

- Önce İnsan 

- Yenilikçilik 

- Ölçülebilirlik 

- Ulaşılabilirlik
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POLiÜRETAN
UYGULAMALARI



TERAS ÇATI ALTI VE ÜSTÜ

En üst katta ikamet eden bina 
sakinleri sürekli soğuktan ve sıcak-
tan, tavan akıntılarından    şikayet-
çidirler. Sprey poliüretan bu sorun-
ları tamamen çözmektedir. Tek 
parça uygulama sayesinde ısı 
köprüleri oluşturmaz, teras, çatı altı 
& üstünün soğuk / sıcak ve su 
akıntısı gibi sorunlarından tama-
men  kurtulursunuz.

Çatı altı uygulamalarında tersten 
püskürtülerek sprey poliüretan 
uygulaması beton, sac veya ahşap 
her türlü yüzeye yapışarak tek 
parça halinde mükemmel bir 
yalıtım sağlar. 

Açık teras uygulamalarında,toz, 
nem ve oynak malzemelerden
temizlenen  beton, membran veya 
birçok farklı yüzeye yeterli kalın-
lıklarda püskürtülerek daha sonra 
üzerine beton şap uygulanabilir.



CEPHE VE ÇATI ARASI

Çatı aralarında tabana veya 
kiremit altına püskürtülerek ek yeri 
olmaksızın sprey poliüretan 
uygulamasıyla mükemmel bir 
yalıtım sağlanır .

Biriket, tuğla, beton, taş,  sac, 
ahşap gibi her türlü doğal ve yapay 
yüzeylere uyumlu olarak  
yapışabilmektedir.(teflon ve plastik 
hariç)

Sıvalı veya sıvasız iç ve dış cephe 
duvar yüzeylere poliüretan 
uygulaması yapılabilir, daha sonra 
sıva filesi, yapıştırma harcı ve son 
kat boyası kullanılarak istenilen 
yüzey düngünlüğü sağlanabilir.







Sprey poliüretan uygulaması fabrika,ambar, 
tavuk çiftlikleri, ahırlar, soğuk hava depoları,  
ve bir çok endüstriyel tesislerde en önemli 
gider olan enerji kayıplarının önlenmesini 
sağlayan harika bir yalıtımdır.

Söz konusu tesislerdeki uzman kişiler enerji 
tasarrufu ve kayıplarını önleme konusunda 
hasas olup yalıtımın önemini kavramışlardır. 
Nitekim ısı yalıtımı üretim maliteyi ve kalitesi 
bakımından önemli olup, aynı zamanda 
personel motivasyonu ve verimliliği açısından 
da gereklidir.

EKONOMiKTiR
ENERJi TASARRUFU

SAĞLAR.

Enerji=Isı=Maliyet

ENDÜSTRİYEL UYGULAMALAR



Yapıların 
temellerinde perde 
beton ve diğer 
farklı kısımlarda 
tek parça halinde 
ek yeri olmaksızın 
uygulanan sprey 
poliüretan , yapının 
hem nefes almasını 
sağlar hemde ısı 
kayıplarını engelley-
erek mükemmel 
yalıtım sağlar.

TEMEL iZOLASYONU



Türkiye’nin farklı bölgelerinde 25 Kişi-
lik profesyonel kadrosu ve teknolojik 
araç & ekipmanları ile 20 yıldır 
sektörde paydaşlarımıza yalıtımda 
çözüm sunmaktayız.

MYK’dan Onaylı  ısı yalıtım sertifikası-
na sahip püskürtme tipi poliüretan 
uygulama operatörlerimizle hizmet 
vermekteyiz.

SPREY POLİÜRETAN UYGULAMA 
ARAÇ VE EKİPMANLARIMIZ



Termal Kamera ile Ölçüm

Termal kameralar cisimlerin yaymış 
olduğu ısı enerjisini gösterirler. 
Binalarda termal kamera ile yapılan 
çekimlerde duvar, döşeme ve doğra-
malarda ki ısı kaçağını görebiliriz. Isı 
yalıtımı yapılmadan önce ve 
sonrasını karşılaştırabilir, ısı kaçağı 
olup olmadığını ve var ise nerede 
olduğunu tespit edebiliriz.

Bu cihazların çektiği fotoğrafta sıcak 
bölgeler açık renk, soğuk bölgeler ise 
koyu renk ile gösterilir. En soğuk 
bölgeyi mavi, en sıcak bölgeyi ise sarı 
gösterir. Ortamın sıcaklığına göre 
mavi den sarı ya da kırmızı renk 
kullanarak geçer.

Sprey poliüretan uygulamalarından 
sonra termal kamera ile yapılan
tespitlerde uygulama öncesi ve 
sonrası sıcaklık farklılıkları net bir 
şekilde tespit edilmekte ve görülmek-
tedir.

www.termalcamera.com

TERMAL  KAMERA İLE SPREY POLİÜRETAN
YALITIM VERİMLİLİĞİNİN  TESPİTİ



İZOBİR 410-1000

Poliüretan reçine esaslı özel olarak hassas 
ortamlar için geliştirilmiş kokusuz, solventsiz, 
likit, sürme esaslı UV dayanımına sahip su 
yalıtım malzemesidir.

Her türlü yüzeyin; su ve kimyasala karşı 
izolasyonunda, beton, ahşap, eternit, taş, her 
türlü metal satıhta, fabrika ve atölyelerin 
zemin kaplamalarında, beton yüzeylerde, 
temel izolasyonlarında, dış cephe ve kuzey 
cephe izolasyonlarında, soğuk hava depoların-
da, derz, çatlak ve dilatasyon tamirinde, asit, 
alkali ve diğer korozif kimyasallara karşı 
dayanıklılık istenilen zemin kaplamalarında 
kullanılmaktadır.

Suya ve rutubete karşı güvenle uygulanır!

POLYUREA

Sprey polyurea; hızlı, ek yersiz, yüksek esneme 
kabiliyeti, üstün fiziksel ve kimyasal özellikleri 
ile uygulama alanlarını suyun sızıntı, pas ve 
korozyon etkilerine karşı mükemmel bir su 
yalıtımı sağlar.

POLYUREA VE POLİÜRETAN
SU YALITIM MALZEMESi UYGULAMASI



TSE VE KURUMSAL BELGELERİMİZ




