
İşleme önerisi Knauf'tan mineral elyaf 

yalıtımlı ve zemin şaplı Roth Flipfix®

Knauf ile yapılan ortak testler, cam yünü 

TPT 01 ve TPT 03'ten yapılmış Knauf ses 

yalıtım levhaları ve Knauf akıcı şap FE 50 

Largo ile Roth Flipfix® zımba sisteminin 

sorunsuz döşendiğini doğrular.

Tüm uygulama alanları 

için – açın ve tamamlayın

Flipfix® zımba sistemi, standart EPS ve PU 

malzemelerin yanı sıra mineral yalıtım 

malzemelerinden yapılan yerinde uygulanan 

yalıtımda kullanıma uygundur. Montajı kolay 

sistem, kanıtlanmış Roth Original Tacker® 

kurulum tekniği kullanılarak kurulur

İki milimetre kalınlığındaki Roth sistem paneli 

Flipfix®, beş metre uzunluğunda prefabrike 

şeritler halinde mevcuttur. Pratik bir zikzak 

katlama ile bir metrekareye katlanır. Flipfix® 

sistem paneli şantiyede kolayca açılır ve 

kısa sürede fire vermeden döşenebilir. Alın 

derzleri, uzun ve kısa kenarlardan yapışkan 

bantla birleştirilir - bu, hızlı bir şekilde 

kapalı bir yalıtım tabakası yüzeyi oluşturur.

IS ISO MÜHENDİSLİK  İnş.Taah.San.ve Tic .LTD.Şt i
İstanbul Cad.No:79/B 34825 Görele Mahalles i  Beykoz – İstanbul –
Tel:  0216 485 14 27 – 28  www.isiso.com info@isiso.com

Enerji dolu yaşam

Roth Flipfix® Tacker-System

Tüm Uygulama Alanları İçin - Kurun

,Gidin !

> Mevcut yalıtım kurulum için  

> Değişken döşeme mesafeleri için  

> Sadece tek bir sistem bileşeni

> Atıksız beyaz döşeme 

> Özel alet gerektirmez

> Taşıma ve depolama için kompakt boyutlar

* Paneller en az 30 mm kalınlıkta olmalıdır                      

TPT 01 3 kPa (kN/m2)'ye kadar trafik yüklerine uygun                                                                         

TPT 03 5 kPa (kN/m2) kadar trafik yüklerine uygun

http://www.isiso.com/


Güçlü 
yönlerimiz

Avantajlarınız

Performans

> Pazar gereksinimlerinin 

erken belirlenmesi

> Kurum içi malzeme 

araştırması ve -gelişme

> Kurum içi mühendislik

> Şirket ISO 9001'e göre 

sertifikalandırılmıştır

>

Ürün Performansı

> Kurulum dostu, eksiksiz ürün 

sistemi yelpazesi

> Roth Industries şirketler 

grubundaki tüm ürün yelpazesi 

için üretici yetkinliği

Hizmet

> Kapsamlı, nitelikli saha hizmeti

> Yardım hattı ve proje planlama 

hizmeti

> Fabrika eğitimi, planlaması ve 

ürün seminerleri

> Roth markası altında tüm ürün 

yelpazesinin Avrupa çapında hızlı 

kullanılabilirliği

> Kapsamlı garanti hizmetleri ve 

sorumluluk sonrası anlaşmalar
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ISISO MÜHENDİSLİK     
İnş.Taah.San.ve Tic.Ltd.Şti

İstanbul Cad. No:79/B

Görele Mahallesi –Beykoz 

İstanbul     

Telefon: +90 216 485 14 27-28

Telefax: +90 216 485 14 29

E-Mail: info@isiso.com

www.isiso.com

Üretim      

Güneş Sistemleri <

Isı pompası sistemleri <

Depolama

İçme ve ısıtma suyu için 
depolama sistemleri <

Yakıtlar ve biyoyakıtlar <
Yağmur suyu ve atık su <
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E Roth enerji ve sıhhı tesisat sistemleri

Kullanmak

> Yüzey ısıtma ve soğutma sistemleri

> Ev istasyonları

> Boru tesisat sistemleri

> Duş sistemleri

mailto:info@isiso.com
http://www.roth-werke.de/
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