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Estetik, Pratik, Ekonomik

Patentli
Üründür

Neden Quick Shingle
kullanmalıyız
Su yalıtım sektörünün tanınmış
membran üreticisi
STANDART
İZOLASYON A.Ş. yaptığı yeni yatırım ile hedefini daha da büyüttü. STANDART İZOLASYON A.Ş,
sektörde desenli membran olarak
bilinen, patentli olarak üretilen ilk
ve tek marka olan Quickshingle’ı
satın alarak, önemli bir yatırıma
imza attı.
QUICKSHINGLE,

Standart

İzolasyon

A.Ş’nin kendi patenti ile ürettiği, estetik,

ekonomik ve pratik su yalıtım membranıdır.

QUICKSHINGLE çatılarınıza estetik katarken, kesin sızdırmazlık özelliği ile çatıların yalıtım problemine de çözüm getirmektedir.

Polimer, bitümden imal edilen QUICK-

SHINGLE’ın gerilmelere karşı mekanik

direncini artırmak için bünyesinde donatı
olarak Polyester Keçe kullanılmakta dır.
QUICKSHINGLE, bu yapısı sayesinde

uygulama esnasında ortaya koyduğu

üstün performansını, uygulamadan son-

ra da sürdürmektedir. QUICKSHINGLElar, 3,5 mm kalınlıkta, 1m eninde 10 m
boyunda rulolar halinde üretilmektedir.

Uygulamadaki pratikliği ile işçilik ve za-

mandan tasarruf sağlamaktadır. Başta
klasik shingle, altıgen shingle, kiremit

desenleri olmak üzere farklı renk ve desen alternatifleri sunmaktadır.

Standart Üretim Renkleri:
Kırmızı, Yeşil, Kahve,
Gri ve Mavidir
Projelerinize ve kurumsal
renklerinize göre özel renkte
üretim yapılabilmektedir.

Neden Quick Shingle kullanmalıyız

Ağırlık
Emsallerine göre 3 kat daha hafiftir.

Fiyatı işçilik bakımından çok ekonomiktir.
Bir İşçi bir günde 20-30 m2 kiremit döşeyebilirken, 80-100 m2
Quickshingle döşeyebilmektedir. Alternatif ürünlere göre oranla
firesi oldukça azdır. Çatıya taşınan malzeme ağırlığı çok daha
azdır.

Solmaz
UV ışınlarına dayanıklı pigmentler içerdiğinden uzun yıllar renkli kalır.
Sızdırmaz
Çivi kullanılmadan ısıtılarak yapıştırıldığı için tam sızdırmazlık ve
izolasyon sağlar.
Dört Mevsim
Her mevsim ve her türlü eğimli yüzeyde rahatlıkla uygulanabilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER
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Düşük Sıcaklıkta Esneklik

Kopma Uzaması (Boy)

30

%
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Yangına Tepki
Tehlikeli Madde
Harici Yangın Performansı

Broof

İkitelli OSB Keresteciler Sitesi 4.Blok
No: 43 Başakşehir/İstanbul
T: 444 88 78 - F: (212) 670 51 51
E-Mail : bilgi@standartizolasyon.com

0212 735 35 95

