
l Çevre dostu FPO‘ dan üretilmiştir l yüksek esneklik l kök delinmesine 
karşı dayanıklıdır l yırtılmalara ve zor hava koşullarına karşı dayanıklıdır
l bakım gerektirmez l uzun ömürlü l kolay ve güvenilir montaj l tek bir 
tedarikçiden sistem çözümleri
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austroplan
ÇATI MEMBRANLARI



Austroplan FPO çatı membranları farklı kalınlıklarda 
üretilmektedir ve kontrollü olarak renklendirilen bir üst 
tabakanın yanı sıra çeşitli uygulamalardaki herhangi 
bir uyumluluğu karşılamak için siyah bir alt tabakayla 
tamamlanmaktadır.

Uzun ömürlü çatı sistemleri 
AUSTROPLAN FPO çatı membranları düz çatılar 
ve bina izolasyonları konusunda her türlü talebi 
karşılayabilmekte ve sıcak havalı kaynak makineleri 
kullanılarak homojen bir şekilde birleştirilmektedirler.

Austroplan FPO çatı membranlarının montajı +5˚C‘ lik 
bir dış ortam sıcaklığına kadar garanti edilmektedir. 

Yenilik: homojen membran kenarları sıcak gaz kaynak 
işlemlerinde önemli bir avantajı teşkil etmektedir. 

Plastik sektöründe dünya
çapında yeterlilik 
AGRU Kunststofftechnik GmbH başarılı bir Avusturyalı 
aile şirketi olup yüksek dereceli termoplastik ürünlerinin 
üretimi ve dağıtımı konusunda dünya çapında faaliyet 
gösterir. 

50 yılı aşan tecrübesiyle, sürekli bir kalite takibi ve geniş 
bir ürün yelpazesiyle, AGRU, termoplastik sektöründe 
dünya liderleri arasındaki yerini almıştır. 

AGRU markasının ayrılmaz ilkeleri esneklik ve müşteri 
odaklılığı olup her zaman için müşterilerine optimum 
çözümler temin etmeyi amaçlamaktadır. 

Profesyoneller tarafından 
geliştirme 
Elastomer özellikleri taşıyan özel termoplastik po-
lyolefinlerden üretilen yenilikçi AUSTROPLAN FPO 
membranları her türlü düz çatılarda kullanılabilir.

Üzeri çakıl taşlı balastla kaplanmış AUSTROPLAN FPO
membranlarıyla yapılan çatı sistemi 

AUSTROPLAN FVK montajlı çatı sistemi 

austroplan Fpo ÇatI MEMBranlarI 



Çeşitli uygulamalar için
tek bir çatı membranı 
Çatıların AUSTROPLAN FPO membranıyla kaplanması diğer çatı kaplama sis-
tem ve malzemeleri ile karşılaştırıldığında çeşitli avantajlar sağlamaktadır:

l yüksek esneklik 

l yüksek kimyasal dayanıklılık

l hava koşullarına ve UV radyasyonuna    
 dayanıklılık

l mikroorganizmalara karşı dayanıklılık 

l kök delinmesine karşı dayanıklılık

l uçucu plastikleştiriciler içermez 

l zifte karşı dayanıklılık 

l EPS/XPS’e dayanıklı 

l halojen içermez 

l homojen membran kenarları

l arttırılmış alev koruma özelliği



Mevcut aksesuarlar:
l homojen (H)

l arttırılmış yangın dayanımı (F)

l cam lifleri/keçe ile güçlendirilmiş
   (F G+V)

l cam lifleri ile güçlendirilmiş (G) 

l polyester bez ve cam lifleri ile  
    güçlendirilmiş (F VK)

l siyah / koyu gri ekstrüde

l E/B2 yanmazlık / yüksek yangın
    muka vemeti 

Özel malzeme kalınlıkları ve rulo 
ebatları ve arzu edilen renkler, 
AGRU ile yapılan teknik görüşmeler 
sonrasında müşterilerin talepleri 
üzerine üretilmektedir.

AUSTROPLAN FPO çatı 
membranları Avrupa Yapı Ürünleri 
Direktifinin CE işaretlemesine tabii 
tutulmaktadırlar. 

Mevcut
aksesuarlar
Austroplan FPO çatı membranları için 
aşağıdaki aksesuarlar mevcuttur:

l  Membran kaplamalı galvanizli çelik  
 levhalar çatı kenarları için 
 bükülmektedir 
l  Hali hazırda üretilmiş köşeler,  
 yağmur suyu olukları, baca 
 etekleri, yapıştırıcılar ve 
 temizleyiciler

AUSTORPLAN hazır 
üretimli parçalar 
Çeşitli detaylar için AUSTROPLAN 
FPO çatı membranlarıyla homo-
jen bir şekilde birleştirilmiş hazır 
üretilmiş parçalar mevcuttur.

Uygulama alanları
Düz çatıların kaplanması için AUSTROPLAN FPO programı 
aşağıdaki çatı sistemleri açısından başarılı ve eksiksiz bir çözüm 
sunmaktadır:

l Hafif metal çatılar

l Yapıştırma çatılar 

l Balastlı gevşek uygulamalı düz çatı    
  membranları (çakıl, betonarme döşemeler…)

l Bahçe çatıları için membranlar

l Teras çatılar için membranlar 

l Eski çatıların tekrar membran ile     
  kaplanmasında 

l Prefabrik çatı elemanlarının kaplanmasında 

prefabrik çatı elemanlarının montajı 

Teras çatıların balastla kaplanması 

austroplan ÜrÜn YElpaZEsİ 

Kalınlık 
(mm) Rulo ebadı

AUSTROPLAN ürün
tipi

1,2 2,0 x 25m FVK FG+V FG
1,5 2,0 x 20m FVK FG+V FG FH
1,8 2,0 x 15m FVK  FG  
2,0 2,0 x 15m FVK  FG  
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Çakıl balastlı çatı
sistemi 
AUSTROPLAN FPO çatı 
membranı kaplanmış ve çakıl 
balastlı bir düz çatı, her türlü düz 
çatılar için tüm gerekli özellikleri 
karşılamaktadır.

AUSTROPLAN FPO çatı 
membranları çakıl balastlar 
altında mükemmel bir şekilde 
kullanılabilmektedirler ve kök de-
linmesine ile mikroorganizmalara 
karşı dayanıklıdır. 

Çakıl balastlı çatı sisteminin 
bağımsız tabakaları gevşek bir 
şekilde serildikten sonra rüzgarın 
emme gücünden dolayı meyda-
na gelen kalkmaya karşı çakıl ile 
kaplanır. 

1. çakıl balast 
2. koruyucu membran   
 (uluslararası        
 standartlara bağlıdır)
3. AUSTROPLAN
4. ısı yalıtımı
5. buhar dengeleyici 
6. dengeleme tabakası 
7. Taşıyıcı konstrüksiyon

çakıl balastlı çatı sistemleri 

Çimenli çatı
sistemleri 
AUSTROPLAN FPO çatı membranı 
ve bitki örtüsüyle kaplanılan bir düz 
çatı sürekli olarak kök delinmesi-
ne ve mikroorganizmalara karşı 
dayanıklı olan bir çatı sistemidir. 

Ayrıca bu çatı membranları 
aşağıdaki gibi mükemmel ekolojik 
denge değerleri barındırmaktadır:

l uçucu plastikleştiriciler içermez 
l klor içermez 
l ağır metaller içermez 
l kök zehirleyici maddeler içermez 
l yabancı ot öldürücü veya böcek  
    ilaçları içermez

Bitki örtülü çatı sisteminin 
bağımsız tabakları gevşekçe 
serildikten sonra bir bitki örtüsü 
tabakasıyla kaplanmaktadırlar.

1. tabaka / bitki örtüsü 
2. drenaj sistemi / filtre/ koruyucu membran 
3. AUSTROPLAN  
4. ısı yalıtımı 
5. buhar dengeleyici
6. dengeleme tabakası 
7. taşıyıcı konstrüksiyon

AUSTROPLAN FPO membran 
kaplı çimenli çatı sistemi

austroplan KaplaMa sİstEMlErİ 
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Hafif metal çatılar
Minimum ağırlığı 80kg/m2 olan çakıl balastı ek koruyucu tabakalar artık 
kullanılmamaktadır. Bu teknoloji hafif metal çatı sistemli üretim tesisleri-
nin kaplanması için bir avantaj teşkil etmektedir. 

Mekanik olarak montajı yapılan AUSTROPLAN FPO çatı sistemlerinin 
bağımsız tabakaları çatıda  serbest halde serilir ve rüzgar emme kuv-
vetine karşı alt taşıyıcıya vidalar vasıtası ile sabitlenir. 

Mekanik olarak veya tamamıyla yapıştırılarak montajı yapılan AUST-
ROPLAN FPO membranlı çatı sistemleri aşağıdaki avantajları sunar: 

l birim bölge başına düşük ağırlık 
l ek koruyucu katmanlarının azaltılması 
l UV dayanıklı 
l mekanik açıdan dayanıklı 
l sabit ebatlarda
l görsel kolayca kontrol edilebilir 

1. AUSTROPLAN F VK
2. Vida
3. Isı yalıtımı 
4. Buhar dengeleyici 
5. Taşıyıcı konstrüksiyon

Yapıştırılan çatı
sistemi 
Keçe destekli AUSTROPLAN FPO 
FG+V çatı membranı alt yüzeye 
kısmen veya tamamen yapıştırılabilen 
düz çatı kaplamaları için özel bir tiptir. 

Keçe kaplamalı çatı membranı kısmen 
veya tamamen altyapıyla yapışarak 
entegre olabilen özel bir düz çatı 
su izolasyon membran alternatifidir. 
Yüksek alevlere karşı korunmalı AUS-
TROPLAN FPO FG membranları ek 
olarak alt kısımlarında 300 gr‘ lık keçe 
ile kaplanmıştır.

Bu yöntem, yapısal özelliklerden 
dolayı geleneksel montaj yöntem-
lerinin mümkün olmadığı durumlarda 
uygulanmaktadır. Örneğin, mekanik 
bir montajın mümkün olmadığı veya 
statik yükten dolayı balastlı bir çatı 
uygulamasının mümkün olmadığı 
çatılarda. 

Bu çok amaçlı sistem hem 
yeni binalar hem de restore 
edilen binalarda uygulanılabilir 
ve çatı alanının eğiminden 
veya tasarımından oldukça 
bağımsızdır. 

1. AUSTROPLAN  FG+V
2. Üst ahşap kaplama 
3. hava boşluğu 
4. Isı yalıtımı 
5. Buhar dengeleyici
6. Altyapı 

AUSTROPLAN FG+V‘ li yapıştırılmış çatı sistemi 

çatıya yapıştırıcı tabakanın uygulanılması 

Hava boşluğu ve havalandırma

AUSTROPLAN çatı 
membranlarının mekanik montajı 
kolaylıkla yapılabilir 

austroplan KaplaMa sİstEMlErİ 
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Teras Çatılar
AUSTROPLAN FPO çatı 
membranları ile yapılan nem bari-
yerleri su geçirmez düz çatılar ve 
bina kaplamaları konusundaki her 
türlü talebi karşılamaktadırlar. 

AUSTROPLAN FPO su izolasyon 
membranları teras çatı tabakaları 
altına serilirken uygun, kaymayı 
önleyici koruma tabakaları ile birlik-
te uygulanmalıdır. 

1. beton plakları 
2. harç veya çakıl 
3. uluslararası standartların
 uyumluluklarına tabii tutulan
 koruyucu membran 
4. AUSTROPLAN FPO G veya FG-V
5. Yüksek mukavemetli ısı yalıtım  
 plakası
6. buhar dengeleyici
7. dengeleme tabakası 
8. taşıyıcı konstrüksiyon

AUSTROPLAN membran kaplamalı ve üzeri beton plaka kaplı teras

Onarılan çatılar 
için kaplama 
uygulamaları
AUSTROPLAN FPO çatı 
membranı mevcut düz çatıların 
yeniden kaplanması için mükem-
mel bir alternatiftir. Ek olarak cam 
fiber dokusunun elyafla kombina-
syonu çok iyi mekanik dayanıklılık 
sunmaktadır.

Mevcut kaplama tabakası ile AUS-
TROPLAN FPO çatı membranı 
arasındaki sürtünme bu iki malze-
menin arasında keçe kullanarak 
önlenmelidir. 

Gevşek bir şekilde serilen AUST-
ROPLAN FPO çatı membranları 
kalkmaya karşı (rüzgarın emme 
gücünden dolayı) belirli bir yükle 
ağırlaştırılmaktadır veya mekanik 
olarak monte edilmektedirler. 

1. çakıl 
2. uluslar arası standartların  
 uyumluluklarına tabii tutulan  
 koruyucu membran 
3. AUSTROPLAN G, FG+V  
 veya FVK
4. keçe 
5. mevcut kaplama sistemi 
6. ısı yalıtımı 
7. buhar dengeleyici
8. taşıyıcı konstrüksiyon

AUSTROPLAN FPO çatı membran 
kaplamasıyla yeniden kaplanmış bir iş 
merkezi binası 



AGRU Kunststofftechnik GmbH
A - 4540 Bad Hall

tel: +43 (0) 7258 790 - 0
fax: +43 (0) 7258 3863

e-mail: office@agru.at
internet: www.agru.at

Basım hatalarına ve revizyonlara karşı düzelme hakkımız saklıdır. Resimler ve 
çizimler genel olup sadece bilgi amaçlıdır. 

Distribütörünüz: 

YapI MÜHEnDİslİĞİ 

A D A  Yapı  Ürünleri  San.  ve  Tic.  Ltd.  Şti.
Kuloğlu Sok., No: 10/16   06680 Çankaya / ANKARA
Tel: 0-312-467 72 40-41;  Faks: 0-312-467 72 68;  

www.adayapi.net 
e-posta: ada@adayapi.net




