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Assan Panel ürünleri hakkında burada verilen bilgiler, özellikle uygulama ve son kullanımlarına ilişkin tavsiyeler, normal şartlarda ve Assan Panel’in tavsiyeleri doğrultusunda 
bu ürünlerin doğru taşındığı, saklandığı, muamele edildiği ve uygulandığı durumlar hakkında Assan Panel’in sahip olduğu mevcut bilgi ve deneyime dayanarak iyi niyetle 
verilmiştir. Ürünler için uygulama yüzeyleri ve uygulama alanları pratikte oldukça çeşitlilik arz etmektedir. Bu nedenle Assan Panel ürünlerini kullanırken doğru ürünü, doğru 
koşullarda, doğru şekilde ve doğru yerde uyguladığınızdan emin olunuz ve bu yönde Assan Panel tarafından ticari elverişlilik ve/veya belirli bir amaca uygunluk konusunda 
verilen bilgi ve talimatlara kesinlikle uyunuz. Aksi halde oluşabilecek zararlardan Assan Panel sorumlu değildir. Ürünün kullanıcısı (kullanıcı) ürünü kullanmayı düşündüğü 
uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmelidir. Assan Panel’in ürünlerinin özelliklerini değiştirme hakkı saklıdır. Üçüncü şahısların mülkiyet hakları gözetilmelidir. 
Bütün siparişlerin kabulünde, satış ve nakliye konusundaki mevcut şartlarımız esas alınır. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün Assan Panel’e başvurarak temin edebilecekleri 
Yerel Ürün Bilgi Föyü’nün son baskısını dikkate almalıdır.

• Her kalınlıktaki Master Panel R4  ve Master Panel R3 sandviç paneller ile birebir uyumludur. 

 Bu uyum, kolay ve hızlı bir montaj imkanı sağlamaktadır.

• Yanal binili formda olmaması sebebiyle, mevcutta montajı tamamlanmış Master Panel 915 R3 sandviç panellerin, 

 yüzeyin tamamını sökmeden, istenilen noktadan sökülerek yerine montaj kolaylığı sağlar.

• Kepli birleşim, vidaların gözükmemesiyle mimari görsellik kazandırırken aynı zamanda korozyon olmaması 

 için önlem alınmasını sağlar.

• Sandviç paneller ile birlikte montajında, üst düzey su ve ısı yalıtımı sağlamaktadır.

• Sandviç panelin uygulandığı her türlü çatı eğiminde, panel boyunca kullanılabilmektedir.

• Master Panel R4 ve Master Panel R3 sandviç panellerin cephede uygulanması halinde cephede de kullanılır.

• Yüksek ısı dayanımına sahiptir.

• Yüksek UV dayanımına sahiptir.

• Yüksek darbe direnci gösterir.

• Uygun ışık ihtiyacına göre şeffaf veya opal olarak üretilir.

• Mimari ihtiyaçlara ve nakliye koşullarına bağlı olarak istenilen boyda üretilebilir
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Kalınlık 12 mm

Faydalı Eni 1040 mm

Sandviç Paneller Arası Montaj Boşluğu 1040 mm

Uzunluk Min 100 mm,

Max. Nakliye ve Montaj Koşullarına Bağlıdır 2,30 W/m²K

Isıl Geçirgenlik Katsayısı 2,30 W/m²K

Isıl Genleşme Katsayısı 0,065 mm/m°C

Isıl Geçirgenliği Şeffaf %72, Opal %55

Sıcaklık dayanımı -40 °C/ + 120 °C
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920 (Sandviç Paneller Arası Montaj Boşluğu)
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