
TANIM /Description KULLANIM /Usage

OUTWEAR
PVC Profilleri 

OUTWAER
PVC Profiles

Outwear Fileli Köşe Profiller Outwear dış cephe sistem-
lerinde saçak altlarında, bütün kapı-pencere gibi yerlerin 
köşe birleşim yerlerinde darbe dayanımı artırmak için 
kullanılır.
Outwear Fileli Fuga Profili, Outwear dış cephe sisteminde 
fuga yapılması istenen yerlerde kullanılır.
Outwear Levha Başlangıç Profili Outwear Dış Cephe 
Levhasının dışarıdan zemine birleştiği noktada kullanılır.  
Outwear Corner Profiles with Mesh Outwear is used to increase 
the impact resistance at the corner joints of all the places such as 
doors and windows, under the eaves in exterior facade systems.
Outwear Mesh Fuga Profile is used in places where fuga is 
required in Outwear facade system.
Outwear Board Start Profile It is used at the point where Outwear 
Exterior Board joins from outside to floor.

Ürün Teknik Föyü
Product Technical Sheet

PVC esaslı profillerdir.
Fileli profillerin her iki tarafı 110 gr/m2 ağırlığında 20 cm 
filelidir.
PVC based profiles.
Both sides of the mesh profiles have a net weight of 110 g / m2 
and a 20 cm mesh.
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Fileli PVC Köşe Profili /Meshed PVC Corner Profile
Outwear Fileli PVC Köşe Profili, kapı-pencere gibi açıklıkların merkezlerinde, köşelerde kullanılır. Dış cephe uygulamalarında da kullanılabilir.
Profilin her iki tarafında 110 gr/m2 ağırlığında 20 cm eninde file vardır.
Kullanıldığı yerlerde darbeye karşı dayanım sağlar.
Outwear Meshed PVC Corner Profile is used in the centers and corners of openings such as door and window Can also be used in exterior applications.
On both sides of the profile, there is a net weight of 20 cm and a weight of 110 gr / m2.
Provides impact resistance where used.

-

2500
22

50
-

Sahip Olduğu Standart /Reference Standard

ÖZELLİKLER /Specifications

Uzunluk /Length (m)

Kenar Genişliği /Edge Width (mm)

AMBALAJ /Packaging

Ambalaj (Adet/Kutu) /Packaging (Pieces/Box)
Birim Ağırlık (gr/m) /Unit Weight (gr/m)

Fileli PVC Damlalıklı Köşe Profili /Meshed PVC Drip Corner Profile

-

2500
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30
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Sahip Olduğu Standart /Reference Standard

ÖZELLİKLER /Specifications

Uzunluk /Length (m)

Kenar Genişliği /Edge Width (mm)

AMBALAJ /Packaging

Ambalaj (Adet/Kutu) /Packaging (Pieces/Box)
Birim Ağırlık (gr/m) /Unit Weight (gr/m)

Outwear Fileli PVC Damlalıklı Köşe Profili, dış cephe kapı-pencere gibi açıklıkların üst birleşim yerlerinde, saçak altlarında kullanılır.
Profilin her iki tarafında 110 gr/m2 ağırlığında 20 cm eninde file vardır.
Kullanıldığı yerlerde darbeye karşı dayanım sağlar.
Outwear Meshed PVC Dropper Corner Profile is used in the upper junctions of openings such as exterior doors and windows, under the eaves.
On both sides of the profile, there is a net weight of 20 cm and a weight of 110 gr / m2.
Provides impact resistance where used.

*Aytaş Alçı Aş. ürünlerin teknik niteliklerini değiştirme hakkını saklı tutar.* Aytaş Alçı Aş. reserves the right to change the technical characteristics of the products.
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Fileli Fuga Profili /Meshed Joint Gap Profile
Outwear Fileli Fuga Profili, dış cephe uygulamalarında fuga yapılması istenen yerlerde kullanılır. 
Profilin her iki tarafında 110 gr/m2 ağırlığında 20 cm eninde file vardır.
Kullanıldığı yerlerde darbeye karşı da dayanım sağlar.
Outwear Mesh Fuga Profile is used in areas where fuga is required in exterior applications.
On both sides of the profile, there is a net weight of 20 cm and a weight of 110 gr / m2.
Also provides impact resistance where used.
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Sahip Olduğu Standart /Reference Standard

ÖZELLİKLER /Specifications

Uzunluk /Length (mm)

Ölçüler /Dimensions (mm)

AMBALAJ /Packaging

Paketleme (Adet/Kutu) /Package (Pieces/Box)
Birim Ağırlık (gr/m) /Unit Weight (gr/m)

Levha Başlangıç Profili /Starting Profile

-

3000
12,5 x 28

50
-

Sahip Olduğu Standart /Reference Standard

ÖZELLİKLER /Specifications

Uzunluk /Length (mm)

Ölçüler /Dimensions (mm)

AMBALAJ /Packaging

Paketleme (Adet/Kutu) /Package (Pieces/Box)
Birim Ağırlık (gr/m) /Unit Weight (gr/m)

Outwear Levha Başlangıç Profili, dış cephe duvar uygulamalarında dışarıdan Outwear dış cephe levhasının zeminle birleştiği yerlerde kullanılır. 
Duvarın zeminle düzgün, temiz bitişini sağlar.
Outwear Board Start Profile is used in exterior wall applications where the Outwear exterior wall joins the floor.
Provides smooth, clean finish of the wall with the floor.

*Aytaş Alçı Aş. ürünlerin teknik niteliklerini değiştirme hakkını saklı tutar.* Aytaş Alçı Aş. reserves the right to change the technical characteristics of the products.


