
TANIM /Description KULLANIM /Usage
Aypan Derz Bandı alçı levha bölme duvar, giydirme 
duvar sistemlerinde alçı levha ek yerlerinde yapıştırılarak 
kullanılır. 
Aypan Ses İzolasyon Bandı alçı levha duvar ve asma 
tavan sistemlerinde profillerin dış yüzeyine yapıştırılır.
Aypan Joint Tape is used by gluing gypsum board joints in gyp-
sum board partition wall and cladding wall systems.
Aypan Sound Insulation Tape is adhered to the outer surface of 
the profiles in plasterboard wall and suspended ceiling systems.

Aypan Derz Bandı, cam elyaftan oluşur ve kendinden 
yapışkanlıdır.
Aypan Ses İzolasyon Bandı, kapalı gözenekli poliüretan 
süngerdir. Bir yüzü akrilik esaslı yapışkanlıdır.
Aypan Joint Tape is made of glass fiber and is self-adhesive.
Aypan Sound Insulation Tape is a closed pore polyurethane foam. 
One side is acrylic based adhesive.
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Ses İzolasyon Bandı /Noise Reduction Tape

TS EN 14313:2009 A1 CE
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Sahip Olduğu Standart /Reference Standard

ÖZELLİKLER /Specifications

Uzunluk /Length (mm)

Genişlik /Width (mm)

Kalınlık /Thickness (mm)

Renk /Color Turuncu /Orange

AMBALAJ /Packaging

Paketleme (Rulo) /Package (Roll)
Birim Ağırlık (gr) /Unit Weight (gr)

AYPAN Ses İzolasyon Bandı, ses köprülerini ortadan kaldırarak duvarların ses yalıtım performansını artırır. Alçı levha bölme ve giydirme duvar yapımında galvanizli profillerin 
altına yapıştırılır.
AYPAN Noise Reduction Tape improves the sound insulation performance of walls by eliminating sound bridges. Gypsum board is adhered under galvanized profiles in partition and cladding walls.
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Derz Bandı /Joint Tape
AYPAN Derz Bandı, alçı levha ek yerlerinde çatlakları önler ve yüzeyin yekpare çalışmasını sağlar. Alçı levha bölme duvar, giydirme duvar ve asma tavan sistemlerinin 
yapımında, alçı levha derzlerinde kullanılan kendinden yapışkanlı cam elyaf banttır. Aypan alçı levha bölme duvar, giydirme duvar ve asma tavan sistemlerinin yapımında, alçı 
levha ek yerlerinde kullanılır. Sıvada donatı görevi görerek elastik yapısı ile çalışmanın çok olduğu derz birleşim noktalarında çatlakların oluşumunu engeller.
AYPAN Joint Tape prevents cracks in gypsum board joints and ensures the monolithic working of the surface. Self adhesive glass fiber tape used in the construction of gypsum board partition wall, 
cladding wall and suspended ceiling systems, gypsum board joints.  Aypan is used in the construction of gypsum board partition wall, cladding wall and suspended ceiling systems, gypsum board 
joints. It acts as a reinforcement in the plaster and prevents the formation of cracks at the joint junctions where elastic work is very common.

CE

90
50-100

2.8 x 2.8

24/12/16
315-630

Sahip Olduğu Standart /Reference Standard

ÖZELLİKLER /Specifications

Uzunluk /Length (mm)

Genişlik /Width (mm)

Mesh Ölçüsü /Mesh Size (mm)

Renk /Color Beyaz /White

AMBALAJ /Packaging

Paketleme (Rulo/Kutu) /Package (Roll/Box)
Birim Ağırlık (gr) /Unit Weight (gr)

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


