Net Yapı Dilafix
Dilatasyon Profilleri
Dilatasyon derzi betonarme, çelik veya kagir yapılarda yapı öğelerinin
genleşme, kısalma veya oturmalardan dolayı binada meydana gelecek
hasarları önlemek için bırakılıyor. Bu nedenle doğru profil seçiminde yeterli
dikkat gösterilmesi gerekiyor. Yanlış seçim yüzey kaplamasında çatlaklara,
kenarlarda kırılmalara neden oluyor.

Net Yapı, yüzlerce tip dilatasyon profilleri çeşidi ile ihtiyaçlara hem uygun,
hem de ekonomik çözümler sunuyor. Ayrıca mevcut tiplerin dışında özel profil
detayı çözümü ile her türlü ihtiyaca uygun ve ekonomik çözümler üretiyor.

Deneyimli uygulama ekipleriyle profil satışının yanı sıra talep edilmesi
durumunda uygulamaların montajını da gerçekleştiriyor.

Net Yapı Dilafix Dilatasyon Profili Çeşitleri
Dilafix Dilatasyon Profili çeşitleri, kaplamaya uygun olarak;

Kaplama Altı Zemin Dilatasyon profili,

Kaplama Üstü Zemin Dilatasyon profili,

Kaplama Altı Duvar-Tavan Dilatasyon Profili,

Kaplama Üstü Duvar-Tavan Dilatasyon profili,

Kapak Dilatasyon profilleri, Su Yalıtımlı Özel Dilatasyon profili ve
Dilatasyonlar için özel Su Yalıtım bantlarıdır.

Doğru Dilatasyon Profili Seçimi için Cevaplanması
Gereken Sorular;
•
•

•
•
•
•

Dilatasyon açıklığı nedir?
Kaplama altı mı yoksa kaplama üstü profil mi kullanılacak? (Eğer henüz
zeminin veya duvarın kaplaması (şap,sıva,vs..) yapılmamışsa kaplama
altı kullanmak sadece fitiller görüneceği için daha estetik olacaktır).
Kaplama altı profil kullanılacaksa kaplama yüksekliği ne olacak?
Zemin profillerinde yük taşıma kapasitesi ne olacak? (Yaya yükü,
otomobil yükü, kamyon yükü, forklift yükü, vs..)
Yatay hareket kabiliyeti? (+-w) (Yumuşak zeminlerde daha da önem
taşıyor.)
Kimyasal etki (Kullanılacak yerde herhangi bir kimyasal etkiye -kimya
endüstrisi, süt fabrikası vs.-) maruz kalacak mı?

Net Yapı dilatasyon profilleri özel olarak hazırlanmış kalıplar kullanılarak
alüminyumdan çekilmiş olup sürtünme ve basınca dayanıklıdır.
Firmanın profillerinde kullanılan fitiller kimyasal maddelere, yırtılmaya ve
aşınmaya karşı dirençlidir.

Net Yapı'nın teknik ekibi her türlü özel profil ihtiyaçlarını karşılamak için daima
hizmette kalmaya devam ediyor.

Dilatasyon profillerinin yanı sıra Net Yapı aluminyum Deccofix Dekorasyon
profilleri ile de ihtiyaçlara cevap veriyor. Dekorasyon profillerinde seramik
profilleri, Parke-Halı Bitim profilleri, Merdiven Burun profilleri, Genleşme Derz
profilleri, Köşe Koruma profilleri ve Süpürgelik profilleri ile ihtiyaca uygun
ürünler hizmete sunuluyor.

www.netyapi.com

