
 

Tüm Hakları Arfa Yapı  Sistemleri İnş. Taah.San A.Ş.’ye aittir. İzinsiz kopyalanamaz.  

1
0
0
 m

m
 

Kalıcı Kalıplarla Isı Yalıtımlı, hızlı Kurulabilir  
Enrji tasarruflu Asmolen Döşeme Sistemi  

Düşük enerjili kalıpsız döşeme sistemi İZOKAL Floor  -  A  

tavan döşemeleri için idealdir. 

 ısı ve ses  

izolasyonu  k=0,24 W/m²K 
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K=0,022 Wm²/K   
Yalıtım Avantajı Ve Ekonomi Sağlar. 

 

Donatılar statik projenin prog-
ramına  göre konacaktır 

 

TEKNİK ÖZELLİKLER : 

 

• İZOKAL FLOOR-A Modüler Asmolen Döşeme 
Kalıp Elemanları DIN 4102 Normunda B1 Sını-
fı EPS Malzemeden 18-30 Kg/M³ Yoğunlukta, 

Özel Detay Ve Boyutlarda Üretilir.  

• Kolay kesilebilir, hızlı montajlanır, modülerdir, 
ekonomiktir, hafiftir,  beton basıncına  daya-

nıklıdır, yüksek ısı ve ses izolasyonu özelliğin-

dedir. 

• Döşeme kalıp elemanları takımı  12,5 – 25 - 

37,5 – 50 - 62,5 - 75 cm modülasyondadır. 

• Uygulama hafif kalıpların lego gibi birbirine 
takılması esasına dayanır. Kalıplar kalıcı olup 
sökülmezler. Hem kalıp hem izolasyon özelli-

ğindedir. 

• EPS sert köpük asmolen döşeme dolgu ele-
manları, çelik JJ veya diğer prefabrik taşıyıcı 
kirişlerle kullanılabilir , Döşeme yükseklikleri 

AVANTAJLAR :  

Klasik inşaat sistemine göre; Enerjiden, Demir ve beton-
dan tasarruf sağlar  

 

Kalıp maliyetinde        ~  %85 tasarruf sağlar. 

Demir maliyetinde       ~  %14 tasarruf sağlar.  

Beton maliyetinde        ~  %21 tasarruf sağlar. 

Isı enerjisi maliyetinde ~  %90 tasarruf sağlar. 

SARFİYATLAR : 
İzokal Floor  Döşeme Kalıp Elemanı  :                                

1 m²  5.3 adet / m² 25*75*20  Kalıp Elemanı 

İzokal Floor JJ  Döşeme Kirişi  :   1.3 mt/m² 

ST III  Nervürlü Demir              :  ~3,5 kg/m² 
Q188 Hasır Çelik                         :  ~ 3.2 kg/m² 

BS 25 B.A. Betonu                       :  ~ 0,09 m³/m² 

Döşeme Ağırlığı           :   

5+15+5=2 cm Asmolen Kat Döşemesi için  
235 kg/m2 (Diğer detalar için bkz. Döşeme yük ve açıklık 

tablosu) 

UYGULAMA :   Döşeme yapılacak duvar üzerine döşeme final 
teşkili için dış hatıl-kiriş kalıbı olarak ısı köprüsü oluşmaması için 
İzokal Wall Stone-N L bitirme kalıp elemanı montajlanır. 

İzokal döşeme kalıp takımı 15 cm tabanlı prefabrik hazır kirişlerle 
kullanılır. Taşıyıcı duvarlar üzerine betonarme hesabına ve projesi-
ne göre seçilen döşeme tipi ve detayına uygun prefabrik hazır 
kirişler yerleştirilir. 

Taşıyıcı hazır kirişler arasına İZOKAL FLOOR-A asmolen kalıp 
elemanları özel geçme dişleri sayesinde lego gibi  dizilirler. Kirişler 
arasına tüm İzokal dolgu kalıp elemanları döşemeyi kapatacak 
şekilde montajlanır. 

Mekanik ve Elektrik Tesisatlar asmolen elemanların içerdiği boş-
luklar sayesinde kolayca uygulanır. Tesisat geçişleri , çelik ve be-
ton içine girişleri özellikle kılıflı olmalıdır… 

İzokal kalıp takımının üzerine hasır çelik montajlanır.   

Kirişler hem İZOKAL FLOOR-A kalıp elemanlarını, hem demir 
donatıları, hem de dökülecek betonu ve inşaat sırasında üzerinde 
çalışacak  montaj işçilerini taşırlar. 5.00 metreyi geçen uygulama 
açıklıklarında kirişler altına dikme konur. 

KULLANIM ALANLARI : 

 

Her türlü yeni ve eski yapının asmolen döşeme 

yapımında hafif döşeme sistemi  olarak kullanılır. 

 

Özellikle İzokal Wall Sisteme B.A.Taşıyıcı perde 

sistemi ile kullanılabilen döşeme sistemidir. 

 

Eski ve yeni yapılarda eğimli çatı döşemesi yapı-

mında kullanılır. Kalıp ve ilave izolasyon gerektir-

mez. 

 

Çatılarda eğimli B.A. Döşeme plağı yapıldığında 

çatı döşemesi altında asma tavan-ısı izolasyonu ve 

taşıyıcı sistem gerektirmez. 




