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BRAAS ROOFBOARD



BRAAS ROOFBOARD

A1 Sınıfı Yanmaz Çatı Kaplama Altı Levhası

Braas RoofBoard, A1 sınıfı Hiç Yanmaz yanıcılık sınıfı ile halen 

yürürlükte bulunan “Binaların Yang›ndan Korunması Hakkındaki 

Yönetmelik” te belirtilen kriterlere uygun çatı tasarımlarında 

kullanılabilecek güçlü bir üründür. Özellikle yüksek katlı ve bitişik nizam 

yapılar olmak üzere villalar, apartmanlar, oteller vb tüm yapılarda 

güvenle uygulanabilir.

Braas RoofBoard, üstün özellikleri ile çatı kaplama altı levhası olarak geliştirilmiş yeni nesil bir çözümdür. Braas RoofBoard, alçı ve cam 

elyaftan üretilen, arka yüzeyi file ile güçlendirilmiş özel patentli, inovatif bir üründür.

Geri Dönüştürülebilir 
Çevreci Malzeme

Ahşap veya çelik alt 
konstrüksiyon üzerinde 
güvenle kullanılabilir

Çatı yapım aşamasında 
yağmur, kar vb. dış hava 
koşullarına maruz kalsa bile 
ürün özelliklerini kaybetmez

Suya ve 
Neme Dayanıklı

Küf  Oluşturmaz

A1 Hiç Yanmaz

Maket bıçağı ile 
basit ve kolayca 
işlenebilir



Teknik Özellikler

Uygulama Bilgisi

Braas RoofBoard, çatı uygulamalarında çatı alt yapısındaki taşıyıcı elemanlar (mertek, aşık, vb) üzerine korozyona dayanıklı 

vidalarla 20 cm aralıklarla sabitlenerek, üzerine uygulanacak çatı kaplamasına düzgün bir alt zemin sağlar.

Taşıyıcı elemanlara sabitlenmemiş Braas RoofBoard üzerinde yürünmemelidir.

Braas RoofBoard’un fileli kısmı çatının iç tarafına bakacak şekilde taşıyıcı elemanlara sabitlenir.

Taşıyıcı elemanların aks aralıkları 60 cm’i geçmemelidir.

Braas Roof Board, taşıyıcı elemanlara kenarları birbirine iyice yaklaştırılarak arada boşluk kalmayacak şekilde sabitlenir.

Her iki yüzünde bulunan özel 
cam elyaf şilte kaplaması 
sayesinde küflenmez

Suya ve neme dayanıklı 
özel çekirdek bileşeni

Arka yüzeyi file ile 
güçlendirilmiştir
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BİR BAKIŞTA BMI GROUP

Avrupa’nın güçlü ve köklü iki markası Braas Monier ve Icopal’in birleşiminden doğan BMI 

Group, Avrupa’nın en büyük eğimli ve teras çatı çözümleri üreticisidir. Avrupa’nın  yanı 

sıra Asya ve Afrika’da da faaliyet gösteren BMI Group, Kuzey Amerika’daki lider çatı ve 

su yalıtımları üreticisi GAF gibi, bir Standard Industries kuruluşudur ve birlikte dünyanın 

en büyük çatı ve su yalıtımı operasyonunu oluştururlar.

BMI Group, Türkiye’de Braas markası ile 20 yılı aşkın bir süredir faaliyet göstermekte 

olup, 36.000 m
2

 alan üzerinde yılda 1,5 milyon m
2

 kapasiteli Braas Çatı Sistemleri 

üretim tesisine sahiptir. 

BMI Türkiye, Braas, EverGuard, Wolfin ve Icopal markaları ile toprak ve çimento esaslı 

kiremitli çatı sistemi, bitümlü-sentetik (TPO-PVC) membran su yalıtım sistemiyle 

ülkemizde Gebze merkezli olarak hizmet vermektedir.

RAKAMLARLA BMI GROUP

Geçmişi 1852 yılına uzanan  BMI Group, 

40 ülkede 128 üretim tesisine ve 4 ülkede 

bulunan teknolojik Ar-Ge tesislerine sahip. 

Merkezi Londra olan BMI Group’un yaklaşık 

9600 çalışanı bulunuyor.

BMI Türkiye 
(Monier Yapı Çözümleri San.Tic.A.Ş.)

Güzeller Organize Sanayi Bölgesi İnönü Mah. 

Atatürk Bulvarı No:20 Gebze 41400 - KOCAELİ

T: +90 262 751 24 91 - F: +90 262 751 22 22 
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