ÇATI SİSTEMLERİ

KİREMİT
www.persanyapi.com.tr

KİREMİT ÖYKÜSÜ
1991 yılında İtalya’da yapılan denemelerden olumlu sonuç alınması ile
Erzincan’da hayata geçirilen perlit kiremit fikri, çatı kaplamaları arasında
piyasaya girdiği günden beri ayrı bir yer tutmaktadır. PERSAN Perlit Kiremitler;
soğuğa, sıcağa, neme, donmaya, asitlere karşı direncini Mollaköy Riolitik Doğal
Perliti’nden alır.
Bugüne kadar birçok devlet/özel kurum-kuruluş ve şahıs tarafından tercih
edilen PERSAN Perlit Kiremitler ve Çatı Sistemleri 2007 yılında tamamen
yenilenen Erzincan üretim tesisi ve PERSAN’ın da içinde yer aldığı madencilik
ve yapı kimyasalları ağırlıklı grup şirketimiz bünyesinde gerçekleştirilen
w w w. p e r s a n y a p i . c o m . t r

AR-GE çalışmaları neticesinde üstün kaliteli estetik ürünleri müşterilerine
sunmaktadır.
Tüm renk ve yüzey seçeneklerinde aynı teknik değerleri taşıyan PERSAN
Perlit Kiremitler, kullanıcısına ve uygulayıcısına hafifliğinden, tasarımından ve
yapısal özelliklerinden dolayı ömür boyu fayda sağlar.
Standartların üzerindeki mukavemeti ile en zor koşullarda bile sağlamlığını
korur.
Perlitin madende işlenip, istenilen tane boyutlarında sınıflandırılmasından,
harcın hazırlanmasına ve kiremidin kürlenmesine, paketlenip sahaya
alınmasına kadarki süreç el değmeden, tamamen otomasyona dayalı olarak
yapıldığından, kalite her zaman kontrol altında tutulmaktadır. Ham madde
temininden üretimine, taşınmasından uzun ömrüne kadar her bir aşamasında
Persan Perlit Kiremitler çevreye duyarlılığını en üst düzeyde tutar ve çevremizin
korunmasına yardımcı olur.
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PERSAN KİREMİTLERİ

Mutluluğunuz için …
Çatı kaplamaları arasında piyasaya girdiği günden
beri sektörde liderliği üstlenen PERSAN kiremitleri;
soğuğa, sıcağa, neme, donmaya, asitlere karşı
direncini Erper perlitinden alır.

Geleneksel yapı elemanlarına oranla
7 kat daha iyi
Sınıfının en iyi ürün çözümleri ile çatılara özel,
özgün sistemler sunan Persan, kiremitte suya ve
donmaya karşı 60 yıl garanti vermektedir. Persan;
w w w. p e r s a n y a p i . c o m . t r

yağmur, kar, dolu, don, gece-gündüz sıcaklık
farkları, IR ve UV radyasyonu, rüzgar, dış kaynaklı
sesler vb. dış koşulların etkisini minimuma
indirmektedir.

%40’a varan enerji tasarrufu
Yapısal özellikleri nedeniyle kimyasal etkilere
dayanıklı olan Persan kiremitleri, çatı kaplama ve yalıtımında, yağmur indirme çözümlerinde, çatı yenilemelerinde,
sıcak ve soğuk iklimlerde yer alan tüm çatı tiplerinde uygulanabilir. Binaları yazın serin, kışın sıcak tutar.

-42 0C dona dayanıklı
Persan perlit kiremitleri -42 0C dona karşı dayanıklıdır ve yüksek dayanıma sahiptir. Hafifliği ile binanın statik ağırlığını
düşürür. Polyester esaslı su yalıtım örtüsü nefes alabilme özelliği sayesinde çatı konstrüksiyonunun ömrünü uzatır.

Her aşamada Persan Perlit Kiremitler
Perlitin madende işlenip, istenilen tane boyutlarında sınıflandırılmasından, harcın hazırlanmasına ve kiremidin
kürlenmesine, paketlenip sahaya alınmasına kadarki süreçler el değmeden, tamamen otomasyona dayalı olarak
yapıldığından, kalite her zaman kontrol altında tutulmaktadır. Ham madde temininden üretimine, taşınmasından
uzun ömrüne kadar her bir aşamasında Persan Perlit Kiremitler çevreye duyarlılığını en üst düzeyde tutar ve
çevremizin korunmasına yardımcı olur.

Ömür boyu kullanma garantisi
Persan kiremitleri; yağmur, kar, dolu, don, gece-gündüz sıcaklık farkları, IR ve UV radyasyonu, rüzgar, dış kaynaklı
sesler vb. kullanıcı gereksinimlerini karşılayarak kullanıcılarına ömür boyu rahatlık sağlar.
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Ölçüler (Dış) 				

420 x 330 mm

Minimum Eğim ve Binme			

17.5o		

100 mm binmede

					
Maksimum Eğim ( Uygulama Özelliğine bağlıdır)
Maksimum Binme				
Minimum Açıklık/Lata Aralığı			
Maksimum Açıklık/Lata Aralığı		
					
Asma Yüksekliği (Yaklaşık)			

22.5o		
90o
150 mm
293 mm
22.5o altı		
22.5o ve üzeri
397 mm

75 mm binmede

318 mm
350 mm

Örtme Kaplama
Yatayda 1 Kiremit Örtme Genişliği 		
Örtme Kapasitesi (Maksimum Lata Açıklığı)

300 mm
9,7 kiremit/m2

Ağırlık
Maksimum Lata Açıklığında Yaklaşık		
Palet Dahil 1 Palet Kiremit Ağırlığı (Yaklaşık)
Maksimum Lata Açıklığında Çıta İhtiyacı		

39,5 kg/m2
973 kg
2,92 mt/m2
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Çıta Ölçüleri
450 mm’ye Kadar Olan Aşık Aralığında		
600 mm’ye Kadar Olan Aşık Aralığında		
Saçaktan Sonraki ilk Çıta			
Kiremitler İçin Çivi Ölçüsü 			
Paletteki Kiremit Adedi 			

40x25 mm
50x25 mm
50x50 mm
60x 3.35 mm
240

(Tüm değerler nettir ve fire vermeyi önler.)

Çatı Tipleri ve Metraj Hesaplama

Sundurma Çatı

Beşik Çatı

Basit Kırma Çatı

Eğim
(%)
8
17
25
33
42
50
58
67
75
83
92
100

Eğim
Derece
4,6o
9,7o
14,0o
18,3o
22,3o
26,6o
30,1o
33,8o
36,9o
39,7o
42,6o
45,0o

Çatı Alanı
Çarpanı
1,003
1,014
1,031
1,054
1,083
1,118
1,158
1,202
1,250
1,302
1,357
1,414

Birleşik Kırma Çatı

Çatı planı projesinde bulunan
alan, uygun çatı eğiminin verildiği
satırdaki “çatı alanı çarpanı”
ile çarpılarak eğimli çatı alanı
hesaplanır.

Not: Ücretsiz keşif ve mühendislik hizmetlerimizden faydalanmak için lütfen size en yakın bayimiz ile
temasa geçiniz.
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RENK VE YÜZEY
PERSAN PERLİT KİREMİT RENK VE YÜZEY SEÇENEKLERİ

PERSAN AKDENİZ AKRİLİK SERİSİ
Tüm kiremitler aynı ton ve gramajda

Akdeniz Gülkurusu

Akdeniz Kahve

Akdeniz Sarı

Akdeniz Mavi

Akdeniz Toprak

w w w. p e r s a n y a p i . c o m . t r

Persan Akdeniz Serisi Akrilik Yüzey Kaplamalı Kiremitleri minimum su emme ve estetik görünümü
birleştiren ürün serisidir. Otomasyon ile desteklenen ve hazırlanması aşamasında pigment boyayla
renklendirilen harç ile üretilen kiremitlerin üzerine paketleme öncesi yapılan boyama işlemi her bir
kiremidin aynı tonda ve gramajda boyanmasını sağlayarak çatınızda tek tip rengi yakalamanızı sağlar.
İstenilen renkte üretimi de sağlanan bu kiremitler uzun yıllar boyunca renklerini korur.

Akdeniz Yeşil

Akdeniz Siyah
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PERSAN AKDENİZ DOĞA SERİSİ
Mat yüzey yapısı ile çatınızda doğal bir güzellik…

Persan Akdeniz Doğa Serisi Kırmızı Demiroksit Perlit Kiremitler harcı hazırlanırken homojen bir biçimde karıştırılan
renklendirici pigmentler sayesinde kalıcı ve doğal görünümlü bir yapıya kavuşur. Mat yüzey yapısı ile çatınıza
doğal bir güzellik katar.

Rengini ömrü boyunca koruyan kiremit
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Persan Akdeniz Doğal Perlit Gri Kiremit Mollaköy Doğal Perlit’in kendi rengindedir ve bu rengi ömrü boyunca
korur. Açık rengi dolayısı ile yansıtıcılığı yüksektir ve binaların çatı aralarındaki ısınmanın azaltılmasıyla çatı katları
ile üst katların soğutma giderlerinin azaltılmasına katkıda bulunur.

Akdeniz Kırmızı
Demiroksit

Akdeniz Doğal
Perlit Gri

PERSAN ERGAN SERİSİ
Persan Ergan Serisi Kiremitleri minimum su emme ve estetik görünümü birleştiren ürün serisidir. Otomasyon ile
desteklenen ve hazırlanması aşamasında pigment boya ile renklendirilen harç ile üretilen kiremitlerin üzerine
paketleme öncesi yapılan boyama işlemi her bir kiremidin aynı tonda ve gramajda boyanmasını sağlayarak
çatınızda tek tip rengi yakalamanızı sağlar. İstenilen renkte üretimi de sağlayan bu teknik ile çatınız binanızın
dış rengine, yapısına, çevrenize ve zevkinize uyumlu hale gelir. Uygulama sonrası kiremitler uzun yıllar boyunca
renklerini korurlar. Kullanılan boya ve boyama tekniği isteğe bağlı olarak çatınızda uygulamadan sonra da renk
değişimi veya uzun yıllar sonra eski rengini yenileme imkânı verir.

Ergan Serisi Kahve
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Ergan Serisi Gülkurusu
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TAMAMLAYICI KİREMİTLER
Tamamlayıcı perlit kiremitler çatının tam anlamıyla uyum içerisinde çalışabilmesi için çatıda önemli bir yer
tutmaktadır. İyi bir işçilikle döşenmiş kiremitlerin uygun tamamlayıcı kiremitlerle donatılmasıyla estetik, modern,
sağlıklı bir çatı oluşturmak mümkündür. Mahya başlangıç ve bitiş noktalarında, çatı yan saçaklarında, tek yöne
eğilimli çatıların üst kısımlarında, güneş enerjileri ve anten gibi ürünlerin çatıya montaj noktasında, çatı havalandırma
fonksiyonun gerçekleştirilmesinde birçok kiremit aksesuarı kullanılmaktadır.
MAHYA KİREMİDİ: Çatı eğimlerinin birleşme noktası olan mahyanın fonksiyonel bir
biçimde kaplanmasını ve şekillendirilmesini sağlar.
Ağırlık: 3,40 kg 		

Sarfiyat: 3 ad./mt.		

Boy: 40 cm
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UÇ MAHYA (SONLANDIRMA) KİREMİDİ: Mahyanın başlangıcında veya sonunda
kullanılır. Mahya kiremidi ile uyum sağlayacak şekilde tespit edilir.
Ağırlık: 3,60 kg

Boy: 40 cm

ÜÇ YOLLU MAHYA KİREMİDİ: Üç tane mahya hattının farklı açılarla birleştiği
noktalarda kullanılır.
Ağırlık: 5,20 kg

DÖRT YOLLU MAHYA KİREMİDİ: Farklı yönlere eğimi olan çatılarda dört tane
mahya hattının birleştiği mahya ve sırt geçişlerinde kullanılır. Mahya elemanlarının
bağlantısını sağlar.
Ağırlık: 7,30 kg

HAVALANDIRMA KİREMİDİ: Modern, sağlıklı, uzun ömürlü bir çatı için önemlidir.
Kiremit altında yaratılacak hava sirkülasyonu çatının fonksiyonunu en iyi şekilde
yerine getirmesini sağlar. Havalandırılmış çatı özellikle kiremidin altında oluşacak
yoğuşma ve su sızıntılarının önlenmesi ile çatının kuru kalmasını sağlar. Yaz aylarında
kiremit altında oluşan ısınmış havanın dışarı atılması ısı malzemesinin performansını
artırır. Kış aylarında ise kiremit altının havalandırılması ile uygun ortam sıcaklığının
oluşturulması kiremit üzerinde biriken karların erimesini hızlandırır ve kuvvetli
rüzgarlardan dolayı kiremit altına sızabilecek suların buharlaştırılmasını sağlayarak
çatı malzemelerinin ömrünü uzatır.
Ağırlık: 4,80 kg Sarfiyat: 1 ad./10 m2
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ANTENLİK KİREMİDİ: Üzerine anten, güneş enerjisi ayakları vb. ürünlerin monte edildiği
kiremittir. Üzerinde içinden bir parmak borunun geçebileceği şekilde bir boşluk vardır.
Ağırlık: 5,70 kg		

Delik çapı: 5 cm

GEÇİŞ KİREMİDİ: Üzerine PVC boru güneş enerjisi ayakları vb. ürünlerin monte edildiği
kiremittir. Üzerinde içinden 100’lük PVC borunun geçebileceği şekilde boşluk vardır.
Ağırlık: 5,20 kg		

Delik çapı: 15 cm

YAN SAÇAK (sağ, sol) KİREMİDİ: Beşik çatı saçaklarında ve güvercinlik alınlarında kiremit
örtüsünü sonlandırmak için kullanılır.
Sarfiyat: 3 ad./mt.

w w w. p e r s a n y a p i . c o m . t r

Ağırlık: 5,60 kg

MAHYA KAPLAMA KİREMİDİ: Yan saçak kiremidi birleşim detayında kullanılan estetik bir
çözümdür.
Ağırlık: 5,20 kg

ŞET KİREMİDİ: Sundurma (tek eğimli) çatılarda mahya hattı ve kalkan duvar oluşturmadan
kiremit örtüsünü sonlandırmak için kullanılır.
Ağırlık: 6,20 kg		

Sarfiyat: 3 ad./mt.

YARIM KİREMİT: 42 x 18 cm ebatlarında olan kiremit ölçü gereği, kiremit kesilmesi gereken
yerlerde (çatı penceresi, baca kenarlarında) kullanılır.
Ağırlık: 2,20 kg

YAN SAÇAK ŞET KİREMİDİ (sağ, sol): Şet kiremidi kullanılan çatılarda şet kiremidi ile yan
saçak kiremidi birleşim detaylarında kullanılır.
Ağırlık: 7,30 kg
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NEDEN PERSAN KİREMİT?
Garanti

Renk Seçeneği

Persan Kiremitleri su geçirmezlik

Değişik renk ve yüzey

ve dona karşı 60 yıl garantilidir.

seçenekleri mevcuttur.

Teknoloji
En ileri teknoloji ile el değmeden
milimetrik ölçülerde üretilir.Ürün
tasarımı sürekli geliştirilmektedir.

Ekonomiktir
Montajda m2 sarfiyatı sadece
w w w. p e r s a n y a p i . c o m . t r

10 adet olduğundan işçilik ve
zamandan büyük tasarruf sağlar.

Pratiktir

Yanmaz
Doğal perlit esaslı kiremit
çok yüksek derecede ateşe
karşı dayanıklıdır.

Bakteri Barındırmaz
Bakteri üretmez ve
barındırmaz, küflenmez,
yosun tutmaz.
Dona Karşı Dayanıklıdır

Persan kiremitleri otomatik

Persan Kiremitleri -42

kilitleme sistemi sayesinde montaj

0

hızı ve kolaylığı sağlar.

dirençli olup, 60 yıl garanti

C’ye kadar dona karşı

kapsamındadır.
Doğa Dostudur
Persan kiremitlerinin üretim
sürecinde zararlı atık madde

Doğal perlit esaslı Persan
Kiremit su emmez ve

oluşmaz.

geçirmez.

Rüzgar ve Yağışlardan Etkilenmez

Asit ve Bazlara Karşı Dirençlidir

Persan Kiremitleri, otomatik kilitlen-

Perlitin yapısal özelliklerinden

me sistemleri sayesinde, yüksek

dolayı kimyasal etkilere karşı

eğimli çatılarda ve şiddetli rüzgar alan

dirençlidir. Asitlerden,

bölgelerde kullanılmaya uygundur.

bazlardan etkilenmez.

Hafiftir
Persan kiremitlerinin ağırlığı
klasik kil ve beton kiremitlere
oranla daha düşüktür.
Binanın statik ağırlığını
düşürür.
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Su Geçirmez

Yüksek Mukavemetlidir
Persan Kiremitleri yüksek
kırılma ve eğilme direncine
sahiptir.
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Persan Modern Çatı Sistemi
Çatı binayı en üstten sınırlayan ve iç ortamı
dış atmosfer koşullarından ayıran bir yapı
kabuğudur.

Sırası ile;
•
•
•
•
•
•

Taşıyıcı
Buhar kesici
Isı yalıtım
Su yalıtım
Havalandırma katmanları
Çatı kaplama malzemeleri ile
oluşturulan eksiksiz çatı sistemidir.
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Çatı sistemlerinin işlevleri;
•
•
•
•
•
•
•
•

Yağmur
Kar
Dolu
Don
Gece/Gündüz sıcaklık farkları
IR ve UV radyasyonu
Rüzgar
Dış kaynaklı sesler vb. dış koşulların
etkisi altında, iç ortamda istenilen
düzeyde;
1.
2.
3.
4.
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Isısal
Görsel
Akustik konfor
Güvenlik vb. kullanıcı
gereksinmelerini karşılamak ve yapı
ile kullanıcı sağlığını korumaktır.
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HAVALANDIRMALI ÇATI SİSTEMİ
Sorunlu çatılara sorunsuz çözümler

Çatılarda oluşan havalandırmaya bağlı sorunlar, yapının kullanım maliyetini büyük ölçüde yükseltmektedir. Uygun
çatı detayı ve ürünleriyle yapılacak etkin bir havalandırma, çatıda oluşabilecek birçok sorunun oluşmasını, kullanıcı
sağlığı ve ülke ekonomisinin zarar görmesini engelleyecektir.

Persan havalandırmalı çatı sistemi, kiremit altında yaratılacak hava sirkülasyonu ile çatı
fonksiyonunu en iyi şekilde yerine getirir.
Çatı katmanları arasında oluşan su buharını çatıdan atmak ve ısı yalıtım katmanlarının verimli çalışmasını sağlamak
amacıyla çatı kaplamaları malzemesi ile su yalıtım katmanı arasında sürekli ve etkin bir havalandırma sağlanmalıdır.
Bu şekilde oluşturulan hava sirkülasyonu ile yaz aylarında kiremit altında oluşan ısınmış durağan hava kütlesinin
dışarı atılarak çatı altında serin bir hava yaratılması, kışın ısı kabı yaratılmadan bina içindeki nemin ve buharın
w w w. p e r s a n y a p i . c o m . t r

kontrollü bir şekilde dışarı atılarak çatı örtüsü üzerindeki karın doğal ve dengeli erimesi sağlanır.

Persan havalandırmalı çatı sistemi, kuvvetli rüzgarlardan dolayı kiremit altına sızabilecek suların
buharlaştırılmasını sağlayarak çatı malzemelerinin ömrünü uzatır.
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Persan havalandırmalı çatı sistemi ısı yalıtım malzemesinin performansını arttırır.
SİSTEM ELEMANLARI
•

Saçak havalandırma elemanı

•

Havalandırma kiremidi

•

Kuru mahya sistemi

•

Yoğuşmayı önler.

•

Çatılarda havalandırmaya bağlı oluşan sorunları önler.

•

Sunduğu çözümlerle bina maliyetini düşürür.

•

Kullanıcı sağlığını olumlu yönde etkiler.

•

Isı yalıtım katmanlarının verimli çalışmasını sağlar.

•

Çatı ve su yalıtım katmanı arasında sürekli ve etkin bir havalandırma sağlar.

•

Yapının yazın serin, kışın sıcak tutulmasını sağlar.

•

Çatı üzerindeki karın doğal ve dengeli erimesini sağlayarak olası bir kazayı engeller.

w w w. p e r s a n y a p i . c o m . t r

PERSAN HAVALANDIRMALI ÇATI SİSTEMİ
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Persan Puan Kart
www.persanpuan.com

Persan Puan Kart sahibi olan müşterilerimiz, Persan Çatı-Cephe-Yalıtım Sistemleri markalı
ürünlerimizin ambalajları üzerinde yer alan Persan Puan Kuponları’nı biriktirerek Persan Hediye
Kataloğu’ndan topladıkları puan karşılığında hediye alabilirler.
Başvuru ve detaylı bilgi için müşteri temsilcimiz ile iletişime geçebilirsiniz.

Persan Çatı - Cephe - Yalıtım Sistemleri
MERKEZ: Organize Sanayi Bölgesi 18. Cadde No: 1 P.K. 24068 Erzincan / TÜRKİYE
ANKARA ŞUBE: Çukurca Birlik Mah. 85.Sk. (Yeni Sk No: 447) No: 3/5 Çankaya / TÜRKİYE
İSTANBUL ŞUBE: Turgut Özal Blv. Erguvan Apt. No: 24 D: 6 Ataşehir / TÜRKİYE
BÖLGE TEMSİLCİLİKLERİ
Marmara Bölge Satış			
İç Anadolu 				
Doğu Anadolu Bölge Satış			
GüneyDoğu Anadolu Bölge Satış		
Akdeniz Bölge Satış			
Ege Bölge Satış 				
Doğu Karadeniz Bölge Satış 		
Batı Karadeniz Bölge Satış			

PERSAN doğal perlitten çevreci ürünler üretir

+90 530 522 26 42
+90 530 522 26 41
+90 533 036 70 76
+90 530 950 16 36
+90 530 069 26 37
+90 533 812 26 59
+90 530 522 26 44
+90 530 522 26 43

444 4 033
www.persanyapi.com.tr
info@persanyapi.com.tr

Baskı teknikleri nedeniyle orjinal renklere kıyasla renk sapmaları mümkündür. Persan renk ve modellerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Katalogda kullanılan tüm görsellerin ve metinlerin kullanım hakkı saklıdır.

