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Homojen bir yüzey dokusuna sahiptir. Eski yapılara farklı görünüm kazandırmak ya 
da yeni binalar, özel iç mekanlar yaratmak için tercih edilir.

// Has a homogenous su!ace texture. Preferred for bringing new looks to old buildings or 
creating new buildings and special interiors.

                                       

Ürün : KT/1 Renk : Anadolu Serisi Doku : Naturel
 

Product : KT/1 Colour : Anatolian Series Texture : Natural
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Hedef, Hızlı, Hafif ve Kaliteli Yapılar.
// The target is fast, light and qualified structures.

• Özel ağırlığı doğal taş ve klasik betona göre daha hafif 
olduğundan yapıların zati yükünü azaltır, aşırı yük getirmez,

// Its special weight is lighter than the natural stone and classic 
concrete therefore it reduces the dead load and does not create an 
undue burden.

• Ekonomik ve dayanıklı, 

// Affordable and durable,

• Kolay ve hızlı montaj,

// Easy and fast installation,

• İstenilen renk seçeneği ile boyanabilme özelliği. 

// Specification of being painted with the desired color option.

• Yapıya değer katar.

// It adds value to the construction.

• GRC su geçirmezdir ve çatlama yapmaz.

// GRC is waterproof and does not crack. 

• Dış etkenlere mükemmel dayanım sağlar.

// Provides excellent resistance to external factors.

CEPHE SİSTEMLERİ  
// FACADE SYSTEMS

GRC Teknik Özellikler
// GRC Technical Specifications

Basınç Mukavemeti
// Pressure Resistance

600 - 850 kg / cm2 Yangın Dayanımı
// Fire Resistance

A1

Çekme Mukavemeti
// Tensile Strength

8 - 11 Mpa
Isı İletkenlik Katsayısı
// Thermal Conductivity

0,8 - 1  W / mk

Kırılma Değeri (MOR)
// Fracture Value (MOR)

20 - 30 Mpa
Difüzyon Değeri
// Diffusion Value

5 0-18 df

Darbe Mukavemeti
// Impact Resistance

15 - 30 Kj / mt2 Hava Geçirimsizliği
// Air impermeability

A4

Elastiklik Modülü
// Modulus of Elasticity

10 - 20 KN / mm
Su Geçirimsizliği
// Water Resistance

R7

Elastik Dönme Sınırı
// Elastic Rotational Limit

7 - 10 M pa
Rüzgar Yükü Dayanımı
// Wind Load Resistance

8000 Pa

Birim Yoğunluk
// Unit Density

1,8 - 1,9 Kg / dm3 Solar Dayanımı (UV)
// Solar Strength (UV)

a1

Su Emme Değeri
// Water Absorption Rate

% 0,3 - % 0,10 

Beyaz çimento, yıkanmış kuru silis kumu, mukavemet a$tırıcı kimyasallar ve alkaliye dayanıklı özel fiber kullanılarak hazırlanan cam 
elyaf donatılı beton türüdür. Kalıplara pürüzsüz, dış etkenlere dayanıklı olacak şekilde dökülür ve kullanıma hazır hale getirilir. Kalıplar 
sayesinde dilediğiniz form verilen prekast beton dış cepheye metal konstrüksiyonla montaj yapılarak kullanılır. 

// White cement is the cement type which is prepared by using washed, dry silica sand, strength-enhancing chemicals and alkali-resistant special fiber. 
It is poured to the molds as to be smooth and resistant to external factors and is made ready for use. The precast concrete with the desired form is 
created within the molds and can be used once its applied to the exterior facade with metal construction.
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KULLANIM ALANLARI
// USAGE AREAS

A-GRC Dekoratif Cephe Elemanları
// A-GRC Decorative Facade Elements 

B-GRC Dekoratif Cephe Elemanları
// B-GRC Decorative Facade Elements 

• Kolonlar, sütun başlıkları ve kaideleri 

// Columns, column headers and bases

• Kat kuşakları ve profilize ürünler

// Floor generations, and profiled products

• Kapı ve pencere söveleri  

// Door and window frames

• Harpuştalar

// Capstones

• Kilit ve köşe taşları

// Lock and corner stones

• Tabela, totem, aplik ve dekoratif panolar 

// Signage, Totem, Wall and decorative panels

• Dekoratif duvar panelleri

// Decorative wall panels

• Özel dizayn cephe elemanları

// Specially designed facade elements

• Oturma elemanları ve banklar 

// Si$ing furniture and Benches

• Bahçe döşeme kaplamaları 

// Garden floor coverings

• Sütunlar ve heykel kaideleri 

// Columns and statue bases

• Özel dizayn bahçe mobilyaları

// Specially designed garden furniture

• Isı yalıtımlı cephe panelleri

// Facade panels with heat insulation

• Isı yalıtımsız cephe panelleri

// Facade panels without heat insulation
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GRC KANALLI CEPHE PANELLERİ
// GRC CHANNEL FACADE PANELS

Tuğla Kanallı GRC Cephe Panelleri, tuğla uygulamaları için özel geliştirilmiştir. Yüzeyinde tuğla genişliğine uygun kanallar yer almaktadır. 
Kanallar sayesinde usta yeteneklerinden bağımsız hızlı kaplama tuğla uygulamalarına olanak sağlanır. Alüminyum konstrüksiyonlarla 
binaya taşıtılan sistemdeki GRC panel kalınlıkları 10-20 mm arasında üretilebilmektedir. Standa$ olarak 60 cmx125 cm ebatlarında 
üretilmektedir. Projeye özgü durumlarda, daha büyük ebatlarda üretim gerçekleştirilmesi mümkündür. Çimento bazlı prekastlarda 
mutlaka AR (Alkaliye Dayanıklı) elyaf kullanılmaktadır. Aksi takdirde çok kısa bir süre içinde malzeme mukavemet sağlama özelliğini 
kaybetmektedir. Normal (E Tipi Cam Fiberleri) alkali o$ama dayanıklı değildir. Bu nedenle E Tipi cam fiberleri zaman içinde yok olur 
ve donatı görevini göremez hale gelir. Normal cam elyaflı ve cam elyaf donatısız prekast elemanlar kısa sürede kırılmaya, çatlamaya 
ve kopmaya başlar.

// GRC Facade Panels with Brick Duct, specially developed for brick applications. There are appropriate channels on the su!ace of the brick. Thanks to 
the ducts, it allows quick application of brick, independent of the skill of the master. The GRC panel thicknesses in the system, which are transpo%ed to 
the building with aluminum constructions, can be produced between 10-20 mm. It is produced in dimensions of 60 cmx125 cm as standard. In project 
specific situations, it is possible to produce larger sizes. AR (Alkali Resistant) fibers are used in cement based precast. Otherwise, the material loses 
its strength of providing strength in a very sho% time. Normal (E Type Glass Fibers) is not resistant to alkali aplication. For this reason, the E type glass 
fibers disappear over time and the reinforcement becomes invisible. Normal glass fiberglass and glass fiber-reinforced precast elements sta% breaking, 
cracking and breaking in a sho% time.
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01
Duvar
// Wall 08

Işıklar GRC Kanallı
// Ducted Işıklar GRC

02
Dal. Galvnz. Sabit Çelik 
Ankraj Plakası
// Dal. Galvnz. Fixed Steel
Anchorage Plate

09
Işıklar Flex Yapıştırıcısı
// Işıklar Flex Adhesive

03
Dübel
// Anchor 10

Işıklar Kaplama Tuğlası
// Işıklar Facing Brick

04
Isı Yalıtım
// Thermal Insulation 11

Işıklar Flex Derz Dolgu
// Işıklar Flex Grouting

05
Nefes Alan Su Yalıtımı
// Breathing Area 
Waterproofing

12
Çelik Ankraj
// Steel Anchorage

06
T Profil
// T Profile 13

Panel boyutları: 600 x 1250
// Panel dimensions: 600 x 1250

07
Perçin
// Rivet 14

Kalınlık: 10 mm
// Thickness: 10 mm
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Yatay Kesit
// Horizontal Section

Dikey Kesit
// Ve%ical Section

KESİTLER
// SECTIONS
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UYGULAMA 
// APPLICATIONS

Uygulama Aşamaları
// Application Steps 

Uygulama Alanları
// Application Areas 

• Cephe ankrajlarının uygulanması,

// Application of facade anchors,

• Taşyünü ve buhar kesici uygulaması,

// Rockwool and vapour barrier application,

• T alüminyum profillerin uygulanması,

// Application of T aluminum profiles,

• Işıklar Kanallı GRC panellerin uygulanması,

// Application of GRC panels with Işıklar Channel,

• Işıklar Tuğla ve Işıklar Derz dolgu işlemi uygulamalarının yapılması.

// Application of Işıklar Brick and Işıklar Grouting process.

• Kamu kuruluşlarının, hastane okul ve önemli yapıların cephe kaplamaları,

// Facade cladding of public institutions, hospitals, schools and impo%ant buildings,

• Konut binaları, toplu yaşam alanlarını oluşturan site ve villaların dış cephe kaplamaları,

// Residential buildings, siding of building complexes and villas,

• Tarihi yapıların restorasyonu,

// Restoration of historical buildings,.

• Tarihi sit alanlarının içerisinde bulunan veya yeni yapılaşmaların cephe uygulamaları,

// Facade applications of buildings or new constructions within historical sites,

• Limanlar, havaalanları, terminaller gibi mekanların cephe kaplamaları,

// Facade cladding of places like po%s, airpo%s and terminals,

• Sanayi yapıları,

// Industrial structures,

• Turizme açık alanlardaki otellerin cephe kaplamaları uygulamaları.

// Facade cladding applications of hotels open to tourism.
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ÜRÜNLER
// PRODUCTS

Desen 1
// Pa$ern 1

Güneş Kırıcı
// Louver 

Saçak Silmesi
// Cornice

Söve
// Jamp

Desen 2
// Pa$ern 2

Payanda
// Bu$ress

Kat Silmesi 1
// Moulding 1

Kat Silmesi 2
// Moulding 2
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