EKOLOJİNİN
CEPHESİNDE
YER ALIN
GET A PLACE ON
THE FACADE OF
THE ECOLOGY

DOĞADAN İLHAM ALDIK
EKOBORD’U TASARLADIK
İnsana ve doğaya saygılı hammadde kullanımı, yüksek enerji
verimliliği sunan üstün yalıtım özellikleri, yanmaya karşı yüksek
direnci, uzun kullanım ömrü ve her iklim koşuluna uyum
sağlayabilmesiyle öne çıkan Ekobord dış cepheme kaplaması,
doğallığı ve estetik görünümü cephenize getiriyor.
Merkez ofisi Kaynarca’da olan Ekobord’un, Bilecik’te 37.800 m2
alan üzerine kurulu ve ayda 2.000 m3 fibercement levha
üretim kapasitesine sahip bir tesisi bulunuyor. Birbirinden özel
fibercement levhaları, Bilecik’teki üretim tesisinde, son teknoloji
ve Vefa güvencesiyle üreten Ekobord; ekolojik mimari anlayışını
destekleyen, montajı kolay yeni nesil fibercement levhaların
üretiminde; silis kumu, çimento, selüloz ve katalizörler kullanıyor.
Ekobord, standart fibercement levhaların yanı sıra; hamurundan
boyalı, sonradan boyanabilen seçenekleri ile desenli ve düz
levhaları geniş bir ürün gamı ile sizlere sunuyor.
Üretim hattına entegre olan kesme hattı ile Ekobord, standart
ebatların yanı sıra, özel ebatlarda da üretim yapabiliyor. Yenilenen
montaj sistemleriyle daha hızlı ve pratik çözümler sunan Ekobord,
dış cephelerden iç mekânlara uzanan geniş bir alanda kullanılıyor.
Yüksek kaliteye ve dayanıklılığa sahip levhalar, her türlü iklim
koşulunda maksimum konfor sağlıyor.

WE GOT INSPIRED FROM THE
NATURE WE DESIGNED
THE EKOBORD
Ekobord which stands out with its adaptability to all climate
conditions, use of raw material that respects people and nature,
superior insulation properties that offers high energy efficiency,
high resistance to combustion long lifecycle brings your
naturalness and aesthetic appearance to your facade.
Ekobord, which has its head office in Kaynarca, has a facility
which built on an area of 37.800 m² in Bilecik has a production
capacity of 2,000 m³ fibre cement board per month. Ekobord
that producing special fibre cement boards with high technology
and assurance of Vefa in facility that in Bilecik is using silica sand,
cement, cellulose and catalysts on production of new generation
fibre cement board that supports the ecological architecture
and easy to install. Ekobord, in addition to standard fibre cement
boards; it offers patterned and flat boards in a wide range with
options of painted from dough and after painted.
Ekobord with cutting line integrated into the production line,
in addition to standard sizes; it can produce in a special size.
Ekobord, which offers faster and practical solutions with renewed
mounting systems, is used large areas extending from external
wall insulations to interior. High quality and durable boards provide
maximum comfort in all weather conditions.

FIBERCEMENT NEDİR?

WHAT IS FIBRE CEMENT?

Fabrikamızda son teknolojiye sahip makineler kullanılarak; silis
kumu, çimento ve selüloz ile üretilen Ekobord fibercement levhalar
inovatif yapısıyla öne çıkıyor, dış cephe kaplaması ve iç mekân
dekorasyonu için etkili çözümler sunuyor. Ekobord üretim hattı
toplamda 300 metrelik bir uzunluğa sahiptir. Üretim 24 saat
boyunca kesintisiz olarak otomasyonla gerçekleştiriliyor.

Ekobord fibre cement boards produced with silica sand, cement
and cellulose by using the latest technology machines in our
factory; stand out with its innovative structure and offer effective
solutions for exterior cladding and interior decoration. Ekobord
production line has a total length of 300 meters. Production is
carried out for 24 hours without interruption.

SILIS KUMU
SILICA SAND

ÇİMENTO
CEMENT

SELÜLOZ
CELLULOSE

EKOBORD’UN
ÜSTÜN ÖZELLİKLERİ

SUPERIOR FEATURES
OF EKOBORD

DİĞER FIBERCEMENTLERDEN
AYRILAN ÜSTÜN ÖZELLİKLERİMİZ

A1 SINIFI YANMAZLIK
Ekobord fibercement levhalar, EN-13501-1’e
göre A1 sınıfı yanmazlığa sahip. Bu özelliği
ile mevcut yönetmelikler kapsamında yüksek
katlı binalarda güvenle uygulanır. Yangına
Tepki ve Tutuşmazlık deney raporlarının yanı
sıra, Yanma Isısının Tayini deney raporuyla da
tasdiklenmiş olan bu özellik, aynı zamanda
yangının sönmesine de yardımcı oluyor.

A1 CLASS
INCOMBUSTIBILITY
Ekobord fibre cement plates, according to
EN-13501-1, it has A1 class incombustibility.
With this feature, it is safely applied in highrise buildings under the current regulations.
In addition to the Fire Response and Ignition
test reports, this feature that certified by
Determination of Combustion Temperature test
report, also helps the fire to go off.

YÜKSEK DAYANIKLILIK HIGH DURABLE AND
VE SU İTİCİLİK
WATER RESISTANCE
Fibercement levha üretiminin önemli bir parçası
olan pres üretim hattında son teknolojiler
kullanılıyor ve pres hattı 7.000 ton kapasiteyle
presleme yapıyor. 12 mm kalınlığında üretilen
levhalar, pres ile 10 mm levha olarak kullanıma
hazır hale getiriliyor. Bu işlem ile yoğunluğu
artan levhaların katmanları görünmez hale
geliyor; mukavemetleri artıyor ve levhalar
minimum termal genleşme ile ısıl değişimlere
karşı yüksek direnç kazanıyor.

The latest technology is used in the press
production line, which is an important part of
fibre cement plate production and press line is
pressing with a capacity of 7.000 tons. 12 mm
thick plates are becoming 10 mm plate with
pressing as a ready to use. With this process,
the layers of plates with increasing density
become invisible , strength of it increases
and the plates gain high resistance to thermal
changes with minimum thermal expansion.

SUPERIOR FEATURES DERIVED
FROM OTHER FIBRE CEMENTS
SINIRSIZ TASARIM
ÇÖZÜMLERİ

UNLIMITED DESIGN
SOLUTIONS

Preslenerek şekil almaya müsait hale gelen
fibercement levhalara, CNC tezgâhlarda
çeşitli desenler verilerek estetik bir görünüm
kazandırılıyor. Ayrıca talebe göre fabrikada özel
ölçülere göre kesim yapılabiliyor.

Fibre cement plates, which are ready to shape
after pressing are given an aesthetic appearance
by giving various designs on CNC machines.
Also according to demand, the factory can cut
according to custom dimensions.

DAHA CANLI
DOKU VE RENKLER

MORE LIVE TEXTURE
AND COLOUR

Ekobord fibercement levhaların desenleri kalıp
esnasında veriliyor. Desenin kalıptan verilmesi
levha dokularını daha belirgin hale getiriyor, dış
cephelerde daha canlı dokular elde ediliyor.

The patterns of Ekobord fibre cement plates
are given during the mold. Pattern is given
during mold making plate textures more
evident and it is giving aesthetic appearance
to exterior facades.

UZUN ÖMÜR DÖRT
MEVSIM KORUMA

LONG LIFE FOUR
SEASON PROTECTION

Ekobord tarafından üretilen ürünler, sayısız
laboratuvar çalışmaları ile dış cephelerde
en yüksek performansı sağlayacak şekilde
üretiliyor. Bu ürünler yaşlandırma testlerine
tutularak yıllar sonraki dış cephe etkileri
inceleniyor. Bu şekilde binanın ömrü boyunca
dış cephede güvenliği sağlanmış oluyor.

The products produced by Ekobord are
produced in a way that provides the highest
performance on the exterior walls with
numerous laboratory works. These products
are subjected to aging tests and the effects of
external facade are examined for years later. In
this way, the security of the exterior is ensured
throughout the life of the building.

ALTERNATİF CEPHE
SİSTEMLERİNE GÖRE
ÜSTÜN ÖZELLİKLERİMİZ
Gücünü yerli ve milli üretimden alan, ergonomik birim alan
maliyeti ile öne çıkan Ekobord, gelişmiş özellikleriyle size
alternatif cephe sistemlerinin çok ötesinde avantajlar sunuyor.

OUR SUPERIOR FEATURES
COMPARED TO THE
ALTERNATIVE FACADE
SYSTEMS
Ekobord, whose power comes from local and national
production and stands out with its low investment cost with
its advanced features, it offers advantages far beyond the
alternative facade systems.

Uzun ömürlü ve A1 sınıfı
yanmaz özelliğe sahip yapısı
Long lasting and structure with
A1 class fireproof property

Hızlı uygulama ve
kolay montaj imkânı
Fast application and
easy installation

Zorlu iklim koşullarına karşı
yüksek dayanma gücü
High resistance to harsh
climatic conditions

Minimum cephe
bakım maliyeti
Minimum facade
maintenance cost

Doğa ve insan dostu
malzeme kullanımı
Nature and human
friendly materials

ÜRÜNLER

PRODUCTS

COLOREX:
KENDINDEN RENKLI ÜRETIM
SELF-COLORED PRODUCTION
Ekobord’ta bulunan kendinden renkli üretim, Ekobord Colorex
özelliği ile levha, doğası gereği kendinden renkli olarak üretiliyor.
Üretim esnasında hamura katılan renk pigmentleri ile levha
istenilen renge getiriliyor. Su geçirmeyen kendinden renkli
levhalar, açık hava koşullarına dayanıklı olması ve dekoratif
olarak kullanılabilmesi nedeniyle tercih ediliyor. Ayrıca, cephe
kaplamasından sonra boyama işlemini ortadan kaldıran Ekobord
Colorex, hem zamandan hem de maliyetten tasarruf sağlıyor.

COL001

COL004

Self-colored production in Ekobord with its Ekobord Colorex
feature, the board is produced self-colored by its own nature.
During the production, the boards transforms to the intended color
thanks to the pigments that are added to the dough. Waterproof
self-colored boards are preferred because they are resistant to
outdoor conditions and can be used for decorative purposes.
In addition, Ekobord Colorex, which eliminates the painting after
the facade cladding, saves both time and cost.

COL002

COL005

COL003

COL006

COL007

EkobordFlat, mono ürününün zımparalanarak pürüzsüz hale
getirilmesiyle elde edilen her türlü iç ve dış yüzey kaplamasında
kullanılabilen A1 sınıfı yanmazlık özelliğine sahip, selüloz lifi
takviyeli ve çimento esaslı Ekobord’a özel bir üründür. Dış
cepheler için pürüzsüz bir yüzey sunmasıyla beraber, iç cephe
uygulamalarında da boyaya hazır bir zemin oluşturur. Ayrıca,
geliştirdiğimiz Ekobord Colorex teknolojisi sayesinde seçeceğiniz
bir renk ile kullanıma hazır olarak da üretilebiliyor. Böylelikle
zamandan ve bakım masraflarından tasarruf ediliyor.

EkobordFlat is a cellulose fiber reinforced and cement based
special product to Ekobord, which is obtained by sanding the
mono product into smoothness can be used in all kinds of interior
and exterior surface coatings with an A1 class non-flammability
certificate. It provides a smooth surface for exterior facades and
also provides a ready-to-paint surface for interior applications.
In addition to this, thanks to the Ekobord Colorex technology we
developed, it can be produced ready to use with a color of your
choice, so this is saving time and maintenance costs.

EkobordFlat; astar boyalı, son kat boyalı ya da
Colorex özelliği ile hamurundan boyalı olarak üç farklı şekilde
üretilebiliyor.

EkobordFlat; it can be produced in three different ways as painted
with primer paint, top coat paint or self-colored Ekobord Colorex
feature.
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EKOBORD FLAT

Düz Yüzeyli Fibercement Levha
Flat Sheet Fibre Cement Board

KULLANIM ÇEŞİDİ
USAGE TYPES

KULLANIM YERİ
USAGE AREAS

Kalınlık
Thickness

6 mm - 18 mm
(2’şer mm artarak)
6 mm - 18 mm
(By increasing 2 mm)

Standart Üretim Ebatları
Standard Production
Dimensions

(en) 1250 x (boy)
2500/2800/3000 mm
(width) 1250 x (lenght)
2500/2800/3000 mm

Dış Cephe / Exteriors
Cephe Giydirme ve Kaplama
Siding

İç Mekân Dekoratif Giydirme / Interior Decorative Plating
Kolon Kaplama / Column Facing
Duvar Panelleri / Wall Panels

Duvar Uygulamaları
Wall Applications

Bölme Duvar / Partition Walls
Prefabrike Bina Duvarı / Prefabricated Building Walls

Tavan ve Çatı Kaplaması Altı Uygulamaları
Applications Below The Ceiling and Roof Coatings

Asma Tavan (8 mm ürünler) /
Suspended Ceiling (8 mm poducts)

Proje doğrultusunda üretim ve
özel kesim yapılmaktadır.
Special production and cutting are performed
according to the project.

Genel olarak fibercement levha olarak bilinen EkobordMono,
yapıların her türlü iç ve dış yüzey kaplamalarında kullanabilen,
A1 sınıfı yanmazlık belgesine sahip, selüloz lifi takviyeli ve çimento
esaslı bir levhadır. Mono olarak adlandırılan düz levhalar tamamen
doğal maddelerden üretiliyor. Bu levhalar, prefabrik yapılarda ve
farklı dekorasyon çözümlerinde yaygın olarak kullanılıyor.

EkobordMono, commonly known as a fibre cement plate, is a
cellulose fiber reinforced and cement based plate which can be
used in all kinds of interior and exterior surface coatings with an
A1 class non-flammability certificate. The flat plates that are called
Mono are produced entirely from natural materials. They are widely
used in prefabricated buildings and in different decoration solutions.

EkobordMono; istendiğinde astar boyalı, istendiğinde hem astar
hem son kat boyalı olarak üretilebilmektedir.

Ekobord Mono; if desired the primer, and if also desired the primer
and topcoat can be manufactured.
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EKOBORD MONO

Sıva Desenli Fibercement Levha
Stucco Textured Fibre Cement Board

KULLANIM ÇEŞİDİ
USAGE TYPES

KULLANIM YERİ
USAGE AREAS

Kalınlık
Thickness

8 mm - 14 mm
(2’şer mm artarak)
8 mm - 14 mm
(By increasing 2 mm)

Standart Üretim Ebatları
Standard Production
Dimensions

(en) 1250 x (boy)
3000 mm
(width) 1250 x (lenght)
3000 mm

Dış Cephe / Exteriors
Cephe Giydirme ve Kaplama
Siding

İç Mekân Dekoratif Giydirme / Interior Decorative Plating
Kolon Kaplama / Column Facing
Duvar Panelleri / Wall Panels

Duvar Uygulamaları
Wall Applications

Bölme Duvar / Partition Walls
Prefabrike Bina Duvarı / Prefabricated Building Walls

Tavan ve Çatı Kaplaması Altı Uygulamaları
Applications Below The Ceiling and Roof Coatings

Asma Tavan / Suspended Ceiling

Proje doğrultusunda üretim ve
özel kesim yapılmaktadır.
Special production and cutting are performed
according to the project.

Ekobord, kullandığı üretim teknolojisi sayesinde kazandığı
canlı dokuyu/görünümü EkobordWood ile cephelere taşıyor.
Ahşap dokusunun doğallığını dış cephelerin yanı sıra, iç cephe
uygulamalarınıza da yansıtmanıza imkân veriyor. A1 sınıfı yanmaz
özelliğe sahip EkobordWood, aynı zamanda özel kesilmiş ölçüler
ve belli aralıklarla çizilmiş çizgiler ile projelerinizde fark yaratmanıza
olanak sağlıyor.

Ekobord uses EkobordWood to bring the living texture/look that it
gained through its production technology to the facade. It allows
you to reflect the naturalness of the wood texture to your exterior
wall applications as well as interior facades. With an A1 class nonflammability certificate EkobordWood also allows you to make a
difference in your projects with special cuts and lines drawn at regular
intervals.

EkobordWood; istendiğinde astar boyalı, istendiğinde hem astar
hem son kat boyalı olarak üretilebilmektedir.

EkobordWood; if desired the primer, and if also desired the primer and
topcoat can be manufactured.
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EKOBORD WOOD

Ahşap Desenli Fibercement Levha
Wood Textured Fibre Cement Board

KULLANIM ÇEŞİDİ
USAGE TYPES

KULLANIM YERİ
USAGE AREAS

Kalınlık
Thickness

8 mm - 14 mm
(2’şer mm artarak)
8 mm - 14 mm
(By increasing 2 mm)

Standart Üretim Ebatları
Standard Production
Dimensions

(en) 1250 x (boy)
3000 mm
(width) 1250 x (lenght)
3000 mm

Dış Cephe / Exteriors
Cephe Giydirme ve Kaplama
Siding

İç Mekân Dekoratif Giydirme / Interior Decorative Plating
Kolon Kaplama / Column Facing
Duvar Panelleri / Wall Panels

Duvar Uygulamaları
Wall Applications

Bölme Duvar / Partition Walls
Prefabrike Bina Duvarı / Prefabricated Building Walls

Tavan ve Çatı Kaplaması Altı Uygulamaları
Applications Below The Ceiling and Roof Coatings

Asma Tavan (8 mm ürünler) /
Suspended Ceiling (8 mm poducts)

Proje doğrultusunda üretim ve
özel kesim yapılmaktadır.
Special production and cutting are performed
according to the project.

EkobordStone ile dış cephelerinize doğal bir taş görünümü
kazandırabilirsiniz. EkobordStone, tüm Ekobord ürünlerinde
olduğu gibi üretiminde kullanılan teknoloji ile her türlü iç ve dış
cephe sorunlarına dayanıklı, A1 sınıfı yanmaz özelliğe sahip
çevre ile dost bir üründür. Ayrıca, iç mekânarda taş desenli
dekoratif görünüm için özel bir seçenek olarak öne çıkıyor.

With EkobordStone you can give a natural stone look to your
facades. EkobordStone, just like all the other Ekobord products,
it is resistant to all kinds of indoor and outdoor effects with the
technology used in its production and it is an environmentally
friendly product with an A1 class non-flammability certificate.
It also stands out as a special option for the decorative
appearance of stone in interior spaces.

EkobordStone; istendiğinde astar boyalı, istendiğinde hem astar
hem son kat boyalı olarak üretilebilmektedir.

EkobordStone; if desired the primer, and if also desired the primer
and topcoat can be manufactured.
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EKOBORD STONE

Taş Desenli Fibercement Levha
Stone Textured Fibre Cement Board

KULLANIM ÇEŞİDİ
USAGE TYPES

KULLANIM YERİ
USAGE AREAS

Kalınlık
Thickness

8 mm - 14 mm
(2’şer mm artarak)
8 mm - 14 mm
(By increasing 2 mm)

Standart Üretim Ebatları
Standard Production
Dimensions

(en) 1250 x (boy)
3000 mm
(width) 1250 x (lenght)
3000 mm

Dış Cephe / Exteriors
Cephe Giydirme ve Kaplama
Siding

İç Mekân Dekoratif Giydirme / Interior Decorative Plating
Kolon Kaplama / Column Facing
Duvar Panelleri / Wall Panels

Duvar Uygulamaları
Wall Applications

Bölme Duvar / Partition Walls
Prefabrike Bina Duvarı / Prefabricated Building Walls

Tavan ve Çatı Kaplaması Altı Uygulamaları
Applications Below The Ceiling and Roof Coatings

Asma Tavan (8 mm ürünler) /
Suspended Ceiling (8 mm poducts)

Proje doğrultusunda üretim ve
özel kesim yapılmaktadır.
Special production and cutting are performed
according to the project.

Hem iç hem de dış mekânların görünümünde farklı bir çizgi
yakalamak isteyenler için, EkobordLine özgün bir seçenek.

For those who want to catch a different line in the appearance of
both interior and exterior spaces, EkobordLine is a unique option.

EkobordLine; istendiğinde astar boyalı, istendiğinde hem astar
hem son kat boyalı olarak üretilebilmektedir.

EkobordLine; if desired the primer, and if also desired the primer
and topcoat can be manufactured.
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EKOBORD LINE

Çizgi Desenli Fibercement Levha
Line Textured Fibre Cement Board

KULLANIM ÇEŞİDİ
USAGE TYPES

KULLANIM YERİ
USAGE AREAS

Kalınlık
Thickness

8 mm - 14 mm
(2’şer mm artarak)
8 mm - 14 mm
(By increasing 2 mm)

Standart Üretim Ebatları
Standard Production
Dimensions

(en) 1250 x (boy)
3000 mm
(width) 1250 x (lenght)
3000 mm

Dış Cephe / Exteriors
Cephe Giydirme ve Kaplama
Siding

İç Mekân Dekoratif Giydirme / Interior Decorative Plating
Kolon Kaplama / Column Facing
Duvar Panelleri / Wall Panels

Duvar Uygulamaları
Wall Applications

Bölme Duvar / Partition Walls
Prefabrike Bina Duvarı / Prefabricated Building Walls

Ara Kat Uygulamaları
False Floor Applications

Prefabrike ve Çelik Yapı Arakat Döşemeleri
Prefabricated and Steel Structure Mezzazine Floor Covering

Proje doğrultusunda üretim ve
özel kesim yapılmaktadır.
Special production and cutting are performed
according to the project.

EkobordPlaster’i yapıların dış cephelerinde dekoratif ürün olarak
kullanabilir, aynı zamanda iç mekânlarda sıva yüzey dokusu
görünümünü vermek için uygulayabilirsiniz.

You can use EkobordPlaster as a decorative product on the
exterior facades of the buildings, but also to give the appearance
of surface texture of plaster in interior spaces.

EkobordPlaster; istendiğinde astar boyalı, istendiğinde hem astar
hem son kat boyalı olarak üretilebilmektedir.

EkobordPlaster; if desired the primer, and if also desired the
primer and topcoat can be manufactured.
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EKOBORD PLASTER

Sıva Desenli Fibercement Levha
Stucco Textured Fibre Cement Board

KULLANIM ÇEŞİDİ
USAGE TYPES

KULLANIM YERİ
USAGE AREAS

Kalınlık
Thickness

8 mm - 14 mm
(2’şer mm artarak)
8 mm - 14 mm
(By increasing 2 mm)

Standart Üretim Ebatları
Standard Production
Dimensions

(en) 1250 x (boy)
3000 mm
(width) 1250 x (lenght)
3000 mm

Dış Cephe / Exteriors
Cephe Giydirme ve Kaplama
Siding

İç Mekân Dekoratif Giydirme / Interior Decorative Plating
Kolon Kaplama / Column Facing
Duvar Panelleri / Wall Panels

Duvar Uygulamaları
Wall Applications

Bölme Duvar / Partition Walls
Prefabrike Bina Duvarı / Prefabricated Building Walls

Tavan ve Çatı Kaplaması Altı Uygulamaları
Applications Below The Ceiling and Roof Coatings

Asma Tavan / Suspended Ceiling

Proje doğrultusunda üretim ve
özel kesim yapılmaktadır.
Special production and cutting are performed
according to the project.

FARKLI EBATLARDA KESİM İMKÂNI

THE POSSIBILITY OF CUTTING IN DIFFERENT SIZES

81 mm
102 mm
123 mm
154 mm
176 mm

206 mm

248 mm

310 mm

415 mm

625 mm

1250 mm

Ekobord fibercement levhalar, 1.250 mm’lik en ölçüsü sayesine
farklı ölçülerde kesim yapılmasına olanak sağlıyor. Levhalar; 81,
102, 123, 154, 176, 206, 248, 310, 415 ve 625 mm ölçülerinde
kullanılabiliyor. Farklı ölçülerle kesilebilen levhalar size farklı görsel
ve işlevsel çözümler sunuyor.

Ekobord fibre cement plates allow different sizes to be cut thanks
to its 1.250 mm of width. Plates can be used in these sizes; 81,
102, 123, 154, 176, 206, 248, 310, 415 and 625 mm. The plates,
which can be cut with different sizes, provide you with different
visual and functional solutions.

Lamba Zıvana: Farklı ebatlarda kesilebilen levhalar
“Lamba Zıvana” adı verilen karşılıklı açılmış kanallar ile
birbirine geçiyor; böylece birleşim noktasından doğal bir
derz çizgisi açığa çıkıyor. Bu derz çizgisi, lamba ile zıvana
ölçüsünün arasındaki farktan oluşuyor.
Nestavilla Çizgileri: Sabit aralıklarla enine çizilmiş levha
çizgileri sayesinde ürüne farklı bir karakter kazandırılıyor.
Levhanın boyuna çizilmiş çizgilerle kesilip birbirine
eklenmesi ile de doğal bir görünüm elde ediliyor.
Pah: Özellikle fuga bandı tercih edilen uygulamalarda
levhaların yatay kısımlarındaki kenarların kesilerek 45
derecelik eğim kazandırılması işlemidir.
Tongue-and-Groove: Plates that can be cut in different
sizes are intertwined with opposite open channels called
tongue and groove. Thus, a natural joint line is revealed
from the joint. The distance between the tongue and the
groove makes this joint line.
Nestavilla Lines: Thanks to the plate lines drawn
with fixed intervals, the product is given a unique
characteristic. A natural appearance is obtained by
cutting the plate with longitudinal lines.
Chamfering: It is the cutting of the edges in horizontal
parts and creating 45 degrees of inclination in
applications where fuga tape is especially preferred.

MONTAJ SİSTEMLERİ

MOUNTING SYSTEMS

PERÇİNLİ MONTAJ
SİSTEMİ:
Perçinli montaj sisteminde, öncelikle L veya
U ankrajlar, çelik dübeller yardımıyla duvar
yüzeyine monte edilir. Ardından projeye
uygun olarak ısı yalıtımı ve su geçirmezliği
sağlamak için taş yünü ve nem bariyerinin
montajı yapılır. L veya U ankraj kanallarına
özel geliştirilen C profiller veya projenin
hassasiyetine uygun olarak eloksallı
alüminyum T profiller takılır ve teraziye
uygun olarak trapez vidayla sabitlenir.
En az 8 mm kalınlığında olan fibercement
levhaların delikleri, profillere uygun olarak
yerde delinir. Levhalar, profillere montajı
yapılacak şekilde yerleştirildikten sonra
deliklerden profillere yeni delikler açılır.
Perçinler, levhayla aynı renkte boyanarak
perçin makinesiyle montajı yapılır ve işlem
tamamlanır.
Ekobord’un doğal görünümlü ürünleri
perçinli sistem ile monte edilebilir.
Bu ürünlerin boyanma işlemi montaj
sonrasında ve şantiyede yapılır.

RIVETED
MOUNTING
SYSTEM:
In the riveted mounting system, firstly the
L or U anchors are mounted on the wall
surface by using steel dowels. After that,
in order to provide thermal insulation and
waterproofing according to the project,
rock wool and vapor barrier are installed.
C profiles that are specially designed
for L or U anchor channels or anodized
aluminum T profiles are installed according
to the project’s importance and fixed
with trapezoidal screws according to the
balance. Holes of fibre cement plates with
a minimum thickness of 8 mm are drilled
on the floor in accordance with the profiles.
After the plates are placed in the profiles
for mounting, new holes are opened
from the holes to the profiles. Rivets are
painted with the same color as the plate
and mounted with rivet machine and the
process is completed.
Ekobord’s natural-looking products can be
mounted with a riveted system. Painting of
these products is done after the installation
and at the building site.

KESİTTEN ASKILI
MONTAJ SİSTEMİ:
Kesitten askılı montaj sisteminde, öncelikle
U ankrajlar çelik dübeller yardımıyla duvar
yüzeyine monte edilir. Ardından projeye
uygun olarak ısı yalıtımı ve su geçirmezliği
sağlamak için taş yünü ve nem bariyerinin
montajı yapılır. U ankraj kanallarına özel
geliştirilen C profiller profiller takılır ve
teraziye uygun olarak trapez vidayla
sabitlenir. C profiller üzerine kesitten askı
aparatları monte edilerek fibercement
levhalar bu aparatların arasında taşınır.
Bu ürünlerin boyanma işlemi montaj
öncesinde fabrikada veya sonrasında
şantiyede yapılabilir.

SECTION HANGER
MOUNTING
SYSTEM:
In the section hanger mounting system,
firstly the U anchors are mounted on
the wall surface with the help of steel
dowels. Then, in order to provide thermal
insulation and waterproofing according to
the project, rock wool and vapor barrier
are installed. C-profiles that are specially
developed for U anchor channels are fixed
with trapezoidal screws in accordance
with the balance. The section hangers are
mounted on the C profiles and the fibre
cement plates are moved between these
apparatus. Painting of these products can
be done at the factory or at the building
site before installation.

KLİPSLİ
MONTAJ SİSTEMİ:

CLIP-ON
MOUNTING SYSTEM:

Klipsli montaj sisteminde, öncelikle L veya U ankrajlar çelik
dübeller yardımıyla duvar yüzeyine monte edilir. Ardından projeye
uygun olarak ısı yalıtımı ve su geçirmezliği sağlamak için taş yünü
ve nem bariyerinin montajı yapılır. L veya U ankraj kanallarına özel
geliştirilen C profiller veya eloksallı alüminyum T profiller takılır ve
teraziye uygun olarak trapez vidayla sabitlenir. T veya C profiller
üzerine klips askı aparatları monte edilerek fibercement levhalar
bu aparatların arasında taşınır. Bu ürünlerin boyanma işlemi
montaj öncesinde fabrikada veya sonrasında şantiyede yapılabilir.

In the clip-on mounting system, firstly the L or U anchors are
mounted on the wall surface by using steel dowels. Then, in order
to provide thermal insulation and waterproofing according to the
project, rock wool and vapor barrier are installed. C profiles that
are specially designed for L or U anchor channels or anodized
aluminum T profiles are mounted and fixed with trapezoidal
screws according to the balance. Clip hangers are mounted on
T or C profiles and fibre cement plates are moved between them.
Painting of these products can be done at the factory or at the
building site before installation.

ASKILI MONTAJ SİSTEMİ:

HANGER MOUNTING SYSTEM:

Askılı montaj sisteminde, öncelikle L ankrajlar çelik dübeller
yardımıyla duvar yüzeyine monte edilir. Ardından projeye
uygun olarak ısı yalıtımı ve su geçirmezliği sağlamak için taş
yünü ve nem bariyerinin montajı yapılır. L ankraj kanallarına
özel geliştirilen T profiller takılır, teraziye alınıp trapez vidayla
sabitlenir. En az 10 mm kalınlığında olan fibercement levhaların
arkasına alüminyum askı profilleri yapıştırılır. Askı profilleri takılan
fibercement levhaların T profil yüzeyine mercimek başlık vida
yardımı ile montajı yapılır ve işlem tamamlanır. Ekobord’un boyalı
veya desen baskılı ürünleri, askılı sistem ile monte edilebilir.
Bu ürünlerin boyanma işlemi montaj öncesinde fabrikada
veya sonrasında şantiyede yapılabilir.

In the hanger mounting system, firstly the L anchors are mounted
on the wall surface by using steel dowels. Then, in order to provide
thermal insulation and waterproofing according to the project,
rock wool and vapor barrier are installed. T profiles, which are
specially developed for L anchor channels, are installed, leveled and
fixed with trapezoidal screws. Aluminum hanger profiles are adhered
to the back of fibre cement plates that have the thickness of at least
10 mm. Fibre cement plates with hanger profiles are installed on the
T profile surface with the help of lentil head screws and the process
is completed. Painted or patterned products of Ekobord can be
mounted with the hanger system. Painting of these products can be
done at the factory or at the building site before installation.

VİDALI
MONTAJ SİSTEMİ:
Vidalı montaj sisteminde, öncelikle
L ankrajlar çelik dübeller yardımı ile
duvar yüzeyine monte edilir. Ardından
projeye uygun olarak ısı yalıtımı ve su
geçirmezliği sağlamak için taş yünü
ve nem bariyerinin montajı yapılır.
L ankraj kanallarına M profiller takılarak
teraziye alınıp trapez vida ile sabitlenir.
M profiller üzerine de fibercement
levahalar vidalanarak sabitlenir.
Vida başlarının ve levhaların birleşim
yerlerinin macunlanmasının ardından
boya işlemi yapılarak montaj işlemi
tamamlanır. Bu ürünlerin boyanma
işlemi montaj ve macunlama sonrasında
ancak şantiyede yapılabilir.

SCREW
MOUNTING
SYSTEM:
In the screw mounting system, firstly
the L anchors are mounted on the wall
surface with the help of steel dowels.
Then, in order to provide thermal
insulation and waterproofing according
to the project, rock wool and vapor
barrier are installed. M profiles are fixed
to the L anchor channels, leveled and
then fixed using trapezoidal screws.
Fibre cement plates are fixed by screws
on the M profiles. After the joints of the
screw heads and the plates are puttied,
the painting is done and the installation
process is completed. Painting of these
products can only be carried out on the
building site after the installation and
puttying.

YAPIŞTIRMALI
MONTAJ SİSTEMİ:
Yapıştırmalı montaj sisteminde, L ankraj profillerine
eloksallı alüminyum T profiller veya U ankraj üzerine
galvanizli sac C profiller teraziye uygun olarak trapez
vidayla sabitlenir. Profil yüzeyi, uygun kimyasallar
(cleaner özellikli) ile temiz bir bez kullanılarak temizlenir.
Aynı uygulama, montajı yapılacak panelin profil üzerine
gelecek yüzeyine de uygulanır. Temizlenen profilin
üzerine yapıştırıcı öncesi aderans arttırıcı primer
sürülerek uygulama yapılır. Primer kuruduktan sonra
profilin üzerine düşeyde ölçü alınarak ön tutucu bant
montajı yapılır. Bant, yapıştırıcı kürlenene kadar ön
tutucu olarak yapıştırma sağlar ve yapıştırıcının kalınlığını
ayarlar. Ön tutucu bandın yanına kanül ucu olarak
ayarlı yapıştırıcı mastik çekilir. Bandın üzerindeki yüzey
koruyucu kaldırılarak levha dikkatli bir şekilde yerleştirilir
ve el kuvvetiyle düşük sıkışma oranındaki bandın izin
vereceği oranda bastırılır. Panelin yerleştirilmesi böylece
tamamlanmış olur.

BOUNDING
MOUNTING SYSTEM:
At bounding montage system, anodized aluminum
T profiles or galvanized sheet metal C profiles on U type
anchors are used with trapezoidal screw according to
the balance to fix L profile anchors. The profile surface
is cleaned using a clean cloth with suitable chemicals
(which have cleaning features). The same procedure is
applied to the panel that will be mounted on the profile.
Before the adhesive, an adherence enhancer primer is
applied to the cleaned surface. After the primer is dried,
a front holder tape is mounted on the profile by taking
measurements on the vertical. The tape adheres as a
front holder until the adhesive cures and adjusts the
thickness of the adhesive. Adhesive mastic which is set as
the tip of the cannula is applied next to the front holding
band. The surface protection on the tape is lifted and
the plate is carefully placed and pressed by the hands
as powerfully as the band at the low compression rate
allows. Thus, the installation of the panel is completed.

LAMBA
ZIVANA ASKILI
MONTAJ SİSTEMİ:
Lamba Zıvanalı montaj sisteminde,
öncelikle L ankraj profilleri çelik
dübeller yardımıyla duvar yüzeyine
monte edilir. Ardından projeye uygun
olarak ısı yalıtımı ve su geçirmezliği
sağlamak için taş yünü ve nem
bariyerinin montajı yapılır. L ankraj
eloksallı alüminyum T profiller takılarak
teraziye trapez vida ile sabitlenir. T profil
üzerine lamba zıvana askı aparatları
monte edilerek lamba zıvana açılmış
fibercement levhalar bu aparatların
arasında taşınır. Bu ürünlerin boyanma
işlemi montaj öncesinde fabrikada veya
sonrasında şantiyede yapılabilir.

TONGUEAND-GROOVE
MOUNTING
SYSTEM:
In this Tongue-and-Groove mounting
system, firstly the L anchor profiles are
mounted on the wall surface by using
steel dowels. Then, in order to provide
thermal insulation and waterproofing
according to the project, rock wool
and vapor barrier are installed. The L
anchor is fixed with anodized aluminum
T profiles and mounted with trapezoidal
screws. The tongue-groove hanger
apparatus is mounted on the T profile
and the tongue-groove fibre cement
plates are moved between these
apparatus. Painting of these products
can be done at the factory or at the
building site before installation.

TEKNİK BİLGİLER
TECHNICAL INFORMATION
EN 12467 ISO kalite yönetim sistemine göre gerçekleştirilmiştir.
Tested according to ISO quality management system of EN 12467
Malzeme Özellikleri
A Sınıfı
B Sınıfı
D Sınıfı
Material Properties
Category A
Category B
Category D
Görünür Yoğunluk (g/cm3)
~1,40
~1,35
~1,42
Apparent Density (g/cm3)
2
Eğilme Dayanımı (N/mm ) (MPa)
(ıslak şartlarda)
≥7
≥7
Bending Strength (N/mm2) (MPa)
(in wet conditions)
Eğilme Dayanımı (N/mm2) (MPa)
(laboratuvar şartlarında)
>10
>10
≥10
Bending Strength (N/mm2) (MPa)
(laboratory conditions)
Elastisite Modülü (N/mm2) (MPa)
>5500
>5000
>6000
Modulus of Elasticity (N/mm2) (MPa)
Porozite (%)
~40
Porosity (%)
Isıl iletkenlik Katsayısı - (W/m.K)
<0,20
<0,20
<0,26
Thermal Conductivity - (W/m.K)
Termal Uzama Katsayısı - (mm/mK)
<0,005
Thermal Expansion Coefficient - (mm/mK)
Kalınlık
Düz levhalarda %10, Desenli levhalarda -%10 ile +%15
Thickness
Flat boards 10%, Textured boards -10% to +15%
Toleranslar
En/Boy (mm)
±3,75 / ±5
Tolerances
Width/Length (mm)
Kenar Düzgünlüğü (%)
±0,1
Edge Smoothness (%)
EN 12467 standardına uygunluk Compliance to EN 12467 standard
Yangın Dayanımı Fire Resistancy

A1

Su Geçirimsizlik Water Impermeability

OK

Sıcak Su Testi Warm Water Test

OK

Donma Mukavemeti Frost Resistance

OK

Asbest Asbestos

NT tipi (asbestsiz) levha NT type (non-asbestos) board

YÜK TAŞIMA TABLOSU / LOAD BEARING TABLE
L/50 Sehim
Sınırına
Karşılık
Gelen Yük
(kg)

L/50
Sehimde
m²’ye
Gelen Yük
(kg/m²)

L Destek
Açıklığı
(mm)

L/50 Sehim
Sınırı
(mm)

L Support
Span
(mm)

L/50
Deflection
Limit (mm)

Load
Against to
L/50
Deflection
Limit

Load
Per m² for
L/50
Deflection

300

6

1112

2965

417

8

613

1175

625

13

519

664

900

18

205

182

1000

20

125

100

1200

24

119

79

1400

28

90

51

1600

32

91

46

2000

40

59

24

2200

44

45

16

Tabloda hesaplanan fibercement levha kalınlığı 15 mm’dir.
TS 500’e göre emniyet katsayısı 1,6 ile hesaplanarak tablo
oluşturulmuştur.
Fibre cerment board thicknes calculated on the table is 15 mm.
The table has been established by means of calculating with
safety coefficient as 1.6 in accordance with TS 500.

SERTİFİKALAR
CERTIFICATES
CE Belgesi
CE Certificate

SP Dayanıklılık Raporu
SP Durability Report

TSE Belgesi
TSE Certificate

OHSAS 18001 Belgesi
OHSAS 18001 Certificate

İklim Şartlarına
Dayanıklılık Raporu
Durability Certification For
Climate Conditions

Yönetim Sistem Belgesi
Management System
Certification

TSE Yangına Tepki
Deney Raporu
TSE Fire Resistance
Test Report
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