


VİTRAY EMAYE PANEL 

Metro İstasyonları, Tüneller ve Cepheler için Giydirme Sistemleri
Vitray emaye, metal ürünleri korumak ve güzelleştirmek için kullanılan son derece dayanıklı ve yüksek kaliteli bir yüzey 
kaplamasıdır. Vitray emayenin benzersiz bir camsı görünüşü vardır. 800ºC’de metal tabakaya füzyon ile eklenen camsı 
yüzeyin performansı ve otantik görünümünü başka hiçbir yüzey kaplama teknolojisi sağlayamamaktadır. 

dualENAMEL 3500 yıllık geçmişi olan bu geleneksel vitray emaye işleme prosesini mevcut en gelişmiş elektrostatik toz boya 
kaplama teknolojisi ile birleştirerek yüksek kaliteli mimari paneller üretmek için kullanmaktadır. Böylelikle sınırsız renk 
seçeneğinde ve yüksek parlaklık (60-90 gloss) seviyelerinde UV dayanımı son derece yüksek bir cephe paneli, mimari 
uygulamalar için yeni bir alternatif olarak kullanılmaktadır. 

• Standart ebatlar 1200 x 2400 mm
• Max ebatlar 1500 x 3000 mm
• Yüksek kaliteli 1,5 mm karbonsuzlaşmış çelik
• Emaye toz hammade Ferro USA veya Pemco Belçika’dan ithal
• Kuru tozlu elektrostatik emilim püskürtme yöntemi
• Emaye yüzey kalınlığı; 100-150  µm taban astarı ve 150-300 µm üst kat boya
• Emaye yüzeyin esneklik katsayısı 6x104 Mpa
• Emaye yüzeyin çekme direnci 365N/mm2
• Emaye yüzeyin akma dayanıklılığı 280N/mm2
• 10 mm kalsiyum silikat plaka veya 10/12/15 mm aluminyum petek plaka iç dolgu ile sağlanan mükemmel

bükülmezlik ve ses yalıtımı. Korozyona dayanıklı.
• Arka destek plakası; 0,5 mm elektro galvanizli çelik; bükülmezlik desteğinin arka kısmında neme

dayanıklı kaplama.

Teknik Detaylar



VİTRAY EMAYE PANEL 

• Uzun hizmet ömrü vardır, teorik olarak çalışma ömrü sonsuz olabilir

• Emniyetlidir, yangında alev almaz ve zehirli az çıkartmaz (FR A1)

• Çizilmeye ve darbeye karşı dayanıklılığı mükemmeldir, darbeye maruz kaldığında parçalanarak insanlara 
zarar vermez; gizli karkas sistemi sayesinde hasar gören panelleri sökmek ve değiştirmek kolaydır

• Tuz, asit ve alkaliye karşı mükemmel dirençlidir, ekstrem hava koşullarına dayanıklıdır

• Güzel ve şık görünümü vardır, yüksek gloss seviyelerinde geniş renk seçeneğine sahiptir, ultra viole özellği 
sayesinde canlılığını ve parlaklığını korur

• Ayarlanabilen parlaklığı sayesinde sürüş emniyeti sağlayacak şekilde ışığı kırabilir veya tüneller ve metro 
istasyonlarında aydınlatma için harcanan enerjiden %20’ye kadar tasarruf sağlar

• Yüksek ses emilimi sayesinde metro ve tüneller için idealdir

• Serigrafi ile işaret ve yönlendirme görselleri ile ayrıca sanatsal çalışmalar uygulanabilir

• Bakım ve temizliği son derece kolay ve masrafsızdır, anti-grafiti özelliğe sahiptir

• Mükemmel yüzey yoğunluğu ve gözeneksiz yapısı sayesinde anti-bakteriyeldir, toz ve allerjenleri 
barındırmaz; steril koşullar gerektiren tıbbi medikal mekanlar için uygundur

• Yüksek rüzgar direnci ve düşük statik elektriklenme özelliğine sahiptir 

Avantajları



ÜRETİM TESİSİ

Gelişmiş uluslararası elektrostatik
toz emaye imalat hattı İki kat elektrostatik kuru toz 
teknolojisi şu an uluslararası emaye endüstrisinde 
kullanılan en üstün teknolojidir. İmalat hattımız 
elektrostatik kuru toz emaye panel boyamada 
dünyada tektir.

• İki ayrı lokasyonda, toplamda 190,000 m2 alanda en büyük vitray enamel işleme tesisi
• 4 üretim hattı ile hızlı teslimat imkanı
• 600,000 m2 yıllık üretim kapasitesi
• Mevcut en gelişmiş emaye kaplama teknolojisi – statik toz boya kaplama teknolojisi
• Fabrika bünyesinde AR-GE tesisi ve emaye endüstrisinde 35 patent
• 4000’in üzerinde emaye cam reçetesi
• ISO 9001, ISO 14001, ISO 18200 sertifikaları



Uzun çalışma 
ömrü
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elektriklenme

Tuz, asit ve alkaliye karşı
mükemmel direnç

Mükemmel
yüzey yoğunluğu

Yüksek rüzgar
direnci

Su geçirmez

Yangında parlamaz ve 
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Mükemmel
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Çizilmeye ve aşınmaya karşı 
mükemmel direnç
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Vitray emaye panel cephe sistemi esnek ve ayarlanabilir 
şekilde tasarlanmıştır. Gizli karkas sistemi gerektiğinde 
panelleri tekrar sökmeyi kolaylaştırmaktadır. Paneller 
bu şekilde yatay veya dikey olarak sırayla monte 
edilebilir.

Temel Duvarı
Vitray Emaye Panel

Karkas
Sabitleme Vidası

Montaj Bağlantıları 1

Harici ve Dahili Montaj Bağlantıları

Montaj Bağlantılar 2 Montaj Bağlantıları  3

Montaj sonrası şematik çizim

MONTAJ ŞEMASI 



ÖZEL ŞEKİLLER

Panel boyutlarının esnek olması sayesinde 
panellerin 1500x5000 mm genişliğe kadar 
tasarlayabilir, farklı panelleri biraya getirerek 
özgün bir tarz oluşturabilirsiniz. Köşeler ve 
özel alanlar için heterojen mekanların özel 
ihtiyaçlarına karşılık veren iç mekan köşe 
panelleri, dış mekan köşe panelleri ve skeç 
panelleri de sunulmaktadır.

0,5 mm galvanize çelik

15 mm alüminyum petek dolgu

Veya

10 mm kalsiyum silikat dolgu

1,5 mm panel

Emaye katmanı: 150-400 µm

Standart ebat: 1200x2400 mm

Panel toplam kalınlığı ≥ 20 mm



METRO 
İSTASYONLARI







dualENAMEL Vitray Emaye Panellerin renk 
özgürlüğü vardır. Sınırsız çeşitlilik sayesinde, 
parlak veya zarif, dizaynınızla dilediğiniz şekilde 
oynayabilirsiniz. Sanat eseri resimler bile pannel-
erimiz üzerine canlı bir şekilde uygulanabilir. Eşsiz 
güzellikte ve dayanıklı parlaklık sayesinde renkler 
her daim yeni gibi parlar. 

PANELLERE ÇEŞİTLİ YAZILAR VEYA RESİMLER
SERİGRAFİ İLE EKLENEBİLİR.



TÜNEL VE YERALTI GEÇİŞLERİ





Porth New Children Hospital 



Port Hedland Recreation Center, Australia 



DIŞ CEPHE UYGULAMALARI





No Termal şok testi Standard

1 Aşınma direnci BS 1344:Part 1

2 Isı direnci BS EN ISO 28722, Clause 5.3

3 Sitrik asit direnci BS 1344:Part 7

4 Kimyasal korozyona dayanım BS 1344:Part 21:1993

5 Oda sıcaklığında asite karşşı direnç BS1344:Part 2:1975

6 Kimyasal direnci BS EN 14483-1

7 Kimyasal direnci BS EN14483-2:2004

8 Kimyasal direnci

9 Kimyasal korozyona karşı direnç

10 Alkali direnci BS EN14483-3:2004

11 Yetersizlik ve yerleştirme kusurları testi  BS 1344:Part 6:1971

12 Gözle muayene BS 1344:Part 20:1987

13 Emaye yapışma düzeyi BS 3830:1973

14 Yanmış atıkların zehirlilik etkisi değerlendirmesi BS EN 10209:1996, Annex D

15 Tuz püskürtme testi DIN 4102:Part 1

16 Ses emilimi testi ASTM B117-07a

17 Kırmızı, turuncu ve sarı renklerde renk muhafazası testi ASTM C423-09a

18 Kimyasal direnci ASTM C538-83 (2009)(2004)

19 Silindirik kap kullanılarak alkalik sıvıdan meydana gelen kimyasal korozyona direnç BSEN 14483-1 :2004

20 Düşük voltaj testi BSEN 14483-4:2004

21 Yangın direnci BSEN ISO 8289:2001

22 Yangın yayılma testi BS 476: Part 4: 1970

23 Yüzey alev yayılımı testi BS 476: PART 6

24 Sandviç yapıların yaşlanması BS 476: PART 7

25 Bükülme testi ASTM: C481-99

26 Alkali sıvılara karşı kimyasal dayanım kararlılığı
BS EN 1794-1: 2011, 

Clause A 6.2

27 Çizilme dayanımı BS EN IS028706-3

28 Deflection test of Vitreous enamel BS EN ISO 15695

24 Determination of resistance to Chemical corrosion by alkaline liquid

25 Scratch resistance

ULUSLARARASI STANDARTLAR
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