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 +9(0) 216 389 80 70     +9(0) 533 221 31 11    info@bafcontrol.com     www.bafcontrol.com

Daha fazla bilgi ve numune talepleriniz için lütfen irtibata geçiniz. 
For more details, please contact with us from contact informations below.

BAF AKUSTİK MASTİK / BAF ACOUSTICAL SEALANT

Firebreak 22 markası ile bilinen BAF AKUSTİK MASTİK ürünlerinin kullanımı kolay, ekonomik, 
boyanabilir, tüm derz boşluklarına uyum sağlayacak şekilde esnek, ses ve yangın yalıtım değerleri açısından son 
derece etkili ürünlerdir.

BAF ACOUSTICAL SEALANT brand is Firebreak 22. The products are easy to use, economik, can be painted, suitable for any 
size of grout, flexible and very effective about sound and fire insulation.

BAF AKUSTİK MASTİK ürünleri, farklı tip ve özellikteki derz boşluklarının akustik ve yangın yalıtımı sağlaması için 
kullanılan ürünlerdir. Özellikle alçıpanel duvar ve tavan imalatlarında, son kat alçı plakaların döşeme ya da diğer 
yapı elemanlarına doğrudan temasını engelleyerek iletişim köprüsü oluşturmamak, bu boşluklarda 4 saate kadar 
alev, gaz ve duman geçişini engellemek ve boşlukların ses yalıtımı değerlerini yükseltmek için kullanılırlar.

BAF ACOUSTICAL SEALANT products are used for sound and fire insulation to fill any size of grout. They are used to block 
adjacency between gypsum boards and other construction materials. It is also possible to block fire, gas and smoke 
transmission for 4 hours and to increase sound insulation around grouts.

1- MEVCUT DUVAR / EXISTING WALL
2- GALVANİZ PROFİL / GALVANIZED PROFILE
3- TAŞYÜNÜ / ROCKWOOL
4- ALÇI PLAKA / GYPSUM BOARD
5- BAF TECSOUND GÜRÜLTÜ BARİYERİ / TECSOUND NOISE BARRIER
6-BAF STRIP
7-BAF AKUSTİK MASTİK / ACOUSTIC SEALANT


