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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 GÖMME REZERVUAR İZOLASYON PLAKASI
BAF BUILT-IN RESERVOIR ISOLATION PAD

BAF GÖMME REZERVUAR İZOLASYON PLAKASI ürünlerinin kullanımı kolay, ekonomik, tüm şekil ve boyutlardaki 
rezervuarlarda kullanılabilecek esneklikte ve boyutta olan, ses ve yangın yalıtım değerleri açısından son derece 
etkili ürünlerdir. 

BAF BUILT-IN RESERVOIR ISOLATION PAD products are easy to use, economic, flexible to fit any size of reservoir and very 
effective about sound and fire isolation.

BAF GÖMME REZERVUAR İZOLASYON PLAKASI ürünleri, her tip ve model gömme rezervuarlar ile kullanılabilen, ses 
yalıtımı sağlayan ürünlerdir. Özellikle alçıpanel ile bölünmüş banyo duvarları içine yerleştirilen rezervuarların 
çalıştığı sırada çıkartmış oldukların gürültülerin izolasyonunda kullanılırlar.

BAF BUILT-IN RESERVOIR ISOLATION PAD products can be used with any size of built-in reservoir for sound insulation. Especially, 
they are used on the gypsum board walls to isolate noise.

1- ALÇI PLAKA / GYPSUM BOARD
2- REZERVUAR BUTONU / RESERVOIR BUTTON
3- GÖMME REZ. İZOL. PLAKASI / BUILT-IN RESERVOIR ISOL. PAD
4- TAŞYÜNÜ / ROCKWOOL
5- TAŞIYICI KONS. / BEARING CONS.
6-BAF STRIP
7-BAF AKUSTİK MASTİK / ACOUSTICAL SEALANT


