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Focus Membran Ür-Ge çalışmaları tamamlandı. 

YENİ FOCUS MEMBRAN %35 DAHA FAZLA 
PERFORMANS SAĞLIYOR 
 
Eryap, su yalıtımı konusunda lider markası Focus Membran’ın arduazlı ürünlerinde ürün 
geliştirme (Ür-Ge) çalışması yaparak, ürünlerin fiziksel yapısını güçlendirdi. 
 

 
Focus Membran, yapıların dayanıklılığını azaltarak ömrünü kısaltan su tehdidini ortadan 
kaldırırken yapıların daha sağlıklı, güvenli ve konforlu olmasını sağlayarak binaların ömrünü 
uzatıyor. Binaların su yalıtımında suya karşı üstün koruma sağlayan Focus Membran ayrıca, 
çatı, temel, bodrum, bahçe ve teraslarda da su sızıntısı riskini tamamen ortadan kaldırıyor.  
 
Bir yüzeyinde renklendirilmiş bazalt granülleri kullanılarak üretilen arduazlı membranların 
üretimi artık geliştirilmiş granüllerle yapılıyor. İyileştirme yapılan Focus Membran arduazlı 
ürün grubunda; yüzeye tutunma özelliği artırıldı ve dışarıdan gelen su, rüzgar vb. etkilere 
karşı ürünün daha dayanıklı hale gelmesi sağlandı. Görüntü olarak da daha olumlu etki 
yarattığı gözlenen bu geliştirme sayesinde TS EN 12039-Çatılarda su yalıtımı amaçlı bitümlü 



                                                                                                        

levhalar-Granüllere Yapışma Tayini’ne göre yapılan testlerde %35 daha olumlu sonuç elde 
edildi.   
 

 
 
Sağlıklı ve konforlu yapılar için su yalıtımı; su yalıtımı için FOCUS MEMBRAN... 
  
Focus Membran, yapıların suyun neden olduğu olumsuz etkilere karşı korunması ve yaşam 
alanlarında konforlu bir su izolasyonu sağlanması amacı ile kullanılan; yapıların temel, perde, 
bodrum, bahçe, teras ve çatılarında, köprü, viyadük gibi farklı yüklere maruz kalan yapılar için 
de uygun bir su izolasyon malzemesidir. Focus Membran bitüm esaslı bu yalıtım malzemesi 
olup, içerisinde yapısını güçlendirici çok farklı polimerler içermektedir. Bu polimerler 
malzemeye çok farklı dayanımlar katmakla beraber ürünün kolay uygulanmasında ve 
mükemmel bir izolasyon sağlamasında başrol oynamaktadır. 



                                                                                                        

 

Polimerlerle takviye edilmiş bitüm, farklı çekme, kopma ve yırtılma dayanıma sahip polyester 
ya da cam tülü taşıyıcılar kullanılarak nihai özelliklerine ulaşmaktadır. Taşıyıcı özellikleri ile 
doğru orantılı olarak farklı detaylarda ve iklim şartlarında uygulama ve kullanım kolaylığı 
sunmaktadır. 

Focus Membran, ulusal ve uluslararası geçerliliği olan tüm sertifikasyonunu tamamlayarak 
tescilli bir marka olmanın tüm gereklerini yerine getirmektedir. Çeşitli ülkelere ihraç edilen 
Focus Membran’ın tüm ürünleri, AB normlarına uygunluk anlamına gelen CE standartlarına 
sahiptir. 

Geniş ürün çeşitliliği ile Türkiye genelinde özel ve kamusal yapılarda yaygın bir şekilde 
kullanılan Focus Membran’ın, Bayrampaşa Forum AVM, Selçuk Üniversitesi, Kırşehir 300 
yataklı Devlet Hastanesi, İstanbul Başakşehir Pazaryeri Toplu Konutları ve son olarak 
Ankara’da yapımı devam eden Savunma Sanayii Müsteşarlığı Yeni Hizmet Binası projesi 
gibi önemli referansları bulunuyor. 

Türkiye’de inşaat ve yalıtım sektöründe lider markaların üreticisi Eryap, gelişen pazar 
ihtiyaçları ve firma hedefleri doğrultusunda yüksek kalitede ürün geliştirmek amacıyla 
İstanbul Silivri, Sakarya Hendek ve Gaziantep tesislerinde Ar-Ge ve Ür-Ge faaliyetlerine hız 
kesmeden devam edecek. 

 


