
 

 

 

Basın Bülteni                                         Kasım 2015 

AMERICAN SIDING  

YANGIN TESTİNİ BAŞARIYLA GEÇTİ 

Eryap Grup’un polimer dış cephe kaplama ve mantolama sistemi American Siding, 

yenilenen Yangın Yönetmeliği’nin gerektirdiği ve Türk Standartları Enstitüsü tarafından 

gerçekleştirilen yangın sistem performansı dayanıklılık testini başarıyla geçti.  

Türkiye’de Eryap Grup tarafından üretilen ve dış cephe kaplamasında en çok tercih edilen 

ürünlerden biri olan American Siding, geçtiğimiz yaz yenilenen “Binaların Yangından 

Korunması Hakkında Yönetmelik”in zorunlu kıldığı Yangın Sistem Performansı Dayanıklılık 

Testi’nden başarıyla geçti. 

Yeni yönetmelik zorunlu tutuyor 

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Deney ve 

Kalibrasyon Merkezi Başkanlığı Makine ve 

Yapı Malzemeleri Grup Başkanlığı 

bünyesinde bulunan Yapı Malzemeleri 

Yangın ve Akustik Laboratuarı Müdürlüğü 

tarafından gerçekleştirilen testte 

American Siding, yönetmeliğin 

gerektirdiği sonucu elde ederek testten 

başarıyla çıktı. American Siding Paket 

Sistem Uygulaması şeklinde yapılan testte 

firmanın American Siding Tekne Baskı Dış Cephe Kaplama ürünü ve yardımcı malzemeleri 

kullanılırken, sistem altyapısında Wooler Gold Plus serisi ürünlerinden optimum kalınlıkta 

taşyünü levha kullanıldı. 

“Sonuçlar beklediğimiz gibi” 

Konuyla ilgili konuşan Eryap Grup CEO’su Emrullah Eruslu, “Yakın zamanda değiştirilen ve 

geçtiğimiz Temmuz ayında Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Binaların 

Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik, bu tip ürünlerde yangın dayanıklılık testini 

zorunlu tutuyor. American Siding ürünümüz için bu testi gerçekleştirdik. Sonuçlar 

beklediğimiz gibi olumlu çıktı. Güçlü laboratuar altyapımız ve yaptığımız Ar-Ge çalışmaları 

sayesinde ürünümüzün kalitesini her geçen gün artırıyoruz.” diye konuştu.  



 

 

 

Estetik Yalıtım: American Siding 

 

 
 

American Siding sistemi uygulanmış binalarda yüzde 55’e varan enerji tasarrufu sağlanırken, 

binanız dış hava şartlarına karşı daha dirençli kılınıyor. Hafifliğinin yanı sıra eksiksiz bir yalıtım 

olanağı sunulurken estetik ve nostaljik görüntüsüyle yaşam alanlarınızı güzelleştirerek de  

binanıza değer kazandırıyor. Alt yapısında Wooler taş yünü ısı-ses-yangın yalıtım plakalarının 

yanı sıra nem bariyeri de kullanılarak dış mekandan cephe yüzeyine olası su geçişine engel 

olunurken, aynı zamanda zeminden çatıya kadar ısı köprüsü oluşturmadan, maksimum 

düzeyde ve kesintisiz ısı yalıtımı sağlanabiliyor. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Eryap Grup  

Eryap Grup 2001 yılından bu yana inşaat sektöründe, özellikle yalıtım alanında öncü ve yenilikçi kimliğiyle 
faaliyetlerini sürdürüyor. Türk yapı sektörünün lider markalarını üreten Eryap; Gaziantep, İstanbul ve 
Sakarya’da toplam 150.000 m2’yi aşan 3 üretim tesisinde polimer dış cephe kaplama sistemleri, ısı, su, ses ve 
yangın yalıtım malzemeleri ve polimer kapı-pencere sistemleri üretimi gerçekleştiriyor. 2001 yılında 
Gaziantep'teki tesiste, sektörün ilk polimer dış cephe kaplaması üretimini gerçekleştirerek American Siding 
markasını sektöre kazandıran ERYAP, 2005 yılında İstanbul Silivri'de toplam 50.000 m2 alanda kurulan ikinci 
tesisinde siding uygulamasının tamamlayıcı unsuru Bonuspan markalı XPS Ekstrüde Polistiren ısı yalıtım levhası 
üretimine başladı. Daha sağlıklı, uzun ömürlü ve daha güvenli yaşam alanlarının sağlanabilmesi için ürün 
portföyünü genişleterek 2007 yılının son çeyreğinde İstanbul Silivri tesislerinde Focus Membran markalı bitümlü 
su yalıtım örtülerinin üretimine başlayarak su yalıtım ürünleri sektöründe de yerini aldı. Bunların yanında 2009 
yılı sonunda Bonusmax markalı Isı Yalıtım Paket Sistemi, 2010 yılında Winer markalı Polimer Kapı ve Pencere 
Sistemleri, 2011 yılında Focus Shingle çatı kaplama malzemesi ve son olarak 2012 yılında doğa dostu Wooler 
marka taş yünü ürününü pazara kazandırarak ile sektördeki liderliğini sürdürüyor. 


