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VİZYON ENDUSTRIYEL DETAYLI GENEL ÜRÜN LİSTESİ 

 

GÜRÜLTÜ  KONTROL ÜRÜN GURUBU 

 

 

 

 

 

 

VZ 2  /DECIDAMP SP 150  

Özel bir polimer teknolojisi ile geliştirilmiştir. Gürültünün, yapıyı, konforu ve işlevi etkileyebileceği her 

yerde kullanıma uygun, hafif, toksik olmayan bir yapısal sönümleme malzemesidir.  Deniz araçları için 

MED onaylı ve IMO tarafından 10 mm. kalınlığa kadar kullanımı onaylanmış viskoelastik yapı kaynaklı 

sönümleme ürünüdür.  

Ürüne ait ilgili sertifika ve testler için : info@vizyonendustriyelyalitim.com 

 

 VZ 3 /DECIDAMP DC 30 

Mükemmel viskoelastik sönümleme özelligi olan, yapıdan yayılan hava sesinde önemli azalmalara 

neden olan, kısıtlı bir katman (sandviç sistem) olarak en iyi şekilde çalışan, iki bileşenli, poliüretan 

bazlı bir sönümleme pastasıdır. Geniş bir sıcaklık aralığında iyi performans gösteren bu ürün, özellikle 

deniz ortamlarında çok sayıda uygulamalarda kullanım için mükemmel bir üründür.  

Ürüne ait ilgili sertifika ve testler için : info@vizyonendustriyelyalitim.com  

mailto:info@vizyonendustriyelyalitim.com
mailto:info@vizyonendustriyelyalitim.com
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 VZ 6 /DECIDAMP DC 06 

Decidamp® DC06 su bazlı, iki bileşenli bir sönümleme bileşenidir. Mükemmel viskoelastik sönümleme özellikleri, 

yapıdan kaynaklanan gürültüde önemli azalmalar sağlar. Ürün, özellikle perdeler ve güverteler gibi deniz 

ortamlarında çok sayıda uygulamada kullanıma uygundur. 

Ürüne ait ilgili sertifika ve testler için : info@vizyonendustriyelyalitim.com 

 

 VZ 04 /SOUNDAC PU-D 

Mükemmel viskoelastik sönümleme özelligi olan, yapıdan yayılan hava sesinde önemli azalmalara 

neden olan, kısıtlı bir katman (sandviç sistem) olarak en iyi şekilde çalışan, iki bileşenli, poliüretan 

bazlı bir sönümleme pastasıdır. Geniş bir sıcaklık aralığında iyi performans gösteren bu ürün, özellikle 

deniz ortamlarında çok sayıda uygulamalarda kullanım için mükemmel bir üründür 

 

Ürüne ait ilgili sertifika ve testler için : info@vizyonendustriyelyalitim.com 

 

mailto:info@vizyonendustriyelyalitim.com
mailto:info@vizyonendustriyelyalitim.com
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 VZ 07 / DECIDAMP SLC 

 

Zemin uygulamalarında kullanılan, iki bileşenli, poliüretan esaslı, titreşim sönümleyici bir bileşiktir. 

Denizcilik ve açık deniz endüstrilerinde yapısal gürültü ve titreşimi azaltmak için pazar gereksinimlerini 

karşılamak üzere geliştirilmiştir. Viskoelastik, hafif ve ağırlıklı olarak çeşitli zemin kaplamalarında ana 

döşeme katmanı veya alt katman olarak kullanılır.  

Ürüne ait ilgili sertifika ve testler için : info@vizyonendustriyelyalitim.com 

 

 VZ 05 / DECIDAMP TİLE 

Decidamp® Tile, kalın panel yapılarında titreşim rezonanslarını azaltmak için tasarlanmış, yüksek 

performanslı bir yapısal sönümleme ürünüdür. Endüstriyel, denizcilik, demiryolu ve ağır vasıta 

endüstrilerindeki pazar gereksinimlerini karşılamak için geliştirilmiştir. 10 ila 50°C gibi geniş bir sıcaklık 

aralığında olağanüstü sönümleme sağlayan yeni nesil polimer bileşiklerin bir karışımı kullanılarak 

formüle edilmiştir 

Ürüne ait ilgili sertifika ve testler için : info@vizyonendustriyelyalitim.com 

 

mailto:info@vizyonendustriyelyalitim.com
mailto:info@vizyonendustriyelyalitim.com
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 VZ 24 /VZ 25/ VZ 26/ VZ 27 SYLOMER PRODUCTS 

 

Gemi ve konfor teknelerinin yüzer zeminlerde akustik konforu arttırır. IMO / SOLAS sertifikalı üründür 

ve titreşimlerin yapıya iletimini önler.  

Ürüne ait ilgili sertifika ve testler için : info@vizyonendustriyelyalitim.com 

 

VZ-28 ile VZ-33 VİBRAFOAM 

Gemi ve konfor teknelerinin yüzer zeminlerde akustik konforu arttırır. IMO / SOLAS sertifikalı üründür ve 

titreşimlerin yapıya iletimini önler DIN EN ISO 11925-1'de E Sınıfı olarak tanımlanmıştır 
.  

VIBRAFOAM SD-65 12,5mm, VIBRAFOAM SD-110 12,5mm, VIBRAFOAM SD-170 12,5mm, 

VIBRAFOAM SD-260 12,5mm, VIBRAFOAM SD-400 12,5mm, VIBRAFOAM SD-650 12,5mm 

 

Ürüne ait ilgili sertifika ve testler için : info@vizyonendustriyelyalitim.com 

mailto:info@vizyonendustriyelyalitim.com
mailto:info@vizyonendustriyelyalitim.com
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  VZ 19 / VZ 20 SOUNDALLOY 

Sınırlandırılmış ( azaltılmış) katmanlı metal kompozittir. Soundalloy, laminatını oluşturmak için bir 

viskoelastik polimer tabakası kullanılarak birbirine lamine edilmiş iki alüminyum katmanından oluşan 

sönümlü bir alüminyum kompozittir. Makina odasında, noise-damping finiş panel ürünü olarak 

kullanılmaktadır. 

Ürüne ait ilgili sertifika ve testler için : info@vizyonendustriyelyalitim.com 

   VZ64 / VZ65 / VZ66 VİZYON SOUND 

PANEL (VSP) 

Olağanüstü akustik özellikler sunan hafif, çok katmanlı bir paneldir. Sandviç panelin dış katmanları, 

çeşitli ses yalıtımlı iç çekirdek malzemeleri içeren kontrplak gibi hafif, ancak sert ve güçlü ,yüksek 

kaliteli malzemelerden yapılmıştır. Paneller, daha düşük ağırlıklarda akustik çözümleri optimize etmek 

için özel olarak tasarlanmıştır.İyi ses yalıtım özelliklerinin gerekli olduğu ağırlığa duyarlı uygulamalarda 

ideal bir seçimdir. Paneller, standart veya özel tasarım modüler boyutlarda tedarik edilebilir. 11,18 ve 

22 mm nominal kalınlıklarda imal edilir. 

Panel Bilgileri : 

Vizyon Sound Panel (VSP-11) :11 mm x 1,7mt x 2,2mt  / 4mm Kontrax3mm Heavy Layerx4mm Kontra 

Vizyon Sound Panel (VSP-18) 18 mm x 1,7mt x 2,2mt / 6mm Kontra x 6 mm Heavy Layer x 6 mm Kontra 

Vizyon Sound Panel (VSP-22) :22 mm x 1,7mt x 2,2mt / 8mm Kontra x 6mm Heavy Layer x 8mm Kontra 

mailto:info@vizyonendustriyelyalitim.com
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Ürüne ait ilgili sertifika ve testler için : info@vizyonendustriyelyalitim.com 

 

   VZ 70 / CSP COMFORT PANEL 

CSP, Komfort panel özel katmanlar sayesinde bariyer ve sönümleme işlemini tek bir panelde  yapabilme 

özelligine sahiptir. 

6mm kontra, bondex sünger ve 3 mm ağır ses  bariyerinin  kombinasyonu ile oluşmuştur. 

 

Panel ölçüleri  : 1.70 X 2.20 MT 

Panel toplam kalınlıgı : 16 mm 

Panel toplam agırlıgı :  27 Kg 

 

Ürüne ait ilgili sertifika ve testler için : info@vizyonendustriyelyalitim.com 

 

  

mailto:info@vizyonendustriyelyalitim.com
mailto:info@vizyonendustriyelyalitim.com
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  VZ 67/ VZ 68 / VZ 69 VSP CR PANEL 

VSP CR  panel özel katmanlar sayesinde bariyer ve sönümleme işlemini  yapabilme özelligine sahiptir. 

6mm Kontra+3mm Mantar Kauçuk+6mm Kontra = 11mm  /Panel Ölçüleri :1.70 X 2.20 MT 

6mm Kontra+6mmMantar Kauçuk+6mm Kontra = 18mm / Panel Ölçüleri :1.70 X 2.20 MT 

8mm Kontra+6mm Mantar Kauçuk+ 8mm Kontra = 22 mm/ panel Ölçüleri :1.70 X 2.20 MT 
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 VZ21 / VZ 22 SOUNDSTEEL MPM 

 

Viskoelastik polimer tabakası kullanılarak birbirine lamine edilmiş iki dış çelik tabakadan oluşan 

titreşim sönümleyici bir çelik kompozittir. Standart ürün elektro galvaniz kaplamalı olarak tedarik edilir 

ve çeşitli diğer metallerden imal edilenleri  ve yüzeyi kaplanmışları da mevcuttur. Elektro galvanizli, 

soğuk haddelenmiş, düşük karbonlu çelik kullanılması, Soundsteel in ekipman yapımında yapısal bir 

malzeme olarak kullanılmasına izin verir.  

Ürüne ait ilgili sertifika ve testler için :  info@vizyonendustriyelyalitim.com 

 

GÜRÜLTÜ SÖNÜMLEME ÜRÜN GRUBU 

VZ-8 / VZ-9 QUADZERO NL 

Üstün akustik iletim kaybı ve yükseltilmiş yangın direnci sunan yüksek performanslı, folyo kaplı, kütle 

yüklü Vinil den mamul ağır ses bariyeridir. Yangına dayanıklı folyo kaplamalı Quadzero ™ NL, 

denizcilik, inşaat ve nakliye sektörlerindeki katı yangın güvenliği gereksinimlerini karşılamak için 

Pyrotek tarafından geliştirilmiştir. Ürün, düşük alev yayılımı için Uluslararası Denizcilik Örgütü 

standartlarının yanı sıra ısı yayılımı, toksisite ve alev yayma özellikleri için İngiliz, Alman, Amerikan ve 

Avustralya bina ve nakliye standartlarına uygun en yüksek yangın derecelerine ulaşır. 

Ürüne ait ilgili sertifika ve testler için : info@vizyonendustriyelyalitim.com  

mailto:info@vizyonendustriyelyalitim.com
mailto:info@vizyonendustriyelyalitim.com
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 VZ 10 / WAVEBAR MIL 

 

Fiberglas kumaşla birleştirilmiş yüksek performanslı, esnek, kütle yüklü bir vinil gürültü bariyeridir. MIL-

PRF-24699A (SH) ile uyumlu olarak askeri ve donanma endüstrisi için tasarlanmıştır. 

Wavebar,mükemmel yangına ve ısı yalıtımına sahip yoğun, ince, oldukça esnek ve yırtılmaya 

dayanıklı bir gürültü bariyeridir. Orijinal Wavebar ses geçirmezlik özellikleriyle tasarlanan ve 'alev 

kalkanı' eklenen Wavebar MIL, askeri araçlarda ve donanma gemilerinde kullanım için onaylanmıştır. 

Ürüne ait ilgili sertifika ve testler için : info@vizyonendustriyelyalitim.com 

 SILENTSTEP PREMIUM 

Yüksek yoğunluklu birinci sınıf özel sünger ve alt tabakaya eklenmiş, esnek ses emici bir bariyerden 

oluşan yüksek performanslı bir akustik halı altlığıdır. ( Aynı zamanda parke altında da uygulanması 

mümkündür) Bu iki ürünün kombinasyonu, Silentstep'in ayak sesi gibi iletim etkisinden kaynaklanan 

gürültüyü ve konuşma gibi havadan gelen gürültüyü azaltmasına olanak tanır. Silentstep Premium çok 

katlı yaşam, ticari, otomotiv ve deniz pazarlarında gürültü azaltma gereksinimlerini karşılamak için 

geliştirilmiştir. Kesmesi ve döşemesi basit, mükemmel destek ve her tür halı uygulaması için sağlam 

bir yastıklı taban sunar. Cam elyafı ve kompozit zemin panellerinin kullanıldığı ahşap ve denizcilik 

uygulamaları gibi hafif döşeme yapıları için idealdir. 

Ürüne ait ilgili sertifika ve testler için : info@vizyonendustriyelyalitim.com 

  

mailto:info@vizyonendustriyelyalitim.com
mailto:info@vizyonendustriyelyalitim.com
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   VZ 39 / KAUÇUK MANTARLI ŞİLTE 

Zemin, taban ve döşemelerde hatta tavan ve duvarlarda, ayak tabandan çıkan topuk darbe titreşim 

kaynaklı sesin izole edilmesi için  kullanılan en etkili, kaliteli bir ses izolasyon şilteleridir. Aynı zamanda ısı 

yalıtımı da sağlamaktadır. 

Ürüne ait ilgili sertifika ve testler için : info@vizyonendustriyelyalitim.com 

 VZ 38/ MANTARLI ŞİLTE 

Zemin, taban ve döşemelerde hatta tavan ve duvarlarda, ayak tabanından çıkan topuk darbe titreşim 

kaynaklı sesin izole edilmesi için  kullanılan en etkili, kaliteli bir ses izolasyon şilteleridir. Aynı zamanda ısı 

yalıtımı da sağlamaktadır. 

Ürüne ait ilgili sertifika ve testler için : info@vizyonendustriyelyalitim.com 

 

 

mailto:info@vizyonendustriyelyalitim.com
mailto:info@vizyonendustriyelyalitim.com
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SES YUTUCULAR / EMİCİLER ÜRÜN GRUBU 

 VZ 15 /SORBERMEL 

Melamin reçineden yapılmış esnek, hafif, açık hücreli, açık gri bir köpüktür. Yüksek derecede alev 

geciktirici ve mükemmel ses emilimi ve ısı yalıtım özellikleri ile Sorbermel ™ boyutsal olarak stabildir 

ve poliüretan köpüklerden daha serttir. Ağırlığa duyarlı uygulamalarda tercih edilen bir seçimdir. 

Sorbermel™,  ulusal ve uluslararası standartları karşılamak için yangın derecelendirmelerinde en 

yüksek sınıflandırmalardan bazılarına ulaşır. Sorbermel ™, demiryolu, otomotiv, denizcilik, bina ve 

inşaat gibi çeşitli endüstriyel uygulamalar için bir seçimdir. AGC ( Alm. Glass Colth ) kaplı ve bir yüzü 

kendinden yapışkanlı olarak imal edilir. 

Ürüne ait ilgili sertifika ve testler için : info@vizyonendustriyelyalitim.com 

 

 VZ 16 /SORBERBARRIER 

 

Hem mükemmel gürültü iletim kaybı hem de yüksek gürültü emilimi aynı anda sunan benzersiz bir 

kompozit gürültü kontrol ürünüdür. OEM ve denizcilik pazarlarında gürültüyü azaltma gereksinimlerini 

karşılamak üzere geliştirilmiştir. Sorberbarrier, esnek kütle bariyeri Wavebar®'ın üstün performansını 

Sorberfoam ™ 'ın yüksek absorpsiyon özellikleriyle birleştirir. Wavebar, orta ila yüksek frekanslarda 

ses emilimini artıran doğal soğurma eğrisini değiştirmek için Sorberfoam katmanına lamine edilmiştir. 

Bir yüzü, AGC (Aliminyum kaplı Glass Colth ) kaplı olarak imal edilir. 

Ürüne ait ilgili sertifika ve testler için : info@vizyonendustriyelyalitim.com 

  

mailto:info@vizyonendustriyelyalitim.com
mailto:info@vizyonendustriyelyalitim.com
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 SORBERFOAM 

Geniş bir frekans aralığında yüksek gürültü emme özellikleri sunan yeni nesil yanmama özelliği ile 

modifiye edilmiş, esnek akustik köpüklerdir. Denizcilik,Ticari Araçlar, OEM ve Otomotiv pazarlarında 

yankılanma gürültüsünü azaltma gereksinimlerini karşılamak üzere geliştirilmiştir. Pyrotek bu süngerde 

hücre yapısı boyunca hücre boyutunu, gözenekliliğini, yoğunluğunu ve akış direncini kontrol ederek 

geleneksel akustik köpüklerden daha iyi performans gösteren bir poliüretan köpük formüle etmiş ve 

geliştirmiştir. 

Ürüne ait ilgili sertifika ve testler için : info@vizyonendustriyelyalitim.com 

 

 SORBERPOLY 2D 

 

Akustik yalıtım ve yüksek nemli uygulamalarda yararlı olan mükemmel ses emici ve ısı yalıtımı 

özelliklerine sahip ince bir elyaf olup, dokunmamış polyesterdir. Yakıt, yağ ve grese dayanıklıdır. 

Sorberpoly ömür boyu dayanıklı olma özelliği ile ön plana çıkmaktadır.  

Ürüne ait ilgili sertifika ve testler için : info@vizyonendustriyelyalitim.com 

  

mailto:info@vizyonendustriyelyalitim.com
mailto:info@vizyonendustriyelyalitim.com
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 VZ 23 / SORBERSCREEN ST 

Delikli,metal sac ve ses emici finiş paneldir. Tabakalar düz veya yüksek performanslı ses emilimi 

sunan siyah, hava akışına yüksek dirençli, cam bazlı bir akustik tekstil olan Sorbertextile STA ile 

lamine edilerek sunulur. Ürün estetik bir çekiciliğe sahip olup, sert ve dayanıklı bir yüzeye sahiptir. 

Delikli metal yüzey, deniz sınıfı 5052 alüminyum levhadan (Sorberscreen ALU) veya % 28 açık alana 

sahip elektro galvanizli çelikten (Sorberscreen EGS) yapılmıştır. Bu açık alan, ses dalgalarının içeri 

geçmesine ve destek kumaşı tarafından emilmesine izin verir. Ses, dayanıklı destek kumaştan 

geçerken ses dalgaları sürtünme yoluyla ısı yaratarak enerji kaybına neden olur, böylece gürültüyü ve 

yansıyan sesi azaltır. Levhalar, korozyona karşı direnç sağlayan beyaz veya istenilen renkte bir toz 

boya kaplamasına sahiptir. Metal yüzey, arka kumaş Sorbertextile STA ile yapıştırılmadan önce toz 

boya ile kaplanabilir.  

Ürüne ait ilgili sertifika ve testler için : info@vizyonendustriyelyalitim.com 

 VZ 71 / SORBERTEXTILE STA 

Isıya duyarlı bir yapıştırıcı ile kaplanmış, cam esaslı bir akustik tekstil dir. Kumaş, mükemmel mekanik 

mukavemet, opaklık, geçirgenlik ve yanmazlık sağlayacak şekilde tasarlanmış ve onaylanmıştır. İyi 

ses emilimi ve zarif bir görünüm sağlamak için ağırlıklı olarak delikli panellerin arkasına montaj için 

tasarlanmıştır. Kumaş ayrıca, akustik özellikleri daha da artırmak için kullanılıyorsa, polyester 

battaniye, taşyünü veya cam elyafı gibi toplu yalıtım malzemelerinden elyaf salınımının önlenmesine 

yardımcı olur. Sorbertextile STA, yangın ve akustik performansını artırmak için Sorberscreen, 

Sorberfoam ve Sorberpoly lamine edilebilir. Sorberscreen ST, delikli metale lamine edildiğinde, düşük 

alev yayılımı, MED B ve MED D sertifikası (Wheelmark) için Uluslararası standartlara uygun en yüksek 

yangın derecelerine ulaşır. 

Ürüne ait ilgili sertifika ve testler için : info@vizyonendustriyelyalitim.com  

mailto:info@vizyonendustriyelyalitim.com
mailto:info@vizyonendustriyelyalitim.com
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   VZ 18 / BONDEX SÜNGER 

 

7mm ile 20 mm et kalınlığında, 1,70x 2,00 mt ölçülerinde levha halinde sunulmaktadır. 

 

 

ISI VE YANGIN YALITIMI ÜRÜN GRUBU 

 VZ 1 /  DECICOAT T35 

T35, yoğunlaşma önleyici ve korozyona karşı koruma özellikleriyle özel olarak formüle edilmiş su bazlı 

püskürtmeli bir ısı yalıtım kaplamasıdır. Demiryolu, açık deniz, denizcilik, kimya, petrol, otomotiv ve 

inşaat sektörlerindeki Pazar ihtiyaçlarını karşılamak için geliştirilmiştir. Uygulama kolaylığı ve az 

tüketim miktarı ile ekonomiktir.  

Ürüne ait ilgili sertifika ve testler için : info@vizyonendustriyelyalitim.com 

 

mailto:info@vizyonendustriyelyalitim.com
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 VZ46-VZ47-VZ48-VZ49-VZ50-VZ51 ISOVER TAŞYÜNÜ 

Yüksek performanslı yangın koruması. 

 % 50'ye varan olağanüstü ağırlık tasarrufu  

 Mükemmel ısı yalıtımı 

 En üst düzeyde ses yalıtımı 

 Hızlı ve verimli kurulum 

 Depolama ve nakliye için önemli avantajlar sunar. 

Ürüne ait ilgili sertifika ve testler için : info@vizyonendustriyelyalitim.com  

mailto:info@vizyonendustriyelyalitim.com
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  FYREWRAP 

Unifrax'ın Fyrewrap deniz battaniyesi, deniz uygulamaları için pasif yangın koruması sağlamak için 

özel olarak tasarlanmış tamamen inorganik, esnek, yüksek sıcaklık yalıtım battaniyesidir. Kalsiyum, 

magnezyum ve silikat kimyası, biyolojik çözünürlüğü artırmak için tasarlanmıştır.Unifrax'ın tescilli elyaf 

eğirme teknolojisi, elyafların mekanik iğnelemesiyle birleştiğinde, üründe bağlayıcı ihtiyacını ortadan 

kaldırır. Bu, yüksek gerilme mukavemetine ve üstün termal ve akustik özelliklere sahip bir malzeme ile 

sonuçlanır. Fyrewrap deniz seramik blanketi, kimyasal olarak kararlıdır ve ısıl özellikleri suya 

daldırıldıktan veya yüksek neme maruz kaldıktan sonra etkilenmez. 

Ürüne ait ilgili sertifika ve testler için : info@vizyonendustriyelyalitim.com 

 LiteCore MARINE PANEL 

Litecore, deniz paneli teknolojisinde yeni ve ultra hafif bir konsepttir. Ana malzeme kalsiyum silikattan 

yapılmış Skamol SuperPro'dan oluşur. Deniz panelleri, örneğin dekoratif HPL laminat, kağıt, cam 

doku, kaplamalar, kontrplak, çelik levhalar veya alüminyum levhalar gibi müşteri gereksinimlerine göre 

işlenebilir, dış kaplamalardan oluşur.  

NOT : Ürün stoklarımızda tutulmamaktadır. Proje için, dizayn aşamasından başlayarak üretim süreci 

belirlenmeli ve konsept karlı bir şekilde yürütülmelidir. 

Ürüne ait ilgili sertifika ve testler için : info@vizyonendustriyelyalitim.com 

  

mailto:info@vizyonendustriyelyalitim.com
mailto:info@vizyonendustriyelyalitim.com


Sayfa 17 / 31 
 

 

 VZ-89 DEANGELO MARIN EGZOST 

DeAngelo Marine Exhaust 29 mt ile 400 mt ye kadar olan gemiler için kaliteli deniz egzoz sistemlerinin 

tasarımı, mühendisliği, üretimi ve kurulumunda endüstri lideri bir markadır. Müşterilerimiz, kalite, 

estetik ve performansa olan bağlılığımızı yansıtan dünyanın en iyi tekne ve motor üreticileri 

arasındadır. 

Ürüne ait ilgili sertifika ve testler için : info@vizyonendustriyelyalitim.com 
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  VZ 32 – VZ 33 / TAPE GC 120 MARINE 

Bant GC120 Marine , deniz uygulamaları için tasarlanmış basınca duyarlı, kumaş kaplı bir ısı yalıtım 

yapışkan bandıdır . Kolay ayrılan silikon kağıtla korunan yüksek performanslı solvent akrilik yapışkanla 

birleştirilmiştir.  

BANT GENİŞLİGİ SEÇENEGİ : 50 mm, 75 mm ve 100 mm 

IMO standartlarını karşılayan ve geçerli onay sertifikalarına sahip en ekonomik kumaş banttır. 

Ürüne ait ilgili sertifika ve testler için : info@vizyonendustriyelyalitim.com 

 

 VZ 44 / TAPE AGC 

Yüksek performanslı bir solvent akrilik yapışkanla birleştirilmiş, alüminyum-cam bez arkalıktan oluşan, 

kolay çıkarılabilen bir silikon ayırma kağıdı ile korunan, basınca duyarlı bir ısı yalıtım yapışkan 

bandıdır.  

Ürüne ait ilgili sertifika ve testler için : info@vizyonendustriyelyalitim.com  

mailto:info@vizyonendustriyelyalitim.com
mailto:info@vizyonendustriyelyalitim.com


Sayfa 19 / 31 
 

 VZ 45 / TEMFOİL IMO ALUMINUM TAPE 

Uzun ömürlü ultraviyole dayanıklı akrilik yapıştırıcı ile kaplanmış yumuşak alüminyum bant. 100 mt 

rulo uzunluğu ile; 50 mm,75 mm ve 100 mm genişliğinde mevcuttur.Yapışkan yüzü korumak için bir 

tarafı IMO ve ECB onaylanmış kuruluş numarasını gösteren beyaz serbest bırakma kraft kağıdı ile 

kaplanmıştır. 

Sınıf I ve sınıf  O BS 476 pt 6&7 yangın yönetmelikleri. IMO Araş. MSC.307(88)-(2010 FTB Kodu) 

Ürüne ait ilgili sertifika ve testler için : info@vizyonendustriyelyalitim.com 

 

 VZ-94 HENSOTHERM 1 KS INNEN 

HENSOTHERM® 1 KS INNEN, fırça, rulo veya püskürtücü ile normal bir boya gibi kullanılır. 

Uygulandığında süt rengine sahip olmakla birlikte, kuruyunca tamamen berrak / şeffaf hale gelerek 

ahşabın yüzey yapısı görünür kılar.  İyice kuruduktan sonra, neme karşı korumak için HENSOTOP 84 

AF * renksiz üst kat uygulanmalıdır. 

HENSOTHERM 1 KS  kısaca ,iç mekan ahşap için Intumesan bir kaplamadır. 

Ahşabın yanmazlık sınıfını B1 (zor alev alır) şeklinde sınıflandırır. EK 13501-1 B-s1, dO’ya göre 

sınıflandırılmıştır. 

Ürüne ait ilgili sertifika ve testler için : info@vizyonendustriyelyalitim.com 
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 VZ 90 / VM 17 

YÜKSEK SICAKLIK ( 1000 C) İÇİN MACUN KIVAMINDA ISI YALITIM SİSTEMİ 

Yüksek sıcaklık yalıtımına olan talep, çevreyi olumsuz yönde etkilemeden gazların veya sıvıların 

tedarik edilmesi, çıkarılması veya aktarılması gereken endüstride her yerde ortaya çıkmaktadır. VM 17 

yalıtım sistemi ile birçok alanda kendini kanıtlamış uygun bir süreç geliştirilmiştir. Yalıtım imalatında 

veya yalıtılmış agregaların kullanımında herhangi bir sağlık sorununun ortaya çıkmaması sağlanmıştır. 

 

Ürüne ait ilgili sertifika ve testler için : info@vizyonendustriyelyalitim.com  
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  VZ 125 / VİZYON AEROGEL 

BLANKET (VAGEL) 

10 mm et kalınlığında, 1 mt eninde ve 10mt boyunda rulohalinde sunulmaktadır.Isı iletim 

katsayı değeri : 0,027 W (m²/K) 

KORUMA VE ÖNLEME ÜRÜN GRUBU  

 

  ANTI SPRAY TAPE 

Spray Koruma Sistemi, basınçlı sistemden sızabilecek sıcak yağın ve yakıtın sıcak yüzeylerle temas 

ederek kazan motor odalarında yangına neden olabilecek yanıcı spreyini önlemek için tasarlanmış tip 

onaylı alüminyum / cam bez üzerine kurulmuş sistemdir. No Spray, sıçrama önleyici sistem bant veya 

tabaka formatında mevcuttur ve bir tarafı kurulum kolaylığı ve üstün yapışma için hazır silikon 

yapıştırıcı ile kaplanmıştır. SOLAS Kural II - 2 / 15.2.11'i karşılar. 

Ürüne ait ilgili sertifika ve testler için : info@vizyonendustriyelyalitim.com 
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     VZ-92 ANTI NOISE SEALANT 2 

Elastikiyeti yüksek gürültü sönümleme mastigi 

Yüzer zeminler, duvarlar, kablo ve boru geçiş noktaları ve tüm ses kaynaklarının önüne bariyer niteliğinde 

kullanılmaktadır. 

Elle doldurulan dolum tabancası ile uygulanabilir. Ayrıca sosis ambalajlarada alınmaktadır. 

Hollanda ve Belçika da yat imalatçıları tarafından kullanımı oldukça yaygın olan ürünümüz, sönümleme oranı en 

iyi mastik olarak bilinmektedir. 

Ürüne ait ilgili sertifika ve testler için : info@vizyonendustriyelyalitim.com 

 

 VZ-107 ile VZ-124  İZOLATÖR , STUD VE YARDIMCI 

MONTAJ EKİPMANLARI ÜRÜN GRUBU 

Detay için : info@vizyonendustriyelyalitim.com 
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MARIN HVAC AKUSTİK ÇÖZÜMLER 

   VZ 86 / BÜKÜLEBİLEN DAİRESEL SUSTURUCU 

İç yalıtım malzemesi alev almaz özel bir mieral yün ile donatılmıştır.EN 1506 veya EN 13180’e göre 

sınıflandırılmıştır.Gövde hava sızdırmazlığı EN 15727, sınıf D’ye uygundur. 

Ø100 mm ile 400mm  arası üretilmektedir. Max. 8000 m³/h debiye izin verir 

 

 

Detay için : info@vizyonendustriyelyalitim.com 
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 VZ 87 / SESSİZ FAN ( SILENT FAN) 

Düşük profilli, ses yutucu izolasyona sahip “karma akışlı” fanlar. Son derece sessizdirler. TD-350, TD-500, 

TD-800, TD-1000 ve TD-2000 modelleri Noise Abatement Society tarafından onaylanmış ve 

sertifikalandırılmıştır. İç cidar, ses dalgalarını ses yutucu malzemeye doğru yönlendiren delikli özel bir 

dizayna sahiptir. 

Motor Hızı ayarlanabilir, çift devirli, IP 44, 230V-50Hz motor. Motorlar bilyalı rulmana ve aşırı yük korumasına 

sahiptir ve sınıf B’dir. (1) TD-160 SILENT hariç. 

 

Detay için : info@vizyonendustriyelyalitim.com 

 

 

VZ 88  (AKUSTİK GRIL) / 

Yüksek hava hızlarından doğan ( 4 m/sn ve üzeri) ses şiddetini minimize etmek için özel dizayn 

edilmiş ve şık görünüşlü hava üfleme ekipmanıdır. 

 

Detay için : info@vizyonendustriyelyalitim.com 
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   VZ 93 / VİZYON KONTAKT YAPIŞTIRICI (VZN-KNTYP) 

Vizyon Kontakt Yapıştırıcılar ; En iyi yapışma mukavemetini gösterirken aynı zamanda kullanım kolaylığı sağlar. 

Sürtünme nedeniyle oluşan Statik elektriklenmeden meydana gelebilecek yangınları önler. Depolama ve 

uygulama esnasında yanıcı değildir. Tavsiye edilen raf õmrü kapağı kapalı olarak 6 aydır havalandırılmış ortamda 

kullanılmalıdır.Uygulama Alanları: Süngeri süngere, süngeri keçeye, süngeri elyafa, süngeri suntaya, süngeri 

MDF'ye, süngeri saca süngeri metale, süngeri ahşaba, süngeri deriye etkili şekilde yapıştırır. Vizyon Kontakt 

Yapıştırıcı ; marin sektörü , endüstri, mobilya sanayi,otomotiv sanayi,tekstil sanayi ve yalıtımda kullanılır. 

 

 

Detay için : info@vizyonendustriyelyalitim.com 
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TİTREŞİM SÖNÜMLEME İZOLATÖRLERİ 

 

 

 VZ 80 / ROTLU  GENİŞ YAYLI SOMUN  KOLAY KİLİT 

Rotlu yaylı somon kolay kilitler G serisi profiller için özel üretilmiş olup Tak Çevir Sıkıştır yöntemi ile 

uygulama yapılır. 

Ölçüler : M-10 / 34x20x7,5 mm / 400 adet / 19,0 kg   

Detay için : info@vizyonendustriyelyalitim.com 

 

VZ 81/ GENİŞ YAYLI SOMUN KOLAY KİLİT  

 

Yaylı somon kolay kilitler G serisi profiller için özel üretilmiş olup Tak Çevir Sıkıştır yöntemi ile 

uygulama yapılır. 

Ölçüler : M-10 / 34x20x7,5 mm / 250 adet / 9,0 kg   

Detay için : info@vizyonendustriyelyalitim.com 
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  VZ 97 / ZEMİN UYGULAMA ÜRÜNÜ 

Zemin uygulama ürünleri, mekanik ve endüstriyel ekipmanları tarafından oluşan yüksek frekanslı 

titreşimleri izole etmek için kullanılır. 

Malzeme : Doğal kauçuk / Çalışma Yük Aralığı : k/N: 0,20-0,40 Mpa./ Doğal frekans : 6-9 Hz 

440x440 ölçülerinde tedarik edilen bu ürün uygulama sırasında istenilen ölçülerde kesilip kullanılabilir. 

 

Detay için : info@vizyonendustriyelyalitim.com 

 

 VZ 98 / ELASTOMER İZOLASYON TAKOZU 

Malzeme doğal kauçuk / Epoksi boya çelik döküm kasa : Elektrik ile çalışan cihazlardan kaynaklanan 

titreşimi izole etmek için kullanılmaktadır. 

Çalışma yük aralığı : k/N 262 kg / Doğal frekans : 7-9 Hz. 

Detay için : info@vizyonendustriyelyalitim.com 
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 VZ 99 / KAUÇUKLU TİTREŞİM TAKOZU 

 

Doğal kauçuk / Elektro galvaniz kaplı çelik : Duvar ve tavan uygulamalarında  titreşim ve hava 

doğuşumlu ses izolasyonu için kullanılır. 

Çalışma yük aralığı : k/N 540 kg./ Doğal frekans : 9-11 Hz 

Detay için : info@vizyonendustriyelyalitim.com 

 

 

  VZ 100 / YAYLI TİTREŞİM TAKOZU 

 

Epoksi boya elektro galvaniz kaplı ; Zemine oturan mekanik ekipmanların titreşim izolasyonu için 

kullanılır. 

Çalışma yük aralığı :k/N= 10kg-1300kg / Doğal frekans : 3-4 Hz 

 

Detay için : info@vizyonendustriyelyalitim.com 
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  VZ 101 / AÇIK TİP YAYLI TİTREŞİM TAKOZU 

 

Epoksi boya elektro galvaniz kaplı ; Zemine oturan mekanik ekipmanların titreşim izolasyonu için 

kullanılır. 

Çalışma yük aralığı : k/N :20kg-2600kg /Doğal frekans : 3-4 Hz. 

 

Detay için : info@vizyonendustriyelyalitim.com 

 

  VZ 102 / KAPALI TİP YAYLI TİTREŞİM TAKOZU 

 

Epoksi boya elektro galvaniz kaplı yükseklik ayar cıvatası ; Zemine oturan mekanik ekipmanların 

titreşim izolasyonu için kullanılır. 

Çalışma yük aralığı : k/N:10kg-1300kg / Doğal frekans : 3-4 Hz 

 

Detay için : info@vizyonendustriyelyalitim.com 
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  VZ 103 / KAPALI TİP YAYLI TİTREŞİM TAKOZU 

 

Epoksi boya elektro galvaniz kaplı; Zemine oturan mekanik ekipmanların titreşim izolasyonu için 

kullanılır. 

Çalışma yük aralığı : k/N :140kg-2600kg / doğal frekans : 3-4 Hz 

Detay için : info@vizyonendustriyelyalitim.com 

 

 

 VZ 104 / KAPALI TİP YAYLI TİTREŞİM TAKOZU-2 

Epoksi boya elektro galvaniz kaplı; Zemine oturan mekanik ekipmanların titreşim izolasyonu için 

kullanılır. 

Çalışma yük aralığı : k/N: 20kg-1600kg / Doğal frekans : 1,50-1,90 Hz 

 

 

Detay için : info@vizyonendustriyelyalitim.com 
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VZ 105 /  ELASTOMER İZOLASYON ASKISI 

 

Termoplastik Kauçuk  -Elektro galvaniz kaplı ; İç duvar uygulamalarında titreşim ve hava doğuşumlu 

ses izolasyonu olarak kullanılır  

Detay için : info@vizyonendustriyelyalitim.com 

. 
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