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1- MEVCUT DUVAR / EXISTING WALL 
2- BAF IZOAGRAF-03
3- GALVANİZ PROFİL / GALVANIZED PROFILE 
4- TAŞYÜNÜ / ROCKWOOL
5- ALÇI PLAKA / GYPSUM BOARD
6- BAF STRİP
7- BAF AKUSTİK MASTİK / ACOUSTICAL SEALANT 

 +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 IZOAGRAF-03 (DUVAR/WALL)

BAF IZOAGRAF-03

BAF IZOAGRAF-03 ürünleri, özel üretim geri dönüştürülmüş kauçuktan imal edilmiş, giydirme duvar ve tavan 
imalatlarında, duvar/tavan taşıyıcı konstrüksiyonları ile diğer yapı elemanlarının doğrudan temasını engellemek 
için birbirinden ayıran titreşim sönümleyici malzemelerdir. Izoagraf-03 ürünleri şaft duvarı, mekanik oda, konut- ofis 
duvar/tavanları ve konferans salonu, sinema gibi sosyal mahallerin ses yalıtımlı duvar/tavan imalatında 
kullanılabilir. Izoagraf-03 ürünleri ile doğal frekans aralığı 12Hz - 30 Hz olan detaylar tasarlanabilir. Ürünün kullanım 
ömürü, yapı ömürü kadardır.

BAF IZOAGRAF-03 products are made form special recycled rubber to use at cladding wall / ceiling producting for 
preventing the isolated wall - ceiling construction elements from main building construction. You may use Izoagraf-03 
products at shaft walls, mechanical rooms, residence/office walls- ceilings and conferance halls, cinemas isolated wall and 
ceiling details. You may design the details with naturel frequency 12Hz - 30Hz. Product lifetime ise same with the building.

BAF IZOAGRAF-03 ürünleri, standart olarak 60 x 120cm akslarında bir adet olmak üzere ku llanılır. Her yüzeyde 
kullanımı oldukça kolay ve ekonomiktir. 

BAF IZOAGRAF-03 series produtcs are using at each 60 x 120 cm from axis. It’s very easy to apply and economic.

IZOAGRAF03-S 31 - 12

30 - 12

32 - 10

4 - 7

3 - 6

3 - 5

12 - 25

25 - 50

50 - 75

IZOAGRAF03-M

IZOAGRAF03-H

Ürün Kodu
 Product Code

Frekans Aralığı
Frequences Load

Hz

Çökme Aralığı
Deflection

mm

Yük Aralığı
Load

kg


