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Daha çevreci
Daha ekonomik
Daha dayanıklı

SAĞLAM DAYANIKLI KALİTELİ UZUN ÖMÜRLÜ

www.misaplaform.com
SAĞLAM DAYANIKLI KALİTELİ UZUN ÖMÜRLÜ

Avantajları Nelerdir?

1 Adet Standart Plaform
1.250 x 2.500 x 18 mm
12 - 15 - 18 - 21 mm
kalınlıklarında mevcuttur.

İdeal ölçüsü ile kalıpta
maksimum verimlilik sağlar,
plywood ile birlikte
kullanılabilir

1. nesil PVC bazlı polimer
inşaat kalıplarına kıyasla PP
bazlıdır, yeni nesil teknoloji
ile üretilmiştir.

Polimer yüzey ile beton
arasında aderans
oluşmadığından betona
yapışmaz bu sayede
pürüzsüz yüzey elde edilir.

Plywood gibi kesilebilir,
çivi çakılabilir,haftir
ve montajı daha kolaydır.
su ile kolay temizlenebilir.

Plywood’un aksine çizilme
kaynaklı deformasyon
sorunu yoktur.

Her türlü iklim koşuluna
dayanıklıdır.

Geri dönüşümü kilogram
bazında olduğundan en
küçük parçası bile ziyan
olmaz.

Uzun ömürlüdür; en ağır
koşullardaki şantiyelerde
dahi öngörülen en az
kullanım ömrü 3 yıldır.

Darbe dayanımı en üst
seviyededir, yüksekten
düşme vb. sebeplerle
kırılmaz.

Kolon, perde, döşeme ve
kirişlerde kullanılabilir,
esneme sonrasında formunu
geri kazanmasından dolayı
dairesel perde imalatlarında
da çok uygundur.

Her türlü ortamda
istienebilir, olumsuz depo
koşullarında (su, nem,
haşere vb.) etkilenmez.
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Sıkça Sorulan Sorular
Darbe Dayanımı
Darbe dayanımı en üst seviyededir,
yüksekten düşme vb. sebeplerle
kırılmaz.

Hava Şartlarından Etkilenir mi?
Her türlü ortamda istienebilir (su, nem,
haşere vb.) etkilenmez.

Geri Dönüşüm?
Geri dönüşümü kilogram bazında
olduğundan en küçük parçası bile ziyan
olmaz.

Nedir?

Yapışır mı?
Polimer yüzey ile beton arasında
aderans oluşmadığından betona
yapışmaz ve demontajı kolaydır
pürüzsüz yüzey sağlar.

Yüksek moleküler değerlere sahip nanoteknoloji hammadde ve nano-polimer katkı
maddeleri ile zenginleştirilen plaform, yüksek
mukavemet ve esneklik değerlerine sahip
olduğu gibi geleneksel plastik kalıplarlara
nazaran 2mm ile sınırlandırılmış çok daha
düşük deformasyon oranına sahiptir. Ahşap,
kompozit Çelik kalıp, lm kaplama ahşap
kalıptan sonra günümüz teknolojisinin bizlere
sunduğu son ürün olan plaform, kullanım
avantajlarının yanısıra uzun kullanım süresi ile
amortisman maliyeti çok düşük ve %100 geri
dönüştürülebilir olması ile çevredostudur.

Kesilebilir mi?
Plaform istediğiniz şekilde kesilebilir, çivi
çakılabilir, kırılmaz ve çizilmez.

Uzun Ömürlü mü?
Uzun ömürlüdür; en ağır koşullardaki
şantiyelerde dahi öngörülen en az
kullanım ömrü 3 yıldır.

doğayı
korur
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Kullanım Alanları?

Yatay Kullanımlı
Çok Açıklıklı Kalın Yüzeyinin
Güçlü Ekseni Doğrultusunda Sehim ve Dayanım Tabloları

İnşaatlarda kalıp işleri öncelikli olmak
üzere çeşitli sektörlerde de kullanılabilen bir
üründür. Şantiyedeki kullanım şartlarına,
beton yüzeye ve pek çok etkene bağlı
olarak tekrar kullanımında veya kullanım
sonrasında yüzey performansı maksimum
seviyededir.Plaform, malzeme statik beton
kalınlığı 25 cm kadar olan döşemelerde,
destek 30 cm aralıklı olarak tavsiye edilir.

İNŞAATLARDA
Kalıp işlerinde, iskele platformlarında,
iç bölme ve çatı kaplama işlerinde,
zemin ve parke endüstrisinde
MOBİLYA SANAYİDE
Kapı, raf, ahşap sandalye ve masa
yapımında, os mobilyalarında,

Dikey Kullanımlı

ULAŞTIRMA VE GEMİ SEKTÖRÜNDE
Tır dorselerinin zemin ve yan cidarlarında,
Konteynırların zeminlerinde,
Vagonların zemin ve yan bölümlerinde,
Hayvan taşıma araçlarında,
Otobüslerde,gemilerin kargo kısımlarında
DİĞER KULLANIMN ALANLARI
Oyuncaklarda,
Oyun salonlarında,
Müzik aletlerinde,
Müzik kolonlarının üretiminde,
Trak işaretleri, reklam panoları ve kent
mobilyalarında, bahçe kulübelerinde.
Basketbol panyaları ve paten sahalarında,
Duvar tırmanma panolarında,
Tribün, sahne ve gösteri inşaatlarında,
Mutfak tezgâh üstü ve tezgâh alınlarında,
Tekstil makinesi masalarında ve kesim
tezgâhlarında kullanılır.
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Çok Açıklıklı Kalın Yüzeyinin
Güçlü Ekseni Doğrultusunda Sehim ve Dayanım Tabloları

Daha kolay kurulum/kaldırma ile
proje maliyetinizi ve zamanınızı
azaltın.(18mm için m2 başına 10,25
kg ağırlık ve 15mm için m2 başına
9,4 kg ağırlık)
Birçok avantajı yanında, uygulama
ve işlevi playwood ile aynıdır ve
playwood ile birlikte kullanıldığında
mükemmel bir kombinasyon sağlar.

