
Sessiz boru ürün gamımıza yepyeni bir ürün daha ekledik. 
Gelişmiş yangın davranışı ve üstün ses yalıtımı özelliği ile 
SiTech B1, atık su sistemlerinde tüm proje ihtiyaçlarına 
cevap verecek niteliktedir.

Sistem Tanımı
Polyvinil Klorur (PVC) bazlı Wavin SiTech B1 boruları atık su 
sistemlerinde kullanılır. Sistem ileri seviyede yangın dayanımı, 
düşük ses seviyesi ve kolay kurulum özellikleri sunar. Esnek 
bağlantı ve sıkı geçme özelliği ile SiTech B1, binalarda atık su 
tahliyesi için komple bir çözüm sunmaktadır. Bina tasarımında 
yaşam kalitesi ve konfor önemli bir husustur. Su tahliye 
sistemlerinde gürültünün azaltılması hem yaşam hem çalışma 
ortamlarında büyük bir rahatlık sağlamaktadır. Wavin SiTech B1, 
günümüz inşaat ve mekanik uygulama şartlarını karşılamakta 
ve müşterilerin daha fazla rahatlık ve kalite yönündeki 
taleplerini de yerine getirmektedir. SiTech B1, 15316 sayılı 
yangın yönetmeliğinin gerekliliklerini yerine getirecek şekilde 
tasarlanmıştır.

Sistem Üstünlükleri

    Yangın Direnci 
SiTech B1’in geç yanıcı yangın davranışı sayesinde yüksek katlı binalar dahil, her türlü atık su 
projelerinde kullanımı uygundur.

      Düşük Ses 
SiTech B1, su akışının akustik değerlerini düşüren yüksek performanslı atık su sistemidir. Özel 
formülü sayesinde tesisattan gelen ses en aza indirgenmiştir.

    Açılı dönüş 
 Ek parçaların üzerinde 15 ve 45 derecelik açısal işaretler vardır. SiTech B1 ek parçalar,        
 üzerindeki açısal işaretler sayesinde kolayca döndürülerek monte edilir.

      Yerleştirme derinliğinin kontrolü 
Ek parçaların spigot uçlarındaki çizgiler, borunun mufa tam olarak oturmasına imkan sağlar. 
Bu çizgi aynı zamanda uzun borularda termal genleşmeye karşı gerekli 10 mm’lik mesafeyi de  
montajı yapan ustaya teyit etmektedir. 

    Siyah renk 
 Siyah renk Sitech B1’nın dayanımına ve sağlamlığına katkı yapmaktadır. Siyah rengin arttırılmış  
 UV dayanımı sayesinde, sistem bina dışı kullanımlar için de oldukça elverişlidir. Aynı zamanda  
 siyah renk, sisteme daha estetik ve profesyonel görünüm kazandırmaktadır. 



Türkiye’ de İlk olarak 2007 yılında 
yayımlanan yangın yönetmeliği ile yüksek 
katlı binalarda, ıslak hacimlerden geçen 
branşman boruları hariç olmak üzere, 
70 mm den daha büyük çaplı tesisat 
borularının en az zor alevlenici malzemeden 
olması gerektiği tarif edilmiştir.

Yönetmelikte 2009 yılında yapılan değişiklik 
ile birlikte yüksek katlı bina; bina yüksekliği 
21,50m’ den, yapı yüksekliği ise 30,50m’ 
den fazla olan binaları tarif etmektedir. 
Yapı yüksekliği bodrum katları da toplam 
yüksekliğe dahil etmektedir.

9 Temmuz 2015 tarihinde yayınlanan 
29411 sayılı resmi gazetenin 44. Sayfa ve 
7 numaralı maddesindeki değişikliğe göre; 
yönetmelik yangın kelepçesi kullanılması 
durumunda normal alevlenici malzemenin 
kullanılmasına izin vermiştir.

Sessiz boru sistemleri; PP (Polipropilen) veya PVC (Polivinil Klorür) hammaddesinden imal edilmiş olabilir. 
Borunun sessiz olmasını hammaddenin yanısıra yoğunluğu da belirler. Bu sebeple sessiz borular PP veya 
PVC hammaddeden üretilmiş olabilirler. Her iki hammaddenin de birbirine göre farklı avantaj ve dezavantajları 
bulunmaktadır. Sessiz boru seçerken bu özelliklerden ihtiyaca göre olanı belirlemek gerekir. Örneğin; yangın 
dayanımı açısından PVC borular daha üstün özellikler gösterirken, sıcaklığın ve darbe dayanımının yüksek 
olduğu durumlarda PP boruların kullanılması daha uygun olacaktır.

Sessiz boru hammaddesi ne olmalıdır?

Özellik PP PVC

Kullanım sıcaklığı Yüksek Düşük

Yangın Dayanımı Düşük Yüksek

Zehirli gaz salınımı Yok Var

Darbe Mukavemeti Yüksek Düşük

Sertlik Düşük Yüksek

Esneklik Yüksek Düşük

Koku Keskin Kokusuz

Kimyasal etkiler ve aşınmaya 
karşı dayanım

Düşük Yüksek

Yüksek ve düşük Sıcaklıklara 
Dayanım

Yüksek Düşük

* Tablodaki karşılaştırmalar hammadde özelliklerinin birbirine göre olan karşılaştırmasıdır.

Yangın Yönetmeliğine İlişkin Güncel Bilgiler


