
EA-910 Yangına Dayanıklı Boya 



ÇALIŞMALARIMIZ

• Araştırma, yenilik, danışmanlık, sertifikalı 

ürünler, siparişten uygulamaya sonuna 

kadar bütün istekleriniz

• Yapı sektöründeyiz ama ulaşım, üretim, 

elektronik ve hatta tarımda da varız



ULUSAL ve ULUSLARARASI 

DURUŞUMUZ

52 Ülkeden müşteriler ve uluslararası 

tanınırlık 

Dünya çapında tesisler ve uzmanlar

Sürekli gelişim ve artan ürün gamı

Ulusal ve uluslararası kalite ve 

güvenilirlik belgeleri

İhtiyaca uygun ürün geliştirme ve 

danışmanlık hizmetleri



ÜRÜNLERİMİZ

MEKANİK KORUMA 

ISI İZOLASYONU SU İZOLASYONU

ANTİKOROZİF KORUMA

SES İZOLASYONUYANGINDAN KORUMA
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PASİF YANGIN KORUMA 

NEDİR?

 Bina konstrüksiyonunun yangından korunması 

 Temel yangın güvenliği sağlama

 Yüksek ısı, alev ve duman sebebiyle oluşacak yapısal bozulmayı 

engelleme

 Yapısal stabiliteyi sağlama 

 Çelik yapının yangın direncini arttırma

 Yapıyı yangın etkilerinden koruma

 Alevin yayılmasını yavaşlatma

 Binayı yangın kaynaklı çökmelerden koruma 

 Yangın kompartımanları ile tahliye imkanı 

Yangın önleyici çok özel materyallerle hazırlanmış olan yangın

koruyucu boya, yangın kontrolü sağlayarak hayatınızı korumaya, 
yapısal bütünlüğü sağlamaya, yangın sonrası tamir ve düzenleme 

masraflarınızı ve sürenizi azaltmaya hizmet eder



NEDEN YANGIN DAYANIKLILIĞI?

• EA-910 ÇELİĞİ YÜKSEK SICAKLIKTAN KORUR 

• TAŞIYICI YAPININ ÇÖKMESİNİ ENGELLER 

• TAHLİYE OLANAĞI SAĞLAR  

Yüksek sıcaklık çeliğin dayanımını azaltarak çökmeye sebep olur



PASİF YANGIN KORUMA



CAN GÜVENLİĞİNİZİ RİSKE 

ATMAYIN

İKİZ KULELER

İLK KULE 56 İKİNCİ KULE 102 

DAKİKADA ÇÖKTÜ BİNADA 2.606 

KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

WINDSOR  KULESİ

800 ºC SICAKLIK ÇELİK 

TAŞIYICILARI ERGİTEREK 

PARÇALARIN YERE 

DÜŞMESİNE SEBEP OLDU



9/11 NASIL YAŞANDI ?

Kule 800 °C sıcaklıkta ek yerlerinin birkaçının yanmasından sonra, dış 

taşıma elemanları içe doğru bir yay biçiminde esnemeye başladı ve 

taşıdığı zemin aşağı düştü



Manş Tüneli Yangını

Tarih: 11Eylül 2008

Yer: Manş Tüneli

Olayın sebebi: Bir vagondaki kimyasal madde 

yüklü (toksik fenol) kamyonda patlama 



Manş Tüneli Yangını

• 7 saat sürmüş

• Yangın merkezinde sıcaklık 1000 ºC  ulaşmış

• Toplam uzunluğu 700 m olan tünelin 46 m lik 

kesimde ciddi, toplam 500 m de hasar oluşmuş

• Yangından sonra tünel 6 ay süreyle kapalı kalmış

• 200 milyon € ekonomik kayıp



Gotthard Tüneli Yangını

Tarih: 24 Ekim 2001

Yer: Gotthard Tüneli-İsviçre

Olayın sebebi: İki kamyonun çarpışması 

11 ÖLÜ, 120 KAYIP



Gotthard Tüneli Yangını

• 14'ü ticari kamyon ve k 100 aracın tünel içinde kaldı

• Tünelin içinde 250 metrelik bir tavan çöküntüsü oldu

• Tren yolunun yeniden yapımı 11 sene sürdü



a

EA-910 SİZİ NASIL KORUR?

 1 ile 4 saat arasında tahliye imkanı verir

 Yangının yayılmasını önler

 Temiz hava, elektrik gibi hayati sistemlerin 1-4 

saat arası ayakta kalmasını sağlar

 Yangın sonrası yapım maliyet ve süresini azaltır



EA-910 SİZİ NASIL KORUR?

Kritik deformasyon sıcaklığı

Koruma kaplaması olmayan çelik

EA-910 ile kaplanmış çelik



EA-910 ÖZELLİKLERİ

Isı ve aleve karşı 1-4 saatlik koruma gerçekleştirir

Uygulanması kolaydır

Termal izolasyon ve koruma sağlar

Duman yayılımı azdır

Duman toksisitesi düşüktür 

Uygulandığı katmana verimli yapışır



YANGIN SIRASINDA 

DAVRANIŞ

Alevle ilk temas

Temas süresi arttıkça, sıcaklık 
250oC‘deyken 

Temas süresi arttıkça, sıcaklık 450 oC
‘deyken

Temas süresi arttıkça, sıcaklık 650 oC
‘deyken



SOSYAL YAPILAR
• Hastaneler

• Hava Limanları

• Konser Salonları

• Eğlence Merkezleri

• Oteller

• Alışveriş Merkezleri

• Stadyumlar

• Tren İstasyonları

• Ambarlar

ENDÜSTRİYEL YAPILAR
• Fabrikalar

• Petrokimyasal ürün temelli sabit çelik yapılar (Petrol sondaj 
platformları, petrol kuyuları)

• Petrol ürünleri taşıma hatları

NERELERDE UYGULANABİLİR?



YANGINDAN KORUNMAYA DAİR YÖNETMELİK 

MADDELERİ









Dikkatiniz için teşekkürler…

Daha güvenli ve kaliteli bir yaşam için yanınızdayız

Tel: +90 - 216 365 87 79 - 80 

Fax: +90 - 216 365 87 78 

E-mail: duayen@duayen.com.tr 


