
PİKS CONCEPT ÜRÜN GENEL ÖZELLİKLERİ 
 
Polyester,fiberglas ve doğal taş tozundan üretilir. 
 
Doğadan özel kopyalama ve üretim teknikleri ile birebir,doğal taş,beton,tuğla,ahşap 
dokusu ve görüntüsüne sahiptir. 
 
Hafiftir, ortalama ağırlık 6-7 kg/m2 düzeyindedir. Ölçüleri 1.35 x 2.40  
 
Alev almaz.Yüksek sıcaklık değerlerinin bulunduğu mekanlarda ve güneş 
altında yüksek derecelerde kullanılabilir. 
 
UV ışınlarına karşı dayanıklıdır.Renkleri solmaz. 
 
Darbelere karşı dayanıklıdır ve darbe emici özelliğe sahiptir. 
 
Dış etkiler altında çok düşük genleşme ve çekme değerlerine sahiptir. 
 
Sudan nemden etkilenmez,iç ve dış mekanlarda rahatlıkla kullanılabilir. 
 
Kanserojen madde içermez.Sağlığa ve çevreye zarar vermez. 
 
Elmas testere veya dekupaj testere ile rahatlıkla kesilebilir. 
 
Silerek veya yıkayarak temizlenebilir. 
 
Esnek yapısı sayesinde oval ve yuvarlak yüzeylere uygulanabilir. 
 
Derzlerinde (birleşim yerlerinde), yapısında taş tozu ihtiva eden özel ithal 
mastik dolgusu kullanıldığı için, panellerde desen takipsizliği değil bütünlük 
söz konusudur. 
 
Her türlü doğal taş, beton, kiremit ve tuğla görünümünde birçok alternatif 
mevcuttur. 
 
Üretiminde sentetik boya değil gerçek doğal taş tozu kullanıldığı için panellerin 
renkleri doğal taşta da olduğu gibi ton farkı gösterebilir. 
 
Her türlü yüzey ve tavanlara doğrudan dübel,vida yardımı ile;ya da karkasla alt 
yapının hazırlanması ile kolaylıkla monte edilebilir.Hafif olduğu için herhangi 
bir ek destekleyici sisteme ihtiyaç duyulmaz. 
 
İç ve dış mekanda kullanılabilir. 
 
Dekor değişikliğinde sökülmüş paneller,başka yüzeylerde yeni bir ölçülendirme 
yapılarak kullanılabilir. 
 
Ürünlerimizin tamamı dış cephe boyasıyla boyanmaktadır.Renk solma oranları 
%25-35 /10 yıl olarak test edilmiştir. 
 



 
AVANTAJLAR 
 

• Kaba inşaatı bitmiş tüm yüzeylere rahatlıkla uygulanabilir. 
 
• Boya ve izolasyon maliyetlerini ortadan kaldırır. 
 
• İç ve dış mekanlarda rahatlıkla kullanılabilir. Yağmur, güneş, sıcak gibi dış 
etkenlerden kesinlikle etkilenmez. 
 
• Dokunulduğunda gerçek taş hissi verir. 
 
• Doğal taş uygulamalarında oluşan bölgesel dökülme ve derz boşlukları gibi 
sorunları ortadan kaldırır. 
 
• Esnek yapısı sayesinde tonoz, kemer gibi alanlara uygulanabilir, şömine ve sütunlar 
kaplanabilir. 
 
• Vidalama yöntemi sayesinde, özellikle dekorasyon değişikliği gerektiren işletmeler 
için uygulaması son derece pratik ve zahmetsizdir. 
 
• Rahatlıkla kesilebilir ve delinebilir. Kaplanan yüzey üzerine dekoratif materyaller 
asılabilir. 
 
• Vitrinlerde ve fuar standlarında dekor tasarımı için portatif olarak uygulanabilir. 
 
• Montaj yapılan yere vida delikleri dışında herhangi bir zarar vermez. 
 
• Çimento, alçı, kum gibi inşaat kirliliklerini ortadan kaldırır. 
 
• Kolay demonte özelliği sayesinde, söküldükten sonra yeniden boyutlandırılarak 
farklı bir alana uygulanabilir. 
 
• Yapı ve inşaat izni gerektirmez. 
 
• Doğal taş uygulamalarına kıyasla daha pratik, hafif, uzun ömürlü ve kullanışlıdır. 
 
 
 
ÜRÜN MONTAJI 
 
“PİKS CONCEPT” panellerini düz ve sağlam bir yüzeye, derz aralıklarından ya 
da yüzeye temas eden kısımlardan vidalayarak panelleri monte ediniz. Bir 
panel için yaklaşık 20 vida kullanınız. 
 
İhtiyaç kadar polyester mastiğin içerisine yaklaşık %2 oranında sertleştirici 
katarak iyice karıştırınız. 
 
Polyester mastiği; ince uçlu bir spatula veya uygun aletler yardımı ile, 
vidaların başlarına ve birleşim boşluklarına doldurunuz. 



 
Fırça, spatula,kalem spatula , ince tornavida gibi aletler kullanarak doku 
takibini sağlayacak şekilde, polyester mastik üzerinde gerekli düzenlemeleri 
yaparak panellerin desen devamlılığını sağlayınız. 

Polyester mastiğin kurumasıyla, “PİKS CONCEPT” boyalarını; mastik 
uygulanan alanlara ince uçlu bir fırça ile bir kat sürünüz. 
 
Boyalar tamamen kuruduktan sonra mükemmel bir bütünleşme ve görüntü 
sağlanır. 

TEKNİK DETAY SONUÇLARI 

 

TEKNİK 

DETAY 
STANDART BİRİM DEĞER 

Çekme dayanımı ISO 527 MP3 39 

Elastik-modülü – 

çekme 
ISO 527 MPa 5246 

Çekme uzaması ISO 527 MPa 1,81 

Eğilme dayanımı ISO 178 MPa 157 

Elastik-modülü – 

eğilme 
ISO 178 MPa 7030 

Eğilme uzaması ISO 178 % 4,87 

İzod darbe 

dayanımı 
ISO 180 kj/m2 55 

Lol-limit oxygen 

index 
ISO 4586 % 26 

Barkol 
ASTM D-2583 

Co  
48 

 

 


