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IzoBOZZ Nedir ? 
 
 
IzoBOZZ®,% 100 nonwoven polyester elyaftan yapılan devrim niteliğinde  bir yalıtım malzemesidir. 
Bugün var olan sürdürülemez ürünlere karşı;  çevreye karşı sorumlu bir yalıtım malzemesidir.  
IzoBOZZ Uşak ‘ta Bozoğlu Tekstil A.Ş. tarafından üretilmekte olan tescilli ürünüdür. 
IzoBOZZ® yarı sert ve inanılmaz derecede hafiftir. Darbeye karşı dayanıklıdır. Formaldehit gibi 
Uçucu Organik Bileşikler (VOC) içermez ve Nem Emmeyen ve mantar üretmeyen yapıda, anti-
mikrobik üründür. IzoBOZZ®  akustik izolasyon malzemesi olarak ve yapışkan / pimlenebilir yüzey 
olarak kullanılabilir ve herhangi bir duvar veya tavan uygulaması için uygun mükemmel akustik 
özelliklere sahiptir. Mükemmel ısı yalıtımının yanında, Darbe direncinin ve darbe sönümlemesinin 
yüksek olması, duvar koruması için mükemmel bir seçim olmasını sağlar.  IzoBOZZ®,% 100 geri 
dönüştürülebilen polyesterden üretildiğinden,  çok daha sağlıklı, çevreci ve mükemmel 
sürdürülebilirliğe sahiptir. 
 
İnşaat malzemeleri söz konusu olduğunda şu sorular önem kazanmaktadır; 

 Sürdürülebilir ürünler mi?  

 Geri dönüştürülmüş içerikten mi imal ediliyor ve tekrar geri dönüştürülebilir mi?  

 Neme karşı tutunuyorlar mı?  

 Kullanımı güvenli mi? 

IzoBOZZ® söz konusu olduğunda, kesinlikle EVET. Çünkü siz zaten bu ürünü bebek bezlerinden, 
ameliyathane maskesine birçok alanda güvenle kullanıyorsunuz. 
 

 IzoBOZZ eviniz kışın sıcak, yazın serin tutar 

 Enerji ve para tasarrufu sağlar 
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% 100 Geri Dönüşümlü, geri dönüştürülmüş polyester kullanılması hammadde kaynağı olarak 
petrole bağımlılığımızı azaltır. Atık bertaraf eder, böylece depolama ömrünü uzatır ve yakma 
tesislerinden gelen zehirli emisyonları azaltır. Artık giyilemeyen polyester giyim için yeni geri 
dönüşüm akımları geliştirmeye yardımcı olur. Ayrıca, geri dönüştürülmemiş polyester kullanmakla 
karşılaştırıldığında daha az hava, su ve toprak kirliliği yaratır. 

IzoBOZZ®  ürünleri geri dönüştürülmekte, yeniden kullanılmakta ve çok daha faydalı bir işleme 
dönüştürülmektedir. Kentsel dönüşüm süreçlerinde de çevre sağlığını korumaktadır. Gelecek 
nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için sürdürülebilme özelliğini korumaktadır. 
 
VOC İçermez: Uçucu organik bileşikler (VOC) belirli katı maddelerden veya sıvılardan gaz olarak 
yayılır. VOC’ler, bazıları kısa ve uzun vadeli olumsuz sağlık etkileri olabilecek çeşitli kimyasalları 
içerir. IzoBOZZ® ürünleri VOC içermez. 
 
Anti-Mikrobik ve Anti-Fungal: IzoBOZZ®‘ yi  oluşturan sıkıştırılmış dokunmamış polyester örgü, 
böceklere, sporlara ve bakterilere karşı doğal olarak dayanıklıdır. Böceklerin gizlenmesi için çok az 
yer sağlar ve onlara yuva yapmak için iyi bir ortam hazırlamaz ve sıfır besleyici değeri ile böcekleri 
kendisinden uzak tutar. Polyester anti mikrobik ve nem emmez olduğu için güvenlik konusunda en 
çok endişe duyulan çok çeşitli alanlarda kullanılır. Hastanelerde, hastalara hipo-alerjik polyester 
yatak örtüsü olarak kullanım sağlamakta ve böcek kaynaklı enfeksiyonların yayılımını azaltmaya 
yardımcı olması için personel kıyafetlerinde kullanılmaya başlanmışlardır. 
 
 
IzoBOZZ kullanmanın avantajlar nelerdir? 
 

IzoBOZZ Isı, TEK ürünle 8 çözüm sağlar. 

 Dış cephe kaplandığında Isı yalıtımı sağlarken trafik gürültüsünün de içeri girmesini 
engelleyerek ses yalıtımı sağlar 

 Komşu duvarlara uygulandığından komşunuzdan gelen gürültüyü engellerken yan dairelere 
olan ısı kaçaklarını engeller 

 Şap altına ve parke altına uygulandığında alt katlara hem topuk hem diğer rahatsız edici 
seslerin gitmesini engeller 

 Isınan hava yükseldiğinden, tavana uygulandığında ısı kayıplarınızı engeller ve üst kata 
istenmeyen seslerin gitmesini engeller 

 Tüm kapı ve pencereler montaj edilirken, duvar temas noktalarına uygulandığında ısı ve ses 
kaçaklarını engeller 

 Geniş alanlarda ( toplantı odası, çağrı merkezi , sinema salonu, çağrı merkezi gibi..) 
kullanıldığında ekonomik ve görsel olarak uğultu ve yankılanmayı keser, anlaşılırlığı arttırır. 

 Duvara yapıştırıldığından binanızın mukavemetini arttırır. 

 Çevrecidir. Tüm yeşil binalarda güvenle kullanılır. 
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ISI YALITIM HAKKINDA SORULAR VE CEVAPLAR 

 

  

Isı kayıpları hem kış hem yaz mevsimi olur. Kışın doğalgaz kömür, yazın klimalardan elektrik faturası 
olarak giderlerimize yansır. 

Kışın kaloriferiniz önce duvarlarınızı ısıtır sonra sizi! 

Yazın klima önce duvarlarınız serinletir sonra sizi! 

Hem iç hem dış duvarlarınızın ısı yalıtımı  güvenilir, sağlıklı bir ürünlerle yapılmış ise sorununuz 
yoktur. 
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1- Isı kayıpları binalarda nerden olmaktadır? 
 
Kış Ayları Isı Kayıpları 

Yukarıdaki diyagram yalıtımsız bir evdeki Kış ısı kayıplarını ve neden yüksek ısı faturalarının 
oluştuğunu göstermektedir. Görüldüğü gibi kışın ısı kayıplarının  %55 ‘i TAVAN VE ZEMİN den 
olmaktadır. 

Yaz Ayları Isı Kazanımı 

Yukarıdaki ikinci diyagram ise yazın ısı yalıtımı olmayan bir evdeki Isı kazanımlarını 
göstermektedir. Isı yalıtımını duvarlara, tavanlara ve yer döşemelerine yerleştirmek, sıcak havalarda 
evin soğutulmasına yardımcı olur ve klima sistemlerine olan ihtiyacı azaltır. İyi bir yalıtım daha çok 
enerji tasarrufu sağlar. 

2- Isı yalıtımı faturalarınızı ne kadar düşürür? 
 
Doğru uygulama ve ürünler kullanarak %70 e kadar düşürebilirsiniz. 

3- Neden önce duvarlarınızda su yalıtımı yapılmasını öneriyoruz? 
 
İyi bir ısı yalıtımının başlangıcının rutubetsiz bir duvar olduğunu unutmayın evinizin duvarlarındaki 
su yaz kış ısıyı en hızlı şekilde transfer ederken,  ayrıca astım gibi rahatsızlıkları tetiklediği 
gözlemlenmiştir. 

4- Oturulan binalarda Isı yalıtımı için ne öneriyor? 
 
Dış dış cephede 20 mm kalınlığındaki IzoBOZZ  ve ısı yalıtım sıvası kaplaması öneriyoruz. 

Sadece İç cepheden yapmanız gerekirse  7-20 mm  arası uygun IzoBOZZ ve ısı yalıtım sıvası 
kaplaması yeterli gelecektir. 

 
5- IzoBOZZ ISI diğer ürünler gibi  dübellenerek mi uygulanıyor? 
 
HAYIR. IzoBOZZ keçeler sadece yapıştırıcıları ile duvara yapışmaktadır. Diğer ürünler gibi duvara 
dübel,vida delikleri açılarak binanıza zarar verilmez. Lifli yapsı sayesinden duvara mükemmel tutulur 
hiçbir sarsıntı duvardan IzoBOZZ’yi ayıramaz. 

6- IzoBOZZ ISI nın diğer ürünlerden farkı nedir? 
 
IzoBOZZ Isı keçelerinin taşyünü, eps, xps gibi diğer ısı yalıtım malzemeleri kadar ısı yalıtım değeri 
olarak mükemmel  bir değer sahiptir.( λ: 0,034 W/mK) 

IzoBOZZ yapıştırılarak kullanır, IzoBOZZ ile tüm köşe ve pencere kenarları bile rahatça 
dönülebildiğinden kesintisiz yalıtım sağlar. 
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7- Evinizin içinde tadilat istemiyorsanız, o zaman Feltbi Dekoratif Duvar kaplamalarını  
öneriyoruz! 
 
Feltbi Dekor, Biçer tarafından üretilen özel sınıf keçe üstüne dekoratif baskılı kaplamadır.  
7 mm kalınlığındaki  Feltbi Dekoratif Duvar kapamaları tüm odalarda kullanabileceğiniz ISI, SES 
yalıtımını sağlayan ve duvarlarınızdan ısı farkından oluşan nemi engelleyen harika bir duvar 
kaplamasıdır. İstediğiniz her dekoru duvarınızda görebileceğiniz mükemmel bir üründür. Klasik 
duvar kâğıtlarından sadece firmaların size sunduklarına bağlı kalırken, Feltbi Dekor ile Sizin 
İstediğin  her görsel duvarınıza göre basılmaktadır. 

Sizin istediğiniz görsel; Isı Yalıtımı, Ses Yalıtımı, Nem Yalıtımı ve Duvarınız güçlendirmesi 

8- Feltbi Dekor dış cepheye kullanılabilir mi? 
 
Evet, İstenirse üstüne Feltbi Dekor Su itici atarak ürünü dış etkenlere korunumu arttırılabilir. 

9- Yapıştırıcı ve sıvalarımız nelerdir? 
 
Feltbi Dekor ve IzoBOZZ ürünlerinin gerek yapışma dayanımını artırmak gerekse ses yalıtım 
değerini arttırmak için geliştirilmiş ürünlerdir. 

İç ve dış cephe ısı yalıtım uygulamalarında ise iyi kalitede yapıştırıcı ve ısı yalıtım sıvaları ile özel 
thermal boyalar önermekte ve kullanmaktayız. 

10- IzoBOZZ ürünler su üstüne gelirse bozulur mu? 
 
Hayır, IzoBOZZ ürünleri polyester keçedir. Polyester keçe diğer ürünler su emmez ve su ile ısı ve 
mukavemet değerlerini kaybetmez. Suyu hızla tahliye eder. Montunuz içinde bu ürün var. 
Yıkandıktan sonra hızla kuruyor ve sizi sıcak tutmaya devam ettiğini unutmayın 

 
 

IzoBOZZ Darbe Şap Altı ve Parke Altı 

Kullanımı için Ses Yalıtım Şiltesi 

 
Şap altı ve parke altı  uygulamaları için mukavemeti arttırılmış IzoBOZZ Darbe %100 geri 
dönüştürülebilir polyester elyaf ısı, ses, darbe yalıtımı sağlayan çok yönlü bir üründür. 
Paneller arası yalıtım bantı gerektirmez.  
 
TSE Akustik Laboratuvarlarında 2017 yılında alınmış test rapor sonucuna göre ΔLw 29 dB dir.  
(15 mm kalınlık için.) Yerli üretimdir. 
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Ürünün Kullanım Yeri ve Amacı; 
 
o Şap (ve Parke )  Altına Darbe Seslerinin (Yürüyüş v.b.) azaltımı 

 

Önemli Yan Artıları; 

 
o Katlar  arası ısı yalıtımı sağlar (0,034 W/mK ), zeminden ve tavandan mantolama yapmış 

olursunuz. Çünkü ısınan hava yükselir ve tavanınızı ısıtırsınız. 
o Zaman içinde çürümez 
o Betonun hava almasını sağlar, binanın ömrünü uzatır 

 

Çevresel; 

 
o Min. % 80 geri dönüşümlü atıl malzemeden üretilmiştir. 
o Ürünün tamamı %100 tekrar geri dönüştürülerek kullanılabilir 
o Çevreci ürün 
o Leed ve Breem değerlendirmelerine uygun 

 

Kullanım; 

 
o Eldiven ve maske gerektirmez 
o Tozumaz ve kaşıntı yapmaz 
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o Kolay kesilir 
o Kolay uygulanır 
o Tüm köşe ve birleşimlere uygulanabilir 

 

Testler, Sertifikalar; 
 

TSE Laboratuvarlarında yapılmış Şap Altı Yalıtım Test Raporuna SAHİPTİR 
 
o Rapor tarihi: 05 / OCAK / 2016 
o Rapor No:  169108 
o Test Metodu: TS EN ISO 10140-3:2013-06, TS EN ISO 717-2:2013-06 
o Test Sonucu: ΔLw = 29 dB 
 

ITBAK Test Raporlu (İnşaat Teknik ve Bilimsel Kurulu Ulusal Teknik Onay Raporlu) 
 

Teknik Değerler / Değerlendirme Kriterleri; 

 
1. Mekanik Dayanım ve Stabilite 
2. Yangına Tepki Bs2d0 
3. Hijyen, Sağlık ve Çevre Değerlendirmesi 
4. Ses Yalıtımı 
5. Uzunluk, Genişlik, Kalınlık 
6. Isı iletkenlik ( 0,034 W/mK ) 
7. Su Buharı geçirgenliği ( µ=1,1) 
8. Boyutsal Kararlılık 
9. OEKO-TEX  Standard 100 Sertifikalı 

 

Menşei: % 100 Yerli 

 

KDV: %8  ( Düşük KDV oranı ) 

 

IzoBOZZ Isı Yalıtım Ürünleri, İçeriden ve Dışarıdan, 

Isı yalıtımı yaparken mükemmel ses yalıtımı sağlanır. 

 

Avantajları; 
 Herhangibir ek malzeme eldiven, gözlük, vb. kullanımına gerek yoktur. 

 Esnektir, çatlama yapmaz. 

 Bünyesinde su tutmaz. 
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 Lifli yapısından dolayı kuvvetli yapışır. 

 Uygulaması kolaydır, zamandan kazandırır. 

 Hava muhalefet durumlarında kopma, uçmaya sebebiyet vermez. 

 Güve, zararlı böcek vb. etkilenmez. 

 (+150) ve (-150) dereceye kadar dayanıklı olan bir malzemedir. 

 Uzun ömürlüdür, çürümez. 

 Uygulama sonrası atık bırakmaz.Sarfiyatı yok denecek kadar azdır 
 

 

 

Özellikleri; 
 %100 Geri Dönüşüm malzemesidir. 

 Çevre dostudur. 

 Nefes alır 

 Kullanım sonrası atık bırakmaz .Atık yönetimine katkıda bulunur. 

 İnsan sağlığına zararı yoktur. 

 Hidrofobiktir 

 Isıl iletkenlik değeri 0,0034 dür. 

 Ses yalıtım değerleri yüksektir. 

 Güneşten etkilenmez. 

 Enerji verimliliğini bina ömrü boyunca sürdürülebilir kılar. 

 Deprem direncine sahiptir. 

 Zor alevlenici sınıftadır. 
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MANTOLAMADA IZOBOZZ FARKI 

 

 

1-    ÖNCELİKLE BİNANIZIN DIŞ CEPHE KAPLAMASI 

SAĞLAMLAŞTIRILIR  (UYGULAMA AVANTAJI) 

 

Öncelikle mevcut binanız IzoBOZZ  ile mantolama 

yapılmadan önce dış cephe sıvaları tamir edilir. Kırık, 

çatlayan yerler ve çürümüş sıvalar dökülerek yeniden 

sıvanır, kabaran boyalar kazınır. Böylece binanız önce 

onarılır ve sağlamlaştırılır. 
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2-    DÜBEL UYGULAMASINA GEREK YOKTUR 

(UYGULAMA AVANTAJI) 

 

IzoBOZZ  levhalar çimento esaslı yapıştırma harcı ile tüm 

yüzeye taraklı mala ile dövülerek yapıştırılır. 24 saat el 

sürülmez (Doğru uygulama sonrasında levha üzerine 24 

saat boyunca çekme / itme gibi baskı uygulanmadıkça tam 

yapışma sağlanacaktır. ) Dübel kullanılmaz. Böylece 

binanızda duvar, kolon ve kirişler delik deşik olmayacaktır. 

 
3-    YAŞLI BİNALARDA UYGULAMA 

KOLAYLIĞI (UYGULAMA AVANTAJI) 

 

Yaşlı binalarda diğer yalıtım malzemelerindeki 

dübellemeden dolayı oluşan titreşimden bina sıvaları 

etkilenerek dökülür ve farkına varılmaz. 

Oysaki IzoBOZZ  uygulamasında bina önce onarılır 

sonra IzoBOZZ  yapılır. 

 

 

 

 

 

4-    KANSEROJEN DEĞİLDİR (ÜRÜN AVANTAJI)  

 

IzoBOZZ  Oeko-Tex Belgesi (Bebek kıyafetlerinde 

bulunması gereken zorunluluk)ne sahiptir. Antibakteriyal ve 

antiallerjen bir malzemedir. 
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5-    IzoBOZZ KEÇESİNİN SU BUHAR DİRENCİ DÜŞÜKTÜR (ÜRÜN AVANTAJI) 

Dışarıdan yalıtım uygulamalarında ısı yalıtım malzemesinin su buharı direnci düşük olmalıdır. IzoBOZZ  Su 

buhar difüzyon direnci 1.1’dir. Bu malzemenin nefes alması anlamına gelir. yüksek değerler su buharının 

binanıza nüfuz ettiğini ve binanızın hızla yaşlanmasına neden olduğunu gösterir. IzoBOZZ  kullanımı ile 

sürekli pencere açmaya gerek kalmadan dolayısıyla ısı değişimi yaşamadan ( istenmeyen sıcak / soğuk hava 

giriş / çıkışı ) tam bir yalıtım imkânına kavuşursunuz. 

 

6-    IZOBOZZ ISI KEÇENİN SU EMME ORANI DÜŞÜKTÜR(ÜRÜN AVANTAJI) 

IzoBOZZ ‘nin kısa süreli su emme oranı 1.6’dir. Hidrofobik özellikte olduğu için emer ama suyu emdiği gibi 

atar. Kendisi hızlıca kuruma özelliğine sahiptir. Asla sudan etkilenmez, çürüme ve yapısında bozulma 

meydana gelmez. 

 

7-    IZOBOZZ ISI KEÇENİN YANGIN TEPKİSİ (ÜRÜN AVANTAJI) 

 

 

 

 

 

IzoBOZZ B1 alev yürütmez sınıfındadır. İçeriğinde zehirli gaz 

olmadığı için yangın sonucu boğulmalara sebep olmaz ki 

yapılan araştırmalar da yangın sonucu oluşan ölümlerin 

%95‘inin zehirli gazdan boğulma sonucu olduğu ortaya 

çıkmıştır. 
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8-    IZOBOZZ KEÇENİN DUVAR YÜZEYİNE YAPIŞMASI (ÜRÜN AVANTAJI) 

 

 

 

IzoBOZZ Isı yalıtım keçesi çimento esaslı yapıştırma 

harcı ile gaz beton, sıva ve boyalı yüzeylerde 

uygulandığında IzoBOZZ Isı keçenin duvar yüzeyine 

yapışması  (Aderans) çok kuvvetlidir.Yapıştıktan 

sonra ilk 24 saat el sürmedikten sonra çıkarılması, 

kopması, yüzeyden ayrılması imkansızdır. 

 

 

 

9-  IZOBOZZ ISI KEÇE GÜNEŞ IŞIĞINDAN ve ISI FARKLARINDAN ETKİLENMEZ (ÜRÜN AVANTAJI) 

IzoBOZZ  +150 VE -150 dereceye kadar dayanıklıdır. Asla sıcak ve soğuktan etkilenmez. Bina otursa da 

esnek yapısından dolayı yüzeyde asla çatlama olmaz. Diğer malzemeleri güneşten korumak gereklidir. 

  

  

 

10-  IZOBOZZ KEÇE SES YALITIMIDA YAPAR (ÜRÜN AVANTAJI) 

 

 

 

IzoBOZZ lifli yapısından dolayı ses yalıtımı 

konusunda da oldukça iddaalıdır. Dübelleme 

olmadığı için SES köprüsü de oluşturmaz. Böylece 

aynı zamanda hem ısı hem ses yalıtımını yapmış 

olursunuz 

11-  SU BASMAN PROFİLİ KULLANMAMA AVANTAJI  (ÜRÜN AVANTAJI)  
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Diğer malzemelerde su basman profili kullanılmak zorundadır. IzoBOZZ Isı ’ı Hidrofobik özelliğinden ve 

çürümeme özelliğinden dolayı sıfır noktasından başlatmak mümkündür. 

Ayrıca IzoBOZZ ’un ise her parçası ayrı ayrı yapıştığı ve bina yüzeyine yük bindirmediği için Su basman 

profiline gerek yoktur.Su basman profilinin tespitinde kullanılan dübellerin bodrum kat duvarından gelen 

izolasyonu delme riski vardır.Bu yüzden su basman profili kullanılmaması daha doğrudur. 

 

12-  IZOBOZZ ISI KEÇEDE ISI KÖPRÜSÜ OLUŞMAMASI (ÜRÜN AVANTAJI) 

 

IzoBOZZ 1m*3m ve 1m*15m ebatlarındadır. Bir kerede eksiz olarak 3m2 ve 15m2‘yi kaplayan başka bir 

yalıtım malzemesi yoktur. İki malzeme yan yana geldiğinde ek yeri belirsizdir.Dolayısıyla ile bina tamamen 

eksiz ısı köprüsü oluşturmadan kaplanır. Diğer yalıtım malzemeleri mantolamada çok parçalı, sert yapılı 

malzemelerdir. Her parça etrafı (1,00×0,50) yaklaşık 3,0 metre boyunca Isı köprüsü oluşturur. Duvar yüzünde 

bunlardan yüzlerce binlercesi olacaktır. 

 

13-  PENCERE KENARI İZOLASYONU (UYGULAMA AVANTAJI) 

 

  

 

En çok ısının kaçtığı yer pencere kenarlarıdır. IzoBOZZ yalıtım keçesi ile yapılan uygulamada; 

IzoBOZZ keçenin kalınlık ve esneklik avantajından dolayı tüm pencere kenarları tamamen kaplanır. 

Böylece esas sıcak ve soğuğun girdiği bölgeler izole edilmiş olur. 

14-  YENİ DENİZLİK PROFİLİ İHTİYACI DOĞURMAMASI (UYGULAMA AVANTAJI) 

 IzoBOZZ Isı’nın kalınlık avantajı dolayısı ile mevcut mermer denizlikler aynen korunmakta, çıkıntıları yeterli 

olmakta, ayrıca denizlik profiline gerek kalmamaktadır 

15-  MEVCUT BALKON KORKULUKLARI, KLİMA AYAKLARI (UYGULAMA AVANTAJI) 

IzoBOZZ  keçe kalınlık ve esneklik avantajı sebebiyle yuvarlak ve girilmesi imkansız yüzeylerde bile çok kolay 

uygulanabildiği için resimdeki gibi balkon korkuluklarının, klima ayaklarının sökülmesine gerek yoktur. 
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16-  EĞRİ ve GİRİNTİLİ, ÇIKINTILI YÜZEYLERDE UYGULAMA KOLAYLIĞI (ÜRÜN AVANTAJI) 

IzoBOZZ Isı Eğri yüzeylerde de esnek yapısından dolayı kolaylıkla uygulanmaktadır. Tüm girinti ve 

çıkıntılarda malzeme rahatça dönmektedir. 

17-  IZOBOZZ ISI KEÇENİN DEPREM DİRENCİ (ÜRÜN AVANTAJI) 

Yapışma mukavemeti çok fazladır. Ve IzoBOZZ Isı esnek yapısından dolayı parçalanmadığı için duvar zor 

dağılır. Araba camı gibi liflere yapışık kalarak duvarın dağılarak size zarar vermesine engel olur. IzoBOZZ 

Isı uygulanmış duvara 4500 kg basınçta kırılma olduğu halde dağılmadığı gözlemlenmiştir. IzoBOZZ 

Isı uygulanmayan duvar 900 kg basınçta dağılmıştır. 
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