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Poraver®  
KöPüK Cam Granülü
geri kazanılmış camdan elde edilen çok fonksiyonlu 
hafif agregat

Dünya sürekli değişiyor. Hem de her gün. geleceğini düşünen ve kendi sektörle-
rinde başı çekmek isteyen tüm üreticilerin şimdiden güçlü ürünlere sahip güvenilir 
ortaklarla işbirliği yapmalarının tam zamanı.

geri kazanılmış camdan elde edilen eşsiz Poraver® köpük cam ürünümüz 30 yılı 
aşkın bir geçmişe sahip. nihai ürünlere kusursuz bir şekilde uyum sağlayacak 
şekilde üretilen Poraver® , dünya çapındaki tüm müşterilerine ihtiyaç duydukları 
avantajı sunuyor: Çevre dostu ve ekonomik. 

amacımıza ulaşmak üzere araştırma, geliştirme, üretim ve çalışanlarımıza yatırım 
yapmaktan kaçınmıyor, tam aksine, bunları birer araç olarak görüyoruz: kalite, 
teknoloji ve yenilikçi çalışmalarımız ile müşterilerimizin hem en iyi ortağı haline 
gelmeyi hem de mümkün olan en iyi müşteri hizmetini sunmayı hedefliyoruz.

Poraver®'e hoş geldiniz!
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Birbirinden farklı sektörlerde faaliyet gös-
teren birçok yenilikçi şirket, üstün kaliteli 
ürünlerini bir adım öteye taşımak ama-
cıyla Poraver®'in sunduğu avantajlardan fay-
dalanıyor. Siz de ürünlerinizin daha hafif, 
kullanışlı, çevre dostu ve iyi olmasını is-
temez misiniz? O zaman Poraver® tam da 
size göre. Pazar konumunuzu korumanız 
ve geliştirebilmeniz için size gerekli des-
teği sunuyoruz. 

ÜrÜn iyi−
leştirme−
leri
Poraver® 
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Hammadde  
İnsanoğlu, yaklaşık 7.000 yıl önce günü-
müzde cam olarak bilinen bir hammadde 
keşfetti. Cam, endüstriyel anlamda bugün 
bir yüksek teknoloji ürünüdür. Kullanı-
lan başka hiçbir malzeme bu kadar çok 
yönlü, kararlı ve saf değildir. ayrıca, 
kullanılan camlar özelliklerinden herhangi 
bir şey kaybetmeyecek şekilde tekrardan 
geri dönüştürülebilir. Cam, her zaman 
özelliklerini korur ve bildiğimiz cam kalır.

Ekoloji  
Poraver®'in hammaddesi, geri kazanılmış 
camdan elde edilmektedir. Çok önemli bir rol 
oynayan ve bolca bulunan bu ikincil ham-
madde, toplama istasyonları aracılığıyla tekrar 
kullanılabilir hale getirilir. Poraver®, cam ve şişe 
üretimi için kullanılmayan özel cam parçala-
rından üretilir. Poraver® bu sayede sadece geri 
dönüşüm döngüsünde önemli bir rol oynamakla 
kalmıyor, aynı zamanda hem kaynakları hem de 
doğayı koruyor.

ISO 9001  
Sağladığımız sürdürülebilir kalite, güvenilirlik 
ve yenilikçi ürün geliştirme özellikleri sayesinde 
30 yılı aşkın bir süredir bize güvenen namı de-
ğer üreticilerin birinci tercihi olmakla açıkçası 
övünüyoruz. Gerekli şartları karşıladıklarından 
emin olmak için tüm üretim tesislerimiz ve sü-
reçlerimiz ISO 9001 
belgesi ile sertifika-
landırılmıştır.

Poraver® ve leed®  
leed (enerji ve Çevresel Tasarımda lider-
lik) Yeşil Bina Yapı değerlendirme Sistemi, 
yüksek verimli ve sürdürülebilir yapıları 
çevresel yönlerden değerlendiren uluslara-
rası bir değerlendirme programıdır. Poraver® 
ürünleri, leed sertifikasını almaya hak 
kazanabilmeniz için size ciddi katkılarda 
bulunabilir.

®

Poraver® içerikli ürünler aşağıdaki leeD kategori-
lerinde artı puanlar kazanabilir:

•   Poraver® sürdürülebilir yapılar sağlar 

•   Poraver® enerji verimliliğini iyileştirir 

•   Poraver® geri kazanılmış camdan elde edilir 

•   Poraver® bölgesel olarak üretilir 

•   Poraver® ısı yalıtımını iyileştirir 

•   Poraver® yenilikçidir 

Sürdürülebilir yapı tasarımlarını destekleyen 
Poraver®, bu amaç doğrultusunda birçok Yeşil 
Bina konseyleri'nde üye olarak yer almaktadır.
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Kırık camlardan 
oluşan hammadde

Cam tozu

Poraver® köpük cam granülü

Üretim sÜreci 
Poraver® köpük cam granülleri, özel olduğu kadar 
kendine has bir işlem kullanılarak elde edilir. Poraver®, 
tamı tamına 30 yıl önce endüstriyel anlamda atık 
camdan köpük cam granülleri elde etmeyi başaran ilk 
üretici olmuştur. Geri kazanılmış cam öncelikle toz ha-
line getirilir, karıştırılır ve ardından şekillendirilir. Döner 
boru fırın içerisinde ise daha sonra "Grünkorn" (yeşil 
tane) olarak bilinen madde sinterlenir ve köpükleştirilir 
(genleştirilir). Bu işlem sonucunda kapalı ve ince bir 
gözenek yapılı hafif yuvarlak taneler elde edilir.

Poraver® köpük cam sayesinde endüstri-
yel ürünler daha hafif, basınca dayanıklı, 
verimli ve kolay işlenebilir hale geliyor. 
Geri kazanılmış camdan elde edilen çev-
re dostu hafif agregatlarımızdan mümkün 
olan en iyi şekilde faydalanabilmeniz için 
Poraver®'i uygun paketleme ve teslimat 
seçenekleri ve akıllı lojistik çözümler ile 
birlikte doğrudan üretim sürecinize dahil 
ediyoruz. Poraver®'in sunduğu avantajlar-
da size de yararlanın.

Poraver®'in 
sunduğu 
avantajlar
Poraver® ile güçlendirilmiş
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Çok hücreli gözenek yapıları sayesinde bu 
bilyeler sadece çok hafif bir kütleye sahip 
olmakla kalmıyor, aynı zamanda yüksek basınç 
dayanımı ve üstün ısı yalıtımı özellikleri de 
sunuyor.

Tane boyuTları  
Poraver® köpük cam granülleri, özel bir işlem 
kullanılarak yaklaşık 800 °C'de genleştirilir. bu 
işlem sonucunda kapalı ve ince bir gözenek 
yapılı hafif yuvarlak taneler elde edilir. elde 
edilen yuvarlak granülleri daha sonra boyutları-
na göre birbirinden ayrılırlar.

Poraver® köpük cam granülleri, birbirinden 
farklı beş temel yapı ve iki özel yapı şeklinde 
0,04 mm ile 4 mm arasında mevcuttur.

 

endüstriyel ortamlarda üretilen krem-beyaz 
renkli Poraver® birçok uygulama alanı için 
güvenilir olduğu kadar yüksek kaliteli bir 
hammadde çözümü sunar.

avantajlarına 
Genel bİr baKış
ÇOk HaFİF OlmaSina rağmen  
YÜkSek BaSinÇ DaYanimi

İYİ iSi YaliTim özellİklerİ

mÜkemmel SeS emİlİmİ

gerİ kazanilmiş cam kullanilDi-
ğinDan ÇeVre DOSTu

SaF mİneraller 

TuTuşmaz 

uzun SÜrelİ DaYaniklik, Çökme 
YaPmaz

İşleme kOlaYliği Sunan  
YuVarlak YaPi

ÇOk YÜkSek akişkanlik özellİğİ

SİlİkOz TeHlİkeSİnİ önleYen 
amOrF cam YaPi

kİreÇ, ÇİmenTO Ve Dİğer Bağla-
Yicilar İle  
BİrleşTİrmek İÇİn İDeal

Haşere Ve kemİrgenler İÇİn Bİr 
Üreme OrTami Sağlamaz 

Sağlik İÇİn TeHlİke arz eTmeYen  
anTİ-alerjİk malzeme 

SOlVenT İÇermez Ve kOkuSuz

krem-BeYaz rengİ
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0,25 – 0,5 mm

0,1 – 0,3 mm

0,5 – 1 mm2 – 4 mm

1 – 2 mm

0,5 – 1,25 mm

0,04 – 0,125 mm



Kuru harç 
Daha hafifi, daha iyi, daha hızlı...

Poraver®, kuru harç ve yapı kimyasal ürünleri alanında en çok tercih edilen hafif agre-
gattır. Bu hafif dolgu malzemesi, sahip olduğu avantajlı özellikleri sayesinde en zorlu 
ürün gereksinimlerin bile üstesinden kolayca gelebiliyor. Poraver®, özellikle de kireç, 
çimento ve diğer bağlayıcılar ile olağanüstü birleşme özelliği sunuyor. Yuvarlak bile ya-
pıları ve hafif yoğunlukları hem işlenmesini kolaylaştırıyor hem de ürünlerinizin malzeme 
özelliklerini iyileştiriyor. 

 ve yaPı Kİmyasal 
ürünlerİ
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FaYanS  
YaPişTirici
Sahip olduğu yuvarlak tane yapısı sayesinde 
Poraver® bilye etkisi oluşturarak sıvama işlemini 
kolaylaştırarak geliştirir. Hafif tane ağırlığı, stan-
dart yapıştırıcılar ile karşılaştırıldığında %60'a 
kadar daha yüksek verimlilik sunar. Poraver® 
aynı zamanda yapıştırıcının e-modülünü düşü-
rür ve krem-beyazı rengi sayesinde beyaz mer-
mer yapıştırıcısı üretmek için de kullanılabilir.

alÇi Ve  
HarÇ
Poraver®, daha yüksek yüzey özellikleri veya 
daha yüksek katman kalınlıkları sunar ve 
işlenebilirliği gözle görülür şekilde kolaylaştırır. 
Poraver®, alçı ve harç alanlarında da sahip 
olduğu üstün ısı yalıtım ve ses emilim 
özelliklerinin yanı sıra yangından koruma sınıfı 
a1 ve uV radyasyonu ile mikroorganizmalara 
karşı dayanıklılık ile dikkat çekmeye başarıyor.



Kuru harç
ve yaPı Kİmyasal 
ürünlerİ
Poraver® uygulamaları

macunlar /  
Tamİr Harci
Düşük hacim yoğunluğu sayesinde Poraver® 
macunları %35'e kadar daha verimli kullanım 
sunar ve tadilat çalışmalar esnasında tüm sta-
tik gereksinimlerini karşılayan azaltılmış yüzey 
ağırlığı sağlar. ayrıca, Poraver® e-modülünü 
de düşürerek yırtılma oluşumunu en aza 
indirger. Hafif ağırlık tüm bunların yanı sıra 
kütlenin karıştırılmasını da kolaylaştırır.
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YaPişTirma Ve  
gÜÇlenDİrme Harci
Yuvarlak tane yapısı sayesinde harcı 
yüzeye uygulama ve daha sonra işlemek 
oldukça kolaylaştırılır. Bu sayede sadece 
daha yüksek yüzey özelliklerine sahip 
olmakla kalmaz, aynı zamanda malze-
me ağırlığını ve e-modüllerini azaltarak 
daha iyi ısı yalıtım özelliklerine de sahip 
olursunuz.



PlaKalar 
Hafif ağırlık ve kolay kullanım.

Poraver® köpük cam granülü, çeşitli plaka tipleri için mükemmel bir taban sunar. Yük-
sek kaliteli Poraver® hafif yapı, mutfak çalışma, akustik ve cephe taşıma plaklarının 
uygulayıcılar tarafından bu kadar tercih edilmesinin başlıca sebepleri arasında yüksek 
dayanıklılık ve kolay uygulama özellikleri yer alıyor. ancak, Poraver® plakaları bundan 
da fazlasını sunuyor: Sıcak ile soğuk koşullardan etkilenmez, neme karşı oldukça 
dayanıklı ve çok iyi akustik özellikler sunmaktadırlar.

cePHe SİSTemler  
İÇİ TaşiYici Plakalar
Sıcak, soğuk ve nemli koşullara karşı sa-
hip olduğu yüksek dayanıklılık sayesinde 
Poraver® arkadan havalandırmalı cephe 
sistemleri için ideal kullanım koşulları 
sunmaktadır. Bu taşıyıcı plakalar yuvarlak 
yerleri şekillendirmek için de kullanılabilir 
ve alçı, cam veya doğal taşlar ile birleştiri-
lebilir. Poraver®, çok hafif bir ağırlığın yanı 
sıra mekanik yükler için yüksek dayanık-
lılık sunar. 
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Akustikplatten mit Poraver®  Hohlraum 245 mm

SOğuTma/iSiTma FOnk-
SİYOnlu/FOnkSİYOnSuz 
akuSTİk Plakalar
Poraver® akustik plakaların delikli yapılar her 
türlü sesi mükemmel bir şekilde hapseder. 
Bu sayede düz ve girintisiz bir görünüm elde 
etmek amacıyla ses açıklıklarından kaçını-
labilir. Birbirinden farklı oda ve salonların 
akustik özelliklerini iyileştirmek amacıyla 
Poraver® tabanlı çeşitli plaka sistemleri mev-
cuttur. Bu yenilikçi sistemler ses koruması, 
girintisiz görünüm ve iklimlendirme gibi 
özellikleri tek bir üründe sunar.



PlaKalar
Poraver® uygulamaları

HaFİF YaPi Ve  
Çalişma Plakalari
Poraver® köpük cam granülü, hafif yapı 
plakaları ile birlikte kullanılmak üzere 
mükemmel özellikler sunar. Çok hafif, 
basınç ile neme karşı dayanıklı ve yanmaz 
özellikler sağlamaktadır. Poraver® plakalar, 
sahip oldukları hafifi ağırlık nedeniyle kulla-
nım kolaylığı sunduklarından uygulayıcılar 
tarafından en çok tercih edilen plakalardır. 
Bu plakalar ahşap malzemeler kadar kolay 
işlenebiliyor ve yerleştirilebiliyor.

Yangin kOruma  
Plakalari
Poraver® saf camdır. Bu nedenle kesinlikle 
yanmaz ve/veya ateş ile temas ettiğinde zehirli 
gazlar oluşturmaz. Din 4102 uyarınca yangın 
koruma sınıfı a1'e layık görülen Poraver®, özel-
likle de mineral içerikli yangın koruma plakalar 
ile mükemmel bir kombinasyon sağlar. Sahip 
oldukları hafif ağırlık, yüksek basınç, eğme ve 
aşınma özellikleri sayesinde bu plakalar birçok 
uygulama imkanını beraberinde getirir.
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döKme malzemeler
Poraver® köpük cam granül ısı yalıtım ve dengeleme dökme malzemeleri.
Biyolojik ve sağlıklı yaşam açısından en çok tercih edilen Poraver® köpük cam granül, 
sürdürülebilir özellikler sunan dökme malzemeler için önerilir. Çok hafif olmasına rağ-
men yüksek basınca karşı çok dayanıklıdır. Hem sağlıklı hem de uzun ömürlüdür. kolay 
işlenebilir, haşere ve küf için bir üreme ortamı sağlamaz. Poraver® dökme malzemeleri 
tek başlarına, basınca dayanıklı yalıtım ve beton veya reçine ile bağlanmış materyaller 
ile birlikte tüm basınçlı uygulamalara karşı dayanıklı olacak şekilde kullanılabilir.
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ÇİmenTO eSaSli Dök-
me malzemeSİ
Çimento ile birleştirilen Poraver®, zemin-
ler için basınca karşı dayanıklı dengeleme 
yüzeyi, hatlar üzerinde dengeleme dökme 
malzemesi ve boru kanalı yalıtımları için ideal 
kullanım olanağı sunar. Hafif ağırlığı ve suya 
karşı yüksek dayanıklılığı sayesinde kemerli 
tavanlar, trapez çelik tavanlar ve yenileme ça-
lışmaları için de kullanılmaya çok uygundur. 

SaF  
Dökme malzemeSİ
Sahip olduğu özellikler sayesinde Poraver® 
kuru dökme malzemesi olarak kullanıldığında 
tüm kirişli tavan aralarını ve boşlukları çok ko-
lay doldurur. Bu sayede hem boru tesisatların 
hem de kablo kanallarının üzeri kolayca kapa-
tılabilir. Dikey iç yalıtım kalıpları da bu sayede 
kolayca doldurulabilir. Poraver® yanmaz, neme 
karşı dayanıklıdır ve tortu oluşturmaz.



döKme 
malzemesİ
Poraver® uygulamaları
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reÇİne eSaSli  
Dökme malzemeSİ
reçine ile birleştirilen Poraver®, balkon ve 
teras gibi alanlarda hafif tahliye kaplaması 
olarak kullanılmak için idealdir. Su geçir-
gen yapısı ve çimento içermeyen yapısı 
sayesinde donma hasarlarına ve şişmelere 
karşı optimum koruma sunar ve ısı yalıtı-
mın önemli olduğu düz çatı veya hafif gemi 
yüzey kaplamaları için de mükemmeldir.

iSi DePOlama  
YaliTimi
Sahip olduğu çok düşük ısı iletme özelliği, 
sağlam tane yapısı ve haşere ile neme karşı 
yüksek dayanıklılığı sayesinde Poraver®, 
ısı depolama ve yalıtım açısından yalıtım 
malzemesi olarak kusursuz kullanım koşulları 
sağlar. Sunduğu diğer avantajlar arasında 
kolay kullanım ve makine aracılığıyla işleme 
özellikleri yer alır.
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hafİf beton 
Birçok avantajı beraberinde getiren bir yapı malzemesi.

Poraver® köpük cam granül, hafif betona çok özeller avantajlar sağlar. Sahip olduğu hafif öz 
kütle sayesinde üzerine büyük yükler binen yapı parçalarını basınca dayanıklı olacak şekilde 
daha verimli bir şekilde işlenmesine olanak tanır. Sunduğu ısı yalıtım özellikleri sayesinde bu 
malzeme hem yeni yapılarda hem de yenilenen eski yapılarda mükemmel bir yapı malzemesi 
özelliği sunar. ayrıca, hafif beton yanmaz, ses geçirmez ve oldukça ekonomik avantajlar ile 
birlikte gelir. Poraver® köpük cam granül ile birleştirilen hafif beton, bu sayede gerektiğinde 
kolayca geri dönüştürülebilir saf mineral ve çevre dostu bir yapı malzemesine dönüşür.

iSi YaliTim özellİklİ 
HaFİF BeTOn
Hacim yoğunluğu ne kadar düşük olursa, 
ısı yalıtım özelliği de bir o kadar yüksek 
olur. Bu nedenle delikli bir tane yapı-
sına sahip olan Poraver® hafif betonlu 
yapılarda mümkün olan en iyi ısı yalıtım 
değerlerine ulaşır. Bu hafif yapı hem 
taşıma işlemlerinizi kolaylaştırır hem de 
daha hızlı çalışarak daha kısa sürede 
sonuç elde etmenizi sağlar. 

kullanişli  
HaFİF BeTOn
kullanışlı veya yapısal olarak sağlam hafif 
beton Poraver® ile birleştirilerek daha hafif 
bir yapıya sahip olur ve inşaat, duvar ve ze-
min elemanları olarak kullanılabilir. karışım 
oranına bağlı olarak Din 1045 uyarınca nor-
mal beton sağlamlığına ulaşılabilir. Bu hafif 
ağırlık sayesinde sadece taşıma masrafları 
düşürülmekle kalınmıyor, uygulama alanında 
da kullanım kolaylığı sağlanıyor.  
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hafİf  
beton
Poraver® uygulamaları

HaFİF BeTOn  
Tuğlalar
modern şekillendirme teknikleri ve mal-
zeme karışımları sayesinde üstün kaliteli 
tuğlalar üretilebilmektedir. Poraver, kalıcı 
kalite ve kolay işleme özelliği sayesinde her 
zaman iyi sonuçlar elde etmenizi sağlar. 
Tuğlaların sahip olduğu hafif yapı sayesinde 
hem taşıma masraflarından hem de çalış-
ma sürelerinden tasarruf sağlarsınız. 

özel  
BeTOn
Poraver® özel betonlar hafif yapıları, dona 
ve suya karşı dayanıklıkları ile uzun ömürleri 
ile dikkat çeker. özellikle de düşük hacim 
yoğunluğu ve yüksek sağlamlık gibi özellikler 
Poraver®'i çıplak beton, takviyeli beton ile 
laminant ve tekstil beton için mükemmel bir 
hafif agregat haline getirir.
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ağirlik azalTimi 
mineral döküm ve polimer beton 
parçaları, yüksek yoğunlukları nedeniyle 
(> 2000 kg/m³) genellikle zorlu kullanım 
koşullarına neden olurlar. Poraver® ile 
karıştırılması sonucunda elde edilen mal-
zemeler ise kalsiyum karbonat gibi gele-
neksel dolgu malzemelerine karşın %50'ye 
kadar daha hafiftir. Daha hafif ağırlık, daha 
düşük taşıma maliyetleri ve enerji tüketimi 
anlamına gelir.

mİneral YaPi 
malzemelerİ
mineral döküm malzemesi kullanılarak mut-
fak tezgahları, yıkama masaları ve hijyenik 
ürünler üretilir. kullanılan bu malzeme 
sadece daha kaliteli değil, aynı zamanda 
daha az kırılgandır. ayrıca, Poraver® katkı-
sına da gerek duymaz. Sahip olduğu düşük 
öz kütlesi sayesinde bu malzeme hem daha 
kullanışlı bir yapı sunar hem de taşıma 
masraflarının azaltılmasına yardımcı olur.

maliYeT azalTimi 
mineral dolgu malzemeleri ile 
karşılaştırıldığında daha yüksek bir kg/
fiyat sunan Poraver®, hacme göre 
hesaplandığında ise daha düşük bir sonuç 
vermektedir. Bunun sonucunda ben-
zer ve bazı durumlarda daha bile düşük 
parça ücretleri ortaya çıkmaktadır. reçine 
ihtiyacına bağlı olarak özellikle de hacim ve 
parça başına reçine gereksinimi açısından 
genel bir avantaj sağlanmaktadır.

mİneral döKüm 
Poraver® ile hem ağırlık hem de maliyet tasarrufu sağlayın.

mineral döküm malzemeleri kuvars çakıl, silis kumu ve taş tozu gibi mineral do-
lum malzemeleri (yakl. 70 – 90 ağır.-%) ile düşük miktarda bağlayıcı madde 
(yakl. 10 – 30 ağır.-%) karışımı sonucunda elde edilen üstün kaliteli bir reçine karı-
şımdır. Bu malzemeler karıştırılır ve ihtiyaca bağlı olarak homojen soğuk kütle veya 
sıcak döküm olarak sunulmaktadır. Bu yapı malzemesi aynı zamanda polimer beton 
veya reaksiyon reçine beton olarak da bilinmektedir.
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•  MALİYET AZALTIMI
•  AĞIRLIK AZALTIMI
•  İYİLEŞTİRİLMİŞ ÖZELLİKLER
 ısı yalıtımı, ses yalıtımı ve yangın koruması

•  DÜŞÜK KIRILGANLIK
 daha düşük e-modülü

•  İŞLEME AVANTAJI
 Sahip olduğu yuvarlak tane yapısı sayesinde 

Poraver® daha kolay dozajlanabilir ve dökme 
kütlesinin akışkanlığını iyileştirir

•  DÖKME MALZEMESİ DAHA YAVAŞ SOĞUR
 malzemede daha az gerilmeler meydana gelir

•  DAHA KISA SERTLEŞME SÜRELERİ
 Poraver® sayesinde soğuma süresi %50'ye 

kadar kısaltılabilir

•  YENİ KULLANIM OLANAKLARI
 Düşük ağırlık ve ısı yalıtım özellikleri sayesinde 

bu malzemeler cephe elemanları ve dekorasyon 
sistemleri gibi yeni kullanım alanları da sunar

•  EKOLOjI
 Poraver®, geri kazanılmış camdan elde edilir ve 

saf minerallerden oluşur. Poraver® sayesinde 
hem çevre dostu malzemeler kullanır hem de 
doğal kaynak ile doğayı korumuş olursunuz

•  ÜRÜNLERINI LEED ILE UYUMLU hALE gEtIRIN
 Poraver® ürünleri LEED sertifikalı projeleri 

destekleyebilir ve sizin için değerli puanlar 
toplayabilir

POraVer®'İn mİneral DökÜmDe SunDuğu aVanTajlari

mİneral 
döKüm 
Poraver® uygulamaları



dİğer uyGulamalar
Hafif agregat malzemesi olarak Poraver® köpük cam granülü.

Daha hafif, basınca karşı daha dayanıklı, daha verimli, daha kullanışlı ve çevre dostu: 
Poraver®, ürünlerinizi daha verimli hale getirebilmeniz için birçok avantajı beraberinde 
getiriyor. Poraver®, hafif agregat malzemesi olarak dünya çapında birbirinden farklı 
uygulama alanlarında yer edinmektedir. Size gelecekte daha da fazla imkan sunmak 
amacıyla deneyim ile yenilikçi ruhumuza güveniyoruz. Süreç ile işlemlerimizi mümkün 
olan en üst düzeye getirmek amacıyla daima yeni teknolojiler ve uygulama alanları ile 
pazar arayışındayız.

OTOmOTİF
özellikle de otomobil sektöründe başta hafif 
ağırlık ve yüksek dayanım gücü gibi kriterle-
re çok büyük bir değer verilmektedir. Burada 
kullanılacak maddelerin güvenilir olması çok 
önemlidir. Plastik veya metal karışımı ile bir-
leştirilen yenilikçi köpük Poraver® bağlayıcı 
malzemeler, bu tür gereksinimleri kolaylıkla 
yerine getirebilir ve çarpma etkisini azaltan 
veya hafif şasi tasarımlarına imkan tanıyan 
karışımlar olarak da kullanılabilir.

renkler Ve DuVar 
kağiTlari
modern duvar renkleri sayesinde Poraver®'n yapı 
taneleri her türlü şekil ve renklerde fazladan 
değer kazanmaktadır. Yuvarlak tane şekli saye-
sinde uygulanması da kolaylaşmaktadır. Daha 
çarpıcı bir görünüm elde etmek amacıyla duvar 
kağıtları da beyaz veya renkli Poraver® sayesinde 
zenginleştirilebiliyor. Saf mineral içerikli Poraver® 
köpük cam granülü sağlam tutuş sunar, zararlı 
maddeler içermez ve üstün kaliteyle birlikte gelir.
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Bize ihtiyaç ve fikirlerinizi söylemeniz yeterli!

dİğer  
uyGulamalar
Poraver® uygulamaları

Yenİ uYgulamalar
model tasarımlar, dekoratif malzemeler, 
zemin güçlendiriciler, bitki tabakaları, y angın 
söndürme maddeleri, sıhhi ürünler, filtreleme 
araçları, yağlayıcılar veya eski yapılardaki 
tuzu giderme ortamları olarak kullanılmayı 
tercih edilmeleri hiç fark etmez; Poraver® her 
türlü durumda optimum ürün kaliteleri sunar. 
uygulama ve kullanım alanları çok geniştir. 
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Birlikte 
YeNi geliş−
melere
Poraver® 
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Geliştirme ve inovasyon

Teknİk Okul
Poraver®, Postbauer-Heng üretim tesisinde kendi değirmen, mikser ve döner fırınına sahip bir teknik 
okula da sahip. Bu test tesisi, araştırma ve ürün geliştirme uygulamaları için kullanılmaktadır. Sürece 
ilişkin işlemler hem ihtiyaçlara hem de müşteri gereksinimlere yönelik test ediliyor, iyileştiriliyor ve 
mümkün olan en iyi şekilde üretim sürecine dahil ediliyor.

Yeni standartlar, yeni eğilimler ve yeni 
teknolojiler. Geleceğin size gelmesine 
beklemeyin – güçlü geliştirme ortağı 
Poraver® ile geleceği kendiniz şekillen-
dirin. Kapsamlı bilgi birikiminin yanı sıra 
modern laboratuvar ve test tesislerine 
de sahibiz. Deneyimli çalışanlarımız sizi 
hem ürün optimizasyonu hem de birçok 
yeniliği beraberinde getiren yeni ürünle-
rin geliştirilmesi konusunda destekliyor. 
Sunduğumuz hizmetler uygulama tekni-
ğinden test tekliflerine ve pazarlama ser-
vislerine kadar uzanmaktadır. İhtiyacınız 
ne olursa olsun; birlikte doğru çözüme 
ulaşacağımız ve başarıyı yakalayacağımız 
konusunda hiç şüphemiz yok. 

Sizin için neler yapabiliriz?



Dipl.-ing. (FH) 
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Ürün müdürü
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avrupa şubesi
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Teknik Pazarlama
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Proje müdürü  
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Dipl.-ing. (FH) 
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Dr.  
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Ürün müdürü
Batı ve güney avrupa 
şubesi

Satış ekibimiz

İletİşİm
Yeni uygulamaların üstesinden 
gelebilecek bir formül mü arıyorsunuz?  
Ürün geliştirme konusunda yardıma 
mı ihtiyaç duyuyorsunuz? 

 
Bizimle iletişime geçmekten 
çekinmeyin. Size memnuniyetle 
yardımcı olacağız!  
Hızlı. Bireysel. Profesyonel.

Birlikte 
YeNi geliş−
melere
Poraver® 

•   Hafif beton, alçı ve harçların sahip olduğu 
basınç ve bükülme dayanımını belirleme

•   Çeşitli depolama koşullarına bağlı olarak 
yapışkan çekme mukavemetini belirleme

•  Parlaklık değerlerini belirleme
•   Islak kimyasal araştırmalar yürütme
•   E-modüllerini belirleme
•  Taze harç özelliklerini değerlendirme

•	 	Çeşitli	yapı	malzemelerinin		
sahip	olduğu	ısı	iletme	özelliğini	ölçme

•	 	Tane	boyut	dağılımını	(1	-	1.000	µm)		
belirlemek	üzere	lazer	granül-metre	kullanma

•	 	60	kata	kadar	ışık	mikroskoplu	ölçüm	
gerçekleştirme

•	 	10.000	kata	kadar	REM	ölçümü	gerçekleştirme

•	 Radyolojik	incelemeler	gerçekleştirme

•	 IR	yansıma	ölçümleri	gerçekleştirme

SunDuğumuz HİzmeTler
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DennerT POraVer gmBH
mozartweg 1
96132 Schlüsselfeld, almanya 

Tel. +49 9552 929 77-0
Faks +49 9552 929 77-26
e-posta info@poraver.de
İnternet www.poraver.com

EkibimizlE tanışmaya hazır 
mısınız?
www.poraver.com/kontakt/team-deutschland



Teknik bilgiler
DIN EN 13055-1 uyarınca hafif agregat 

Poraver®, özel bir işlem sonucunda endüstriyel olarak üretilen hafif ve dayanıklı bir 
yuvarlak granüldür. Bu krem-beyaz renkli granül, temel ve iki özel tane boyutu olmak 
üzere 0,04 mm ile 4 mm arasında teslim edilebilir. Sahip olduğu geniş tane bandı 
ve belirli tane boyutu dağılımı sayesinde Poraver® birbirinden farklı birçok uygulama 
alanlarında kullanılmaya uygundur.
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Poraver® köpük cam granülü Temel Taneler özel Taneler

Tane ebadı [mm] 0,1-0,3 0,25-0,5 0,5-1 1-2 2-4 0,04-
0,125 0,5-1,25

Dökme yoğunluğu [kg/m³] 400 
± 60

340
± 30

270
± 30

230  
± 30

190  
± 20

530  
± 70

260  
± 30

Hacim yoğunluğu [kg/m³] 950 1) 
± 150

700 1)

± 80
500 1)

± 80
400 1) 
± 60

320 1) 
± 40

1400 2) 
± 300

490 1) 
± 80

Orta tane mukavemeti [n/mm²]
Din en 13055-1 uyarınca 3) 2,8 2,6 2,0 1,6 1,4 - 1,9

Üst tane ≤ 10 m.-%

alt tane ≤ 15 m.-%

pH değeri 8 - 11

nem içeriği < 0,5 m.-%

Su emme kapasitesi yakl. [V.-%] 33 15 9 7 4,5 - 10

Su emme kapasitesi [m.-%] 35 21 18 19 14 - 20

Yumuşama başlangıcı yakl. 700 °c

renk krem-beyaz

isı iletme kapasitesi [W/(m∙k)] - - - - 0,07 4) - -

Din en 13055-1 uyarınca ce • • • • • - •

z-3.42-1894 ruhsatı • • • • • - •

z-23.11-114 ruhsatı - - - - • - -

1) en 1097-6 uyarınca görünen hacim yoğunluğu
2) en 1097-7 uyarınca dolgu yoğunluğu
3) İstek üzerine Din V 18004 değerleri 
4)  z-23.11-114 ruhsatı uyarınca hesaplama değerleri DiBt (ısı yalıtım malzemesi,  

 yapı malzemesi sınıfı Din 4102-a1 uyarınca yanmaz)

Tanelerin sahip olduğu tane mukavemeti, dökme yoğunluğuna bağlı 
olarak tolerans aralığı dahilinde farklılık gösterebilir. özel tanelerin 
stoku ve teslimat koşulları ayrıca kararlaştırılır.
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Geri kazanılmış camdan elde edilen yenilikçi hafif agregat malzemesi.

Birçok ayrıcalığı beraberinde getiren Poraver®, en çok tercih edilen yapı malzemeleri 
ve yapı kimyasal ürünleri arasında sayılır. Kullanım alanları arasında kuru harç, fayans 
yapıştırıcısı ve hafif beton ile hafif yapı ve çalışma plakaları veya dökme malzemesi ya-
lıtım malzemeleri yer alır. Poraver® çok yönlüdür. Size memnuniyetle yardımcı oluruz.

Poraver® kullanımı
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uYgulama alanlari
önerilen Tane eBaDi (mm)

aVanTajlari
0,04 -
 0,125

0,1 -
 0,3

0,25 -
 0,5 0,5 - 1 0,5 -

 1,25 1 - 2 2 - 4

alçı • • • •
- ağırlık azaltımı
- Daha yüksek verimlilik
- isı yalıtımı

- Ses emilimi
- kolay işleme özelliği
- Yırtılma mukavemeti

fayans yapıştırıcı • • •
- ağırlık azaltımı
- Daha yüksek verimlilik
- arttırılmış esneklik

-  İyileştirilmiş  
kullanım 

Wdvs* için yapıştırma ve 
uygulama harcı • • •

- ağırlık azaltımı
- Daha yüksek verimlilik
- arttırılmış esneklik

-  İyileştirilmiş kullanım
 

harç • • • •
- ağırlık azaltımı
- Daha yüksek verimlilik
- isı yalıtımı

-  İyileştirilmiş kullanım
 

Kendiliğinden yayılan macun 
karışımı • • • - ağırlık azaltımı

- Daha yüksek verimlilik
- arttırılmış esneklik

beton onarım harcı • • • • • - ağırlık azaltımı
- Daha yüksek verimlilik

- arttırılmış esneklik

Plakalar • • • • •
-  Bağlayıcı madde 

gerektirmediğinden  
maliyet tasarrufu 

- ağırlık azaltımı

- Tutuşmaz
- isı yalıtımı
- Ses emilimi
- kullanım kolaylığı

hafif beton / tuğlalar • • • • - ağırlık azaltımı
- isı yalıtımı

- Yüksek basınç 
dayanımı

yalıtım ve dengeleme dökme 
malzemeleri, homojen ve 
karışım olarak

• •
- ağırlık azaltımı
- isı yalıtımı
- Tutuşmaz 
- kolay işleme özelliği

-  Haşere, kemirgen ve 
küf için bir üreme 
ortamı sağlamaz

- Tortu oluşturmaz

mineral döküm • • • • •
-  Bağlayıcı madde 

gerektirmediğinden 
maliyet tasarrufu

- ağırlık azaltımı
- isı yalıtımı

ku
ru

 h
ar

ç 
ve

 y
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ı k
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l ü
rü

nl
er

i

*WDVS (isı Yalıtım Sistemleri)
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Satış partnerlerimiz.

Dennert Poraver GmbH ve Poraver North America Inc., Avrupa ve Kuzey Amerika'da bulu-
nan müşterilerine hizmet sağlamaktadır. Ekibimiz, deneyimli olduğu kadar işlerine yüksek 
bağlılık gösteren birçok kalifiye çalışandan oluşmaktadır.

Poraver®, birçok yetkili satış partnerleri ile birlikte doğrudan sahada hizmet sunmaktadır. 
Yetkili danışmanlarımızın bir listesi için internet sitemize başvurabilirsiniz. Bulunduğunuz 
ülkenin bu listede yer almaması durumunda lütfen bizimle doğrudan iletişime geçin.

Poraver® dünya çaPında

Bugün 30'tan fazladan ülkede yetkili Poraver® 
temsilcilikleri bulunuyor. Her geçen gün ile bir-
likte genişleyen bu ağ, lisans ortaklarımız için 
aynı zamanda satış desteği de sunuyor.
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www.poraver.com/kontakt/vertriebspartner

POraVer nOrTH amerİca inc.
kuzey amerika geliştirme ve Üretim merkezi

2429 Bowman Street
innisfil, Ontario, l9S 3V6, kanada 

Telefon  +1 705 431 0022
Faks  +1 705 431 2701

e-posta  info@poraver.com

Dennert Poraver GmbH
avrupa Geliştirme ve Üretim merkezi 

Gewerbegebiet ost 17
92353 Postbauer-Heng, almanya

telefon  +49 9188 9402-0
Faks  +49 9188 9402-34
e-posta  info@poraver.de

Dennert Poraver GmbH
Genel merkez
mozartweg 1  

96132 Schlüsselfeld, almanya
telefon  +49 9552 929 77-0
Faks  +49 9552 929 77-26

e-posta  info@poraver.de



www.poraver.com

Mozartweg 1  
96132 Schlüsselfeld

Telefon  +49 9552 929 77-0
Faks  +49 9552 929 77-26

E-posta  info@poraver.de

DennerT POraVer gmBH

Sürdürülebilir yapı tasarımlarını destekleyen 
Poraver®, bu amaç doğrultusunda birçok Yeşil Bina 

Konseyleri'nde üye olarak yer almaktadır.


