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TEMEL DEĞERLERİMİZ

Vizyonumuza giden yolda bize yön verecek vazgeçilmez ilkelerimiz;

• Değer yaratan : Dokunduğumuz herkese ve herşeye değer kattık.

• Güvenilir : Taahütlerimizi her zaman yerine getirir, etik kurallardan asla taviz vermeyiz.

• Müşteri odaklı : İhtiyaçlari karşılama konusunda atik ve esnek davranırız.

• Yenilikçi : Var olandan daha iyisini geliştirme tutkusu, temel motivasyonumuzdur.

• Kapsayıcı : Farklılıkları kucaklar; doğa ve toplum konusunda hassas davranırız.

MİSYONUMUZ

Özgün yalıtım ve akustik ürünleri ile her nefesin kalitesini artıracak, güvenli, 

konforlu, ve estetik yaşam alanları yaratılmasını sağlamak

VİZYONUMUZ

Tüm paydaşlarımıza ve içinde yaşadığımız gezegene değer katacak, yenilikçi ve

farklı, yalıtım ve akustik çözümleri ile bulunduğumuz her pazarda lider olmak

İddialıyız…



MANTOLAMA DA izoBOZZ ÜRÜN NEDİR?

ÜRÜN NEDİR?

izoBOZZ Nonwoven teknoloji iğneleme yöntemi ile 

elde edilen %100 orijinal polyester elyaf keçedir.

izoBozz aslında yakınen tanıdığınız keçe ürünlerin 

inşaat sektörü için özel geliştirilmiş şeklidir. Sizler 

arabalarınızda, maskelerde, bebek bezlerinde, 

anoraklarınızda bu ürünü kullanıyorsunuz.



MANTOLAMA DA DEVRİM ÜRÜN ÖZELLİKLERİ NEDİR?

%100 Geri dönüştürülmüş PET malzemelerden üretilen 

nefes alan, uzun ömürlü, çevreye ve insan sağlığına 

zarar vermeyen, lifli yapısından dolayı yüksek yapışma 

mukavemete ve boyutsal kararlılığa sahip, esnek 

yapı,düşük ısıl iletkenlik katsayısı,katlar arası enerji 

tasarrufu ,mükemmel darbe ses yalıtımı, rutubetsiz 

atmosfer, bakteri, böcek üretmeyen, yoğuşmaya engel 

olan,hafif ,hidrofobik ve higroskopik, ısı köprüsü 

oluşturmayan  polyester elyaf keçedir.TSE Belgelidir.



MANTOLAMA DA DEVRİM ÜRÜN ÖZELLİKLERİ NEDİR?

.



MANTOLAMA DA izoBOZZ ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ



MANTOLAMA DA izoBOZZ ÜRETİM  TEKNİĞİ NEDİR?

Her insanın bir hikayesinin olduğu gibi bizim ürünümüzün de 

bir hikayesi vardır.

Aslında hikaye taa ninelerimize kadar ulaşmaktadır. 

Ninelerimiz kalın yumaklardan şişlerle incecik yelekler örüp 

bizi soğuktan koruyorlardı. Doğal, hafif harika çözümler 

bulmuşlardı.

Şimdi biz neler yapıyoruz. Ninelerimizin yumaklarını elde 

etmek için, PET şişeleri toplayıp, onları belirli sıcaklıklarda 

eritip ,içinden elyafları çekip ki bunlar polyester elyaf olarak 

adlandırılır belirli işlemlerden geçirdikten sonra bunları şişlerle 

değil de non woven teknolojik makinalarla birbirine iğneleyerek 

bir nevi çelik bağlantılar oluşturup, 1-1,5 metre kalınlığındaki 

bir ham maddeden incecik ürünler çıkarıyoruz. Aynı kalın bir 

yumaktan çıkan incecik yelekler gibi.

Üretim videoları için:www.izobozz.com.tr



MANTOLAMADA izoBOZZ NEDEN DIŞ CEPHEDE KULLANMALIYIM?

Isı yalıtımı sayesinde yüksek enerji tasarrufu,

Dübelsiz uygulama,

Yüksek Hava doğuşlu ses yalıtımı,

Nem, rutubet yalıtımı,

Nefes alan malzeme ,iç hava kalitesi hep yüksek kalır.

Bina hareketlerine uyum sağlar.

Kolay ve hızlı uygulama.

Su basman profili ve dübel kullanılmaz.

Kopma,parçalanma,uçma olmaz.

Binaya yük getirmez.

Çevreci ürün.

Yangında zehirli gaz çıkarmaz. Alev yürütmez. Damlama yapmaz.

Yerli malı üretim.

TSE Belgeli.

Tüm testleri akredite labaratuvar olan TSE’ de yapılmıştır.

Uzun ömürlü, bina ömrü kadar sürekli yalıtım

Isı ve ses köprüsü oluşturmadan uygulama

Güneşten ve Isı farklarından etkilenmez.



MANTOLAMADA izoBOZZ ISI YALITIMI NEDEN YAPILMALIDIR?



MANTOLAMADA izoBOZZ NELERE DİKKAT ETMELİYİZ?



MANTOLAMADA izoBOZZ FAYDALARIMIZ



MANTOLAMADA izoBOZZ FARKLARIMIZ



MANTOLAMADA izoBOZZ FARKLARIMIZ
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MANTOLAMADA izoBOZZ FARKLARIMIZ



MANTOLAMADA izoBOZZ FARKLARIMIZ



MANTOLAMA DA izoBOZZ NASIL UYGULANIR?

YÜZEY HAZIRLIĞI:Öncelikle kaplama yapılacak Dış cephe yüzeylerinde; kabaran sıvaların patlatılması, 

dökülen yerlerin sıva ile dolgulandırılması, Kolon, perde gibi yüzeylerdeki patlama yapan yerlerin temizlenmesi, 

yıkanıp, çimento harçlı malzeme ile doldurulması, eğimli yüzeylerin düzeltilmesi, kabaran boya yüzlerinin 

raspalanarak iyi bir alt zemin elde edilmesi sağlanır. Son olarak tüm dış cephe yüzeyleri temizlenip kurumaya 

bırakılır. Alt zeminin uygulamaya hazırlanmasına mütakip; kaplama yapılacak yüzeylere bina en üst 

noktasından başlayarak aşağıya doğru yekpare yapıştırarak devam edilir.

NOT: Üsteki detay eski , boyalı yüzeyler içindir.

Yeni binalarda ise; duvar yüzeyi düzgün ise direkt duvar yüzüne yapıştırma harcı sürülerek uygulamaya 

başlanır. Eğer düzgün değil ise yapılacak bir kaba sıva üzerine direkt Yapıştırma harcı sürülerek 

uygulamaya başlanılır.

1-ASTAR; Boyalı veya onarımı yeni yapılan sıva yüzeylerine aderans artırıcı bağlayıcı astar sürülür,

2-1 KAT YAPIŞTIRMA HARCI; Astar sürülen yüzeye yaklaşık 0,5 – 0,8cm kalınlıkta yapıştırma harcı sürülür, 

dişli tarakla her tarafta aynı kalınlık sağlayacak şekilde taraklanarak üniform bir kaplama yüzeyi oluşturulur.

3- izoBOZZ; Bina en üst noktasından başlayarak aşağıya doğru devam edeceğinden, işleme bina üst 

noktasından yapıştırma alt zemini hazırlanmış olan yapıştırma harcına 1,00x 3,00 tabaka halinde veya 1, 00 x 

15 m ebatlarındaki keçeler duvar ölçüsüne göre yapıştırılır, levhalar duvar yüzünde yan yana getirilerek 

kaplanır. izoBOZZ; elle hafif sıvama yapılarak her tarafa eşit dağılımı sağlanır, sonra plastik mala ile üzerine 

(vurularak izoBOZZ liflerinin harçla bağlantısı kuvvetlendirilir, uygulamada keçeler arsında boşluk 

kalmamalıdır.Yani ısı köprüsü oluşturulmamalıdır. Köşe dönüşlerde fileli köşe uygulaması yapılmalıdır.

4.KURUMA SÜRESİ: Yaklaşık 24 saat hiç el sürülmeden malzemenin kuruması beklenir. Kuruma 

tamamlandıktan sonra dekoratif sıva işlemine geçilebilir.

5- 2.KAT YAPIŞTIRMA HARCI ve FİLE; izoBOZZ uygulamasından sonra artık dış cephe sıvası için, elyaflı dış 

cephe yapıştırma harcı (4,5 kg/m2 sarfiyatta ), izoBOZZ yüzeyine perdahlanır, üzerine 160 gr/m2 arasında 

olacak şekilde PVC file, sıvanın kabuk mukavemetini artırmak ve yekparelik sağlamak için kaplanır. File 

uygulamasında 5-10’er cm. binecek şekilde üst üste getirilir. Sonra üzerine tekrar 3 mm mantolama yapıştırma 

harcı uygulanarak işlem tamamlanır,

6- DÜZELTME SIVASI (DEKORATİF SIVA ) Üzerine 3 mm kalınlığında düzeltme sıvası (dekoratif sıva) 

uygulaması (2,5- 3 kg/m2 sarfiyatta ) yapılır. Boyaya hazır hale getirilir. Dış cephe Köşe, merkez dönüşlerinde 

çok kolay dönüşler sağlanmaktadır. Düzgün kenar, köşe elde etmek için fileli plastik köşebent uygulanır.

7.BOYA YAPILMASI; Alt zemininde tamamlanmış mantolama sonrası uygulanan dış sıva yüzeyine önce astar 

boya ve sonra Grenli veya silikon esaslı dış cephe boyasının sürülmesiyle imalat tamamlanmış olur



MANTOLAMA DA izoBOZZ NASIL UYGULANIR?

a) Dübel kullanılmamaktadır.

b) Dış duvarların üzerine çok az bir yük gelmektedir.yapışan keçe her cm2. yüzeye üniform olacak şekilde 

dağıtılmıştır.

c) Yıllar sonrası dahi duvarların veya binanın taşıyıcı sisteminde bir değişim olmadığı sürece yapılan izoBOZZ

mantolamada bir deformasyon, bırakma, dökülme, olmayacaktır.

d) Binanınızın her noktasını aynı detayla kaplama yaptığınız için diğer malzemelerde yaşanan çevre 

derzlerinden, pencere merkez derzlerinden gibi sebeplerle asla ısı köprüsü oluşturmayacaksınız. Çünkü 

Binanıza Gerçek anlamda, pencere sövelerine kadar manto giydirmiş olacaksınız.

e) Özellikle merkez dönüşlerinizde, pencere merkezlerinizde aynı kalınlıkta, pencere alınlarına kadar 

kaplayacaksınız, pencere merkez alınlarında asla Isı köprüsü bırakmayacaksınız.

f) En az kalınlıkta olacağı için Denizlik, parapet altlarında ve detay birleşimlerinde çok kolay geçeceksiniz. İlave 

mermer vs. masraflarınız olmayacaktır.

g) Malzemenin ömrü binayla eş ömürdedir. Yani 100 yılın üzerindedir.

h) Malzemenin teknik olarak sağladığı en önemli özellikleri ise; mükemmel bir ISI yalıtımı sağlaması,

i) Mükemmel bir SES yalıtımı sağlaması,

j) Her türlü NEM-KÜF gibi sorunlara mükemmel çözüm sağlaması,

k) Yangın dayanımı B sınıfı kategorisindedir. Geç alev alır, ilerletmez.

l) Kaplandığı duvarlarda mükemmel bağlayıcılığı ve enine ve boyuna kopma dayanımlarının yüksek olması 

nedeniyle DEPREM de karşı duvarlarda patlamaya son vereceksiniz ve böyle bir yalıtım ile kaplama yaptığınız 

duvarlarınızda enine ve boyuna çekme dayanım değerlerini % 20-50 kadar artırmış olacaksınız. Dolayısiyle

DEPREM süspanse yalıtımı sağlaması,

Ve daha birçok özellikleri nedeniyle Bina dışlarında Mantolama, Bina içlerinde de her türlü SES, ISI, NEM,KÜF, 

ve DEPREM süspanse Yalıtımı yapabileceğiniz olağanüstü bir Nanoteknoloji destekli yalıtım ürünüdür.



MANTOLAMA DA izoBOZZ TSE –BAYINDIRLIK POZ NO MEVCUT MUDUR?

TSE Belgelidir. Yöntem Patentli üründür. 

Tüm testleri TSE Laboratuvarlarında 

yapılmıştır.

Bayındırlık Poz Numaralarımız:

10.330.3561 - 10.330.3562

10.330.3563 - 10.330.3564



MANTOLAMA DA izoBOZZ TSE TEST RAPORLARI MEVCUT MUDUR?

Isıl İletkenlik Katsayısı – / 0.033 ile 0.039 aralığındadır.

Yangın Tepki sınıfı-TS EN 13823-2010 / Bs1d0

Standart Şartlardan Sapma-TS EN 1604 /%95 güven aralığında 

Çekme Mukavemeti -TS EN ISO 13494 2004

Hava Geçirgenliği TS 391 EN 9237 /198,5 (1/m2/sn)



MANTOLAMA DA izoBOZZ ÜRETİM KAPASİTESİ VE TEDARİK SÜRECİ 

Bozoğlu A.Ş. Olarak Uşak Organiz Sanayi bölgesinde 85.000 m2 kapalı alanda hizmet vermekteyiz.Her geçen gün artan talebe 

yetişebilmek adına makine hatlarımızı artırarak şu anda aylık bir milyon metrekare üretime sahip konuma geldik.

Tedarik sürecimiz bir hafta ile  onbeş gün arasında değişmektedir. 

Üretici Bozoğlu Tekstil A.Ş.dir.Türkiye ve Yurt dışı Tek Dağıtıcısı Biçer Proje İnş.Dek.San.ve Tic .Ltd.Şti.dir.

BOZOĞLU TEKSTİL  A.Ş.



MANTOLAMA DA izoBOZZ

10 mm 1000 gr/m2 izobozz polyester elyaf keçe  rulo    şeklindedir. 1 m x 15 m .1 rulo 15 m2 dir

15 mm 1000 gr/m2 izobozz polyester elyaf keçe  rulo    şeklindedir. 1 m x 15 m .1 rulo 15 m2 dir

20 mm 1500 gr/m2 izobozz polyester elyaf keçe  plaka  şeklindedir. 1 m x 3 m x 4 ad. 1 rulo 12  m2 dir



MANTOLAMA DA izoBOZZ
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izoBOZZ



izoBOZZ



izoBOZZ

SİNPAŞ METROLIFE PROJESİ

NİDA İNŞAAT BOMONTİ PARK

BATI YAPI COLLECT AVCILAR

ERSAŞ ALÜMİNYUM 

ENKA MOTORWAY SIRBIA

SANKO ENERJİ

ANADOLU SİNERJİ

ATİS ASFALT A.Ş.



MANTOLAMA DA izoBOZZ

Enerji Tasarrufu Sağlar mı?

Düşük ısı geçirgenliği sayesinde Katlar arası mantolama ile enerji tasarrufu sağlar...

İzobozz Nefes alabilen bir malzeme midir?

Izobozz açık hücreli yapısıyla betonun sürekli nefes almasını sağlayarak, yaşam konforunu arttır. İç hava kaliteniz 

hep yüksek olur.

İzobozz sağlıklı mıdır?

Ürünlerimizde kullandığımız ham madde OEKO-TEX (Bebek kıyafetlerinde olması gereken zorunluluk) belgesine 

uygundur.

Binaya ilave YÜK getirirmi?

Binanıza İlave statik yük getirmeyen, kullanım alanlarını artıran en etkili çözümdür.

İzobozz ısı yalıtımı yanında ses yalıtımı da yapar mı?

İzoBOZZ Isı yalıtımı yanında size ayrıca SES Yalıtımı da yapar. Hatta sizden gelen bildirimlere göre 

Beylikdüzü’nde izoBOZZ ile yapılan mantolama sonrası apartman sakinlerinin bölgede var olan Kargaların gittiğini 

düşündürecek kadar bir sessizliğe kavuşması onları çok şaşırtmıştır.

İzobozz kaç yılından beri uygulanmaktadır?

2009 yılından beri uygulama yapılmaktadır. Yaklaşık üç milyon metrekare uygulanmıştır. Bugüne kadar hiçbir 
şikayet bulunmamaktadır. %100 müşteri memnuniyetine sahip üründür.



MANTOLAMA DA izoBOZZ

İzobozz kullanırsam Enerji Kimlik Belgesi EKB alabilir miyim?

Evet. Enerji Kimlik Belgesi alabilirsiniz.

İzobozz pencere kenarlarına nasıl uygulanır?

Isı kaybının en çok yaşandığı yerlerden biri pencere kenarlarıdır. Buralar izoBOZZ ürünler ile kaplandıktan sonra fileli köşe profili 

ile kaplanmaktadır. Diğer mantolama malzemeleri bu uygulamayı yapamamaktadırlar.

İzobozz kullanmamızın ülkemize faydaları nelerdir?

Izobozz yerli malı olduğu için ithalatı azaltır. Yurtdışına döviz akışını engeller. Çünkü diğer alternatifler ithal ürünlerdir. %80 ‘e 

yakın bedeli yurtdışına gitmektedir.PET şişe toplayanlardan, elyaf haline getirilmesine ve izobozz haline gelinceye kadar olan 

süreçte binlerce vatandaşımıza istihdam sağlamaktadır. Yurtdışındaki ürünlerde ise istihdam birkaç kişi ile sınırlıdır. Izobozz

kullanımı ile Avrupa’nın lastik, kauçuk hurdalarının Türkiye gönderilmesini engellersiniz.

İzobozz'un ömrü nedir?

izoBOZZ ürünlerin bilinen ömrü 650 yıldır. Asla çürümez, bozulmazlar. Bina ömrü kadar malzeme garantisi veriyoruz.

İzobozz Depremde koruyucu etkisi var mi?

İzoBOZZ keçe basınç altında kopmaz ve parçalanmaz.Duvara yapıştırldığında araba camı gibi duvarın dağılmasını engeller. 

Depremde duvarlar ve tuğlalar izoBOZZ ürünlerin liflerinde asılı kalacağından dolayı size ilk şoku atlatacak süreyi kazandırırlar. 

Ayrıca kaçış yollarının açık kalmasını sağlarlar. Deprem sırasında binanın hareketliliğine de esnek yapısı sayesinde uyum 

sağlarlar.

İzobozz ürünlerde dübel kullanacak mıyım?

Ürünlerimizde dübel kullanılmamaktadır. Dübel kullanılmaması sayesinde ısı ve ses köprüleri oluşmayacaktır. Yaklaşık 3000 m2 

bir uygulamada 24.000 adet dübel kullanımı da gerçekleşmemiş olacaktır.

Yangın tepki sınıfı inşaat için yeterli mi?

TSE onaylı, Bs1d0 yangın tepki sınıfına sahip olup güvenle kullanılabilmektedir. Alev yürütmez, damlama yapmaz, zehirli gaz 

çıkarmaz. Günümüzde yangından ölümlerin %95 ‘inin zehirli gazdan dolayı bayılarak ve boğularak kaçamama sebebi ile 

olmaktadır. Ürünümüzde büyük bir yangında bile en azından kaçabilecek zindeliğe sahip olacaksınız.



MANTOLAMA DA izoBOZZ

İzobozz ürünlerde firem olur mu?
Hayır. Fire sıfıra yakındır.

İzobozz ürünler darbeye dirençli mi?
Evet.izoBOZZ ürünler darbelere karşı dirençlidir.4,5 ton baskıya dayanabilmektedirler.

İzobozz ürünler dolu,yağmur,fırtınadan etkilenir mi?

Hayır. Ürünlerimiz yüksek yapışma mukavemeti ve darbelere dayanımı nedeni ile doğa olaylarından etkilenmezler. Kopma, parçalanma, uçma 
gözükmez.

İzobozz eğimli ve girintili.çıkıntılı yüzeylerde uygulanabilir mi?
Evet. izoBOZZ ürünler eğimli yüzeylerde esnek yapısı ile çok rahat uygulanabilmektedir.

İzobozz üzerine söve uygulanabilir mi?
Evet. izoBOZZ ürünler üzerine söve uygulanabilmektedir.

İzobozz üzerine fuga uygulanabilir mi?
Hayır. izoBOZZ ürünler üzerine fuga yapılamamaktadır.

İzobozz üzerine taş,tuğla kaplama uygulanabilir mi?

Keçemiz kopmaz,parçalanmaz,mevcut duvarınıza çimento esaslı mantolama yapıştırma harcı ile yapıştırıldığında keçeyi duvardan sökmesi çok 
zordur.Keçe yapıştırıldıktan sonra file ve sıva uygulaması yapılıp, tuğla veya taş kaplama yapılabilir.(teknik bilgi için sorunuz

İzobozz nasıl kesilir?
Falçata,bıçak çok rahat kesmektedir.Fakat,büyük inşaatlarda özel kesim motorları kullanılmaktadır. Bu da işin hızlı ilerlemesini sağlar.

izoBOZZ’u başka nerelerde kullanabilirim?
Şap altı ,parke altı, boru izolasyonu, iç cephe yalıtım, teras yalıtım, tavan yalıtımı, karavan yalıtımı, tekne yalıtımı gibi birçok yerde kullabilirsiniz.

Teslimat hızlı mı?
Izobozz Ürünümüz Siparişden, 15 gün gibi çok kısa bir zamanda adresinize teslim edilmektedir.

Nerden temin edebilirim?
www.feltbimarket.com üzerinden veya 05053668813 no’lu telefon üzerinden ya da bayilerimiz üzerinden satın alabilirsiniz.

http://www.feltbimarket.com/


ŞAP ALTINDA izoBOZZ



MANTOLAMA DA izoBOZZ



Teşekkürler… 

feltbi.com Biçer Proje ve İnşaat Dekorasyon San. ve Tic. Ltd. Şti.
Halaskargazi Cad. No:72/8 Osmanbey, Şişli, İstanbul - Türkiye

90 212 291 31 03

info@feltbi.com
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