
 

 

 
 

SCSTOR –  POLİÜRETAN DOLGULU ALUMİNYUM PALETLERLE 
ÜRETİLEN PANJUR ŞARTNAMESİ  

 

A.  ÜRETİCİ FİRM A KALİTE BELGELERİ  
 

1.  Panjur üret ic is i  f i rmanın ISO 9001 kal i te  güvence belges i o lmal ıdır .  
2.  Panjur üret ic is i  f i rmanın TSE uygunluk belgesi o lmal ıdır .  

 

B. GENEL TANIM 
 

3.  Panjur palet ler in in b i rb ir ine,  üzer ler indek i özel kanal lar  aracı l ığ ıyla geçir i lmes i 
suret iyle oluşturu lan palet grubunun her ik i  yanından tapala r tak ı larak 
sabi t lendik ten  sonra çel ik  askı lar la boruya tut turu lup , duvara montaj ı  yapı lan u 
kanal l ı  d ikme prof i l ler i  iç inde hareket i  i le  panelin boru üzer ine sarı larak açı l ıp 
kapandığı s is tem.  Küçük ö lçülü s is temler panjur,  büyük ö lçülü s istemler  kepenk 
o larak adlandır ı l ı r .  

 
C. PALET ÖZELLİKLERİ  

 
4.  Panjur palet ler i ,  ro l l forming yöntemi i le  imal  edi lm iş  olmalıdır .  
5.  Pol iüretan dolgulu a lüminyum panjur palet ler  aşağıda ver i len  yüksek l ik lerde 

bel ir t i len geniş l ik  ve et ka lın lığına sahip o lmalıdır .  
 

Palet   
adı  

Palet  yüksekl iği 
(mm) 

Palet genişl iği  
(mm) 

Et kal ınlığı (mm)  

SL 39 39,2 8,2 0,28 

SL 55 55 12,5 0,55 

SL 77 76,9 18,5 0,46 

 
6.  Panjur pol iüretan dolgulu palet ler i  ISO 3582 normuna uygun yanmaya karşı  

dayanık l ı l ık  gösteren özel  pol iüretan dolgusu o lmalıdır .  
7.  Pol iüretan dolgusunun CFC içermeyen, küf lenmeye, böcek ve bakter i lere karşı 

koruma özel l iğ i  o lmal ıdır .  
8.  SP80 ve ROLL-PLUS, polyamid i le raf ine edi lm iş, yüksek kal i te l i  pol iüretan’a 

dayanık l ı  sürtünmeye direnç gösteren boya sistemi kul lanı lmalıdır .  
9.  Palet ler in üst yüz kaplaması,  b iç imlendir i lm iş polyamid s is temi, a l t  boya + saydam 

kaplama olacak şek i lde 30μm kalın lık ta yarı  mat o lmal ıdır .  
10.  Palet ler in a l t ( İç)  yüz kaplaması,  yarı  saydam polyester ,  mevcut pol iüretan 

çeş it ler i  ve yapış tır ıcı lara yapışma özel l ik l i  4  μm kalın lık ta o lmalıdı r .  
11.  Malzeme alaşım değer ler i ,  EN 573-3, TS 138 EN 10001‘e uygun o lmalıdır .  
12.  Mekanik  özel l ik ler ,  EN 1396 ‘a uygun olmalıdır .  
13.  Boyut to lerans lar ı  EN 485 -4’e uygun o lmalıdır .  
14.  Palet ler in kaplama özel l ik ler i  Avrupa yapı k imyasal lar ı  ECCA normlarından;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Kaplama kal ın l ığı  ECCA T1 

Par lak l ık   ECCA T2 

Renk Fark ı  ECCA T3 

Kalem Ser t l iğ i   ECCA T4 

Hızl ı  deformasyona direnç  ECCA T5 

Yapışma özel l iğ i  ECCA T6 

Kat lanmada çat lamaya dayanma direnc i  ECCA T7 

Solvent ler le ovma test i  ECCA T11 

Korozyona dayanma test ler i  ECCA T19 

 
uygun olmal ıdır .  
 

15.  Palet boyut lar ına göre ,  pol iüretan dolgulu aluminyum palet ler in m 2  ağır l ık lar ı  
aşağıda bel i r t i ld iğ i g ib i o lmal ıdır .  

 

Palet adı  
m 2  

ağır l ık lar ı  

SL 39 2,8 kg 

SL 55 3,8 kg 

SL 77 5 kg 

 
16.  Aşağıdak i renk lerde o labi lmel id ir .  

 

   RAL 9016 RAL 8014 RAL 9006 RAL 6005 RAL 1019 

RAL 7038 RAL 7016 RAL 9010 RAL 1015 RAL 8016 

Koyu Ahşap  Bronz Maun Ahşap  Açık  Bej  Alt ınmeşe  

 
17.  Ekstrüzyon  palet ler ,  alt  parçalar ,  kutu lar ve d ikmeler s tandar t Ral 9016  -  9006  -  

8014 –  7016 -  8003 renk lerde o labi lmel i  ve ops iyonel o larak RAL kata loğundak i  
renk lere boyanabi lmel i  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

  DONANIM ;  
 

18.  Seçi len Prof i l  t ip ine a it  azami genişl ik ,  yüksek l ik  ve a lan  değer ler i  aşağıda 
ver i len değer lerden az o lmamalıdır .  

 

Prof il  adı  
Azami Genişl ik  

(mm) 
Azami Yükseklik  

(mm) 
Azami Alan      (m2 )  

SL 39 2200 2000 5 

SL 55 3600 2200 9.2 

SL 77 5000 3500 17.5 

 
19. Panjur  paletlerinden oluşturulan panelin boruya montajı için sistem boyutuna uygun kalınlıkta ve 

uzunlukta yarıklı veya vida ile de takılabilen çelik askı kullanım aralığı 50 cm’den daha geniş 
olmamalıdır. 

20. Sistem üreticisi 39 cm sarım çapı ve 6 m genişliğe kadar  kutu ve yan kapak verebilmeli, daha büyük 
boyutlarda özel uygulamalar yapabilmelidir.  

21. SC-39 paletler ile 21 mm derinlik, 53.2 mm genişlik ve 1.1 mm et kalınlığında   dikmeli u profili 
kullanılmalıdır. 

SC-55, paletler ile 27.7 mm derinlik, 75 mm genişlik ve 1.4 mm et kalınlığında   dikmeli u profili 
kullanılmalıdır. 
SC-77 paletler ile 35 mm derinlik, 90 mm genişlik ve 1.8 mm et kalınlığında   dikmeli u profili 
kullanılmalıdır. 

22. Sistemin çelik aksamı galvanizli olmalıdır. 
23. Paletlerin birbirine montajı için her palete uygun plastik tapa zımba ile sıkıca sabitlenmelidir. 
24. Sisteme opsiyonel sürgü, kilitli sürgü, blok kilit sistemleri  uygulanabilmelidir. 
25. Panjur paletlerinin dikmeli U profillerine sürtmeden dikme içinde kolay hareket edebilmesi için 

dikmeli U başı veya dikmeli U makarası kullanılmalıdır. 
26. Panjur paletlerine boyutlarına uygun alt parça (etek profili) en az 1.1 mm et kalınlığında olmalıdır. 
27. Sistem üreticisi opsiyonel mekanizma seçeneklerini; otomatik makaralı manuel, redüktörlü manuel, 

motor mekanizmalı, redüktörlü motor mekanizmalı  olarak sunabilmelidir. 
28. Motorlu mekanizmalar için panjur üreticisi ayrı bir şartname ile sorgulanmalıdır. 

 

  SIZDIRMAZLIK ;  
 

29. Dikme iç yanaklarında, sistemin sürtünmesini ve sesini azaltacak ve panel yüzeyi ile dikme arasının 
pislik tutmasını engelleyecek kıl fitil olmalıdır. 

30. Sarmal sistemin paneli ile zemin arasında, panel alt parça profiline sızdırmazlığı sağlayıcı kauçuk 
boru fitil takılmalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


