
Mimari Metal Paneller |Áin 3M
Tasarîm Rehberi

πn®aat sektörü için hızlı ve kolay uygulanabilen kalıcı çözümler



20 yîldan fazla bir zamandîr d¸nyanîn her yerindeki
m¸hendisler  burada gœsterilen t¸m nedenlerden dolayî
bir Áok y¸zeyde kalîcî birle∫me ve izolasyon iÁin
3M™VHB™ Bantlarînî œneriyorlar. Ve AvustralyaÖdan
BrezilyaÖya, Amerika Birle∫ik DevletleriÖnden |sviÁreÖye

kadar bu Áift taraflî akrilik kœp¸k bantlar in∫aat 
sektœr¸nde iÁ mekan uygulamalarî panel, profil ve
ÁerÁeve birle∫tirmeleri gibi aÁîk hava uygulamalarînî
geni∫letmeye devam ediyor.

3M™ VHB™ Tapes...

Estetik algîlayanîn
gœz¸ndedir.
• GerÁekte gœr¸nmez

birle∫tirme, y¸zeyleri dizayn
ve gœr¸n¸∫ iÁin p¸r¸zs¸z ve
temiz tutar.

• Etkili gœrsel kombinas-
yonlar iÁin kolaylîkla
uygulanabilen Áok Áe∫itli
materyallerden kullanîn.

3M™ VHB™ Bantlarî...d¸nya Áapînda kanîtlanmî∫ verimlilik, tasarîm,

• Kaplama • Kolon kapaklarî • Perde duvar panelleri • Tavan 

R¸zgara, sîcafia, sofiufia,
afiîrlîfia ve titre∫ime
dayanîklî.
• Statik ve dinamik y¸kler iÁin

perÁin, vida, kaynak ve
silikon yerine y¸ksek tutu∫
g¸c¸yle birle∫tirin.

• Elastiki œzellikleri ani
etkileri absorve eder.
R¸zgara, titre∫ime ve termal
yayîlmalara/ b¸z¸lmelere
kar∫î g¸venilir esneklik safilar.

• Y¸zeyleri kirden, sudan ve
kimyasal temizleyicilerden
korumak iÁin bo∫luklarî
doldurur.
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Panel ve aluminyum ÁerÁeve birle∫tirme



Tasarîm ve materyal
seÁeneklerini Áofialtîr.
• Uyumsuz materyalleri ve

pek Áok y¸zeyi birle∫tirin!
Bant bi-metalik a∫înmayî
œnler.

• Daha az afiîrlîk ve daha ince
substratlar kullanîn.

• Pek Áok boyali ve toz
kaplamalî y¸zeyleri ve
akrilik ve polikarbonat gibi
birle∫tirilmesi zor plastikleri
birle∫tirin.

esneklik ve g¸venilirlik

sistemleri • Gœlgelikler • Dekoratif metal tirizler • Ve daha fazlasî...

Kolayca temizleyin

Ve 3M™ VHB™ Bant uygulayîn

Aluminyum profili ACM panele birle∫tirme.

Zamandan, paradan ve
i∫ g¸c¸nden tasarruf
etmek iÁin yapî∫tîrîcî
kolayca uygulanîr.
• PSA (Basînca duyarlî

yapî∫tîrîcî) kuruma zamanî
veya fiksturize olmaksîzîn
birle∫ir.

• Delme, vidalama, kaynak,
temizleme gibi s¸reÁlere
gerek kalmaz.

• Kullanîm kolaylîfiî; minimum
y¸zey hazîrlîfiî ile metal, cam
ve pek Áok plastifii birle∫tirin.
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Bakîr tirizi ACM panele birle∫tirir



Walt Disney Konser Salonu, 
Los Angeles, CA, ABD
Mimar: Frank O. Gehry
Perde Duvar: Permasteelisa, 2003
Panel ve ÁerÁeve birle∫tirmesi

Plaza Centenário, 
Sao Paulo, Brazil

Mimar: Carlos Bratke, 1995
Aluminyum profillerin ACM

panellere birle∫tirilmesi.

Binalarîn etrafînda ve d¸nyanîn Áevresinde.

3M™ VHB™ BantAluminyum
Profil

ACM

3M™

VHB™

Bant

Aluminyum 
bina

Aluminyum 
Panel

Paslanmaz çelik
delikli kaplama

Çelik
L-Kiri®

3M™

VHB™

Bant
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Price Waterhouse,
Mexico City, Meksika
|n∫aat: Salvador Diaz
Dupont, 2001
Aluminyum panel â
ÁerÁeve birle∫tirme



.. Sanat ve |n∫aat sektœr¸nde verimlilik iÁin yapî∫tîrîcî teknolojisi 

Kompozit panel

3M™

VHB™

Bant

Aluminyum 

3M™

VHB™

Bant

Perde Duvar

3M™ VHB™ Bant

Panel

Aluminyum 
Panel

3M™ VHB™

Bant

Paslanmaz
çelik perde
duvar

Ekstrude edilmi®
aluminyum yatay klips

Yatay ek yeri

3M™ VHB™

Bant

Paslan-
maz çelik
perde
duvar

Ekstrude
edilmi®
aluminyum
dikey klips

Dikey ek yeri

©erit Çıta
(dikey ek
yeri)

Toronto Bell Binasî, 
Toronto, ONT, Kanada

2000
Delikli paslanmaz Áelik levha â

L-kiri∫ birle∫mesi
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Shaffner Binasî, 
St. Joseph, MI, ABD

Mimar: Shaffner ve Associates, 1986
Aluminyum kompozit panellerin aluminyum

ÁerÁevelere birle∫tirilmesi.

Temasek Kulesi, 
Singapur
Mimar: Architects 61, 1985
Aluminyum panellerin perde 
duvar panellere birle∫tirilmesi

Aluminyum
çerçeve



Adelaide Kongre Merkezi,
G¸ney Avustralya
Mimar: Woods Bagot
ile Skidmore,
Owings & Merrill, 2001
Aluminyum kompozit
panelin galvanize
ÁerÁeveyle birle∫tirilmesi

Dearborn Merkezi, 
Chicago, IL, ABD
‹retici: 
Copper Sales Una-Clad, 2003
Panellerin dî∫ metal trim
kaplamalara birle∫tirilmesi

3M™

VHB™

Bant

Kompozit
materyal
tabela paneli

Profil

3M™ VHB™

Bant

Panel

Kaplama dı® yüzeyi

|Á ve dî∫ mekanlarda y¸ksek tutu∫ g¸c¸ 
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OÖHare Havaalanî, 
Chicago, IL, ABD

Mimar: Custom Products of Southgate, CA,
1987

Aynalî kompozit tavan panellerinin asma
ÁerÁeveye birle∫tirilmesi.

Jurong Batî Telefon Kambiyosu, Singapur
ACM panellerin Áîtalara birle∫tirilmesi

3M™

VHB™

Bant

Aynalı
tavan panel

Çelik
çerçeve

ÇıtaL 
çubußun
kutulara
perçinlen-
mesi

3M™

VHB™

Bant

Kıvrık kenarlı
ACM panel

ve uzun s¸ren dayanîklîlîk
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BankBoston, 
Sao Paulo, Brezilya
Mimar: Skidmore,
Owings & Merrill ve
Julio Neves
ortaklîfiî, 2002
Paslanmaz Áelik
panellerin 
aluminyum 
tabla 
birle∫tirilmesi

Jumeirah Beach Hotel,
Dubai, BAE
Perde duvar dizaynî:
Schmidlin AG, 1998
Aluminyum panellerin Áelik
Áîtalarla birle∫tirilmesi ACM

Çelik 

3M™

VHB™

Bant

D¸z veya 
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Tamedia Binasî, 
Zurih, |sviÁre

Cephe tasarîmî: Soder AG, 2001
Cam basamaklarîn  lake Áelik

ÁerÁevelere birle∫tirilmesi

Boyanmı®
Çelik

3M™ VHB™

Bant (®effaf)

Cam



Fortaleza Havaalanî, 
Fortaleza, Brezilya

Mimar: Claudio Silva, 1997
Paslanmaz Áelik panellerin Áelik

ÁerÁevelere birle∫tirilmesi

Samsung Tîp Merkezi,
Seul, G¸ney Kore
Mimar: Samoo Mimar ve M¸hendisleri, 1995
Aluminyum Áîtalarîn aluminyum panellere birle∫tirilmesi

Boyanmı®
aluminyum
panelAluminyum

çerçeve

3M™

VHB™

Bant

Aluminum
çıta

Paslanmaz 
çelik panel

Aluminyum
Tabla

3M™

VHB™

Bant

3M™

VHB™

Bant

Paslanmaz çelik
panel

kîvrîmlî pek Áok maddenin kalîcî birle∫mesi iÁin kolayca uygulanîr
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Çelik yapı



Teknik bilgi

A.  Yapîsal Performans Testleri

Mimari metal panellerin birle∫tirilmesinde
kullanîlan 3M™VHB™Bantlarî |n∫aat
Ara∫tîrma LabratuarîÖnda (Miami FL) yapîsal
performans testinden geÁmi∫tir.
1524mmx2438mm ebatîndaki yarî dairesel
ÁerÁeve ve ¸Á Átadan olu∫an her panel
aluminyum veya ACM tabakaya sadece VHB
bant kullanarak birle∫tirildi. Testler ASTM
E330 ÜSabit Hava BasînÁ Farkîyla Dî∫ Camlar,
Perde Duvarlar ve Kapîlarîn Yapîsal
Performansî  Standart Test MetoduÖ na gœre
uygulandîá. Paneller 335 KPH hîzîndaki bir
r¸zgarîn g¸c¸ne kar∫îlîk gelen 5,7kPa basînca
dayanîklîlîk gœsterdi. Paneller ve sertle∫tirici
parÁalar bile sœzkonusu yapay sert r¸zgar etkisi
kar∫îsînda geÁici deformasyona ufirarken; VHB
Bantlarî m¸kemmel bir performans sergilediler.

VHB Bantlar kullanîlarak olu∫turulan Áift katlî
panel setleri Áevresel olmayan îsî ve yapîsal
performans testlerine tabi tutuldu. Paneller sœz
konusu belirli test konfigurasyonlarî iÁerisinde
temin edilebilen en uÁ îsî seviyeleri olan -29 ∞C
îsî 2,9kPa basînca kadar pozitif ve negatif
basînca; 32 ∞C ortam sîcaklîfiî ve 66 ∞C dî∫ hava
îsîsî testlerinden geÁti. Sonraki ara∫tîrmalar
VHB Bantlarînîn Áok y¸ksek îsîlarda bu basînÁ
seviyelerine dayanîklî oldufiunu ve her ¸Á test
îsîsînda da panellerin ve Áîtalarîn bantlar
¸zerinde y¸ksek baskî olu∫turmasîna rafimen;
y¸ksek performans sergilediklerini gœsterdi.

VHB Bantlarî ile biraraya getirilerek dizayn
edilen bir ba∫ka aluminyum panel |n∫aat ve
M¸hendislik (Avusturalya) CSIRO |n∫aat
Bœl¸m¸ tarafîndan AS2047 ÑBinalarda
PencerelerÖ e gœre test edildi. Paneller 7,0 kPa
ya kadar kademeli basînca tabi tutulmu∫ ve
hiÁbir ba∫arîsîzlîk gœr¸lmedi.Bu basînÁ oranî
ortalama 390 kPa lîk bir r¸zgar hîzîyla e∫
defierdir.

B.  Kasîrga Etkisi ve 
Devirli BasînÁ Testi

VHB Bantlarî ile birle∫tirilen mimari metal
paneller kasîrga ve difier y¸ksek g¸Áte
r¸zgarlara kar∫î dayanabilme kapasitelerinin
belirlenmesi amacîyla darbe ve devirli basînÁ
testine tabi tutuldu. Bu testler aynî zamanda
Yapî Ara∫tîrma LabratuarîÖnda (Miami, FL)
da uygulandî. Etki testleri dayanîksîz binalar
iÁin en nadir r¸zgar alanî sînîflandîrmasî
kullanîlarak ASTM E1996 ÜDî∫ Camlar, Perde
Duvarlar, Kapîlar ve Panjurlarîn Performansî
iÁin Standart Spesifikasyonlarîá na uyumludur.
Paneller, ÁerÁeve ve Áîtalar ¸zerinde afiîr
zararlar ile  sonuÁlanan denemelerde VHB
Bantlar hîzlî bir ∫ekilde tutunmayî ve hatta
yayîlarak her iki p¸r¸zl¸ zemin ile temasînî
korumayî ba∫armî∫tîr.

Aynî panellere Dade Country Specification
PA-203 tarafîndan geli∫tirilen, ASTM E1886
iÁerisinde safilanan ÜDarbelerden Etkilenmi∫ ve
Devirli BasînÁ Defii∫kenlerine maruz kalmî∫
Dî∫ Camlarîn, Perde Duvarlarîn, Kapîlarîn ve
Panjurlarîn Performansî iÁin Standart Test
Methoduá uygulandî. Bu testler (pozitif ve
negatif r¸zgar yœnlerinde) bina panelleri
¸zerinde 1,9 kPa dizayn baskîsî kullanîlarak
toplamda 1,342 baskî devri ile sonuÁlanmî∫tîr.
Test sonrasîndaki kontroller VHB Bantlarînîn
yapî∫kanlîk kaybî olmadan Áîtalar ile tam temas
safiladîfiînî gœstermi∫tir. Daha sonra 2,9 kPa lîk
yapî dizayn basîncî uygulanarak ek 1,342 devir
ile dœng¸sel baskî serisi tekrarlandî. |ki VHB
Bandî devirli basîncîn ardîndan Áîtalar ile tam
temas kurabilmi∫ ve kasîrga testlerinde de
m¸kemmel performans sergilemi∫tir.

C.  Yanmazlîk Testleri

Aluminyum parÁalarîn arasîna yerle∫tirilen
Áe∫itli VHB Bantlarî (mimari metal panel
uygulamalarîna benzerlik gœsteren) Warrington
Ara∫tîrma Merkezi (|ngiltere) tarafîndan
yanmazlîk performanslarînî œlÁmek amacîyla
|ngiliz Standartlarî 476/6 Ü‹r¸nler iÁin Ate∫
Yayîlmasî iÁin Test Y¸ntemiá ve 476/7
ÜMateryaller iÁin Alevin Y¸zey Yayîlmasî
Testiá ne gœre test edildiler. Alevin y¸zey
yayîlmasî gerÁekle∫memi∫ ¸r¸nler 0 Sînîf y¸zey
ko∫ullarînî kar∫îlamî∫tîr.

Benzer bir yapîda kullanîlan farklî bir VHB
Bandî; CSR Concord Ara∫tîrma & Geli∫tirme
Merkezi (Avustralya) tarafîndan AS 1530 III
ÜMaddelerin Erken Yanma Riski ÷zellifiiá ne
gœre test edilmi∫tir. Elde edilen sonuÁlar;

Tutu∫maya Yatkînlîk: 0
Alev Yayîlîmî: 0
Isî Yayîlîmî: 0
Duman ‹retimi: 0

D.  Dî∫ Ortam Dayanîmî

VHB Bantlarla yapîlan birle∫tirmeler Arizona,
Florida, Minnesota ve JaponyaÖda VHB
Bantlarîn uzun dœnem dî∫ ortam dayanîklîlîklarî
ile ilgili veri toplamak iÁin dî∫ ortam ko∫ullarîna
maruz bîrakîldî. Testler 5 yîl gerÁek hava
ko∫ullarîna maruz kaldîktan sonra tam yapî∫ma
g¸c¸n¸ korumu∫ ve bu noktada testler
sonuÁlandîrîlmî∫tîr.

VHB Bantlar ile yapîlan birle∫tirmeler sîcaklîk,
nem ve yofiunla∫tîrîlmî∫ UV î∫înî gibi gerÁek dî∫
hava ko∫ullarînîn benzeri ortamlarda sayîsîz
hîzlandîrîlmî∫ ya∫landîrma testlerine maruz
bîrakîlmî∫tîr. ÷rnefiin, Áekme testinde oldufiu
gibi, testler gœstermi∫tir ki VHB Bandîn
yapî∫ma g¸c¸ bu zor ko∫ullara 7000 saat maruz
kaldîktan sonra bile ilk performansînî
korumaktadîr.

E.  Solvent Dayanîmî

Test sonuÁlarî yakît, alkol, yapî∫kan gidericiler,
zayîf asitler ve zayîf bazlar gibi Áok Áe∫itli
solventlerin sîÁramasî veya kaza sonucu temas
sonrasînda VHB bantlarîn yapî∫ma
performansîna etkisi olmadîfiînî gœstermi∫tir.

F.  Yapî∫tîrîcî ÷zellikleri

VHB Bantlar birÁok metal, cam, plastik,
kompozit ve boyalî y¸zeyler gibi Áe∫itli
y¸zeyleri yapî∫tîrmada idealdir. VHB Bant
ailesi iÁerisindeki her ¸r¸n farklî tipteki
maddelere yapî∫ma œzellifii gibi spesifik
œzelliklere sahiptir. Spesifik bir VHB bandîn
œzel bir uygulamaya uygun olup olmadîfiîna
karar vermek iÁin gerÁek y¸zeylerde yapî∫ma
testi yapîlmalîdîr.

G.  Silikona Uygunluk

VHB Bantlarî ASTM C1087 ÜYapîsal
Macunlama Sistemlerinde Kullanîlan
Aksesuarlarla Sîvî Uygulanan |zolasyon
Malzemelrine Uygunlufiun Belirlenmesi iÁin
Standart Test Yœntemiá ne gœre Áe∫itli defii∫ik
silikon izolasyon malzemelerine uygunluk iÁin
test edilmi∫tir. SonuÁlar VHB Bantlarîn
farkedilir renk defii∫imi ve cam y¸zeylere
yapî∫ma kaybî olmadan silikon izolasyon
malzemelerle kullanîlmak iÁin uygun oldufiunu
gœstermi∫tir.

H.  |zolasyon

3M™ VHB™ Bantlarî neme kar∫î m¸kemmel
izolasyon safilarlar. Aynî zamanda benzemeyen
metaller arasînda galvanik paslanmaya kar∫î m¸
kemmel bir bariyer olu∫tururlar.

Sadece VHB Bantlarla tutturulan yarî dairesel
ÁerÁeveli mimari metal paneller Yapî Ara∫tîrma
LaboratuarîÖnda (Miami, FL) ASTM E331
ÜSabit Hava BasînÁ Farkîyla Dî∫ Camlara,
Tepecamlarîna, Kapîlara ve Perde Duvarlara
Su N¸fuzu iÁin Standart Test Yœntemiá ne
uygun olarak sîzdîrmazlîk testinden geÁirildi.
SonuÁlar gœsterdi ki, VHB Bantlar su n¸fuzuna
kar∫î m¸kemmel bir izolasyon safilîyor.
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I.  Tasarîmîn ÷nemi

Statik Y¸kler - Farklî uygulamalar iÁin hangi
¸r¸n¸m¸z¸n kullanîlacafiîna dair bilgi iÁin 3M
Teknik Danî∫manlarîna ba∫vurunuz.

Dinamik Y¸kler - Farklî uygulamalar iÁin hangi
¸r¸n¸m¸z¸n kullanîlacafiîna dair bilgi iÁin 3M
Teknik Danî∫manlarîna ba∫vurunuz.

Termal Genle∫me / B¸z¸lme - VHB Bantlar
birle∫tirilen iki y¸zey birbirlerine oranla
b¸z¸lme ve genle∫me gœsterdiklerinde Áok iyi
performans gœsterirler. VHB Bantlarî kendi
orijinal kalînlîklarînîn 3 katîna kadar farklî
kopma hareketini tolere edebilirler.

Bant Kalînlîfiî - Belirli bir uygulama iÁin
optimum VHB Bant kalînlîfiî y¸zeylere birlikte
uygulanan aplikasyon basîncînîn sayîsî kadar
y¸zeylerin œlÁ¸s¸ne, sertlifiine ve d¸zl¸fi¸ne
gœre defii∫ir. Genelde, daha kalîn bantlar
y¸zeyler arasînda daha fazla uygunsuzluk ve
farklî termal yayîlmaya dayanîklîdîrlar ve daha
iyi temas ve izolasyon safilarlar.

J.  Difier Referanslar

Yukarîdaki teknik bilgiler in∫aat sektœr¸nde
kullanîlan VHB Bantlar hakkînda sadece kîsa
bir œzet bilgi nitelifiindedir. Daha fazla teknik
bilgi ve danî∫manlîk iÁin 3M yetkililerine
ba∫vurunuz.

K.  ÷nemli Not

Panel tasarîmî, y¸zey hazîrlîfiî, seÁilmi∫ VHB
Bant ve spesifik yapîsal ko∫ullar gibi, mimari
metal panel uygulamalarîyla ilgili detaylar
VHB Bantlarîn kullanîmînî ve performansînî
etkileyebilir. Bu nedenle, VHB Bantlar
kullanîcî tarafîndan, œzellikle de ekstrem Áevre
ko∫ullarînda kullanmayî amaÁlîyorsa spesifik bir
VHB Bandîn œzel bir amaca uygun olarak ve
kullanîcînîn uygulama yœntemine bafilî olarak
gerÁek kullanîm ko∫ullarînda, kullanîlacak
y¸zeylerde defierlendirilmelidir.

L.  Garanti

Mimari metal paneller iÁin 3M™ VHB™
Bantlar birle∫tirilmesi iÁin ihtiyaÁ duyulan
g¸c¸ safilarlar.
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3M T¸rkiye
End¸striyel Bantlar ve Yapî∫tîrîcîlar Bœl¸m¸
Nispetiye Cad. Akmerkez B3 Blok 
Kat: 4-5-6
34340 Etiler, |STANBUL
Tel: 0212 3507777
Fax: 0212 2821741
Website: www.3M.com.tr
E-mail: innovation.tr@mmm.com PE-BE-SB-27

Finisaj, maskeleme ve metal y¸zey korumasî

Yapîsal Yapî∫tîrîcîlarî kullanarak birle∫tirme Yœntemleri

3M™ VHB™ BantÖla birle∫tirmenin yanîsîra, 3M End¸striyel teknolojiler size finisajda, maskelemede ve mimari metal
y¸zeylerin korunmasînda da Áœz¸mler sunuyor. 

Adliswil Kapalî Y¸zme Havuzu

3M™ DP810 karma yapî∫tîrîcî ve 3M™ 4664 akrilik kœp¸k birle∫tirme
bandî karî∫îmî. 3M den en son yenilik. Sîrlî camdan yapîlan cephe
elemanlarî aluminyum dirsek profillere birle∫tirildi. Bu t¸r bir karî∫îm
maksimum y¸k ta∫îma kapasitesi safilar, gœr¸nmezdir ve aynî zamanda
¸retim ve kurulum iÁin ekonomiktir.

3M A∫îndîrîcî Sistemler:
3M Ñ in geni∫ non-woven a∫îndîrîcî ¸r¸n
yelpazesi iÁinden, herhengi bir metalin Áapak
alma, harmanlama veya finisaj i∫lemi iÁin
ihtiyacîmîza uygun ola tekerlekleri ve diskleri
bulabilirsiniz. Bu size kolay uygulam kolaylîfiî
ve d¸∫¸k maliyet safilar.

3M™ Maskeleme Bantlarî: 
Bu geni∫ seri ile herhangi bir boya
yœnteminin ¸retkenlifii ve kalite ∫artlarînî
kar∫îlamak iÁin tutma g¸c¸, keskin boya
kenarlarî, sîcaklîk dayanîmî ve temiz
kaldîrma seÁenekleriniz var.

3Mô Y¸zey Koruma Filmleri:
|∫lem sîrasînda, ta∫îmada ve kurulumda
metal y¸zeyleri korumak iÁin 3M™ Polietilen
Filmleri size birÁok durumun ∫artlarînî
kar∫îlayacak defii∫ik yapî∫ma g¸c¸ ve
sœk¸lebilirlik kombinasyonlarî sunuyor.

Sînîrlî ‹r¸n Garantileri
3MÖin ¸r¸n garantisi, 3MÖin œnerdifii prosed¸re uygun olmayan; uygulamada kullanîm hatalarîndan, ¸r¸n¸ saklamada yapîlan hatalardan
kaynaklanan sorunlarî kapsamaz.
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