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TEBLİĞ 

YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (89/106/EEC) KAPSAMINDA, YAPI MALZEMELERİNİN YANGINA 
Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: 

TEPKİ SINIFLARINA VE YAPI ELEMANLARININ YANGINA DAYANIKLILIĞINA DAİR TEBLİĞİN 
DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ 

(TEBLİĞ NO: YİG/2007-4) 
  
                MADDE 1 – (1) 29/7/2004 tarihli ve 25537 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği 

(89/106/EEC) Kapsamında, Yapı Malzemelerinin Yangına Tepki Sınıflarına ve Yapı Elemanlarının Yangına Dayanıklılığına 

Dair Tebliğin (Tebliğ No: TAU/2004-001) 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası, 2006/213/EC ve 2006/673/EC sayılı Komisyon 

Kararlarının dahil edilmesi amacıyla aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve EK-6 nın Tablo 2 si değiştirilerek Tablo 9 ve 10 ilave 

edilmiştir. 
                "Belirli Yapı Malzemelerinin Yangına Tepki Performans Sınıflarını Ortaya Koyan 2003/593/EC ve 2006/673/EC 

sayılı Komisyon Kararı ile değişik 2003/43/EC sayılı, 2005/610/EC sayılı ve 2006/213/EC sayılı AB Komisyon Kararları 

kapsamında verilen listeler, EK-6’da yer alan tablolarda duyurulmaktadır. Bu yapı malzemeleri için test edilmelerine gerek 

duyulmadan, EK-6’da yer alan tablolarda belirtilen şartlar dahilinde söz konusu tablolarda beyan edilmiş olan yangına tepki 

sınıfları kullanılabilir." 
                MADDE 2 – (1) Aynı Tebliğin 8 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bölüm eklenmiştir. 

“DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Çatı ve Çatı Kaplamalarının Dış Yangın Performansı 

MADDE 9 – 2005/823/EC sayılı AB Komisyonu Kararı ile değişik, 2001/1671/EC sayılı Çatı ve Çatı Kaplamalarının 

Dış Yangın Performanslarının Sınıflamalarına ilişkin AB Komisyonu Kararı’nda ortaya konan sınıflarla ilgili açıklama ve 

tablolar Ek-7’de verilmektedir. Söz konusu sınıfların belirlenmesinde kullanılan kriterler de tablo içeriğinde belirtilen 

standarda tâbidir. 
Ek Test İhtiyacı Olmayan Malzemeler 
Madde 10 – Bu Tebliğ Ek-7’de belirlenen sınıflar arasından BROOF sınıfına girmek üzere, 2001/671/EC sayılı AB 

Komisyonu Kararı ile değişik, 2000/553/EC sayılı Yangına Katkı Sağlamayan BROOF Sınıfı Malzemelere Ait Ürünlerin 

Listesini Ortaya Koyan AB Komisyonu Kararı kapsamında verilen liste Ek-8’de duyurulmaktadır. Bu malzemeler için Ek-

8’de belirtilen şartlar dahilinde, test edilmelerine gerek duyulmadan BROOF sınıfı beyanında bulunulabilir. 
Ek 8’de ortaya konan BROOF sınıfı çatı malzemelerinin, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin 

İkinci Kısmında belirtilen uçucu yanar parçalara ve ısı radyasyonuna dayanıklı çatı elemanlarından olduğu kabul edilir. 
Çatı ve Çatı Kaplamalarına ait belirli ürünlerin Dış Yangın Performans Sınıflarını Ortaya Koyan 2005/403/EC 

sayılı ve 2006/600/EC sayılı AB Komisyon Kararları kapsamında verilen listeler, EK-8’de yer alan tablolarda 

duyurulmaktadır. Bu ürünler için test edilmelerine gerek duyulmadan, EK-8’de yer alan tablolarda belirtilen şartlar dahilinde 

söz konusu tablolarda beyan edilmiş olan Dış Yangın Performans Sınıfları kullanılabilir." 
                MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
                MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bayındırlık ve İskân Bakanı yürütür. 
  
  
  

EK – 6 
  
“2006/673/EC sayılı Komisyon Kararı ile değişik 2003/43/EC sayılı Belirli Yapı Malzemelerinin Yangına Tepki Performans 
Sınıflarını Ortaya Koyan AB Komisyon Kararı Eki 
  

Tablo 2 
Alçı Panel Levha Malzemelerin Yangına Tepki Performans Sınıfları(1) 

  
Alçı panel Nominal Alçı  Tabaka Kağıt Alt bileşen (Alt Sınıf(2) 



levha panel 
kalınlığı 

(mm) 
Yoğunluk 
(kg/m3) 

Yangına 
tepki sınıfı 

gramajı(1) 
(g/m2) 

yüzey) (Döşeme 
malzemeleri 

dışında) 

TS EN 
520'ye 
uygun 
(delikli 
panel 
levhalar 
hariç) 

≥ 6,5 < 
9,5 ≥ 800 

A1 

≤ 220 
≥ 400 
kg/m3yoğunluklu 
ahşap esaslı 
herhangi ürün 
veya en az A2-s1, 
d0 herhangi bir 
ürün 

A2-s1, d0 

> 220 ≤ 320 B-s1,d0 

≥ 9,5 ≥ 600 

≤ 220 

≥ 400 
kg/m3yoğunluklu 
ahşap esaslı 
herhangi ürün 
veya en az A2-
s1, d0 herhangi 
bir ürün veya 
1nolu metoda 
göre montajı 
yapılmış en az 
E-d2 sınıfı 
yalıtım 
malzemesi 

A2-s1, d0 

> 220 ≤ 320 B-s1,d0 

(1) TS 3122 EN ISO 536  e göre belirlenmiş ve %5 den fazla organik katkı maddesi içermeyen 
(2) 2000/147/EC sayılı Komisyon Kararının Eki Tablo 1’de (Bu Tebliğ Ek-1, Tablo 1) belirtilen sınıflar 

  
Not: Montaj ve Bağlantı 
Alçı panel levhalar ( aşağıda – alçı levhalar ) aşağıdaki üç yöntemden birisi kullanılarak sabitlenmeli yada takılmalıdır. 

Yöntem 1 - Destekleyici alt strüktüre mekanik sabitleme 
Alçı levhalar veya (çok katmanlı sistem olması halinde) en azından levhaların en dış tabakası, (EN 11195 de 
detaylandırılmış bileşenlerden imal edilmiş) bir metal alt strüktüre, veya (TS EN 336 ve ENV 1995-5 e uygun) bir ahşap 
alt strüktüre mekanik olarak sabitlenmelidir. 
Alt strüktür, destekleyici elemanları sadece bir yönde sağladığı zaman, destekleyici elemanlar arasındaki en fazla uzaklık 
panellerin kalınlığının 50 katı bir mesafeyi aşmamalıdır. 
Alt strüktür iki yönde destekleyici elemanlar içerdiği zaman, her iki yöndeki destekleyici elemanlar arasındaki en fazla 
uzaklık panellerin kalınlığının 100 katı bir mesafeyi aşmamalıdır. 
Mekanik sabitleyiciler vida veya çivi olmalıdır; bunlar, merkezleri her destekleyici elemanın uzunluğu boyunca 300 mm 
mesafeyi geçmeyecek şekilde panel kalınlığı boyunca alt strüktürün içine sabitlenmelidir. 
Alçı panellerin arkasında bir hava boşluğu veya bir yalıtım malzemesi olabilir. Alt bileşen; 
(a) Alçı panellerin ≥ 6,5 ve < 9,5 nominal kalınlık ve ≥ 800 kg/m3 tabaka yoğunluğu olması durumunda ≥ 400 
kg/m3yoğunluklu ahşap esaslı herhangi ürün veya en az A2-s1, d0 herhangi bir ürün, veya 
(b) Alçı panellerin ≥ 9,5 nominal kalınlık ve ≥ 600 kg/m3 tabaka yoğunluğu olması durumunda ≥ 400 kg/m 3 yoğunluklu 
ahşap esaslı herhangi ürün veya en az A2-s1, d0 herhangi bir ürün, veya 
(c) Alçı panellerin ≥ 9,5 nominal kalınlık ve ≥ 600 kg/m3 tabaka yoğunluğu olması durumunda en az E-d2 sınıfı yalıtım 
malzemesi. 
Bitişik alçı paneller arasındaki her birleşim, ≤ 4 mm. genişliğinde bir boşluğa sahip olacaktır. Bu hüküm, birleşim 
doğrudan destekleyici bir alt strüktür eleman tarafından desteklenmiş olup olmadığı ve bu birleşimin derz malzemesi ile 
doldurulmuş olup olmadığı dikkate alınmadan tüm birleşimler için uygulanacaktır (Diğer birleşimler boş kalabilir). 
Destekleyici alt strüktür bir eleman tarafından desteklenmeyen ve >1mm. genişliğinde bir boşluğa sahip olan, bitişik alçı 
paneller arasındaki her birleşimin (a) ve (b) durumunda, TS EN 13963 de belirlenmiş derz dolgu macunları ile tamamen 
doldurulmalıdır. 
(c) durumunda bitişik alçı paneller arasındaki tüm derzler, TS EN 13963 de belirlenmiş derz dolgu macunları ile 
tamamen doldurulmalıdır. 
Yöntem  2 - Destekleyici katı ahşap esaslı alt yüzeye mekanik sabitleme 
Alçı paneller, ≥ 400 kg/m3 yoğunluğunda Destekleyici katı ahşap esaslı alt strüktüre mekanik olarak sabitlenmelidir. 
Alçı panel ile alt yüzey arasında boşluk bulunmamalıdır. 
Mekanik sabitleme vida, zımba ve çivi ile olmalıdır. Mekanik sabitleyiciler arasındaki mesafe, yukarıda 
1. metodda verilmiş kurallara uygun olmalıdır. 
Bitişik alçı paneller arasındaki her birleşim ≤4 mm genişliğinde hava boşluğuna sahip olmalıdır. 
Bunun yanısıra dolgusuz kalabilir. 
Yöntem 3 – Katı  bir alt yüzeye mekanik sabitleme veya yapıştırma  (kuru kaplama sistemi) 
Alçı paneller, yangına tepki sınıflandırılmasında sınıfı en az A2-s1,d0 olan sert bir alt yüzeye doğrudan sabitlenmelidir. 
Alçı paneller vida veya çivi kullanılarak alçı panelin kalınlığı boyunca katı alt yüzeyin içine sabitlenebilir veya TS EN 



14496 da belirlenmiş alçı bazlı yapıştırıcı harç kullanılarak alt katmana yapıştırılabilir. 
Vida veya çivi ile sabitleme veya yapıştırıcı harç kullanımının her iki durumunda da konumlandırılmaları yatay ve düşey 
merkezlerde en fazla 600 mm olmalıdır. 
Bitişik alçı paneller arasındaki her birleşim dolgusuz kalabilir.” 

  
  
 “2006/213/EC sayılı Belirli Yapı Malzemelerinin Yangına Tepki Performans Sınıflarını Ortaya Koyan AB Komisyon 
Kararı Eki 
  

Tablo 9 
Ahşap Yer Döşemelerin Yangına Tepki Performans Sınıfları 

Malzeme (1), (7) Ürün Özellikleri (4) En az ortalama 
yoğunluk(5) (kg/m3) 

En az kalınlık 
(mm) 

Nihai kullanım 
koşulları 

Döşemeler için 
sınıf(3) 

Ahşap Yer 
Döşemesi ve 
Parke 

Yüzeyi kaplanmış, 
meşe veya kayın 
masif yer döşemesi 

Kayın : 680 
Meşe : 650 8 

Alt yüzeye 
yapıştırma(6) 

Cfl – s1 Yüzeyi kaplanmış 
meşe, kayın veya 
ladin masif yer 
döşemesi 

Kayın : 680 
Meşe : 650 
Ladin : 450 20 

Altı hava 
boşlukluya da 
boşluksuz 

Yukarıda 
belirtilenlerin dışında 
kalan ve yüzeyi 
kaplanmış masif 
ahşap yer döşemesi 

390 
8 Altı hava 

boşluksuz 
Dfl – s1 

20 
Altı hava 
boşluksuz 

Ahşap parke Üst tabakası en az 5 
mm meşe olan ve 
yüzeyi kaplanmış çok 
tabakalı parke 

650 
(üst tabaka) 

10 
Alt yüzeye 
yapıştırma(6) 

Cfl – s1 
14(2) 

Altı hava 
boşlukluya da 
boşluksuz 

Yukarıda 
belirtilenlerin dışında 
kalan ve yüzeyi 
kaplanmış çok 
tabakalı parke 500 

8 
Alt yüzeye 
yapıştırma 

Dfl – s1 10 Altı hava 
boşluksuz 

14(2) 
Altı hava 
boşlukluya da 
boşluksuz 

Ahşap Kaplama 
Yer Döşemesi 

Yüzeyi Kaplanmış 
Ahşap Kaplama Yer 
Döşemesi 

800 6(2) 
Altı hava 
boşluksuz Dfl – s1 

(1) EN ISO 9239-1’e göre, en az yoğunluğu 400 kg/m3 ve en az D-s2, d0 sınıfı bir yüzey üstüne veya altında bir hava 
boşluğu olacak şekilde monte edilir, 
(2) Ahşap kaplamalı yer döşemeleri ve 14 mm ve daha fazla kalınlıkta parke ürünler için, hava boşluksuz uygulamalarda en 
az E sınıfı ve en fazla 3 mm kalınlığında dış tabaka uygulanabilir,  
(3) 2000/147/EC sayılı Komisyon Kararı Eki Tablo 2’de (Bu Tebliğ Ek-1, Tablo 2) sağlanan sınıflar olarak 
(4) Yüzey kaplaması tip ve miktar olarak, 50-100 g/m2 akrilik, poliüretan veya sabun ve 20-60 g/m2 yağ içerir. 
(5) TS EN 13238 e uygun şartlarda (%50 RH, 230C), 
(6) Alt yüzey en az A2-s1, d0, 
(7) Ayrıca merdiven basamaklarına uygulanır. 

  
  

Tablo 10 
Masif Ahşap Panel ve Kaplamaların Yangına Tepki Performans Sınıfları 

Malzeme(11) Ürün Özellikleri 
(5) 

En az ortalama 
yoğunluk(6) 
(kg/m3) 

En az kalınlık, 
toplam/En az(7) 
(mm) 

Nihai kullanım 
koşulları(4) 

Sınıf(3) 

Panel ve 
Kaplama(1)  

Profilli yüzey 
olsun veya 
olmaksızın ve 
lamba zıvana 
olsun veya 
olmaksızın ahşap 
parçası 

390 
9/6 

Arkasında kapalı 
hava boşluğu ile 
veya hava boşluğu 
olmaksızın 
  
  

D-s2,d2 

12/8 D-s2,d0 

Panel ve 
Kaplama(2)  

Profilli yüzey 
olsun veya 
olmaksızın ve 
lamba zıvana 
olsun veya 
olmaksızın ahşap 
parçası 

390 

9/6 
Arkasında ≤20mm 
açık hava boşluğu 
ile 

D-s2,d0 
18/2 

Arkasında açık 
hava boşluğu olsun 
veya hava boşluğu 
olmaksızın 

Ahşap şerit Bir destekleyici 390 18 Tüm kenarlarından D-s2,d0 



elemanlar(8) çerçeve üzerine 
monte edilmiş(9)  

açık hava ile 
çevrili(10) 

(1) Mekanik olarak ahşap çubuklardan destek çerçevesi üzerine, arkası kapalı boşluklu veya buhar kesici olsun yada 
olmasın, en az E sınıfı selülozik yalıtım malzemeli bir bileşen veya en az 10 kg/m3 yoğunluğunda, A2-s1d0 bir bileşenle 
doldurulmuş şekilde monte edilir, 
(2) Mekanik olarak ahşap çubuklardan destek çerçevesi üzerine monte edilen, arkasında açık hava boşluğu olsun ya da 
olmasın. Ahşap ürün açık derzler olmaksızın montajı yapılacak şekilde tasarlanmalıdır. 
(3) 2000/147/EC sayılı komisyon kararı Eki Tablo –1 de (Bu tebliğ Ek-1, Tablo-1) sağlanan sınıflar. 
(4) Ürünün arkasındaki açık hava boşluğu, havalandırma olasılığını içerebilir (kapalı bir hava boşluğunun benzeri bir 
havalandırmayı içermemesi gibi). Hava boşluğunun arkasındaki bileşen sınıfı en az A2-s1d0 ve yoğunluğu en az 10 
kg/m3olmalıdır. En fazla 20 mm kapalı hava boşluğu arkasında ve düşey ahşap parçalı alt bileşenin sınıfı en az D-s2do 
olabilir.  
(5) Birleşimler, her tip birleşimi içerir, örneğin düz birleşme, lamba-zıvana ve oluklu, 
(6) TS EN 13238’e uygun şartlarda, 
(7) Aşağıda şekil a da gösterildiği gibi, panelin maruz kalan yüzey profilinin alanı, düzlem alanının %20 sinden fazla 
olmamalı, veya eğer maruz kalan ve kalmayan yüzeyleri ölçülmüşse %25 den fazla olmamalıdır. Düz birleşme de (uc uca 
birleşme) derz ara yüzlerinde geniş kalınlık uygulanır. 
(8) Dikdörtgen ahşap parçaların, yuvarlatılmış köşeli olsun ya da olmasın, bir destek çerçeve üzerine yatay veya düşey 
montajı yapılmış ve her kenarından hava ile çevrelenmiş, esas olarak, iç ve dış uygulamaların  her ikisinde de, diğer yapı 
elemanlarına yakın kullanılan, 
(9) Maruz kalan en büyük alan (dikdörtgen ahşap parçaları ve destekleyici çerçevenin tüm yüzeyleri) toplam düzlem 
alanının %110’undan fazla olamaz, bkz. Şekil b. 
(10) Ahşap şerit elemana (destekleyici çerçevesi hariç) 100 mm.den daha yakın olan diğer yapı elemanları, en az A2-s1d0 
sınıfı, 100-300 mm mesafede en az B-s1 d0 sınıfı ve 300 mm den daha fazla mesafede en az D-s2d0 sınıfıdır, 
(11) Ayrıca merdiven basamaklarına uygulanır. 

  
  
  
  
  
  
  
  

 
                                                                                                                                                                                      ” 
  
  
  
  

“EK – 7 
  
2005/823/EC sayılı AB Komisyonu Kararı ile değişik, 2001/1671/EC sayılı Çatı ve Çatı Kaplamalarının Dış Yangın 
Performanslarının Sınıflamalarına ilişkin AB Komisyonu Kararı’nda ortaya konan sınıflar 



  
Aşağıda tabloda verilen sınıflandırma için TS ENV 1187:2002’nin içerdiği standart esas alınmıştır. Bu standart çeşitli yangın 
tehlike senaryolarını karşılayan dört farklı test metodunu içermektedir. Test metotları arasında doğrudan bir ilişki 
olmadığından dolayı bunlar arasındaki sınıflandırmada genel kabul edilebilir bir hiyerarşi yoktur. 
  
TS ENV 1187:2002 ve daha sonrasındaki geliştirilmiş versiyonları uygulanacaktır. Geliştirilmiş versiyonları olarak bu 
standardın TS EN veya TS ENV versiyonlarının yeni revizyon/tadilleri de dahildir. 
  
Semboller 
  
Sınıflandırma, aşağıda yer alan dört test metoduna göre belirlenmiştir. 
- TS ENV 1187:2002 test 1 : XROOF (t1),              (t1)   =  tek başına yanan parçacık olduğu  zaman (Burning brand alone), 
- TS ENV 1187:2002 test 2 : XROOF (t2),              (t2)   =  yanan parçacık+rüzgar olduğu zaman (Burning brand + wind), 
- TS ENV 1187:2002 test 3 : XROOF (t3),              (t3)   =  yanan parçacık +rüzgar+ışıma olduğu zaman 

(Burning brand + wind+ radiation), 
- TS ENV 1187:2002 test 4 : XROOF (t4),              (t4) = yanan parçacık +rüzgar+tamamlayıcı ısı kaynağı olduğu zaman 

(Burning brand + wind + suplemantary radiant heat). 
  
TE: Dış yangın yayılma kritik zamanı (critical external fire spread time) 
TP: Yangının nüfuzu için kritik zaman (critical time to fire penetration) 
  
  
  
  
Tablo 1. Çatılar/Çatı Kaplamaları İçin Dış Yangın Performans Sınıfları(*) 

Test Metodu Sınıf Sınıflandırma Kriteri 
TS ENV 
1187:2002 
test 1 

BROOF (t1) Aşağıdaki tüm şartlar sağlanmalıdır. 
— yukarıya doğru iç ve dış yangın yayılması < 0,700 m, 
—aşağıya doğru iç ve dış yangın yayılması < 0,600 m, 
— iç ve dış en fazla yanma boyu< 0,800 m, 
— yangına maruz kalan bölgeden düşen yanan malzemeler(parçalar veya 
döküntüler) olmadığında, 
— çatı strüktürüne nüfuz eden yanan/kızgın parçacıklar olmadığında, 
— çatı içinden geçen 2,5 × 10–5 m2 ‘den büyük tek açıklık olmadığında, 
— çatı içinden geçen tüm açıklıkların toplamı< 4,5 × 10–3 m2, 
— yanal yangın yayılımı ölçüm alanının kenarlarına ulaşmadığında, 
— içten tutuşma olmadığında, 
— çatıda, yatayda, iç ve dış, yangın yayılımının maksimum çapı  < 0,200 m. 

FROOF (t1) Belirlenen bir performans değeri yoktur 
TS ENV 1187:2002 
test 2 

BROOF (t2) 2 m/s ve 4 m/s rüzgar hızında her iki test serisi için: 
— çatı ve alt katmanlarının ortalama hasar boyu ≤ 0,550 m, 
— çatı ve alt katmanlarının en fazla hasar boyu ≤ 0,800 m, 

FROOF (t2) Belirlenen bir performans değeri yoktur 
TS ENV 1187:2002 
test 3 

BROOF (t3) TE ≥ 30 dakika ve TP ≥ 30 dakika 
CROOF (t3) TE ≥ 10 dakika ve TP ≥ 15 dakika 
DROOF (t3) TP > 5 dakika 
FROOF (t3) Belirlenen bir performans değeri yoktur 

TS ENV 1187:2002 
test 4 

BROOF (t4) Aşağıdaki tüm şartlar sağlanmalıdır. 
-    1 saat süresinde çatı sistemine nüfuz edilemez 
-    Ön testte, test alevinin geri çekilmesinden sonra,  numunenin yanması< 5 dakika 
-    Ön testte,yanma bölgesinden itibaren alev yayılımı <0,38 m 

CROOF (t4) Aşağıdaki tüm şartlar sağlanmalıdır. 
-    30 dakika süresinde çatı sistemine nufuz edilemez 
-    Ön testte, test alevinin geri çekilmesinden sonra,  numunenin yanması< 5 dakika 
-    Ön testte, testinde,yanma bölgesinden itibaren alev yayılımı <0,38 m 

DROOF (t4) Aşağıdaki tüm şartlar sağlanmalıdır. 
-    30 dakika süresinde çatı sistemine nüfuz edilir ama ön yangın testinde nüfuz 

edemez. 
-    Ön testte, test alevinin geri çekilmesinden sonra,  numunenin yanması< 5 dakika 
-    Ön testte, yanma bölgesinden itibaren alev yayılımı <0,38 m 

EROOF (t4) Aşağıdaki tüm şartlar sağlanmalıdır. 
-    30 dakika zarfında çatı sistemine nüfuz edilir ama ön alev 

testinde nufuzedemez. 
-    alev yayılımı kontrolsüzdür. 

FROOF (t4) Belirlenen bir performans değeri yoktur 
(*) Numunenin alt yüzeyinden damlamaya dikkat edilmelidir, herhangi bir mekanik arızada ve oyuklarda herhangi bir 
gelişmede, “x” son eki eklenerek test esnasında bunlardan bir veya daha fazlasının oluşmuş olduğu bildirilir. İlave olarak, 
test sırasında ürünün eğimine bağlı olarak, EXT.F harfleri “yassı veya düz” olduğunu ve EXT.S ise “eğimli” olduğunu 
belirtmesi için eklenecektir. 

” 



  
  
  

“EK – 8 
2001/1671/EC sayılı AB Komisyonu Kararı ile değişik, 2000/553/EC sayılı Yangına Katkı Sağlamayan BROOF Sınıfı 
Malzemelere Ait Ürünlerin Listesini Ortaya Koyan AB Komisyonu Kararı Eki 
  
Genel Durumlar 
  
Çatı kaplaması terimi, çatı teşkilinde en üst tabakayı oluşturan ürünü tanımlamak için kullanılır. 
  
Düzenlemeler, dışarıdan bir yangına maruz kalan çatı kaplamasının performansı ile ilgilidir (Çoğunlukla “dış yangın 
performansı” özelliği olarak refere edilir). 
  
Tasarım ve uygulamanın eksiksiz yapılmasında, test edilmesine gerek olmadan “dış yangın performansı” özelliklerinin tüm 
gereksinimlerini karşılayan çatı örtüsü malzemeleri veya çatılar aşağıdaki listede verilmiştir. Bu gibi malzeme/ürünler, test 
edilmelerine gerek kalmadan Ek-7 Tablo 1’de yer  alan BROOF sınıfını karşıladığı kabul edilir 
  
Semboller 
PCS : Brüt kalori değeri 
  
  

Tablo 1 
Test edilmesine gerek olmadan “Dış yangın performansı” performans özelliklerinin tüm gereksinimlerini karşılayan 
BROOF çatı örtüsü malzeme veya çatılar 
Arduvazlar: Doğal arduvazlar, suni arduvazlar 96/603/EC no.lu komisyon kararı sınırlamalarına uygun 
Kiremitler: Taş, beton, kil, seramik, veya çelik çatı 
kiremitleri 

96/603/EC sınırlamalarına uygun. 
Herhangi dış kaplamasının inorganik olması veya PCS (Brüt 
Kalori Değeri) <= 4MJ/m2 veya kütlesinin <= 200 g/m² 
olması 

Çimento esaslı elyaflı levhalar: 
Düz ve profilli tabakalar, 
Arduvazlar 

96/603/EC sınırlamalarına uygun 
veya PCS (Brüt Kalori Değeri) <= 4MJ/m2 olması 

Profilli metal tabakalar: alüminyum, alüminyum alaşım, 
bakır, bakır alaşım, çinko, çinko alaşım, kaplanmamış çelik, 
paslanmaz çelik, galvanize çelik, halka sac kaplanmış 
çelik,vitrifiye emaye çelik 

Kalınlık ≥0.4 mm, Herhangi bir dış kaplamasının inorganik 
olması veya PCS (Brüt Kalori Değeri) <= 4MJ/m2 veya 
kütlesinin ≤ 200 g/m² olması 

Yassı metal tabakalar: alüminyum, alüminyum alaşım, 
bakır, bakır alaşım, çinko, çinko alaşım, kaplanmamış çelik, 
paslanmaz çelik, galvanize çelik, halka sac kaplanmış 
çelik,vitrifiye emaye çelik 

Kalınlık ≥ 0,4 mm, 
Herhangi dış kaplamasının inorganik olması veya PCS (Brüt 
Kalori Değeri) ≤ 4.0 MJ/m² veya kütlesinin ≤ 200 g/m² 
olması gerekir.) 

Normal kullanımda yan sütunda listelen inorganik örtülerle 
tamamen kaplanması amaçlanan malzemeler 

En az 50 mm kalınlığında veya ≥80 kg/m2 kütlede 
gevşekserimli çakıl (agrega büyüklüğü en az 4 mm en fazla 
32 mm), 
En az 30 mm. kalınlığında kum/çimento şap, En az 40 mm. 
kalınlığında dökme suni taş veya mineral tabanlar 

  
  
2005/403/EC sayılı Çatı ve Çatı Kaplamalarına ait belirli ürünlerin Dış Yangın Performans Sınıflarını Ortaya Koyan 
AB Komisyon Kararı Eki 
  

Tablo 2 
Plastisol kaplı çelik çatı levhalarının dış yangın performans sınıfları 
Ürün Sınıf (1) 

Plastisol kaplı çelik çatı levhaları 
Aşağıda verilen şartlarda ve tek bir katmana veya aşağıda detayı verildiği şekliyle yapıya 
bütünleşik bir çatı sistemine dahil olduğu taktirde 

BROOF(t1) 
BROOF(t2) 
BROOF(t3) 

(1)  2001/671/EC Kararı eki tabloda sağlanan sınıflar (Bu Tebliğ Ek 7, Tablo 1). 
  

TS EN 14782 ve TS EN 14783’e göre, profil çelik levhalar, düz çelik levhalar veya boyalı galvanize veya kurşun-alüminyum 
alaşımı kaplı çelik panellerden oluşan, metal kalınlığı ≥ 0,40mm olup dış (yüzü) organik kaplamalı ve tercihen ters (iç) yüzü  
de organik kaplamalı. Dış kaplama, nominal kuru film kalınlığı en fazla 0,200 mm, PCS’si (brüt kalori değeri) 8,0 MJ/m2’den 
büyük olmayan ve kuru kütlesi en fazla 330 gr/m2 olan, sıvı uygulanan plastisol boyadır. Ters yüz organik kaplaması 
(varsa)PCS’si 4,0 MJ/ m2’den büyük olmayacak ve maksimum kuru kütlesi 200 gr/m2 olacaktır. 

Çatı levhaları 

  
Tek-katman çatı sistemleri

  

, yangına tepki sınıfı A2-s1,d0 veya daha iyi olan (sürekli veya hassas destek raylı) bir destek 
yapısının üzerindeki yalıtılmamış tek bir tabakadan oluşur. 

Yapıyla bütünleşik çatı sistemi, Plastisol kaplı çelik çatı levhaları, destek yapısı yangına tepki sınıfı A2-s1, d0 veya daha iyi 
olan ve levhanın hemen altında yangına tepki sınıfı A2-s1, d0 veya daha iyi olan bir tecrit bulunan yapıyla bütünleşik takımın 
dış katmanını oluşturur. Bu yalıtım TS 901-1 EN 13162’ye uygun çıplak mineral yün olacak ve cam elyaf şiltenin minimum 
özgül ağırlığı 10 kg/m3 (nominal reçine muhtevası ağırlık olarak en fazla %5) ve kalınlığı ≥ 80mm veya özgül ağırlığı en az 
25 kg/m3 (nominal reçine muhtevası ağırlık olarak en fazla %3,5) ve kalınlığı ≥ 80mm olan taş yünü olacaktır. 



  
Üst levhanın birleşimler
-          trapezoidal profil levha – kenar hatları en az bir bini yeri üst üste getirilmeli ve uç hatları en az 100mm; 

i olması halinde bunlar aşağıdaki gibi olacaktır: 

-          sinüzoidal oluklu levha – kenar hatları en az bir buçuk hadve üst üste getirilmeli ve uç hatları en az 100mm; 
-          düz levha / panel – kenar hatları ve uç hatları en az 100mm; 
-          dişli dikişli (kenet) sistemler – kenar hat birleşimleri üst üste getirilen dişlerin veya kepli düşey dikişleri, levhalar 

arasında sürekli yakın teması temin etmeye yeterli ve su geçirmez bir birleşim temin etmeli ve uygun olduğu hallerde 
kenar birleşimleri en az 100mm üst üste gelmelidir. 

  
Derz dolguları

  

, nominal özgül ağırlığı 1500 - 1700 kg/m3 olan, kesintisiz bir şekilde üst üste birleştirilmiş bölgeye 45 gr/m 
oranıyla uygulanan bütil-mastik veya benzeridir. 

Sabitleyiciler

  

, çatı levhalarının destek yapısına yeterli metal mekanik sabitleyiciler ile, çatı yapısının 
yapısal stabilitesini temin amacıyla sabitlenmesi ve ek mekanik sabitleyiciler kullanmak suretiyle levhalar arasında sürekli 
yakın temas ve su geçirmez birleşimler temin etmek amacıyla kullanılır. 

  
  
  
2006/600/EC sayılı Çatı ve Çatı Kaplamalarına ait belirli ürünlerin Dış Yangın Performans Sınıflarını Ortaya Koyan 
AB Komisyon Kararı Eki 
  

Tablo 3 
Çift kabuklu metal yüzlü sandviç çatı panellerinin dış yangın performans sınıfları 
Malzeme (1) Ürün Özellikleri En az yoğunlukta çekirdek 

malzeme 
Sınıf (2) 

Çatılar için çelik, paslanmaz 
çelik veya alüminyum yüzlü 
sandviç paneller 

EN 14509 (1) a uygun olarak PUR 35 kg/m3 
veya 
MW (lamel) 80 kg/m3 
veya 
MW (levha genişliğinin 
tamamı) 110 kg/m3 

B ROOF (t1) 
  
B ROOF (t2) 
  
B ROOF (t3) 

(1)     Profilli bir dış metal yüzeyli panelin bileşiminde; 
-    Çelik ve paslanmaz çelik yüzeyler için en az 0,4 mm kalınlık, 
-    Alüminyum yüzeyler için en az 0,9 mm kalınlık, 
-    İki panel arasındaki her boyuna birleşiminde, dış metal yüzeyin bindirmesi tepe (başlık) boyunca uzatılır ve başlığın 

karşı yüzünün en az 15 mm ve ya tepede asılı metal bir bağlantı derzi boyunca, 
-    İki panel arasındaki her enine (çapraz) birleşimde, dış metal yüzlerin bindirmesi en az 75 mm, 
-    Nem koruyucu kaplama, ortalama kuru film tabakası kalınlığı 0,200 mm, PCS değeri 8,0 Mj/m2 den büyük olmayan 

ve kuru kütlesi en fazla 300 g/m2 olan sıvı uygulanan PVC boyadan meydana gelir. 
-    TS EN 13501-1’e göre, kenar koruyucusu olmaksızın, yangına tepki sınıflandırılması en az D-s3d0 

(2)     2001/671/EC Kararı eki tabloda sağlanan sınıflar olarak (Bu Tebliğ Ek 7, Tablo 1), 
  
Kullanılan Semboller, PUR=poliüretan, MW=mineral yün, PVC= polivinilklorür, PCS= Brüt kalori değeri 
                                                                                                                                                                                                     ” 

  
 

  
 


