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G-Ext
Exterior Decorative Panels



GENTAȘ ÇEVRE PERFORMANSLARININ GELİȘİMİ İÇİN 
OPERASYONEL ÖNLEMLER
“GENTAȘ” laminatların üretim süreci çevre temasına uyarlanmıștır.
Yeni ve kesin düzenlemeler, çevresel performansların sürekli gelișimini sağlamak için kabul 
edilmiștir. 
Havanın ve suyun temizliği, üretim departmanı alanında etkili bir șekilde korunmaktadır.
Emprenye ve laminat üretim makinelerinden çıkan tüm gazlar, özel bir buhar kazanı içerisinde 
emilmekte ve yok edilmektedir. Bu önemli süreç, teknik departmanımız tarafından kontrol 
edilmekte ve yetkililerce   periyodik olarak denetlenmektedir.
Üretim așaması sonucu ortaya çıkan atıklar fabrika alanında kontrollü bir șekilde 
ișlenmektedir.
GENTAȘ’ın çevreye gösterdiği özenin diğer bir etkisi olarak, laminatların üretimi için kullanılan 
hammaddelerin tümü sadece ISO belgesine sahip tedarikçilerden ve kraft kağıtlar yalnızca 
FSC sertifikalı üreticilerden satın alınmaktadır.
Kraft kâğıdımız, önemli bir oranda (yaklașık %20) geri dönüștürülmüș kâğıt içermektedir ve 
dekoratif kağıtlarımız așağıda belirtilen maddelerin hiçbirini içermemektedir:
- Kadmiyum
- Krom Hekzavalan
- Kurșun
- Civa
- Polibromlu Bifenil (PBB)
- Polibromlu Difenil Eter (PBDE)
GENTAȘ, ihtiyaç duyulan en iyi çevresel performansları sağlamak için gereken tüm ișlemleri 
uygulamaya devam etmekten kaçınmayacaktır.

We are a             certified  laminate producer.

We contribute to the naturality of the earth with the quality 
of our products.
FSC has certified that our laminates are manufactured 
from the sustainably managed resources and submitted 
for your use.

HIGH PRESSURE LAMINATES

ÇEVRESEL BİLDİRİ / ENVIRONMENTAL DECLARATION

Ürünlerimizin kalitesine, doğaya saygımızı ekledik.
Laminat ürünlerimizin, sürdürülebilir biçimde
yönetilen kaynaklardan üretildiği ve
kullanımınıza sunulduğu, FSC
tarafından onaylandı.

Dünya’nın            sertifikasına sahip laminat
üreticileri arasındayız.

OPERATIONAL MEASURES FOR
IMPROVEMENT OF ENVIRONMENTAL
THE PERFORMANCES
The production process of Gentas Laminates is
environmentally friendly.
The purity of air and water is efficiently protected in
the production area.
All the gases exhaled from impregnation line and production
presses are absorbed and eliminated in a special steam boiler.
This significant process is controlled by our Technical Manager
and supervised by government authorities.
The residues resulting from the production are efficiently treated
in the factory area.
Another worth-stressing point showing GENTAS’ care for environment is that all the raw material 
used for the laminates are purchased only from suppliers who are in possession of ISO 9002 and 
kraft papers only from FSC certificated producers.
Our kraft paper contains a significant percentage of recycled paper (around 20%) besides our 
decorative papers do not contain any of the following materials:
- Cadmium 
- Chrome Hexavalent 
- Lead 
- Mercury 
- Polybrominated Biphenils (PBB) 
- Polybrominated Diphenylether (PBDE) 
No efforts will be spared by GENTAS to continue the implementation of all the necessary actions 
to achieve the best environmental performances needed.



G-Ext® dıș cephe dekoratif panelleri, emprenye ișlemine tabi tutulmuș kraft kağıdı ve 
EBC (Electron Beam Cure) ișlemi yapılmıș dekor kağıtlarının, yüksek basınç ve sıcaklık 
altında preslenmesi ile üretilir.

Dıș cephe dekoratif panelleri diğer malzemelerden ayıran en önemli farklılık, ileri teknoloji 
yüzey özellikleridir. Değișik hava șartlarına ve iklim değișikliklerine karșı dayanımı, UV 
ıșınlarına karșı yüzeyi ve rengini koruma özelliği, kolay temizlenebilir olması, yangın 
geciktirici olması ve zehirli gaz çıkartmaması bu teknolojik yüzeyin özelliklerindendir.

• G-Ext® dıș cephe dekoratif paneller düzgün ve gözeneksiz yüzeyi sayesinde 
kirlenmeyi geciktirir.

• Kolay temizlemeye imkân sağlar.

• Yanmayı geciktirici özelliğe sahiptir.

• Yangın sırasında erimez, ateș damlaları olușturmaz, kolay alev almaz, patlamaz, zehirli 
gaz çıkartmaz.

• Darbe ve mekaniksel basınçlara karșı dayanımı çok yüksektir.

• Asbest – Klorit – Toksit maddeler içermez.

• Eğilme, bükülme ve çizilmelere mukavimdir.

• Așınma ve çatlamaya yüksek direnç gösterir.

• Teknik özellikleri ve dayanıklılığı bakımından ekonomik ve uygundur.

• Kolay ișlenebilir, kesilip ebatlanabilir, delinebilir ve kolayca șekillendirilebilir.

• Rutubete ve buhara karșı yüksek dayanım sağlar. Atmosferden kaynaklı kimyevi 
maddelerden etkilenmez.

• Uzun ömürlüdür.

Yüzey Özellikleri

The most remarkable feature distinguishing G-Ext® exterior decorative panels from 
others is the advanced technology surface characteristics. Resistance to different 
weather conditions and climate changes, surface and colour protection against UV 
rays, easy clean, fire retardant feature and not releasing poisonous gas are the 
important characteristics of this surface. 

What makes G-Ext® exterior surface decorative panels extremely distinguished in 
terms of similar products is the proof of these surface characteristics data via high 
quality scores obtained during the tests performed by world’s leading certifying 
institutions. 

• G-Ext® Exterior Decorative Panels stays clean for a long time thanks to its smooth, 
non porous and even surface. 

• Enables easy cleaning.

• Fire retardant.

• Does not melt during the fire, form fire drops, burst into flames and explode easily, 
and release poisonous gases.

• It is extremely durable against impact and mechanic pressure.

• Does not include asbestos – chloride and toxic materials

• It has a feature that recovers easily after impacts.

• It is highly endurable to corrosion and cracking.

• It is economic and convenient in terms of technical features and endurance.

• It can be easily processed, cut, sized, drilled and formed.

• Longlived. It is highly durable against humidity and vapor.

Surface Characteristics

Darbelere 
dayanıklıdır

Resistant against 
impacts

Çizilmeye
dayanıklıdır

Resistant against 
scratches

Kimyasallara 
dayananıkldır

Resistant against 
chemicals

Yüksek ısı ve yangına 
dayananıkldır

Resistant against 
high temperature and 

fire

UV ıșınlarına 
dayanıklıdır

Resistant against 
UV rays

Neme
dayanıklıdır

Resistant against 
humudity

Kolay temizlenir
Easy to clean
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The Requirements For Transportation, Storage and Cutting of the 
Compact Panels

1. Take care of the weight and pallet height when carrying the compact panels by a 
forklift. (See Figure A).

2. The compact panels should be orderly stored horizontal to a straight floor, or if 
possible in a shelf-like arrangement on the straight fixed supports and supporting 
panels. Otherwise, there could be some physical changes in the product composition as 
to adversely affect the product quality and performance. (See Figure B).

3. The strap on the panels carried onto a straight floor should be opened to release the 
product. If there is a protective foil on the compact panels, transport the compact panels 
with the protective foil thereon till they are installed on site. Remove the foil within 
maximum 24 hours after application. (See Figure C).

4. The compact panels should be stored with any necessary actions taken to protect 
them against water, moisture and direct sunlight. In cases where they are to be waited 
and stored in a manner exposed to such weather conditions as rain, snow, etc., the 
product quality could be adversely affected. (See Figure D).

5. On the compact panels shipped on palettes exist a protective plastic cover (the 
compact panels should never be allowed to get contact with any cardboard or other 
paper based materials). When a compact panel is taken from the stock on palettes, the 
protective cover again should  be carefully placed on the stacked compact panels in the 
same manner. (See Figure E).

6. Be sure that the storage place has an ambient temperature and relative humidity of 18 
to 25 °C and 50 to 65% respectively. Some problems on the product quality could be 
experienced when it goes beyond these limits.

Compact Panellerin Taşıma, Depolama ve Kesim Şartları

1. Compact panellerin forklift ile tașınması esnasında ağırlığa ve palet yüksekliğine dikkat 
ediniz. (Bkz. Șekil A)

2. Compact paneller, düz bir yatay zemin üzerinde, zemine yatay olarak ya da mümkünse 
raf düzeni șeklinde düz, sabit destekler ve destekleyici paneller üzerinde düzgün bir 
șekilde depolanmalıdır. Aksi takdirde ürünün yapısında, depolandığı yere bağlı olarak 
form değișikliği olabilmekte bu da ürünün kalite ve performansını olumsuz yönde 
etkileyebilmektedir. (Bkz. Șekil B)

3. Düz bir zemine tașınan panellerin üzerinde bulunan çemberin açılarak ürünün 
rahatlaması sağlanmalıdır. Compact panellerin yüzeyinde koruyucu folyo olduğu 
durumlarda, paneller yerine monte edilene kadar koruyucu folyo ile tașıyınız. Uygulama 
ișlemi bittikten sonra en geç 24 saat içersinde folyoyu sökünüz. (Bkz Șekil C)

4. Compact panellerin sudan, rutubetten ve doğrudan güneș ıșığından korunacak 
biçimde depolanması gerekmektedir. Yağmur, kar, rüzgar vb. dıș hava koșulları altında 
bekletilmesi ve stoklanması durumunda , ürün kalitesi olumsuz yönde etkilenebilir. (Bkz. 
Șekil D)

5. Palet ile sevk edilen compact panellerin en üstünde koruyucu, plastik özellikli bir örtü 
bulunmaktadır (compact paneller kesinlikle karton vb. kağıt kökenli malzemeler ile temas

ettirilmemelidir). Depolanan palet üzerindeki compact panellerden alındığında, bu 
koruyucu örtünün tekrar compact panellerin en üstüne aynı șekilde örtülmesi 
gerekmektedir. (Bkz. Șekil E)

6. Depolama yapılan yerin ortam sıcaklığının 18-25 °C, bağıl nemin % 50-65 arasında 
olması sağlanmalıdır. Bu değerler dıșına çıkıldığında ürün kalitesi etkilenebilir.
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7. In cases if the panels are stored in superposed manner, for each panel should be 
taken a necessary actions as: perfectly aligned in stock (the maximum height must be 6 
meters), and the panels of different sizes should not be superposed at all. (See Figure F).

8. The compact panels should be kept in the place of use for 3 days to be properly 
conditioned. It's suggested that compact panels should be adapted to the place of use.

9. The cut section of the compact panels is very important, and the cutting in fiber 
direction (latitudinal / longitudinal) should be preferred. Otherwise, the cuts reverse to the 
fiber direction would cause overturning problem. (See Figure G).

If the conditions for transportation, storage and cutting, listed above, are perfectly 
ensured, the product quality and performance are maximized, and otherwise the 
product is deformed, resulting in deformation of the product composition, and troubles 
in product quality.  In this context, we may not be held responsible at all unless the above 
actions are properly taken.

Please Be Careful About the Following Topics
a. Whilst handling no water or dust shouldn't be between panels.

b. Be careful  to not make them scrape each other or another substance while handling.

c. After the pallets are opened, reverse the panel which is on the top and put a heavy 
and flat substance on it.

While Cleaning The Panels
1. Clean the surface of the panels with a moist and non-abrasive rag.

2. Pour small amount of cleaning liquid on a moist rag.

3. Clean the panels with this rag.

4. Wait for 5 minutes after cleaning (cleaning liquid should not remain on the surface of 
the panels more than 30 minutes).

5. Then clean the surface of the panel with a clean rag and make sure no residue of the

cleaning liquid remain on the surface of the panel.

6. Gentas Group will not accept responsibility for any possible damages that can be 
occured due to misuse in the cleaning liquid or cleaning procedure

7. The use of safety precautions is upon the user's responsibility.

7. Paletlerin üst üste istif yapılarak depolanması durumunda (maksimum yükseklik 6 
metre olmalı), paletlerin birbirinin tam üzerine gelecek șekilde depolanması sağlanmalıdır. 
Farklı ebattaki paletler üst üste kesinlikle konulmamalıdır. (Bkz. Șekil F)

8. Compact paneller kullanılmadan önce, 3 gün boyunca kullanılacağı ortamda 
bekletilmeli ve kondisyonlanma ișlemi yaptırılarak, compact panellerin kullanım yerine 
uyumunun sağlanması önerilir.

9. Compact panellerin kesim yönü önemli olup, lif yönüne ( suyuna / boyuna yönde ) 
kesim tercih edilmelidir. Lif yönüne ters kesimlerde (sokrasına / enine yönde) panellerde 
çalıșma sorunu gözlemlenebilir. (Bkz. Șekil G)

Yukarıda belirtilen hususlara uyulmamasından kaynaklanacak olumsuz durumlarla 
karșılașmamak için tașıma, depolama ve kesim için belirtilen șartların yerine getirilmesi 
önerilir. Yukarıdaki hususlara uyulmamasından kaynaklanacak olumsuz durumlar için 
sorumluluk kabul edilmeyecektir.

Ayrıca Aşağıdaki Konulara da Dikkat Ediniz
a. Paneller tașınırken aralarında su ve toz olmamasına dikkat ediniz.

b. Birbirlerine ve kenarlarının herhangi bir maddeye sürtünmeden tașınmasını sağlayınız.

c. Paletler açıldıktan sonra en üstte kalan paneli ters çevirerek üzerine düz ve ağır bir 
cisim yerleștiriniz.

Panelleri Temizlerken
1. Panellerin yüzeyini nemli ve așınmaya sebep olmayacak bir kumaș parçası ile 
temizleyiniz.

2. Nemli bezin üzerine temizlik sıvısından küçük bir miktar dökünüz.

3. Bu kumașla panelin yüzeyini siliniz.

4. Sildikten sonra 5 dakika bekleyiniz. (Söz konusu temizlik sıvısı panelin yüzeyinde 30

dakikadan daha uzun kalmamalıdır).

5. Daha sonra panelin yüzeyini temiz bir bezle iyice temizleyerek yüzeyde hiç temizlik 
sıvısı kalmamasına dikkat ediniz.

6. GENTAȘ AȘ temizlik prosedürüne uyulmamasından / temizlik malzemesi ve kullanılan

sıvıdan kaynaklanacak hasarlar konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

7. Kullanılan temizlik malzemelerinin kullanım talimatları kullanıcı sorumluluğundadır.



Agraflı Sistem / Hooking
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It is the system that G-Ext® panels are mounted on aluminium 
infrastructure using hidden connecting clamps.

The dowel to be used fort his mounting operation will have a blind 
rivet from itself and conic shaped double split mounting space. The 
dowel and other parts must be made of stainless steel material.

The dowel is placed on the mounting space thoroughly which is 
prepared previously inside the wall siding panel and fixed carefully.

The recommended G-Ext® panel thickness is between 8 mm and 10 mm.

The aluminium infrastructure must be prepared so that no pressure 
must be applied by the infrastructure to the G-Ext® panel to be 
mounted later on the infrastructure.

While performing the connections (drilling the hole, placing the rivet 
head) a personnel who have been educated by the manufacturer 
must supervise the process.

This type of wall siding materials must be mounted by only educated 
expert personnel. It is required to cover the supporting profile 
connections of the infrastructure with panels. Bottom holes to be 
drilled must be drilled in the factory or under workshop conditions 
with special drilling equipment in situ.

The number of dowels to be used must be determined according to 
the engineering requirements of the building.

The dust in the hole after the drilling operation must be removed 
completely. The drilled nominal hole diameters must be in 
accordance with hole diameters.

The depth of the dowel:

Panels with 8 mm thickness 4 mm

Panels with 10 mm thickness 6 mm

Taps must be mounted in place using a tap instrument which is 
appropriate for this system.

The following controls must be carried out on the drilled holes and 
taps which have been mounted on place:

Form inspection must be carried out on the holes which are chosen 
randomly. The following measurements must be carried out 
according to the information supplied by the tap manufacturer and 
those measurements must be kept in recorded reports and 
documented accordingly.

- Cylindrical drill hole diameter

- The diameter of the dowel which is cut from the bottom part

- The examination of the upper part of the drill hole and the depth of the hole

Eye examination is required to understand whether the tap is entered 
the hole opened with the drill in an appropriate manner or not. The 
side of the hole must sit on the clamp and must support itself 
strongly.

In terms of the performance of connections correctly; construction 
manager or his representative must collect and keep the evidences 
showing whether the mounting operation carried out correctly or not.

For application animation see www.g-ext.com.tr

G-Ext® panellerinin gizli bağlantı kelepçeleri kullanılarak alüminyum 
veya galvanizli kutu profiller üzerine monte edilmesi sistemidir.

Bu monte edilme ișlemi sırasında kullanılacak dübelin iki yarıklı konik 
biçimli bir takma yuvası ve kendinden kör perçini vardır. Dübel ve 
diğer detaylar paslanmaz çelik malzeme olmalıdır.

Yuva, dıș cephe kaplaması içerisine iyice oturacak biçimde önceden 
panelde açılan yuvaya oturtulur ve dikkatle sıkıștırılır. 

Tavsiye edilen G-Ext® panel kalınlığı: 8 mm ile 10 mm dir. 

Yanyana veya üstüste gelecek olan panellerdeki derz aralıkları 
minimum; kullanılan G-Ext® panel kalınlığının yarısı kadar olması 
önerilir.

Alüminyum altyapı, üzerine daha sonra takılacak olan G-Ext® panele 
herhangi bir gerilim olușturmayacak șekilde uygulanmalıdır.

Bağlantılar yapıldığı esnada (deliğin delinmesi, perçin yuvasının 
yerleștirilmesi) üretici tarafından eğitim almıș bir personelin 
denetlemesi gereklidir.

Bu tür dıș cephe kaplamaları sadece eğitimli uzman kișiler tarafından 
monte edilmelidir. Altyapının destekleyici profil bağlantılarının 
panellerle kapatılması gereklidir. 

Açılacak alt delikler fabrikada veya özel delme aletleri kullanılarak 
atölye șartları altında yerinde açılmalıdır.

Kullanılacak dübel sayısı binanın mühendislik ihtiyaçlarına göre 
belirlenmelidir.

Delme ișleminden sonra, delikte kalan talaș mutlaka temizlenmelidir. 
Açılan nominal delik çapı delik çaplarına uygun olmalıdır. 

Dübel derinliği:

8 mm kalınlıkta paneller  4 mm

10 mm kalınlıkta paneller  6 mm

Tapalar, bu sisteme uygun bir tapa aleti ile yerine takılmaktadır. 

Açılan matkap delikleri ve yerlerine takılan tapalar üzerinde șu 
kontrollerin yapılması gereklidir;

Rastgele seçilen deliklerde șekilsel inceleme yapılmalıdır. Tapa 
üreticisinin vereceği talimatlara göre așağıdaki ölçümler yapılıp kayıtlı 
rapor șeklinde belgelendirilmelidir. 

- Silindirik matkap deliğinin çapı

- Altı kesik dübelin çapı

- Matkap deliğinin üst tarafı ve deliğin derinliğinin incelenmesi

Tapanın matkapla açılan deliğe uygun șekilde girip girmediği gözle 
muayene edilmelidir. Yuvanın kenarı kelepçeye oturarak kendi 
kendisini sağlam bir șekilde desteklemelidir. 

Bağlantıların yapılıșı ile ilgili olarak; inșaat müdürü veya onun 
temsilcisi montajın doğru biçimde yapılıp yapılmadığını gösteren 
kanıtları toplayıp saklamalıdır.

Uygulama animasyonu için www.g-ext.com.tr adresini ziyaret 
ediniz. 

1- G-Ext® Panel / G-Ext®

2- Yatay U profil / U Profile
3- Gizli Finiș Bağlantı Elemanı / Secret Joint Element 
4- Compact Bağlantı Vidası / Compact Joint Screw
5- Hava Sirkülasyon Boșluğu / Ventilation Area
6- Alüminyum T ve L Profil / Aluminium T and L Profiles 
7- Vida / Screw
8- Alüminyum Ankraj / Aluminium Anchorage
9- Çelik Duvar Dübeli / Steel Wall Plug 
10- Yalıtkan / Insulating
11- İzolasyon Malzemesi / Isolation Equipment
12- Zemin / Wall
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Yapıștırma Sistemi / Gluing

It is a system that gets a wider use world wide. G-Ext® Wall Siding Panels 
have a hidden system whose joint points are not visible and it is glued with a 
glue which is in accordance with the aluminium infrastructure. Glue systems 
which are developed especially for wall siding bondings must be used. This 
system is applied on the normally milled aluminium infrastructure. The bonding 
system is such a clean and easy to apply solution that can be used for 
ventilated exterior walls, roof infrastructure, roof floor connections, and 
window frames installations and for many other areas. The distance between 
glues to be applied must be calculated according to the engineering 
requirements of the structure. If otherwise stated in applicable regulations:
For 6mm 45 cm – 50 cm, For 8mm 55 cm – 60 cm, For 10mm 60 cm – 65 
cm ranges can be advised.
Note: Suggested thickness should be between 6mm - 8mm 

Before the Application
Things to be done before the application in aluminium structures:
1- Rub with a piece of abrasive paper having abrasive effect also,
2- Then clean thoroughly with the Cleaner (cellulosic cloth) the place which 
has been rubbed already.
3- Ventilation duration is 10 minutes.
4- Apply a thin layer of primer via a brush,
5- The ventilation duration must be at least 30 minutes and it may be at most 
a few hours.

Things to be done before the application in G-Ext panels:
1- Rub with a piece of abrasive paper having abrasive effect also,
2- The G-Ext panels should be cleaned after the abrass process of the back 
side of panels.
3- Apply a thin layer of primer via a brush, the ventilation duration must be at 
least 10 minutes and maximum duration may be only 3 hours.
4- Clean the panels contaminated with earth or dust with the Cleaner.
5- All surfaces which glue will be applied must be free of oil, dry and clean.

Glue:
1- Glue a installation band all along the vertical aluminium profiles. (Do not 
remove the film on the profiles yet).
2- Apply the glue: Apply the glue after the 5 – 6 mm from the glue installation 
band and profile side in a manner that you should establish triangles (the width 
and height of the triangles must be adjusted according to the application 
recommendations of the glue manufacturer).
3- To install the panel, remove the protective film layer on the installation band. 
After thoroughly aligning the panel with the installation band
(Installation angle) bond the panel on the band and apply pressure on it 
thoroughly.

Important details: 
1- You must protect your working area from weather conditions and dust.
2- The temperature in the working area must not be below 5°C and above
3- Relative humidity of the environment must not be higher than 75%.
4- The construction material that will be glued must have a temperature of 3°C 
higher than the self temperature at least.
5- Infrastructure elements and parts must be organized to be kept in vertical 
direction.
6- While glue in the construction area, in each case, the construction 
permission received from construction Works authorities and working 
instructions of the glue manufacturer must be kept in ready situation.
7- Glue operation must be carried out by firms having personnel educated in 
the special subject.
8- Documentation in construction area is necessary. For application 
animation, see www.g-ext.com.tr

Dünya genelinde giderek yaygınlașan bir sistemdir. G-Ext® Dıș Cephe 
Panelleri dıșarıdan bakıldığında birleșme noktaları görülmeyen gizli bir 
sistemle alüminyum ve galvanizli kutu profiller üzerine  uygun tutkal 
kullanılarak uygulanan birleștirme sistemidir. Özellikle dıș cephe yapıștırmalar 
için geliștirilmiș tutkallama sistemleri kullanılmalıdır. Bu sistem normal șekilde 
frezelenmiș alüminyum altyapılar üzerinde uygulanır. Yapıștırma sitemi 
havalandırmalı (ventilated) dıș cephe, çatı altlarının, çatı katı bağlantılarının, 
pencere pervazlarının montajlarında ve daha birçok alanda kullanılabilen 
temiz ve uygulaması kolay bir çözümdür. Sürülen tutkallar arasındaki mesafe 
uygulanacak yapının mühendislik gereksinimlerine göre hesaplanmalıdır. 
Geçerli yönetmeliklerde aksi belirtilmiyorsa;
6mm için 45 cm – 50 cm,  8mm için 55 cm – 60 cm, 10mm için 60 cm – 65 
cm aralıkları tavsiye edilebilir.
Not: Tavsiye edilen kalınlık 6mm-8mm dir.
Yanyana veya üstüste gelecek olan panellerdeki derz aralıkları; kullanılan 
G-Ext® panel kalınlığının minimum yarısı kadar olması önerilir.
 Uygulama Öncesi
Alüminyum altyapılarda uygulama öncesi yapılması gerekenler:
1- Yüzey parlaklığını alacak kadar tașlama ișlemi yapınız..
2- Daha sonra temizlenen yerde tortu parçaları kalmayacak șekilde siliniz. 
3- Havalandırma süresi 10 dakikadır.
4- Bir fırça yardımıyla ince bir tabaka astar sürünüz.
5- Havalandırma süresi en az 30 dakika, maksimum süre birkaç saat alabilir. 

G-Ext® panellerde uygulama öncesi yapılması gerekenler: 
1- Așındırma özelliğide olan bir materyalle yapıștırma uygulanacak yeri 
temizleyiniz.
2- Daha sonra temizlenen yerde tortu parçaları kalmayacak șekilde siliniz. 
Havalandırma süresi 10 dakikadır.
3- G-Ext® panellerin arka yüzeylerinin tașlanması ve sonrasında 
temizlenmeside gerekmektedir.
4- Bir fırça yardımıyla ince bir tabaka astar sürün, havalandırma süresi en az 
10 dakika, maksimum süre 3 saat olmalıdır.
5- Üzerine toprak veya toz bulașmıș panelleri temizleyici ile temizleyiniz. 
6- Sosis yapıștırıcı tatbik edilecek yüzeylerin tamamı yağdan arındırılmıș, kuru 
ve temiz olmalıdır.

Yapıștırma:
1- Dikey alüminyum profiler üzerine boylu boyunca montaj bandı yapıștırın. 
(Üzerindeki filmi henüz sökmeyin).
2- Sosis yapıștırıcı uygulayın; sosis yapıștırıcı, montaj bandı ve profilin 
kenarından en az 5 – 6mm mesafeden bașlamak kaydıyla üçgenler 
olușturacak șekilde (üçgenlerin eni ve yüksekliği  yapıștırıcı üreticisinin 
uygulama tavsiyesine uygun șekilde ayarlanmalıdır) sürün.
3- Paneli monte etmek için; montaj bandının üzerindeki koruyucu film 
tabakasını sökün. Paneli montaj bandıyla tam anlamıyla hizaladıktan sonra 
(montaj açısı) banda yapıștırın ve sıkıca yerine bastırın. 

Önemli detaylar;
1- Çalıșma alanınızı panele zarar verecek hava șartlarından ve tozdan 
korumanız gerekir.  
2- Çalıșma alanındaki hava sıcaklığı 5°C altında ve 35°C üzerinde 
olmamalıdır.
3- Ortamın bağıl nemi %75’ten yüksek olmamalıdır.
4- Sosis yapıștırıcı ile  yapıștırılacak inșaat malzemesinin kendi ısısı havanın 
ısısından en az 3°C daha yüksek olmalıdır. 
5- Altyapı elemanları her zaman dikey olarak düzenlenmelidir. 
6- Sosis yapıștırıcı çift taraflı bantlara tam paralel, yekpare ve dikey olarak 
uygulanmalıdır.
7- Her inșaat alanında yapıștırma ișleri yapılırken inșaat ișleri yetkililerinin 
vermiș olduğu inșaat izni ve yapıștırıcı üreticisinin çalıșma talimatları hazır 
vaziyette bulundurulmalıdır. 
8- Yapıștırma ișleri mutlaka bu konuda eğitime sahip personel çalıștıran 
firmalara yaptırılmalıdır. 
9- İnșaat alanında kayıt tutulması gerekir. 
Uygulama animasyonu için www.g-ext.com.tr adresini ziyaret ediniz. 

1- G-Ext® Panel / G-Ext®

2- Çift Taraflı Bant / Fixing Tape
3- Silikon Tutucu / Glue
4- Alüminyum T ve L Profil / Aluminium T and L Profile
5- Alüminyum Ankraj / Aluminium Anchorage
6- İzolasyon / Isolation
7- Çelik Duvar Tiji / Steel Wall Plug
8- Duvar / Wall



Perçinli Sistem / Rivets on Aluminium

Dünyada Havalandırmalı Dıș Cephe Kaplama Sistemlerinde 
kullanılan en yaygın yöntemdir.

Alüminyum altyapı üzerine G-Ext® Dıș Cephe Panellerin uygun 
perçinler ile sabitlenerek uygulanması yöntemidir.

Alüminyum altyapı profilini oluștururken ulusal ve uluslararası 
yönetmelikler göz önünde bulundurmalıdır. Bu alüminyum altyapı 
temelde duvara dikey biçimde monte edilen destek profillerdir.  

G-Ext® panellerin malzeme özellikleri gereği, plakalar bulundukları 
dıș hava șartlarından özellikle ısı değișimi ve nemden etkilenirler. Bu 
etkilenme sonucu minimal ebatsal değișimler gözlenebilir.

Gentaș G-Ext® Dıș Cephe Panellerle ilgili EN 438-2.17 (Ebatsal 
değișim 70 c ve %90 nem altında) boyutsal denge testi yapılmıștır. 
Testler sonucu G-Ext® Teknik Data Sayfasında belirtilmiș değerlerin 
uygulayıcılar tarafından dikkate alınması gereklidir.

Düzgün kesilmiș kenarlar, ustaca uygulanmıș bir yapının dengeli ve 
düz görünmesini sağlar. Bu kesim profesyonel elmas uçlu kesicilerle 
mümkün olabilir. Plakaları uygularken ebatsal değișiklikler göz 
önünde bulundurularak en az 8 mm boșluk bırakılmasına dikkat 
edilmelidir.

Alüminyum altyapılarda panel rengi ile renklendirilmiș perçinler 
kullanabilirsiniz. 

Perçin kovanı: Al Mg 5 

Perçin iğnesinin çekilmeye karșı direnci: 5,2 KN

G-Ext® panellerde açılacak deliklerin çapları:

5,1mm - 8 mm veya gerektiği çapta

Alüminyum altyapılarda matkapla açılacak deliğin çapı: 5,1mm        

It is the most widely used method for Ventilated Exterior Cladding 
systems in the world.

It is a method of fixing G-Ext® Exterior Cladding Panels on 
aluminium infrastructure via appropriate rivets.

While establishing the aluminium infrastructure profile, national and 
international regulations must be taken into account. This 
aluminium infrastructure is composed of support profiles basically 
mounted vertically to the wall.

Due to the material characteristics of G-Ext® panels, plates are 
affected by weather conditions especially from temperature 
changes and humidity. As a result of these effects, minimal size 
changes can be observed. Regarding Gentaș G-Ext® Exterior 
Cladding Panels EN 438 – 2.17 (Size change 70 c and under 90% 
humidity) Values stated in G-Ext® Technical Data Page which are 
obtained as a result of the tests must be taken into account by the 
users.

Smoothly cut sides provide the balanced and smooth vision of a 
structure to which cladding is applied carefully. This cut may be 
carried out with Professional diamond cutters. While applying plates 
it is required to leave 8 mm gap at least taking size changes into 
account. In aluminium structures, you can use rivets with colours of 
panel colours.

Rivet shell: Al Mg 5

The resistance of rivet spindle against tension: 5,2 KN

Diameters of holes to be drilled in G-Ext® panels:

5,1 mm - 8 mm or required diameter

The diameter of the hole to be drilled in aluminium infrastructures: 
5,1mm

The distance between rivets must be calculated in accordance with 
the engineering requirements of the construction. Unless otherwise

recommended in applicable regulations

For 6mm 45 cm – 60 cm

For 8mm 60 cm – 80 cm

For 10mm 70 cm – 90 cm range can be recommended.

For application animation see www.g-ext.com.tr
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1- G-Ext® Panel / G-Ext®

2- Perçin / Rivet
3- Alüminyum Ankraj / Aluminium Anchorage 
4- Alüminyum T ve L Profil / T and L Profiles
5- Vida / Screw 
6- Çelik Duvar Dübeli / Steel Wall Plug
7- İzolasyon / Isolation
8- Duvar / Wall
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Yalıbaskı Cephe imalatında istenirse dıș köșe, iç köșe, söve, lento, 
lata gibi aksesuar malzemeleri kullanılabilir.

Tasarıma göre ebatlanarak șeritler halinde kullanılmaktadır. Düșeyde 
175 mm’de 1 vida atılırken yatayda 3000 mm uzunlukta, en fazla 
600 mm aralıkla tutturulan M profillere denk gelen yerlerde vidalama 
ișlemi yapılabilir.

Doğal malzemeler kullanılarak, ahșap görünümü ile cephelere estetik 
bir görünüm verir, ayrıca ahșap gibi deformasyonlara uğramaz. Isıya, 
ateșe, neme, fırtına ve rüzgara karșı dayanıklıdır. Çürüme, șișme, 
çatlama, yarılma ve sarkma yapmaz. Sabit ve kalıcı ölçülerdedir.

Genelde villa, yalı tipi yapılarda renovasyon amaçlı kullanılan, 4 mm 
veya 6 mm kalınlığındaki compact laminat paneller için uygulanabilen 
gizli montaj sistemidir. Alüminyum veya ahșap altyapı kullanılabilir. 
Altyapı sistemine göre perçinleme veya özel klips sistemiyle montaj 
gerçekleștirilir.

Tam boy plakadan istenilen modülasyonda kesilebileceği gibi 
tasarıma göre siding compact panelleri dikey veya yatay olarakta 
uygulanabilir. 

In general strips with a dimension of 12×175 x3000 mm are used. 
While a screw is used in 175 mm distances in vertical direction, in 
horizontal direction, screwing is carried out on points crossing with 
M profiles tied with a distance of at most 600 mm with a length of 
3000mm.

With its timber view, it provides an aesthetic vision to facades using 
natural materials. On the other hand it is not deformed just like 
timber. It is resistant to heat, fire, humidity and wind. It does not 
decay. It has fixed and permanent sizes. It does not swell, crack, 
brake or hang down. It is a hidden installation system that can be 
applied for 4 or 6 mm thickness compact laminated panels and 
used in villa, seaside residences type structures in general for the 
purpose of renovation. Aluminium or timber infrastructure may be 
used. Riveting or special clips system is used in accordance with 
the infrastructure to carry out the installation. Either it may be cut 
from an entire plate in required modulation and we also can use 
siding compact panels with sizes of 3050x250x6 mm.

Yalı Baskı Sistemi / Siding
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1- G-Ext® Panel / G-Ext®

2- Çelik Agraf / Steel Hook
3- Havalandırma / Ventilation
4- Duvar / Wall
5- Kalınlık Ayarlama Çıtası / 
Thickness Calibration Welt
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G-Ext  Ebat ve Yüzey Tablosu / G-Ext  Surface & Dimension List

No Decor Code & Decor Name 1300 mm x 2800 mm 1300 mm x 3050 mm Ext Surface Alpine Surface
1 23000 SNOW WHITE X X X 
2 23106 BEJ X X X 
3 23105 BEJ 416 X X X 
4 23153 OFİS GRİ X X X 
5 23155 ASH X X X
6 23190 SİYAH X X X 
7 23194 BROWN STONE X X X
8 24241 KOYU AHȘAP X X X 
9 24248 MAHAGONY X X X 
10 24279 K.TEAK X X X 
11 24290 EBONY X X X 
12 24292 PALİSANDER X X X 
13 24389 BROWN BUBİNGA X X X 
14 24390 RED BUBİNGA X X X 
15 24391 CACAO BUBİNGA  X X X 
16 24392 MUSTARD BUBİNGA X X X 
17 24399 AMERİKAN CEVİZ X X X 
18 24525 INDIAN SHESMAN X X X 
19 25333 KOYU PUNTİ X X X
20 25432 GREY STONE X X X
21 25450 SAND X X X
22 23172 DARK ASH X X X
23 24402 COFFEE OUTLINE X X X
24 24530 REGAL MAHAGONY-DARK BROWN-3 X X X
25 24531 REGAL MAHOGANY 1 GREY X X X
26 24532 REGAL MAHOGANY 2 RED X X X
27 24533 NOVACENTO PİNE 1 X X X
28 24534 NOVACENTO PİNE 2 X X X
29 24535 NOVACENTO PİNE 3 X X X
30 24557 GENWOOD X X X
31 25628 METALLIC OXID 2 X X  X
32 25629 METALLIC OXID 1 X X  X
33 25630 METALLIC OXID 3 X X  X
34 25631 GRİ TAȘ X X X 
35 22020 NOIR X X X 
36 22105 CREME X X X 
37 22110 CAFE LATTE X X X 
38 22112 DARK BROWN  X X X 
39 22114 BRUN X X X 
40 22115 GRİS X X X 
41 22118 DARK GREY X X X 
42 22125 JAUNE X X X 
43 22130 ORANGE X X X 
44 22135 VERT X X X 
45 22137 LAWNGREEN X X X 
46 22140 BLUE X X X 
47 22142 NIGHT BLUE X X X 
48 22145 CARMINE X X X 
49 22148 ROUGE X X X 
50 22149 CREME BRULEE X X X 
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Tel : +90.312 353 02 06 (pbx)
Fax : +90.312 348 78 67

gentas@gentas.com.tr
www.g-ext.com.tr


