


American Siding, yapıyı dış etkenlerden koruyarak yapı ömrünün 
uzamasını sağlayan dış cephe kaplama ve ısı yalıtım sistemidir. 

• Dış cephe  

• İç cephede lokal dekoratif uygulamalar 

• Saçak altı ve alınları 

• Prefabrik yapılar • Sanayi yapıları

• Şantiye ve askeri amaçlı korunma üniteleri • Toplu konut inşaatları

Siding & Polimer Kapı Pencere
Sistemleri Üretim Tesisi / Gaziantep

XPS & Membran
Üretim Tesisi / İstanbul

Taş Yünü
Üretim Tesisi / Sakarya

Yalıtım sektöründe faaliyet gösteren Eryap Grup, 2001 yılından bu yana, 150.000 m²‘yi 

aşan 3 üretim tesisinde; dış cephe kaplama sistemleri, ısı, su, ses ve yangın yalıtım 

malzemeleri ve polimer kapı - pencere sistemleri üretimi gerçekleştirmektedir. 

Gaziantep’teki ilk tesisinde, sektörün ilk dış cephe kaplaması üretimini gerçekleştirerek 

AMERICAN SIDING markasını sektöre kazandıran Eryap Grup, 2005 yılında İstanbul 

Silivri’deki ikinci tesisinde BONUS|PAN markalı XPS Ekstrüde Polistiren Isı Yalıtım Levhası 

üretimine başlamıştır. Daha sağlıklı, uzun ömürlü ve daha güvenli yaşam alanlarının 

sağlanabilmesi için ürün portföyünü genişleten Eryap Grup, 2007 yılının son çeyreğinde 

İstanbul Silivri tesislerinde BONUS|FOCUS markalı Bitümlü Su Yalıtım Örtülerinin 

üretimine başlayarak su yalıtım ürünleri sektöründe de yerini almıştır. 2009 yılı sonunda 

BONUS|MANTO Isı Yalıtım Sistemi, 2010 yılında WINER markalı Polimer Kapı ve Pencere 

Sistemleri, 2011 yılında BONUS|FOCUS Shingle Çatı Kaplama Malzemesi ve son olarak 

2012 yılında doğa dostu BONUS|WOOLER marka Taş Yünü ürününü pazara kazandırarak 

sektördeki liderliğini sürdürmektedir. Eryap Grup, Türkiye’nin 81 ilinde yaygın bayi ağı ile 

hizmet sunmakta; 25’ten fazla ülkede kurmuş olduğu güçlü işbirlikleri ile yurt dışında da 

ürünlerini müşterileri ile buluşturmaktadır. 

Gelişen pazar beklentileri ve standartları doğrultusunda yüksek kalitede ürün geliştiren 

Eryap Grup, faaliyet gösterdiği tüm sektörlerde ürün – hizmet - yaşam döngüsü 

sorumluluğu kapsamında doğaya dost, çevresel risk faktörlerini gözeten, enerji 

kaynaklarının doğru kullanımını öngören stratejik modelini ileri taşımak için kararlılıkla 

çalışmaktadır. Toplam üç tesisinde 400’e yakın personeli ile sürekli gelişen bir 

organizasyon olan Eryap Grup, günümüz dünyasındaki değişimlere ayak uydurabilmek 

için çalışanlarının gelişimini de ön planda tutan insan kaynakları yaklaşımına sahiptir. 

İstihdamı arttırmak ve ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunmak amacıyla, 

teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek ve yeni yatırımlar yaparak, kaliteli mal ve 

hizmet üretme misyonu ile sektördeki liderliğini devam ettirmektedir.

ERYAP GRUP HAKKINDA

Kullanım Alanları

Dış cephe kaplama sistemine ait kaplama profilleri orijinal kutularında temiz, 
kuru ve güneş altında olmayan stok alanlarında ust uste 6 kutuyu gecmeyecek 
şekilde depolanmalıdır. Çalışma öncesi ve çalışma esnası boyunca nem 
bariyeri, yardımcı aksesuar ve dış cephe kaplama profillerinin kuru ve serin 
ortamda, +5°C ile +30°C arasında saklanmasına özen gösterilmelidir. 

*Ürün kalite belgelerine www.americansiding.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz.

Depolama Koşulları
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Ürün Tipi
Kalınlık Uzunluk Paket

inch mt Profil m2

Yalı Baskı Plus 0,046 3,81 25 19,5

Beyaz Krem Gri Mavi Fildişi Bej Sarı Yeşil Kil

Plus Renkler

Not: Renkler matbaa baskısı olup, ürünlerin gerçek renkleri ile farklılıklar gösterebilir. 

YALI BASKI PROFILI

Dış cephe sistemlerinde son kat kaplama olarak kullanılan profildir. Profiller klasik, keskin iki parçalı görünüme 
sahiptir. Plus renk skalasında 9 farklı renk seçeneği bulunmaktadır.

Tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. Fiyatlara KDV dahil değildir. Eryap Grup haber vermeden fiyat ve teknik özellikleri değiştirme hakkını saklı tutar. Basım hatalarından Eryap Grup sorumlu değildir.

TEKNE BASKI PROFILI

Dış cephe sistemlerinde son kat kaplama olarak kullanılan profildir. Profiller daha modern, oval bombeli iki 
parçalı görünüme sahiptir. Plus, Platin ve Private renk skalasında toplam 13 farklı renk seçeneği bulunmaktadır.

Ürün Tipi
Kalınlık Uzunluk Paket

inch mt Profil m2

Tekne Baskı

Plus
Platin

Private 0,046 3,81 25 19,5

Not: Renkler matbaa baskısı olup, ürünlerin gerçek renkleri ile farklılıklar gösterebilir. 

Beyaz Krem Gri Mavi Fildişi Bej Sarı Yeşil Kil Çam yeşili Kiremit Pasifik blue Terra red
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Plus Renkler Platin Renkler Private Renkler



Not: Renkler matbaa baskısı olup, ürünlerin gerçek renkleri ile farklılıklar gösterebilir. 

BUNGALOV BASKI PROFILI

Dış cephe sistemlerinde son kat kaplama olarak kullanılan profildir. Profiller doğal ahşap kaplama modelinde, 
bombeli, oval tek parça görünüme sahiptir. Plus, Platin ve Private renk skalasında toplam 9 farklı renk seçeneği 
bulunmaktadır.

Beyaz Krem Bej MaunSarı Yeşil Kil Antik brownFildişi

Ürün Tipi
Kalınlık Uzunluk Paket

inch mt Profil m2

Bungalov Baskı

Plus
Platin

Private 0,046 3,81 25 19,5
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Beyaz Çikolata

Plus Renkler Platin Renkler

Not: Renkler matbaa baskısı olup, ürünlerin gerçek renkleri ile farklılıklar gösterebilir. 

Ürün Tipi
Kalınlık Uzunluk Paket

inch mt Profil m2

Standart Plus
Platin

0,046 3,81 20 21,2Tek Yön Delikli Plus
Platin

Üç Yön Delikli Plus
Platin

SAÇAK ALTI ÜÇLÜ PROFILI (SOFFIT)

Balkon, saçak ve konsol altlarında kullanılan üçlü son kat kaplama profilidir. Tek/üç yönlü delikli ya da deliksiz 
çeşitlerde üretilmektedir. Plus ve Platin serilerinde 2 farklı renk seçeneği bulunmaktadır.

SAÇAK ALTI IKILI PROFILI (SOFFIT)

Balkon, saçak ve konsol altlarında kullanılan ikili son kat kaplama profilidir.  Tek /üç yönlü delikli ya da deliksiz 
çeşitlerde üretilmektedir. Plus ve Platin ve Private serilerinde 3 farklı renk seçeneği bulunmaktadır.

Ürün Tipi
Kalınlık Uzunluk Paket

inch mt Profil m2

Standart
Plus
Platin
Private

0,046 3,81 25 19,6
Tek Yön Delikli Plus

Platin

Çift Yön Delikli Plus
Platin

Beyaz Kahve Gümüş gri

Not: Renkler matbaa baskısı olup, ürünlerin gerçek renkleri ile farklılıklar gösterebilir. 

Tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. Fiyatlara KDV dahil değildir. Eryap Grup haber vermeden fiyat ve teknik özellikleri değiştirme hakkını saklı tutar. Basım hatalarından Eryap Grup sorumlu değildir.
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DIŞ KÖŞE DÖNÜŞ PROFILI

Yapıların dış köşelerinde yatay kaplama profillerini birbirine sabitlemek ve doğrusal bir köşe birleşimi oluşturmaya yarayan profildir. Dar (70.12 
mm), ekonomik (50 mm) ve geniş açılı köşeler için açılı (75,48 mm) farklı dış köşe tipleri bulunmaktadır. 

Ürün Tipi
Kalınlık Uzunluk Paket

inch mt Profil mt

Dış köşe dönüş profili

0,046 3,00 14 42

Dar dış köşe dönüş profili

Ekonomik dış köşe dönüş profili

Açılı dış köşe dönüş profili

Beyaz Kahve

Plus Renkler Platin Renkler

Not: Renkler matbaa baskısı olup, ürünlerin gerçek renkleri ile farklılıklar gösterebilir. 

Plus

Plus

Platin

Plus 

Tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. Fiyatlara KDV dahil değildir. Eryap Grup haber vermeden fiyat ve teknik özellikleri değiştirme hakkını saklı tutar. Basım hatalarından Eryap Grup sorumlu değildir.
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IÇ KÖŞE DÖNÜŞ PROFILI

Yapıların iç köşelerinde yatay kaplama profillerini birbirine sabitlemek ve doğrusal bir iç köşe birleşimi oluşturmaya yarayan profildir. Açılı 
köşeler için açılı (50 mm) iç köşe tipi de bulunmaktadır. 

Ürün Tipi
Kalınlık Uzunluk Paket

inch mt Profil mt

Iç köşe dönüş profili

0,046 3,00 14 42

Açılı iç köşe dönüş profili

Plus

BAŞLANGIÇ PROFILI
 

Panellerin su basman seviyesinden itibaren montajı için gerekli yatay düzlemde kullanılan yardımcı profildir.

Ürün Tipi
Kalınlık Uzunluk Paket

inch mt Profil mt

Başlangıç profili 0,046 3,81 30 114,3Plus

Tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. Fiyatlara KDV dahil değildir. Eryap Grup haber vermeden fiyat ve teknik özellikleri değiştirme hakkını saklı tutar. Basım hatalarından Eryap Grup sorumlu değildir.
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BITIM PROFILI

Panellerin montajının tamamlanması için yatay düzlemde kullanılan yardımcı profildir.

Ürün Tipi
Kalınlık Uzunluk Paket

inch mt Profil mt

Tekli Bitim Profili

Plus

0,046

3,81

30

114,3
Platin

Çiftli Bitim Profili

Plus

3,81 114,3

Dekoratif Bitim Profili 3,81 114,3

Damlalıklı Bitim Profili 3,00 90,0

Beyaz Kahve

Not: Renkler matbaa baskısı olup, ürünlerin gerçek renkleri ile farklılıklar gösterebilir. 

Plus Renkler Platin Renkler

J PROFILI

Eğimli bitişler, pencere altları, düşey ve yatay kaplamanın birleştiği yerlerde kullanılan yardımcı profildir. Plus ve Platin serilerinde 2 farklı 
renk seçeneği bulunmaktadır.

DAMLALIKLI J PROFILI
Damlalıklı profili ile J profilinin birleşiminden oluşan tek parça halinde özel bir yardımcı 

Beyaz Kahve

Plus Renkler Platin Renkler

Not: Renkler matbaa baskısı olup, ürünlerin gerçek renkleri ile farklılıklar gösterebilir. 

Ürün Tipi
Kalınlık Uzunluk Paket

inch mt Profil mt

J Profili 0,046 3,81 30 114,3

Ürün Tipi
Kalınlık Uzunluk Paket

inch mt Profil mt

Damlalıklı J kanal profili 0,046 3,81 14 53,4

Plus

Platin

Plus

Tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. Fiyatlara KDV dahil değildir. Etryap Grup haber vermeden fiyat ve teknik özellikleri değiştirme hakkını saklı tutar. Basım hatalarından Eryap Grup sorumlu değildir. Tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. Fiyatlara KDV dahil değildir. Eryap Grup haber vermeden fiyat ve teknik özellikleri değiştirme hakkını saklı tutar. Basım hatalarından Eryap Grup sorumlu değildir.
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F PROFILI

Açık saçak ve sundurma birleşim yerlerinde kullanılan yardımcı profildir. 

Ürün Tipi
Kalınlık Uzunluk Paket

inch mt Profil mt

F Profili 0,046v 3,81 30 114,3Plus

H PROFILI & GENIŞ H PROFILI

Panellerinin standart uzunluğundan daha geniş yüzeylerin uygulamalarında panel birleşim noktalarının düzgün ve uygulama prosedürüne uygun olarak 
monte edilmesi için kullanılan yardımcı profildir.  Plus ve platin serilerinde 2 farklı renk seçeneği mevcuttur.

Beyaz Kahve

Not: Renkler matbaa baskısı olup, ürünlerin gerçek renkleri ile farklılıklar gösterebilir. 

Ürün Tipi
Kalınlık Uzunluk Paket

inch mt Profil mt

H profili

0,046 3,81 30 114,3

Geniş H Profili

Plus

Platin

Plus

Tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. Fiyatlara KDV dahil değildir. Eryap Grup haber vermeden fiyat ve teknik özellikleri değiştirme hakkını saklı tutar. Basım hatalarından Eryap Grup sorumlu değildir.
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FLEXIBLE J PROFILI

Kemerli ve bükümlü yüzeylerde, pencere ve kapı dönüşlerindeki oval bölümlerde kullanılan yardımcı profildir.

Ürün Tipi
Kalınlık Uzunluk Paket

inch mt Profil mt

Flexible J Profili 0,046 3,81 30 114,3Plus

SÖVE PROFILI

Pencere ve kapıların üç kenarında ve saçak alınlarında kullanılan yardımcı profildir. Plus ve platin serilerinde 2 farklı renk seçeneği mevcuttur.

Ürün Tipi
Kalınlık Uzunluk Paket

inch mt Profil mt

Pencere söve profili

0,046 3,81

14 53,4

Alınlı söve profili

Derin alınlı söve

Ekonomik alınlı söve profili

Söve içi profili 30 114,3

Beyaz Kahve

Plus Renkler Platin Renkler

Not: Renkler matbaa baskısı olup, ürünlerin gerçek renkleri ile farklılıklar gösterebilir. 

Plus

Platin

Plus

Plus

Plus

Plus

Tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. Fiyatlara KDV dahil değildir. Eryap Grup haber vermeden fiyat ve teknik özellikleri değiştirme hakkını saklı tutar. Basım hatalarından Eryap Grup sorumlu değildir.
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DAMLALIK PROFILI

Pencere denizliklerinin altında kullanılan, pencere altlarından suyun sızıntı yapmasını engelleyen ve cepheye temas etmeden direkt zemine akmasını sağlayan 
yardımcı profildir.

Ürün Tipi
Kalınlık Uzunluk Paket

inch mt Profil mt

Damlalık Profili 0,046 3,81 30 114,3Plus

Ürün Tipi
Kalınlık Uzunluk Paket

inch mt Profil mt

Taç profili 0,046 3,81 14 53,4

TAÇ PROFILI

Pencere ve kapı üstlerinde kullanılan profildir.

Plus

NEM BARIYERI

Panellerin altında su yalıtımı amacı ile kullanılan nem bariyeridir.

ALIN KAPLAMA PROFILI

Bina saçaklarının ve derin pencere alınlarının kaplanmasında kullanılan profildir.

Ürün Tipi
Kalınlık Uzunluk Paket

inch mt Profil mt

Alın kaplama profili 0,046 3,81 30 114,3Plus

Ürün Tipi
Ebatlar Paket

En (mt) Boy (mt) m2

Nem Bariyeri 1,1 91 100

Tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. Fiyatlara KDV dahil değildir. Eryap Grup haber vermeden fiyat ve teknik özellikleri değiştirme hakkını saklı tutar. Basım hatalarından Eryap Grup sorumlu değildir. Tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. Fiyatlara KDV dahil değildir. Eryap Grup haber vermeden fiyat ve teknik özellikleri değiştirme hakkını saklı tutar. Basım hatalarından Eryap Grup sorumlu değildir.
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PLASTIK KUTU PROFILI

Panellerin uygulanabilmesi için karkas sistemi oluşturmada kullanılan yardımcı profillerdir. Su basman seviyesinde yatay başlangıç profili olarak, düşeyde de 
panellerin montajını sağlayabilmek amacı ile kullanılır. Sistem alt yapısında kullanılacak yalıtım malzemesi kalınlığına göre farklı kalınlıkta tipleri bulunmaktadır.

Ürün Tipi
Uzunluk Paket

mt Profil mt

10*40 Plastik Kutu Profili

3

24 72

20*40 Plastik Kutu Profili 15 45

30*40 Plastik Kutu Profili 12 36

40*40 Plastik Kutu Profili 12 36

45*50 Plastik Kutu Profili 9 27

Ürün Tipi
Paket Fiyat

adet TL/mt

Dış Köşe Kapak 100 0,60

Iç Köşe Kapak 100 0,60

Söve Rozet
Alt

100
3,00

Üst 1,00

J Kanal Kapak
Iç

100 0,60
Dış

Taç Profili Kapak
Sağ

100 0,60
Sol

Dar Dış Kapak 100 0,60

Dübelli Vida 1.000 0,20

Montaj Vidası 10.000 0,02

YARDIMCI AKSESUARLAR

Siding uygulamasının tamamlayıcısı olan yardımcı aksesuarlardır.

Tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. Fiyatlara KDV dahil değildir. Eryap Grup haber vermeden fiyat ve teknik özellikleri değiştirme hakkını saklı tutar. Basım hatalarından Eryap Grup sorumlu değildir. Tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. Fiyatlara KDV dahil değildir. Eryap Grup haber vermeden fiyat ve teknik özellikleri değiştirme hakkını saklı tutar. Basım hatalarından Eryap Grup sorumlu değildir.
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Tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. Fiyatlara KDV dahil değildir. Eryap Grup haber vermeden fiyat ve teknik özellikleri değiştirme hakkını saklı tutar. Basım hatalarından Eryap Grup sorumlu değildir.Tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. Fiyatlara KDV dahil değildir. Eryap Grup haber vermeden fiyat ve teknik özellikleri değiştirme hakkını saklı tutar. Basım hatalarından Eryap Grup sorumlu değildir.
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BINA DIŞ CEPHE KONTROLÜ

1-1: Paneller ve yardımcı profillerin cephede düzgün, estetik durabilmesi 
için cephenin kontrol edilmesi,
1-2: Cephe zemininin düzgün olup olmadığına dikkat edilmesi,
1-3: Uygulama yapılacak cephenin yatay ve dikey olarak ip çekilerek
hizalanması, cephedeki bozuklukların teraziye alınması,
1-4: Yatay kaplama panellerinin başlangıç kodunun tüm cephelerde
belirlenmesi,
1-5: Plastik kutu profillerin şakülünde ve terazisinde monte edilmesi,

CEPHENIN TAŞIYICI KARKAS SISTEMININ PLASTIK KUTU PROFILLER ILE 
OLUŞTURULMASI

2-1: Plastik kutu profillerinin, ipinde ve terazisinde hizalandıktan sonra 
sabitlenmesine geçilmesi,
2-2: Plastik kutu profillerin sabitlenmesinde kullanılan dübelli vidalar 
maksimum 75 cm aralıklarla kullanılması,
2-3: Yatayda başlangıç kodu belirlenen cepheye su basman plastik kutu 
profillerinin monte edilmesi,
2-4: Atılan dübel ve vidaların malzemenin şeklini ve özelliğini bozmayacak 
şekilde sıkılması,
2-5: Plastik kutu profillerin ara boşluğunun 60 cm olmasına özen
gösterilmesi

1. Adım

3. Adım
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UYGULAMA DETAYLARI

Kaba sıva, ince sıva ve boyaya gerek kalmadan doğrudan duvara uygulanabilme özelliğine sahip olan American Siding, uygulandığı yapılara artı 
bir yük oluşturmuyor. Zengin aksesuar çeşitleri ile oluşturduğu sayısız çözümler uygulama aşamasında size zaman kazandırıyor.
American Siding sistemi yapıları güzelleştirdiği gibi tüketicinin bütçesinde önemli yer tutan ısıtma-soğutma giderlerinde büyük ölçüde tasarruf 
sağlamaktadır.

CEPHENIN ISI YALITIM LEVHASI ILE MANTOLANMASI

3-1: Bina cephenizi her türlü hava koşullarına karşı koruyacak, yakıt 
tasarrufu sağlayacak, farklı sıcaklıkta iki ortam arasındaki ısı transferini 
azaltan BONUS|XXXX ısı yalıtım levhalarının (30-34 kg/m3) plastik kutu 
profillerin arasına düzgün bir şekilde sıkışmasının sağlanması,
3-2: Isı yalıtımın levhalarının ısı köprüsü oluşturmayacak şekilde boşluksuz 
ve üzgün olarak monte edilmesi,
3-3: Ebatlanması gereken ısı yalıtım levhalarının düzgün şekilde ve tam 
ölçüde kesilerek uygulanması,
3-4: Dış köşe, iç köşe ve söve iç boşluklarının ısı yalıtım plakası ile doldurulması.

CEPHENIN NEM BARIYERI ILE SARILMASI

4-1: Nem bariyeri, yapı içerisinde oluşan buharın yapı dışında yoğuşmasını 
sağlayarak duvarınızın nemin zararlı etkilerinden korunmasını sağlar.
4-2: Buhar dengeleyici özelliğe sahip olan nem bariyerinin binayı komple 
saracak şekilde plastik kutu profillere zımbalanması,
4-3: Nem Bariyerinin dikey ve yatay ek yerlerinde 10 cm üst üste gelecek 
şekilde bindirme yapılmasına dikkat edilmesi,
4-4: Nem Bariyerinin (110 gr/m2) yapıya yatay olarak döşenmesinin 
sağlanması,
4-5: Nem bariyerinin binanın kesintisiz olarak bütün yüzey alanlarında 
sarılmasına dikkat edilmeli, (pencere merkezleri, American Siding yardımcı 
profillerinin arkasında kalan kısımlar)

2. Adım

4. Adım



Tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. Fiyatlara KDV dahil değildir. Eryap Grup haber vermeden fiyat ve teknik özellikleri değiştirme hakkını saklı tutar. Basım hatalarından Eryap Grup sorumlu değildir.Tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. Fiyatlara KDV dahil değildir. Eryap Grup haber vermeden fiyat ve teknik özellikleri değiştirme hakkını saklı tutar. Basım hatalarından Eryap Grup sorumlu değildir.
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5. Adım 6. Adım

YARDIMCI PROFILLERIN CEPHEYE MONTAJI

5-1: Su basmandan çatıya kadar binanın bütün detaylarında mimari ve 
estetik çözümler sağlayan yardımcı profillerin uygulanması esnasında 
doğru yer için doğru yardımcı profilin seçimi,
5-2: Yardımcı profillerden alınlı söve ve j kanal profillerinin 90 derece 
gönye birleşimlerinde damlalık kırılmasına dikkat edilmesi,
5-3: Bindirme ve Çürütmelerin genleşme payı verilerek ölçüsünün uygun 
olmasına dikkat edilmesi,
5-4: Tüm yardımcı profillerin tam olarak birbirine kilitlenmesine özen 
gösterilmesi.

CEPHEYE PANELLERIN KAPLANMASI

6-1: Uygulama ve montaj esnasında kolay işlenebilme özelliği ile cephede 
istenilen şekli kolayca verebilme imkânı sunan ve çift katmanlı yapısıyla UV 
ışınlarına karşı direnç gösteren American Siding polimer cephe kaplama 
panelleri 3 farklı model ve 17 ayrı renk seçeneği sunar.
6-2: American Siding panellerinin montajı yapılırken, sabitleme işleminin, 
montaj deliklerinin tam ortasına gelecek şekilde vidalanmasına dikkat 
edilmesi ve panellerin dolu yerlerinden (panel üzerinden) kesinlikle vida 
atılmaması,
6-3: American Siding panellerinin birbirini tam olarak kilitlemesinin sağlanması,
6-4: Pencere altı/üstü, kapı üstü gibi yerlerde çürütme yapılan panelin tekli 
bitim profili ile kilitlenmesine dikkat edilmesi,
6-5: American Siding kaplama panellerinin, panelin her iki yanından 
yardımcı profillere kilitlendiği noktada, ısı farklılıklarından doğacak 
genleşmeye istinaden, tolerans boşluğu bırakılarak uygulanmasına 
dikkat edilmesi.
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