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Bina cephelerini; ısı, rutubet değişiklikleri, yangın, fırtına gibi etkenlere karşı korumaya alır.
Binada doğal iklimlendirme etkisi yaratarak sıcak ve soğuk havalarda klima giderlerini azaltır. 
(%55'e varan düzeylerde.)
Boyanabilir olması sebebi ile renk değişimine olanak sağlar.
Yükün tüm binaya, uygun standartlardaki dübellerle eşit yayılı olması ve titreşime uyumlu, esneyebilen 
galvaniz sac konstrüksiyon sistemi kullanılması sayesinde deprem gibi doğal afetlerde ve binada 
harekete neden olacak etkilerde dayanımı çok yüksektir.
Depreme dayanıklı çelik konstrüksiyonlu binalarda kullanmaya elverişlidir.
Montajı, kesilmesi ve işlenmesi kolaydır.
Nefes alabilir ve havalandırmalı uygulama sistemi sayesinde yapının su ve bağıl nem ile ilişiğini keser.
Düz bir yüzeye sahip Betopanplus’ın pencere ve kapı boşlukları için Lento, Söve, bitişlerde ise 
İç köşe, Dış köşe gibi farklı tip, kalınlık ve ebatlarda aksesuarları mevcuttur.

Geleneksel ve prefabrik  bina cephelerinde,
Saçak altı, saçak alnı kaplamalarında,
İç mekanlarda  dekoratif amaçlı,
Hafif ve ağır çelik konstrüksiyonlu yapılarda,
Sanayi Tesislerinde.

1450 ± 75 kg/m3 

≥ 9 N/mm2

≥ 4500 N/mm2

08, 10, 12, 14, 16, 18 mm

12, 15, 18, 21, 24, 27 kg/m2
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