Binalarda kullanılan GenleĢtirilmiĢ Polistiren Köpük (EPS) ile Isı
yalıtımı uygulama kuralları
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Kapsam

Bu standard, binalarda ısı yalıtımında yazın sıcağa, kışın soğuğa karşı kullanılan EPS
(Genleştirilmiş Polistiren Sert Köpük) ısı yalıtım levhalarının uygulanması sırasında uyulması
gereken asgarî koşullara ve uygulama kurallarına dairdir. Uygulamalar ile ilgili tecrübeye sahip
firmalar ve kalite kontrol elemanları için kontrol edilmesi gereken özellikleri, sınırları ve asgari
koşulları belirler.
Bu standard, konut, ofis, okul, ticaret merkezi vb normal kullanımdaki binalarda EPS ısı yalıtım
levhaları ile ısı yalıtımı uygulamaları hakkında malzeme ve uygulama yüzeyi nitelikleri ile
uygulama kurallarını kapsar. Ayrıca döşeme yalıtımında, ısı ile birlikte ses yalıtımı amaçlı
uygulamaları da kapsamaktadır.
Sanayi binaları ile soğuk hava depoları ve tavuk çiftlikleri gibi değişik kullanım amacı olan
binalardaki ısı yalıtım uygulamalarını kapsamaz.
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Atıf yapılan standardlar ve/veya dokümanlar

Bu standarda diğer Standard ve/veya dokümanlara atıf yapılmaktadır. Bu atıflar metin içerisinde
uygun yerlerde belirtilmiş ve aşağıda liste halinde verilmiştir.
TS No
TS 825:2008

Türkçe adı
Binalarda ısı yalıtım kuralları

TS EN 13163:2010

Isı Yalıtım Mamulleri-Binalar İçinFabrikasyon Olarak İmal EdilenGenleştirilmiş Polistiren KöpükÖzellikler

TS EN 13501-1:2007

Yapı Mamulleri ve Yapı
Elemanları, Yangın
Sınıflandırması Bölüm 1: Yangın
Karşısındaki Davranış
Deneylerinden Elde Edilen Veriler
Kullanılarak Sınıflandırma
Isı yalıtım malzemeleri - Binalarda
kullanılan - Genleştirilmiş
Polistiren Esaslı Haricî Kompozit
Isı Yalıtım Sistemleri (ETICS) Özellikler

TS EN 13499:2006

EN 13496:2002

Isı yalıtım malzemeleri - Yapılarda
kullanılan - Cam elyaf esaslı
donatı fileleri - Mekanik
özelliklerin tayini

EN 13494:2002

Isı yalıtım malzemeleri - Binalarda
kullanılan - Yapıştırıcı ve zemin
kaplama malzemelerinin ısı
yalıtım malzemelerine bağlanma
mukavemetinin çekme yöntemi ile
tayini

Ġngilizce adı
Thermal insulation
requirements for buildings
Thermal insulation products
for buildings-Factory made
products of expanded
polystyrene (EPS)Specification
Fire classification of
construction products and
building elements-Part 1 :
Classi,fication using data
from reaction to fire tests
Thermal insulation products
for buildings - External
thermal insulation composite
systems (ETICS) based on
expanded polystyrene –
Specification
Thermal insulation products
for building applications Determination of the
mechanical properties of
glass fibre meshes
Thermal insulation products
for building applications Determination of the tensile
bond strength of the
adhesive and of the base
coat to the thermal insulation
material

TS EN 13984:2008

Esnek levhalar - Su yalıtımı için Su buharını kontrol için plastik ve
lastik tabakalar - Tarifler ve
özellikler

TS EN 998-1:2006

Kâgir harcı - Özellikler - Bölüm 1:
Kaba ve ince sıva harcı

TS EN 14891

Yapıştırıcılarla tutturulmuş
seramik karoların altında kullanım
için sıvı halde uygulanan su
geçirmez ürünler - Gerekler,
deney yöntemleri, uygunluk
değerlendirmesi, sınıflandırma ve
kısa gösteriliş

TS 7847:2006

Boyalar ve sıvalar – Kâgir ve
beton dış cephe için kaplama
malzemeleri ve kaplama
sistemleri
Asfaltlı Çatı Örtülerinde Kullanılan
Astar

TS 103:1964

TS 113:1979

Çatı Örtülerinde Kullanılan
Koruyucu Asfalt Emülsiyonları

TS 306:1978

Temellerde ve Düşey Yüzeylerde,
Rutubet ve Su Yalıtımında
Kullanılan Asfalt
Zemin Kotu üstünde ve Altında
Kalan Yüzeylerde Su Yalıtımı
Yapılmasında Kullanılan Bitümlü
Harç

TS 307:1978

DIN EN ISO 13934-1:
1999

TS 5808: 2007

Boyalar ve vernikler – Su bazlı
kaplama malzemeleri ve
sistemleri - İç mekân duvar ve
tavanlar için

TS 11758-1:2002

Polimer Bitümlü örtüler-Su
yalıtımı için- eritme kaynağında
birleştirilerek kullanılan-Bölüm 1:
Özellikler
Polimer Bitümlü örtüler-Su yalıtımı
için- eritme kaynağında
birleştirilerek kullanılan-Bölüm
2:Uygulama kuralları

TS 11758-2:2003

BS EN 1996

BS EN 845-1 :
2003+A1:2008

Flexible sheets for
waterproofing - Plastic and
rubber vapour control layers
- Definitions and
characteristics
Specification for mortar for
masonry - Part 1: Rendering
and plastering mortar
Liquid applied water
impermeable products for
use beneath ceramic tiling
bonded with adhesives Requirements, test methods,
evaluation of conformity,
classification and
designation
Paints and plasters –
Coating materials and
coating systems for exterior
masonry and concrete
Primer for Use With Asphalt
In Built-Up Roof Coverings
and Waterproofing
Emulsions for Use As
Protective Coatings for BuiltUp Roofs

Textiles - Tensile properties
of fabrics - Part 1:
Determination of maximum
force and elongation at
maximum force using the
strip method
Paints and varnishes –
Water based coating
materials and coating
systems for use in interior
walls and ceilings
Polymer bitumen sheeting For use in waterproofing Applied by fusion welding Part 1: Specifications
Polymer bitumen sheetingfor use in waterproofingApplied by fusion weldingPart 2:Applications rules
Eurocode 6. Design of
masonry structures. Design
considerations, selection of
materials and execution of
masonry
Specification for metal ties
for cavity wall construction

TS 13047:2003

TS EN 534:2008

TS 3128:1990

TS K 44:2008

TS EN 14909:2006

TS EN 13967

TS EN 13969:2007

TS EN 14967:2006

Bitümlü Örtüler-Eğimli Çatı
Kaplama Malzemeleri Altında
Kullanılan
Bitümlü levhalar - Oluklu - Mamul
özellikleri ve deney metotları

Bitümen based felts-used
pitched roof coverings
Corrugated bitumen sheets Product specification and
test methods

Binalarda Zemin Rutubetine Karşı
Yapılacak Yalıtım İçin Yapım
Kuralları
Polimer Bitümlü örtüler –PVC
taşıyıcılı- Su yalıtımı için- Eritme
kaynağıyla birleştirilerek kullanılan
Su yalıtımı için esnek levhalarPlastik ve lastik su yalıtım
tabakaları- Tarifler ve Özellikler
Esnek levhalar- Su yalıtımı için –
Bodrum katlarda bohçalama
yalıtımında kullanılan plastik ve
lastik levhalar da dahil plastik ve
lastik rutubet yalıtım levhalarıTarifler ve Özellikler
Su yalıtımı için – Esnek levhalar
Bodrum katlarda depolama
amaçlı kullanılan levhalar dahil
bitümlü rutubet yalıtım levhalarıTanımlamalar ve Özellikler
Su yalıtımı için esnek levhalarBitümlü su yalıtım tabakalarıTarifler ve Özellikler
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Terimler ve Tarifler

3.1

Isı yalıtımı

Bu standardda ısı yalıtımı, binaların enerji verimliliklerini iyileştirmek ve binaların yıllık ısıtma
enerjisi ihtiyacını (Qyıl) en az TS 825‟in izin verdiği değere düşürebilmek için TS EN 13163‟e
uygun EPS ısı yalıtım levhalarının yapı elemanlarına uygulanması. Metinde bundan sonra
“yalıtım” ifadesi aksi belirtilmedikçe, “ısı yalıtımı” ifadesi yerine kullanılmıştır. Bu uygulamalar ile
sıcak iklimlerde, duvar, kolon, kiriş vb. opak yapı elemanlarından, ısının dışardan içeri girmesi de
azalacağından, soğutma enerjisi ihtiyacı da azalacaktır.

3.2

EPS ile dıĢardan ısı yalıtımı (mantolama) sistemi

EPS ısı yalıtım levhalarının, yapı elemanının dış yüzeylerine ısı köprüleri oluşturmayacak şekilde
kesintisiz olarak ve levhalar arasında boşluk kalmayacak şekilde kaplanması ile gerçekleştirilen
ısı yalıtım sistemi.

3.3

Isı köprüsü

Isı köprüleri, ortalama ısı iletiminden çok daha yüksek ısı iletiminin gerçekleştiği sınırlı alana sahip
bölgeler. Binalarda ısı köprüsü, elemanın geometrisinden kaynaklanabilir. Örneğin köşe noktaları
daima etkin ısı köprüleridir. Isı köprüsü oluşumunun diğer sebebi, farklı ısı iletkenliğine sahip
malzemelerin yan yana kullanılmasıdır. Yalıtımlı duvarlar arasındaki betonarme elemanlar,
döşeme-kiriş ve döşeme-duvar ara kesitleri, bu şekildeki ısı köprüleri için temel örneklerdir.

3.4

EPS ile içerden ısı yalıtımı

EPS ısı yalıtım levhalarının, yapı elemanlarının iç yüzeylerine levhalar arasında boşluk
kalmayacak şekilde kaplaması ile gerçekleştirilen ısı yalıtım sistemi.

3.5

EPS ile çift duvar arası ısı yalıtım

EPS ısı yalıtım levhalarının iki duvar arasına kesintisiz olarak ve levhalar arasında boşluk
kalmayacak şekilde yerleştirilmesi ile gerçekleştirilen ısı yalıtım sistemi.

3.6

EPS ile çıkmalarda ısı yalıtımı

EPS ısı yalıtım levhalarının, alt tarafı açık döşemelerin dış yüzeylerine kesintisiz olarak ve
levhalar arasında boşluk kalmayacak şekilde yerleştirilmesi ile gerçekleştirilen ısı yalıtım sistemi.

3.7

EPS ile klasik teras çatılarda ısı yalıtımı

EPS ısı yalıtım levhalarının, teras çatılarda sıcak taraftaki buhar kesici (sıcak yüzeyde buharın
noktasal birikmesini önleyecek detaylandırma) katmanın üstüne kesintisiz olarak ve levhalar
arasında boşluk kalmayacak şekilde yerleştirilerek üzerine su yalıtımı uygulanması yapılan ısı
yalıtım sistemi.

3.8

EPS ile eğimli çatılarda ısı yalıtımı

EPS ısı yalıtım levhalarının, eğimli örtü katmanı ile kaplanmış çatılarda, tavan döşemesi veya
mertek seviyesinde, kesintisiz olarak ve levhalar arasında boşluk kalmayacak şekilde
yerleştirilmesi ile gerçekleştirilen ısı yalıtım sistemi.

3.9

EPS ile bodrum duvarlarında ısı yalıtımı

Mekanik dayanımı yüksek, su emme oranı düşük EPS ısı yalıtım levhalarının, zemin ile temas
eden duvarlarda kesintisiz olarak ve arada boşluk kalmayacak şekilde iç taraftan veya dış taraftan
yerleştirilmesi ile gerçekleştirilen ısı yalıtım sistemi.

3.10

EPS ile zemin döĢemelerinde ısı yalıtımı

% 10 deformasyondaki basma gerilmesi en az 150 kPa olan EPS ısı yalıtım levhalarının, zemin
döşemesinin üzerine kesintisiz olarak ve arada boşluk kalmayacak şekilde yerleştirilmesi ile
gerçekleştirilen ısı yalıtım sistemi

3.11

EPS ile ara kat döĢemelerinde ısı yalıtımı

EPS ısı yalıtım levhalarının, ara kat döşemelerinin üzerine ısı ve ses yalıtımı amacıyla kesintisiz
olarak ve arada boşluk kalmayacak şekilde yerleştirilmesi ile gerçekleştirilen ısı yalıtım sistemi.
EPS-T yalıtım levhaları kullanılması halinde ses yalıtımı da sağlanır.

3.12

Uygulama yüzeyi

Isı yalıtım levhalarının uygulanacağı yüzey. Tuğla, beton, gazbeton vb malzemeler veya sıvalı
yüzeyler olabilir.

3.13

EPS ısı yalıtım levhaları

EPS Isı Yalıtım Levhaları, genleştirilebilir polistiren taneciklerden şişirme ve kalıplama işlemleri
sonucu üretilen kapalı gözenekli, TS EN 13163‟de tanımlanan EPS 50 ve üstündeki sınıflara ait,
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yoğunluğu en az 16 kg/m (En fazla -1 kg/m sapma gösterebilir) ve üzerinde ve yangın
karşısındaki davranışı TS EN 13501-1‟e göre D veya E sınıfı olan sert köpük levhalar. Metinde
bundan sonra aksi belirtilmedikçe “EPS levhaları” ifadesi, “EPS ısı yalıtım levhaları” ifadesi yerine
kullanılmıştır.

3.14

Isı yalıtım levha yapıĢtırma harcı (dıĢ yüzeyde)

EPS levhaları ile dışardan ısı yalıtım (mantolama) sisteminde, düşey yüzeylere veya alt taraftan
yatay yüzeylere EPS levhaların yapıştırılması amacı ile kullanılan, üzerine uygulanacağı yüzey ile

yapışma mukavemeti yüksek olacak, TS EN 13499‟daki belirtilen yapışma değerlerini sağlayan
polimer katkılı, özel-yalıtım levhası yapıştırma harcı.

3.15

Dübel (dıĢ yüzeyde)

EPS levhaları ile dışardan ısı yalıtım (mantolama) sisteminde, yalıtım levhalarını uygulama
yüzeyine mekanik olarak tespit etmek için kullanılan, rüzgar yüklerini karşılayabilen, sert
plastikten mamul veya plastik kaplamalı çelik çividen oluşan geniş başlı tespit gereci. ETAG 014‟ü
karşılamalıdır.

3.16

File (dıĢ yüzeyde)

EPS levhaları ile dışardan ısı yalıtım (mantolama) sisteminde, ısı yalıtım levhalarının üzerine ilk
kat sıvadan sonra kaplanan, EN 13496 ya göre test edilen ve TS EN 13499‟da belirtilen
mukavemetleri sağlayan ,sıvada oluşacak çekme gerilmelerini karşılamak ve çatlamasını
önlemek amacıyla kullanılan cam elyaf donatı filesi. Göz boyutları en fazla 44 mm ve birim alan
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ağırlığı en az 160 g/m olan, alkali ortamda çözülmeyecek bir maddenin emdirilmesi ile elde
edilmiş, genellikle cam elyafından dokunmuş sıva armatürü.

3.17

Isı yalıtım levhası sıvası (dıĢ yüzeyde)

EPS levhaları ile dışardan ısı yalıtım (mantolama) sisteminde, ısı yalıtım levhalarının yüzeyinde
file ile birlikte sıvanması için kullanılan, TS EN 13499‟daki belirtilen yapışma değerlerini sağlayan,
buhar geçirgenliği yüksek polipropilen veya cam tülü elyaf takviyeli, esnek sıva harcı. Isı yalıtım
levhası sıva harcı, üretici tarafından önerilmiş ise yapıştırma amaçla kullanılabilir.

3.18

Dekoratif son kat kaplama malzemesi (dıĢ yüzeyde)

EPS levhaları ile dışardan ısı yalıtım (mantolama) sisteminde, sistemi ve binayı mekanik
etkilerden ve atmosfer etkilerinden korumak, dekoratif ve estetik bir görünüm kazandırmak
amacıyla kullanılan, TS 7847 standardında ve/veya ilgili diğer standardlarda dış cephe
uygulamaları için istenen özellikleri sağlayan, ısı yalıtım levhası sıvasının üzerine uygulanan son
kat malzemeler.

3.19

KöĢe profili

EPS levhaları ile dışardan ısı yalıtım (mantolama) sisteminde, bina köşeleri, pencere ve kapı
kenarlarındaki köşeleri mekanik etkilerden korumak ve sıva uygulamasında mastar görevi görmek
üzere kullanılan alüminyum, PVC veya cam elyafından file donatılı veya file donatısız imal edilmiş
alkali ortama dayanıklı profiller.

3.20

Damlalıklı köĢe profili

EPS levhaları ile dışardan ısı yalıtım (mantolama) sisteminde, balkon, çıkma vb bina
bölümlerinden, yağmur ve benzeri su akıntılarının uzaklaştırılması için plastik veya alüminyumdan
yapılmış istenilirse donatı filesi takviyeli olan profiller.

3.21

Denizlik altı profili

EPS levhaları ile dışardan ısı yalıtım (mantolama) sisteminde, sistemin pencere bitimlerindeki
bağlantısını sağlamak, pencereden akan suyun damlayarak cepheden uzaklaşması amacıyla
pervaz altlarına yerleştirilen PVC veya statik boyalı alüminyumdan imal edilmiş profiller.

3.22

Su basman profili

EPS levhaları ile dışardan ısı yalıtım (mantolama) sisteminde, ısı yalıtım levhalarının başladığı
seviyede, sistemi mekanik etkilerden korumak, sıva uygulamasında mastar görevi görmek üzere
kullanılan, yüzey suyunun sistem içine girmeden yüzeyden uzaklaşmasını ve yalıtım levhalarının
içine oturmasını ve düzgün hat oluşturmasını sağlayacak şekilde biçim verilmiş ve duvara
mekanik olarak tespit edilen, yeterli mekanik dayanıma sahip, alüminyumdan levha kalınlıklarına
göre özel olarak üretilmiş profiller.

3.23

KöĢe su basman profili (köĢe seti)

EPS levhaları ile dışardan ısı yalıtım (mantolama) sisteminde, su basman profilinin özelliklerine
sahip köşe bağlantı elemanı.

3.24

Dilatasyon profili

EPS levhaları ile dışardan ısı yalıtım (mantolama) sisteminde, dilatasyon derzlerinde yüzey ve
köşelerdeki genleşmeleri dengelemek amacıyla kullanılan profiller.

3.25 Doğrama bitiĢ elemanları
EPS levhaları ile dışardan ısı yalıtım (mantolama) sisteminde, dış cephe ısı yalıtım sistemi ile
doğrama kasalarının bağlantı kesitinde, çatlak oluşmasını, kasaların kirlenmesini ve zarar
görmesini önleyen elemanlar. Bu amaçla profil yerine poliüretan mastik de kullanılabilir.

3.26

Yalıtım bantı

EPS levhaları ile dışardan ısı yalıtım (mantolama) sisteminde, denizlik ve harpuşta gibi yapı
elemanları ile, dış cephe ısı yalıtım sisteminin birleşim kesitlerinde, özellikle yağmur suyuna karşı
yalıtım amacı ile kullanılan bantlar.

3.27

Plastik kama

EPS levhaları ile dışardan ısı yalıtım (mantolama) sisteminde, su basman profillerinin duvar ile
mesafesini kılavuzlamak için kullanılan, su basman profillerinin düzlemsel döşenmesini sağlayan
plastik esaslı elemanlar.

3.28

Plastik konjektör

EPS levhaları ile dışardan ısı yalıtım (mantolama) sisteminde, su basman profilinin ek yerlerinde
ısıl genleşme vb. etkilerle meydana gelebilecek yanal hareketleri karşılamak için kullanılan plastik
profiller.

3.29

KöĢe bandı

EPS levhaları ile dışardan ısı yalıtım (mantolama) sisteminde, doğrama köşelerinde oluşacak
çatlakları önlemek için, takviye amaçlı kullanılan, alkaliye dirençli hale getirilmiş cam elyafı
donatılar.

3.30

Isı yalıtım levhası yapıĢtırıcısı (iç yüzeyde)

İçerden ısı yalıtım uygulaması sırasında, EPS levhaların duvar iç yüzeyine tespiti amacıyla
kullanılan polimer katkılı-çimento bazlı veya polimer esaslı yapıştırma harcı.

3.31

Dübel (iç yüzeyde)

İçerden ısı yalıtım uygulamalarında, yalıtım levhalarını duvarın iç yüzeyine mekanik olarak tespit
etmek istendiğinde kullanılabilen uygulanacak yüzeye göre değişik tipte ve formda olan, sert
plastikten mamul, geniş başlı tespit elemanı.

3.32

File (iç yüzeyde)

İçerden ısı yalıtım uygulaması sırasında, ısı yalıtım levhalarının üzerine kaplanan sıva içine
gömülen, alkali ortamda çözülmeyecek bir bağlayıcı ile emprenye edilmiş, genellikle cam
elyafından dokunmuş sıva armatürü.

3.33

Ġç sıva

İçerden ısı yalıtım uygulamalarında, EPS levhaların mekanik etkilerden koruması amacıyla
levhalarının iç yüzeyine uygulanan sıva.

3.34 Son kat kaplaması (iç yüzeyde)
İçerden ısı yalıtım uygulaması sırasında, iç yüzeye estetik kazandırmak amacıyla isteğe bağlı
olarak kullanılan iç yüzey son kat malzemesi.

3.35

Ġç duvar

Çift duvar arası ısı yalıtımı uygulamasında, dış yüzeyi betonarme elemanların dış yüzeyi ile aynı
düzlemde olacak şekilde örülen iç duvar katmanı.

3.36

DıĢ duvar

Çift duvar arası ısı yalıtımı uygulamasında, ısı yalıtımının dış yüzüne boşluk kalmayacak şekilde
örülen, sistemi ve binayı mekanik etkilerden ve atmosfer etkilerinden korumak, dekoratif ve
estetik kazandırmak amacıyla örülen duvar katmanı.
Bazı uygulamalarda atmosfer etkilerine dayanıklı olmayan bir duvar malzemesi kullanılabilir. Bu
durumda dış duvarın dış yüzüne, dış sıva ve sistemi atmosfer etkilerinden koruyup dekoratif ve
estetik kazandırmak amacıyla dekoratif son kat kaplama malzemesi uygulanabilir.

3.37

DıĢ sıva

İçerden ve çift duvar ısı yalıtımı uygulamalarında, dış duvar dış yüzeyine uygulanan, sistemi ve
binayı mekanik etkilerden ve atmosfer etkilerinden korumak, dekoratif ve estetik kazandırmak
amacıyla kullanılan, TS 7847 Standardında dış cephe uygulamaları için istenen özellikleri
sağlayan son kat malzemesi.

3.38

Bağ elemanları

Çift duvar arası ısı yalıtımı uygulamasında, iç ve dış duvarın mekanik olarak birlikte çalışmasını
sağlamak üzere deprem ve rüzgâr yüklerinin oluşturacağı kuvvetleri karşılayacak şekilde yatayda
ve düşeyde belirli aralıklarla tekrarlanan, yeterli mekanik özelliklere sahip ve su geçirmez
malzemeden üretilmiş profiller.

3.39

BoĢluk tepsisi

Çift duvar arası ısı yalıtımı uygulamasında, dış yüzeyden gelebilecek ve kesit içinde
yoğuşabilecek suyun bina kabuğuna zarar vermeden kesitten uzaklaşmasını sağlamak amacıyla
kademeli şekilde profillendirilmiş korozyona dayanıklı metalden veya yeterli mekanik özelliklere
sahip ve su geçirmez malzemeden üretilmiş profiller.

3.40

Drenaj delikleri

Boşluk tepsisinde toplanan suyun dış ortama iletilmesi için dış duvarda bırakılan delikler.

3.41

Eğim betonu

Teras çatılarda, suyun süzgeç veya tahliye sistemlerine kendiliğinden ulaşmasını sağlamak
amacıyla eğimi %2‟den az olmayacak şekilde, en az C 20 (BS 20) sınıfı beton malzeme ile
uygulanan eğim betonu.

3.42

Buhar kesici

Teras çatılarda, kesit içinde yoğuşmaya sebebiyet vermeyecek şekilde buharın sıcak tarafta
kalmasını sağlamak amacıyla, EPS yalıtım levhalarının alt tarafına levhalardan önce uygulanan
ve su buharı difüzyon direnç faktörü ()  10 000 olan malzemeler (TS EN 13984).
Sıcaklığı yükselen buharın noktasal basınç yapmasını önlemek için, basıncın tüm çatı yüzeyine
yayılmasına imkân verecek şekilde profillendirilmiş olması tercih edilir

3.43

Astar

Su yalıtım malzemesinin uygulanacağı yüzeye sürülen ve su yalıtım malzemesinin bileşimine
bağlı olarak TS 103 veya TS 113‟e uygun özelliklere sahip olması gereken malzemeler.

3.44

Su yalıtımı

Yağmur suyunun çatı kesitine girmesini önlemek için kullanılan malzemeleri.

3.45

Nefes alan membran

Eğimli çatılarda kullanılan, su buharı difüzyon direnç faktörü ( )  100 olan, basınçsız su yalıtım
özelliğine sahip membranlar.

3.46

Ayırıcı keçe

Teras çatılarda, su yalıtımını üzerindeki katmandan gelebilecek mekanik hasarlara karşı koruyan
ve güneş ışınlarının etkisiyle büyük ısıl genleşme yaparak üzerindeki katmanla su yalıtımının
ayrılmasını sağlayan, su yalıtımına yapıştırılmayan geotekstil tipi, genelde düşük yoğunluklu
polyester keçeden imal edilen rulo şeklinde malzemeler.

3.47

Çakıl

Teras çatılarda güneş ışınlarının yansımasını sağlayan ve alt tarafındaki katmanlara belli bir
yükün homojen yayılı bir şekilde aktarabilen yuvarlak yüzeyli, mümkün olduğunca açık renkli, en
küçük tane boyutu ≥ 4 mm olan doğal taş agregası.

3.48

Teras kaplama malzemesi

Üzerinde yürünecek teras çatılarda, çakılın üzerine harç malzemesi ile tespit edilen üzerindeki
trafiğin oluşturacağı mekanik etkilere ve atmosfer etkilerine dayanıklı, yüzeye estetik kazandıran
döşeme kaplama malzemesi.

3.49

Tesviye Ģapı

Isı yalıtımının uygulanacağı yüzeyde gerekli hallerde düzlemselliği sağlamak amacıyla uygulanan
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1 - 2 cm kalınlığında dozajı  400 kg/m olan çimento harcı.

3.50

Bant

Yatay düzleme uygulanan EPS yalıtım levhalarının, üzerlerine dökülecek şap veya harcın levha
aralarına girmesini önlemek amacıyla EPS levhaların birleşim yerlerine yapıştırılan, yaklaşık
10 cm genişliğinde ve EPS levhalara kendiliğinden yapışma özelliği olan bant.

3.51

ġap

Yatay yüzeyde ısı yalıtımı uygulandığı zaman, EPS ısı yalıtım levhalarının üzerine dökülen en
3
büyük tane çapı  4mm, dozajı  500 kg/m olan çimento harcı Şapta çatlama meydana
getirmeyecek kalınlık veya donatı seçimi uygulayıcı tarafından yapılmalıdır.

3.52

Çatı örtüsü

Eğimli çatılarda, çatıyı atmosfer etkilerinden korumak, dekoratif ve estetik kazandırmak amacıyla
kullanılan son kat kaplama malzemesi.

3.53

Örtü altı kaplama malzemesi

Eğimli çatılarda, merteklerin üzerinde düzgün bir yüzey elde etmek amacıyla 2. sınıf çam
ağacından yapılmış ahşap, OSB, kontraplak vb levhalarla gerçekleştirilen ahşap kaplama.

3.54

DöĢeme kaplama malzemesi

Zemin ve ara kat döşemelerinin üstünde gerçekleştirilen, ısı yalıtımının üst yüzeyine uygulanan,
üzerinde meydana gelecek trafiğin (yaya ve/veya taşıt) oluşturacağı mekanik etkilere dayanıklı,
yüzeye estetik kazandıran döşeme kaplama malzemesi

4

Uygulama Kuralları

4.1

EPS ile dıĢardan ısı yalıtımı (mantolama) sistemi

Sistem üreticisi tarafından, tamamlanmış bir sistem olarak teslim edilir ve sistemin üreticisi
tarafından sistem, uygulama yüzeyine göre seçilen en az aşağıdaki katmanlardan oluşur:

 Isı yalıtım levhası yapıştırıcısı
 EPS ısı yalıtım levhası
 Mekanik tespit dübeli
 Isı yalıtım levha sıvası
 File
 2. kat Isı yalıtım levha sıvası
 Dekoratif son kat kaplama
Dışardan ısı yalıtım sistemini oluşturan bu katmanlar Şekil 1‟de gösterilmektedir.

ġekil 1. EPS ile dışarıdan ısı yalıtımı (mantolama) sistemi
Sistemin bütün elemanları ve sistem detayları, önerilen sistem ve uygulama yüzeyi için sistem
üreticisi tarafından özel olarak tasarlanmalıdır.
Sistem, normal kullanım şartlarındaki yüklerle birlikte rüzgârın emme kuvveti, sıcaklık, rutubet ve
rötre (büzülme yönündeki boyut değişikliği) yüklerinden kaynaklanan bileşik gerilme hallerinde de
kararlılığını sürdürmelidir. Sistem mekanik direnç ve kararlılığın gereklerini yerine getirecek
şekilde tasarlanmalı ve uygulanmalıdır.
Sistem üreticisi, sisteme ait malzemelerin ve sistemin tasarlanmasından sorumludur. Ayrıca
yetkilendirdiği uygulayıcı tarafından gerçekleştirilen uygulama sonunda aşağıda belirtilen
özelliklerin sağlamasından da sorumludur.

4.1.1 Malzeme özellikleri
4.1.1.1 Sistem
Sistemin TS EN 13499: 2006 Thermal insulation products for buildings - External thermal
insulation composite systems (ETICS) based on expanded polystyrene – Specification
Standardı‟nın şartlarını sağlaması gerekir.

4.1.1.2 EPS ısı yalıtım levhaları
EPS ısı yalıtım levhaları TS EN 13163‟e uygun olmalıdır. EPS 50 (%10 deformasyondaki basınç
gerilmesi 50 kPa olan) ve EPS 80 sınıfları (dahil) arasındaki ürünler kullanılmalıdır
3
(yoğunluğu=16 - 20 kg/m ). Malzeme üreticisinin önerileri de dikkate alınarak, dışardan ısı yalıtımı

sisteminde dinlendirilmiş boyutsal kararlılığını kazanmış EPS ısı yalıtım levhaları kullanılmalıdır.
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Ürün özellikleri TS EN 13163‟de tanımlanan TR 100, DS(N)2, S2, P4, L2, W2, T2 ≤ 0,5 kg/m
sınıflarında olmalıdır. Yangın karşısındaki davranışı TS EN 13501-1‟e göre D veya E sınıfı
olmalıdır.

4.1.1.3 Isı yalıtım levhası yapıĢtırıcısı (dıĢ yüzeyde)
Isı yalıtım levhası yapıştırıcının EPS levhalara ve uygulama yüzeyine yapışma mukavemeti EN
13494‟e göre belirlenmeli ve hiçbir deney sonucu 80 kPa‟dan küçük olmamalıdır. Ürünün ısı
iletkenliği, üretici tarafından beyan edilmelidir. Su buharı difüzyon direnç faktörü ( ) değeri, kesit
içinde yoğuşmaya sebep olmayacak şekilde  50 olmalıdır ve üretici tarafından beyan edilmelidir.
Bu maddede belirtilen özelliklere sahip olmak şartıyla farklı kimyasal bileşimde yapıştırıcılar
kullanılabilir. Beton, tuğla, gazbeton veya yeni ve eski sıvalı yüzeyler için polimer katkılı çimento
esaslı, ahşap yüzeyler için akrilik esaslı olabilir. Ancak, yapıştırıcı olarak geleneksel harçlar veya
fayans yapıştırıcısı kullanılamaz.
Ahşap yüzeylerde ise akrilik esaslı yapıştırıcı kullanılmalıdır. Akrilik esaslı yapıştırıcı kullanıma
hazır, ısı yalıtım levhalarının ahşap yüzeylere yapıştırılmasında kullanılan, esnek, su geçirimsiz,
yüksek tutunma mukavemetine sahip, dispersiyon tipi yapıştırıcıdır.

4.1.1.4 Dübel (dıĢ yüzeyde)
Geniş başlıklı sert plastikten mamul, plastik veya plastik kaplamalı çelik çividen oluşan mekanik
tespit aracıdır. Uygulanacak yüzeye göre değişik tipte ve formda olmalıdır. Brüt beton ve tuğla
için plastik kaplamalı çelik veya plastik çivi, gazbeton için uzun ve büyük tırnaklı çelik çivili plastik
dübel tercih edilmelidir. Dübel gövde çapı 8-10 mm olmalıdır. Dübel boyu, levha kalınlığı ve diğer
katmanları da hesap ederek, beton içerisine en az 4 cm girecek şekilde seçilmelidir. Tuğla gibi
delikli/boşluklu uygulama yüzeylerinde ise dübelin ucu yüzeyden  5 cm içeri girecek şekilde
seçilmelidir. Dübel başlık çapı  50 mm olmalıdır.
Dübel uygulandıktan sonra, EPS levhanın yüzeye sıkı bir şekilde bağlanması, dübelin yuvasında
oynamaması gerekir. Delikli tuğla duvarlarda bu şartı sağlamak için tuğla üzerine ince bir sıva
uygulamak gerekebilir. Gazbeton uygulamalarında dübel tipi ve tespit hızının özel olarak
ayarlanması gerekebilir. Sistem satıcısı, uygulanan yüzeye uygun dübel ve tespit sistemini
seçmekle sorumludur.
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Prensip olarak m başına en az 6 adet dübel gerekmektedir. Bu prensip 50 metreden alçak
binalar ve /veya 135 km/h‟dan düşük rüzgâr hızı olan yerler için geçerlidir. Bunu aşan durumlarda
ve bina köşelerinde dübel sıklaştırılması yapılmalıdır.
Dübel yerleri seçilirken ya her plakanın merkezine bir adet ve plaka birleşim noktalarına birer
adet, ya da her 50100 lük plakaya 3 er adet olmalıdır. Dübeller yerleştirilirken her dübelin altında
yapıştırma harcı olmasına dikkat edilmelidir.

4.1.1.5 File (dıĢ yüzeyde)
Alkali ortama dayanıklı olacak şekilde kimyasal malzemeler emdirilmiş cam elyafından, birim alan
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ağırlığı 160 g/m ve göz açıklığı en fazla 44 mm olacak şekilde üretilmiş olmalı ve yangın
karşısındaki davranışı TS EN 13501-1‟e göre en az E sınıfı malzemelerin özelliklerine sahip
olmalıdır.
Filenin çekme dayanımı EN 13496‟ya göre belirlenmeli ve aşağıdaki özellikleri sağlamalıdır:




Çekme dayanımının ortalama değeri 40 N/mm‟den büyük olmalıdır ve hiç bir tekil değer
36 N/mm‟den küçük olmamalıdır.
Normal şartlar altında ve zarar verici (agresif) bir ortamda depolandığında, çekme
dayanımının kopma sırasındaki uzamaya oranı 1 kN/mm‟den küçük olmamalıdır.
Zarar verici (agresif) bir ortamda saklandıktan sonraki EN 13496‟ya göre çekme
dayanımı, ilk çekme dayanımının %50‟sinden daha büyük olmalıdır.

Sıva filesinin esnekliği her iki yönde % 3,8 den fazla ( DIN EN ISO 13934-1 e göre en az gerilme
gücü 1800/1800 N/5cm ve bu güçteki en fazla uzama her iki yönde %3,8 ) olmamalıdır.
Sıva filesi‟nin alkaliye dayanımı „‟Kopma Dayanımı Testi„‟ ile test edilmiş olmalıdır. Kopma
Dayanımı Testi: Sıva filesi 24 saat süreyle EN 13496‟da belirtilen çözelti içinde yani alkali
ortamda bekletilmeli, bu süre sonunda kopmaya karşı dayanımı deneyden önceki değerinin %50
sinden aşağıya düşmemelidir.
Sıva fileleri sıva esnasında yukardan ve yanlardan birbiri üstüne en az 10 cm bindirilmelidir. File,
sıva harcı ısı yalıtım levhasına sürüldükten sonra sıva harcının üzerine gömülecek şekilde, dış
cepheye yakın olacak şekilde uygulanmalıdır. Filenin sıva içerisinde yüzeye mesafesi sıva
kalınlığının 1/3 ü kadar olmalı, uygulama sonrası file değil izi görülmelidir.
Pencere ve kapı köşelerinde, normal fileli sıva katmanı yapılmadan önce yatay düzlemle 45
eğim yapan 2030 cm ebatlarında ek köşe donatısı konularak takviye edilmeli ve oluşabilecek
çatlamalar önlenmelidir.

4.1.1.6 Isı yalıtım levhası sıvası (dıĢ yüzeyde)
Isı yalıtım levhası sıvasının, EPS ısı yalıtım levhalarına yapışma mukavemeti EN 13494‟e göre
belirlenmeli ve  80 kPa olmalıdır. Duvara yapışma mukavemeti  0,5 kPa ve kopma uzama
oranı kat yüksekliğine ve iklim şartlarına bağlı olarak meydana gelecek uzamayı çatlak ve kopma
olmadan karşılayacak değerde olmalıdır. Su buharı difüzyon direnç faktörü () değeri kesit içinde
yoğuşmaya sebep olmayacak şekilde  50 olmalı ve üretici tarafından beyan edilmelidir. Yukarıda
belirtilen özellikleri sağlamak şartıyla farklı kimyasal bileşime sahip olabilir. Ancak çimento esaslı
geleneksel harç ve fayans yapıştırıcıları sıva olarak kullanılamaz. Alkid bazlı bağlayıcısı olan ve
solventle incelen kimyasal ürünler sıva olarak kullanılamaz. Katman kalınlığı 4 mm‟yi
geçmemelidir. Isı iletkenliği üretici tarafından beyan edilmelidir (TS 7847)

4.1.1.7 Dekoratif son kat kaplama malzemesi (dıĢ yüzeyde)
Isı yalıtım levhası sıvasına aderans dayanımı  80 kPa olmalıdır. Çekme dayanımı  0.5 kPa,
kopma uzama oranı kat yüksekliğine ve iklim şartlarına bağlı olarak meydana gelecek uzamayı
çatlak ve kopma olmadan karşılayacak değerde olmalıdır. Su emme değeri  % 3, su buharı
difüzyon direnç faktörü () değeri kesit içinde yoğuşmaya sebep olmayacak şekilde  50 olmalı
ve üretici tarafından beyan edilmelidir. Isı iletkenliği üretici tarafından beyan edilmelidir. Donmaçözülme dayanımı TS 7847‟ye göre belirlendiğinde gözle muayenede çatlak görülmemeli ve
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çekme dayanımı  0,1 N/mm olmalıdır.
Isı yalıtım sistemleri üzerinde son kat olarak 2 çeşit kaplama kullanılır.


Kuru kaplama: Çimento esaslıdır, torba içinde satılır, su ile karıştırılır, beyaz renklidir ve
üzerinin boyanması tavsiye edilir. Piyasada "mineral sıva" veya "mineral kaplama" diye
de adlandırılır. Maksimum tane boyutlarına göre sınıflandırılır. İnce, kalın ve/veya çizgi
doku desenleri mevcuttur. 1 mm 'den başlar ve 2-3 mm tane çapına kadar çeşitleri
mevcuttur. TS 7847 Standardına uygun olmalıdır.



Islak Kaplama: Kova şeklinde ambalajlanmıştır ve kullanıma hazır akrilik bağlayıcılı
kaplamadır, renklidir. Çeşitli tane boyutlarında üretilebilir. Farklı tane ve çizgi dokusu
mevcuttur. Kaplamanın TS 7847 standardına uygun olması gerekir.

Son kat kaplama en az 1.5 mm kalınlıkta olmalı, Su buharı difüzyon direnç faktörü () değerleri
incelenmeli, elastikiyet ve darbe dayanımları TS EN 13499‟da belirtilen değerleri sağlanmalıdır.

4.1.1.8 KöĢe profili
Sıva uygulamasında mastar görevi göreceğinden yüzeyleri pürüzsüz, gönyesinde ve düzlemsel
olmalıdır. Profil kollarında delik bulunmalıdır. Donatı filesi takviyeli olan tipleri de mevcuttur.
Filelerin alkali ortama dayanıklı olması gerekir.

Alüminyum köşe profillerinde et kalınlığı en az 0,40 mm , kanatlar en az 2121 mm genişlikte
olmalıdır. Filesiz profillerde çatlama olmaması için sıvada kullanılan donatı filesinin profil üzerinde
devamlılığı sağlanmalıdır. Fileli alüminyum köşe profillerinde, file boyutu normal file bindirme
payını (10 cm) karşılayacak şekilde en az 1010 cm olmalıdır.
PVC köşe profillerinde et kalınlığı en az 0,40 mm , kanatlar en az 2121 mm genişlikte olmalıdır.
Filesiz profillerde çatlama olmaması için sıvada kullanılan donatı filesinin profil üzerinde
devamlılığı sağlanmalıdır. Fileli PVC köşe profillerinde, file boyutu normal file bindirme payını
(10cm) karşılayacak şekilde en az 1010 cm olmalıdır.

4.1.1.9 Denizlik altı profili
EPS levhaları ile dışardan ısı yalıtım (mantolama) sisteminde, sistemin pencere bitimlerindeki
bağlantısını sağlamak ve mantolama kalınlığının denizliği aşması durumunda denizliğe gelen
suyun mantolama üzerine aktarımını sağlamak amacıyla pervaz altlarına yerleştirilen, PVC veya
statik boyalı alüminyumdan imal edilmiş profillerdir.

4.1.1.10 Su basman profili
1-3 mm et kalınlığındaki alüminyumdan imal edilmeli ve damlalıklı profile sahip olmalıdır. Zemin
yalıtımının üzerinde malzeme değiştirildiği için su basman profili konuyor ise ve yalıtım kalınlığı
değişmiyor ise, damlalık profili olmayan bir su basman profili de kullanılabilir. Genişliği
kullanılacak levha kalınlığına uygun olmalıdır. Sıva uygulamasında mastar görevi göreceğinden
yüzeyleri pürüzsüz, gönyesinde ve düzlemsel olmalıdır. Profil kollarında delik bulunmalıdır.

4.1.2 Uygulanacağı yüzeyin nitelikleri
Yalıtım yapılacak yüzeyin düzgün, temiz ve sağlam olması önemlidir.
Yüzey, ne aşırı kuru ve ne de suya doygun olmamalıdır. Yüzeydeki kapiler etkilerin ve çatı ile ilgili
su yalıtım eksikliklerinin tamamen giderilmiş olması gereklidir. Balkon ve çatı parapetlerinde,
damlalıklı harpuşta (harpuştaların ek yerlerinin de sızdırmazlığı sağlanmalıdır) ile sistemin suya
karşı yatayda korunması sağlanmalıdır. Damlalık detayı doğru seçilmiş harpuştalar ve denizlikler
sayesinde suyun yüzeyden akarak değil damlayarak uzaklaştırılması sağlanmalıdır.
Montaja başlamadan yağmur inişleri cepheden sökülmeli kesinlikle mantolama içinde
bırakılmamalıdır. Mantolama işleminden sonra uzun kelepçe dübelleri ile sağlam zemine monte
edilmelidir.
Yüzeydeki eski sıva, harç vb pürüz oluşturacak kalıntılar temizlenmelidir. Levhaların yapışma
yüzeyine temasını önleyecek bozukluklar, sıva ile düzeltilmelidir. Ayrıca cephede 1 cm‟den fazla
düzlemsellikten sapma olmamalıdır. Duvarın düzlemselliğini sağlamak ve aşırı eğimleri düzeltmek
için duvar tesviye macunu/harcı, beton tamir macunu/harcı vb, hazır malzemeler kullanılabilir.
Yüzey, yapışmayı önleyecek toz, yağ, boya kalıntıları, kimyasal madde tuz vb. yabancı
malzemelerden arındırılmalıdır.
Mekanik tespit sırasında, dübellerin daha sonra yuvasında oynamayacak şekilde rijit olarak
çakılması gerekir. Yalıtım levhalarının yapıştırılacağı duvar delikli tuğla ise, dübellerin rijit tespiti
için delikli tuğla duvarın üzerinde sıva bulunması gerekebilir.
Mekanik tespit amacıyla dübellerin çakılması sırasında, matkap hız ve gücü levhaların tespit
edileceği duvarın cinsine göre ayarlanmalıdır. Sistem satıcısı uygulanan yüzeye uygun dübel ve
tespit sistemini seçmekle sorumludur. Tuğla yüzeylerde yüksek darbeli matkaplarla açılan dübel
deliklerinde tuğla perdelerinin kırılmamasına dikkat edilmelidir.

4.1.3 Uygulama kuralları
EPS ile Dışardan Isı Yalıtımı (mantolama) Sistemi‟nin uygulanmasına, Madde 4.1.2‟de açıklanan
yüzey özellikleri sağlandıktan sonra başlanır.

Tüm dışardan yalıtım uygulamalarında olduğu gibi, EPS ile dışardan yalıtım uygulamalarının tüm
aşamalarında yüzey sıcaklığının 5C‟un üstünde ve gölgede 30C‟un altında olması gerekir.
Yağmur altında uygulama yapılmamalı ve zemin ıslak olmamalıdır.
Uygulamaya su basman profilinin montajı ile başlanır. Damlalıklı su basman profili, terazisinde
olacak şekilde tespit edildikten sonra levhaların yapıştırma işlemine geçilir. Su basman profilinin
yuva genişliği, uygulanacak yalıtım levhası kalınlığına uygun olmalıdır. Yalıtım levhası kalınlığı ile
su basman profili genişliği arasındaki farkın 0,5 cm‟den büyük olmaması gerekir. Su basman
profilini terazilemek için plastik kama, genleşmeleri dengelemek için ise plastik konjektör
kullanılabilir. Su basman profili montajı Şekil 2‟de gösterilmektedir.

ġekil 2. Su basman profilinin montajı
Levhaların yapıştırılması sırasında, Madde 4.1.1.3‟de tanımlanan özelliklere sahip ısı yalıtım
levhası yapıştırıcısı kullanılmalıdır. Eğer yüzey çok düzgün ise 5 mm diş derinliğine sahip çelik
mala ile levhanın arkasına yapıştırıcı sürülmelidir. Yapıştırıcının daha sonra levha aralarına
taşmaması için dikkat edilmelidir. Yapıştırıcının toplam alanı yalıtım levhası alanının %40‟ından
az olamaz. Genel olarak ise yapıştırma işlemi, ısı yalıtım plakalarının çevresine 4-5 cm‟lik şeritler
halinde ve ortasına takriben 10 cm çapında  2 cm kalınlığında harç parçaları birbirine eşit
uzaklıkta (yaklaşık 20 cm aralıklarla) 3 adet öbekleme yapılarak sürülüp, bu kalınlık sayesinde
terazi ve mastarı sağlanarak yapılmalıdır. Levha kenarlarına çerçeve halinde yapıştırıcı
sürülürken malanın içi ile ince uç levha merkezine gelecek şekilde uygulanarak levhalar duvara
bastırılırken yapıştırıcının levhanın kenarlarından dışarıya taşmamasına ve doğru yayılması
sağlanmalıdır. Şekil 3‟de yapıştırıcının levha arkasına sürülme şekli gösterilmektedir.

ġekil 3.Yapıştırıcının levha arkasına sürülmesi

Yapıştırıcı sürüldükten sonra levhalar, önce su basman profilinin içindeki yuvaya yatay istikamette
yerleştirilir. Daha sonra şaşırtmalı olarak aşağıdan yukarıya doğru devam edilir. Şekil 4‟de
levhaların şaşırtmalı olarak duvara uygulama şekli gösterilmektedir.

ġekil 4. Levhaların şaşırtmalı olarak duvara uygulanması
Yerleştirme sırasında uygun boydaki (en az iki metre) mastar ile tüm levhaların aynı düzlemde
kaldığı kontrol edilmelidir. Cephedeki bozukluklar çok fazla ise düzlemselliği sağlamak için ince
bir sıva uygulaması yapılmalıdır. Köşelerde de her sırada şaşırtma sağlanmalıdır. Şaşırtmaya
ilave olarak köşelerde de kenetleme (üst üste binme) yapılmalıdır.
Şekil 5‟de levhaların birbirine binme şekli gösterilmektedir.

ġekil 5. Köşelerde levhaların kenetlenmesi
Levhaların birbiri ile temas noktaları sıkı ve aralıksız olmalıdır. Levhalar arasında boşluk
kalmamalıdır. Bu sağlanamıyorsa, boşluk ne kadar dar olursa olsun, mutlaka köpük parçası
kesilerek boşluklar doldurulmalıdır. Çok küçük boşluklar poliüretan köpük ile de doldurulabilir.
Levhaların yan yüzeylerine yapıştırıcı taşmamalıdır.
Yapıştırma işleminden sonra yapıştırıcı tamamen kurumadan, başka bir işleme geçilmemelidir.
Yapıştırma harcının tam kuruma süresi 20C‟da ve %65 nispi nemde en fazla 3 gündür. 24 saat
sonrası dübellemeye geçilebilir. Düşük sıcaklık ve nispi nem oranının yüksek olduğu ortamlarda
bu süre uzar. Yapıştırıcının kuruduğundan emin olduktan sonra ise, hemen diğer işlemlere
geçilmelidir; levhalar uzun süre atmosfer şartlarına maruz bırakılmamalıdır.

Yapıştırma işlemi tamamlandıktan sonra yüzeyde düzlemsellikten sapma görülürse; bu noktalar
zımparalama ile düzeltilmelidir.
Ahşap yüzeylerde ise akrilik yapıştırıcı kullanılmalıdır. Akrilik yapıştırıcının tam kuruma süresi
20C‟da ve %65 nispi nemde en fazla 5 gündür. Düşük sıcaklık ve nispi nem oranının
yüksekliğinde bu süre uzar. 48 saat sonra dübellemeye geçilmeli, dübelleme özel vidalı dübellerle
yapılmalıdır. Akrilik yapıştırıcı en az 5 mm diş derinliğine sahip taraklı mala ile tüm yüzeye
yayılarak yapılmalı bundan sonra yapıştırmaya geçilmelidir. Uygulama veya kuruma süresinde
çevre ve yüzey sıcaklığı 5C‟un altına düşmemeli 30C‟un üzerine çıkmamalıdır.
EPS levhaları ile dışardan ısı yalıtım (mantolama) sisteminde, denizlik ve harpuşta gibi yapı
elemanları ile, dış cephe ısı yalıtım sisteminin birleşim kesitlerinde, özellikle yağmur suyuna karşı
yalıtım amacı ile yalıtım bantları kullanılabilir. Kullanım yeri ve amacına göre 2-6 mm, 3-9 mm ve
5-12 mm fuga genişlikleri için üç ayrı tipte oldukları gibi, benzer amaçlar için özel yalıtım bantları
da mevcuttur.
Dübelleme sistemin rüzgar ve havanın yer değiştirmesinden doğan akımlar yüzünden önemlidir.
Buna bağlı olarak bina köşelerinde dübel sayılarının arttırılması gerekmektedir. Dübelleme
esnasında matkap seçimine dikkat edilmeli ve delme esnasında tuğlanın perdelerinin
kırılmamasına dikkat edilmelidir. Dübelleme işlemi aşağıda belirtilen şemaya uygun yapılmalıdır.
Dübeller tespit edildikten sonra kesinlikle oynama yapmamalı, yuvasında boşluk oluşmamalıdır.
Dübel başlıklarının yalıtım levhasının içine gömülmesi sağlanmalıdır. Bu sırada levhaların
kırılmasına sebep olmamalıdır. Dübellerin çivisi çakıldıktan sonra kontrol amaçlı olarak dübellerin
yoklaması yapılmalıdır. Tutmayan dübeller sökülmeli ve yakın bir noktadan tekrar dübelleme
yapılmalıdır. Eski dübel delikleri EPS parçaları ile kapatılmalıdır. Dübelleme işlemi yapıştırma
işleminden bir tam gün sonra yapılmalıdır. Erken yapılan dübellemeler bu bölgelerdeki
yapıştırıcının mukavemetinin düşmesine sebep olur.Tüm köşe noktalarda dübelleme işlemi
kenarlara mesafe bırakılarak yapılmalıdır. Şekil 6‟da levhaların dübellenme şeması
gösterilmektedir.

ġekil 6. Levhaların dübelleme şeması örneği
Uygulama sırasında köşelerde, pencere ve kapılarla birleşim noktalarında, balkon ve çıkma
köşelerinde, dilatasyon derzlerinde Madde 3.19 ile Madde 3.25 (Madde 3.22 hariç) arasında
tanımlanan profiller gereği şekilde yerleştirilmelidir. Köşe profilleri bina köşelerini ve pencere ile
kapı kenarlarını oluşabilecek hasarlara karşı korumak ve düzgünlüğü sağlamak amacı ile
kullanılırlar. Profiller terazi yardımı ile levhaya tam temas ederek düzgün bir şekilde monte
edilmelidir. Üzerine uygulanacak donatı filesi mutlaka profilin üzerinden kesintisiz olarak
geçirilmelidir. Fileli köşe profillerinde cepheye uygulanan donatı filesi ile profil üzerindeki file
birbirine 10 cm bindirilerek uygulanmalıdır. Köşe profillerinde file bindirmesi Şekil 7‟de
gösterilmektedir.

ġekil 7. Köşe profilinde file bindirmesi
Fileli sıva işlemlerinde Madde 4.1.1.6 ve 4.1.1.7‟de belirtilen özelliklere sahip file ve ısı yalıtım
levhası sıvası uygulanmalıdır. Donatı filesi ile ısı yalıtım levhasının teması önlenmelidir. Bu
amaçla ısı yalıtım levhası sıvası 2 mm ve olabildiğince homojen kalınlıkta levha üzerine sürülmeli,
file yukarıdan aşağıya doğru ve 10 cm bindirme sağlayacak şekilde, ilk kat sıva bastırılmadan
tutturulmalıdır. İkinci kat ısı yalıtım levhası sıvası toplamda kalınlığı 4 mm‟yi aşmayacak şekilde
uygulanmalı ve filenin bitiş yüzeyine yakın olması sağlanmalıdır. Uygulama sonrası file değil
sadece filenin izi görülmelidir.
Doğrama köşelerinde, yatayla 45 açı yapacak şekilde aynı fileden köşe bant takviyesi
yapılmalıdır. Köşe bandının da, sıvanın orta kesitinde kalacak ve alt yüzeye değmeyecek şekilde
uygulanması gerekir. Köşe bantları 30x40 cm, 30x50 cm, 30x 60 cm ebatlarında olabilir. Hazır
şekilde satın alınarak kullanılabileceği gibi, mevcut fileden kesilerek de kullanılabilir. Şekil 8‟de
köşe bant file uygulama şekli gösterilmektedir.

ġekil 8. Köşe bant file uygulama şekli
Uygulanan ısı yalıtım levhası sıvası uygulamasından bir hafta sonra, Madde 4.1.1.7‟de belirtilen
özelliklere sahip dekoratif son kat kaplama malzemesi ihtiva eden kaplama malzemesi uygulanır.
Doğrudan güneş ışığına maruz cephelerde ani su kayıpları ihtimaline karşı uygulama
yapılmamalıdır. Fileli sıva sonrası, mineral dekoratif sıva öncesi kaplama astarı kullanılmalıdır.
Astarın yüzeyi sertleştirip pürüzlendirmesinin yanında su emilimini azaltarak dekoratif sıvanın
işlenebilme süresini uzatır ayrıca iki katman arasında yapışma mukavemetini arttırır. Dekoratif
sıvaya tek kat olarak yapılmalı ve plastik mala ile doku verilmelidir. Kuru karışımların suyu
ölçeklendirilerek hep aynı oranda karıştırılmalı böylece doku farklılıkları engellenmelidir. Dekoratif
sıva uygulamaları süreklilik arz etmeli derzler ve fugalar arasında ara verilmeksizin uygulamaya
devam edilmelidir. Aksi taktirde farklı zamanlarda yapılan kaplamaların birbirleriyle kaynaştığı
bölgelerde mala izleri belli olabilir.

Dekoratif sıva sonrası, düz boya öncesi boya astarı kullanılmalıdır. Astar, dekoratif kaplama gibi
emiciliği çok yüksek yüzeylerde boya sarfiyatını azalttığı gibi boya ile yüzey arasında bağlayıcı
köprü vazifesi görür ve yapışma mukavemetini arttırır. Su geçişini büyük ölçüde önler. Tek kat
olarak yapılmalı ve ortam sıcaklığına bağlı olarak en az 6 saat sonra boya uygulamasına
geçilmelidir. Son kat boya olarak kesinlikle sentetik, yağ ve solvent esaslı boyalar
kullanılmamalıdır. Boya olarak nefes alabilen akrilik esaslı veya silikon katkılı boyalar
kullanılabilir.

4.2

EPS ile içerden ısı yalıtımı

İçerden yalıtım, sadece uzun aralıklarla kısa süreli kullanılan (konferans salonu, vb.) hacimler için
uygundur. Diğer binalarda ancak mecbur kalınırsa bu uygulanma biçimi düşünülmelidir. Yapı fiziği
açısından kesin doğru bir çözüm elde edilmesi pratik olarak hemen hemen imkânsızdır.
İçeriden ısı yalıtımı en az aşağıdaki katmanlardan oluşur:







Isı yalıtım levhası yapıştırıcısı,
EPS ısı yalıtım levhası,
File (iç yüzeyde),
İç sıva (bazı uygulamalarda bu katman ve dolayısıyla file olmayabilir, dekoratif son
kat kaplama malzemesi (alçı levhalar gibi) direkt olarak EPS ısı yalıtım levhasının
üzerine tespit edilebilir. Ancak bu durumda levhaların altındaki EPS ısı yalıtım
levhalarının sürekliliği kesinlikle bozulmamalıdır),
Son kat kaplaması (iç yüzeyde) (bazı uygulamalarda bu katman olmayabilir. EPS ısı
yalıtım levhalarının üzerine alçı sıva uygulanabilir.)

İçerden ısı yalıtım sistemini oluşturan bu katmanlar Şekil 9‟da gösterilmektedir.
EPS ısı yalıtım levhası, file, iç sıva ve son kat kaplamasının yerine EPS levhalar üzerine alçı
levha yapıştırılmış hazır elemanlar da kullanılabilir. Uygulama sırasında bu elemanların sürekliliği
bozulmamalıdır.
Uygulayıcının isteğine bağlı olarak, içerden yalıtım uygulamasında ısı yalıtım levhalarına dübel ile
mekanik tespit uygulanabilir.
İçerden yalıtım uygulamasında, ısı yalıtım levhaları ahşap veya metal iskelet arasına
yerleştirilmemelidir. Çünkü bu ızgaralar ısı köprüsü oluşturacaklarından bu bölgelerde yüzey
sıcaklıklarının düşmesine sebep olurlar. Bunun sonucunda, hem ısıl konfor istenilen düzeye
ulaşamaz; hem de düşük sıcaklıktaki yüzeylerde yoğuşma sebebiyle toz biriktirip kararma
yaparak birkaç sene sonra iskelet izlerinin iç yüzeyde belirmesine yol açar.
İçerden yalıtım uygulamasında, yalıtım malzemesinin tavan ve döşemede en az 50 cm içeri doğru
döndürülmesi önerilir. Yine de ısı köprüsü sorunlarının tamamen önlenmesi mümkün olmayabilir.
Isı yalıtımı dış duvarların iç yüzeyleri ile birlikte kolon, kiriş, hatıl gibi iç ve dış ortam arasındaki
tüm elemanların iç yüzeylerine uygulanmalıdır.

ġekil 9. EPS ile içerden ısı yalıtımı

4.2.1 Malzeme özellikleri
4.2.1.1 EPS ısı yalıtım levhaları
EPS ısı yalıtım levhaları TS EN 13163‟e uygun olmalıdır. EPS 150 (%10 deformasyondaki basınç
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gerilmesi 150 kPa olan) ve üzerindeki ürünler (yoğunluğu 25 kg/m ve üzeri) kullanılması tavsiye
edilir. Ürün özellikleri TS EN 13163‟de tanımlanan S1, P4, L1, W1, T1 sınıflarında olmalıdır.
Yangın karşısındaki davranışı TS EN 13501-1‟e göre en az E sınıfı olmalıdır.
Yapı fiziği açısından duvarların nefes alması, yani su buharının geçmesi esastır. Ancak kesit
içinde yoğuşma meydana gelmemelidir. Kesit içinde yoğuşma kontrolü yaparak, yoğuşmaya
sebep olmayacak en optimum su buharı difüzyonu direnç faktörü () değeri belirlenmeli ve bu su
buharı difüzyonu direnç faktörü () değerine sahip yalıtım levhası seçilmelidir. EPS ısı yalıtım
levhalarının, farklı yoğunluklarda farklı su buharı difüzyonu direnç faktörü “” değerine sahip ürün
seçenekleri vardır.
İçerden yalıtım uygulaması için EPS ısı yalıtım levhalarında, dışardan yalıtım (mantolama)
uygulamalarındaki gibi özel bir dinlendirme işlemine gerek yoktur.

4.2.1.2 Isı yalıtım levhası yapıĢtırıcısı (iç tarafta)
Isı yalıtım levhası yapıştırıcının EPS levhalara ve uygulama yüzeyine aderans dayanımı  40 kPa
olmalıdır. Çimento bazlı polimer takviyeli özel yapıştırıcılar veya özel alçı yapıştırıcılar
kullanılabilir. Ürünün ısı iletkenliği, üretici tarafından beyan edilmelidir. buhar difüzyonu direnç
faktörü  değeri, kesit içinde yoğuşmaya sebep olmayacak değerde olmalıdır ve üretici tarafından
beyan edilmelidir.

4.2.1.3 Ġç Sıva
Isı yalıtım levhası sıvasının, EPS ısı yalıtım levhalarına yapışma mukavemeti  80 kPa olmalıdır.
Yeterli çekme ve çarpma dayanımına sahip olmalıdır. Buhar difüzyonu direnç faktörü  değeri

kesit içinde yoğuşmaya sebep olmayacak değerde olmalı ve beyan edilmelidir. Isı iletkenliği
beyan edilmelidir. İç sıva yukarıda belirtilen özellikleri sağlamak şartıyla farklı kimyasal bileşime
sahip olabilir. Ancak solventle inceltilen kimyasal ürünler kullanılamaz. Yangın karşısındaki
davranışı TS EN 13501-1‟e göre en az E sınıfı olmalıdır. Dekoratif son kat kaplama malzemesinin
doğrudan EPS ısı yalıtım levhasının üzerine tespit edildiği uygulamalarda bu katman olmayabilir.

4.2.1.4 File (iç yüzeyde)
Alkali ortama dayanıklı olacak şekilde kimyasal malzemeler emdirilmiş cam elyafından, göz
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açıklığı en fazla 44 mm, birim alan ağırlığı  80 g/m olacak şekilde üretilmiş olmalıdır. Yangın
karşısındaki davranışı TS EN 13501-1‟e göre D veya E sınıfı olmalıdır.

4.2.1.5 Son kat kaplama malzemesi (iç yüzeyde)
TS 5808‟e uygun bir kaplama uygulanabilir. İç yüzeyde son kat kaplama malzemesi olarak alçı
sıva+boya veya alçı levhalar yapıştırılabilir veya kullanıcının isteğine bağlı farklı seçenekler de
kullanılabilir. Bu uygulamalarda EPS levhaların sürekliliği kesinlikle bozulmamalı, malzemeler ilgili
standardlarda belirtilen özelliklere sahip olmalı, yeterli yapışma mukavemeti sağlayacak şekilde
tespit edilmeli, ek yerlerinde çatlamaya karşı tedbir alınmalı, buhar difüzyonu direnç faktörü 
değeri kesit içinde yoğuşmaya sebep olmayacak değerde olmalı ve beyan edilmeli, ısı iletkenliği
beyan edilmelidir.

4.2.2 Uygulanacağı yüzeyin nitelikleri
Yalıtım yapılacak yüzeyin düzgün ve sağlam olması önemlidir. Yüzeyin küf, kir, yağ vb.
malzemelerden temizlenmiş ve kuru olması gerekir. Duvarın su ile ilgili problemlerinin çözülmüş
olması gerekir.
Yüzeydeki eski sıva, harç vb pürüz oluşturacak kalıntılar temizlenmelidir. Levhaların yapışma
yüzeyine temasını önleyecek bozukluklar, sıva ile düzeltilmelidir. Ayrıca cephede 1 cm‟den fazla
düzlemsellikten sapma olmamalıdır. Duvarın düzlemselliğini sağlamak ve aşırı eğimleri düzeltmek
için duvar tesviye macunu/harcı, beton tamir macunu/harcı vb, hazır malzemeler kullanılabilir.

4.2.3 Uygulama kuralları
EPS ile içerden ısı yalıtımı sisteminin uygulanmasına Madde 4.2.2‟de açıklanan yüzey özellikleri
sağlandıktan sonra başlanır.
Yalıtım levhalarının yapıştırılması sırasında, ısı yalıtım levhası yapıştırıcısı, çelik mala ile levhanın
arkasına sürülür. Yapıştırıcının daha sonra levha aralarına taşmaması için dikkat edilmelidir.
Uygulayıcının tercihine göre uygun sayı ve özellikteki dübel ile mekanik tespit yapılabilir. Levhalar
arasında boşluk kalmamasına ve yalıtımın zemin ve tavan döşemesine kadar devam etmesine,
arada boşluk kalıyorsa, bu boşlukların EPS veya poliüretan köpük ile doldurulmasına dikkat
edilmelidir. Yalıtım levhalarının tavan, döşeme ve dış duvarla kesişen iç duvarlarda içeri doğru
en az 50 cm döndürülmesi önerilir. Yine de ısı köprüsü sorunlarının tamamen önlenmesi mümkün
olmayabilir. Isı yalıtımı, dış duvarların iç yüzeyleri ile birlikte kolon, kirş, hatıl gibi iç ve dış ortamı
ayıran tüm elemanların iç yüzeylerine uygulanmalıdır.
Yapıştırıcının kurumasından sonra, iç yüzeye istenilen kaplama katmanları, tavan ve döşeme
kaplamasının bitiminden sonra uygulanır. Sıva kullanılacak ise, tüm yüzeyin file ile kaplanması ve
ek yerlerinin 10 cm bindirilmesi (üst üste gelmesi) sağlanmalıdır.
Tavan uygulaması yapılmıyorsa ve yükseklik 3 metreyi geçmiyorsa, dübel kullanılmayabilir. File
takviyeli alçı sıva üzerine ince bir saten alçı sonrası boya uygulaması yapılabilir.
Diğer bir uygulama ise, ısı yalıtım levhalarının montajından sonra, dübelleme yapılıp, ısı yalıtım
levhalarının tüm yüzeyine en az 5 mm diş aralığında taraklı mala yardımıyla özel alçı yapıştırıcı
sürülmesi ve üzerine alçı plaka uygulaması yapılmasıdır. Alçı plaka dübellendikten sonra ek
yerlerinin ve dübel başlarının derz bantları çekildikten sonra derz yerleri derz alçı sıvası ile
kapatılır. Son olarak tüm yüzeye saten alçı çekilip düz boyaya geçilir. Bu uygulama hazır
kompozit alçı plakalarla da yapılabilir. Montaj sonrası derz yerlerine bant ve derz alçı sıvası
çekilip, komple yapılan saten alçı sıva sonrası boyaya geçilebilir.

İç yüzeyde seramik yapılacak alan var ise, ısı yalıtım levhaları dübellenir, üzerine çimento esaslı
2
160 g/m lik cam tüllü fileli sıva sonrası seramik uygulaması yapılabilir.

4.3

EPS ile çift duvar arası ısı yalıtımı

Çift duvar arası ısı yalıtımında, ısı yalıtımının kolon, kiriş ve döşemelerle kesilmemesi esastır. Isı
yalıtımının sadece duvarlarda uygulanıp, kiriş, döşeme ve kolonların içerden ve/veya dışardan
devam ettirilmemesi hangi malzeme ile olursa olsun, kabul edilmesi mümkün olmayan
yanlışlardır. Çift duvar arası ısı yalıtımı, yığma yapılarda veya belirli kat sayısına kadar betonarme
iskelet yapılarda kullanılır. Ancak uygulama sırasında iç duvarın dış yüzü, kolon ve kirişlerle aynı
düzlemde biter, ısı yalıtımı tüm düşey yüzeyleri kesiksiz bir şekilde örter. Dış duvar ise bağ
elemanları ile iç duvarla bütünlük sağlayacak şekilde sürekli olarak örülür. Ayrıca dışardan
girebilecek suyun veya herhangi bir şekilde oluşabilecek yoğuşma suyunun dışarı atılması
gereklidir. Bunun için kademeli bir şekilde profillendirilmiş boşluk tepsileri ile su iç bölgeye
girmeden toplanır ve dış duvarda sağlanan deliklerle dışarı atılır. Bu açıklamalar ısı yalıtım
malzememsinin cinsinden bağımsız olarak, sistemin doğru çalışması için gereklidir ve yapı fiziği
gereği uygulamalarda mutlaka aranan şartlardandır (BS EN 1996, BS EN 845-1)
Çift duvar arası ısı yalıtımı aşağıdaki katmanlardan meydana gelir:








Dekoratif son kat kaplama malzemesi (iç yüzeyde),
İç sıva (farklı iç kaplamalar kullanılabilir),
İç duvar,
EPS ısı yalıtım levhaları,
Dış duvar,
Dış sıva (dış duvar cephe tuğlası ise gerekmez),
Dekoratif son kat kaplama malzemesi (dış duvar cephe tuğlası ise gerekmez).

EPS ile çift duvar arası ısı yalıtımını oluşturan katmanlar Şekil 10‟da gösterilmektedir.

ġekil 10. EPS ile çift duvar arası ısı yalıtımı

4.3.1 Malzeme özellikleri
4.3.1.1 Ġç duvar
Beton bloklar, hafif beton bloklar ve gazbeton bloklar ve tuğla kullanılabilir. Her malzeme kendi
standardının özelliklerini sağlamalıdır.

4.3.1.2 EPS ısı yalıtım levhaları
EPS ısı yalıtım levhaları TS EN 13163‟e uygun olmalıdır. EPS 150 (%10 deformasyondaki basınç
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gerilmesi 150 kPa olan) ve üzerindeki ürünler (yoğunluğu 25 kg/m ve üzeri) kullanılması tavsiye
edilir.
Yangın karşısındaki davranışı TS EN 13501-1‟e göre D veya E sınıfı olmalıdır.
Yapı fiziği açısından duvarların nefes alması, yani su buharını geçirmesi esastır. Ancak kesit
içinde yoğuşma da meydana gelmemelidir. Kesit içinde yoğuşma kontrolü yaparak, yoğuşmaya
sebep olmayacak en uygun su buharı difizyon faktörü () değeri belirlenmeli ve bu su buharı
difizyon faktörü () değerine sahip yalıtım levhası seçilmelidir. EPS ısı yalıtım levhalarının, farklı
yoğunluklarda farklı su buharı difizyon faktörü () değerine sahip ürün seçenekleri vardır.
Çift duvar arası yalıtım uygulaması için EPS ısı yalıtım levhalarında, dıştan yalıtım (mantolama)
uygulamalarındaki gibi özel bir dinlendirme işlemine gerek yoktur. Çift duvar arası ısı yalıtım
uygulamalarında EPS levhaları TS EN 13163‟de tanımlanan S1, P4, L1, W1, T1 sınıflarında
olmalıdır.

4.3.1.3 DıĢ duvar
Beton bloklar, hafif beton bloklar ve gazbeton bloklar, tuğla ve cephe tuğlası kullanılabilir. Her
malzeme kendi standardının özelliklerini sağlamalıdır. Dış duvar malzemesi, kullanıldığı bölgenin
iklim şartlarının gerektirdiği derecede dona dayanıklı olmalıdır.

4.3.1.4 DıĢ sıva
Dış duvar olarak cephe tuğlası kullanılması durumunda dış sıva ve dekoratif son kat kaplama
malzemesine gerek yoktur. Yapılacak dış sıva TS EN 998-1 standardında dış cephe uygulamaları
için istenen özellikleri sağlamalıdır.
Dış sıva ve dekoratif son kat kaplama malzemesinin buhar geçiren bir malzeme olması gerekir.
Su buharı geçirmeyen bir bitirme malzemesi, kesit içinde yoğuşan suyun ve duvarın kurumasını
engelleyeceği için, kesit elemanlarının dona ve sülfata karşı dayanıklılığını azaltır.

4.3.1.5 Bağ elemanları
Rüzgâr ve deprem yükü de dikkate alınarak yapılan hesaplar sonucu ortaya çıkan yatay
kuvvetleri karşılayabilecek mekanik özellikler sahip malzemeden ve gerekli aderansı sağlayacak
profillerden olmalıdır.

4.3.1.6 BoĢluk tepsisi
Alüminyum ve benzeri su geçirimsiz malzemeden kademeli profilde Şekil 11‟de gösterildiği gibi
üretilmiş olmalıdır.

ġekil 11. Boşluk tepsisi

4.3.2 Uygulanacağı yüzeyin nitelikleri
Çift duvar arası yalıtım, herhangi bir mevcut yüzeye uygulanmaz. Sistem bütün olarak uygulanır.

4.3.3 Uygulama kuralları
Sistemin ısı köprüsü oluşturmayacak şekilde tasarlanması gerekir. Dış duvar, ısı yalıtım
katmanının bütünlüğünü bozmayacak şekilde binanın taşıyıcı sisteminden ayrı düşünülmelidir. Bu
arada kendi kararlılığını korumalı ve binada meydana gelebilecek hareketlere uyum sağlamalıdır.
Dış duvarlardaki bloklar birleştirilirken, özellikle cephe tuğlası kullanıldığında, derzlerde yağmur
suyunun içeri girmesine sebep olabilecek girintilerden ve içeri doğru eğimlerden kaçınılmalıdır.
İçeri girebilecek yağmur suyunun ve duvar kesitinde meydana gelebilecek yoğuşma suyunun
dışarı atılmasını sağlayacak boşluk tepsisi ve drenaj delikleri gibi detaylar ile sağlanmalıdır.
Drenaj deliklerinin sürekli açık kalması sağlanmalıdır. Duvarlar ile yalıtım arasında boşluk
kalmamalı ve harç vb. kalıntıların duvarlarla yalıtım arasına girmesi önlenmelidir. Bağ profilleri ile
dış duvarın iç duvarla birlikte çalışması sağlanmalıdır.
Isı yalıtım tabakasının bir bütün olarak binayı kaplaması gerekir. Kirişlerin çıkıntısı, ısı yalıtımının
sürekliliğini kesmeyecek şekilde iç hacme doğru olmalıdır. İç duvarın dış yüzü ile kiriş-döşeme
alınları aynı seviyede bitmeli ve yalıtımın bunların hepsini aynı kalınlıkta örtmesi sağlanmalıdır.
Isı yalıtım kalınlığı mümkün olduğunca sabit tutulmalıdır. Isı yalıtım levhaları, boşluğun en üst
seviyesine kadar kesintisiz olarak ve boşluk kalmayacak şekilde yerleştirilmelidir. Yalıtım,
boşluğun belli bir noktasında kesilmek zorunda kalınırsa, yalıtımın üst ucuna boşluk tepsisi
yerleştirilmelidir. Duvar kesitindeki suyun drenajı, özellikle bu profillerin ve/veya pencere-kapı
lento profillerinin bulunduğu seviyede gerçekleştirilmelidir. Pencere ve kapı açıklıklarında ısı
köprüsüne sebep olacak detaylardan kaçınılmalıdır. Sistem içinde lento olarak, drenaj veya başka
bir amaçla kullanılan tüm profillerin, ısı yalıtımının devamlılığını bozmayacak ve ısı köprüsü
oluşturmayacak şekilde tasarlanmış ve yalıtılmış olması gerekir. Isı yalıtım malzemesi, ısı
köprüsü oluşturmayacak şekilde zemin döşemesinden bir miktar daha aşağıya, gerekli hallerde
ise temele kadar indirilmelidir.
İç duvarlar, iç ortam şartlarının gerektirdiği yeterlilikte rijitliğe ve yüzey sertliğine sahip olmalıdır.
Ayrıca ses yutma ve ısı depolama beklenen durumlarda, belli bir kütleye de sahip olması gerekir.
İç duvar kalınlığının arttırılması, sistemin ısıl performansını etkin şekilde iyileştirecektir.
Pencere çerçevelerinin iç duvarın dış yüzü ile aynı düzlemde bitecek şekilde yerleştirilmesi, kasa
ile duvar arasına ısı yalıtım malzemesi yerleştirilmesi, iç ve dış denizliklerin ısı köprüsü
oluşturmayacak şekilde yerleştirilmesi gerekir.
Yüksekliği 12 metreden daha fazla olan binalarda, muhtemel deprem etkisine ve iklim
özelliklerine bağlı olarak, dış duvarın mekanik açıdan kararlılığını sağlamak için özel detayların
geliştirilmesi gerekebilir.

4.4

EPS ile çıkmalarda ısı yalıtımı

Çıkmaların yalıtımı Madde 4.1 EPS ile dışardan ısı yalıtımı (mantolama) sistemine uygun olarak
Şekil 12‟teki gibi gerçekleştirilir.
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ġekil 12. EPS ile çıkmalarda ısı yalıtımı

4.5

EPS ile klasik teras çatılarda ısı yalıtımı

Teras çatıların ısı yalıtımı ülkemizde genellikle betonarme döşemelerin üzerine uygulanmaktadır.
EPS ile klasik teras çatı yalıtımında iki farklı sistem uygulanabilir. Her sistemin betonarme
döşemeden sonra en az aşağıdaki katmanlardan oluşması gerekir.
1.Sistem:
 Eğim betonu,
 Buhar kesici,
 EPS ısı yalıtım levhası,
 Su yalıtımı (PVC membran veya benzeri sıcak yapıştırma gerektirmeyen ürün),
 Ayırıcı keçe,
 Çakıl (koruyucu, yük dağıtıcı, drene edici),
 Harç
 Kaplama malzemesi (gezilen çatılarda),
2.Sistem:
 Tesviye şapı (yüzey düzgün ise gerekmez),
 Buhar kesici,
 EPS ısı yalıtım levhası (levhaların birleşim noktaları bantlanır),
 Eğim betonu,
 Su yalıtımı (örtü tipi veya sürme tipi ürünler),
 Ayırıcı keçe,
 Çakıl (koruyucu, yük dağıtıcı ve drene edici),
 Harç
 Kaplama malzemesi (gezilen çatılarda),

Klasik teras çatı yalıtımında, eğim betonu, buhar kesici (sıcak yüzeyde buharın noktasal
birikmesini önleyecek detaylandırma), su yalıtımı ve ayırıcı keçe katmanları, su yalıtımı için
gereklidir. Klasik teras çatıların Sistem 1‟e göre yalıtım tabakaları Şekil 13‟de Sistem 2‟ye göre
yalıtım tabakları da Şekil 14‟da gösterilmektedir.

ġekil 13. EPS ile klasik teras çatılarda ısı yalıtımı (Sistem 1)

ġekil 14. EPS ile klasik teras çatılarda ısı yalıtımı (Sistem 2)

4.5.1 Malzeme nitelikleri
4.5.1.1 Eğim betonu
Tane çapı en fazla 16 mm olan agrega ve Portland veya katkılı Portland çimentoları ile, C 20 (BS
20) sınıfı ve üzeri beton elde edilerek ve suyun pis su boşaltma süzgeçlerine akmasını
sağlayacak şekilde, en az %2 eğim verilmelidir. Eğim betonunun yüzeyi düzgün bir şekilde
mastarlanmalıdır.

4.5.1.2

EPS ısı yalıtım levhaları

EPS ısı yalıtım levhaları TS EN 13163‟e uygun olmalıdır. EPS 150 (%10 deformasyondaki basınç
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gerilmesi 150 kPa olan) ve üzerindeki ürünler (yoğunluğu 25 kg/m ve üzeri) kullanılması tavsiye
edilir. Çatı yükleri hesaplandıktan sonra, %2 deformasyondaki basınç gerilmesi (%10
deformasyondaki değil) çatı yüklerinin sebep olacağı gerilmeyi karşılayacak düzeydeki EPS tipi
seçilmelidir.
Klasik teras çatı yalıtımı uygulamaları için EPS ısı yalıtım levhalarında, dıştan yalıtım
(mantolama) uygulamalarındaki gibi özel bir dinlendirme işlemine gerek yoktur. Klasik teras çatı
yalıtımı uygulamalarında kullanılacak EPS levhaları, TS EN 13163‟de tanımlanan S1, P4, L1, W1,
T1 sınıflarında olmalıdır. Yangın karşısındaki davranışı TS EN 13501-1‟e göre D veya E sınıfı
olmalıdır.

4.5.1.3 Su yalıtımı
TS 11758-1‟e uygun olmalıdır. Birinci katta en az 3 mm kalınlığında cam tülü keçeli membran,
üzerine gelen ikinci katta ise, en az 3 mm polyester keçeli membran kullanılmalıdır. Üzerine
başka bir katman gelmiyorsa, ikinci kat membran mineral veya alüminyum kaplı olmalıdır.
Membranların elastomerik veya plastomerik olarak seçilmesine iklim şartlarına göre karar verilir.
Kullanılan su yalıtım malzemesinin ilgili ulusal standardlara yoksa, uluslararası standardlara
uygun olması gerekir. Sistem 1 de tarif edilen detayda PVC mebran kullanılabilir. Sıcak
yapıştırma gereken mebranlar ve doğrudan sürme ürünler uygulanmaz.
Sistem 2‟de bitümlü örtüler yerine üreticinin uygulama detaylarını ve biçimlerini sunduğu TS EN
14891‟e (yapıştırıcılarla tutturulmuş seramik karoların altında kullanım için sıvı halde uygulanan
su geçirmez ürünler) uygun ürünler su yalıtımı amaçlı olarak son kat seramik kaplamanın altında
kullanılabilir.
Sistem 2‟de tarif edilen uygulama için alt zemin (eğim betonu) stabil, kendisini taşıyabilecek
sağlamlıkta, donatılı beton olmalıdır. Bazı durumlarda yan duvarlara ankraj yapılmasında fayda
olacaktır. Donatılı şap betonu yerine yerinde dökme şap kullanılırsa ve arasında çekme
gerilmelerini karşılaması için donatı konulmazsa, zaman içersinde şapta deformasyonlar ve
çatlamalar meydana gelecek ve su yalıtımında zafiyet noktaları oluşacaktır.
Teras çatıların su yalıtımı amacıyla yapay polimer membranların (kendi kendine yapışan
membranlar vb.) kullanılması da mümkündür. Ancak bu malzemelerin de diğer malzemelerde
olduğu gibi, varsa ulusal Standardlara yoksa ilgili uluslararası Standardlara uygun olması gerekir.

4.5.1.4 Ayırıcı keçe
İklim ve kullanım şartlarına göre maruz kalacağı basınç ve sıcaklığın etkisiyle su yalıtımına
yapışmayacak ve binanın kullanım ömrü boyunca özelliklerini kaybetmeyecek bir malzeme
olmalıdır.

4.5.1.5 Çakıl
Çakılın tane boyutları 8 mm‟den daha küçük olmamalıdır. Yüzeyleri yuvarlak olmalı ve mümkün
olduğunca açık renkler tercih edilmelidir.

4.5.1.6 Çatı kaplama malzemesi
Üzerinde beklenen trafiğin gerektirdiği mekanik özelliklere sahip, donma ve çözünmeye dayanıklı
olmalıdır.

4.5.2 Uygulanacağı yüzeyin nitelikleri
Eğim betonunun uygulanacağı betonarme döşeme yüzeyi, kuru ve temiz olmalıdır. Dilatasyon
derzlerinin açık kalmasına dikkat edilmelidir. Eğim betonunun yüzeyi de, pürüzsüz-boşluksuz
olmalıdır. Diğer katmanlar uygulanmadan önce kuru ve temiz olması sağlanmalıdır. Bütün dik
açılı köşelere harçla 45 derecelik paht (balık sırtı) yapılmalıdır.

4.5.3 Uygulama kuralları
Klasik çatılarda ısı yalıtımı uygulamalarında başlıca iki önemli hususa dikkat edilmesi gerekir.
Birincisi buhar ve su yalıtımının hiç boşluk bırakmayacak şekilde birleştirilmeleri ve ısı yalıtımının
uygulanacağı zeminin kuru olması, ikincisi ise, su yalıtımının verimli çalışması için tüm düşey
düzlemlerde üst kaplama kotundan en az 40 cm yukarı çevrilmesidir. Su yalıtımı açısından gerekli
olan bu ikinci kural bütün teras çatı uygulamaları için önemlidir.
Madde 3.42 ve Madde 3.43‟de tanımlanan buhar kesici ve denegeleyici katmanın, iyi bir buhar
dağılımına imkân verecek şekilde uygulanması gerekir. Tam yapıştırmadan kaçınılmalıdır. Hatta
hiç yapıştırılmaması tercih edilir.
Ayırıcı keçe su yalıtımının üzerine serbest olarak 10 cm bindirilerek serilmeli, işlem sırasında su
yalıtımının hasar görmemesine özellikle dikkat edilmelidir.
EPS ile klasik çatı uygulamalarında iki farklı sistem kullanılabilir:
1. Sistem
Betonarme döşemenin üzerine en az %2 eğim ve Madde 4.5.2‟de açıklanan şartları sağlayacak
şekilde eğim betonu dökülür. Eğim betonunun üzerine buhar kesici katman (eğer varsa buhar
hareketine imkan veren yüzeyi eğim betonuna temas edecek şekilde) yerleştirilir. Üzerine ısı
yalıtım levhaları aralarında boşluk kalmayacak şekilde serilir. Isı yalıtım levhalarının iki katman
şeklinde ve şaşırtmalı olarak yerleştirilmesi tavsiye edilir.
EPS ısı yalıtım levhalarının üzerine, şalüma ile ve sıcak asfalt ile su yalıtımı uygulaması
yapılmamalıdır. Bunun yerine, PVC membranlar kullanılabilir. 1. sistemde, EPS levhaların üzerine
kendinden yapışan membranlar kullanılarak da su yalıtımı uygulanabilir. Yapıştırma EPS
levhalarla etkileşmeyen bir yapıştırıcı ile de gerçekleştirilebilir. Hangi malzeme ve sistem seçilirse,
onunla ilgili ulusal veya uluslararası standardlara uyulmalıdır.
Su yalıtımının üzerine ayırıcı keçe ve çakıl (veya anolar halinde dökülmüş şap) uygulanır.
İstenirse çakılın üzerine harç ve döşeme kaplaması yerleştirilir. Üzerinde gezilmeyen çatılarda
son kat su yalıtım membranının mineral kaplı veya alüminyum yüzeyli olması halinde, üzerine
başka katman uygulamaya gerek kalmaz.
2. Sistem
Betonarme döşemenin üzerine tesviye şapı uygulanır. Üzerine sırasıyla 1. Sistemde belirtilen
şekilde buhar kesici ve EPS ısı yalıtım levhaları konulur. Levhaların birleşim noktaları bantlarla
kapatılır ve levhaların üzerine eğim betonu dökülür. Eğim betonunun üzerine sıcak yapıştırma
gerektiren su yalıtımı uygulamaları yapılabilir. Su yalıtımı uygulanmadan önce astar uygulanır.
APP esaslı elastomerik su yalıtım malzemelerinin altına TS 113‟e uygun su bazlı astar; SBS bazlı
plastomerik su yalıtım malzemelerinin altına ise TS 103‟e uygun bir astar seçilmesi gerekir. Su
yalıtımı için Madde 1.5.1.3‟de açıklanan şartları sağlamak üzere örtü tipi su yalıtım malzemeleri,
sürme esaslı malzemeler veya likit membranlarla da su yalıtımı yapılabilir. (Sürme tipi yalıtımlar
en üstte bir seramik kaplaması varsa kaplama altına da yapılabilir.) Su yalıtımının üzerine ayırıcı
keçe ve koruyucu katmanlar yerleştirilir. Üzerinde gezilmeyen çatılarda son kat su yalıtım
membranının mineral kaplı veya alüminyum yüzeyli olması halinde, üzerine başka katman
uygulamaya gerek kalmaz.

4.6

EPS ile eğimli çatılarda ısı yalıtımı (tavan arası döĢemesi üzerinde)

Eğimli çatılarda eğer tavan arası yaşama mekânı olarak kullanılmayacak ise, ısı yalıtımının tavan
arası döşemesi üzerinde yapılması gerekir. Tavan arası döşemesinin üzerindeki yalıtım levhaları
veya şilteleri kaplamasız olarak bırakılabilir ancak bu durumda tavan arasına depolama amacıyla
bırakılan eşyaların ısı yalıtımına zarar vermesi ve yalıtım levhalarının (veya mineral yünlerinde
yalıtım şiltelerinin) yerinden oynaması ihtimali vardır. Bu da yalıtımın verimini önemli ölçüde
düşürür. Bu sebeplerle genel bir prensip olarak EPS ısı yalıtım levhalarının üzerlerinin
kaplanması yalıtım verimliliği arttırır. Çatı arasının havalandırılması da havalandırma bacaları vb.
havalandırma elemanları ile sağlanmalıdır. Havalandırma özellikle yaz günlerinde son katlardaki
yaşam konforunu arttırması açısından önemlidir.
Ayrıca, tüm ısı yalıtım uygulamalarında, betonarme döşemenin yüzeyi iyi perdahlanmamış ise,
ince bir tesviye şapı ile yüzeyin düzgünlüğünün sağlanması gerekir.
Eğimli çatılarda tavan arası döşemesi üzerine ısı yalıtımı uygulamalarında betonarme
döşemeden itibaren aşağıdaki katmanların bulunması gerekir:
 Tesviye şapı (gerekiyorsa)
 EPS ısı yalıtım levhaları
 Şap veya uygun başka bir kaplama (isteğe bağlı)
Şekil 15‟de EPS ısı yalıtım levhaları kullanılarak eğimli çatıların ısı yalıtımı gösterilmektedir.

ġekil 15. EPS ile Eğimli Çatılarda Isı Yalıtımı (Tavan arası döşemesi üzerinde)

4.6.1 Malzeme özellikleri
4.6.1.1 Tesviye Ģapı
Dozajı  400 kg/m olan çimento harcıdır.
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4.6.1.2 EPS ısı yalıtım levhaları

EPS ısı yalıtım levhaları TS EN 13163‟e uygun olmalıdır. EPS 90 (%10 deformasyondaki basınç
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gerilmesi 90 kPa olan) ve üzerindeki ürünler (yoğunluğu 20 kg/m ve üzeri) kullanılması tavsiye
edilir. Yangın karşısındaki davranışı TS EN 13501-1‟e göre D veya E sınıfı olmalıdır.
Eğimli çatılarda, tavan arası döşemesi üzerinde ısı yalıtımı uygulamaları için EPS ısı yalıtım
levhalarında, dıştan yalıtım (mantolama) uygulamalarındaki gibi özel bir dinlendirme işlemine
gerek yoktur. Eğimli çatılarda, tavan arası döşemesi üzerinde ısı yalıtımı uygulamalarında
kullanılacak EPS ısı yalıtım levhaları, TS EN 13163‟de tanımlanan S1, P4, L1, W1, T1 sınıflarında
olmalıdır.

4.6.1.3 ġap
En büyük tane çapı  4mm, dozajı  500 kg/m olan çimento harcıdır. Şapta çatlama olmayacak
şekilde kalınlık ve gerekiyorsa, donatı seçimi uygulayıcı tarafından yapılır. Şapın anolar halinde
dökülmesi gerekir.
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4.6.2 Uygulanacağı yüzeyin nitelikleri
Yalıtım levhalarının uygulanacağı yüzeyin temiz, kuru, düzlem ve düzgün olması gerekir.
Betonarme döşemenin yüzeyi iyi mastarlanmamış ise, yüzeyin düzgünlüğünü sağlamak için ince
bir tesviye şapı uygulanmalıdır. Yüzey iyi mastarlanmış ise, bu şapa gerek olmaz. Yüzey, toz ve
diğer atıklardan temizlenmelidir.

4.6.3 Uygulama kuralları
Madde 4.5.2‟de belirtilen yüzey sağlandıktan sonra, yalıtım levhaları betonarme döşemenin
(gerekiyorsa şapın) üzerine aralarında boşluk kalmayacak şekilde, sıkı düzende yerleştirilirler.
Yalıtım levhalarının bu şekilde bırakılması mümkündür. Ancak hangi yalıtım malzemesi olursa
olsun, yalıtımın üzerinin kaplanması yalıtımın verimi, ömrü ve emniyeti için tercih edilmelidir. EPS
levhalar kapalı gözenekli oldukları için üzerlerine direkt olarak Madde 1.6.1.3‟de açıklanan şap
dökülebilir. Levhaların arasına harç sızmasını önlemek amacıyla levha birleşim yerlerinin bantla
kapatılması uygun olur.

4.7

EPS ile eğimli çatılarda ısı yalıtımı (mertek seviyesinde)

Tavan arası yaşama mekânı olarak kullanılacak ise, eğimli çatılarda ısı yalıtımının mertek
seviyesinde yapılması gerekir. Bu durumda yalıtım levhalarının mertek altında, mertek arasında
veya mertek üstünde uygulanması mümkündür.
Mertek arası ve mertek altı uygulamada aşağıdaki katmanların bulunması gerekir:






Çatı örtüsü (çatı örtüsü gerektiriyorsa, çatı örtüsünün iç tarafında havalandırma
boşluğu bırakılır)
Su yalıtımı (kullanılacak malzeme buhar geçiren veya havalandırma sağlayacak oluk
yapısına sahip olmalıdır. Su yalıtımı oluklu değilse ve buhar geçirmiyorsa, kesit
havalandırmayı sağlayacak şekilde detaylandırılmalıdır)
Örtü altı kaplama malzemesi (gerekiyorsa)
Isı yalıtım levhası
Son kat kaplama malzemesi (iç yüzeyde), üstte kalan katmanlar ile uyumlu olmalıdır.

Mertek üstü uygulamada, ısı yalıtım levhaları çatı kaplaması üzerine, su yalıtımının altına
yerleştirilir.
Şekil 16‟de mertek seviyesinde EPS ısı yalıtım levhaları kullanılarak oluşturulan eğimli çatıların
yalıtımı gösterilmektedir.

ġekil 16. EPS ile Eğimli Çatılarda Isı Yalıtımı (Mertek seviyesinde)

4.7.1 Malzeme özellikleri
4.7.1.1 Su yalıtımı
Eğimli çatılarda ısı yalıtım levhaları su yalıtım malzemesinin üzerinde ise kullanılan su yalıtım
ürünlerinin en az TS 13047 veya TS EN 534‟e uygun olması gerekir. İnorganik lifli malzemelerin
kullanım ömrü daha uzundur. Detayda su yalıtımı ısı yalıtımının üzerinde ise su yalıtım
malzemesi ülkemiz veya uluslarası standartlara uygun nefes alabilir özellikte olmalıdır. Eğimli
çatılar için gerekli düzeyde sıcaklık etkilerine dayanıklılık, su emme, su geçirimsizlik, çekme
dayanımı, katlama dayanımı, görünüş özellikleri, boyut toleransları ve kararlılığını sağlamak
şartıyla yapay polimer malzemeler de kullanılabilir. Eğimli çatıların su yalıtımı için kullanılan
ürünlerin su buharı difüzyon direnç faktörü () değeri, nefes alan membranlarda yaklaşık 100
değerine kadar inebilir.
Levha veya membranların ek yerlerine su sızdırmazlığı sağlayacak uygulama kuralları ve
detayları malzeme üreticisi tarafından tanımlanmalıdır.

4.7.1.2 EPS ısı yalıtım levhaları
EPS ısı yalıtım levhaları TS EN 13163‟e uygun olmalıdır. EPS 50 (%10 deformasyondaki basınç
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gerilmesi 50 kPa olan) ve üzerindeki ürünler (yoğunluğu 15 kg/m ve üzeri) kullanılması tavsiye
edilir. Özellikle mertek üstü uygulamalarda, EPS sınıfının, üzerine gelecek yükü taşıyabilecek
şekilde belirlenmesi gerekir. Yangın karşısındaki davranışı TS EN 13501-1‟e göre D veya E sınıfı
olmalıdır.
Eğimli çatılarda, mertek seviyesinde ısı yalıtımı uygulamaları için EPS ısı yalıtım levhalarında,
dıştan yalıtım (mantolama) uygulamalarındaki gibi özel bir dinlendirme işlemine gerek yoktur.
Eğimli çatılarda, mertek seviyesinde ısı yalıtımı uygulamalarında kullanılacak EPS levhaları, TS
EN 13163‟de tanımlanan S1, P4, L1, W1, T1 sınıflarında olmalıdır.

4.7.2 Uygulanacağı yüzeyin nitelikleri

Isı yalıtım levhaları eğer bir düzlem üzerine serilecek ise, uygulanacağı düzlemin temiz ve düzgün
olması gerekir. Bu durum su yalıtım membranlarının yerleştirileceği yüzey için de geçerlidir. Örtü
altı kaplama malzemesi bu şartı sağlayacak şekilde tespit edilmelidir.

4.7.3 Uygulama kuralları
Madde 4.7‟de belirtilen katmanlar, açıklanan sıra ile tespit edilir. Isı köprüsü oluşmaması için
duvar ısı yalıtımı ile çatı ısı yalıtımı sürekliliği sağlayacak şekilde birleştirilmelidir.

4.8

EPS ile bodrum duvarlarında ısı yalıtımı

Toprak altında ısıtılan mekânların bulunması halinde, toprak altında kalan bodrum duvarlarında
da ısı yalıtımı uygulanması gerekir. Bu durumda en pratik çözüm, su yalıtımının üzerine ısı yalıtım
levhalarının yapıştırılmasıdır. Böylece ısı yalıtım levhaları birden fazla fonksiyonu üstlenirler. Isı
yalıtımı sağlarken, bir taraftan su yalıtımını korurlar ve toprak basıncının homojen bir şekilde su
yalıtımına iletilmesini sağlarlar.

4.8.1 Malzeme özellikleri
4.8.1.1 Su yalıtımı
Zemin ve bodrum duvarlarının yalıtımında kullanılacak su yalıtım malzemelerinin TS 11758-1‟e
uygun olması gerekir. Örtü tipi uygulamaların yanında sürme tipi malzemeler de kullanılabilir.
Zemin suyunun basınçlı veya basınçsız olmasına göre su yalıtım malzemesinin sahip olması
gereken özellikler ve uygulama değişir. (TS 306, TS 307,TS K 44, TS EN 13967, TS EN 13969)

4.8.1.2

EPS ısı yalıtım levhaları

Su emme değerinin küçük, mekanik dayanımının ise yüksek olması gerekir. EPS ısı yalıtım
levhaları TS EN 13163‟e uygun olmalıdır. EPS 200 (%10 deformasyondaki basınç gerilmesi 200
3
kPa olan) ve üzerindeki ürünler (yoğunluğu 30 kg/m ve üzeri) kullanılması tavsiye edilir. EPS
sınıfına karar verirken, levhaları etkileyecek toprak ve su basıncı hesaplanmalı ve bu basıncın
gerektirdiği mekanik özellikleri sağlayabilen sınıf seçilmelidir.
Bodrum duvarlarında ısı yalıtımı uygulamaları için EPS ısı yalıtım levhalarında, dıştan yalıtım
(mantolama) uygulamalarındaki gibi özel bir dinlendirme işlemine gerek yoktur. Bodrum
duvarlarında ısı yalıtımı uygulamalarında, kullanılacak EPS levhaları, TS EN 13163‟de
tanımlanan WL(T)1, S1, P4, L1, W1, T1 sınıflarında olmalıdır. Yangın karşısındaki davranışı TS
EN 13501-1‟e göre D veya E sınıfı olmalıdır.

4.8.2 Uygulanacağı yüzeyin nitelikleri
TS 11758-2‟ye uygun olarak uygulanmış bir su yalıtımı, ısı yalıtım levhalarının uygulanması için
yeterli yüzey niteliklerini sağlar.

4.8.3 Uygulama kuralları
Su yalıtımı uygulandıktan sonra, yüzey sıcaklığı 80C‟ın altına düştüğünde EPS ısı yalıtım
levhaları, arada boşluk kalmayacak şekilde yapıştırılır.

4.9

EPS ile zemin döĢemelerinde ısı yalıtımı

Toprak üzerine oturan zemin döşemelerinin üzerindeki hacimler ısıtılıyorsa, zemin döşemelerinde
su yalıtımına ilaveten ısı yalıtımının da yapılması gerekir. Bu durumda, grobetonun üzerinde en
az aşağıdaki katmanların bulunması gerekir:






Grobeton
Su yalıtımı (zemin suyu için)
EPS ısı yalıtım levhaları (Levha aralarına harcın sızmasını önlemek için levhaların
birleşim çizgileri bantlanır)
Levha aralarına harcın sızmasını önlemek için bant Şap
Döşeme kaplama malzemesi

Bu katmanlar Şekil 17‟de gösterilmektedir. Katmanların sırası, döşemeyi etkileyen suyun basınçlı
veya basınçsız olmasına göre değişebilir.

ġekil 17. EPS ile Zemin Döşemelerinde Isı Yalıtımı

4.9.1 Malzeme özellikleri
4.9.1.1

Su yalıtımı (zemin suyu için)

Zemin suyunun basınçlı veya basınçsız olmasına göre su yalıtım malzemesinin sahip olması
gereken özellikler değişir. Kullanılan malzemelerin ve uygulama kurallarının ilgili ulusal
standardlara uygun olması gerekir. (TS 3128, TS K 44, TS 11758-1/T1, TS 11758-2, TS EN
14909, TS EN 14967)

4.9.1.2

EPS ısı yalıtım levhaları

Su emme değerinin küçük, mekanik dayanımının ise yüksek olması gerekir. EPS ısı yalıtım
levhaları TS EN 13163‟e uygun olmalıdır. EPS 200 (%10 deformasyondaki basınç gerilmesi 200
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kPa olan) ve üzerindeki ürünler (yoğunluğu 30 kg/m ve üzeri) kullanılması tavsiye edilir.
Zemin döşemelerinde yalıtım uygulamaları için EPS ısı yalıtım levhalarında, dıştan yalıtım
(mantolama) uygulamalarındaki gibi özel bir dinlendirme işlemine gerek yoktur. Zemin

döşemelerinde ısı yalıtımı uygulamalarında kullanılacak EPS ısı yalıtım levhaları, TS EN
13163‟de tanımlanan WL(T)1, S1, P4, L1, W1, T1 sınıflarında olmalıdır. Yangın karşısındaki
davranışı TS EN 13501-1‟e göre D veya E sınıfı olmalıdır.

4.9.2 Uygulanacağı yüzeyin nitelikleri
Eğim betonunun uygulanacağı betonarme döşeme yüzeyi, kuru ve temiz olmalıdır. Dilatasyon
derzlerinin açık kalmasına dikkat edilmelidir. Eğim betonunun yüzeyi pürüzsüz ve boşluksuz
olmalıdır. Diğer katmanlar uygulanmadan önce kuru ve temiz olması sağlanmalıdır. Bütün dik
açılı köşelere harçla 45 derecelik paht (balık sırtı) uygulaması yapılmalıdır.
Isı yalıtım levhaların uygulanacağı düzlemin temiz ve düzgün olması gerekir. Bu durum su yalıtım
membranlarının yerleştirileceği yüzey için de geçerlidir.

4.9.3 Uygulama kuralları
Madde 4.9‟da belirtilen katmanlar, açıklanan sıra ile ve ilgili ulusal uygulama standardlarına
uygun olarak tespit edilir. Isı yalıtım malzemesinin cinsinden bağımsız olarak tüm zemin
döşemesindeki ısı yalıtım uygulamalarında, uygun zemin suyu veya basınçlı su yalıtımı birlikte
düşünülmelidir. EPS levhaların arada boşluk kalmayacak şekilde yapıştırılmasına ve levha ara
yüzeylerine harç vb yabancı madde girmemesine dikkat edilmelidir.

4.10

EPS ile ara kat döĢemelerinde ısı yalıtımı

Kombi ile ısıtılan apartmanlarda, farklı mülkiyete ait katlar arasındaki ara kat döşemelerinde de ısı
yalıtımı yapılması gerekir. Bu durumda EPS-T yalıtım levhalarıyla hem ısı yalıtımı, hem de ses
(darbe sesi) yalıtımı yapılması mümkündür. Uygulamada betonarme döşemeden sonra en az
aşağıdaki katmanların bulunması gerekir:



Betonarme döşeme
EPS-T yalıtım levhaları(eğer döşeme yüzeyi çok pürüzlü ise çimento harcı ile yüzeyin
düzeltilmesi gerekir)
 Bant (levha ara kesitlerine)
 Şap
 Döşeme Kaplama Malzemesi
Şekil 18‟de EPS ile ara kat döşemelerinde ısı yalıtımı gösterilmektedir.

ġekil 18. EPS ile ara kat döşemelerinde ısı yalıtımı
Bu uygulamada EPS levhaların süpürgelik hizasında duvar boyunca devam etmesine özellikle
dikkat edilmelidir. Süpürgelik duvara ve sıvaya doğrudan temas etmemeli arada esnek bir katman
(macun v.b) kullanılmalıdır. Şekil 19‟da bu detay daha ayrıntılı gösterilmektedir.

ġekil 19. EPS ile ara kat döşemelerinin ısı ve ses yalıtımı

4.10.1 Malzeme özellikleri
4.10.1.1 EPS/EPS-T ısı yalıtım levhaları
Ses yalıtımı da sağlanması için EPS ısı yalıtım levhalarının TS EN 13163‟de belirtilen EPS-T
sınıfına uygun olmalıdır. Sadece ısı yalıtımı sağlanması istenirse EPS 200 (%10
deformasyondaki basınç gerilmesi 200 kPa olan) ve üzerindeki sınıflardaki ürünler kullanılabilir.
Ara kat döşemelerinde yalıtım uygulamaları için EPS yalıtım levhalarında, dıştan yalıtım
(mantolama) uygulamalarındaki gibi özel bir dinlendirme işlemine gerek yoktur. Kalınlığın en az 3
cm olması tavsiye edilir.
Ses yalıtımı istendiğinde detayın Şekil 19‟a uygun olması gerekir.

4.10.2 Uygulanacağı yüzeyin nitelikleri
Isı yalıtım levhaların uygulanacağı yüzeyin temiz ve düzgün olması gerekir.

4.10.3 Uygulama kuralları
Ara kat döşemelerinde EPS levhalarla ısı ve ses yalıtımının sağlanması mümkündür. Ses
yalıtımının da sağlanması için uygulama sırasında yüzer döşeme uygulaması için gerekli
kurallara uymak gerekir. En az 1 cm kalınlığındaki EPS-T sınıfına uygun levhalar düşeyde de, rijit
malzemelerin (sıva-döşeme kaplaması vb.) birbirine direkt temasını önleyecek şekilde (yaklaşık
10 cm yüksekliğinde) yerleştirilmelidir.

BU STANDARDIN ĠÇERĠĞĠ, POLĠSTĠREN ÜRETĠCĠLERĠ DERNEĞĠNĠN DÜZENLEDĠĞĠ VE EPS ĠLE
ISI YALITIMI UYGULAYAN VE BU UYGULAMALARDA KULLANILAN DĠĞER MALZEMELERĠ
ÜRETEN FĠRMALARIN DA KATILDIĞI SERĠ TOPLANTILAR SONUNDA GÖRÜġ BĠRLĠĞĠ ĠLE
HAZIRLANMIġTIR.

