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MAKALE

EPS Esaslı Harici Kompozit Isı 
Yalıtım Sistemlerinin (Mantolama) 
Uzun Vadeli Performansları

DEĞERLENDİRME 
YÖNTEMLERİ:

Cephelerin değerlendirilmesi 3 grupta 
toplanmıştır.

Grup 1 - Hemen Hemen Kusursuz: 
Görünür hatalar yok.  Gözle görülemeyen 
ufak yiv çatlakları bu grupta toplanmıştır.

Grup 2 - Ufak Kusurlar: Küçük çatlaklar, 
örneğin pencere köşelerinde oluşan,  uzun 
oluk çatlaklar, uzaktan fark edilmeyen yakın-
dan ancak görülebilen kusurlar bu grupta 
toplanmıştır.

Grup 3 - Büyük Kusurlar: Açıkça 
gözle görülebilir. Yalıtım levhası eklentile-
rinde görülen uzun çatlaklar, kabarmalar 
bu grupta toplanmıştır.

Kapı ve pencere köşelerinde bulunan 
ufak çatlaklar ETICS sistemine özgü kusur-
lar değildir, diğer yapı sistemlerinde de bu 
hatalar gözlenebilir. Eklenti noktasındaki 
çatlaklar sistem kusuru olarak görülmelidir. 
Yapılan analizler sonucu bu çatlakların ısı 
yalıtımı üzerinde herhangi bir etkisi olma-
dığı gözlenmiştir. Alg oluşumu teknik kusur 
olarak değil de görsel kusur olarak değer-
lendirilmektedir. 

S
on yıllarda ETICS (External Ther-
mal Insulation Systems) - Manto-
lama uygulamaları enerji kayıp-
larını azaltmak ve çeşitli hava 

durumları karşısındaki dirençleri arttırmak 
için daha popüler hale gelmiştir. Bu durum 
ETICS uygulamalarının dayanıklılığının 
diğer ısı yalıtım malzemeleri ile karşılaş-
tırılma durumunu beraberinde getirmiştir. 
Bunun için Fraunhofer Enstitüsü tarafından 
1975 yılından başlayarak çeşitli binalarda 
incelemeler yapılarak bir araştırma projesi 
yapılmıştır. Bu araştırma sonucunda ETICS 
uygulamaların dayanıklılığının diğer uygu-
lamalara göre daha iyi bir seviyede olduğu 
görülmektedir. Kötü yanı olarak ise yağmur 
veya yoğuşma suyu nedeniyle oluşan mik-
robiyal tabaka gösterilebilir.

1960’lı yılların başından itibaren bu 
yenilikçi yalıtım sistemi, plastik köpük ve 
sentetik reçinelerle beraber yaygın olarak 
kullanılmaya başlandı. Bunun üzerine Fra-
unhofer Enstitüsü 1970’li yıllarda başlayarak 
bir araştırma başlattı. Bu yazı da bu incele-
menin sonuçları periyodik aralarla yapılan 
gözlemlerin sonucunu incelenmesini içerir. 
1975 yılında 93 binada,  Almanya, Avusturya 
ve İsviçre’de başlayan gözlemler, 1984, 
1989, 1995 ve son olarakta 2004 yılında 
yapılan son gözetimlerin sonuçları bu yazıda 
özetlenmiştir. Bu yazıda 12 büyük binadaki 
farklı üretime sahip ETICS’lerin incelenmesi 
yapılmıştır.

Grafik 1:  ETICS sistemlerinin uygulama zamanları, incelemeler sonucu gözlenen 
kusurları ve yapılan yenileme türleri ile zamanları  
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Test Süreci ve Sonuçlar: 
İncelenen ETICS sistemleri 18 ile 35 yıl 

arasında kullanılmıştır. Kullanılan bu sistem-
lerin bazıları binanın inşasından itibaren 
kullanılmaya başlanmış, belli süreler sonu-
cunda oluşan hasarlardan dolayı ETICS sis-
teminde bakım yapılmıştır; bazı yapılarda ise 
bina inşasından bir süre sonra ısıl iletkenlik 
konusunda ihtiyaç duyulduğundan ötürü 
uygulanmıştır. 20 yıldan eski tüm ETICS’ler 
üzerinde en az bir veya iki kaplama yapıl-
mıştır. 

Grafik 1 incelendiğinde yapıların yarısının 
Grup 2 (Ufak Kusurlar) ve Grup 3 (Büyük 

Kusurlar) sınıfına girdiği görülecektir. 2004 
yılında yapılan son muayene sonucunda 
ise bütün binalar Grup 1 (hatasız) olarak 
değerlendirilmiştir. Yenilemeler sırasında 
sistemlerde komple değişikliklere ihtiyaç 
duyulmamış,  sadece dış cephelere yeni 
kaplama uygulanmıştır. Yıllar geçtikçe bina 
cephelerinde oluşan kusurların boyutları-
nın azaldığı görülmüştür; bunun nedeni bu 
süreçte ısı yalıtım levhalarının uygulanması 
sırasında yapılan hataların azaltılması, kul-
lanılan yapıştırıcı, dübel, donatı filesi, sıva 
gibi yapı malzemelerinde kalitenin artması 
olarak gösterilebilir. 

Kirlilik - Alg Oluşumu:
Deney süresince cephelerde oluşan kirli-

lik, dış cephe kaplamalarının yenilenmesinin 
ana nedenini oluşturmaktadır. Cephelerde 
oluşan mikroorganizma yapıları binanın cep-
helerinde oluşan kirliliğin temel nedenlerin-
den biridir.  Mikroorganizma oluşumunun en 
önemli nedeni ise hava kirliliğidir. Özellikle 
havadaki sülfüroksit miktarı cephelerde, alg, 
mantar ve bakteri gibi mikroorganizmaların 
çoğalmasında en önemli etkendir.

Kir ve mikrorganizmalar nedeniyle cephe 
yüzeylerinde meydana gelen değişmeler 
görsel yan etki olarak kabul edilir. 

Yapıların türleri, kullanılan yalıtım malzemeleri, yapının inşaat tarihi, ETICS’in uygulama tarihi ve ETICS üzerinde 
yapılan çalışmalarla ilgili detaylı bilgiler

Şehir

Binaların Kullanış 
Amaçları

Kullanılan Yalıtım 
Malzemesinin    

Çeşidi ve Kalınlığı
Binanın İnşaat Tarihi

ETICS’in Uygulanma 
Tarihi

ETICS’te Yapılan Yenilemeler
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Müstakil Ev

Mineral Yün

60 mm
1960 1986 Yok

Depo Binası
Mineral Yün

60 mm
1945 1985 Yok

Nü
rn

be
rg

Apartman
EPS

60 mm
1982 1982 1995’ te dış cephe kaplaması yenilendi.

Apartman
EPS

60 mm
1979 1979

2002’de oluşan kirlilikten ötürü dış cephe 
kaplaması yenilendi.

Apartman
EPS

50 mm
1969 1969

1987 yılında dış cephe kaplaması komple 
yenilendi, 2001 yılında sadece il katın kuzey 

duvarında dış cephe kaplaması yenilendi, 
2004 yılında binanın güney cephesinin dış 

cephe kaplaması komple yenilendi.

Ne
um

ar
kt

Apartman
EPS

50(+40) mm
1970 1970

1993 yılında 50 mm kalınlığında olan ısı 
yalıtımı plakası 40 mm daha eklenerek         

90 mm’ye çıkarıldı.

Apartman
EPS

20 mm
1972 1972 1988 yılında dış cephede yenileme yapıldı.

G
ei

sli
ng

en

Apartman
EPS

30 mm
1970 1970

1981 ve 2000 yıllarında dış cephede yenile-
meler yapıldı.

Apartman
EPS

30 mm
1970 1970 1981 yılında dış cephede yenileme yapıldı.

Apartman
EPS

30 mm
1970 1970 1981 yılında dış cephede yenileme yapıldı.

Apartman
EPS

30 mm
1970 1970 1981 yılında dış cephede yenileme yapıldı.



44 EPS haber • TEMMUZ 2015

Resim 2: Yapının alçak kesimlerinde meydana gelen hasardan bir 
örnek, bu hasarın meydana gelme nedeni birleşme noktalarına 
nemin nüfuz etmesidir.

Resim 3: Yapıda bölgesel olarak alg oluşumuna bir örnek; 
korumasız yüzeylerde, balkon altları gibi yağmur suyunun daha 
az temas ettiği bölgelere göre daha fazla alg büyümesi tespit 
edilmiştir.

Resim 4: Münih’teki incelenen yapılardan bir tanesi, ETICS’in uygulanmasından 3 ve 18 sene sonraki batı cephesinin fotoğrafları. 

1989 2004

Resim 1:  Geislingen’de incelenen yapılardan biri, ETICS’in uygulanmasından 2, 14 ve 23 yıl sonra binanın kuzey cephesinin 
fotoğrafları.  

1983 20041995
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Bunu önlemek için kaplama sistemlerine 
fungusit katkı malzemeleri eklenebilir. Bu 
cephelerde kirliliği kısmen de olsa önle-
yebilir.

Sistemin Dayanıklılığı:
ETICS sistemlerinin mekanik darbelere karşı 

dayanıksız olduğu görüşü yaygındır, ancak yapı-
lan gözlemlere göre mekanik darbeler nedeniyle 
yapıların yüzeylerinde herhangi bir hasar oluş-

Resim 5: Geislingen’de incelenen yapılardan birinin batı cephesinin 1981’de yapılan 
yenilemeden 14 ve 23 sene sonraki görüntüsü, bölgesel olarak alg tabakalarının oluştuğu 
görülüyor.

1995 2004

Resim 6: Neumarkt’da incelenen yapının batı ve güney cephelerinin 1988 yılında yapılan 
yenilemeden 16 yıl sonraki görüntüsü.

tuğu tespit edilmemiştir. Oluşan ufak çatlaklar, 
kabarmalar ve diğer kusurlar genellikle birleşme 
noktalarında ve köşelerde meydana gelmiş, bu 
tür hasarların oluşmasının nedeni ETICS siste-
minin hatasından çok, uygulanması sırasında 
yapılan hatalardan ve ısı yalıtım levhası ile bina 
iskeleti arasında meydana gelen ayrışmalardan 
kaynaklanmaktadır. Yapılan bütün gözlemler 
sonucunda mekanik olarak ETICS sistemine 
özgü yaygın bir kusur gözlenmemiştir.

Bakım Çalışmaları:
Yapılan bakım çalışmaları, yapıların dış 

cephelerinde yapılan yenileme çalışmala-
rıdır. Bu yenilemeler sadece cephelerde 
meydana gelen kirlilik ve eskime nedeniyle 
değil; ayrıca cephedeki zayıf bölgelerin ve 
ufak çatlakların giderilmesidir. Yenileme 
ihtiyaçlarının zaman açısından farklılıklar 
göstermesinin başlıca nedenleri, kullanılan 
malzemelerin kalitesi, yapıların bulunduğu 
konum (iklim koşulları) ve sistemin uygu-
lanma kalitesi olarak gösterilebilir.  

Sonuçlar:
1) Cephelerde meydana gelen hasarların 

birçoğunun nedeni ısı yalıtım tabakası 
ile duvarlar arasında meydana gelen 
ayrışmalardır. Bu durum bina görünüşü 
açısından çok büyük bir sıkıntı 
yaratmamaktadır.

2) Bir diğer olumsuz durum ise 
cephelerde mikroorganizma tabakaları 
ve kirlilik nedeniyle oluşan görüntü 
kirliliğidir. Hava kirliliği ve yağmur 
nedeniyle oluşan mikroorganizmalar 
ve kirlilik, kaplama sistemlerine çeşitli 
katkı maddeleri eklenerek ve binalarda 
yağmur suları için yeterli drenaj 
sisteminin kurulması ile önlenebilir.

3) Masraflar ve tadilat sıklığı diğer 
duvar sistemleri ile aynı seviyededir. 
Dayanıklılık ve sistem ömrü içinde bu 
durum geçerlidir. Belirli süreçlerde 
bakım tadilat işlemlerinin yapılması 
durumunda sistem ömrü 60 yıla kadar 
çıkmaktadır.

ETICS sistemlerinin mükemmel ısı yalıtımı 
sağlaması ve uzun süreli kullanım sağlaması 
dünya çapında neden bu kadar popüler 
olduğunu anlamamız için yeterlidir. Şu an 
için Almanya’da her sene 30 milyon m2 
kadar ETICS uygulanıyor. 
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