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Yüzme Havuzlar› ve Su
Depolar›nda Su Yal›t›m›
Uygulamalar›
Havuz ve su deposu inflaatlar›nda dikkat edilmesi gerekenleri
s›ralarsak öncelikle betonarmenin yap›sal olarak su geçirimsiz
olmas› gereklidir. Genel olarak, su geçirimsizlik denince akla ilk
gelen yüzeysel uygulamalar olmaktad›r. Bunlar; ya çimento
esasl› sürme yal›t›m malzemeleri ile ya da membran örtüler
ile kaplamak fleklinde yap›lmaktad›r. fiüphesiz kesin çözüm aç›s›ndan yap›y› yüzeysel olarak takviye ederek geçirimsizlik sa¤lamak önemlidir. Ancak, yap›sal geçirimsizli¤i sa¤lamadan, sadece yüzeysel geçirimsizli¤e umut ba¤lamak da do¤ru de¤ildir.
Su geçirimsizli¤in öncelikle sa¤lanmas› gereken yer havuzun
betonarmesidir. Bilinen klasik beton teknolojisi kurallar›na göre betonun geçirimsizli¤i Su/Çimento (s/ç) oran›na ba¤lanmakta ve s/ç’nin 0.55’in alt›nda olmas› halinde betonun geçirimsizli¤inin artt›¤› bilinmektedir. (s/ç) oran›n›n afla¤›ya çekilmesinin iki yolu bulunmaktad›r. ‹lki, çimentoyu (ç) art›rmakt›r
ki, hem pahal› oluflu hem su ihtiyac›n› art›r›p çatlamalara sebebiyet vermesi nedeniyle tercih edilmez. ‹kincisi ise, suyu (s)
azaltmak olup, Süper ak›flkanlaflt›r›c› kimyasal katk›lardan yararlanmak suretiyle % 18-25’lere kadar su azalt›l›p (s/ç) oran›n›n 0.50’nin alt›na inmesi temin edilmifl olur. (s/ç) oran›n›n
0.40’lara inmesi halinde beton tamamen geçirimsiz olmaktad›r. S/ç’nin 0.40’lara çekilmesi için, yap› kimyasallar›ndan
süper ak›flkanlaflt›r›c› bir katk›n›n kullan›lmas› gereklidir. Bununla birlikte, kar›fl›m›n baz› kriterlerine dikkat edilmesinde
de fayda vard›r:

1. Uygun tane büyüklü¤ü da¤›l›m›,
2. Çok ince malzeme miktar›n›n (çimento + 0.125 mm alt›ndaki malzeme) en az 350 kg/m3 olmas›.
Geçirimsizli¤i temin etmek amac›yla yap›lan (s/ç)’yi azaltma çal›flmalar›n›n, ayn› zamanda yüksek dayan›ml› beton amac›na da
hizmet edece¤i unutulmamal›d›r. Dolay›s›yla, deprem kufla¤›nda yer alan ülkemiz için hem su geçirimsiz hem depreme dirençli su deposu ve havuzlar infla edilmifl olacakt›r.
Betonun itinal› dökümü dikkat edilmesi gereken en önemli
konudur. Betonun yerine yerlefltirilmesi öncesinde yap›lacak
en önemli ifl eski-yeni ve inflaat derzlerinin iyilefltirilmesi çal›flmas›d›r. Yani, önceden dökülmüfl beton ile sonradan dökülecek beton aras›ndaki kaynaflmay› çok iyi yapmak gerekmektedir. Bu amaçla, yeni beton-eski beton birleflimi olacak
yerlere, ilk betonun dökümünden hemen sonra yüzey geciktirici bir kimyasal katk› sürülerek betonun prizini yüzeysel olarak öteleyip, kal›b› al›r almaz flerbetini y›kamakla pürüzlendirilmifl bir yüzey elde edilmelidir. Böylelikle eski-yeni betonun
kenetlenmesi daha iyi sa¤lanm›fl olacakt›r. Kimyasal katk› de¤il de k›r›c› tabanca kullanarak benzer pürüzlendirmeyi yapmak olas›d›r. Ancak, daha uzun zaman alan, gürültülü, betonu
çatlatan, ekonomik olmayan ve geçirimsizli¤i kuflku b›rakan bir
çözüm uygulanm›fl olacakt›r.
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Derzin pürüzlendirilmesinden sonraki aflama eski-yeni betonun birbirine yap›flmas›d›r. Yap›flma sa¤layacak epoksi veya çimento esasl› aderans artt›r›c›lar›n derze
sürülmesi ve kurumadan üstüne yeni betonun dökülmesi gerekmektedir.
Beton dökümünün son safhas› betonun
kürüdür (bak›m›). Yeterince bak›m› yap›lmayan betonda yüzeysel çatlamalar olma
ihtimali vard›r ve bu geçirimsizli¤i tehlikeye sokabilir. Bu yüzden beton yüzey suyunu çekip parlakl›¤›n› yitirir yitirmez veya
kal›b› al›n›r al›nmaz, sürme su yal›t›m› yap›lmayacak yüzeylerde su ve reçine bazl› bir
kür malzemesi ile, yal›t›m yap›lacak yüzeylerde ise sürekli nemli tutularak kür uygulanmal›d›r.
Unutulmadan geçilemeyecek bir konu da
kal›plar›n aç›lmas› olup, betonun dayan›m›n› yeterince almas›n› takiben kal›plar, beton h›rpalanmadan özenle çekilmelidir.
Su geçirimsizli¤in yap›da devaml›l›k arz etmesi gerekmektedir. Özellikle temel-perde birleflim detay› havuzlarda en çok
problem yaflanan noktalard›r. Tüm havuzun dip köfle çizgisi en çok sorun ç›karan
potansiyel tehlike detay›d›r. Bu detayda
daha temel dökülürken Su Tutucu Bantlar yar›s› temel betonunun içinde kalacak
flekilde yerlefltirilmeli ve kalan yar› da perde betonunun içinde
kalacak flekilde itina gösterilerek beton dökülmelidir. Zaman
zaman flantiyelerde su tutucu bant›n unutuldu¤u veya uygulama zorlu¤u nedeniyle yap›lmad›¤› durumlarda su gördü¤ü zaman genleflen özel teknoloji ürünü mastikler veya profiller birleflim derzi boyunca kesintisiz ve tercihen iki s›ra uygulanmal›d›r. Tüm bu yukarda anlatt›klar›m›z havuz betonarmesinin ya-

p›sal su geçirimsizli¤i olup ikinci aflama ise yüzeysel olarak sa¤lanmas› gereken su geçirimsizliktir.
Yüzeysel olarak sa¤lanmas› gereken su geçirimsizli¤e ise tekrar
potansiyel tehlike olan dip köfle çizgisinden bafllamal›y›z. Öncelikle ve hiç bir flekilde imalat›ndan ödün vermeden tüm dip
köfle çizgisi boyunca, kesintisiz olarak hypalon bant sistemleri
uygulanmal›d›r. Ayn› uygulama inflaat derzinin olufltu¤u düfley
iç köflelerde de mutlaka yap›lmal›d›r. Bu uygulama genelde havuzlarda karfl›lafl›lacak problemlerin % 90’›n› çözecektir.
Betonarme perdelerdeki tij delikleri potansiyel risk tafl›yan ve
su yal›t›m› için tehlikeli olan bir di¤er lokal bölge olup, aderans
artt›r›c› çimento esasl› malzemenin sürülmesinin ard›ndan yine
çimento esasl›, elyaf takviyeli tamir harc› ile kapat›lmal›d›
Daha sonra sürme su yal›t›m›n›n ekonomisi, su yal›t›m malzemesinin homojen kal›nl›kta uygulanabilmesi ve betonarme yüzeyindeki kusurlardan etkilenmemesi için çimento esasl› ince
tamir harc› ile yüzey tamirat› yap›lmal›d›r.
Ard›ndan çimento esasl› ve tercihen çift
komponentli bir malzeme teknik föyünde belirtildi¤i flekilde iki-üç kat uygulanarak su yal›t›m› yap›lmal›d›r. Daha sonra
tercihen esnek bir fayans yap›flt›r›c›s› ile
fayanslar yap›flt›r›lmal› ve derzler esnek
derz dolgusu ile doldurulmal›d›r
Perdeler içinde boflluk b›rak›larak, bu boflluklara yerlefltirilen lamba vb. parçalar›n
arkas›, bir boru yard›m›yla grout harçlar›
ile doldurulmal›d›r.
Böylece genleflen ve kendili¤inden yerleflen bu ak›flkan harç, arkada hiçbir boflluk kalmas›na müsaade etmeyecek ve su
kaç›rabilecek bir di¤er potansiyel tehlike
noktas› da etkisiz hale getirilmifl olacakt›r.
Havuza girifl ve ç›k›fl yapan tüm boru benzeri malzemelerin etraf›na imalat s›ras›nda
su ile temasta fliflen mastik veya prfilller ile
ile kesintisiz bir çember yap›lmal› ve bu
mastik çemberin, betonarmenin tam ortas›nda kalmas› sa¤lanmal›d›r. Daha sonra
ise betonarme ile boru aras›nda bir pah
yapacak flekilde özel poliüretan mastik uygulanmal›d›r.
Kaplama olarak di¤er bir alternatif ise özel
havuz veya su deposu boyalar›n›n kullan›lmas›d›r. PVC veya FPO membranlar da
havuzlarda ve su depolar›nda son kat
olarak kullan›lan alternatiflerdendir.

