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Binalar›n Is› Yal›t›m
Uygulamalar›nda Yap›lan
Hatalar
Son befl y›ld›r, gittikçe artan bir ivme ile uygulanan ›s› yal›t›m (mantolama) sistemleri, a¤›rl›kl› olarak ‹stanbul merkezli olup, di¤er illere de h›zl› bir flekilde yay›lmaya bafllam›flt›r.
Bu süreçte, baz› uygulamalarda bilgi ve tecrübe eksikli¤i nedeni ile yap›lan hatalar sonucunda, ›s› yal›t›m sistemlerinin
uyguland›¤› binalarda, ›s› yal›t›m›ndan beklenen performans›n aksine, performans kay›plar› ve baz› hasarlar gözlemlenmifltir. Bu problemlerin ana kayna¤›, pazarda yeterli say›da
tecrübeli uygulamac› firman›n olmamas›d›r. Tecrübesiz ve
bilgisiz uygulamac›lar›n, haks›z fiyat rekabeti ile proje sahiplerini etkileyerek uygulama ifllerini almalar› ve problemli uygulamalara yol açmalar›d›r. Di¤er bir neden de, ›s› yal›t›m
sistemi üreticisi firmalar›n yan› s›ra, pazarda toplama malzemeler ile yap›lan uygulamalarda oluflmufl ve oluflacak olan
problemlerdir.
Pazarda görülen problemlerin nedenlerini flu bafll›klar alt›nda toplayabiliriz;
Teknik olarak yanl›fl yap›lan uygulamalar:
"Deneme yan›lma yöntemi" ya da "olsa olsa metodu" olarak
isimlendirebilece¤imiz yöntemler inflaat sektöründe s›kça
rastlad›¤›m›z uygulamalard›r. Bu foto¤rafta, boyut stabilitesi olmayan
levhalar›n alt›na ›s› yal›t›m levhalar›n›n montaj›
ile yap›lm›fl bir uygulama
görülmektedir. Birbiri
ile uyumluluklar› (su buhar› geçirgenlikleri, su
emme de¤erleri, yap›flma ve kopma de¤erleri,
genleflme ve shrink özellikleri v.b) test edilmemifl malzemeler aras›n-

daki ›s›l farkl›l›klar sonucu boyut de¤iflimleri ve bu de¤iflim
s›ras›nda malzemelerin birbirini itmesi nedeni ile de hasar
oluflmufltur. ‹lk maliyeti ucuz gibi görünen bu uygulamada,
hasar y›llar içinde devam edece¤inden yap›lan tüm harcamalar boflunad›r ve uygulama maliyetleri yüksektir.

‹ç yüzeylerden yap›lan yal›t›mlarda, ›s› köprüleri için önlem
al›nmad›¤›nda, özellikle ›s› yal›t›m› yap›lan cephelere komflu
kolon, kirifl ve döflemelerde yo¤uflma oluflmakta, dolay›s› ile
›s› kay›plar› kaç›n›lmaz hale gelmektedir.

●
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Genel uygulama hatalar›
1. Dübel montajlar›n›n yanl›fl yap›lmas›,
2. Dübel deli¤inin büyük aç›lmas›,
3. Kalitesiz dübel kullan›lmas›(düflük s›cakl›klarda k›r›lganlaflan, tafl›ma gücü zay›f v.b.,)
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4. Bina rüzgar yüklerinin dikkate al›nmamas› sonucu eksik
dübel kullan›m›,
5. Is› yal›t›m levhas› s›vas›n›n ince yap›lmas› (2mm.) sonucu
s›vada dökülme problemleri,
6. Is› yal›t›m levhalar›n›n flafl›rtmacal› olarak yerlefltirilmemesi,
7. Donat› filesinin kalitesiz olmas›, alkali dirençli olmamas›,
8. Donat› filesi uygulamas›nda file bindirmelerinin yap›lmamas›,
9. Is› yal›t›m levhalar›n›n aras›nda 2-4 mm. boflluk bulunmas› halinde bu bofllu¤un harç veya s›va ile doldurulmas›,
10. Su yal›t›m› ile ›s› yal›t›m›n›n birleflim detaylar›n›n iyi çözülmemesi
11. Binalardaki parapet üstlerinin bir harpuflta ile korunmamas›
12. Ahflap, kirifl, sundurma direkleri gibi elemanlar ile ›s› yal›t›m sistemi birleflim detaylar›n›n do¤ru çözülememesi de
pazarda karfl›lafl›lan hatalardan bafll›calar›d›r.
Detay eksiklikleri ve problemleri
1. Ya¤mur borular›n›n ve paratoner hatlar›n›n sistemin içine gömülmesi,
2. Balkon ve bina ç›kmalar›ndaki detaylar›n çözülememesi
nedeni ile ›s› köprülerinin oluflmas›
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b. Standartlara uymayan, boyut stabilitesi kazanmam›fl (dinlendirilmemifl) EPS,
c. Standartlara uymayan, düflük yo¤unluklu, z›rhl› XPS,
d. Ölçüleri uyumsuz profillerin kullan›m› da ›s› yal›t›m sisteminin verimlili¤ini olumsuz etkileyen sorunlar aras›ndad›r.

3. Dilatasyonlarda profil kullan›lmamas› veya yanl›fl ve uygun
olmayan profillerin kullan›lmas›,
4. Ya¤mur ve kar sular›n›n birikebilece¤i yanl›fl detaylar›n
sonucunda sistemin su emmesi, ›s› yal›t›m sisteminde hasarlar oluflturan problem kaynaklar›d›r.

● Zemin problemleri
1. Tozuyan, kirli, ya¤l› yüzeyler,
2. Tuz kusmas› olan cepheler,
3. Yosun ve bakteri üremifl cepheler,
4. Düzgün olmayan, gevflek zeminler, ›s› yal›t›m uygulamalar›ndan önce çözümlenmemeleri halinde sorun
oluflturacak problem kaynaklar›d›r.

Uygun olmayan malzeme seçimi
1. B1 yang›n s›n›f›nda olmayan EPS kullan›lmas›,
2. Is› yal›t›m levhalar›n›n mantolama sistemi için uygun olmamas›;
●

Malzeme stoklama hatalar›
1. Is› yal›t›m levhalar›, direkt günefl alt›nda, ya¤mura karfl›
korunmas›z halde stokland›¤›nda,
2. Is› yal›t›m levhalar›, gelifligüzel bir flekilde stokland›¤›nda
3. Mineral lifli ›s› yal›t›m levhalar› büküldü¤ünde hasar gördüklerinden, ›s› yal›t›m uygulamalar›nda kullan›lmalar› sak›ncal›d›r.

●

a. Standartlara uymayan ve s›va tutucu bir emprenye sistemi olmayan taflyünü,

