
Uygulama Teknikleri

D›fl cephe ›s› yal›t›m sistemi uygulanan binalarda, üst koru-

yucu kalkan olarak çat›lar›m›z› da tasarlarken asl›nda pek

çok parametreyi beraberinde getiren bir süreci bafllatm›fl

olmaktay›z. Bu yans›malara örnek olarak verilebilecek en

güzel etkilenen ö¤e, bina parapetleridir. Parapet k›s›mlar›

zincir halkas›n›n direncinin en zay›f oldu¤u nokta benzeri,

bina içinde bulunan ›s›n›n döfleme yolu ile köprü olufltura-

rak, yal›t›m malzemeleri ile yal›t›lmam›fl parapetin içinden

geçerek kaçabilece¤i en güzel noktalardan biridir. D›fl cep-

he ›s› yal›t›m sistemi, prensibi itibari ile binan›n tamamen ›s›

transferine karfl› bloke edilmesi esas›na dayanmaktad›r. 

Mantolamada, cephede uygulanan yal›t›m malzemesi cephe

yüzeyinin en üst noktas›na kadar ç›kt›ktan sonra, parapeti

dönerek çat›n›n üstünde de devam etmelidir. Elbette para-

petli bir sistem, teras çat› sistemde karfl›m›za ç›kan önemli

bir unsurdur, oturtma çat›larda parapet olgusu kald›r›larak

karfl›m›za saçak olarak ç›kmaktad›r; veya parapet uygulana-

caksa örne¤in ikiz villalarda yang›n›n bir çat›dan di¤erine s›ç-

ramas›na engelleyecek bariyer görevi görebilmektedir. Bu

parapetler, 12.06.2002 tarihli Binalar›n Yang›ndan Korun-

mas› Yönetmeli¤ine göre bitiflik nizam yap›larda, düfley yan-

g›n bölmesi olarak tabir edilen ve çat› düzlemini en az 60

cm. aflacak flekilde yap›lmas› gerekti¤i belirtilmektedir. Ay-

r›ca yang›n›n di¤er çat›ya s›çramamas› ile birlikte parapette

yang›na karfl› direnç A s›n›f› yanmaz taflyünü ›s›, ses ve yan-

g›n yal›t›m malzemesi kullan›m› ile artt›r›lmaktad›r.
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Uygulama Teknikleri

D›fl cephe ›s› yal›t›m sistemi uygulanan teras çat› sistemle-

rinde uygulama itibari ile ilk önce döfleme ve parapetimiz

oluflturulur. Daha sonra oluflturulan bu döfleme sisteminin

üzerine su buhar›n› geçirmeyecek malzeme serilir ve bunun

üzerine λ ›s› iletkenlik hesap de¤eri 0,040 W/mK, A s›n›f›

yanmaz ve ses yal›t›m özelli¤i olan taflyünü yal›t›m malzeme-

leri serilir. Yatay yüzey boyunca serilen taflyünü levhalar›n,

ayn› zamanda parapet bölgelerine geldi¤inde de düfleyde de-

vam ettirilmesi, ›s› köprüsü olabilecek

bir noktan›n engellenmesi aç›s›ndan

önemlidir. Ço¤u uygulamalarda para-

pet bölgelerinin çat›n›n içe bakan yanak

k›s›mlar› aç›k b›rak›lmakta ve yal›t›m

malzemesi uygulanmamaktad›r. Para-

pet bölgeleri döfleme içinden ilerleyen

›s›n›n kaçabilece¤i hassas bir noktad›r.

Parapetin çat› içine bakan al›n yüzeyi

için, döfleme üstünde ve cephede uy-

gulanan ›s›, ses ve yang›n yal›t›m özelli-

¤i tafl›yan taflyünü malzeme devam etti-

rilmelidir. 

Parapetin üstüne daha sonra her iki ya-

na¤›na suyun girmesini engelleyecek

harpufltay› sabitleyecek ahflap veya me-

tal konstrüksiyon monte edilir. Ayn›

prensipten yola ç›karak üzeri bitüm emdirilmifl taflyünü üze-

rine flalümo atefli ile iki kat bitümlü membran uygulanmal›-

d›r. Bitümlü membran döfleme ile parapet birleflim nokta-

s›nda 45˚ aç› yapacak flekilde döndükten sonra, parapete sa-

bitlenmifl taflyünü üzerine flalümo ile uygulanarak üstte bu-

lunan ahflap veya metal konstrüksiyona sabitlenir. Yürün-

meyen sistemde döfleme üzerine filtre eleman› ve son kat-

man olarak aç›k renkli bir çak›l serilmelidir; yürünen pren-

sipte ise teras çat› yal›t›m detay› harç ve kaplama malzeme-

si ile bitirilir. Parapet böylece d›fl cephe ›s› yal›t›m sistemi ile

örtülmüfl ve çat› içine bakan k›s›mlar›nda da devam ettiril-

mifltir. Parapeti üstte sararak mantolama sistemin içine su-

yun girmesini engelleyecek harpuflta metal bir kapama ola-

caksa, bu metal kapama parapet üstündeki konstrüksiyona

sabitlenir. Daha sonra 5-10 cm. gibi parapetin üst hizas›n-

dan hem cephedeki mantolama üstüne, hem de parapetin

çat› içine bakan yüzeyine bindirilecek flekilde uygulan›r.

(Resim 1)

Böylece asl›nda cephede yal›t›m olarak tabir edilen manto-

lama sistemi, bir bütün olarak sadece cephelerde s›n›rland›-

r›lmaks›z›n, parapet gibi detaylarda da dönerek çat› üstünde

yal›t›m›n devam ettirilmesi esas›na oturtulmufl olur. ‹flin do-

¤as› gere¤i ›s›n›n bloke edilmesi ve özellikle taflyünü malze-

me kullan›m›n›n getirdi¤i avantajlardan biri olan yang›na kar-

fl› korunum, binay› çepeçevre sararak tam bir güvenlik olufl-

turmaktad›r. 

Özellikle toplu kullan›m mekanlar›nda (hastane, okul, al›fl-

verifl merkezi, huzurevi, yurt, ofis gibi), yüksek binalarda,

yang›n riski yüksek binalarda ve genifl s›cakl›k aral›¤›nda

de¤iflen iklimlerdeki binalarda Taflyünü

yal›t›m malzemeleri; A s›n›f› yanmaz

özelli¤i ve boyutsal olarak kararl›l›¤› ile

cephelerde, plastik esasl› yal›t›m mal-

zemelerinin kullan›ld›¤› sistemler içinde

kap› ve pencere aç›kl›klar›n›n çevresin-

de ›s› yal›t›m› yan›nda, ses yal›t›m› ve

yang›n güvenli¤i amac›yla sistem içinde

tercih edilmektedir.  

Is› köprüsü olarak adland›rabilece¤imiz

parapet bölgeleri, do¤ru malzemenin,

do¤ru detay ile do¤ru uygulanmas›

neticesinde tam bir kalkan gibi binam›z-

da görev alacakt›r. Bu kalkan man-

tolamada, detaylar›n ince bir tasar›mla

flekillendi¤i zarif bir yal›t›m sistem hal-

kas›d›r.
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D›fl Cephe ve Teras Çat›’n›n Yal›t›m›nda Parapet Detay›


