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D›fltan Is› Yal›t›m Uygulamas›nda, Çok
Katl› Binalarda Dikkat Edilmesi
Gerekli Hususlar ve Baz› Pratik
Öneriler
Yüksek katl› binalarda cephenin dikine uzunlu¤u buna ba¤l›
olarak yatay mesafelerin fazlal›l›¤› az katl› binalara göre uygulama ve çözümleri daha özel k›lmaktad›r.
Bu özelliklerden baz›lar›n› s›ralarsak:

fif de olsa bir renk fark› ve doku fark› oluflmaktad›r. Bu aç›dan gözün bu farkl›l›klar› alg›lamada aldanaca¤› noktalar›
seçmek uygun olacakt›r. (Kolon yivleri, söve dipleri, denizlik dibi )gibi.

1- Çal›flma ‹skelesi tertibi, çal›flmalar›n güvenli¤i ve çevre
emniyeti.
2-Rüzgar yüklerine karfl› al›nacak tedbirler .
3-Cephe kaç›kl›klar›nda pratik tedbirler.
4-Detay malzeme seçimi ve finishing.

d- ‹skele her çal›flma seviyesinde, tam olarak çal›flma
platformlar› kalas ile döflemelidir ve yan yana en az iki adet
olmal›d›r. Böylece ustalar ip boyunca kesintisiz çal›flma imkan›na sahip olurlar. Bu çal›flma platformlar› mümkünse çelik ve perfore olmal›d›r. Ya¤›fll› ve nemli havada kaymay› engellemelidir. Ayr›ca kalaslar›n yan›na tak›lacak bir tekmelik
el aletlerinin ve malzemelerin afla¤›ya düflmesini engeller veya çal›flma iskelesinin branda ile kaplanmas› hem çal›flanlar›n
hem de çevrenin emniyetini sa¤layacakt›r.

1-ÇALIfiMA ‹SKELES‹ GÜVENL‹K
Mantolama ›s› yal›t›m›nda çal›flma iskelesi kurumu fixasyonu(sabitlemesi) ve seçiminde flu hususlara dikkat edilmesi uygun olur.
a- Mantolama ›s› yal›t›m›n›n kesinlikle sallama iskele tabir edilen sepet iskelelerle yap›lmas› uygun de¤ildir.Bu tip iskelede imalat›n parça parça yap›labilmesi, bilhassa gerek ip,
gerek mastar kullan›m›n› geçersiz k›lmakta, yal›t›m levhas›
döflenmesinde uygunsuzluklara neden olmaktad›r.
b- Kurulacak olan sabit iskelenin mümkünse binay› L
olarak kaplamas›na bu sayede en az üç köfleye hakim olunmas›na imkan tan›r ve ip çekimlerinde binan›n sadece bir
köflesinin kontrol d›fl› kalmas› demektir ki, bu köflede sonradan kolayl›kla di¤er taraflara uydurulabilinir.
c- Kurulacak iskele zemini tesviye edilmeli ,mümkün de¤ilse takozlarla ilk bafllang›ç teraziye al›nmal›d›r.‹skele sabitlemesinde tel ve takoz gibi basit ve mantolaman›n bitiflinde
görsel bozukluklara neden olan sabitlemeler kullan›lmamal›d›r.
Sabitleme için yeni binalarda iskeleye ve binadaki dikmeye
kelepçelerle ba¤l› çelik elemanlar,oturulan binalarda ise çelik dübel ve rot demiri sabitleme için kullan›lmal›d›r.Sabitle me rot ve dübelleri iskelenin yükünü karfl›layabilecek kolon,
kirifl, tabliye gibi noktalara (beton)çak›lmal›d›r.Ancak bu dübellerin çak›m yerlerini büyük pano duvarlarda gözün rahat
göremeyece¤i ölü noktalara getirilmesinde fayda vard›r.
Çünkü dübellerin son kaplamadan sonra kapat›lmas›nda ha-

e-‹skelenin çelik olmas› elektrikli el aletlerinin riskini ço¤altmaktad›r. Bu aç›dan iskeleye her katta branflman veren
toprakl› etanfl bir flebeke tesis edilmeli elektrikli aletler en
k›sa noktadan, enerjiye kavuflturulmal›d›r. Yukar› katlara
malzeme çekilen vinç ve makara ekipman› iskelenin herhangi bir noktas›na monte ediliyorsa iskelenin o aks› sabitlemeleri,s›k›laflt›r›lmal› veya takviye bir aks ilave edilmelidir. Bu
noktan›n etraf› emniyet fleridi ile çevrilmelidir.
f- ‹çinde oturulan çok katl› binada uygulama yap›l›yorsa,
oturanlar çocuklar› bak›m›ndan uyar›lmal› ve küçük aktif çocuklar›n iskeledeki iflçilere özenip pencere ve balkonlardan
iskeleye ç›kmalar›n›n olas› bir durum oldu¤u gözden kaç›r›lmamal›, gerekirse d›fla aç›lan pencere ve kap›lar›n› sabitlemeleri istenmelidir.
Bu ayr›ca emniyet aç›s›ndan da uygun olacakt›r. Ayr›ca oturulan binalarda iskele ana girifl ve ç›k›fllar üzerinde kuruluysa bu k›s›mlara tünel fleklinde geçici bir malzemeden markiz
yap›lmas› (Kontraplak –OSB) bir çok s›k›nt›l› durumu ortadan kald›r›r.
g- 30 mt yükseklikteki bir binan›n s›va ve boya uygulamas› esnas›nda en üst kat›ndan uçan boya ve harç malzemesinin nereye kadar gidece¤i bilinmedi¤inden çevredeki
arabalarda leke yapmaktad›r. Bu aç›dan branda ile çal›fl›lmal› mümkün de¤ilse en genifl emniyet fleridi uygulanmal›d›r.
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2-RÜZGAR ETK‹LER‹
Çok katl› binalarda en büyük sorunlardan biri tekrarl› rüzgar yükleridir. Binan›n konumu, binan›n konstruktif özellikleri, co¤rafi özellikler, mevsim özelliklerine göre binan›n daha çok yükselen noktalar›nda bu yüklerin etkilerini tahmin
etmek zordur.
O aç›dan hem çal›flma esnas›nda , hem de uygulaman›n uzun
ömürlülü¤ü için rüzgar yükleri ile ilgili tedbirleri almakta fayda vard›r.
Bunlardan bir tanesi cepheyi yatay dilatasyonlar ile bölmektir. Bu dilatasyon ifllerinin rüzgar yüklerinde sa¤lad›¤› faydalarla birlikte çok katl› binalarda cephe kaç›kl›klar›n›n ipe al›nmas›nda göreceli olarak faydas› vard›r. Her dilatasyon noktas›n› dikine ç›k›flta bir k›r›lma noktas› kabul ederek, cepheyi her bölünme içinde ba¤›ms›z olarak flaküle alabiliriz.
Uygulama esnas›nda karfl›lafl›lacak rüzgarlar›n çal›flanlar› tehlikeye düflürece¤i aç›kt›r. O aç›dan bilhassa brandal› iskelelerde sabitleme say›s› en az %40 artt›r›lmal›d›r.
Bitifl noktalar› saçak, denizlik, harpuflta gibi mutlaka sabitleme elemanlar› ile bitirilmeli rüzgar›n tekrarl› ve inatç› etkisini, o noktadaki mantolamay› bir süreçte yorup açabilece¤i
unutulmamal›d›r.
3- CEPHE KAÇIKLIKLARI
Ne yaz›k ki ülkemizde bina cephelerinin kaç›k olmas› veya
bir binan›n flakülünde ve köflelerinin gönyeli olmamas› normal kabul edilebilir bir durumdur. Ancak mantolamay› gerekli kurallar› ile yapt›¤›n›zda ortaya bir çok komplikasyon
ç›kmaktad›r.
fiöyleki :
1- Prizmatik ve 90/270 derecelik köflelerle infla edilen bir
binay› poligon kabul edersek ve mantolaman›n gerektirdi¤i
flekilde köfleleri dik binmeli yaparsak aç›lar ve flakül uygun
ise poligonun kapanmas›nda hiç bir sorun yaflanmayacakt›r. Ancak kulland›¤›m›z boardlar› birer vektör kabul edersek (XPS-X= 1.20 MT y=0.60 EPS X=100 y=0.50m) prizmatik binam›z›n xyz koordinat sistemine bu vektörler yerlefltirildi¤inde afla¤› yukar› 0.001 cephe kaç›kl›¤› alan bir binan›n 30 mt lik – en üst kat›nda köflede oluflacak yap›flt›r›c› kal›nl›¤› 4.25 cm’dir. Bu kaç›kl›k 0.002 mm/m2 olursa yani 30 mt’lik binada 6 cm en üst köflede yap›flt›r›c› kal›nl›¤›
8.50 cm dir. 30 mt yüksekte ve arkas›nda bu kadar yap›flt›r›c› olan yal›t›m plakas›n› dübellemek ve orada tutmak
mümkün de¤ildir.
Uygulamada bu tip binalarda önerdi¤imiz yukar›da bahsetti¤imiz gibi cephenin bölünerek hata miktar›n›n her bölünmede kendi içinde halledilmesidir. Yataydaki ip kaç›kl›klar› çok
fazla ise ve arkadaki yap›flt›r›c› kal›nl›¤› 10-12 mm’yi geçiyorsa tavsiyemiz farkl› kal›nl›klarda yal›t›m plakalar› uygulayarak
uygulaman›n yürütülmesidir. Bu durumda da dübel boylar›
ve ilave levha için yap›flt›r›c› özelliklerinin üretici firmalarla
beraber saptanmas›d›r.

Binalar›n›n kaç›kl›klar›n›n giderilmesinde en önemli konulardan biriside röleve al›m›d›r. Ltipi iskele kurulmas›n›n önemi
burada görülecektir.
L tipi ‹skele ile birbirine dik iki ana cephenin ipleri yatay ve
düfley çekilerek cephe kaç›kl›klar› önceden tespit edilmeli
veya akflam üstü saatlerinde ratatörlü bir lazer taray›c›da
kullan›labilir.
Al›nan röleve ile uygulan›lacak tedbirler önceden masada
planlanmas› tavsiye olunur. ‹malat bir cephede bafllad›ktan
sonra baz› tedbirlerin al›nmas› için geç olacakt›r.
4- DETAY MALZEME SEÇ‹M‹ VE F‹N‹SH‹NG
Yüksek katl› binalardaki bir k›s›m özelliklerden yukar›da
bahsettik. Bu özelliklerden dolay› seçilen malzemede baz›
nitelikler olmas› gerekmektedir.
Bunlardan en önemli birkaç tanesi flunlard›r.
● Yap›flt›r›c›, s›va ve yal›t›m levhalar› tipleri. EN normlar› ve
referanslar›ndaki de¤erleri sa¤lamal›d›r.

Detay malzeme olan köfle profilleri takviye edilmifl, s›k›flt›r›lm›fl, polystrol profil olas› genleflmeler ve yüklerin karfl›lanmas› aç›s›ndan uygun olacakt›r.

●

● Yatay dilatasyonlar fonksiyonuna uygun üretilmifl ve sisteme su almas›n› engelleyici detaylara sahip olmal›d›r.

Düfley dilatasyon derzleri (varsa) tekni¤ine uygun bu ifl
için, üretilmifl EPDM genleflme elemanl› olmal›d›r.

●

Aç›kl›klar›n kenarlar› EN normlar›na uygunlukta file takviyeli olmal›d›r.

●

● Pencere, kap›, diletasyon, denizlik, harpuflta benzeri tüm
bitifl noktalar› sisteme su ve hava etkisini kald›ran, mastik,
suya hassas profil veya kendinden yap›flan bitifl profilleri ile
donat›lmal›d›r. Hiç bir file bitifl noktas› sabitlenmemifl kalmamal›d›r.
● S›va ve dekoratif kaplama cephelerin büyüklü¤ü göz önüne
al›narak yeterli say›da ekiple,kesiksiz bir ifllemle bölünme
noktas›na kadar yap›lmal›d›r. Bilhassa dekoratif kaplamada
böylece ek yerlerinin rahats›z edici görüntüsü olmaz.
● ‹skele sökümünden önce tüm cephe gözden geçirilmeli
mastik, detay check list’i yap›lmal›, temizlik yapt›r›lmal›, ya¤mur inifllerinin ve di¤er aç›k rajlar›n rijitli¤i ve geçirimsizli¤i
test edilmelidir. Varsa gizli ve aç›k derelerin mantolama ile
iliflkisi ve hatalar› kontrol edilmelidir. ‹skele sökümünden
sonra sabitleme dübelleri P.U köpükle yal›t›lmal›, üstleri
s›vanmal›, bu s›va gerekirse s›cak hava tabancas› ile kurutulmal› sonra boya rötuflu yap›lmal›d›r.
Tüm meslektafllar›m›za kazas›z ve kazançl› uygulamalar
dilerim.

