
Uygulama Teknikleri

‹ki Yüzü Ahflap Yünü Aras› Tafl yünü Is› Yal›t›m 
Plakal› Kal›n S›val› Sistem

Sistem Elemanlar› 

● ‹ki yüzü ahflap yünü aras› tafl yünü ›s› yal›t›m plakas› 

● Yap›flt›r›c› s›va

● Çelik pimli polyemid dübel

● Köfle profili

● Su basman profili

● Kal›n s›va

● File  (cam elyaf›ndan yap›lm›fl üzeri emprenye edilmifl 
160 gr / m 2)

● ‹nce s›va 

● Son kat dekoratif kaplama 

‹ki yüzü Ahflap Yünü aras› EPS Is› Yal›t›m Plakal›
Kal›n S›val› Sistem 

Sistem Elemanlar› 
● ‹ki yüzü ahflap yünü aras› tafl yünü ›s›

yal›t›m plakas› 

● Yap›flt›r›c› s›va

● Çelik pimli polyemid dübel

● Köfle profili

● Su basman profili

● Kal›n s›va

● File  (cam elyaf›ndan yap›lm›fl üzeri emprenye edilmifl 

160 gr / m 2)

● ‹nce s›va 

● Son kat dekoratif kaplama 

Avantajlar›
● Ahflap yünü aras›nda tafl yünü olmas› ve üzerine kal›n s›-

va at›labilmesi nedeni ile ses yal›t›m› sa¤lar (+ 11 dB iyilefl-

tirme)

● Yang›n dayan›m› yüksek olup  180 dakika yang›n›n yay›l-

mas›n› önler.

B
inalar›n d›fl cephede kullan›lan ›s› yal›t›m sistemleri-

nin geliflimini inceledi¤imizde , ›s› yal›t›m› için ahflap

yününden yap›lm›fl  plakalar›n kullan›ld›¤›n› görmek-

teyiz. Bu plakalar›n yüzeyi s›va tutucu olmas›ndan ötürü ra-

hatl›kla kal›n s›va uygulamalar› yap›labilmekteydi. 

Daha sonra s›va sistemlerindeki geliflmelerle birlikte λ daha
düflük ›s› yal›t›m plakalar›n›n üzerine in-

ce s›val› sistemlerin geliflimine ola-
nak sa¤lanm›flt›r.‹nce s›val›

sistemlerdeki mekanik
mukavemetin dü-

flük olmas›,
darbalere kar-

fl› dayan›ks›z olma-
s›. yang›n dayan›m›, ses

yal›t›m› özelliklerinin yetersiz
olmas› nedeni ile kal›n s›va tutan

kompozit ›s› yal›t›m plakalar› iki yüzü ah-
flap yünü aras› tafl yünü, iki yüzü ahflap yünü ara-

s› EPS gelifltirilmifltir. Bu plakalar sayesinde üzeri 1,5 –2  cm
kal›n s›va tutan d›fl  cephe ›s› yal›t›m sistemleri uygulanabil-
mektedir.
Ayr›ca ince s›val› sistemlerde kullan›lan EPS ›s› yal›t›m plaka-
lar›n›n üzerine kal›n s›va atabilmek için  metal s›va has›r› gi-
bi özel donat›lar gelifltirilmifltir. Bu sayede maliyetlerin düfl-
mesi de sa¤lanm›flt›r. Kal›n s›val› sistemleri kullan›lan ›s› ya-
l›t›m plakalar›na göre afla¤›daki s›ralamay› yapabilmekteyiz.
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KALIN SIVALI S‹STEMLER



Uygulama Teknikleri
● Duvara gelebilecek darbelere di¤er ince s›val› sistemlere

göre çok daha fazla dayan›kl›d›r.

● Her türlü hava koflulunda  uygulanabilme özelli¤ine sahip-

tir. Hafiftir kolay kesilebilir .

● Duvarlardaki s›cakl›k de¤iflimlerin önledi¤i için termik ha-

reketlerden kaynaklanan çatlaklar› önler 

● Buhar geçirgenlik direnci düflük olmas› nedeni yap›lar ne-

fes al›r. Yo¤uflma riskini ortadan kald›r›r.

EPS Üzerine Metal S›va Has›r› Kullan›lan Kal›n 
S›val› Sistem
Sistem Elemanlar›

● EPS ›s› yal›t›m plakas›

● Yap›flt›r›c› s›va

● Çelik pimli dübel

● Köfle profili

● Su basman profili

● Metal s›va has›r›

● Kal›n s›va

● Son kat dekoratif kaplama

Avantajlar›
● Üzerine kal›n s›va yap›lmas›ndan ötürü yang›n dayan›m›

ince s›val› sistemlere göre daha yüksektir. 

● Duvara gelebilecek darbelere di¤er ince s›val› sistemlere

göre çok daha fazla dayan›kl›d›r.

● Her türlü hava koflulunda  uygulanabilme özelli¤ine sahip-

tir. Hafiftir kolay kesilebilir .

● Di¤er kal›n s›val› sistemlere göre maliyeti daha düflüktür.

● Her türlü hava koflulunda  uygulanabilme özelli¤ine sahip-

tir. Hafiftir kolay kesilebilir .

Sonuç olarak  kal›n s›val› sistemler ince s›val› sistemlere gö-

re avantajlar› daha fazlad›r. 

Özellikle su basman kotundan itibaren  1-1,50 m lik bölüm

darbelere ve ezilmelere daha çok maruz kalmaktad›r. ‹nce

s›val› mantolama uygulamas› yap›lan binalara mutlaka su bas-

man kotundan itibaren kal›n s›val› sistemin yap›lmas› daha

sa¤l›kl› olacakt›r. 


