
Uygulama Teknikleri

topak (3-5 kg/m 2) gelecek flekilde uygulan›r. (fiekil 1)

Paneller kald›r›larak, duvar dibinde, döfleme üzerine önce-
den yerlefltirilen 10mm.’lik ahflap kamalar üzerine oturtu-
lur. Duvara yaslanan mineral yünlü kompozit ›s› yal›t›m pa-
nelleri, lastik bir çekiç ve mastar ile vurularak teraziye al›-
n›r. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta, panellerin
bir süre desteklenmesidir (fiekil 2). Yap›flt›r›c› prizini ald›k-
tan sonra, levhalar›n birleflim yerleri ve levha-tavan birlefl-
me çizgisi macunla kapat›l›r. (fiekil 3)

Mineral yünlü kompozit ›s› yal›t›m panelleri camyünü veya
taflyünü yal›t›m malzemesiyle alç› plakanlar›n fabrikada bir-
lefltirilmeleriyle imal edilirler. Is›, ses ve yang›n yal›t›mlar›n›n
birinin veya birkaç›n›n birden gerekti¤i, beton veya tu¤la d›fl
duvarlar›n iç yüzünde, iç bölme duvarlarda, komflu duvar-
larda,  merdiven ve asansör boflluklar›na bitiflik duvarlarda,
ahflap karkas yap›lar›n iç giydirilmesinde, ›s›t›lan ve kullan›-
lan çat› katlar›n›n e¤imli çat› yüzeylerinde alttan uygulan›r. 
Mineral yünlü kompozit ›s› yal›t›m panellerinin uygulanmas›
kadar önemli bir nokta malzemelerin depolanmas› ve tafl›n-
mas›d›r. Paneller deformasyonlar› önlemek için kendi palet-
leri üzerinde kalmal› ya da yatay olarak 60 cm’ de bir dö-
flenmifl ahflap latalar veya alç› plaklardan kesilmifl takozlar
üzerine istif edilmeli ve kesinlikle kuru bir yerde depolan-
mal›d›r. Aç›k havada depolama zorunlulu¤u var ise; mutlaka
yerden yükseltilmeli ve üzeri dikkatlice örtülerek, d›fl ortam
flartlar›na karfl› korunmal›d›r. Mineral yünlü kompozit ›s› ya-
l›t›m panelleri elde tafl›n›rken uzun kenar› üzerine dik ola-
rak tafl›nmal›, alç› plaka yönü vücuda yaslanarak tutulmal›d›r.
Uzun mesafeli yatay tafl›malarda özellikle miktar çok ise dü-
fley tablal› alç› plaka tafl›y›c›s› kullan›lmal›d›r. 
Mineral yünlü kompozit ›s› yal›t›m panelleri, yap›flt›rma ve-
ya vidalama suretiyle uygulan›r.

Yap›flt›rma

Kaplanacak duvar yüzeyinin temiz oldu¤undan emin olun-
mal›d›r. Paneller, döflemeden 10 mm., tavandan 5 mm. me-
safe b›rak›larak al›nan ölçüye göre kesilir. 15-20 dk. çal›flma
süresi olan özel alç› yap›flt›rma harc› macun k›vam›na getiri-
lir ve levhan›n taflyünü veya camyünü yüzeyine m2’ye 8-9
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Bu montaj flekline; duvar yüzeyindeki e¤rili¤in 20 mm.’den
fazla olmas› halinde ve yap›flt›rman›n uygun olmamas› duru-
munda, ahflap karkas yap›lar›n iç giydirilmesinde, kullan›lan
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çat› katlar›n›n e¤imli çat› iç yüzeylerinde daha çok tercih
edilir. 
Öncellikle duvar yüzeyine asgari 50 mm. genifllikte olan ah-
flap latalar veya metal C profilleri vida  ve takoz ile tespit
edilir. Tesbitlemede latalar›n veya metal C profillerin aras›n-
daki mesafenin 60 cm olmas›na dikkat edilmelidir. Duvar yü-
zeyinde düzgün bir yüzey elde edildikten sonra mineral yün-
lü kompozit ›s› yal›t›m panelleri, tafl›y›c› lata veya metal C
profillere paslanmaz özel vidalarla tespit edilerek uygulama
tamamlan›r.

Derz dolgu ifllemi

Derz dolgu alç›s›, 100 gr. alç›ya 60 gr. su hesab›yla ince ma-
cun k›vam›nda haz›rlan›r. (fiekil 4)

Kendinden yap›flkanl› file bant, derze düzgün olarak yap›flt›-
r›ld›ktan sonra üzerine 20 cm. geniflli¤inde derz dolgu alç›s›
uygulamas› yap›l›r (fiekil 5). ‹kinci kat› uygulamak için en az
2 saat beklenmelidir. ‹kinci kat yine 20 cm. geniflli¤inde uy-
gulan›r ve nemli bir sünger ile hemen kenar›ndaki çapaklar
al›n›r. 

‹kinci kat›n prizini almas›na müteakip üçüncü kat derz dolgu
alç›s› 25-30 cm. genifllikte ve çok ince bir tabaka halinde uy-
gulan›r ve çapaklar nemli bir sünger ile temizlenerek derz
dolgu ifllemi bitirilir.  Son kat kuruduktan sonra yüzey hafif-
çe z›mparalanarak boyaya haz›r hale getirilir.

Panellerin Kesilmesi

Mineral yünlü kompozit ›s› yal›t›m panelleri, mekanik kesici-
lerle kesilebildi¤i gibi mineral yün kapl› bölümüne bir mastar
bast›rarak sert ve kaliteli bir maket b›ça¤› ile de kesilebilir.
(fiekil 6)

Kesim yap›lan bölüm üstte kalmak kayd› ile afla¤›ya do¤ru iki
uçtan, ya da plakan›n ortas›ndan tutularak k›r›l›r. (fiekil 7)

Kesilecek parçalar köfleli ve flekilli ise, köfle ve flekilleri
iflaretlendikten sonra ince diflli bir testere yard›m›yla kesim
ifli yap›labilir. 
Buvat deliklerinin veya elektrik tesisat› için gerekli delik-
lerinin ölçüleri önceden ya da montaj bafllamadan al›n-
mal›d›r. Delikler montajdan sonra aç›labilir. Bu ifl için mat-
kaba tak›lm›fl özel buvat a¤›z› ya da elektrikli delik testeresi
kullan›labilir. (fiekil 8)

Uygulamada keskin köfle ve kenarlar›n, metal veya plastik
köflebentler ile takviye edilmesi gerekmektedir. Panellerin
montaj› bittikten sonra, panellerin alt›na konulmufl olan ah-
flap kamalar zemin flap› dökülmeden önce al›nmal›d›r.
Minarel yünlü kompozit ›s› yal›t›m  levhalar›n›n üzerine is-
te¤e ba¤l› olarak macun ve son kat boya ifllemi yap›larak uy-
gulama tamamlan›r.

(fiekil 4)

(fiekil 5)

(fiekil 6)

(fiekil 7)

(fiekil 8)


