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Profilli Yal›t›m Uygulamalar›
Binalar›n içinden yap›lan ›s› ve ses yal›t›m uygulama metodlar›ndan biri de profilli uygulamad›r. Genel olarak üretici firmalar›n kendi sistemleri için gelifltirdikleri çeflitli metal profiller yard›m›yla birlikte ›s› ve ses yal›t›m malzemeleriyle birlikte uygulan›rlar. Profiller de¤iflsede uygulama sistemleri
birbirlerine yak›nd›r. Farkl›l›klar yal›t›m malzemelerinin profillerle birleflme noktalar›ndad›r.

U profilin tavana dübellenmesi tamamland›ktan sonra; tavanda iflaretlenen noktadan zemine dikme inilerek taban U
profilinin tespit edilece¤i nokta iflaretlenir ( duvar yüzeyi
düzgün ise tavanda oldu¤u gibi yal›t›m malzemesi kal›nl›¤›n›n
1 cm fazlas› tabanda da iflaretlenerek bu mesafe bulunabilir). Taban U profili tavanda oldu¤u gibi yüksek olan düz kenar› iflarete denk gelecek flekilde her 45 cm’de bir dübellenerek tespit edilir. (fiekil 2)

Sistemin montaj›na tavana monte edilecek U profillerin mesafesi ölçülerek bafllan›r.
Tavan U profilinin tespiti için, yal›t›m malzemesi kal›nl›¤›n›n
1 cm fazlas› tavan boyunca iflaretlenir ve U profil, iflaretlenen hat boyunca 45 cm’de bir olmak üzere dübelle tavana
tespit edilir (fiekil 1). U profilin k›sa ve aç›l› olan kenar› duvara, uzun ve düz olan kenar› odan›n içine bakmal›d›r. ‹flaretli çizgi, U profilin uzun ve düz olan kenar›n›n üzerine gelecek flekilde yerlefltirilmelidir.

(fiekil 2)

Duvar yüksekli¤i 2,70 m’den k›sa ise duvar›n orta noktas›na
C profili yatay olarak her 60 cm’de bir dübellenerek tespit
edilir.Duvar yüksekli¤i 2,70 m’den daha fazla ise duvar› üç
eflit parçaya bölecek flekilde iki adet C profil yatay olarak
her 60 cm’de bir dübellenerek tespit edilir. (fiekil 3).
(fiekil 1)
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(fiekil 3)

(fiekil 4)

Tespit tijleri tespit tiji anahtar› kullan›larak C profillerin içine 60 cm aral›klarla tespit edilir. ‹lk tespit tiji yatay C profilin bafllang›ç noktas›ndan 10 cm mesafe b›rak›larak tespit
edilir.
Tespit tiji, tespit tiji anahtar›na geçirilir. Bu flekilde C profilin içine yerleflterilen tespit tiji yaklafl›k 15˚ sa¤a do¤ru döndürülerek profile kilitlenmesi sa¤lan›r (fiekil 4).
Sistem içinde kullan›lacak olan yal›t›m malzemesi aç›larak
duvar yüksekli¤inden 1 cm fazla olacak flekilde kesilir.
Keflilmifl olan yal›t›m malzemeleri her 60 cm. ‘de yerlefltirilmifl olan tespit tijlerine (fiekil 5) geçirilir (fiekil 6).

(fiekil 5)

E¤er duvar yüksekli¤i C profillerin boyundan daha yüksekse
profiller birbirine eklenerek toplam profil uzunlu¤unun duvar yüksekli¤inden 1 cm k›sa olmas› sa¤lan›r. Ek yap›lan bölüm tavana gelecek flekilde ayar simidine geçirilir. Ek yerlerinde en az 10 cm bindirme yap›lmal›d›r. Ek yap›lan parçan›n yüksekli¤i 30 cm’den daha fazlaysa ikinci bir parça eklenerek alç› plakan›n monte edilce¤i yüzey elde edilmifl olur.
C profillerin dikey olarak monte edilmesinden sonra teraziye alarak kaç›kl›klar tesbit edilir ve bu kaç›kl›klar ayar simidi vas›tas›yla ortadan kald›r›lmal›d›r. Alç› plakalar dikey
olarak tespit edilmifl olan C profillere 30 cm aral›klarla
monte edilir.

Profiller 60 cm aral›klarla monte edildi¤inden, her 120 cm
enindeki alç› plaka her iki kenar›ndan ve ortadan olmak
üzere üç ayr› profile monte edilmifl olur. Alç› plakalar ayr›ca
tabana ve tavana monte edilmifl olan profillere de vidalanmal›d›r.

(fiekil 6)

Duvar boyunca monte edilmifl olan tespit tijlerinin her birine ayar simitleri tak›l›r (fiekil 7).
Dikey C profilleri duvar yüksekli¤inden 1 cm k›sa kesilerek
ayar simidine flekildeki gibi geçirilir (fiekil 8).

(fiekil 7)

(fiekil 8)

Bütün yüzeyler bu flekilde yal›t›l›p üzeri alç› plakayla kapland›ktan sonra. Alç› plakalar›n ek yerlerinde derz dolgu ifllemi
uygulanarak boyaya haz›r hale getirilir.

