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XPS ‹LE YAPILAN DIfi CEPHE
ISI YALITIM S‹STEMLER‹NDE
D‹KKAT ED‹LMES‹ GEREKEN
DETAYLAR
Son y›llarda yaflanan depremler sonras› kal›c› ve güvenli konut ihtiyac› artm›flt›r. Bununla beraber enerji giderlerinin de
giderek artmas› ›s› yal›t›m bilincinin geliflmesine sebep olmufltur. Konut sahibi olmak isteyenler için binan›n ›s› yal›t›ml› olmas› fark yaratmaktan ç›k›p, gereklilik haline gelmifltir.
Binalarda ›s› yal›t›m› d›fl yüzeyden, iç yüzeyden ve sandviç
duvar olmak üzere 3 farkl› yöntemle uygulan›r. Is› köprülerinin oluflumunu önlemek ve sürekli bir yal›t›m sa¤lamak
amac›yla yap›lan yal›t›m›n d›fl cepheden uygulanmas›, yap› fizi¤i aç›s›ndan en uygun olan›d›r. Yap›larda d›fl cephe ›s› yal›t›m sistemi uygulayarak hem enerjiden tasarruf edilir, hem
de yap› içerisinde ideal konfor s›cakl›¤› korunur.
D›fl Cephe ›s› yal›t›m sistemi uygulamalar›nda kullan›lan
ürünlerin kalitesinin yan› s›ra, uygulay›c›n›n detaylar› do¤ru
çözmesi ve uygulamas›, yap›lan yal›t›m›n süreklili¤ini etkiler.
Is› yal›t›m›, giydirme cephe gibi modern cephe tasar›mlar›n›n yan› s›ra, söve denizlik gibi klasik cephe süslemelerine
de uyum sa¤lamal›d›r.
D›fl Cephe Is› Yal›t›m› ile Pencere Birleflim Detay›:

Pencere detay› uygulamalarda en çok dikkat edilmesi gereken detaylar›n bafl›nda gelir. Is› yal›t›m plakalar› süreklili¤ini
kaybetmeden do¤ramaya kadar getirilmelidir. ‹ki ›s› yal›t›m
plakas›n›n birleflti¤i noktalarda alüminyum veya PVC’den
üretilmifl köfle profili konulmal›d›r. S›va filesi köfle profilinin
üzerine getirilmelidir. Birleflim detaylar›nda oluflmas› muhtemel çatlamalar› önlemek amac›yla, pencerelerin köflelerinde s›va filesi iki kat uygulanabilir.
Dekoratif Cephe Aksesuarlar›n›n Uygulanmas›:

Uygulama Teknikleri
Günümüzde cephelere estetik çözümler getirmek amac›yla
s›kça kullan›lan söve ve denizlik profilleri beyaz mozaik, do¤al tafl veya ekstrüde polistren gibi birçok farkl› malzemeden üretilmektedir. Beyaz mozaik gibi a¤›r malzemelerden
yap›lan denizlik veya söveyi ›s› yal›t›m› uygulamas› yap›ld›ktan sonra yap›flt›rarak ve mekanik tespiti yap›larak uygulanmas› gerekmektedir. Ekstrüde polistren köpükten (XPS)
üretilen söve ve denizlik profilleri kolay uygulan›r ve binaya
fazla yük getirmez. Yine ›s› yal›t›m› uygulamas› yap›ld›ktan
sonra cepheye yap›flt›r›larak uygulan›r. Herhangi bir mekanik tespite gerek yoktur. D›fl cephe ›s› yal›t›m sisteminde
2.kat s›va yap›ld›ktan sonra söve veya denizlik cepheye uygulanmal›d›r. Söve veya denizlik, cepheye yap›flt›r›ld›ktan
sonra tamamen kurumas› beklenmeli, daha sonra düzeltme
harc› ile gereken yerler düzeltilmelidir.

Giydirme Cephelerde Is› Yal›t›m› Uygulamalar›:

Yal› Bask› Uygulamalar›nda Is› Yal›t›m›:
Giydirme Cephe sistemlerinde do¤al veya yapay tafl kaplama malzemeleri, metal kaplama malzemeleri kullan›l›r.
Giydirme cephe bina yüzeyine mekanik olarak tespit edilir.
Is› yal›t›m plakalar› yüzeye yap›flt›r›ld›ktan 24 saat sonra yüzeye ve malzemenin kal›nl›¤›na uygun uzunluktaki dübelle
mekanik tespiti yap›l›r. Is› yal›t›m uygulamas› tamamland›ktan sonra giydirme cephe yüzeye monte edilmelidir.

Is› yal›t›m plakalar› cepheye yap›flt›r›lmadan önce 60cm. aral›klarla dikey kadranlar yüzeye yerlefltirilir. Yüzeyin mastar›ndan kaç›k olmamas› çok önemlidir. Dikey kadranlar yerlefltirildikten sonra, XPS ›s› yal›t›m plakalar› kadranlar›n aras›na yerlefltirilir. Uygulama s›ras›nda dikkat edilecek bir di¤er nokta, nefes alan su yal›t›m örtüsü ile binan›n kaplanmas›d›r. Yaklafl›k 10’ar cm. bindirme yap›larak nefes alan su yal›t›m örtüsü ile bina kaplan›r. Son olarak cephe kaplamas›
afla¤›dan yukar›ya do¤ru birbirine kenetlenerek monte
edilir.

Not: Yaz›da yer alan örnek çizimler öneri niteli¤inde olup,
do¤ru uygulama için projenin yerinde detayland›r›lmas›
gereklidir.

