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Yüzme Havuzlar›nda PVC
Membranlar› ‹le Su Yal›t›m›
Yüzme havuzlar›n›n son kat dekoratif kaplamas›nda PVC membranlar›n kullan›lmas›, asl›nda yeni olmayan ama
ülkemizde yeni yeni tan›nmaya bafllayan bir
metoddur. On
seneden fazla bir süredir
yüzme havuzlar›nda
bilfiil tecrübe
edilen bu kaplamalar art›k geliflmifl ülkelerde di¤er
kaplama metodlar› kadar
kullan›l›r hale gelmifllerdir.
Yüzme havuzlar›nda kullan›lan PVC membranlar, özel
imal edilmifl membranlard›r.
Günefl ›fl›nlar›na, atmosfer koflullar›na ve havuz kimyasallar›na dayan›kl›
olan bu membranlar›n, polyester donat›l›,
donat›s›z ve basamaklar için üstü piramit desenli kayd›rmaz
tipleri vard›r. Ayr›ca kulvar iflaretlemeleri için siyah renkli ve ince fleritler halinde tipleri de mevcuttur. Yüzme havuzu membranlar›n›n uygulama ile ilgili en önemli avantaj›, havuzun betonarmesinde, statik tafl›ma kapasitesi ile ilgili herhangi bir sorun
olmad›¤› sürece, klasik fayans-seramik kaplamalarla k›yaslanamayacak kadar ileri derecede çatlaklar› ve çal›flmalar› tolere
edebilmeleridir.
Bu PVC membranlar, havuzun su kesim çizgisine göre üst bitifl hatt›na, ayr›ca yatayda ve dikeyde de tüm iç ve d›fl köflelere PVC kapl› özel metal flerit plakalar yard›m› ile çizgisel olarak tutturulur. Kaplama kesitinde ise düzeltilmifl yüzey üzerinde koruyucu bir jeotekstil keçe ve üstünde PVC membran
vard›r. Dolay›s› ile oluflacak çatlaklar, oturmalar membran›n
elastikiyeti sayesinde rahatça tolere edilir. Bir di¤er avantajda,
inflaat derzlerinin hiçbir flekilde sorun yaratmamas› ve genleflme derzlerinin de sadece üstlerine kapat›lacak tek taraftan
tutturulmufl bir plaka yard›m› ile rahatça ve sorunsuz olarak
geçilebilmesidir. Havuz suyu adeta PVC bir torba içine konmaktad›r ve betonarmeden ba¤›ms›z flekilde çal›smaktad›r.
Tüm tutturma ve membran ek yeri kaynaklar›, s›cak hava ile
membran ›s›t›larak yap›lmaktad›r. Ayr›ca son olarak kaynak
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yerleri s›v› PVC mastik ile tamamen kapat›larak ek bir koruma
sa¤lanmaktad›r.
Kaliteli PVC havuz membranlar›n›n avantajlar›n› s›ralarsak:
-Her türlü atmosfer koflullar›na,
günefl ›fl›nlar›na ve havuz kimyasallar›na dayan›kl›d›r,
-Üzerinde mikroorganizma ve
yosun üretmez, bar›nd›rmaz
-Son kat olarak kullan›l›r, üzerine
herhangi bir kaplama yap›lmaz, Çözünmez,
-Polyester donat›lar› sayesinde
yüksek boyutsal stabilite ve yüksek y›rt›lma direncine sahiptir,
- Havuzda oluflabilecek çatlaklardan etkilenmez.

