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GĠRĠġ
GĠRĠġ
Sevgili Öğrenci,
Ġnsan, doğası gereği atmosferik Ģartlardan her zaman için kendini korumak istemiĢtir.
Mağaralar, tarih öncesi çağların Ģartlarında hem soğuk hem de Ģiddetli fırtınalardan
korunmak için iyi bir barınaktı.
Su yalıtımı ilk olarak yağmur suyundan korunma gerekliliği ile karĢımıza çıkar. Bu
ihtiyaç mağaraların, kayaların arasına gizlenme, daha sonra çadır ve dolayısıyla çatı
kavramının ortaya çıkarmıĢtır. Sakınılması gereken yukarıdan gelecek sudur. Ancak zaman
içinde yapılardaki teknolojik geliĢmeyle birlikte sakınılacak suyun yönü ve Ģartları da Ģekil
değiĢtirir. Artık sadece bulutlardan gelecek su değil yer altı suları da yaĢadığımız binalara
zarar verebilir konumdadır.
Bu modülde hem kendimizi hem de yapılarımızı su ve nemin olumsuz Ģartlarından
nasıl koruyabileceğimiz hakkında bilgiler bulacaksınız.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
AMAÇ

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1

Bu faaliyette verilecek bilgiler doğrultusunda, gerekli ortam sağlandığında temel ve
perde duvarlarda su yalıtımını kurallarına uygun olarak yapabileceksiniz.

ARAġTIRMA


Binalarda yalıtım yapmanın avantajlarının neler olduğunu araĢtırıp sınıf
içerisinde arkadaĢ ve öğretmeninizle değerlendiriniz.



Yalıtım malzemeleri hakkında katalog ve broĢür getirerek sınıf içerisinde
arkadaĢlarınızla paylaĢınız.



Ġnternetten su yalıtımı ile ilgili bilgi toplayınız.

1. TEMEL VE PERDE DUVARLARDA SU
YALITIMI
1.1. Su Yalıtımı
Yapıların uzun ömürlü olabilmesi, sağlıklı konforlu ve güvenli bir ortam
sağlayabilmesi için iç ve dıĢ etkenlere karĢı doğru bir Ģekilde korunması gerekmektedir. Söz
konusu bu iç ve dıĢ etkenlerden korunabilmenin en etkin yolu da izolasyondur. Yapılarda su
izolasyonu, suyun hangi Ģiddette, hangi hâlde ve nereden gelirse gelsin yapı kabuğundan
içeri girerek yapı elemanlarına dolayısıyla da yapıya zarar vermesini önlemek için yapılır.

1.1.1. Tanımı ve Önemi
Yapılarımıza zarar veren en önemli faktörlerden biri de sudur. Yapılarımız yağmur,
kar, toprağın nemi, yapının inĢa edildiği zemindeki yer altı suyu gibi dıĢ kaynaklı su ile
banyo ve tuvalette kullanılan iç kaynaklı suya maruz kalır. Yapımızı ve konforumuzu tehdit
eden su ve nemden korunmak için yapılan iĢlemlere su yalıtımı denir.
Nereden ve nasıl geldiğinin saptanmasının oldukça güç olduğu bilinen suyun yapıya
ve içinde yaĢayan insanlara verdiği zarar açıktır. Yapılardaki rutubet insan sağlığını olumsuz
etkilemekte, sağlık problemlerine yol açmakta, konforu zedelemektedir. Su ve rutubetin
etkisine maruz yapı elemanlarının mukavemetleri zayıflamaktadır. AhĢap malzemelerde
çürüme, küflenme, mantarlaĢma görülmekte; metal malzemeler parlaklığını yitirmekte ve
korozyona uğramaktadır. Su ve rutubetin etkisindeki duvarlarda kabarma, çiçeklenme ve
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küflenme olmakta, bu etki temel ve parapet duvarlarında da aynen kendini göstermektedir.
DöĢemelerde ise kabarma ve malzeme dokusunun bozulması görülmektedir.

Resim 1.1: Duvarlarda oluĢan küf ve mantarlar

Su yalıtımı genellikle yapıları su ve rutubetten korumak amacı ile uygulanmaktadır.
Bunun yanında su yalıtımı;


Yapımızın taĢıyıcı kısımlarında yer alan donatının paslanmasını ve taĢıma
kapasitesinin düĢmesini engeller.



Betonun bozulmasına ve çatlamasına engel olur.



Binanın güvenliğini sağlamasının yanı sıra bakteri ve küf oluĢmasına mani
olmak ve suyun çatılarımızdan veya tavanlarımızdan damlamasını önleyerek
sağlıklı ve konforlu ortamlar sağlamak maksadıyla yapılır.

1.1.2. ÇeĢitleri ve Uygulandığı Yerler
Yapılardan su ve nemi uzaklaĢtırmak üzere özellikle petrol esaslı olan bitümlü
malzemeler oldukça fazla kullanılmaktadır. Genel olarak sıcak ve soğuk olmak üzere iki
Ģekilde su yalıtımı uygulanmaktadır.
Soğuk uygulamalar daha çok sürme iĢlemlerinde tercih edilmektedir. Sıcak
uygulamalar ise daha çok serme amaçlı yalıtım malzemelerinin montajında uygulanmaktadır.
Su yalıtım malzemeleri;

Drenajlarda,

Temel uygulamalarında,

Banyo ve tuvalet gibi ıslak hacimlerde,

DıĢ etkilere devamlı surette açık olan teras ve çatılar gibi alanlarda,


Endüstriyel yapılarda,




Su depolarında,
Havuzlarda oldukça yoğun olarak uygulanmaktadır.
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1.2. Su Yalıtım Malzemeleri
Su yalıtım malzemeleri kendi içinde oldukça çeĢitlilik göstermektedir. Su yalıtım
malzemeleri, sürme ve serme olmak üzere iki kısma ayrılır. Bu malzemeler de kendi
aralarında uygulanıĢ Ģekillerine göre kısımlara ayrılmaktadır.

1.2.1. Serme Esaslı Su Yalıtım Örtüleri
Polimer esaslı plastiklerle bitümün (asfalt) modifiye edilerek polyester veya cam tülü
gibi taĢıyıcılarla birlikte üretilmesi sonucu elde edilen su yalıtım örtüleridir.
1.2.1.1. Membranlar
Termoplastik atactic polipropilen (APP) esaslı polimerik bitümle kaplanmıĢ cam tülü
taĢıyıcı veya polyester keçe taĢıyıcılı su yalıtım malzemesidir. Alt yüzü polietilen, üst yüzü
polietilen ya da mineral kaplamalı olarak üretilmektedir. Rulo hâlinde piyasaya
sürülmektedir.

Resim 1.2: Rulo membran

Membranlar;










Teras çatılar,
Temeller,
Kırma çatılar,
Gizli dere uygulamaları,
Yağmur dereleri,
Çiçeklikler,
Pis su arıtma tesisleri,
Bahçe teras uygulamaları,
Göletler,
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Otoparklar,
Su depoları,
Basınçlı yer altı problemleri,
Islak mekânların su ve buhar yalıtımı,
Ġstinat duvar ve bodrum duvarları yalıtımında kullanılmaktadır.

1.2.1.2. Plastomerik Yalıtım Örtüleri
Ilıman iklim kuĢağı için elveriĢli olan plastomerik bitümlerde, bitümün dayanıklılığını
arttırmak için termoplastik reçineli atactic polipropilen (APP) kullanılır. APP ile
güçlendirilen malzeme, ultraviyole etkilerine karĢı dayanımı artırır ve uzun kullanma ömrü
sağlar.
Ayrıca membranların fiziksel dayanıklılığını arttırmak için de taĢıyıcı olarak cam tülü
ve polyester keçe kullanılmaktadır. ġalümo ateĢi ve sıcak asfalt ile kolay uygulanabilen bir
üründür.

Resim 1.3: Plastomerik yalıtım örtüsü

1.2.1.3. Elastomerik Yalıtım Örtüleri
Bu tip örtülerde, bitümün dayanıklılığını arttırmak için termoplastik reçine içeren
styrene-butadiene-styrene (Yüksek esneklik kabiliyeti olan suni kauçuk esaslı polimer)
kullanılır.
Bu tip membranlar, soğuk iklim Ģartlarında ve esnekliğin yüksek olması istenen
hareketli yapılarda kullanılır. DüĢük sıcaklıklarda bile malzeme sürekli bir elastikiyet
hâlindedir.
Diğer yalıtım örtülerinde olduğu gibi elastromerik bitümlerde de taĢıyıcı olarak cam
tülü ve polyester keçeler kullanılmaktadır. Soğuk hava koĢullarında çatlama ve kırılma
olmaz. Membran kaplama iĢleminde Ģalümo ateĢi ve sıcak asfalt ile kolay uygulanabilen bir
üründür.
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Resim 1.4: Elastomerik yalıtım örtüsü

1.2.1.4. Kiremit Altı Su Yalıtım Örtüleri
Kiremit altı örtüleri, eğimli çatıda çatı kaplamasının altında kullanılır ve polimer
bitümden üretildiğinden çabuk oksidasyona uğramaz. Çekme dayanımı yüksektir, çatıda
uzun süreli bir geçirimsizlik sağlar.

Resim 1.5: Kiremit altı su yalıtım örtüsü

1.2.2. Sürme Esaslı Su Yalıtım Malzemeleri
Sürme esaslı su yalıtım malzemeleri;





Çimento esaslı su yalıtım malzemeleri,
Bitüm esaslı su yalıtım malzemeleri,
Poliüretan esaslı su yalıtım malzemeleri,
Akrilik esaslı su yalıtım malzemeleri olmak üzere dört gruba ayrılmaktadır.

1.2.2.1. Çimento Esaslı Su Yalıtım Malzemeleri
Adından da anlaĢılabileceği gibi çimento esaslı olup su ile karıĢtırılarak ve sürülerek
uygulanan malzemelerdir. Tek bileĢenli olan tipleri toz hâldedir ve uygulamadan önce su ile
karıĢtırılarak sürülebilir kıvama getirilir. Ġki bileĢenli olan tipleri ise ayrı paketler hâlinde sıvı
ve toz bileĢenden oluĢur. Üretici tavsiyesine göre gerekiyorsa su ile de karıĢtırılabilir.
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Resim 1.6: Çimento esaslı su yalıtım malzemesi

Çimento esaslı malzemeler uygulama Ģekline göre ikiye ayrılır.


Kristalize olan çimento esaslı malzemeler: Betonun içindeki kimyasallar ile
reaksiyona girerek kristal üretir. Bu kristaller betonun yapısına nüfuz ederek
betondaki kapiler (kılcal) boĢlukları tıkar ve su yalıtımı sağlar. Kristalize olarak
betona iĢlemenin yanı sıra yüzeyde esnek ve dayanıklı bir katman oluĢturarak
iki aĢamalı koruma sağlar. Hem negatif (içten) hem de pozitif (dıĢ) taraftan
uygulanabilir. Tek veya iki bileĢenli tipleri mevcuttur.

ġekil 1.1: Kristalize yalıtım malzemesi uygulama detayı

7



Kristalize olmayan çimento esaslı malzemeler: Beton, Ģap ve benzeri
yüzeylere kuvvetle yapıĢır, yüksek çatlak köprüleme (bağlama) özelliğine
sahiptir. Sadece pozitif taraftan uygulanır. Negatif taraftan kullanıma uygun
değildir. Rijit, yarı elastik ve tam elastik tipleri vardır.

1.2.2.2. Bitüm Esaslı Su Yalıtım Malzemeleri
Bu yalıtım malzemeleri, likit hâldeki bitüm esaslı malzemeler ve pasta hâlindeki
kauçuk/ bitüm esaslı malzemeler olmak üzere iki kısma ayrılmaktadır.


Likit hâldeki bitüm esaslı malzemeler: Normal sıcaklıkta akıcı hâlde olan
asfaltlardır. Kendi aralarında üçe ayrılır:


Asfalt solüsyonları: Bir bitümlü malzemenin seyreltilerek sıvı hâle
gelmesiyle elde edilir. Özellikle astar amaçlı ve soğuk olarak uygulanır.
TSE’nin ilgili kısımlarında tekniğine uygun olarak nasıl yapılması
gerektiği detaylı olarak verilmektedir. Buna göre astar beton, sıva, Ģap,
gaz beton, ahĢap, metal yüzeyler ve çimento yonga levhalar üzerine
uygulanır. Ayrıca toprak altında kalan metal yüzeylerin korozyona karĢı
korunumu amacı içinde kullanılmaktadır. Zemin altındaki metal
yüzeylere uygulanması durumunda 3 kat hâlinde en az 1 m3 suya 1 kg
katılmak üzere malzeme yüzey üzerine uygulanmalıdır. Betonarme
yüzeylerin sülfatlı zeminlerdeki korunumu içinse yine aynı miktardaki
sarfiyat ile asfalt solüsyonu kullanılmalıdır.



Asfalt emülsiyonları: Bir bitümlü malzemenin su içinde disperse
(dağılım) edilmesiyle elde edilir. Kullanımı sırasında su ile seyreltilerek
soğuk olarak uygulanır. Beton ve gaz beton yüzeylerde astarlama
amacıyla kullanılır. Asfalt emülsiyonlar metal yüzeylerde kullanılmaz.



Kreozot: Metal ve ahĢap yüzeylerin su yalıtımında, zift esaslı
malzemeler kullanılması hâlinde astar olarak kreozot kullanılır. Kreozot,
solüsyon tipinde bir malzemedir. Kömürden elde edilen ham katranın
2350 °C’de kaynatılmasından elde edilir. Kahve-siyah renkli, yakıcı,
kokulu bir sıvıdır.
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Resim 1.7: Likit su yalıtım malzemesi uygulaması



Pasta hâlindeki kauçuk/bitüm esaslı malzemeler: Bir veya iki komponentli
(karıĢımlı) malzemelerdir. Ġki bileĢenli tiplerinde ikinci bileĢen priz hızlandırıcı
ve sertleĢtirici olarak karıĢıma katılır. Kuru, hafif nemli, emici ve emici
olmayan yüzeyler ile beton, sıva, Ģap, metal, tahta, gaz beton vb. yüzeyler
üzerinde de oldukça etkilidir. Esnek olmaları ve bina hareketlerine dayanmaları
nedeniyle yüzeye çok rahat uygulanır. Bunun yanında toprak altı ve üstü
mekânlarda, balkon, bahçe, teras, ıslak hacimler veya eski bitümlü membran
yüzeylere yatay ve düĢey Ģekilde rahatlıkla uygulanabilmektedir.

1.2.2.3. Poliüretan Esaslı Su Yalıtım Malzemeleri
Beton yüzeye fırça, rulo ile sürülerek veya püskürtülerek uygulanan türleri mevcuttur.
Kürlerini tamamladıktan sonra süreli olarak elastik kalır. Bu tür malzemeler % 400’lere
varan oranlarda elastiktir ve çatlak köprüsü kurabilme özelliğine sahiptir. Binalarda dıĢtan
temel yalıtımında, beton ve tuğla yapılarda su taĢıyan çatlakların yalıtımında, teras ve
otopark detaylarında, çatı yalıtımlarında kullanılabilir. UV (ultraviyole) ıĢınlarına dayanıklı
ve dayanıksız olan tek veya çift bileĢenli tipleri vardır.

Resim 1.8: Poliüretan esaslı su yalıtım malzemesi uygulaması
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1.2.2.4. Akrilik Esaslı Su Yalıtım Malzemeleri
Akrilik esaslı bir malzeme olup kopolimer akrilik dispersiyon (dağılım) esaslı bir
karıĢıma sahiptir. Beton yüzeye sürülerek veya püskürtülerek uygulanır. Su ile seyreltilerek
kullanılır. Birinci kat astar olmak üzere en az üç kat, gerektiğinde de taĢıyıcı takviyesiyle
uygulama yapılır. UV ıĢınlarına dayanıklı olan ve olmayan tipleri vardır. Islak hacim, teras
vb. yerlerde kullanılabilir. Çok çatlaklı yüzeylerde taĢıyıcı takviyesiyle uygulanması önerilir.
Akrilik malzemeler kürünü tamamladıktan sonra daima elastik kalır.

Resim 1.9: Akrilik esaslı su yalıtım malzemesinin uygulaması

1.2.3. Yapısal Su Yalıtım Malzemeleri
Yapının her aĢamasında, her elemanın imalatında iyileĢtirmesi, dayanıklılığın
artırılması, hız kazanılması, kullanım ömrünün uzaması gibi amaçlarla kullanılan
kimyasallardır. Genel olarak beton elemanların imalatı sırasında imalat kolaylığı sağlamak,
betonun kalitesini artırmak, istenen özelliklerin verilmesini sağlamak ve su geçirimsizliği
elde etmek amacıyla kullanılan yapı kimyasalları, toz ya da likit (sıvı) hâlde bulunur. Yapı
kimyasalları beton, harç katkıları ve derzlerde dolgu amaçlı olarak uygulanmaktadır.
Derz dolgu olarak kullanılan malzemeler de uygulamaya yönelik olarak dıĢ yüzeye
uygulanan, betonun bünyesine uygulanan ve iç yüzeye uygulanan malzemeler olmak üzere
üç kısma ayrılır.
1.2.3.1. Beton Katkıları
Taze veya sertleĢmiĢ hâldeki beton özelliklerini değiĢtirmek için karıĢtırma iĢlemi
sırasında betona çimento dozajının % 5’ini geçmemek üzere eklenen kimyasal maddelerdir.
Bu katkılar betondaki boĢlukların doldurulması prensibine dayanır. Bir anlamda da
akıĢkanlaĢtırıcı katkılardır. Çatlaksız bir betonda, betona nüfuz eden suyun hacmi,
buharlaĢan suyun hacminden daha düĢük ise betonun su geçirimsiz olduğundan
bahsedilebilir. Su geçirimsizlik sağlayıcılar, içerdikleri kimyasal maddeler sayesinde
betondaki kılcal boĢlukların içerisini su itici tabakalar hâlinde doldurur ve betonun su
emmesini azaltır.
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1.2.3.2. Sıva ve Tıkaç Malzemeleri
Aktif su kaçaklarını genleĢerek tıkayan Ģok prizli su tıkaçlarıdır. Suyla karıĢtırılarak
kullanılır. Çatlak, boĢluk ve deliklerden sızan ya da basınçlı Ģekilde gelen suların acil olarak
durdurulması amacıyla uygulanır.

Resim 1.10: Su tıkacı

1.2.3.3. Derz Malzemeleri


DıĢ yüzeye uygulanan malzemeler

Yapıya su giriĢinin cephenin her noktasında durdurulması için kullanılır. DıĢ
yüzeydeki suyun betondaki genleĢme veya inĢaat derzlerine girmesini engeller. Betonun dıĢ
yüzeyine uygulanan polietilen veya hypalon su tutucu bantlardır. Suyu durdurma veya beton
içerisinde gideceği yolu uzatma prensibi ile çalıĢır. Donatı yerleĢtirilmesinin dâhili su
geçirimini etkilediği, direkt su basıncının betonda hasar oluĢturduğu, yapının dıĢındaki
zararlı suların engellenmek istendiği durumlarda kullanılır.

Resim 1.11: Derz dolgu malzemesinin uygulanması
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Betonun bünyesine uygulanan malzemeler

DıĢ yüzeydeki suyun betondaki genleĢme veya inĢaat derzlerinden geçiĢini
engellemek için kullanılır. Betonun bünyesine uygulanan su tutucu bantlar veya su ile
genleĢen mastik ve profil malzemelerdir. Suyu durdurma veya beton içerisinde gideceği yolu
uzatma prensibi ile çalıĢır. Estetik nedenlerden dolayı dıĢarıdan müdahale edilemeyen
durumlarda, aĢınma gibi direkt su basıncının betona etkidiği hâllerde vb. uygulanır.

Resim 1.12: Su tutucu bant



Ġç yüzeye uygulanan malzemeler

Ġç yüzeydeki suyun betondaki genleĢme veya inĢaat derzlerinden geçiĢini engellemek
için kullanılır. Betonun iç yüzeyine uygulanan hypalon su tutucu bantlardır. Suyu durdurma
prensibi ile çalıĢır. Mevcut yapılarla temas, su yapıları ve onarım iĢlerinde kullanılır.

1.3. Su Yalıtım Malzemesini Hazırlama Kuralları
Yalıtım malzemeleri, uygulamaya baĢlamadan önce kuralına uygun olarak yalıtım
yapabilmek ve yapılan yalıtım iĢleminden en üst düzeyde faydalanmak için bazı iĢlemlerden
geçirilir. Yalıtım malzemesinin hazırlık aĢamasında dikkat edilmesi gereken noktalar aĢağıda
belirtilmiĢtir.

1.3.1. Sürülerek Yapılan Yalıtım Malzemelerinin Hazırlanması
Sürülebilen yalıtım malzemeleri piyasada 5, 10 ve 25 litrelik ambalajlar Ģeklinde
satılmaktadır. Bu malzemelerin hazırlanıĢı, üretici firma tarafından ambalajların üzerinde
belirtilmektedir. Genel olarak sürülerek yapılan yalıtım malzemelerinin hazırlanıĢı Ģu
Ģekildedir:






25 litrelik bir su yalıtım malzemesi eğer fırça ile uygulanacaksa 10 litre su ile
seyreltilmelidir.
25 litrelik bir su yalıtım malzemesi eğer mala ile uygulanacaksa 7 litre su ile
seyreltilmelidir.
Homojen bir karıĢım elde etmek için düĢük devirli bir matkap kullanılmalıdır.
KarıĢtırma iĢlemi yapılırken özellikle topaklanmanın olmamasına dikkat
edilmelidir.
KarıĢım kabı gereğinden fazla büyük veya küçük olmamalıdır.
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KarıĢım suyu içilebilir nitelikte olmalıdır.
Hazırlanan karıĢım 20 – 25 dk. içinde tüketilmelidir.

Resim 1.13: Yalıtım malzemesinin karıĢtırılması

1.3.2. Serilerek Yapılan Yalıtım Malzemelerinin Hazırlanması
Serilerek yapılan yalıtım malzemeleri genellikle bitüm maddeden imal edilir. Piyasada
rulo hâlinde satıĢa sunulmaktadır. Yalıtım örtüleri ile uygulamaya baĢlamadan önce dikkat
edilmesi gereken hususlar Ģunlardır:






Rulo hâlindeki yalıtım malzemeleri dik konumda muhafaza edilmelidir.
Direkt olarak güneĢ ıĢınlarına maruz bırakılmamalıdır.
+5 derece üzeri sıcaklıklarda uygulanması daha uygundur.
Soğuk havalarda uygulanacaksa 24 saat önceden oda sıcaklığında muhafaza
altına alınması gerekmektedir.
Malzemenin özelliğine göre Ģalome (alev makinesi) kullanılmalıdır.

Resim 1.14: Membran
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1.3.3. Yapısal Su Yalıtım Malzemelerinin Hazırlanması
Yapısal su yalıtım malzemeleri, betonun imalatı sırasında karıĢım suyuna ilave
edilerek direkt olarak kullanılmaktadır. Toplam çimento miktarının %5’ini geçmemelidir.
ġok prizli su tıkaçları ise Ģöyle hazırlanır:






ġok prizli su tıkacı az miktarda temiz su ile karıĢtırılır.
Soğuk su kullanılarak hazırlanan karıĢımlarda reaksiyon daha yavaĢ, sıcak su ile
hazırlanan karıĢımlarda reaksiyon daha süratlidir. Bu sebeple kıĢ aylarında
reaksiyon süresini kontrol etmek amacı ile ılık veya sıcak su kullanılabilir.
Hazırlanan karıĢım ufalanmadan yoğrulabilen bir kıvamda olmalıdır.
Reaksiyonun baĢlaması ile karıĢım ısınmaya baĢlar.

Toz hâlindeki Ģok prizli su tıkaçları ise bir eldiven yardımı ile direkt olarak
uygulanmaktadır. Bu ürünler için herhangi bir ön hazırlık yapmaya gerek yoktur.

1.3.4. Yalıtım Yapılacak Yüzeyin Hazırlanması ve Yalıtım Uygulanması
Ġyi bir su yalıtımının temel koĢulu, doğru detayların seçilmesi ve doğru uygulamanın
yapılmasıdır. Yalıtım membranlarının uygulanmasından önce yüzeysel problemlerin bertaraf
edilmesi gerekir. Zeminde çukur ve çıkıntılar bulunmamalıdır. Uygulama yapılacak beton
yüzeyler ıslak ve nemli olmamalı, yeterli priz alma süresi tamamlanmalıdır. Uygulama
yapılacak yüzeyin üzeri ve yakın çevresi toprak ve çamurdan arındırılmalıdır.
Tüm düĢey ve yatay elemanların birleĢim ara kesitlerinde ve düĢey elemanların yön
değiĢtirdiği ara kesitlerinde örtülerin daha yumuĢak dönüĢ yapmalarını sağlamak için 45°
eğimli, en az 8x8 cm geniĢlikte pahlar yapılmalıdır.

ġekil 1.2: Ara kesit pahları

Su yalıtımı uygulanacak olan yüzeyler düzgün, pürüzsüz, tercihen ahĢap mala perdahlı
olmalı; yağ, mazot vb. su yalıtımına zarar verebilecek kirlerden veya birikintilerden
temizlenmiĢ olmalıdır.
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Öncelikle zemine bitüm esaslı astar uygulanması tavsiye edilir. Astar, yüzeysel
problemlerin minimize edilmesine yardımcı olduğu gibi tam yapıĢtırma yapılan yüzeylerde
membranın zeminle aderansını artırır.

Resim 1.15: Yüzeyin temizlenmesi ve astarlanması

Yalıtım malzemesi örtüsünün enine bindirmeleri en az 10 cm, boyuna bindirmeleri ise
en az 15 cm olmalıdır. Ek yerindeki mineral kaplı yüzey, Ģalümo alevi ile ısıtılır. Mineral
üstüne mala sürülerek minerallerin bitüm içerisine gömülmesi sağlandıktan sonra ek yeri
yapıĢtırılır.

Resim 1.16: Membranların serilmesi

Temel yalıtımında 1. kat olarak serilen membranlar, yapı taĢıyıcı sisteminin temel
tabanındaki düĢük dozlu grobeton tabakası arasında oluĢacak deformasyondan
etkilenmemesini sağlamak için sadece birleĢim yerlerinden yapıĢtırılır. Uygulama perde
yüzeyinde yapılacak ise toprakla temas etmesi muhtemel tüm yüzeylerde membranın her iki
katmanında da tam yapıĢtırma yapılması gereklidir.
BirleĢim yerlerinde yapıĢtırma, LPG gazı kullanan Ģalümo alevinin modifiye bitümü
eritmesine sebep olacak ısıtma iĢlemi sonucu gerçekleĢir. YapıĢma iĢlemi tamamlandıktan
sonra eriyen bitüm birleĢim noktalarında taĢırılmalı ve taĢırılan bölüm (fibrocam ya da
polyester keçe ortaya çıkmayacak Ģekilde) spatula veya mala ile bastırılmalıdır.
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Resim 1.17: Membranların yapıĢtırılması

Çatı çevresi boyunca, baca diplerinde ya da rulo baĢlarında membran en az bir metre
tam yapıĢtırılarak uygulanmalıdır.
Arduazlı tip membranların yan birleĢim yerleri arduazsız olarak hazırlanmıĢ 10 cm
kalınlıktaki Ģeritler üzerine yapıĢtırılır. BaĢ birleĢim yerlerinde ise 15 cm'lik kısım ısıtılarak
taĢların mala yardımıyla yüzeyden kazınması gereklidir. Arduazlı ürünlerde eriyen bitüm
bini yerlerinden taĢırıldıktan sonra soğumadan üzerine arduaz taĢı dökülmesi tavsiye edilir.
BirleĢim yerleri mutlaka suyun akıĢ yönü hesap edilerek uygulanmalı, membranlar suyun
akıĢ yönüne dik olarak serilmelidir. Ġmalat mutlaka düĢük kottan baĢlatılmalıdır.

Resim 1.18: Arduaz taĢının kazınması

2. kat olarak uygulanacak membran katmanı, 1. katmana tamamen yapıĢtırılmalı ve
birleĢim bölgeleri ĢaĢırtılarak uygulanmalıdır. Her iki katman da kesinlikle aynı yönde
uygulanmalı, örgü biçiminde uygulama yapılmamalıdır. Yalıtımı delip geçen yapı
elemanlarının bu elemanlara bağlanmasını sağlayacak biçimde flanĢları bulunmalıdır.
Uygulama tamamlandıktan sonra yırtılma, delinme, yaĢlanma gibi olumsuzluklara karĢı
(arduaz, lamine alüminyum gibi yüzeyi kaplı ürünler hariç) yalıtım malzemesinin üzeri
kapatılarak yalıtım koruma altına alınmalıdır. Doğru yapıĢtırma sıcaklığı, membranın üzerine
lamine edilmiĢ olan ısıl hassasiyete sahip polietilen film tabakasının Ģalümo ateĢi temasıyla
erimesi anında gerçekleĢir. Kumlu yüzeylerde ise Ģalümo alevinin tutulduğu kumlu yüzeyin
parlak bir hâl alması yapıĢtırma için uygun sıcaklığa ulaĢıldığını gösterir.
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Resim 1.19: ġaĢırtma membran döĢeme

Resim 1.20: Yalıtım malzemesi yapıĢtırma

Yalıtım malzemesini Ģerit hâlinde veya bölgesel yapıĢtırmada, yapıĢtırılan yüzeyler
arasındaki mesafe yaklaĢık olarak 5 - 10 cm arasında olmalıdır. ġerit hâlinde yapıĢtırma
yapılan örtülerin diğer örtüler ile enine ve boyuna istikametlerdeki ek yerlerinde tam
yapıĢtırma yapılmalıdır.
Detaylarda aksi belirtilmedikçe bu uygulama, beton çatı yüzeylerde ilk kat (buhar
kesici) örtüler ile ısı yalıtım katmanları üstündeki ilk kat örtülere (buhar dengeleyici)
uygulanır.
Çatı ve temel uygulamalarında üste gelen ikinci kat örtü tam yapıĢtırma yöntemi ile
birinci kat örtülerin ek yerlerini ortalayacak Ģekilde yapıĢtırılmalıdır.
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ġekil 1.3: Tam ve Ģerit yapıĢtırma

1.4. Temellerde ve Perde Duvarlarda Su Yalıtımı
Temel perde duvarları, toprak dolgusunun yapıldığı andan itibaren sızıntı suları, geçici
veya sürekli basınçlı yer altı sularına maruz kalır.
Temel çevresinde yapılacak drenaj uygulamaları ancak yer altı suyunun basıncını
düĢürmede etkili olur. Betonun su geçirimsizlik katkıları ile hazırlanması ise tam bir su
yalıtımı sağlamaz.
YalıtılmamıĢ yüzeylerden betonarmenin bünyesine girecek su, çelik donatıda
korozyona sebep olur, yapının ömrünü kısaltacak sonuçlar doğurur. Ġç mekânlarda oluĢacak
rutubet, aynı zamanda yaĢam konforunu da olumsuz yönde etkiler. Polimer-bitüm modifiyeli
ürünler ile dıĢarıdan bohçalama yöntemiyle yapılacak bir su yalıtım uygulaması tüm bu
olumsuzlukların önlenmesini sağlar.
Temellere ve dolayısıyla binaya zarar veren yer altı suları basınçlı ve basınçsız olmak
üzere iki gruba ayrılır. Bundan dolayıdır ki bu iki farklı duruma göre yalıtım yapılması
önemli bir husustur.
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ġekil 1.4: Temelde ısı ve su yalıtım detayı

Niteliksiz veya yalıtımsız temel ve bodrum duvarlarında Ģu kusurlar oluĢur:







Su sızıntısının olduğu hâllerde beton içindeki suların donma sonucu
genleĢmesiyle beton bütünlüğü bozulur ve betonda çatlaklar oluĢur.
Atmosfer etkisi altında kalan demir yüzeyinde oluĢan demiroksit veya
demirhidroksit tabakasının bünyeden ayrılması, kütlede ağırlık kaybına neden
olur.
Ġçeri giren sular küflenme ve mantarlaĢmaya neden olur.
Betondaki demir donatı korozyona uğrar.
Özenle seçilmiĢ ve döĢenmiĢ seramiklerin oynaması, derz aralarının çatlaması
ve dökülmesi ile karĢılaĢılır.
Aldığı nemden dolayı sıvaların, boyaların ve duvar kâğıtlarının kabarmasına
neden olur.
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Resim 1.21: Su yalıtımı yapılmamıĢ köprü ayağı

1.4.1. Temellerde Basınçsız Yer Altı Sularına KarĢı Yalıtım
Basınçsız suya karĢı yalıtım uygulanacağı zaman, yalıtımın korunacak yapı
yüzeylerini suyun etkisinde kalan kısımlarında tamamen örtmesine ve basınç yapmayan
suyun içeri sızmasını önlemesine dikkat etmelidir. Yalıtımın detaylandırılmasında aĢağıdaki
etkilerin göz önünde bulundurulması gerekir:










Yalıtım yapılacak yapının planlanmasında yalıtımın maruz kalacağı etkiler göz
önüne alınmalı ve gerekli önlemlerle yalıtımın gereğinden fazla zorlanması
önlenmelidir.
Yapıda meydana gelebilecek çatlaklar yalıtımla giderilemeyecek kadar büyükse
armatür, ters omega yaparak dilatasyon teĢkili ve ayırıcı tabaka gibi önlemler
alınmalıdır.
Yapıdaki dilatasyonlar, bunların yalıtımı için gerekli Ģartlar göz önüne alınarak
planlama döneminde tespit edilmeli ve detaylandırılmalıdır.
Yalıtım, sadece yalıtım düzeyine dik açıdan etki eden kuvvetleri karĢılayabilir.
Planlama döneminde bu faktör unutulmamalı ve gerekli önlemler alınmalıdır.
Yalıtım, genel olarak iki rijit yapı elemanı arasına gömülmelidir.
Basınç yapmayan sızma suya karĢı yalıtımı yapılacak yapılarda etkili ve sürekli
drenaj için gerekli önlemler alınmalıdır.
Yalıtımın uygulanacağı zemin, sağlam, kuru, düzgün olmalı; zeminde çatlaklar,
çukur ve çıkıntılar bulunmamalıdır. Bütün köĢe ve kenarlar yarıçapı 4 cm
olacak Ģekilde yuvarlatılmalıdır.
Yalıtımı delip geçen yapı elemanlarının (örneğin borular) yalıtımın bunlara
bağlanmasını sağlayacak biçimde bağlantı parçaları bulunmalıdır. Bu elemanlar,
yalıtımın bunlara her taraftan bağlanabileceği biçimde yerleĢtirilmelidir.
Yalıtım uygulaması tamamlandıktan sonra yalıtım yapılan yüzey koruyucu bir
tabaka ile korunmalıdır.
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Resim 1.22: DıĢ yüzeyden su yalıtımı yapılmıĢ temel

1.4.2. Temellerde Basınçlı Yer Altı Sularına KarĢı Yalıtım
Bir binanın planlanması ve konstrüksiyonu, basınçlı suya karĢı yalıtımı göz önünde
tutularak yapılmalıdır. Kural olarak binanın suya bakan yüzüne yapılan yalıtımın binayı
dıĢtan tamamen sarması gerekir. Yapıya, yalıtıma sürekli ve belli bir hidrostatik basınç
yapan sular, basınçlı yer altı suları olarak adlandırılır. Metre cinsinden su sütunu yüksekliği
ile ifade edilen su durumu kg/m2 olarak basınç yapar. Basınçlı suya karĢı yalıtım
detaylandırması, su basıncı ve yapının yalıtım üzerine yapacağı sıkıĢma basıncı olarak iki
faktöre göre belirlenir. Bu konuda okside bitümlü örtülerle çözümler getiren TS 3647’nin
günümüzün yüksek performanslı örtülerine uyarlanması ve üretici firmaların bilgi birikimi
ile önerilecek detaylar tabloda belirtilmiĢtir. Ancak her projenin özgün zemin ve yapısal
koĢulları her defasında yeniden etüt edilmelidir.
Basınçlı suya karĢı yalıtımın yapılmasında Ģu hususlara dikkat edilmelidir:






Yalıtım, her iki yüzden de boĢluksuz bir biçimde sabit yapı elemanları ile
kaplanmıĢ olmalı, beton sertleĢme yaptıktan sonra dahi iki sert yapı elemanı
tarafından belirli bir yüzey basıncı altında tutulmalıdır.
Yalıtım sürtünmesiz olarak kabul edilmeli ve bu nedenle ancak yalıtımın
yapılacağı yerde dik kuvvetleri iletebileceği unutulmamalıdır.
Yalıtıma etki eden kuvvetlerin eĢ oranda dağıtılmasına ve kuvvet farkları
meydana getirmemesine özen gösterilmelidir.
Yalıtımın sürekli olarak yumuĢama noktasının, elastometrik örtülerde 120 oC ve
plastometrik örtülerde 140 oC yukarı sıcaklıklara maruz kalmayacağı, kalması
durumunda ise özel önlemlerin alınması gerekeceği unutulmamalıdır.
Dilatasyonlar daima yalıtım düzlemine dik olacak biçimde düzenlenmeli, köĢe
ve kenarlardan en az 50 cm uzaklıkta olmalıdır.
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Yalıtım yapılacak binanın planı, olanak olduğu ölçüde, basit tutulmalı ve
yalıtım tabanındaki farklı seviyeler 45 dereceden daha az eğimli eğik yüzeylerle
birbirine bağlanmalıdır.
Basınçlı suyun en fazla yükselebileceği seviyeye göre yalıtım uygulama
yüksekliği tespit edilmelidir. Geçirgen zeminlerde bu yükseklik, sözü edilen
seviyenin 30 cm üzerinde olabilir. Diğer bütün durumlarda toprak seviyesinin
30 cm üzerine kadar yalıtım devam eder.
Yalıtımın yapılacağı beton zeminin yüzeyi muntazam ve temiz olmalıdır.
SıkıĢtırılmıĢ, sağlam zeminlerde beton kalınlığı 10 cm olmalıdır. TaĢıma gücü
fazla yüksek olmayan zeminlerde bu kalınlık arttırılmalı ve gerekiyorsa beton
donatılı yapılmalıdır.
DüĢey yalıtımın yapılacağı yardımcı duvarlar, zemin betonun dıĢ kenarlarında,
zemin betonundan bir yalıtım örtüsü ile ayrılır. Bunlar genellikle tuğla veya
briket duvar Ģeklinde inĢa edilir.
Yalıtıma baskı yapacak bir toprak yükü bulunmadığı zamanlarda ankrajlarla
tespit yoluna gidilir ve betonarme perde duvarlar inĢa edilir.
Ankrajların köĢeler, dilatasyonlar ve yalıtımın bitiĢ noktalarından uzaklığı ise en
çok 0,35 m, birbirinden uzaklığı ise en çok 1,50 m olmalıdır. Yardımcı
duvarların köĢeleri, bağlantı teĢkil etmeyecek biçimde örtülmelidir. KöĢelerde
ve 5 ile 10 m mesafelerde, duvarlarda da düĢey dilatasyonlar yapılarak bunlar
iki kat bitümlü örtü Ģeridi ile birbirinden ayrılır. Yardımcı duvarlar, inĢa edilmiĢ
bulunan sabit yapı kısımlarından ayırıcı tabakalar yardımıyla ayrılır. Yardımcı
duvarlar örüldükten sonra duvarların iç kısımları sıvanarak perdahlanır.
Duvarlar 1,5 metreden fazla yükseklikteyse mutlaka tuğla ayaklarla takviye
edilerek devrilmelerinin önüne geçilmelidir.
Su yalıtımının uygulanacağı zemin kuru ve düzgün olmalı, zeminde çatlaklar,
çukur ve çıkıntılar bulunmamalıdır. Bütün köĢe ve kenarlar yarıçapı 4 cm
olacak Ģekilde yuvarlatılmalıdır. Yalıtımı delip geçen yapı elemanlarının,
yalıtımın bunlara bağlanmasını sağlayacak biçimde bağlantı parçaları (flanĢlar)
bulunmalıdır. Yalıtım uygulaması tamamlandıktan sonra koruyucu tabaka ile
korunmalıdır.

1.4.3. Bohçalama Metodu Ġle Temelde Su Yalıtımı
En etkili su yalıtım uygulaması hiç Ģüphesiz dıĢtan yapılan diğer bir deyiĢle
bohçalama tekniği ile yapılandır. Ayrıca temel ve perdelerde su-nem yalıtımında baĢarılı
olmak ve soruna kalıcı bir çözüm getirmek, sistem ve malzeme seçimine titizlik, doğru
detaylandırma ve hassas bir uygulama ile gerçekleĢebilir.
Bohçalama metodu, bina temelinin bir membran tabakası ile çepeçevre sarılmasıdır.
Bu yöntemde önce yalıtım tabakası hazırlanır, bu bohçanın içine temel oturtulur. Öncelikle
bitümlü membran tabakasının üzerine serileceği sağlam zemin hazırlanmalıdır. Bu zemin
düzgün yüzeyli bir grobeton katmanıdır. Bu katmanın üzerine en az iki kat 3 veya 4 mm
kalınlığında polyester keçe taĢıyıcılı membran yapıĢtırılır. Bohçalama uygulamalarında
membran altına astar uygulanmaz.
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Bohçalama metodu Ģu Ģekilde uygulanmaktadır:


Membranlar enlemesine 10 cm, boylamasına ise 15 cm birbiri üzerine
bindirilerek ve Ģalümo ile eritilerek yapıĢtırılır.

Resim 1.23: ÇeĢitli boylarda izolasyon Ģalümoları





Ġlk katta membranların ek yerlerinden birbirine yapıĢtırılması yeterlidir.
Ġkinci kat yana doğru 50 cm ve boyuna 5 metre ĢaĢırtma yapılarak yapıĢtırılır.
Ġlk ve ikinci katlar enine-boyuna Ģeklinde dik açı ile ĢaĢırtılarak uygulanmaz.
Ġkinci kat membranlar, ilk kat uygulamaya tamamen yapıĢtırılır.

Resim 1.24: Bohçalama metodu





Noktasal yapıĢtırma doğru değildir. Zemin yalıtım tabakasının perde yalıtımı ile
birleĢtirilebilmesi için kenarlarda yaklaĢık 1 metre fazlalık bırakılır.
Perdelerin yalıtımında aynı tip membran kullanılabilir ancak polyester keçe
takviyeli sıvı membran uygulanması daha pratik ve sağlıklı bir uygulamadır.
Bütün dik açılar mutlaka pahlanmalıdır. Bu amaçla Türkiye’de de üretilen
Ģalümo uygulamalı bitümlü pah bandı kullanılması yerinde olur.
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Resim 1.25: Pah bandı
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Öğretmeninizin göstereceği bir alanda serilebilen su yalıtım malzemeleri ile yalıtım
yapınız.
ĠĢlem Basamakları
 Yalıtım yapılacak zemine göre yalıtım
malzemesini hazırlayınız.
 Yalıtım iĢinde kullanılacak malzeme, araç
ve gereci hazırlayınız.
 Yüzeyi yağ, toz ve harç atıklarından
temizleyiniz.
 Yüzeye yapıĢtırma öncesi astar sürünüz
ve kurumasını bekleyiniz.
 Yalıtım malzemesi örtüsünün enine
bindirmeleri en az 10 cm, boyuna
bindirmeleri ise en az 15 cm yapınız.
 Birinci kat örtülerin enlemesine olan

Öneriler







ĠĢ önlüğünüzü giyiniz.
Güvenlik önlemlerini alınız.
Temiz ve itinalı olunuz.
Disiplinli çalıĢınız.
Kesici aletlerle çalıĢırken dikkatli
olunuz.
 Ölçüleri dikkatli alınız.
 ġalümo ile çalıĢırken dikkatli olunuz.
ek yerlerini ĢaĢırtmalı olarak yapınız.  ĠĢ bitiminde kullandığınız malzeme, araç
 Üste gelecek olan ikinci kat örtülerde,
ve gereçleri temizleyip kaldırınız.

birinci kat örtünün boyuna ve enine ek
yerlerini ortalayınız.
 Yalıtım malzemesinin iyi yapıĢmasını
sağlayınız.
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KONTROL LĠSTESĠ
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) iĢareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri
Evet Hayır
Yalıtım yapılacak zemine göre yalıtım malzemesini hazırladınız mı?
Yalıtım iĢinde kullanılacak malzeme, araç ve gereci hazırladınız mı?
Yüzeyi yağ, toz ve harç atıklarından temizlediniz mi?
Yüzeye yapıĢtırma öncesi astar sürüp kurumasını beklediniz mi?
Yalıtım malzemesi örtüsünün enine bindirmeleri en az 10 cm, boyuna
bindirmeleri ise en az 15 cm yaptınız mı?
6. Birinci kat örtülerin enlemesine olan ek yerlerini ĢaĢırtmalı olarak
yaptınız mı?
7. Üste gelecek olan ikinci kat örtülerde, birinci kat örtünün boyuna ve
enine ek yerlerini ortaladınız mı?
8. Yalıtım malzemesinin iyi yapıĢmasını sağladınız mı?
1.
2.
3.
4.
5.

DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

Su yalıtımı aĢağıdakilerden hangisidir?
A) Yapıyı su etkilerine karĢı korumak
B) Yapıyı dıĢ etkenlere karĢı korumak
C) Yapıyı ve konforu tehdit eden ısıdan korumak
D) Sıcak su ile soğuk suyun birbirine karıĢmasını önlemek

2.

AĢağıdakilerden hangisi su yalıtımında kullanılan gereçlerden değildir?
A) TaĢ yünü
B) Poliüretan esaslı malzeme
C) Çimento esaslı malzemeler
D) Polimer bitümlü su yalıtım ürünleri

3.

AĢağıdakilerden hangisi su yalıtımının sağladığı faydalardan değildir?
A) Donatıların paslanmasını önler.
B) Suyun bir ortamdan diğerine geçerken enerji kaybetmesini sağlar.
C) Bakteri ve küf oluĢmasını önler.
D) Bina ömrünü uzatır.

4.

AĢağıdakilerden hangisi çimento esaslı su yalıtım malzemesi çeĢididir?
A) Çimento esaslı polietilan mebran
B) Cam yünü
C) Kristalize olan çimento esaslı malzeme
D) Çimento esaslı pomza

5.

En az bir bileĢeni çimento içeren, su ile karıĢtırılarak ve sürülerek uygulanan su
yalıtım malzemesi aĢağıdakilerden hangisidir?
A) Kiremit altı yalıtım malzemesi
B) Çimento esaslı yalıtım malzemesi
C) Polimer bitümlü su yalıtım malzemesi
D) Kuvars

6.

AĢağıdakilerden hangisi poliüretan esaslı malzemelerin özelliklerinden değildir?
A) Beton yüzeye fırça, rulo ile sürülerek veya püskürtülerek uygulanır.
B) Çatlak köprüsü kurabilme özelliğine sahiptir.
C) % 400’lere varan oranlarda elastiklik gösterir.
D) Isı yalıtımı sağlar.

7.

AĢağıdakilerden hangisi akrilik esaslı malzemelerin özelliklerinden değildir?
A) Su ile seyreltilerek kullanılır.
B) Hepsi UV ıĢınlarına dayanıksızdır.
C) Birinci kat astar olmak üzere en az üç kat uygulanır.
D) Islak hacimlerde, teraslarda vs. kullanılabilir.
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8.

Beton elemanların imalatı sırasında imalat kolaylığı sağlamak, betonun kalitesini
artırmak, istenen özelliklerin verilmesini sağlamak ve su geçirimsizliği elde etmek
amacıyla kullanılan toz ya da sıvı hâldeki su yalıtım malzemesinin genel adı nedir?
A) Yapı kimyasalları
B) Akrilik esaslı su yalıtım malzemesi
C) Poliüretan esaslı malzemeler
D) Mebran

9.

AĢağıdakilerden hangisi yapı kimyasalları ile su yalıtımı yapmanın faydalarından
değildir?
A) Beton kalitesini artırır.
B)Betonda su geçirimsizliği sağlar.
C) Betona istenilen özellik sağlar.
D) Beton elemanının imalatı sırasında imalatı zorlaĢtırır.

10.

AĢağıdakilerden hangisi kimyasal su yalıtım malzemesi çeĢidi değildir?
A) Derz malzemeleri
B) Beton katkıları
C) Harç katkıları

D) Bitüm esaslı katkılar

11.

Su yalıtımında beton katkıları çimentonun en fazla yüzde kaçı olabilir?
A) % 10
B) % 1
C) % 5
D) % 15

12.

Yalıtım malzemesi uygulanırken köĢe dönmeleri, maksimum verim almak için kaç
derece olmalıdır?
A) 90°
B) 60°
C) 30°
D) 45°

13.

Yalıtım malzemesi serilirken eklemelerde malzemeler üst üste en az ne kadar
bindirilmelidir?
Enine
Boyuna
A) 2 cm
5 cm
B) 5 cm
10 cm
C) 10 cm
15 cm
D) 15 cm
20 cm

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
AMAÇ

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2

Bu faaliyette verilecek bilgiler doğrultusunda, gerekli ortam sağlandığında ıslak
hacimlerde su yalıtımını kurallarına uygun olarak yapabileceksiniz.

ARAġTIRMA


Binalarda su yalıtımının önemini araĢtırarak sınıfta arkadaĢlarınız ve
öğretmeninizle paylaĢınız.



Islak mekân hacimlerde su yalıtımı için üretilmiĢ yalıtım malzemelerinin
broĢürlerini toplayarak sınıfta arkadaĢlarınızla inceleyiniz.



Ġnternetten ıslak hacimlerde su yalıtımı ile ilgili bilgi toplayınız.

2. ISLAK MEKÂN HACĠMLERĠNDE SU
YALITIMI
Su tesisatlarından sızan suların döĢeme kaplamalarından geçerek yapıya ve alt katlara
zarar vermesini önlemek için yapılan bir yalıtım Ģeklidir.

2.1. Islak Hacimler
Genellikle konutlarımızda kullandığımız mahallerden banyo, tuvalet, mutfak, balkon
ve teraslar ıslak hacimler olarak değerlendirilmektedir. Endüstriyel alanlarda, laboratuvar
ortamlarında da sıkça ıslak hacimlerle karĢılaĢılmaktadır. Yüzme havuzları, süs havuzları ve
sulama kanalları ayrıca su depoları da ıslak hacimler grubuna girmektedir. Suyun her çeĢit
yapıya verdiği zararlar göz önünde bulundurularak bu alanlarda gerekli su ve nem
yalıtımının yapılması zorunludur.

Resim 2.1: Banyo ve WC

2.1.1. Banyo, Mutfak ve Tuvaletlerde Su Yalıtımı
Islak hacimler genellikle seramik ile kaplanır. Seramikler su geçirimsiz olsalar da tek
baĢlarına su yalıtımı sağlamaz. Seramik derzleri suyun geçiĢi açısından risk oluĢturan
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bölgelerdir. Duvarların birbiriyle ve zeminle birleĢtiği köĢelerde genellikle su geçiĢini
kolaylaĢtıran çatlaklar oluĢur. Tesisat boruları veya su giderleri gibi özel noktalarda da
durum aynıdır. Islak hacimlerden su sızması alt katlarda veya yan odalarda hasara neden
olur. Bu durumda yapılması gereken en doğru Ģey, ıslak hacimlerin inĢaat aĢamasında sıva
filesi ve yalıtıma uyumlu giderler kullanılarak yalıtılmasıdır.

Resim 2.2: Çatlamalara karĢı kullanılan sıva filesi

2.2. Islak Mekânlarda Su Yalıtımı
Tavanlarda görülen su lekeleri ve damlalar, ıslak duvarlar, banyoya bitiĢik duvarlarda
kabaran boya ve duvar kâğıtları sık sık ve yoğun su teması gözlenen ortamlarda suyun
verdiği hasarlardan sadece bazılarıdır.
Özellikle otel, AVM ve iĢ merkezi gibi hizmette ara verilemeyen binalarda tuvalet,
duĢ alanı, mutfak, çamaĢırhane, hamam, banyo gibi ıslak hacimlerin yalıtımının hatasız ve
sorunsuz olarak yapılması önem kazanmaktadır. Modern konutlarda ise yaĢam konforunun
sağlanması için ıslak hacim yalıtımı yapılması kaçınılmazdır.

Resim 2.3: Yalıtımı tamamlanmıĢ banyo
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2.2.1. Islak Mekânlarda Su Yalıtımı Uygulama Kuralları










Su yalıtımı yapılacak mekânların su ile alakalı fiziksel ve hidrolik hesapları
yapılmalıdır.
Yalıtım yapılacak yüzey toz, kir, yağ, inĢaat atığından temizlenmelidir.
Yapılan hesaplara göre yalıtım malzemesi belirlenmelidir.
Kullanılacak malzemelerin uygulanmasında üretici firma tarafından belirlenen
uygulama talimatlarına uyulmalıdır.
Özellikle harç içi katkı maddesi veya sürülebilir yalıtım malzemelerinde karıĢım
oranlarına dikkat edilmelidir.
Uygulama yapılacak yüzeylerde derin çatlak, kırık, korozyon vb. engel teĢkil
eden unsurlar bulunmamalıdır. Bu unsurlar varsa yalıtıma baĢlamadan önce
giderilmelidir.
Islak hacim mekânlarında, yalıtım malzemesi tam olarak kurumadan duvar veya
zemin kaplaması yapılmamalıdır.
Kaplama iĢlemi bitirildikten sonra kaplama derzleri arasına su yalıtımı için
hazırlanmıĢ derz dolgu malzemeleri veya sürülebilir nitelikteki su yalıtım
malzemeleri ile sızdırmazlık uygulaması yapılmalıdır.
Tüm yalıtım iĢleri bittikten sonra yüzeyler temizlenmelidir.

2.2.2. Islak Mekânlarda Su Yalıtımının Önemi
Nereden ve nasıl geldiğinin belirlenmesinin güç olduğu suya karĢı yaĢama
mekânlarında bulunan ıslak hacimlerde yalıtımın yapılması ve tesisatın döĢenmesinde titizlik
gösterilmesi önemlidir.
Genellikle iç mekânlarda bulunan banyo, mutfak, tuvalet gibi ıslak hacimlerde su
tesisatlarında oluĢan hasarlar, alt katlara su akmasına sebep olmaktadır. Bu bölümlerin zemin
döĢemesi üzerine polimer bitüm membranlarla yapılacak su yalıtımı veya sürülebilen yalıtım
malzemeleri, tesisatta oluĢacak kaçakların alt katlara geçiĢini engeller. Özellikle apartman
dairelerinde oluĢan bu durum, çeĢitli problemlere neden olmaktadır. Polimer bitüm
kaplamalarının üst yüzeyi her çeĢit kaplama malzemesiyle kolay aderans sağlayacak Ģekilde
imal edilmektedir.

Resim 2.4: Yalıtımsız duvar
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Konut içi ıslak hacimlerde su yalıtımı Ģu Ģekilde yapılmaktadır: Tesviye Ģapı
yapıldıktan sonra köĢeler pahlanmalıdır. Beton yüzeyler suya iyice doyurulduktan sonra
düĢük devirli matkap ile Ģerbet hâline getirilen çimento esaslı elastik su geçirmez yalıtım
malzemesi bekletilmeden fırçayla zemine ve gerekli yüksekliğe kadar duvarlara sürülür.

Resim 2.5: Yalıtım malzemesinin hazırlanması

Çimento esaslı su yalıtım malzemesi henüz yaĢken alkali dayanımlı sıva filesi, zemine
döĢenir. Ġlk kat kuru-yaĢ (yüzey kurusu) duruma geldiğinde ikinci kat çimento esaslı elastik
su geçirmez yalıtım malzemesi sürülür ve yalıtım tamamlanır.

Resim 2.6: Zemine çimento esaslı yalıtım malzemenin sürülmesi

Islak hacimlerde seramik uygulaması en geç 1–2 gün içinde yapılmalıdır. Seramik
derzlerinin su geçirimsizliğini sağlamak için derz macunu yapılırken harç suyuna
katılmalıdır. Yalıtım yapılmadan kaplaması yapılmıĢ veya yalıtımı çeĢitli nedenlerle hasar
görmüĢ ıslak hacimlerin seramik kaplanmasından sonra alt katlara su veya rutubet geçmesi
hâlinde çimento harçlarına katılan aderans artırıcı ve su geçirimsizlik malzemeleri
kullanılarak yalıtım yapılabilir. Bunun için öncelikle kaplamaların aralarındaki derz
dolguları temizlenmelidir. Açılan derzler uygun miktarda yalıtım malzemesi katılmıĢ su ile
kıvama getirilmiĢ derz dolgusu ile tekrar doldurulmalıdır. Derz dolgusu iyice kuruduktan
sonra derzlere sürülen su iticilik özelliği sağlayan, kılcal kanallara suya karĢı görünmez bir
yalıtım tabakası sağlayan su yalıtım malzemelerinden derzlere sürülür. Bu iĢlem için ince bir
fırça kullanılabilir. Kaplamanın üzerine taĢan sıvı henüz kurumadan nemli bir bezle
silinmelidir.
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Resim 2.7: Derz aralarına yalıtım malzemesinin sürülmesi
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Öğretmeninizin göstereceği ıslak bir mekânda su yalıtım malzemeleri ile yalıtım
yapınız.
ĠĢlem Basamakları
 Yalıtım iĢinde kullanılacak malzeme, araç
ve gereci hazırlayınız.
 Yüzeyi yağ, toz ve harç atıklarından
temizleyiniz.
 Yalıtım iĢlemine baĢlamadan önce
duvar/zemin birleĢimlerini pahlayınız.
 Beton yüzeyleri bol su ile sulayarak suya
iyice doyurunuz.
 Çimento esaslı su yalıtım malzemesini
üretici kullanım ve hazırlama talimatına
göre hazırlayınız.
 Yalıtım malzemesini fırça ile zemine ve
yeteri kadar yükseklikte duvara sürünüz.
 Su yalıtım malzemesi henüz yaĢken alkali
dayanımlı sıva filesini dikkatlice zemine
döĢeyiniz.
 Ġlk kat yalıtım kuru/yaĢ duruma
geldiğinde ikinci kat yalıtım malzemesini
sürünüz.
 ÇalıĢma alanınızı temizleyip bir sonraki
iĢleme hazırlayınız.
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Öneriler







ĠĢ önlüğünüzü giyiniz.
Güvenlik önlemlerini alınız.
Temiz ve itinalı olunuz.
Disiplinli çalıĢınız.
Kesici aletlerle çalıĢırken dikkatli
olunuz.
 Ölçüleri dikkatli alınız.
 ĠĢ bitiminde kullandığınız malzeme, araç
ve gereçleri temizleyip kaldırınız.

KONTROL LĠSTESĠ
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) iĢareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri
Evet Hayır
1. Yalıtım iĢinde kullanılacak malzeme, araç ve gereci hazırladınız mı?
2. Yüzeyi yağ, toz ve harç atıklarından temizlediniz mi?
3. Yalıtım iĢlemine baĢlamadan önce duvar/zemin birleĢimlerini
pahladınız mı?
4. Beton yüzeyleri bol su ile sulayarak suya iyice doyurdunuz mu?
5. Çimento esaslı su yalıtım malzemesini üretici kullanım ve hazırlama
talimatına göre hazırladınız mı?
6. Yalıtım malzemesini fırça ile zemine ve yeteri kadar yükseklikte
duvara sürdünüz mü?
7. Su yalıtım malzemesi kurumadan alkali dayanımlı sıva filesini
dikkatlice zemine döĢediniz mi?
8. Ġlk kat yalıtım kuru/yaĢ duruma geldiğinde ikinci kat yalıtım
malzemesini sürdünüz mü?
9. ÇalıĢma alanınızı temizleyip bir sonraki iĢleme hazırladınız mı?

DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız.
1.

( ) Genellikle konutlarımızda kullandığımız mahallerden banyo, tuvalet, mutfak,
balkon ve teraslar ıslak hacimler olarak değerlendirilmektedir.

2.

( ) Seramik derzleri, suyun geçiĢi açısından risk oluĢturan bölgelerden değildir.

3.

( ) Su yalıtımı yapılması için inĢa edilen binanın en az üç yıl beklemesi
gerekmektedir.

4.

( ) Su yalıtımında kullanılacak beton harçları en az 300 dozlu olmalıdır.

5.

( ) Tavanlarda görülen su lekeleri, damlacıklar veya oluĢan küfler binanın ısı
yalıtımına ihtiyaç duyduğunu göstermektedir.

6.

( ) Su yalıtımı yapılacak mekânların su ile alakalı fiziksel ve hidrolik hesapları
yapılmalıdır.

7.

( ) Islak hacim mekânlarında, yalıtım malzemesi tam olarak kurumadan duvar veya
zemin kaplaması yapılabilir.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDĠRME
MODÜL DEĞERLENDĠRME
Bu modül kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) iĢareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.
AĢağıdaki uygulamaları öğretmeninizin gözetiminde yapınız.


300 x 200 cm ebadındaki banyo olarak düĢünülen ıslak mekânın kaplama öncesi
su yalıtımını yapınız.

Öğretmeninizin belirleyeceği 400 x 300 cm geniĢliğinde mevcut bir zemin
üzerine membranlı su yalıtım uygulaması yapınız.
Değerlendirme Ölçütleri
Evet
Hayır
TEMEL VE PERDE DUVARLARDA SU YALITIMI
1. Yalıtım yapılacak zemine göre yalıtım malzemesini hazırladınız
mı?
2. Yalıtım iĢinde kullanılacak malzeme, araç ve gereci hazırladınız
mı?
3. Yüzeyi yağ, toz ve harç atıklarından temizlediniz mi?
4. Yüzeye yapıĢtırma öncesi astar sürüp ve kurumasını beklediniz
mi?
5. Yalıtım malzemesi örtüsünün enine bindirmeleri en az 10 cm,
boyuna bindirmeleri ise en az 15 cm yaptınız mı?
6. Birinci kat örtülerin enlemesine olan ek yerlerini ĢaĢırtmalı olarak
yaptınız mı?
7. Üste gelecek olan ikinci kat örtülerde, birinci kat örtünün boyuna
ve enine ek yerlerini ortaladınız mı?
8. Yalıtım malzemesinin iyi yapıĢmasını sağladınız mı?
ISLAK MEKÂN HACĠMLERĠNDE SU YALITIMI
9. Yalıtım iĢinde kullanılacak malzeme, araç ve gereci hazırladınız
mı?
10. Yüzeyi yağ, toz ve harç atıklarından temizlediniz mi?
11. Yalıtım iĢlemine baĢlamadan önce duvar/zemin birleĢimlerini
pahladınız mı?
12. Beton yüzeyleri bol su ile sulayarak suya iyice doyurdunuz mu?
13. Çimento esaslı su yalıtım malzemesini üretici kullanım ve
hazırlama talimatına göre hazırladınız mı?
14. Yalıtım malzemesini fırça ile zemine ve yeteri kadar yükseklikte
duvara sürdünüz mü?
15. Su yalıtım malzemesi kurumadan alkali dayanımlı sıva filesini
dikkatlice zemine döĢediniz mi?
16. Ġlk kat yalıtım kuru/yaĢ duruma geldiğinde ikinci kat yalıtım
malzemesini sürdünüz mü?
17. ÇalıĢma alanınızı temizleyip bir sonraki iĢleme hazırladınız mı?
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DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1’ĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

A
A
B
C
B
D
B
A
D
D
C
D
C

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2 ’NĠN CEVAP ANAHTARI
Doğru
YanlıĢ
YanlıĢ
Doğru
YanlıĢ
Doğru
YanlıĢ

1
2
3
4
5
6
7
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