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Mermer ĠĢleme

MODÜLÜN ADI

Mermer Kaplama
Kaplama için hazırlanmıĢ plaka mermerleri harçlı sistemle ve
mekanik kaplama araçlarıyla istenilen yere monte edebilme
iĢlemi ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırıldığı bir öğrenme
materyalidir.

MODÜLÜN TANIMI
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ÖN KOġUL
YETERLĠK

MODÜLÜN AMACI

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI
ÖLÇME VE
DEĞERLENDĠRME

40/32
Dairesel Testerelerle Kesim ve Mermer YapıĢtırma
modüllerini baĢarmıĢ olmak
Mekanik ve harçlı mermer kaplama iĢlemi yapmak
Genel Amaç
Gerekli ortam sağlandığında her türlü mermere değiĢik
teknikler kullanarak cephe ve zemin kaplaması
yapabileceksiniz.
Amaçlar
1. Mekanik kaplama yapabileceksiniz.
2. Harçlı sistem kaplama yapabileceksiniz.
Ortam: Mermer atölyesi
Donanım: Mekanik kaplama araçları, harçlı kaplama
araçları, yapıĢtırıcılar, el matkapları
Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra
verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.
Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli test,
doğru-yanlıĢ testi, boĢluk doldurma, eĢleĢtirme vb.)
kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve
becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.
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GĠRĠġ
GĠRĠġ
Sevgili Öğrenci,
Binaların estetik görünüĢlerini modern çizgilerle birleĢtirerek albenisini artırmak için
mermer kaplama iĢlemleri sıkça kullanılmaktadır. GeliĢen teknolojiye paralel olarak mermer
kaplama iĢlemlerinde de özellikle mekanik cephe kaplamalarında geliĢmeler olmuĢtur.
Mermer kaplamalarının fabrikada kesimi, parlatılması ve ankraj deliklerinin
delinmesine kadar olan süreçte mermer teknik elemanının sorumluluğunda yapılması
gereken teknik iĢleri kapsamaktadır.
Üretilecek mermerin kullanım yerinin ve nasıl monte edileceğinin bilinmesi önemlidir.
Mermer üreticisi kullanım yerine ve mimari tasarıma göre mermer üretmektedir. Kaplama
iĢlemlerinde çalıĢacak teknik elemanların estetik ve sanatsal yönü ve ekip içinde çalıĢma
becerisi olan kiĢiler olması bu alanda yapılacak iĢlerin kalitesini artıracaktır.
Bu modül ile mermer kaplama için mermer imalatının özelliklerini ve kaplama
tekniklerini öğreneceksiniz ve kaplama iĢlemini yapabileceksiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
AMAÇ
Cephe yüzeylere mekanik sistemle mermer kaplayabileceksiniz.

ARAġTIRMA


Bulunduğunuz bölgede mekanik kaplama

yapılan alanları ve ankraj

malzemelerini inceleyiniz.

1. MEKANĠK SĠSTEMLE KAPLAMA
YAPMAK
Mekanik sistem kaplama iĢlemleri yüzeylere ankraj malzemelerle mermerin kaplanma
iĢlemlerini ifade etmektedir. Ankraj malzemeler dübeller, raylar ve bağlantı elemanlarından
oluĢmaktadır. Mermerin bu tür kaplama için hazırlanması gerekmektedir. Kaplama iĢlemi
her türlü mekânda uygulanabilmektedir (Resim 1.1).

Resim 1.1: Mermer kaplama örneği

1.1. DıĢ Cephe Mekanik Kaplama Hazırlığı
DıĢ cepheler her zaman hava Ģartlarından ve dıĢ etkenlerden etkilenen yüzeylerdir.
Hava Ģartlarına ve dıĢ etkenlere karĢı dayanıklı hâle getirmek için çeĢitli yöntemler
uygulanmaktadır. Bunlardan biri de yüzeyin mermerle kaplanmasıdır. Yüzeyi korumak ve
estetik görünüm vermek amacıyla mermer kaplanır.
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1.1.1. DıĢ Cephe Mekanik Kaplama Hazırlığı
DıĢ cephe dendiği anda aklımıza gelen binanın dıĢ duvarlarıdır. DıĢ duvarların yanında
merdiven boĢlukları da dıĢ cephe tanımına girmektedir. DıĢ cephelerde mekanik mermer
kaplamak için duvarın uygulama alanının iyi değerlendirilmesi gerekir. Ölçülendirilirken
cephedeki hatalar göz ardı edilmemelidir.
DıĢ cephelerde kaplamadan önce brövesinin alınması gerekir. Tabandaki bozukluklar
giderilmelidir. Tabandaki hatalar giderildikten sonra brövesi alınmalıdır. Bröve alınırken
taban ve yan referans noktaları belirlenmelidir. Bu noktalara ip çekilerek paralellik
ayarlanmalıdır. Duvarlardaki bozukluklar varsa sıva ile düzeltilmelidir. Bu düzeltmelerden
sonra ankraj rayları veya kancaları yerleĢtirilmelidir.
Rayları döĢemeye baĢlamadan önce ısı yalıtımı için strafor gibi yalıtım malzemeleri
duvara yerleĢtirilmelidir (ġekil 1.1). Bu yalıtım malzemeleri aynı zamanda mermer
arkasındaki boĢlukları doldurarak mermere mukavemet kazandırmaktadır. Mermer
plakalarının ölçüleri dikkate alınarak ray veya bağlantı elemanlarının yerleri tespit
edilmelidir.

ġekil 1.1: Strafor kaplanması

Resim 1.2: Ankraj rayları ve kancaları (kenetleri)

1.1.2. Rayların Hazırlanması
DöĢenecek ray sistemi seçilmelidir. Ray boyutları veya kanca mesafeleri mermer
plaka ölçülerine göre seçilmelidir. Raylar istenilen boyutlarda kesilmelidir (Resim 1.2).
Kaplanacak cephe üzerinde delik yerleri iĢaretlenmelidir. ĠĢaretlenen noktalardan delikler
dübel çaplarına göre delinmelidir. Kanca atılacaksa ankraj harcı hazırlanmalıdır.
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Ankraj harcı için hazır harç kullanılabileceği gibi çimento harcı da kullanılabilir. Harç
karıldıktan sonra en geç yarım saat içinde kullanılmalıdır. Yüzeydeki bozukluklar mutlaka
önceden giderilmelidir. Yüzeyin brövesi alınarak bu düzeltme iĢlemi yapılmalıdır.

ġekil 1.2: Kenet demir yerlerinin markalanması

ġekil 1.3: Kenet demir montaj Ģekilleri

1.1.3. Bağlantı Elemanlarının Hazırlanması
Kaplamada kullanılacak bağlantı elemanları dikkatli seçilmelidir. Kullanılacak
dübeller oluĢacak yük hesaplanarak seçilmelidir. AĢırı yüklerde çelik dübel kullanılmalıdır.
Gerektiğinde ankraj harcı ile güçlendirilmelidir. Mermerlere gelecek darbelerde mermerin
kırılmasını önlemek için destek-dolgu malzemesi hazırlanmalıdır. Pimler yeterli miktarda
hazırlanmalıdır.
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Resim 1.3: Plastik dübeller ve çelik dübel

1.2. DıĢ Cephe Granit / Mermer Kesimi ve Deliklerinin
Hazırlanması
Kullanılacak mermer veya granit çevreyle uyumlu olmalıdır. Estetik görünüĢü
bozmamalıdır. Seçilen mermerler çevre Ģartlarına dayanıklı olmalıdır. Yüzey planlaması
yapılarak estetik görünüm sağlanmalıdır. Mermer ebatları iyi belirlenmelidir. Fire en aza
indirmelidir.

1.2.1. Plaka Ebatlaması Yapma
Yüzey planlaması yapıldıktan sonra mermer ölçüleri belirlenir. Belirlenen ölçülerde
mermerler ebatlanarak ön yüzeyleri parlatılmalıdır. Meydana gelebilecek boĢlukları
engellemek için yan yüzeyler düzgün iĢlenmelidir. ĠĢlenen mermerlerin ebatlarının aynı
olması için ebatlama makinesinden geçirilmelidir. Derz pahları açılmalıdır.

1.2.2. Projeye Göre Plaka Deliklerini Delme
Mermerlerin yerine monte edilebilmesi için yan yüzeylerine ankraj delikleri delinir.
Ankraj delikleri özel tezgâhlarda delinmektedir (Resim 1.4). Delikler projeye göre
delinmelidir. Ölçüler kontrol edildikten sonra mermerler üzerine pim delikleri delinmelidir.
Delikler delinirken döĢeme yerindeki ölçülere uygun olarak delinmelidir. Delik ölçüleri pim
çaplarına uygun olmalıdır.

Resim 1.4: Ankraj delikleri delme makinesi
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1.3. DıĢ Cephe Montajı Yapma
Montaja hazırlanan dıĢ cephe ve mermerlerden sonra montaja geçilir. Montaj sırasında
projeye uyulmalıdır. Tabanda gerekirse düzeltme yapılmalıdır veya mastar kullanılmalıdır.

1.3.1. Rayları DöĢeme
Rayların döĢenmesi için kaplanacak yüzey delik ölçülerine göre düzenlenmelidir.
Markalanan noktalar delinerek dübeller çakılmalıdır. Dübellerin üzerine ray köprüleri monte
edilir. Köprülere raylar monte edilir. Raylar yeterli sıklıkta vidalanmalıdır (Resim 1.5).

Resim 1.5: Ray köprüleri ve rayların montajı

Mermer plakalar kenetle (kanca) monte edilecekse önce kenetler monte edilir. Ġlk sıra
döĢenir. Sonra ikinci kenetler monte edilir be ikinci sıra döĢenir. Plaka kaplaması bitinceye
kadar böyle devam edilir (Resim 1.6).

Resim 1.6: Kenetlerin montajı

1.3.2. Bağlantı Elemanları ile Plakaları Bağlama
Raylar üzerine plakaları döĢemek için raylar ve kenetler üzerindeki pimler kontrol
edilmelidir. Plaka delikleri pimlere geçeceği için ölçü bozuklukları olmamalıdır. Raylar
üzerine plaka kaplanırken kaplamaya alttan baĢlanmalıdır (ġekil 1.4). Plakalar kaplanırken
plaka deliklerinin kırılmaması için özen gösterilmelidir.
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ġekil 1.4: Plakaların kancalara montajı

Resim 1.7: Plakaların kenetler yardımıyla döĢenmesi

Raylar üzerine plakalar kaplanırken alt sıra döĢenmelidir. Pimler geçirilerek ikinci sıra
döĢenmelidir (Resim 1.7). Diğer sıralar da aynı Ģekilde monte edilmelidir. Pimlerin mermer
deliklerini kırmaması için özen gösterilmelidir.

Resim 1.8: Ankraj raylarıyla mermer kaplama

1.4. Dolgu ĠĢleminin Yapılması
Mermer plakaların araları estetik güzelliği bozmayacak Ģekilde doldurulmalıdır.
Mermerin rengine uyumlu renkte dolgu malzemesi ile doldurulan kaplamalar daha güzel bir
görüntü vermektedir. Ayrıca aralara pislik girmesi engellenmektedir.

1.4.1. Derz Dolgu ve Renk KarıĢımı Hazırlama
Derz dolgu iki mermerin arasına girerek orada donar. Daha sonra buralara pislik
girmesini engeller ve dıĢ etkilerden korur. Bu görevlerinin yanında karıĢımın içine uygun
renk boya katılarak estetik güzellik vermeleri sağlanmaktadır.
Renk seçimini yaparken kullanılan mermerin rengi ve çevre dikkate alınmalıdır.
Seçilen renk ortamdaki uyumu bozmamalıdır. Aynı zamanda kaplamaya farklı bir güzellik
katmalıdır. Ortama rahatlatıcı bir etki yapmalıdır.
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Derz dolgu (fuga) bir kaba dökülür ve içine su ilave edilir. Renk istenirse yeterli
miktarda boya katılmalıdır. Boya katıldıktan sonra karıĢtırılır. KarıĢım katı veya akıcı
kıvamda olmamalıdır. Macun kıvamında olan karıĢım hemen kullanılmalıdır.

1.4.2. Derz Dolguyu Uygulama
Derz dolgu uygulamadan önce uygulama alanı temizlenmelidir. Kaplamanın üst
kısmına suya ve diğer etkenlere karĢı derz uygulaması yapılmalıdır. Hazırlanan karıĢım mala
veya tabla üzerine alınarak mala veya spatula yardımıyla uygulanır. Uygulamada derzin
boĢlukları doldurmasına dikkat edilmelidir. Tüm yüzeye uygulanmalıdır. Uygulamada
mermer plakaları çizmemek için plastik mala kullanılmasında yarar vardır.

Resim 1.9: Derz dolgunun uygulanması

1.4.3. Dolgu Yüzeyinin Temizlenmesi
Derz dolgu uygulamasından 20–30 dakika sonra derz artıkları ıslak bezle veya
süngerle temizlenmelidir. Dolgu pahı dıĢında kalan yüzeylerden derz artıkları temizlenmesi
önemlidir. Bu yüzeylerde kalan artıklar donarsa temizlenmesi zorlaĢmaktadır. Temizleme
esnasında mermer plakalar zarar görmektedir. Bu sebeple ilk yarım saatte bu artıklar ıslak
süngerle temizlenmelidir. Islak süngerle temizlenen yüzeyler kuru bezle kurulanmalıdır
(Resim 1.10).

Resim 1.10: Derz artıklarının temizlenmesi ve kurulanması
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ

ALĠYEĠ

UYGULAMA FA

Yukarıdaki 200 x 300 cm ebatlarındaki duvara mekanik sistem kaplama yapınız.
ĠĢlem Basamakları
 DıĢ cephe kaplama için hazırlık yapınız.
 Kaplama alanının brövesini çıkarınız.
 Kızakları (rayları) hazırlayınız.
 Malzeme kesimi ve delme iĢlemi için
hazırlık yapınız.
 Mermer/graniti istenilen ebatta kesiniz.
 Mermer/graniti projeye uygun olarak
deliniz.
 Rayları projeye göre hazırlayınız.
 Kaplanacak cepheye montaj deliklerini
deliniz.
 Rayların montajını yapınız.
 Kaplanacak plakaların montajını yapınız.
 Derz dolgu öncesi hazırlık yapınız.
 Derz dolguyu uygun renkte hazırlayınız.
 Derz dolguyu uygulayınız.
 Derz dolgu uygulanan alanı temizleyiniz.
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Öneriler
Kaplama malzemelerini hazırlayınız.
Çevreyle uyuma dikkat ediniz.
Duvardaki bozuklukları düzeltiniz.
Kaplama projesi oluĢturunuz.
Yeterli miktarda ray temin ediniz.
Uygun bağlantı elemanı seçiniz.
Ġstenen renkte ham madde temin ediniz.
Gerekli takım ve tezgâhları hazırlayınız.
Ebatlama makinesini mermer ebatlarına
göre ayarlayınız.
Delik frezesini istenilen ölçüye göre
ayarlayınız.
Uygun çapta matkap seçiniz.
Rayları istenilen ölçülerde kesiniz.
En az fire verecek Ģekilde kesme iĢlemini
yapınız.
Delik yerlerini projeye göre iĢaretleyiniz.
Raylar arsında paralelliğe dikkat ediniz.
Rayları emniyetli olacak biçimde
sabitleyiniz.
Montaja alt sıradan baĢlayınız.
Plaka delik kenarlarını kırmayınız.
Uygun renk seçiniz.
Önce katılacak boya miktarını
belirleyiniz.
Derz kıvamını katı olamayacak Ģekilde
ayarlayınız.
Derzi uygulamada plastik mala
kullanınız.
Derz artıklarını ıslak süngerle
temizleyiniz.

KONTROL LĠSTESĠ
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) iĢareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Değerlendirme Ölçütleri
Kaplama alanını projelendirdiniz mi?
Projeye göre kenet montaj yerlerini iĢaretlediniz mi?
Yüzeye delikleri deldiniz mi?
Uygun bağlantı elemanlarını seçtiniz mi?
Kenetleri dübeller yardımıyla bağladınız mı?
Mermer plakaları ebatlayıp deliklerini deldiniz mi?
Mermerleri kaplama alanına taĢıdınız mı?
Mermer plakaları kapladınız mı?
Derz dolgu boĢluğu bıraktınız mı?
Derz dolguyu hazırlarken uygun renkte boya kattınız mı?
Derz dolgusunu yaptınız mı?
Derz dolgu artıklarını ıslak süngerle temizlediniz mi?
Mermerleri kuruladınız mı?
Rayları projeye göre hazırladınız mı?
Uygun ray bağlantı elemanı seçtiniz mi?
Paralelliği kontrol ettiniz mi?
Bağlantı deliklerini dübel ölçüsüne göre deldiniz mi?
Bağlantı elemanlarını monte ettiniz mi?
Rayları monte ettiniz mi?
Pimleri taktınız mı?
Mermerleri montaj alanına taĢıdınız mı?
Mermerleri monte ettiniz mi?
Derz dolgu boĢluğu bıraktınız mı?
Derz dolguyu hazırlarken uygun renkte boya kattınız mı?
Derz dolgusunu yaptınız mı?
Derz dolgu artıklarını ıslak süngerle temizlediniz mi?
Mermerleri kuruladınız mı?
Kaplama alanını temizlediniz mi?

Evet

Hayır

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 VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.
1.

Mekanik sistemde mermerler …………………. kaplanır.

2.

Kenetler yüzeye ………….. tutturulur.

3.

Strafor mermerlerin altına ……….. ve …………… yerleĢtirilir.

4.

Kaplamadan önce ……………… hazırlanır.

5.

Projeye göre delik yerleri …………………. .

6.

Delikler …………. …………… göre delinir.

7.

Kenetlerin ucunda ………….. vardır.

8.

Raylardan önce ray …………….. …………… yerleĢtirilir.

9.

Raylar birbirine ………….. yerleĢtirilmelidir.

10.

Alt sıradaki mermerin altına ………… konulmalıdır.

11.

Mermere pim delikleri …………… delinmelidir.

12.

Pim deliği çapları ………. ……… uygun olmalıdır.

13.

Mermerin görünen yüzeyleri ………….. .

14.

Mermer plakalar ölçüye uygun olarak ……………. .

15.

Rayların üzerine projeye göre ……….. ……….. monte edilmelidir.

16.

Kenetlerin bağlantı kısımları ……….. harcı ile kaplanmalıdır.

17.

Derzin içine mermere uygun ……… katılmalıdır.

18.

Derz dolgunun rengi ………. güzelliliği bozmamalıdır.

19.

Derz dolgu uygulandıktan ………. dakika sonra silinmelidir.

20.

Derz dolgu ………….. …………. silinmelidir.

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
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
AMAÇ
Zemin ve cephe yüzeylere yapıĢtırma harcı kullanarak kaplama yapabileceksiniz.

ARAġTIRMA


Bulunduğunuz yerdeki iĢletmelerde veya çevrede harçlı sistem kaplama
iĢlemlerini inceleyiniz.

2. HARÇLI SĠSTEM KAPLAMA ĠġLEMĠ
Harçlı sistem kaplama, yapıĢtırma harçları kullanarak yapılan iĢlemlerdir. YapıĢtırma
harcı olarak çimento harcı, fayans yapıĢtırma harçları kullanılmaktadır. Oldukça yaygın
olarak kullanılan bir sistemdir.

Resim 2.1: Mermer kaplama uygulamaları

2.1. Zemin Kontrolü Yapmak
Binanın yapımı aĢamasında zeminde meydana gelen hatalar kontrol edilir. Bu hataları
çukurluk ve yükseklik ve kod bozuklukları olarak sıralamak mümkündür.
Kontrollerde zemine su terazisi kullanarak ip çekilmelidir. Çekilen bu iplere göre
yüzey bozuklukları tespit edilir. Düzeltme iĢleminde gerekirse yüzeye tesviye betonu
atılmalıdır. Yüzey seviyesi mastarla ayarlanmalıdır (Resim 2.2).

Resim 2.2: Terazi noktasının belirlenmesi ve iĢaretlerin alt tarafa taĢınması
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2.2. Zemini Su Terazisine Göre Hazırlama
Zemin su terazisine göre kontrol edilmelidir. Zemindeki bozukluklar dikkate alınarak
ip çekilmeli veya iĢaretleme yapılmalıdır. DüĢük olan noktalara dolgu yapılmalıdır. Yüksek
noktaları ise kazınmalı veya kırılmalıdır. Yüzey çok bozuksa tesviye betonu atılmalıdır
(Resim 2.3). Yüzeydeki pislikler veya inĢaat artıkları temizlenmelidir.

Resim 2.3: Tesviye betonun atılması

2.3. Cephe Yüzeyi Temizliği
Kaplanacak cephenin yüzeyi pislik varsa temizlenmelidir. Yüzeyde nemden dolayı
oluĢan küf vb. oluĢumlar da temizlenmeli, kabarıklıklar kazınmalıdır. Yüzeye ip çekilerek
brövesi alınmalıdır. AĢırı çukur veya oyuklar varsa doldurulmalıdır. Yüzey pürüzsüz ise
yüzey kazınarak veya darbe ile yüzeye izler yapılarak harcın yapıĢması sağlanır.

2.4. Harç Hazırlama
Mermer kaplamada fayans yapıĢtırıcı veya çimento harcı kullanılır. Kullanılacak yere
veya alana göre seçilmelidir. Fayans yapıĢtırıcılar suyla karıĢtırılarak kullanılır. Fayans
yapıĢtırıcı harcı macun kıvamında olmalıdır. Piyasada harç olarak fayans yapıĢtırıcılar
satılmaktadır. Fayans harçları kuvvetli yapıĢtırıcılardır ve daha çabuk donar. Çimento harcı
fayans yapıĢtırıcı harcına göre daha geç donmaktadır.
Çimento harcı, ince kumla çimento karıĢımından oluĢur. Ġnce kumla çimento
karıĢtırılır ve suyla macun kıvamında hazırlanır. Çimento harcı kullanıldığı zaman
mermerlere kanca atılmasında fayda vardır. Kanca mermerin düĢmesini engellemektedir.
Çimento harcı elde hazırlanabildiği gibi, harç karma makinesiyle de hazırlanabilmektedir
(Resim 2.4).

Resim 2.4: Çimento harcının karılması
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2.5. Kaplama ĠĢlemini Yapma
Harçlı sistem kaplamada kullanacağınız harç macun kıvamında olmalıdır. Harcın daha
çabuk donması için bu gereklidir. Daha sulu hazırlanan harçlar mermeri tutmada
zorlanmaktadır. Kaplamaya baĢlamadan önce kaplanacak yüzey nemlendirilmelidir.
Nemlendirilen yüzeye harç uygulanmalıdır (Resim 2.5, 2.6).

Resim 2.5: Cephenin nemlendirilmesi

Kaplama yapılacak yüzeye harç tatbik edilir. Mermerler bu zemin üzerine yerleĢtirilir.
Gerekirse mermerler kancalarla tutturulmalıdır. DöĢemeye alt köĢeden baĢlanır. Mermerler
arasına plastik mastar konularak derz boĢlukları oluĢturulur. Mermer plakalara aynı seviyede
yapıĢmasını sağlamak için plastik tokmakla vurulur. Tokmakla vururken mermerlerin
kırılmamasına ve duvarla arasında hava boĢluğu kalmamasına dikkat edilir.

Resim 2.6: Harcın yüzeye uygulanması

Yer kaplaması yapılırken kenarlar düzeltilir. Kenarlara kılavuzluk etmesi için akıntı ve
kot yüksekliği hesap edilerek ip çekilir. Ġlk sıra mermer kenarlara döĢenir. Mermer aralarına
plastik mastar koyarak derz boĢluklarını oluĢturulur. Mermerlerin üzerine tokmakla vurarak
yerleĢtirilir ve hava boĢlukları giderilir. Mermer duvar kenarından döĢemeye baĢlanılır.
YerleĢtirilen mermer üzerine basılmamalıdır. YapıĢtırıcı donma süresince döĢeme alanı
korumaya alınır. Bunun için koruma Ģeridi çekilir ve uyarı levhaları konulur (Resim 2.7).
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Resim 2.7: Zemine harcın atılması

2.6. Derz Dolgu ve Temizliğinin Yapılması
Derz dolgu mermerle uygun renkte olmalıdır (Resim 2.8). BoĢluklar derz dolgu
uygulamasından 20-30 dakika sonra nemli süngerle silinmelidir. Daha sonra da kuru bezle
kurulanmalıdır. Derz dolgu uygulaması ve temizliği bu modülde mekanik sistemle kaplama
yapma konusunda verilmiĢtir.

Resim 2.8: Zemin kaplama
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Harçlı cephe ve yer kaplama hazırlığı için aĢağıdaki uygulamaları yapınız.
ĠĢlem Basamakları
 Zeminin kontrolünü yapınız.
 Zeminin brövesini (su terazisine göre
ip çekmek) alınız.
 Tesviye betonu atınız.
 Cephe yüzeyi temizliği yapınız.
 Cephe yüzeyini pürüzlendiriniz.
 Cephe yüzeyini nemlendiriniz.
 YapıĢtırıcıyı ve kaplanacak mermeri
hazırlayınız.














Öneriler
Zemini su terazisine göre kontrol ediniz.
AĢırı çukurları ve yükseltileri tespit ediniz.
Su terazisini mutlaka kullanınız.
Ġpleri biraz yukarıdan çekiniz.
Ġhtiyaç varsa tesviye betonu atınız.
Mutlaka bröve iplerine uyunuz.
Mastar kullanınız.
Yüzeylerdeki yabancı maddeleri
temizleyiniz.
Çekiç veya pürüzlendirme tarağı
kullanınız.
Su serperek nemlendiriniz.
Mermerleri kaplama alanına taĢıyınız.
YapıĢtırıcıyı macun kıvamında karınız.

KONTROL LĠSTESĠ
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) iĢareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Değerlendirme Ölçütleri
Kaplama alanını projelendirdiniz mi?
Duvarı temizlediniz mi?
Duvarın brövesini aldınız mı?
Mermerleri taĢıdınız mı?
Mala ve diğer araçları hazırladınız mı?
Harcı macun kıvamında kardınız mı?
Duvarı nemlendirdiniz mi?

Evet

Hayır

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 VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.
1.

Zemin ……………… önce kontrol edilmelidir.

2.

Zemindeki bozukluklar …………………… .

3.

Düzgün olmayan zemin için gerekirse ………… betonu atılmalıdır.

4.

Zeminin veya cephenin ……………. alınmalıdır.

5.

Zemine döĢeme yaparken …………… kullanılmalıdır.

6.

Karılan harç …………….. kullanılmalıdır.

7.

Kaplamadan önce yüzey ……………….. .

8.

Zemin kaplamada ilk sıra ……….. kenarından baĢlayarak döĢenmelidir.

9.

Mermerlerin üzerine tokmakla vurularak ………….. ……….. alınır.

10.

Zemine döĢenen mermerlerin ………….. basılmamalıdır.

11.

Cepheye döĢenen mermerler düĢmemesi için ………. tutturulmalıdır.

12.

Derz boĢlukları için plastik …………….. kullanılmalıdır.

13.

Kaplamada …….. …….. veya ………….. harcı kullanılır.

14.

Brövesi alınırken …………. ………….. kullanılmalıdır.

15.

Bir saat sonra …….. …….. silinmelidir.

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 “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDĠRME
MODÜL DEĞERLENDĠRME
2.70 x 3 m boyutlarındaki duvarı 1 m yüksekliğinde ve 3 x 3 m boyutlarındaki zemini
30,5x30,5x1 cm ebatlarındaki mermer fayansla kaplamak için aĢağıdaki uygulamaları
yapınız.
ĠĢlem Basamakları
 Zeminin kontrolünü yapınız.
 Zeminin brövesini (su terazisine göre
ip çekmek) alınız.
 Tesviye betonu atınız.
 Cephe yüzeyi temizliği yapınız.
 Cephe yüzeyini pürüzlendiriniz.
 Cephe yüzeyini nemlendiriniz.
 YapıĢtırıcıyı ve kaplanacak mermeri
hazırlayınız.
 Yüzeye yapıĢtırıcı uygulayınız.
 Mermer plakayı yapıĢtırınız.



















Öneriler
Zemini su terazisine göre kontrol ediniz.
AĢırı çukurları ve yükseltileri tespit ediniz.
Su terazisini mutlaka kullanınız.
Ġpleri biraz yukarıdan çekiniz.
Ġhtiyaç varsa tesviye betonu atınız.
Mutlaka bröve iplerine uyunuz.
Mastar kullanınız.
Yüzeylerdeki yabancı maddeleri
temizleyiniz.
Çekiç veya pürüzlendirme tarağı
kullanınız.
Su serperek nemlendiriniz.
Mermerleri kaplama alanına taĢıyınız.
YapıĢtırıcıyı macun kıvamında karınız.
Mala yardımıyla yüzeye uygulayınız.
Yeterli miktarda yapıĢtırıcı uygulayınız.
Cepheye tabandan baĢlayarak döĢeyiniz.
Zeminde duvar kenarından baĢlayınız.
Çekilen bröve ipine uyunuz.

 Derz dolgu öncesi hazırlık yapınız.

 Uygun renk seçiniz.

 Derz dolguyu uygun renkte
hazırlayınız.

 Önce katılacak boya miktarını belirleyiniz.
 Derz kıvamını katı olamayacak Ģekilde
ayarlayınız.

 Derz dolguyu uygulayınız.

 Derzi uygulamada plastik mala kullanınız.

 Derz dolgu uygulanan alanını
temizleyiniz.

 Derz artıklarını ıslak süngerle temizleyiniz.
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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.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Değerlendirme Ölçütleri
Kaplama alanını projelendirdiniz mi?
Duvarı temizlediniz mi?
Duvarın brövesini aldınız mı?
Mermerleri taĢıdınız mı?
Mala ve diğer araçları hazırladınız mı?
Harcı macun kıvamında kardınız mı?
Duvarı nemlendirdiniz mi?
Duvar tabanını tesviye ettiniz mi?
Projeye göre mermer plakaları yerleĢtirdiniz mi?
Mermer aralarına plastik mastar koydunuz mu?
Plastik tokmakla mermerleri yerleĢtirdiniz mi?
Derz dolgusunu attınız mı?
Plakaların üst kenarlarına derz yaptınız mı?
Derz dolgu artıklarını sildiniz mi?
Zemini temizlediniz mi?
Gerekiyorsa zemine tesviye betonu attınız mı?
Zeminin brövesini aldınız mı?
Duvar kenarına kılavuz mermerleri yerleĢtirdiniz mi?
Aralarına mastar koydunuz mu?
Diğer plakaları döĢediniz mi?
Plakaların altında oluĢabilecek boĢlukları tokmakla aldınız mı?
Derz dolguyu uygun renk katarak hazırladınız mı?
Derz dolguyu uyguladınız mı?
Derz dolgu artıklarını ıslak süngerle sildiniz mi?

Evet

Hayır

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 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.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

yapıĢtırılmadan
dübelle
izolasyon – destek
proje
iĢaretlenir
dübel çapına
pimler
bağlantı elemanları
paralel
dayama
projeye
pim çaplarına
parlatılmalıdır
ebatlanmalıdır
bağlantı elemanları
yapıĢtırma
boya
estetik
20 – 30
ıslak süngerle

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

kaplanmadan
düzeltilmelidir
tesviye
brövesi
mastar
hemen
temizlenmelidir
duvar
hava boĢlukları
üzerine
kanca
mastar
fayans yapıĢtırıcı çimento
su terazisi
derz dolgu
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