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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Yapılarda mekân duvarların kaplanması ahşap binalar ile gündeme gelmiş, ahşap
iskeletten oluşan yapı ve ara bölmeler yine ahşap malzemelerle kaplanarak mekânlar
oluşturulmuştur. Zamanla betonarme binalarda gerek ahşap mekânlara özlem gerek
izolasyon nedeniyle ya da zengin ve dekoratif bir görünüm elde etmek amacıyla mekân
duvarları ahşap lambrilerle kaplanmıştır.
Ahşap malzemenin gerek uygulama maliyeti gerek bakım maliyeti insanları maliyeti
ucuz malzeme arayışına yöneltmiştir. Teknolojik gelişmelere bağlı olarak klasik yapı
kaplama malzemesi olan ahşaba alternatif suni kaplama malzemeleri geliştirilmiştir. Ahşap
görünümlü pek çok ürün günümüzde piyasada kullanıma hazır hâlde bulunmaktadır. PVC
kaplama malzemeleri de bunlardan biridir. Hem iç hem de dış cephede kullanılan değişik
renk ve formda PVC kaplama malzemeleri ile kaplama yapma işçilik ve ham madde maliyet
yükü açısından işi ciddi oranda hafifletmiştir.
PVC kaplama elemanlarının ahşap ürünler gibi ön hazırlık, montaj sonrası üst yüzey
ve devamında bakım işlemleri yoktur. Kaplama uygulaması yapmaya ve kullanmaya hazır
hâlde piyasada bulunur.
Yalnız ahşap malzemeler uzun ömürlü olması, iyi yalıtım sağlaması, sıcak görünümlü
olması, atıkları ile doğaya ve canlılara zarar vermemesi açısından PVC kaplama
malzemelerine karşı tercih sebebidir.
PVC kaplama ile ahşap kaplama aşağı yukarı aynı teknikle ve aynı amaçlarla
yapılmaktadır. PVC kaplama yapma ile ilgili bilgileri modül içinde örnek uygulama
resimleri ile birlikte bulabilirsiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ-1
AMAÇ
Gerekli ortam sağlandığında PVC kaplama yapılacak yüzeyi kuralına göre
hazırlayabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Evinizde ve çevrenizde bulunan PVC kaplama işleri yapan işletmeleri gezerek
PVC kaplama yapılmadan önce duvara uygulanan işlemler hakkında bilgi
edinip edindiğiniz bu bilgiyi sınıfta arkadaşlarınızla ve öğretmeninizle
paylaşınız.

1. KAPLAMA YAPILACAK YÜZEYİ
HAZIRLAMA
PVC kaplama yapılacak yüzeyde kaplama sonrası duvar yüzeyinde doğabilecek
hasarların tadilatına olanak tanımayacağından PVC kaplama yapılmadan kaplama alanındaki
mevcut hasarların giderilmesi ve sonradan doğabilecek aksaklıkların önlenmesi
gerekmektedir. Aksi hâlde aksaklığın giderilmesi için PVC kaplamanın sökülmesi gerekir.
PVC kaplama yapıldıktan sonra yapılan kaplama arkasında kalan tadilat işleri PVC
kaplamanın sökülmesini gerektirmekte, bu işlem PVC kaplama elemanlarının bozulmasına
neden olmaktadır. PVC kaplama elemanlarının bir kısmı veya tamamı basit bir tadilat sonrası
kullanılamayacak duruma gelmektedir. Bu da hem zaman hem de ekonomik kayıplara neden
olmaktadır.
PVC kaplama yapılacak alan incelenerek hasar tespiti yapılmalı, görünen hasarlar
dışında duvarda su kaçaklarına bağlı bozulmalar da varsa sebebi araştırılıp çözülmelidir.
PVC kaplama ayıpları örten bir paravan şeklinde algılanmamalıdır.
PVC kaplama mekânlarda izolasyon ve estetik açıdan bir sıcaklık sağlaması dışında
yapı elemanı olan duvarı da korumaktadır.
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1.1. PVC Kaplama
1.1.1. Tanımı
Yapılarda iç veya dış yüzeylere yalıtım ve estetik görünüm sağlama amacıyla PVC
içerikli levhalar giydirilmesine PVC kaplama denir.

1.1.2. Çeşitleri
PVC kaplama iç ve dış mekân kaplaması şeklinde genel olarak iki ana bölümde
incelenmektedir. İki ana bölümde incelenmesindeki ana neden iç ve dış mekânlardaki
malzemelerin maruz olduğu yıpratıcı etkilerdir. İç ve dış mekânlarda kullanılacak PVC
malzemeleri şekil ve dayanıklılık itibari ile birbirinden farklılık gösterir. İç mekânlarda PVC
kaplamaları ise tavan, duvar ve yer kaplamaları şeklinde üç gurupta incelenir. İç kaplama
malzemeleri kullanılacak yere göre değişik şekil ve dayanımda üretilir. Bu özel üretime ana
etken farklı aşınma ve darbe etkisidir.

1.1.3. Özellikleri
PVC kaplamaların özellikleri aşağıda sıralanmıştır:

Çevre koşullarından gelecek zararlı etkilere ve aşınmalara dayanıklıdır.

Son derece hijyeniktir, üzerinde bakteri barındırmaz.

Zengin renk ve model seçimine sahiptir.

Uygulaması kolay ve hızlı, temizliği pratik ve ekonomiktir.

Çevrecidir, yeniden işlenebilir ve yeni zemin kaplamalarının üretiminde
kullanılabilir.

Hafiftir ve uzun süre bakım gerektirmez.

1.1.4. PVC Kaplama Yüzeyi Hazırlama
PVC kaplama alanı aşağıda konu başlıkları hâlinde verilen işlemler doğrultusunda
hazırlanır.

1.1.4.1. Yüzey Teşhisi
Aşağıda dış cephe duvarı kiriş altına kadar PVC kaplama yapılacak mutfağı
görmektesiniz. Duvar yüzeyini incelediğimizde sağdaki duvarın zeminden çektiği nemin
önünde eşya olduğu için kurumadığı boyada dökülmeler olduğu, sol yanda ise mutfak pis su
tahliye borusu üzerindeki sıvanın boruyu kontrol etmek amacı ile kırıldığı ve öylece
bırakıldığını bunun dışında duvarda herhangi bir hasarın bulunmadığı görülmektedir.
Tadilat dışında, pencere önünde kalorifer radyatörü ile duvar yüzeyindeki borular,
elektrik tesisat buat ve prizler, pencere boşluğu ve denizlik dikkate alınması gereken
unsurlardır.

4

Resim 1.1: PVC kaplama yapılacak yüzey

Resim 1.2: Pervaz çakılı ve boyası dökülmüş PVC kaplama alanı

1.1.4.2. Temizlik
PVC kaplama arkasında kalan duvar yüzeyindeki dökülen boya ve benzeri atıklar ile
varsa gereksiz çıkıntıların (çivi, vida, aksesuar, pervaz, süpürgelik vb.) kaplama işleminde
sıkıntı yaratmaması için sökülüp kazınarak ortadan kaldırılması gerekmektedir. Yüzeye nem
veya rutubete karşı yalıtım yapılmalı, boyasız yüzeyler kireç veya plastik özellikli boyalarla
boyanmalıdır.

5



Lambri yapılacak yeri temizleme

İşlem basamakları:





Boyası dökülmüş duvar yüzeyi spatula ile kazınarak temizlenir.
Zemindeki ahşap süpürgeliği sökülür.
Çalışma alanındaki atıklar kaldırılarak zemin temizlenir.
Duvarda yalıtım ve boya tadilatı yapılır.

Resim 1.3: Süpürgelik çakılı ve boyası dökülmüş PVC kaplama alanı

Resim 1.4: Süpürgeliği sökülmüş, boyanmış PVC kaplama alanı

1.1.4.3. Sıva Tadilatı Yapma
PVC kaplama alanında tadilatı yapılması gereken aksaklıkların yukarıda anlattığımız
nedenlerden ötürü giderilmesi gerekmektedir. İncelediğimiz kaplama alanında hafiften su
sızdırıp nem yapması nedeniyle sıva kırılarak pis su borusu açığa çıkarılarak tadilatı
yapılmış, tadilat sonunda su sızdırmadığı tespit edilmiştir.


İşlem basamakları:

Sıva kırılarak açığa çıkarılan pis su borusunu kapamak için çalışma alanı
temizlenip su ile nemlendirilir.

Yeterli miktarda sıva tamirat harcı veya beyaz çimento harcı hazırlanır.
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Resim 1.5: Tadilat alanının ıslatılması

Resim 1.6: Tadilat harcı hazırlama




Boru boşluğunu kabaca doldurunuz.
Doldurulan harç biraz çektikten sonra yüzey tamamen harçla doldurulup
düzeltilir.

Resim 1.7: Tadilat alanı kaba sıva yapma
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Resim 1.8: Harçla doldurulup düzeltilen tadilat alanı



Harç kuruduktan sonra tadilat alanını yalıtım ve boya ile kapatılır.

Resim 1.9: PVC kaplama yapmaya hazırlanmış yüzey

1.1.4.4. Kot Alma
PVC kaplamada kot alma, kaplama yüzeyinin düşey ve yatay yönde doğrusallığın
sağlanması işlemidir. PVC kaplama yüzey düzgünlüğünün sağlanması için PVC kaplama
alanı içindeki çıkıntıların, duvar sıvasındaki bozuklukların dikkate alınarak kaplama alt
karkas kalınlıkları tespit edilir. Karkas kalınlığı en az ortadan kaldırılamayan çıkıntı
yüksekliği kadar olmalıdır. Bu ölçü maliyet nedeniyle 5 cm’yi geçmez. Kod alma işlemi
duvar sıva ile düzeltilerek yapılma yerine bazı yerlerde ahşap karkasların altı beslenerek bazı
yerlerde ise karkas kalınlığı inceltilerek (sağlamlık düşünülerek en az 1,3 cm) kot dengesi
sağlanır.
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PVC kaplama, kalorifer borusu üzerini örterek geçeceğinden duvar yüzeyinden
kalorifer borusunun en çıkıntılı kısmı 3,5 cm olduğu tespit edilerek karkas kalınlığının 3,5
cm olarak hazırlanması kararlaştırılır.

Resim 1.10: Duvar dışındaki tesisat boruları

Resim 1.11: Karkasların düşey yönde kontrolü

1.2. PVC Kaplama Elemanları
1.2.1. Tanımı
PVC kaplama malzemelerini taşıyan alt karkas, yüzey kaplama malzemesi ile köşe
dönüş ve bitiş kapama malzemelerinin tamamı PVC kaplama elemanları olarak ele
alınmaktadır.

1.2.2. Çeşitleri
PVC kaplama elemanları uygulama sırasına göre çeşitleri verilmiştir.

1.2.2.1. Taşıyıcı Karkaslar
Duvara bağlanarak PVC kaplama elemanlarının üzerine bağlanmasına olanak
sağlayan, 2x3, 2x4 ve 2x5cm kesitindeki 2 ve 3. sınıf ahşap malzemelerdir. Ahşap
malzemenin yanı sıra özel olarak üretilmiş metal ve plastik malzemelerde kullanılmaktadır.
Yalıtım malzemesinin duvar üzerindeki çıkıntıdan ötürü lambri yüzey düzgünlüğünün
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bozulmasını engellemek için karkas çıtası kalınlığı yalıtım malzemesi kalınlığından 3-4 mm
daha kalın olmalıdır.

Resim 1.12: Ahşap PVC kaplama karkasları

1.2.2.2. Yalıtım Malzemeleri
Poliüretan köpük çeşitleri ve cam elyafı PVC kaplamaları imalatında kullanılan
yalıtım malzemeleridir.

Resim 1.13: PVC kaplama arkasında kullanılan yalıtım malzemeleri

1.2.2.3. PVC Lambri
Farklı renklerde üretilen lambri profilleri, estetik bir görünüm sağlar. Lambri profilleri
üç farklı ende; 100 mm’lik özel form, 125 mm ve 200 mm ölçülerinde üretilmektedir. Su ve
rutubetten etkilenmeyen yapısı, kolayca temizlenebilmesi ve montaj kolaylığı, PVC lambri
profillerinin sağladığı avantajlardandır.
Mekânlarda ahşabın nostaljik sıcaklığını yaşatmak için değişik renk ve desenlerde
lamine kaplı lambriler kullanılmaktadır.

Resim 1.14: Fugasız lambri

10

Resim 1.15: Fugalı lambri

Resim 1.16: Fugasız lamine kaplı lambri

Resim 1.17: Fugalı lamine kaplı lambri

1.2.2.4. Köşe Dönüş Profilleri
Kaplama alanında iç ve dışbükey dönüşlerin kolayca yapılmasına ve düzgün bir geçiş
elde edilmesine olanak sağlar. Lambri tahtaları döşenmeden köşe dönüş profilleri uygun
boyda kesilerek yerlerine monte edilir. Köşelerde lambri kenarı köşe profillerindeki “U”
kanallarının içinde yerleştirilerek lambri montajı yapılır. Genelde beyaz renkli, bunun
dışında ahşap desenli PVC kaplı olarak üretilir.

Resim 1.18: İç köşe U profili
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Resim 1.19: Dış köşe U profili

1.2.2.5. Kenar Kapama Profilleri
Lambri bitişlerindeki açıklıkları kapayarak çirkin görüntüyü ortadan kaldırmak için
üretilmiş profillerdir. “U” ve “L” kesitli profiller lambrinin çerçeve içine alınmış düzgün
kenar bitişli görüntü alınmasına olanak sağlar. “U” profilleri lambri döşenmeden, “L”
profilleri ise lambri döşendikten sonra yerine monte edilir. Genelde beyaz renkli, bunun
dışında ahşap desenli PVC kaplı olarak üretilir.

Resim 1.20: L kenar kaplama profili

Resim 1.21: U kenar kapama profili
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1.2.2.6. Pervaz ve Süpürgelikler
Pervaz, lambrilerin üst ve yan bitiş noktalarındaki açıklıkları kapamak, düzgün ve
fonksiyonel bir bitiş sağlamak amacıyla üretilmiş profillerdir.
Taç pervaz, lambri üst pervazı daha zengin görüntü sağlayabilmek için taç şeklinde de
üretilmiştir. Lambri kaplaması yapılmadan önce uygun yükseklikte ve yere paralel monte
edilir. Genelde beyaz renkli, bunun dışında ahşap desenli PVC kaplı olarak üretilir.

Resim 1.22: PVC kaplama üst U kanallı taç pervaz

Pencere ve kapı boşluğu pervazı, lambri kaplaması yapıldıktan sonra kapı ve pencere
boşluklarında lambri yüzeyi ile doğrama kasası arasındaki boşluğu kapamak için “L” kesitli
üretilmiştir. Lambri yüzeyine bindirilerek monte edilir. Genelde beyaz renkli, bunun dışında
ahşap desenli PVC kaplı olarak üretilir.

Resim 1.23: PVC kaplama doğrama kenar pervazı

Lambri alt bitişi 7-10 cm genişliğindeki süpürgelik ile yapılır. Süpürgelikler genelde
lambri döşendikten sonra lambri üzerine bağlanır. Süpürgelikler lambri kaplamanın
korunmasına yönelik, beyaz ve ahşap desenli üretilir.

Resim 1.24: PVC kaplama alt pervazı (süpürgelik)
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1.2.2.7. Bağlama Araç ve Gereçleri
PVC kaplama elemanları karkaslar üzerine tel zımba, başlı tel çiviler veya vidalar ile
bağlanır. Tel zımba, çivi ve vida boy ölçüleri çakılacak elemanın kalınlığına göre değişir.

Resim 1.25: PVC lambri bağlama araç ve gereçleri (zımba makinesi çeşitleri)

1.3. PVC Kaplama Konstrüksiyonu
PVC kaplama konstrüksiyonu dış cephe, iç cephe ve tavan kaplamalarından
oluşmaktadır.

1.3.1. Dış Cephe
Yalı baskı tekniği kullanılarak dış cephe kaplamaları yapılmaktadır. Dış cephelerde
kullanılacak olan karkas alt malzemelerin, hava şartlarından etkilenmeyen, paslanmaz ve
metal içerikli olmasına dikkat edilmelidir.
Uygulamada dış cephede kullanılan kaplama malzemesi siding adıyla anılmaktadır.
Siding üretim ve imalat yapan firmaların adıyla piyasada yerini almıştır.
Kaplama yapılacak yere uygun yükseklikte ve güvenle çalışılabilecek iskele
kurulduktan sonra zemin mastar kotu tespit edilerek uygulamaya aşağıdan başlanır. Alt
karkas malzeme kullanılacak olan yalıtım gereçlerine göre 50 cm ara ile aşağıdan yukarıya
doğru ızgara şeklinde duvar yüzeyine dübellenerek bağlanır. Izgara aralarına yalıtım
malzemesi konduktan sonra PVC kaplama malzemesi yatay yönde aşağıdan başlanmak
suretiyle yukarı yöne doğru döşenerek zımba telli, başlı çivi veya vidalama suretiyle
sabitlenir. Pencere, diğer boşluk kenarları ile saçaklar kapama ve alın profilleriyle kapatılır.
Açık yerlere su girmemesi amacıyla kuru ve temiz bir şekilde silikon çekilerek kaplama
işlemi tamamlanır.
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Resim 1.26: Siding kaplama yapılmış dış cephe görünüşü

1.3.2. İç Cephe
Bina iç cephelerinde duvar ve zemin kaplamaları PVC esaslı malzemelerle
yapılabilmektedir. Duvar yüzeylerinde lambri, zeminlerde rulo levhalar kullanılmaktadır.
Duvar ve tavan yüzeyleri için sağladığı avantajlar sebebiyle PVC esaslı lambriler
kaplama malzemesi olarak sıkça kullanılmaya başlamıştır. Piyasada düz ve değişik desenli
modelleri bulunmaktadır.

Resim 1.27: İç cephede kullanılan lambri örnekleri

Zeminlerde rulo hâlinde bulunan PVC kaplama malzemeleri düzgün bir zemin üzerine
yapı kimyasalları ile yapıştırılmak suretiyle kullanılmaktadır.
PVC zemin kaplamaları:


Homojen PVC zemin kaplama malzemeleri
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Genel mekânlar için homojen PVC zemin kaplama malzemeleri
Özel mekânlar için iletken (conductive) homojen PVC zemin kaplama
malzemeleri



Heterojen PVC zemin kaplama malzemeleri

Kompakt yapıda heterojen PVC zemin kaplama malzemeleri

Akustik yapıda heterojen PVC zemin kaplama malzemeleri
olarak ana gruplara ayrılabilir.

Resim 1.28: Vinil (PVC kaplama) örnekleri

1.3.3. Tavan
Banyo, teras gibi ıslak hacimlerde tavan kaplaması olarak PVC lambri kaplamalar
kullanılmaktadır. Alt karkas olarak paslanmaz, galvanizli U,C,T,L özel profiller ve aparatları
kullanılmaktadır.

Resim 1.29: Lambri tavan kaplaması
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1.4. Yalıtım Yapılması
Özellikle dış cephe PVC kaplamalarda, yalıtım yapılması gereklidir. PVC
kaplamaların alt karkasları arasında poliüretan köpük ve cam elyafı kullanılarak yalıtım
yapılmaktadır. Döşenen cam yünü türü malzemeler zamanla aşağıya doğru yığılmakta ve
kaplama malzemesinin şeklinin bozulmasına sebep olmaktadır. Bu nedenle yalıtım
malzemelerinin duvarlara dübelle mutlaka tutturulması gereklidir.

Resim 1.30: Dış cephe yalıtım uygulama örnekleri
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UYGULAMA FAALİYETİ

UYGULAMA FAALİYETİ
150x200 cm ebadında duvar yüzeyini PVC kaplama yapmak üzere hazırlayınız.







İşlem Basamakları
Öneriler
Gerekli araç gereci çalışma alanına getiriniz.  Temiz ve itinalı olarak çalışınız, iş
Lambri yapılacak alanı temizleyiniz.
kıyafetinizi giyiniz.
PVC kaplanacak yüzeyden kot belirleyiniz.  Gerekli güvenlik önlemlerini alınız,
Gerekli yerlere sıva tadilatı yapınız.
zamanı ve malzemeyi iyi kullanınız.
İşi biten araç gereci kaldırarak alanı PVC
 Kaplama yapılacak yüzeydeki
kaplama için hazırlayınız.
onarımları yaparak boyayınız.
 Nemli ve rutubetli yerlerdeki
tamirattan sonra yalıtım malzemesini
yüzeye uygulayınız.
 Çalışma alanını temizleyerek
kaplamaya hazır hâle getiriniz.
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KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri

Evet

1.

Gerekli araç gereci çalışma alanına getirdiniz mi?

2.

Lambri yapılacak alanı temizlediniz mi?

3.

PVC kaplanacak yüzeyden kot belirlediniz mi?

4.

Gerekli yerlere sıva tadilatı yaptınız mı?

5.

İşi biten araç gereci kaldırarak alanı PVC kaplama için hazırladınız mı?

Hayır

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki 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 DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

“PVC kaplama yüzey düzgünlüğünün sağlanması için PVC kaplama alanı içindeki
çıkıntıların, duvar sıvasındaki bozuklukların dikkate alınarak kaplama alt karkas
kalınlıkları tespit edilir. Karkas kalınlığı en az ortadan kaldırılamayan çıkıntı
yüksekliği kadar olmalıdır. Bu ölçü maliyet nedeniyle …………’yi geçmez.”
cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A)
15 cm
B)
12 cm
C)
10 cm
D)
5 cm

2.

“PVC kaplama mekânlarda ……… ve ……..açıdan bir sıcaklık sağlaması dışında yapı
elemanı olan duvarı da korumaktadır.” cümlesinde boş bırakılan yerlere sırayla
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A)
Dekorasyon – kaplama
B)
Güzellik – estetik
C)
İzolasyon – estetik
D)
Kaplama – dekorasyon

3.

“PVC kaplamada kot alma; kaplama yüzeyinin ……….. ve …….. yönde doğrusallığın
sağlanması işlemidir.” cümlesinde boş bırakılan yerlere sırayla aşağıdakilerden
hangisi gelmelidir?
A)
Alt ve üst
B)
Düşey ve yatay
C)
Ana ve ara
D)
Genel ve özel

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış 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 FAALİYETİ–2
ÖĞRENME FAALİYETİ - 2
AMAÇ
Gerekli ortam hazırlandığında PVC kaplama elemanlarını hazırlayıp montajını
kuralına göre yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Çevrenizde PVC kaplama işleri yapan iş yerlerini gezerek PVC kaplama
elemanları ile PVC kaplama yapma hakkında bilgi edininiz. Edindiğiniz bu
bilgileri sınıf ortamında arkadaşlarınıza sununuz.

2. PVC KAPLAMA ELEMANLARINI
HAZIRLAMA VE MONTAJI
2.1. PVC Kaplama Elemanlarını Hazırlama Kuralları












PVC kaplama alanı iyi analiz edilerek uygun malzeme seçimi yapılmalıdır.
PVC kaplama karkas kalınlığı izolasyon malzemesi kalınlığından 3-4 mm fazla
olmalıdır.
Karkaslar lambri boyuna dik gelecek şekilde döşenmelidir.
Karkas araları yalıtım malzemesi ölçüleri de dikkate alınarak 50-60 cm ara ile
döşenmelidir.
Karkaslar duvara dübel ve vida ile sağlamca tutturulmalıdır.
Lambri yüzey düzgünlüğü için karkaslar arasında düşey ve yatay doğrusallık
sağlanmalıdır.
PVC kaplamaya başlamadan kenar ve köşe ‘U’ profilleri terazi ve şakulünde
yerine bağlanmalıdır.
PVC lambri boyları iki “U” profil iç ara boşluğundan en fazla 0,5 cm daha kısa
olmalıdır.
PVC kaplamaya göz önünde olan geniş duvarın düz (kertmesiz) köşesinden
başlanmalıdır.
PVC lambriler karkaslara sağlamca bağlanmalıdır.
PVC lambri erkek kinişi dişi kinişe tam olarak oturtulmalıdır.
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PVC kaplama altında kalacak elektrik dağıtıcı kapakları, priz ve anahtarlar, su
tesisat vana ve musluklar gibi elemanlar kaplama yüzeyine alınmalı veya ileride
müdahaleye olanak verecek şekilde kapaklı yapılmalıdır.
PVC kaplama açıklıkları uygun kaplama elemanları ile kapatılmalıdır.

2.2. PVC Kaplama Yapılması
PVC kaplama yapımı için PVC duvar kaplaması (lambri) konusu incelenecektir.
PVC Kaplama yapımı için aşağıdaki işlem basamakları takip edilir.


PVC kaplama malzeme seçimi yapma

PVC kaplama yapmaya hazırlanmış duvar analiz edilerek gerekli
malzeme seçimi yapılır.

Resim 2.1: PVC kaplama yapılacak alan



PVC kaplama alt karkaslarini monte etme

PVC kaplama araç ve gereçleri çalışma alanına getirilir.

Resim 2.2: PVC kaplama elemanları
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Lambri taşıyıcı karkasları uygun ölçüde keserek 30-40 cm ara ile 3,5 mm
matkap ile vida deliği delip 8 mm matkap ile delik ağzına havşa açılır.

Resim 2.3: Vida deliğinin delinmesi

Resim 2.4: Vida deliği ağzına havşa açma



Deliklerden beton çivisi geçirerek karkası yere paralel PVC kaplama üst
noktasına kaldırılarak çekiç ile çivilere vurup delik merkezlerinin duvara
çıkması sağlanır.
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Resim 2.5: Dübel delikleri için delik merkezlerinin duvarda işaretlenmesi



Darbeli breyiz ile 10 mm’lik dübel deliği delinip dübel deliğe çakılır.

Resim 2.6: Dübel deliklerinin delinmesi

Resim 2.7: Dübelin deliğe çakılması
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4X60 mm’lik vida ile karkas yerine vidalanır.

Resim 2.8: Vidaların dübele tutturulması

Resim 2.9: Karkasın duvara bağlanması



Karkas ara boşluğu metre ile ölçülerek veya yalıtım malzemesi araya
koyularak ikinci karkas vida delikleri markalanır.

Resim 2.10: Karkaslar arası mesafenin strafor kullanılarak tespiti

25



Yukarıdaki işlem sırasına göre karkas yerine vida ile bağlanır.

Resim 2.11: Dübel deliğinin delinmesi

Resim 2.12: Karkasın duvara bağlanması




Diğer karkaslar aynı sıra ve teknikle yerine bağlanır.

PVC Kaplama Yalıtım Malzemesini Yerleştirme

Yalıtım malzemeleri karkas aralarına yerleştirilip fazlalıkları kesilir.

Resim 2.13: Yalıtım malzemesi fazlalığını işaretlemek
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Resim 2.14: Yalıtım malzemesi fazlalığını kesmek



Elektrik buat, piriz ve fiş bölgelerinde yalıtım malzemesi yeterli
genişlikte kesilerek boşaltılır.

Resim 2.15: Yalıtım malzemesi arkasında kalan elektrik tesisatı buat ve prizleri

Resim 2.16: Yalıtım malzemesinde boşaltılmış elektrik tesisatı buat ve priz yerleri
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Karkas kot kontrolü yapma

PVC kaplama karkaslarının yüzey düzgünlüğü (kodunu) ve gerekli
doğrusallık (ip veya mastarla) kontrol edilip karkas altları doldurularak
sağlanır.

Resim 2.17: PVC kaplama karkaslarının yüzey kod kontrolü



Kenar kapama ‘U’ profillerini monte etme

Yan ve üst kapama profili boy ölçüsü metre ile ölçülerek tespit edilir.

Resim 2.18: Kenar “U” kapama profilleri ölçüleri alma



Yan ve üst kapama profili markalanıp kesilir.

Resim 2.19: U profili boyu markalama
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Resim 2.20: U profili boyu kesme



Yan ve üst kapama profili tekniğine uygun yerine montajı yapılır.

Resim 2.21: “U” profilinin karkasa bağlanması

Resim 2.22: Karkasa bağlanmış “U” profili
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“U” profillerinin lambrileri tutacağı düşünülerek karkas üzerine sağlamca
bağlanmalıdır.

Resim 2.23: Üst U profilinin karkasa bağlanması



PVC lambri profillerini monte etme

Lambri levhasını boy ölçüsü metre kullanılarak ve 0,5 cm pay verilerek
tespit edilir.

Lambri levhasını markalanıp kesilir.

Resim 2.24: PVC lambri boyunun işaretlenmesi

Resim 2.25: PVC lambri boyunun markalanması
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Resim 2.26: PVC lambri boyunun elde kesilmesi

Resim 2.27: PVC lambri boyunun makinede kesilmesi



Lambri levhası tekniğine uygun kenar “U” profillerine takılarak yerine
oturtulur.

Resim 2.28: PVC lambrinin “U” profiline takılması
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Resim 2.29: PVC lambrinin “U” profiline takılarak yerine oturtulması




Lambri kontrolü yapıldıktan sonra zımba teli ile karkas üzerine sağlamca
bağlanır.
Diğer lambrilerin aynı işlem sırası takip edilerek montajı yapılır.

Resim 2.30: PVC lambrinin yerine monte edilmesi




Pencere kenarındaki son kenar lambri ölçüsü ve kıvırma başlangıç
mesafesi ölçülerek tespit edilir.
Pencere kenar lambrisini kıvırabilmek için lambri arkası iki lambri
kalınlığı genişliğinde boydan boya kesilerek boşaltılır.

Resim 2.31: Pencere kenarı lambri boşluğu
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Resim 2.32: Kıvrılabilmesi için arkası boşaltılmış PVC lambri




PVC lambri saç kurutma makinesi ile ısıtılarak düzgün bir bombe ile 90
derece dönmesi sağlanır.
Hazırlanılan PVC lambri “U” kenar profilleri içerisine yerleştirilerek
monte edilir.

Resim 2.33: PVC lambrinin ısıtılarak kıvrılması

Resim 2.34: Kıvrılarak yerine takılmış lambri
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Resim 2.35: Radyatör üst boşluğunun kaplanması



Radyatör üzerindeki boşluk ölçülüp parça lambrilerden, lambri kesilerek
radyatör üst boşluğu kaplanır.

Resim 2.36: Yan boşluğu kaplanmış radyatör





Radyatör yan boşluğunu kapamak için pencere kenarına gelen ısıtılarak
kıvrılacak lambri erkek kinişin uç noktası karkas üzerine işaretlenir.
Geçme payı verilerek radyatör yan lambri parçasının fazlalığı kesilerek
yerine monte edilir.
Lambri profilinin yanaşmasını engelleyen denizlik yerleri lambri üzerinde
markalanıp kesilerek boşaltılır.

Resim 2.37: PVC lambri üzerinde denizliğin markalanması

34

Resim 2.38: Denizlik yeri kertilerek boşaltılmış PVC lambri



Yukarıdaki işlem basamaklarında olduğu gibi lambri kıvrılıp “U”
profillerindeki kanallara takılarak monte edilir.

Resim 2.39: Kertilmiş ve kıvrılmış PVC lambri

Resim 2.40: Kıvrılmış lambrinin yerine takılması
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Kıvrılmış profil yerine zımba ile bağlanır.

Resim 2.41: PVC lambrinin zımba teli ile bağlanması



Diğer sıra lambrilerin boyları kesilerek tekniğine uygun montajı yapılır.

Resim 2.42: PVC kaplama katmanları



Lambri levhası arkasında kalan buat ve priz delik merkez ölçüleri tespit
edilerek lambri üzerine markalanıp kesilerek boşaltılır.

Resim 2.43: Boydan priz merkez yüksekliğinin işaretlenmesi
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Resim 2.44: Yandan priz merkez mesafesinin işaretlenmesi

Resim 2.45: Priz yerinin markalanması

Resim 2.46: Priz yerinin elle kesilerek boşaltılması

37

Resim 2.47: Delik testeresi ile priz yerinin kesilerek boşaltılması




Buat delik kapağı takılarak lambri yerine monte edilir.
Diğer lambriler de tekniğine uygun yerine monte edilir.

Resim 2.48: Priz kapağı takılmış lambrinin yerine bağlanması



En son PVC lambri genişlik fazlalığı kesilerek “U” kanalı içine düz
tornavida yardımı ile oturtularak monte edilir.

Resim 2.49: Son lambrinin “U” kenar profili içine takılması
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Resim 2.50: Köşe dönüşü açıortayında kesilmiş “U” kenar profili



Kaplama kenar açikliklarini kapatma

Lambri alanında kalan açıklıklar uygun kapama L, U profilleri
kullanılarak kapatılır.

Resim 2.51: Denizlik alt boşluğunun pervazla kapatılması



Denizlik-lambri arası boşluğu “U” profili ile uygun boyda kesilip alt
fazlalığı alınarak kapatılıp boşluklu kenarlar uygun renkte silikonla
kapatılır.

Resim 2.52: Denizlik-lambri arası boşluğu
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Resim 2.53: Denizlik-lambri arası boşluğunun kapatılması

Resim 2.54: Kapatılmış denizlik-lambri arası boşluğu



Süpürgelik monte etme

Duvar yüzeyi ile PVC kaplama yüzeyi arasındaki kot farkına eşit
kalınlıkta hazırlanan karkasın boyu kesilerek gerekli kertme işlemin
yapılır.

Karkas üzerindeki vida delikleri tekniğine uygun delinip delik ağzına
havşa açılır.

Duvara karkas için dübel delikleri yukarıdaki karkas bağlama işlemleri
takip edilerek delinir.

Karkas monte etme işlem sırası takip edilerek süpürgelik karkası
tekniğine uygun duvara monte edilir.
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Resim 2.55: Karkas vidasının dübele takılması

Resim 2.56: Karkasın vida ile bağlanması




Süpürgelik “U” profili boyu uygun ölçüde metre ile ölçülüp markalanarak
testere ile kesilir.
Süpürgelik “U” profili üzerinde kertme yapılacak ise gerekli kertme
işlemleri uygun kesme aletleri kullanılarak yapılır.

Resim 2.57: U profili boy ölçüsünün alınması
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Resim 2.58: U profil boyunun kesilmesi



“U” profilli üzerinde vida yerleri tespit edilerek 3,5 mm matkap ile
delinip süpürgelik yüksekliğinden 0,5 cm yukarıdan lambri üzerine
vidalanır.

Resim 2.59: U profiline vida deliği açılması

Resim 2.60: U profilinin vida ile bağlanması




Süpürgelik boy ölçüsü ile varsa kertme ölçüleri metre ile ölçülerek tespit
edilir.
Süpürgelik boyu ile kalorifer borusu kertiği süpürgelik üzerinde
markalanır.
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Resim 2.61: Boru kertme ölçüsünü alma

Resim 2.62: Kertme ölçüsünün lambriye taşınması

Resim 2.63: Boru kertme ölçüsünü alma
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Resim 2.64: Kertme ölçüsünün lambriye taşınması



Süpürgelik üzerindeki kalorifer borusu kertiği kesilerek boşaltılır.

Resim 2.65: Boru yerinin kertilmesi

Resim 2.66: Boru yeri kertilmiş süpürgelik



Süpürgelik “U” kenar profili içine geçirilerek yerine takılıp gerekli
kontroller yapılır.
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Resim 2.67: Lambri yüzeyindeki U profiline takılarak yerine oturtulmuş süpürgelik



Süpürgelik, süpürgelik karkası üzerine denk gelecek şekilde 3,5 mm’lik
matkap ile delinip 3,5x35’lik sunta vidası ile yerine vidalanır.

Resim 2.68: Süpürgelik vida deliklerinin delinmesi

Resim 2.69: Süpürgeliğin vida ile bağlanması



İşi biten araç gereçler yerine kaldırılıp çalışma alanı temizlenir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ

PVC kaplama uygulaması yapılmış duvar

Öğrenme Faaliyeti 1’de PVC kaplama yapmak üzere hazırlamış olduğunuz 150x200
cm ölçülerindeki duvar yüzeyine PVC kaplama (lambri) yapınız.












İşlem Basamakları
PVC kaplama malzeme seçimini yapınız.
PVC kaplama araç ve gereçlerini çalışma
alanına getiriniz.
PVC kaplama alt karkaslarını tekniğine
uygun monte ediniz.
Karkas kot ve aralık kontrolünü yapınız.
PVC arkası yalıtım malzemelerini
yerleştiriniz.
Kenar kapama ‘U’ profillerini monte
ediniz.
PVC lambri profillerini tekniğine uygun
monte ediniz.
Kaplama kenar açıklıklarını uygun
malzemelerle kapatınız.
Süpürgeliği tekniğine uygun monte ediniz.
İşi biten araç ve gereçleri yerine kaldırıp
çalışma alanını temizleyiniz.
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Öneriler
Temiz ve itinalı olarak çalışınız, iş
kıyafetinizi giyiniz.
Gerekli güvenlik önlemlerini alınız,
zamanı ve malzemeyi iyi kullanınız.
Uygun özellikte olan kaplama
malzemesini seçiniz.
Kaplama alt karkaslarını ölçüsünde
kesip delme ve montaj işlemlerini
dikkatli yapınız.
Yalıtımı yerleştiriniz.
Kenar U profillerini dikkatli
yerleştiriniz.
Kaplama lambrilerini ölçüsünde kesip
sağlamca karkasa bağlayıp kertmeden
açık olan yerleri silikonla kapatınız.
Süpürgeliklerin birleşim köşelerini
45’lik açı ile kesip silikonlayınız.

KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. PVC kaplama malzeme seçimi yaptınız mı?
2. PVC kaplama araç ve gereçlerini çalışma alanına getirdiniz mi?
3. PVC kaplama alt karkaslarını tekniğine uygun monte ettiniz mi?
4. Karkas kot ve aralık kontrolü yaptınız mı?
5. PVC arkası yalıtım malzemelerini yerleştirdiniz mi?
6. Kenar kapama ‘U’ profillerini monte ettiniz mi?
7. PVC lambri profillerini tekniğine uygun monte ettiniz mi?
8. Kaplama kenar açıklıklarını uygun malzemelerle kapattınız mı?
9. Gerekli yerlere silikon çektiniz mi?
10. Süpürgeliği tekniğine uygun monte ettiniz mi?
11. İşi biten araç ve gereçleri yerine kaldırıp çalışma alanını temizlediniz
mi?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki 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 DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Aşağıda verilenlerden hangisi PVC içerikli kaplama elemanı değildir?
A)
Kaplama karkası
B)
PVC lambri
C)
C) Köşe dönüş profilleri
D)
Süpürgelik

2.

2.Aşağıda verilenlerden hangisi en az kullanılan PVC kaplama çeşitlerindendir?
A)
PVC dış cephe kaplaması
B)
PVC lambri
C)
C) PVC tavan kaplaması
D)
PVC yer kaplaması

3.

3.Aşağıdaki PVC lambri karkasına PVC lambri bağlama ile ilgili verilenler
kurallardan hangisi yanlıştır?
A)
Karkaslar lambri boyuna dik gelecek şekilde döşenmelidir.
B)
Karkaslar lambri boyuna yatay gelecek şekilde döşenmelidir.
C)
Karkaslar duvara dübel ve vida ile sağlamca tutturulmalıdır.
D)
PVC kaplama alanı iyi analiz edilerek uygun malzeme seçimi yapılmalıdır.

4.

4.Aşağıdakilerden hangisi PVC kaplama yapma işlem basamaklarından biri değildir?
A)
PVC kaplama zemini hazırlama
B)
PVC kaplama malzeme seçimi yapma
C)
C) PVC kaplama alt karkası bağlama
D)
PVC lambri monte etme

5.

5.Aşağıda verilenlerden hangisi U kenar kapama profilinin sağladığı montaj
avantajlarından değildir?
A)
Kaplama kenarlarında düzgün görüntü sağlama
B)
Kaplama bitişlerinde lambri parçasını sağlama alma
C)
Kenar dönüşlerini yapma
D)
Lambri alt ve üst boşluklarını kapama

6.

6.Lambri alt bitişinde lambriyi korumak ve estetik bir görüntü sağlamak amacıyla
kullanılan 7-10 cm genişliğindeki PVC kaplama elemanıdır.
Yukarıda tanımlaması yapılan PVC kaplama elemanı aşağıdakilerden hangisinde
doğru olarak verilmiştir?
A)
İçbükey dönüş profili
B)
Dışbükey kenar profili
C)
Lambri profili
D)
Süpürgelik profili
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DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış 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 DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Öğretmeninizin size gösterdiği PVC kaplama yüzeyini inceleyip PVC kaplama için
hazırlayınız. Hazırladığınız yüzeye PVC kaplamayı (lambri) kuralına uygun olarak yapınız.
Bu modül kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Değerlendirme Ölçütleri
Evet
Gerekli araç gereci çalışma alanına getirdiniz mi?
Lambri yapılacak alanı temizlediniz mi?
PVC kaplanacak yüzeyden kot belirlediniz mi?
Gerekli yerlere sıva tadilatı yaptınız mı?
İşi biten araç gereci kaldırarak alanı PVC kaplama için hazırladınız mı?
PVC kaplama malzeme seçimi yaptınız mı?
PVC kaplama araç ve gereçlerini çalışma alanına getirdiniz mi?
PVC kaplama alt karkaslarını tekniğine uygun monte ettiniz mi?
Karkas kodu kontrolü yaptınız mı?
PVC arkası yalıtım malzemelerini yerleştirdiniz mi?
Kenar kapama ‘U’ profillerini monte ettiniz mi?
PVC lambri profillerini tekniğine uygun monte ettiniz mi?
Kaplama kenar açıklıklarını uygun malzemelerle kapattınız mı?
Süpürgeliği tekniğine uygun monte ettiniz mi?
İşi biten araç ve gereçleri yerine kaldırıp çalışma alanını temizlediniz
mi?

Hayır

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış 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 başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI
1
D
2
C
3
B
ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI
1
A
2
D
3
B
4
A
5
C
6
D
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KAYNAKÇA
KAYNAKÇA
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