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ﬁantiye

Is› yal›t›m uygulamalar›nda müﬂteri
ﬂikayeti kaynakl› uygulama hatalar›...
ap›lan araﬂt›rmalar günümüzdeki enerji tüketiminin
Y
% 50'sinin konutlarda gerçekleﬂti¤ini ortaya koymaktad›r. Konutlardaki enerji tüketiminin % 75'i ise
›s›nma ihtiyaçlar›n›n karﬂ›lanmas›nda kullan›lmaktad›r.
Bu noktada, yap›lacak ›s› yal›t›m› uygulamalar› ile % 50
tasarruf sa¤layarak, karbon sal›n›m›n› önemli ölçüde düﬂürmek ve ülke ekonomisine 7-8 milyar dolar civar›nda
kazanç sa¤lamak mümkündür.
Binalarda ›s› yal›t›m› uygulamalar›n›n yukar›da bahsedilen faydalar› sa¤lamas›, ancak kaliteli malzeme ve
kaliteli uygulama ile mümkün olabilmektedir.
Ülkemizde malzeme kalitesi aç›s›ndan üretici firmalar›n denetlenmesi, sahip olduklar› kalite iﬂaretlemeleri
ile yap›labilmektedir. Bay›nd›rl›k Bakanl›¤›’n›n her ilde
laboratuvar ve denetleme faaliyetleri tamamland›¤›nda,
ürün kalite denetlemesinin daha iyi bir zemine oturaca¤› ümit edilmektedir.
Uygulama aﬂamas›nda ise oluﬂturulmuﬂ sa¤l›kl› bir
denetim mekanizmas› ne yaz›k ki bulunmamaktad›r.
Üretici firmalar ve sivil toplum kuruluﬂlar› taraf›ndan ›s›
yal›t›m› uygulama e¤itimleri verilmesine ra¤men uygulama hatalar› da her geçen gün artmaktad›r. Bu noktada ›s›
yal›t›m› uygulamalar›ndaki h›zl›art›ﬂ›n etkisini göz ard›
edemeyiz. Ancak uygulama hatalar›n›n as›l önemli nedeni “bilinçli olarak yap›lan yanl›ﬂ uygulamalard›r.” Bu
problemisadece uygulama yapan kiﬂilerin uygulama bilgilerini artt›rarak çözmek mümkün de¤ildir. Uygulama
aﬂamas›nda, iﬂ yapt›ran mal sahiplerinin veya apartman
yönetimlerinin; yeni yap›lan binalarda ise taﬂerona iﬂi
veren firmalar›n denetim süreçlerinde aktif olarak rol almalar› gerekir.
‹glotek Is› Yal›t›m Sistemleri olarak müﬂteri ﬂikâyetleri arﬂivimizde kronikleﬂmiﬂ uygulama hatalar›n› s›n›fland›rd›k. (1)
Is› yal›t›m uygulamalar›nda karﬂ›lan temel problemleri ürün kullan›m hatalar›na göre s›n›fland›rabiliriz;
1. Is› Yal›t›m Levhas›
Yap›ﬂt›rma Harc› Uygulama Hatalar›
2. Is› Yal›t›m Levhas›
Resim 1- ‹nce tabaka halinde
yap›lan yanl›ﬂ uygulama örne- S›vama Harc› Uygulama
¤i. (Konya)
Hatalar›

Resim 2- ‹nce tabaka halinde
yap›lan yanl›ﬂ uygulama örne¤i. (Kayseri)
Resim 3 - Örnek uygulama
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3. Is› Yal›t›m Levhas› Depolama Hatalar›
1. Is› Yal›t›m Levhas› Yap›ﬂt›rma Harc› Uygulama
Hatalar›;
1.1. Yap›ﬂt›r›c› sarfiyat›;
m2'ye düﬂen malzeme
miktar›n› düﬂürmek ad›na
uygulamalarda yap›lan yanl›ﬂl›klar›n ço¤unlukta oldu¤u
gözlenmiﬂtir.
Yap›ﬂt›rma
harc› genellikle ›s› yal›t›m
levhas›n›n sadece belli noktalar›na ve ince bir tabaka
halinde (1-2 mm) uygulanmaktad›r. (Resim 1,2)
Yanl›ﬂ uygulama sonucunda dübelleme iﬂlemine
geçilmeden uygulaman›n
Resim 4- Yüzey iyileﬂtirmesi yap›lmayan yüzeyden s›van›n da ay- yap›ld›¤› yere ba¤l› olarak
r›lmas› ve yanl›ﬂ uygulama (Aksa- rüzgar ﬂiddetinden plakalar
yerinde ayr›labilmektedir.
ray)

Resim 5 - Uygunsuz yüzeyler
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Resim 6 - Yüzey haz›rl›¤›

Problemin çözümü;
Yap›ﬂt›rma harc›n›n ›s› yal›t›m levhas›n›n kenarlar›na
bir çerçeve oluﬂturacak ﬂekilde uygulanmas› gerekir. Ayr›ca levhan›n orta bölümlerine de öbekler halinde yap›ﬂt›rma harc› sürülmelidir. m2’ye düﬂen malzeme yap›ﬂt›r›c› miktar› en az 5 kg olmal›d›r. Etkili bir sonuç için levhas› yüzeyinin en az % 40'›n›n yap›ﬂt›r›c› ile kaplanm›ﬂ
olmas› gereklidir. (Resim 3)
1.2. Yüzey Haz›rl›¤›;
Yüzey haz›rl›¤› yap›lmadan uygulama yap›lmas› levhalar›n yüzeyden ayr›lmas›na neden olmaktad›r. Buradaki ayr›lma uygulama yüzeyinin (s›va, cam mozaik vb.)
kohezyon gücünün olmamas›ndan kaynaklanmaktad›r.
(Resim 4)
Problemin çözümü;
Zay›f ve özellikle hareketli s›valar ve boyalar›n yüzeyden uzaklaﬂt›r›lmas› gerekmektedir. Cam mozaik
üzerine yap›lacak uygulamalarda yüzey çok iyi kontrol
edilmeli ve hareketli parçalar sökülüp s›va yap›lmal›d›r.
Yüzey e¤rili¤i ve delikler 2 cm'yi geçmemeli, bu de¤erlerden fazla olan e¤rilikler, kabarmalar ve çatlaklar mutlaka tamir harc› kullan›larak düzeltilmelidir. Ayr›ca tutunmay› art›rmak için kum dolgulu astar kullan›lmal›d›r.
2. Is› Yal›t›m Levhas› S›vama Harc› Uygulama Hatalar›
2.1 File uygulamas›;
Filenin yerleﬂim yeri büyük önem taﬂ›maktad›r. S›van›n en alt›nda kalan bir file uygulamas›n›n do¤uraca¤›
sonuçlar Resim 7 ve Resim 8’de görülmektedir. Ayn› foto¤rafta levhalar›n (XPS) uygulama ﬂeklinin de yanl›ﬂ oldu¤u aç›kça görülmektedir.
Problemin çözümü;
Is› yal›t›m levhalar› Resim 9’daki gibi ﬂaﬂ›rtmal› olarak

Resim 8- Filenin, s›van›n en Resim 9. Is› yal›t›m levhas›
alt›nda kalmas› problemi
uygulama düzeni.

ﬁantiye

Resim 7 - Filenin, s›van›n en alt›nda kalmas› problemi ve levhalar›n yanl›ﬂ uygulanmas›.

ve uzun kenar yataya gelecek ﬂekilde uygulanmal›d›r.
Is› yal›t›m levhalar›n›n
dübellenmesinden sonra
levhalar›n üzerine iki kat s›va yap›l›r. ‹lk kat s›va mala
ile uygulan›r. ‹lk kat s›va
sürüldükten sonra henüz
kurumadan, üzerine s›va filesi çelik mala ile hafifçe
bast›r›larak tutturulur. S›va
filesinin tüm yüzeyi boyunca ilk kat s›van›n içine hafifçe gömülmesi gereklidir.
S›va filesi; 3-4 mm'lik toplam s›va kal›nl›¤›n›n 2/3'ü
file alt›nda, 1/3'ü file üstünResim 10. Is› yal›t›m uygulade kalacak ﬂekilde uygula- mas›nda filenin yeri.
n›r (filenin yal›t›m levhas›
ile temas etmemesine dikkat edilmelidir). (2)
2.2 Yüzey kürlenmesi, paket uyumu, iskele, köﬂe
profili;
Çimentolu harçlarda ilk priz süresince bünyeye nem
veya su giriﬂi olmamal›d›r. Aksi takdirde çiçeklenme olmas› kaç›n›lmazd›r. (Resim 11)
Resim 11'de balkon alt›nda EPS ve XPS uygulamas›n›n yan yana yap›ld›¤› görülmektedir. Filelerin köﬂelerden ç›km›ﬂ olmas› ise uygulamada köﬂe profili kullan›lmad›¤›n›n göstergesidir. Ayn› foto¤rafta uygulama için
yap›lan iskele kurulumunun da tehlikeli ve hatal› oldu¤u görülmektedir.
Problemin çözümü;
S›va uygulamas› yap›lmadan önce iklim ﬂartlar› göz
önünde bulundurulmal›d›r. Ya¤›ﬂ öncesinde ve ya¤›ﬂ esnas›nda kesinlikle uygulama yap›lmamal›d›r. Ya¤›ﬂ etkisi olmasa dahi, özellikle ‹ç Anadolu ve Do¤u Anadolu
bölgelerinde bahar aylar›nda yap›lan uygulamalarda yaﬂanan çi¤ ya¤mas›ndan dolay› dikkat edilmesi gerekmektedir. Uygun hava koﬂullar› gözlenmelidir.
D›ﬂ cephe ›s› yal›t›m sistemi uygulamalar›nda, pencere, kap› ve duvar yüzeylerinin oluﬂturdu¤u köﬂelerde
düzgün bir kenar oluﬂturabilmek için köﬂe profilleri kullan›lmal›d›r. Köﬂe profilleri, s›va katman›n›n oluﬂturul119
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Resim 12 - Köﬂe profilinin yerleﬂtirilmesi

Resim 11- S›va üzerinde çiçeklenme görüntüsü, EPS ve XPS kullan›m›, köﬂe profili kullan›lmamas›. Hatal› iskele uygulamas›.

mas›ndan önce köﬂeye yerleﬂtirilerek, üzeri s›va ile kapat›l›r. Köﬂe profillerinden baﬂlamak üzere donat› s›vas›
tüm yüzeye mala ile uygulanmaya baﬂlan›r. S›va içerisine gömülecek olan s›va filesine, ilave olarak, pencere ve
kap› köﬂelerinde yaklaﬂ›k 30x40 cm. ebatlar›nda, yatayla 45°'lik aç› yapacak ﬂekilde takviye file veya k›rlang›ç
file uygulanmal›d›r. Kenar ve köﬂelerin oluﬂturulmas›nda, köﬂe profilleri daha iyi yap›ﬂma için bir miktar s›va
ile birlikte tatbik edilmelidir. (2)
3. Is› Yal›t›m Levhas› Depolama Hatalar›
Depolama ﬂartlar›ndan kaynaklanan malzeme sorunlar› uygulama hatalar›na sebebiyet vermektedir. Yaz aylar›nda özellikle ürünlerin yüzeyinde oluﬂan ›s› birikimi
harc›n bu yüzeye sürülmesi esnas›nda aniden kurumaya
neden oldu¤undan yap›ﬂma problemleri oluﬂmaktad›r.
ﬁantiye ortam›nda bu durumu çözümlemek ad›na harç
k›vam› daha sulu haz›rlanmakta ve bu da zaman içerisinde Resim 14'de görüldü¤ü gibi ›s› yal›t›m levhas›n›n
yüzeyden ayr›lmas›na sebebiyet vermektedir.
Problemin çözümü;
Is› yal›t›m levhalar› ﬂantiye ortam›nda depolanmas›nda ya¤›ﬂ etkisi ve güneﬂ ›ﬂ›nlar›na karﬂ› üzerlerinin branda veya s›zd›rmaz bir örtü ile
örtülerek korunmas› gerekir.
(Resim 15)
Yukar›da üç ana baﬂl›k al-

t›nda incelenen uygulama hatalar› yanl›ﬂ uygulamalar
sonucunda al›nan müﬂteri ﬂikayetlerini içermektedir.
Firmalara düﬂen öncelikli görev, standartlara ve kalite kriterlerine uygun üretim yapmakt›r. Bundan sonra ise
müﬂteri ﬂikayetlerini birer zaman kayb› olarak de¤il, yerinde e¤itim f›rsat› olarak görüp müﬂteri ve uygulamac›
bilinçlenmesini en üst seviyeye ç›karmak olmal›d›r.
Bu süreçte yer alan tüm kiﬂilere, ilk bak›ﬂta ekonomik
gibi görünen uygulamalar›n, daha sonra yat›r›m maliyetlerinden de fazla maliyetle çözülecek sorunlara yol açaca¤›n› aktarmak gerekmektedir.
Kaynaklar
(1) ‹glotek Is› Yal›t›m Sistemleri ve Fixa Yap› Kimyasallar› Müﬂteri ﬁikayetleri Arﬂivi
(2) ‹zoder Is› Yal›t›m› Genel Teknik ﬁartnamesi

Resim13 - Örnek ‹skele kurulumu

Resim 15 - Örnek depolama
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Resim 14- Is› yal›t›m levhas› yüzeyindeki sulu harç görüntüsü

