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XPS NED‹R?
Homojen hücre yap›s›na sahip, ›s› yal›t›m› yapmak amac›yla üretilen ve kullan›lan kö-
pük malzemelerdir.

XPS'in hammaddesi olan polistren, Ekstrüzyon ifllemi ile hat boyunca istenilen kal›n-
l›kta çekilir. Sürekli bilgisayar kontrolünde yap›lan bu üretim sayesinde homojen
balpete¤i görünümünde, kararl› bir hücre yap›s› elde edilir. Hücreler bütün yüzlerin-
den birbirine ba¤l›d›r. Hava hücrelerin içine hapsedilmifltir. Hareketsiz kuru hava ile
bilinen en mükemmel ›s› yal›t›m› sa¤lanmaktad›r. Hattan ç›kan malzemenin yüzeyi,
z›rhl› veya pürüzlü yüzey  olarak malzemenin kullan›laca¤› detaydaki ihtiyaçlar do¤-
rultusunda yap›land›r›l›r. 

B‹NALARDA ISI YALITIMI GEREKT‹REN DETAYLARDA
XPS KULLANIMININ FAYDALARI
•Enerji tasarrufu sa¤lar.
•Çevre kirlili¤ini önler.
•Bina kabu¤unu s›cak tutarak ›s›sal konfor sa¤lar.
•Bina kabu¤unu yo¤uflman›n etkilerinden ve korozyondan korur.
•Bina kabu¤unu ›s› de¤iflimlerine ba¤l› çatlaklardan korur.
•Su emmedi¤i için uygulama s›ras›ndaki iflçilik hatalar›ndan olumsuz etkilenmez.
•Di¤er yal›t›m malzemelerinden daha az kal›nl›kta kullan›labilir.
•Yüksek basma mukavemeti sayesinde yürünebilen zeminlerde ve çat›larda pratik

detay çözümlerine imkân verir.
•Kullan›ld›¤› detaya uygun buhar difüzyon direnci sayesinde buhar kesici gerektir-

mez.
•Hafiftir ve kolay ifllenebilir. Kolayca sökülebildi¤inden uygulama sonras› kolayl›k

sa¤lar.
•Her türlü hava flart›nda  uygulanabilir.

ISI YALITIMINDA XPS 

NEDEN ISI YALITIMI YAPTIRMALIYIZ?
Türkiye’de enerji ihtiyac›, nüfus art›fl›na ve sanayideki geliflmelere paralel olarak gün
geçtikçe artmakta ve enerji kaynaklar› bu ihtiyaca cevap verememektedir. Yeryüzün-
de  enerji kaynaklar›n›n zamanla azalmas› ve küresel ›s›nma, tüm ülkelerin enerji ih-
tiyaçlar›n› kontrol alt›na almalar›n› ve enerjiyi etkin kullanma yöntemleri gelifltirme-
lerini zorunlu k›lm›flt›r. Ülkemizde de baflta sanayi ve konut sektörleri olmak üzere,
enerji tüketimi her geçen y›l artmaktad›r. Türkiye’de enerji tüketiminin % 33’ü ko-
nutlarda, % 39’u sanayide kullan›lmaktad›r. Konutlarda kullan›lan enerjinin büyük
bir k›sm› ›s›tma ve so¤utma amaçl› olarak tüketilmektedir. Enerjinin etkin kullan›l-
mas›, ›s› yal›t›m› ile sa¤lanabilir. Sa¤l›kl› yaflam koflullar›n›n yarat›lmas›, yak›t tüke-
timlerini azaltarak kullan›c›n›n düflük yak›t masraflar› ile ›s›nma ve so¤utma yapa-
bilmesi ve dolay›s›yla hava kirlili¤inin de azalt›lmas›n›n sa¤lanmas›, binan›n iç ve d›fl
etkenlerden korunarak ömrünün uzat›lmas› amac›yla yap› bileflenleri ve d›fl ortam
aras›ndaki ›s› kayb›n› azaltmak için yap›lan ifllemlere ›s› yal›t›m› denir.

Yap›lar›n uzun y›llar boyunca de¤erini korumas› ancak, yap› iyi tasarlanm›flsa, iç ve
d›fl etkenlerden do¤ru biçimde korunmas›yla gerçekleflebilir. Yap›lar›n iç ve d›fl et-
kenlerden do¤ru biçimde korunmas› ise yal›t›m ile sa¤lanabilir. Yal›t›m sistemlerinin
esas amac›; yap› bileflenleri ve tafl›y›c› sistemi d›fl etkenlerden koruyarak kullan›m
amac›na uygun sa¤l›k ve konfor flartlar›n› yap› içerisinde sa¤lamakt›r. Bina içerisin-
de konforlu yaflam koflullar›n›n oluflturulmas› insan sa¤l›¤› için ne kadar önemli ise
yap›n›n d›fl etkenlere karfl› korunmas› da içerisinde yaflad›¤›m›z, sa¤lam ve uzun
ömürlü olmas›n› bekledi¤imiz yap›lar için ayn› öneme sahiptir.

ISI KAYBEDEN YAPI B‹LEfiENLER‹

Duvarlardan : % 25-40

Çat›lardan     : % 20-25

Is› Köprülerinden : % 15-25

Do¤ramalardan : % 10-20
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DÜfiÜK ISI ‹LETKENL‹K DE⁄ER‹:   λ=0,028-0,031  W/mK
Bu özellik malzemenin ›s› yal›t›m de¤erini belirler. Birbirine paralel iki yü-
zeyin s›cakl›klar› aras›ndaki fark 1 °C oldu¤unda birim zamanda (1 saat)
birim alan (1m2) ve bu alana dik yöndeki birim kal›nl›ktan (1m) geçen ›s›
miktar›d›r. Birimi kcal/ mh C=1.163 W/mK

XPS Levhalar 0,028-0,031 W/mK ortalama ›s› iletkenli¤i ile di¤er ›s› yal›t›m malzeme-
lerinden daha ince kullan›ld›klar› durumda dahi daha üstün yal›t›m performans de-
¤erlerine ulafl›l›r.

YÜKSEK BASMA VE E⁄‹LME MUKAVEMET‹
% 10 deformasyon meydana getiren basma gerilmesi 
veya basma dayan›m› EN 826’ya göre tayin edilir. Örne¤in, 
CS(10/Y)200  200 Kpa basma dayan›m›n›, CS(10/Y)300

300 kPa basma dayan›m›n› ifade eder.

OPT‹MUM BUHAR D‹FÜZYON D‹RENC‹ SAYES‹NDE 
KULLANIM YER‹NE UYGUN   µ  DE⁄ER‹    
µ=50-250    EN 12086

Su buhar› difüzyon direnci; bir malzemenin belirli s›cakl›k, nem ve
kal›nl›k koflullar› alt›nda birim zamanda birim alandan geçen su
buhar› miktar›n› ifade eder. Yap›lar›n duvar›ndan gerçekleflen di-
füzyon (halk aras›nda nefes alma) mekanizmas›, her yap› malzeme-

sinde, µ (mü) de¤eri olarak tan›mlan›r ve her malzemenin bir  buhar geçifl difüzyon
katsay›s› mevcuttur. Bu de¤er, malzemelerin havaya oranla buhar geçifl direncini ta-
n›mlamaktad›r. µ (mü) de¤erleri, XPS ürünleri için d›fltan duvar uygulamalar›nda
yaklafl›k olarak 50-120, içten duvar uygulamalar›nda 100-150 ve di¤er uygulamalar-
da 150-200 olan ürünlerin kullan›lmas› yap› fizi¤i aç›s›ndan yo¤uflma analizlerinde
uygun sonuç verecektir. Baz› yap› malzemelerinin µ de¤erleri:
µ Hava = 1
µ Mineral Yün =1
µ EPS = 20-100
µ XPS = 50-250
µ Bitümlü Membran = 20.000 – 50.000
µ Alüminyum Folyo = 1.000.000

XPS’‹N TEMEL ÖZELL‹KLER‹

BÜNYES‹NE  SU EMMEME VE DONMA-ÇÖZÜLME DAYANIMI 
Su bünyesine girdi¤i ›s› yal›t›m malzemelerinin  bozulmas›na neden oldu¤u gibi ›s› ya-
l›t›m de¤erlerini de düflürmektedir. Su ›s›y› havadan 25 kat daha fazla iletmektedir.
Hücre yap›s› sayesinde suya ve neme karfl› dayan›kl› Ekstrude Polistren Köpükler,
yap›larda uzun ömürlü ve güvenli detay çözümleri sunar. Suyun sebep olaca¤› yal›-
t›m zaaflar›na  izin vermez, yal›t›m performans›n› yap› ömrü boyunca devam ettirir.
XPS levhalar›n›n bu özelli¤i sayesinde detaylarda önemli avantajlar sa¤lan›r. Örne-
¤in Teras Çat›larda Ters Teras Çat› Sistemi’nde oldu¤u gibi su yal›t›m›n› koruyan,
uzun ömürlü detay çözümlerine olanak tan›r. D›fl Cephe mantolama sistemlerinde
sürekli d›fl iklim flartlar›na maruz kald›¤›nda suyu bünyesine emmemesi ve donma-
çözülme döngüsündeki dayan›m› sayesinde malzemenin dayan›kl›l›¤› bina ömrü bo-
yunca sürer ve zaman içinde ›s› yal›t›m performans› de¤iflmez.

1-TAM DALDIRMA ‹LE UZUN SÜREL‹ SU EMME
(Wlt) EN 12087

2-D‹FÜZYON ‹LE UZUN SÜREL‹ SU EMME (Wdw) EN 12088

3-DONMA-ÇÖZÜLME DAYANIMI  (Ww) EN 12091

Seviye Özellik %
WL(T)3 ≤ 3
WL(T)1,5 ≤ 1,5
WL(T)0,7 ≤ 0,7

Seviye Özellik %
dN=50 mm dN=100 mm dN=200 mm

WD(V)5 ≤ 5 ≤ 3 ≤ 1,5
WD(V)3 ≤ 3 ≤ 1,5 ≤ 0,5

Seviye Özellik %
FT1 ≤ 2
FT2 ≤ 1
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1. TEMELLER - DÖfiEMELER
1.1. TEMEL PERDE DUVARLARI ISI YALITIMI
Toprak temasl› temel duvarlar›nda kullan›lan ›s› yal›t›m› nem, toprak bas›nc› ve ze-
min suyunun zararl› etkilerine sürekli maruz kald›¤› için levhalar bu flartlara uygun
özelliklere sahip olmal›d›r. 

Ekstrüzyon ifllemi ile elde edilen homojen hücre yap›s› sayesinde XPS  yal›t›m levha-
lar› neme (›slak zeminler, su s›z›nt›lar›, jeolojik su, yer alt› suyu) ve afl›r› mekanik
yüklere maruz kalma durumunda bile yal›t›m özelliklerini kal›c› olarak korur.

Toprak alt› d›fl duvarlar›n yüzeyi düzeltilip su yal›t›m› yap›ld›ktan sonra ›s› yal›t›m lev-
halar› yap›flt›r›larak veya serbest olarak temel duvar› üzerine flafl›rtmal› olarak, ek
yerlerinde derz olmayacak flekilde yerlefltirilir. Is› yal›t›m levhalar›n›n su yal›t›m ör-
tülerinin üzerine uygulanmas›nda solvent içermeyen so¤uk bitüm esasl› yap›flt›r›c›-
lar kullan›l›r. Yap›flt›rma ifllemi geçici olarak yal›t›m levhalar›n›n tespit edilmesi ifl-
levini görmektedir. Solvent içermeyen bitüm esasl› yap›flt›r›c› noktasal olarak (en az
2 kg/m2 sarfiyat ile) yal›t›m levhas› üzerine sürülür ve su yal›t›m› yap›lm›fl duvar yü-
zeyine  flafl›rtmal› olarak yerlefltirilir. Is› yal›t›m levhalar›n›n yap›flt›r›lmas›ndan k›sa
bir süre sonra kademeli olarak toprak dolgu yap›l›r ve yal›t›m levhalar›n›n toprak ba-
s›nc› ile duvara montaj› sa¤lan›r. E¤er kademeli toprak dolgu ifllemi yap›lmayacak
ise yal›t›m levhalar›n›n d›fl taraf›na bask› duvar› örülür. Bu detayda ›s› yal›t›m levha-
lar›n›n montaj›nda dübel kullan›lmaz.

Sd DE⁄ER‹ NE ‹FADE EDER?
Sd = µ x d
Nefes alma, malzemenin birim direnç de¤erinin yan›nda, kullan›ld›¤› kal›nl›k ile de
do¤ru orant›l›d›r. Önemli olan su buhar›n›n katetmesi gereken yolun uzunlu¤udur. 
Sd = Hava tabakas›na eflde¤er kal›nl›kt›r. 
Örnek verecek olursak afla¤›daki yap› malzemelerinde su buhar›n›n katedece¤i me-
safeler,
3 cm XPS Levha için Sd de¤eri:(duvar ürünü için ) 100 x 0.03= 3.0 m
4 cm EPS Levha için Sd de¤eri: 50 x 0.04= 2.0 m
20 cm Betonarme duvar Sd de¤eri: 100 x 0.20= 20.0 m
2 mm Bitümlü Membran Sd  de¤eri: 20.000 x 0.003 m= 60.0 m
DDIINN 44110088 ssttaannddaarrtt››nnaa ggöörree nneeffeess aallmmaazzll››kk ss››nn››rr›› SSdd ==11550000 mm’’ddiirr..

HANG‹ DETAYLARDA ISI YALITIMI YAPILMALIDIR?

1. TEMELLER-DÖfiEMELER
11..11.. TTEEMMEELL PPEERRDDEE DDUUVVAARRLLAARRII IISSII YYAALLIITTIIMMII
11..22.. DDÖÖfifiEEMMEE BBEETTOONNUU ÜÜZZEERR‹‹NNDDEE IISSII YYAALLIITTIIMMII ((ZZEEMM‹‹NNEE OOTTUURRAANN DDÖÖfifiEEMMEELLEERR))

2. DUVARLAR
22..11.. DDUUVVAARR DDIIfifiTTAANN IISSII YYAALLIITTIIMMII ((MMAANNTTOOLLAAMMAA))
22..22.. DDUUVVAARR ‹‹ÇÇTTEENN IISSII YYAALLIITTIIMMII

3. ÇATILAR
TTEERRSS TTEERRAASS ÇÇAATTIILLAARR
33..11.. GGEEZZ‹‹LLEEMMEEYYEENN--ÇÇAAKKIILL KKAAPPLLII TTEERRAASS ÇÇAATTIILLAARR
33..22.. GGEEZZ‹‹LLEEBB‹‹LLEENN TTEERRAASS ÇÇAATTIILLAARR
33..33.. BBAAHHÇÇEE ÇÇAATTIILLAARR
33..44.. EE⁄⁄‹‹MMLL‹‹ ÇÇAATTIILLAARR

4. D‹⁄ER DETAYLAR
44..11.. YYAALLII BBAASSKKIISSII DDUUVVAARR UUYYGGUULLAAMMAALLAARRII
44..22.. SSOO⁄⁄UUKK DDEEPPOOLLAARR

ISI YALITIMI KILAVUZU • 07ISI YALITIMI KILAVUZU • 06



EOTA ETAG 004 yafllan-
d›rma test yöntemi, bina-
lar›n duvarlar›na d›fltan
yal›t›m amac›yla kullan›-
lan s›val› d›fltan ›s› yal›-
t›m kompozit sistemleri-
nin (ETICS) d›fl hava ko-
flullar›nda performans›n›
test eden ve mantolama
sistemleri için CE iflare-
tinin al›nmas› amac›yla
Avrupa Birli¤i ülkelerin-
de kullan›lan yegane sis-
temdir.

Bu belge EOTA (European Organization for Technical Approval) nezdinde yap›lan,
mantolama sisteminin 20 y›l boyunca yaflayabilece¤i fiziksel koflullara laboratuar or-
tam›nda maruz b›rak›lmas› ve ard›ndan testlere tabi tutularak yeterliliklerinin sa¤-
lan›p sa¤lanmad›¤›n›n kontrolünü kapsayan bir yaflland›rma testi prosedürüdür.
Ayr›ca CEN TC88 standart haz›rlama komitesi 18 no’lu çal›flma grubu (WG18) Alman-
ya’daki sistem üreticilerinin talebi üzerine, ETICS uygulamalar› ile ilgili yaflland›rma
testini içermeyen ve daha k›sa süreli performans testleri içeren uyumlaflt›r›lmam›fl
(non-harmonized) standartlar haz›rlamaya bafllam›flt›r. Bu çal›flma grubunda tüm ›s›
yal›t›m malzemelerini kapsayacak flekilde karar al›nm›fl bulunmaktad›r. Bu
standartlar uyumlaflt›r›lmam›fl olmalar›ndan dolay› ve bu uygulama ile ilgili olarak
EOTA grubunca henüz onaylanmam›fl standartlar olduklar› için CE belgesi al›nmas›
mümkün de¤ildir ve hiçbir belgelendirme iflleminde kullan›lamazlar. Bu haz›rl›k
grubunda EN 13499 EPS levha ve EN 13500 Tafl Yünü levha ile uygulanan d›fl cephe
›s› yal›t›m sistemleri için standartlar tamamlanm›fl olup, XPS Is› Yal›t›m Levhalar› ile
ilgili taslak standart haz›rlanm›fl ve 2007 y›l› gündemine al›nm›flt›r. Fenol köpü¤ü
ürünleri de gündeme al›nm›fl ancak taslak standart henüz haz›rlanmam›flt›r. Halen
Avrupa Birli¤i bünyesinde belgelendirmede kullan›lan tek sistem EOTA ETAG 004
yaflland›rma testidir. EOTA ETAG 004 testinin en önemli özelli¤i ETICS sistem bile-
flenlerinin tamam›n›n üretildi¤i ülkedeki ürünlerin test yap›lan ülkeye gönderilerek
test iflleminin bu ürünlerle yap›lmas› ve ürün formülasyonlar› de¤iflti¤inde testin
tekrarlanmas› gere¤idir.

1.2. DÖfiEME BETONU ÜZER‹NDE ISI YALITIMI 
(ZEM‹NE OTURAN DÖfiEMELER)
XPS Levhalar, döfleme betonu üzerine serilir. Su yal›t›m›n›n döfleme betonu üzerin-
de olmas› gerekir. Is› yal›t›m malzemesi yeterli basma ve sünme mukavemetine sa-
hip ve rijit olmal›d›r. XPS  Is› Yal›t›m Levhalar› do¤rudan ahflap vb. döfleme kaplama-
lar› alt›nda kullan›labilir.

2. DUVARLAR
2.1. DUVAR DIfiTAN ISI YALITIMI (MANTOLAMA)
Sa¤l›kl› ve rahat yaflam sadece uygun ›s› ve nem flartlar›na sahip olan mekanlarda
mümkündür. Yap›larda görülen rutubetli alanlar, küf oluflmas› ve çatlamalar do¤ru
›s› yal›t›m çözümleri ile önlenebilir. Avrupa Birli¤i standartlar›na göre ›s›l konfor, bi-
na içi s›cakl›¤› ile iç duvar yüzey s›cakl›¤› aras›ndaki fark›n 2-3 0C olmas› fleklinde ta-
n›mlan›r. Bu konfor koflullar› ancak projeye uygun bir ›s› yal›t›m›yla sa¤lanabilir. D›fl-
tan yap›lan ›s› yal›t›m› yap› fizi¤i aç›s›ndan en sa¤l›kl› uygulamad›r. Bu uygulamada
herhangi bir ›s› köprüsüne izin verilmez ve yap› kabu¤unu oluflturan yap› malzeme-
leri s›cak tarafta kal›r. D›fltan XPS ile ›s› yal›t›m› uygulamas› d›fl cepheler için deko-
ratif çözümler sunarak, özellikle eski bina yüzeylerinde binalara yeni bir görünüm
kazand›r›r. Mantolama enerjiden tasarruf sa¤layarak gaz, kurum ve toz emisyonunu
azalt›p çevre kirlili¤ini önler. D›fl yüzeyde kullan›lan ›s› yal›t›m malzemesi d›fl etkile-
re karfl› dayan›kl› özellikte olmal›d›r. Yal›t›m tabakas› çeflitli d›fl etkilere maruzdur.
Yerden al›nan nem, ya¤mur veya su, mekanik bas›nç, darbe vb. dolay›s› ile d›fl hava
koflullar›n›n etkisine uzun süreli, kal›c› etkili bir çözüm getirebilecek özel bir yal›t›m
malzemesi olmal›d›r. XPS levhalar tüm bu  detaylarda dayan›kl›, sürekli ve etkin bir
›s› yal›t›m› uygulamas› sa¤lar.
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3. ÇATILAR
TERS TERAS ÇATILAR
Geleneksel teras yal›t›m›nda, ›s› yal›t›m› su yal›t›m tabakas›n›n alt›na ve yap› betonu
üzerine yerlefltirilir. Bu sistemde su yal›t›m tabakas› çat› yap›s›n›n geri kalan kat-
manlar›ndan farkl› olarak büyük s›cakl›k dalgalanmalar›na maruz kal›p, kolayca ve
k›sa sürede bozulabilir. Ayr›ca su yal›t›m membran› alt›nda yo¤uflma ve hava kabar-
c›klar›n› önlemek için yap› betonu ve ›s› yal›t›m› aras›na bir buhar kesici gerekir. Ters
teras çat›, ›s› yal›t›m›n› su yal›t›m membran›n›n üzerine yerlefltirerek bu problemle-
ri çözer ve membran› binan›n iç k›sm›ndaki s›cakl›¤a yak›n bir s›cakl›kta tutarak ›s›l
de¤iflimlerden korur, ömrünü uzat›r.

2.2. DUVAR ‹ÇTEN ISI YALITIMI
Baz› durumlarda yal›t›m levhalar›n›n d›fltan uygulanmas› mümkün de¤ildir veya ya-
l›t›m levhalar›n›n içten kullan›m› çok daha faydal›d›r. Mevcut binalar›n kalitesini yük-
seltirken özellikle d›fl cephenin d›fl görünüflünün korunmas› gerekiyorsa, d›fltan ya-
l›t›m yapmak mümkün olmayabilir. ‹çten yal›t›m özellikle çok s›k kullan›lmayan, de-
vaml› ›s›t›lmayan yap›lar (spor, konferans ve tiyatro salonlar› vs.) için önemli avantaj
sa¤lar. Bu yap›lar asgari enerji tüketimi ile ›s›t›labilir.

XPS  yal›t›m levhalar› kal›c› ve verimli yal›t›m sunar. Levhalar›n pürüzlü yüzeyi çi-
mento veya alç›  bazl› s›va ve son kat kaplamalar› (alç› levhalar, seramik) için uygun
bir yüzey teflkil eder. XPS’in optimum buhar geçirgenlik direnci sayesinde (µ=50-
250), yal›t›m›n iç yüzeyinde ve duvar yap›s›ndaki yo¤uflma kritik seviyelere ulaflmaz. 
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3.3. BAHÇE ÇATILAR
Bahçe çat›larda kullan›lan su yal›t›m membran› köklere karfl› dirençli olmal› veya
ayr› bir koruma tabakas›yla köklerden korunmal›d›r. XPS levhalar›yla su yal›t›m
membran›n›n korunmas› daha da artarak sa¤lan›r. Özellikle s›k bitki dokulu (inten-
sif) bahçe çat›lar›n drenaj tabakas›nda, çat› e¤imleri ve su giderleri sürekli su ile te-

masta oldu¤undan ›s› yal›t›m
tabakas›n›n suya ve don-
ma–çözülme döngüsüne da-
yan›kl›l›¤› önemlidir. Ay›r›c›
tabaka özellikleri çat› koflul-
lar›na uygun, difüzyona aç›k,
çürümeye dayan›kl› ve düflük
su tutma kapasitesi olan ›s›-
sal ba¤lanm›fl jeotekstil ol-
mal›d›r.

3.4. E⁄‹ML‹ ÇATILAR
Konut olarak kullan›lan binalar aras›nda en s›k rastlanan çat› türü k›rma çat›d›r. Bu
tip çat›lar istenildi¤inde çat› aras›n›n mekân olarak kullan›lmas›na olanak verir. Ka-
liteli yaflam ortam› sa¤laman›n temel flart› çat›dan ›s› kayb›n› en aza indirmektir. Ve-
rimli ve kal›c› bir ›s› yal›t›m› sayesinde yaflayanlar için konfor flartlar› sa¤lan›r ve
muhtemel yo¤uflma riski önlenir.

XPS Is› Yal›t›m Levhalar› k›rma çat›larda, çat› tahtas› üzerine ›s› köprülerini ortadan
kaybedecek flekilde yerlefltirilerek kesintisiz ›s› yal›t›m› sa¤lar ve yaflam alan›nda
gerekli ›s›sal konfor flartlar›n› oluflturur.

Çat› tahtas› veya OSB levha
üzerine uygulanan bitümlü
su yal›t›m membran›, su yal›-
t›m ifllevi d›fl›nda ›s› yal›t›m
levhalar› alt›nda ve s›cak ta-
rafta bir buhar kesici görevi
görür. Baflka bir çözüm ise
buhar geçirgen bir su yal›t›m
örtüsünün ›s› yal›t›m› üzerine
do¤rudan serilmesidir. 

3.1. GEZ‹LEMEYEN - ÇAKIL KAPLI TERAS ÇATILAR
Gezilmeyen ters teras çat›larda son katman olarak çak›l tabakas› kullan›l›r. fiafl›rt-
mal› olarak tek tabaka halinde serilen yal›t›m levhalar› ve çak›l tabakas› aras›nda,
bindirmeli (200 mm), düflük su tutma kapasiteli, difüzyona direnci olmayan jeoteks-
til ay›r›c› tabaka serilmelidir. Bu da çak›l ile birlikte levhan›n rüzgarda havalanmas›-
na veya yüzmesine karfl› yeterli stabilite sa¤lar. XPS levhalar› süratli, kolay ve eko-
nomik uygulama imkan› verir. Levhalar döfleme betonu üzerine do¤rudan, aral›k ve-
ya boflluk b›rakmayacak flekilde serilir.

Bu uygulamada bünyesinde su emmeyen kapal› gözenekli  XPS (Ekstrude Polistren
Köpük) ›s› yal›t›m levhalar› kullan›lmal›d›r. Is› yal›t›m›, su yal›t›m membran›n›n üzeri-
ne yap›flt›r›lmadan yerlefltirir. Çak›l tabakas› alt›na bir filtre tabakas› (jeotekstil keçe)
serilir. Bu uygulama, betonarme, metal ve ahflap tafl›y›c› konstrüksiyon üzerine yap›-
labilir. Ayr›ca plastik takozlar üzerine serbest karo uygulamas› da yap›labilmektedir.

3.2. GEZ‹LEB‹LEN TERAS ÇATILAR
Teras çat›larda son kat kaplama karo tafl ya da daha farkl› bir malzeme  olacak ise
çak›l tabakas› üzerine harç ile yap›flt›r›larak da yap›labilir. Jeotekstil ay›r›c› tabaka
üzerine Ø 4-8 mm çak›l ve harç katman›n›n üzerine yap›flt›rma yolu ile yap›lmal›d›r.
Bu uygulamada bünyesinde su emmeyen kapal› gözenekli  XPS (Ekstrude Polistren
Köpük) ›s› yal›t›m levhalar› kullan›lmal›d›r. Is› yal›t›m›, su yal›t›m membran›n üzeri-
ne yap›flt›r›lmadan yerlefltirir. Çak›l tabakas› alt›na bir filtre tabakas› (jeotekstil ke-
çe) serilir. Ayr›ca plastik takozlar üzerine serbest karo uygulamas› da yap›labilmek-
tedir.
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4.2. SO⁄UK DEPOLAR
So¤utma ›s›tmadan çok daha maliyetli bir ifllemdir. Etkin bir ›s› yal›t›m› ve do¤ru yer-
de kullan›lm›fl buhar kesici, so¤uk depolar›n ifllevini sa¤l›kl› sürdürmesi ve ekono-
mik olmas› bak›m›ndan önem teflkil eder. So¤uk hava depolar› için belirlenmifl tek-
nik ve hijyen standartlar› oldukça yüksektir. Do¤ru kal›nl›kta bir yal›t›m tabakas› ile
XPS Is› Yal›t›m Levhalar› kal›c›, güvenilir bir çözüm ve asgari enerji tüketimi sa¤lar.

Yal›t›m malzemesinin mekanik etkilere karfl› mekanik mukavemeti yüksek olmal›d›r.
XPS Is› Yal›t›m Levhalar› hijyenik seramik kaplama ve di¤er son kat kaplama sistem-
leri için sa¤lam bir zemin teflkil eder.

XPS ISI YALITIMI SANAY‹C‹LER‹ DERNE⁄‹ ÜYELER‹

4. D‹⁄ER DETAYLAR
4.1. YALI BASKISI DUVAR UYGULAMALARI
D›fltan yap›lan ›s› yal›t›m› yap› fizi¤i aç›s›ndan en sa¤l›kl› uygulamad›r. D›fltan XPS ile
›s› yal›t›m› uygulamalar›nda dekoratif çözümler aras›nda yer alan, mimari tercihler
gere¤i eski ve yeni  bina yüzeylerinde binalara yeni bir görünüm kazand›ran Yal› Bas-
k›s› Uygulamalar› da s›vas›z d›fl cephe uygulamalar›na bir örnektir. 

D›fl yüzeyde kullan›lan ›s› yal›t›m malzemesi d›fl etkilere karfl› dayan›kl› özellikte ol-
mal›d›r. Özellikle subasman bölgesinde kullan›lan yal›t›m tabakas› fliddetli etkilere
maruzdur. Yerden al›nan nem, ya¤mur veya su, mekanik bas›nç ve darbe, humik asit
vs. dolay›s› ile d›fl cephede kullan›lan yal›t›m malzemesi uzun süreli, kal›c› etkili bir
çözüm getirebilecek özel bir yal›t›m malzemesi olmal›d›r. XPS söz konusu detaylar-
da su ve nemin negatif etkilerine karfl›  dayan›kl›, sürekli ve etkin bir ›s› yal›t›m› uy-
gulamas› sa¤lar.

Uygulama için uygun iklim flartlar›
dikkate al›narak uygulamaya bafl-
lanmal›d›r. Uygulama bafllamadan
önce binan›n bütün cephelerinin ya-
tay ve düfley terazisi belirlenir. Is›
yal›t›m levhalar›n›n monte edilece¤i
yüzey düzgün olmal›, alt yüzeyin e¤-
rili¤i 1-2 cm’den büyük olmal›d›r.
Uygulama öncesi bir kaba s›va ile
alt yüzey düzeltilerek, daha iyi bir
dübel tespit imkân›  sa¤lan›r. ‹klim
flartlar› göz önüne al›narak, gere-
kirse d›fl cephe muhafaza edilerek
uygulama yap›lmal›d›r. Is› yal›t›m›
yap›lmas› sonras›nda sa¤l›kl› so-
nuçlar al›nmas› için yap› kabu¤unun
tamamen kurumufl olmas›na dikkat
edilmelidir.
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Siding Uygulamalar›nda Is› Yal›t›m›

DOW TÜRK‹YE
www.styrofoamturkey.com

‹ZOCAM
www.izocam.com.tr 

BTM
www.btmpolpan.com.tr

ODE
www.ode.com.tr 

YALTEKS
www.yalteks.com.tr 

PAKPEN
www.pakpen.com.tr 

ÖZPOR
www.ozpor.com.tr 

ERYAP
www.americansiding.com.tr 

B PLAS
www.bplas.com.tr 

POLYPET
www.polypet.com.tr 


