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Konu 2 
İç sıvalar 

 Sıvanın vurulması 

 
Mekanize 
 
Sıvaların mekanize uygulaması özel makineler tarafından gerçekleştirilir: 

 Kuru karışımın suyla otomatik olarak karıştırılması ve hazır harç tedariki için 
genellikle turbosol sıvama makinesi veya sıvama makinesi olarak adlandırılan 
üniversal makine. Makineye gerekli miktarda kuru karışım ve su yüklenir. Makine 
harcı yoğurur. Bir boru sistemi ve basınç uygulaması ile harç pompalanır ve 
operatör hortumu soldan sağa ve yukarıdan aşağıya hareket ettirerek karışımı 
dağıtır. Bir sonraki adım elden düzleştirmedir.

 
(Kaynak – https://enkkantotrade.bg/18136/m6-gr-380v-trifazna-mashina-za-

podgotvyne-na-mazilka/) 
 Pnömatik sıvama makinesi (Tabanca) – eylemi sıvama makinesine benzer. Hava 

kompresörü ile birlikte kullanılır. 
 

 
(Kaynak – http://razshirenie-oma.blogspot.com/2017/01/blog-post_240.html) 

 
 Otomatik sıvama sistemi (Robot) – otomatik sistemin çift etkisi vardır. Önce hazır 

harcı uygular, ardından yüzeyi düzeltir. Bu tip mekanize sıvama ile verimlilikte 

http://razshirenie-oma.blogspot.com/2017/01/blog-post_240.html
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önemli bir artış elde edilebilir (günde yaklaşık 500 m² sıva). 
 

 
(Kaynak – https://www.ubu.ru/ufa/uslugi/robot_shtukatur_vypolnit_rabotu_16941078) 

 
Sıvaların mekanize uygulanması kireç, kireç-çimento veya alçı sıva türünden kaba ve/veya ince sıva 
vurulurken uygulanır. Dekoratif ve yapısal sıvalara uygulanmaz. 
 
Elden 
– kaba ve ince sıvalar durumunda – her 1.50 m’de bir noktalara 25-30 cm çapında bir harç uygulanır. 
Nokta şeklinde konulan harç daha sonra kılavuz şeritler (“anneler”) halinde birleştirilir. Kılavuz 
şeritlerin her birinin arasına harç uygulanır ve bir mastar (2 m uzunluğunda hafif alüminyum) 
vasıtasıyla harç mastarlanır. Sıva teknolojisine göre uygulanan kat düzeltilir veya mala ve büyük mala 
ile son kat uygulanır. 
– dekoratif ve yapısal sıvalar durumunda – iyi sıvalı bir duvara uygulanır. Dekoratif sıva tipine bağlı 
olarak uygulamanın birkaç yolu vardır: 

 Uzun tüylü rulo, fırça veya plastik mala ile uygulanır. Uygulanan katmanın kalınlığı 
seçilen ikincil dekorasyon tekniği ile belirlenir. 

 Paslanmaz çelik mala, fırça, çırpma teli, suni çim ile uygulama, şablonlarla çalışma. 
 Akrilik sıvalar için (Venedik) – ürün Venedik sıva için mala ile üç elle uygulanır. 1. 

İlk kat – eşit olarak uygulanır ve kuruması için 10-12 saat beklenir. 2. İkinci el – 
tamamen pürüzsüz bir yüzey elde etmek için “maskelere” ince bir ürün tabakası 
uygulanır. 6-8 saat kuruması beklenir. 3. Üçüncü el – çok ince “maskeler” 
uygulanır ve yüzeyi malanın kenarıyla perdahlanır. 

  
Teknolojik duraklamalar bağlayıcının gerekli mukavemeti kazanması için gereklidirler. Aşağıdaki 
tiplerde olabilirler: 

 tabanın dayanımını kazanmak için 
 ayrı sıva katmanlarının uygulanması arasında 
 son kat sıva için (dekoratif sıvalar için). 

  
 
Pratik alıştırmalar (Uygulamalar) 
 
 
Uygulama No 1 Alçı sıvanın sertleşmesinin başlangıcı ve bitişi için test 

https://www.ubu.ru/ufa/uslugi/robot_shtukatur_vypolnit_rabotu_16941078
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Alçı türünü sertleşme süresine göre doğru yere koyun. 
A) Hızlı sertleşen alçı – sertleşme 2’nci dakikadan sonra başlar ve 15’inci dakikaya kadar sürer. 
B) normal sertleşen alçı – sertleşme 6’ncı dakikadan sonra başlar ve 30’uncu dakikaya kadar sürer. 
C) yavaş sertleşen alçı – sertleşme 20’nci dakikadan sonra başlar, sertleşme süresi gerekli değildir. 
 

 

 


