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Konu 6 
Su yalıtımı 

 Su yalıtım malzemelerinin çeşitleri nelerdir? 

 
Bugün kullanılan malzemeler şunlara dayanmaktadır: 

 bitüm 
 epoksi poliüretan, vb. reçine türleri 
 çimento 
 kauçuk 
 silikon 

 
Bitümler 
 
Bunlar yağdan çıkarılan hidrokarbonlardır. Bitümlü malzemeler siyah renkli ve organiktir. Suya 
dayanıklılık konusunda iyi göstergelere sahiptir. Ana bileşenler şunlardır: asfalt reçineleri ve yağlar. 
Bitüm ile doğal veya yapay minerallerin karıştırılmasına asfalt denir. Bitümün bileşimi %75-80 karbon, 
%7-12 hidrojen, %0-1 nitrojen, %1-7 kükürt ve %0-5 oksijendir. Karbon ve hidrojen içeriği ne kadar 
yüksek olursa, bitüm o kadar iyi olur. Karbon / hidrojen oranı (C / H) 
 
>0,8 – asfalt 
0,4-0,8 – reçine 
<0,4 – yağlar 
  
  
Epoksi reçineler 
 
Adı Yunanca Epi ve Oxy (asidik) kelimelerinden gelir. Epoksi malzemeler yapışkan bir kimyasal 
reçinedir ve asitlere ve alkali dış etkenlere karşı oldukça dirençlidir. Son kaplama ve boya için 
kullanılabilir. 2 bileşen vardır – bir bağlayıcı ve bir sertleştirici. Aşınma dayanımı ve çekme 
mukavemeti çok iyidir. Sıcaklık farklılıklarından etkilenmezler. Yüksek mukavemetlere ihtiyaç 
duyulduğunda kullanılabilir. 
 

 
Resim 2: Epoksi esaslı su yalıtım uygulaması 
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Çimentolar 
 
Çimento üretiminde ana hammaddeler kalker ve kildir. Çimento hidrolik bir bağlayıcıdır. Çimento 
üretimi için gerekli malzemeler çevreden doğal olarak elde edilmektedir. Karışıma “ham karışım” 
denir. Döner fırında 1500 derecede pişirilir. 
  
Başlıca çimento türleri şunlardır: 

 Portland çimentosu 
 granüle yüksek fırın cürufu ilaveli çimento (Portland cüruflu çimento) 
 puzolanik çimento 
 karışık çimento 

 
Diğer çimento türleri hafif, sülfata dayanıklı, yüksek mukavemetli, düşük ısıl ve diğerleridir. Çimento 
en çok beton yapımında ve çimento-kum harcı için kullanılır. 
  
Kauçuklar 
 
Modern versiyondaki kauçuk endüstriyel tesislerde sentetik olarak elde edilir. Üzerine kükürt ilave 
edilerek özellikleri iyileştirilir ve sıcaklık farklılıklarına dayanıklı bir ürün elde edilir. Kauçuk boya, 
sertleştirici, kaolin ve daha fazlası ile karıştırılabilir. Kauçuk su yalıtım malzemeleri sıvı ürünler veya 
membranlar olabilir. Sıvı ürünler fırça, rulo veya püskürtme ile uygulanır. Membranlar rulo halinde 
üretilmektedir. 
  
Silikonlar 
 
Silikon kelimesi Si – O – Si arasındaki bağlantıdan gelmektedir. Çeşitli yüzeylere iyi yapışma, çok 
yönlülük ve dayanıklılığa sahiptir. Bazı özellikler beklenen kaliteye bağlı olarak geliştirilebilir. 
Yüzey yalıtımı için kullanılabilir. 
Yüzeydeki sertliği ve neme ve kimyasallara karşı dayanımı arttırır, UV ışınlarından korur. 
  
Akrilikler 
 
Farklı fiziksel özelliklere (renk, şeffaflık, sertlik) sahip akrilikler oluşturulur. Pleksiglas en ünlü akrilik 
üründür. Su yalıtımı için kullanılır. UV ışınlarına karşı dayanıklıdır. Islak alanlarda, teraslarda vb. 
yerlerde kullanılabilir. 
  
Polimerler 
 
Polimerlere büyük organik moleküller denir. Doğal, yarı sentetik ve sentetik olabilirler. Doğal polimer 
örnekleri kauçuk, selülozdur. Kullanılan polimerlerin çoğu sentetiktir ve petrol ürünlerinden yapılır. 
Polistiren ve polietilen en iyi bilinen sentetik polimerlerdir. Diğer sentetik malzemeler şunlardır: PET 
(polietilen tereftalat), LDPE (düşük yoğunluklu polietilen), HDPE (yüksek yoğunluklu polietilen), PVC 
(polivinil klorür), TPO (termoplastik poliolefin), PP (polipropilen), PS (polistiren) ve 
Polytetrafluoroethylene (Teflon) ). Yaprak tipi HI sentezinde polimerlerle modifiye edilirler ve bitüm 
modifiyeli brandalar olarak adlandırılırlar. 
  
Bitüm esaslı membran izolasyonu 
 
Polimer bitüm membranlar şu şekilde üretilebilir: 

 her iki tarafta polietilen 
 her iki taraf kumla kapalı 
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 bir tarafı polietilen, diğer tarafı ise kumlu 
 bir tarafı polietilen ve diğer tarafı mineral kaplamalı 
 bir tarafı kumlu ve diğer tarafı mineral kaplamalı 
 bir tarafı polietilen ve diğer tarafı metal folyo ile 
 bir tarafı kumlu ve diğer tarafı metal folyo ile 

  
Sentetik membran yalıtımı 
 
PVC ve TPO membranlar her iki levhanın da eksiksiz ve dayanıklı bir çatı membran sistemi oluşturan 
monolitik bir yüzey oluşturduğundan, sızıntılara karşı mükemmel koruma sağlayan dikiş yerlerinde 
sıcak hava ile kaynaklanır. 
  

 PVC membranlar – geçen yüzyılın 60’lı yıllarından beri kullanılmaktadır ve onlarca 
yıldır kanıtlanmış bir ömre sahiptir. TRO membranlardan daha yumuşak ve 
esnektirler. Membran renk seçeneği mevcuttur. PVC membranlar tam ve 
dayanıklı bir çatı membran sistemi oluşturan monolitik bir yüzey 
oluşturduğundan, sızıntılara karşı mükemmel koruma sağlayan dikiş yerlerinde 
sıcak hava ile kaynaklanır. Mikroorganizmaların saldırılarına karşı daha 
hassastırlar ve bu nedenle bu tip çatılar için özel membranların kullanılması 
gerekir. PVC membranların yapımında kullanılan formül onlara iyi bir yangın 
direnci sağlar. EPS ve XPS ısı yalıtım levhaları gibi bitüm ve diğer petrol bazlı 
ürünlerle uyumlu değildir. Geri dönüştürülebilirler ve daha düşük dereceli ürünler 
üretmek için kullanılabilirler. 

 TPO membranları – bu membranlar daha yeni bir teknolojidir, ancak aynı 
zamanda on yıllar boyunca kanıtlanmış bir ömre sahiptir. Esnektirler, ancak 
plastikleştirici içermezler, bu da onları PVC’den biraz daha sert hale getirir. PVC 
membranlara göre mikroorganizmaların saldırılarına karşı daha dirençlidirler ve 
bu nedenle bu uygulamalarda özel membran geliştirmeye gerek yoktur. Yangına 
dayanıklılığı artırmak için katkı maddeleri vardır. Bitüm ile uyumludurlar, bu da 
onları hem yeni hem de yenileme projelerinde kullanım için ideal kılar. TPO 
membranları iki tabakanın tam ve dayanıklı bir çatı membran sistemi oluşturan 
monolitik bir yüzey oluşturduğundan, sızıntılara karşı mükemmel koruma 
sağlayan dikiş yerlerinde sıcak hava ile kaynaklanır. Reflektif TPO membranlar 
beyaz ve diğer açık renklerde üretilir ve koyu renkli sentetik kauçuk membranlara 
veya bitümlü HI’lara kıyasla enerji maliyetlerinin en aza indirilmesine yardımcı 
olabilir. Bazı binalarda açık veya beyaz renkte TPO çatı kaplama sistemleri 
kullanıldığında ısı emiliminde ciddi bir düşüş yaşanır. Ömürlerinin sonunda geri 
dönüştürülebilirler. Çevre dostu ve dayanıklı olarak kabul edilirler. Zararlı klorürler 
içermezler. 

 Sentetik kauçuk membran (EPDM) – membran karbon siyahı, yağlar, vulkanize 
edici ve yardımcı maddelerle karıştırılmış etilen propilen dien monomerden 
(EPDM) yapılmış tek katmanlı sentetik kauçuk bir membrandır. Malzeme büyük 
tabakalar halinde preslenir ve vulkanize edilir. EPDM 15 m genişliğe ve 61 m 
uzunluğa kadar olan levhalar üzerinde teslim edilebilir, bu da sahada daha az 
bağlantı ve -23 °C ile +35 °C arasındaki sıcaklıklarda daha az kurulum süresi sağlar. 
EPDM kauçuğun en önemli avantajlarından biri özelliklerini açık havada muhafaza 
edebilmesi ve uygunluğunu 50 yılı aşkın bir süre koruyabilmesidir. EPDM’nin 
bileşenleri düşük derecede eskime ve aşınma gösterir. EPDM -45 °C’ye kadar 
düşük sıcaklıklarda esnek kalır ve bina hareketlerine ve sıcaklık değişikliklerine 
uyum sağlayarak %300’ün üzerinde esneyebilir. EPDM kauçuk membran hafiftir 
ve bu özellik kimyasal maddeler tarafından olağanüstü gerilme, delinme veya 
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parçalanma mukavemeti ile birleştirilmiştir. Çekme yükü mukavemeti 9 
N/mm2’nin üzerindedir. EPDM hem üretim sürecinde hem de ürünün 
kullanımında çevreye etkisi çok sınırlı olan inert bir malzemedir. Membrandan 
hiçbir toksik madde salınmaz, bu da yağmur suyunun toplanmasını ve 
kullanılmasını sağlar. Membranın montajı membranda delikler olmaksızın 
mekanik sabitleme için hafif bir sistem vasıtasıyla gerçekleştirilir. Güçlendirilmiş 
EPDM membranlı bir bant temelinde geliştirilmiştir ve bandın tüm uzunluğu 
boyunca membranın kenarlarında kendinden yapışkanlı iki bandı birleştirir. 
Şeritler tabana serbestçe serilir ve mekanik olarak sabitlenir. Kayışlar ve/veya 
bağlantı elemanları arasındaki mesafe rüzgar yükü hesaplamalarına bağlı olarak 
değişmektedir. EPDM levhalar daha sonra mekanik olarak birleştirilmiş şeritlere 
yapıştırılır. Bitişik EPDM levhalar minimum 100 mm mesafede üst üste biner. 

  
Yağlı su yalıtımı 
 
Yağlı su yalıtımı yüzeylere doğrudan kaplama yapılarak uygulanan su yalıtım çözümlerinin yönünü 
özetlemek için kullanılan bir terimdir. Bu tüm sıvı ve çamur su yalıtımını içerir. Yağlı su yalıtımı 
inşaatta en popüler çözüm türüdür. Uygulandığında yağlı su yalıtımı dikişsiz bir kabuk oluşturur. Bu 
sayede su yalıtım tabakasında zayıf noktaların veya olası deliklerin varlığı önlenir. Yağlı su yalıtımının 
avantajı profesyonel olmayanlar tarafından dahi uygulamaya uygun olması, fırça, mala veya rulo ile 
uygulanmasıdır. 
Yağlı su yalıtımı tek bileşenli veya iki bileşenli olabilir. İlkinde uygulama doğrudan yapılırken, 
ikincisinde homojen bir karışım elde etmek için iki bileşen bir elektrikli karıştırıcı kullanılarak 
karıştırılır. 
  
Yağlı su yalıtımı türleri: 

 çimento bazlı su yalıtım çamuru 
 su bazlı polimer bitüm su yalıtımı 
 organik bazda bitüm kaplama 
 poliüretan su yalıtımı 

 

 


