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1 – G

Binay  d  etkenlere kar  koruyan yap  elemanlar  çat lard r. Fakat in aat

sektörümüz çat  sistemi seçimi ve uygulamas na maalesef gereken önem ve

özeni göstermemektedir. Çat  sisteminin seçiminde çat  örtüsü önemli bir yer

tutmaktad r. Çat n üstünü kaplayan ve yap  ya mur, kar, rüzgar ve güne

nlar  gibi etkenlerden korumak üzere, bu i lere uygun malzemeler kullan larak

yap lm  tabakalar çat  örtülerini olu turmaktad r. Bu anlamda  Türkiye’ de en

yayg n olarak kullan lan ve geleneksel mimarimizin de sembolü haline gelmi

çat  örtüsü bilindi i üzere kiremittir.

21. y.y.’ a girdi imiz u y llarda,  teknolojik geli melere paralel olarak, in aat

sektöründe üretim ve uygulama sürecinde enerji tasarrufu sa layan, çevre ile

dost, uygulama ve kullan m süreçlerinde rasyonelle meye yönelik getiren

malzemelere olan e ilimler ve talepler gittikçe artmaya ba lam r. Y llard r

çat larda görmeye al z kiremit de art k yerini farkl  çat  örtülerine

rakmaktad r.

te bu noktada devreye giren YALTEKS yurt d nda çok uzun süredir

kullan lan SHINGLE çat  örtülerini, dünya standartlar nda ve kalitesinde ilk yerli

üretimini yaparak 1996 y nda Türkiye in aat sektörüne kazand rm r.

SHINGLE çat  örtüleri, modern ve klasik mimari tasar mlara uygun de ik renk

ve ekillerde, dekoratif, hafif, her türlü yüzeye kolay ve süratli uygulanabilir

olup kötü hava ko ullar na dayan kl r. Rüzgardan uçmaz, üzerinde yürünebilir,

çinko kullan  ortadan kald r, bak m, onar m, aktarma gerektirmez, uzun

ömürlüdür. Ayn  zamanda su yal m özelli inin olmas  malzemenin tercih

edilme nedenlerini ön plana ç karmaktad r. Özellikle 17 A ustos 1999

depreminden sonra hafif olmas  sebebiyle shingle kullan  h zla yükselen bir

trend izlemeye ba lam r.
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Yurt d nda Shingle’ n y llar boyunca artan liderli i ans eseri de ildir. Ürünün

kendi performans  ispatlay n bir sonucudur.

1915 y nda A.B.D.’ de Asfalt Çat  Kaplama Malzeme Üreticileri Birli i (ARMA)

kurulmu  ve sektördeki ki i ve kurulu lar  düzenli olarak bilgilendirmi tir. Sizlere

sunaca z detaylar ve metinler NRCA ve ARMA yay nlar  esas al narak

haz rlanm r.

Asfaltl  çat  kaplama malzemeleri 1890’lar n  ba nda üretilmeye ba lanm r.

Bugün A.B.D.’deki çat lar n %80’inden fazlas  asfalt Shingle ile kapl r.

2 – SHINGLE ÜRET

Shingle üretimi çok basit olarak asfalt/bitüm ve fibrocam ta  keçenin

birle tirilmesiyle yap r. Bunu üretim hatt nda mineral granülle kaplama, kesme

ve paketleme izler. Üretilen Shingle’ lar amaçlanan kaliteyi sa lamak için daimi

suretle kontrol edilirler.

Shingle üretim çok k saca fibrocam keçeye asfalt emdirilip, üzerine serpilen

granüle mineral kaplaman n s lmas yla gerçekle tirilir. Asfalt bile imi

deneylere tabi tutulup test edilir. Arka yüzeyin kumlanmas , polietilen film ve

yap kanl  band n ilavesi ile üretim süreci biter; boyutlar  ve fiziksel özellikleri

kontrol edilen Shingle’ lar paketleme ünitesine gönderilir.

2.1. Shingle’  olu turan Tabakalar

2.1.1. Asfalt

Asfalt do al olarak tabiatta bulundu u gibi ham petrolün i lenmesi sonucu elde

edilen bir yan ürün olup, benzersiz bir in aat malzemesidir. Ham petrolün

kimyasal bile imi kaynaktan kayna a de ti i için, farkl  ham petrollerden elde

edilen asfalt n fiziksel özellikleri de de ir. Bununla birlikte bu farkl klar asfalt n

uygulan  amac na yönelik olarak yap lacak bir tak m i lemlerle ortadan

kald labilir. Yumu ama noktas , k lganl k ve ak kanl k s cakl k ili kisi,
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Shingle üretiminde kullan lacak asfalt n sadece birkaç özelli idir. Çat  kaplama

inde kullan lacak asfalt baz  fonksiyonlar  yerine getirecek ekilde i lenmelidir.

Asfalt fibrocam ta  tam saracak ve arduvaz ile çat  aras nda bir katman

olacak ekilde elden geçirilmelidir. Asfalt, kalsit, arduvaz, fly ash gibi mineral

dengeleyicilerle güçlendirilebilir, yang na, hava etkilerine kar  direnci artt p,

ömrü de uzat lm  olur. Asfalt (Atactic Polypropylene) APP, copolimer,

homopolimer, kalsit vb. baz  ba lay  maddeler kullan larak modifiye edildikten

sonra kullan ma haz r hale gelir.

Yalteks Shingle çat  örtülerinde APP ile modifiye edilmi  bitüm kullan r. APP ile

modifiye edilmi  YALTEKS APP SHINGLE ; okside bitüm SHINGLE’ lardan

daha esnek ve daha dayan kl r. YALTEKS APP SHINGLE TS EN 544

normlar na uygun olarak üretilmektedir ve TSE belgelidir.

Üst üste bindirildi inde levhalar n güne  alt nda kendili inden yap mas

sa layan bitümlü bant, levhalar n rüzgara kar mukavemetini artt r ve

kalkmas  önler.

2.1.2. Camtülü Ta

Cam lifleri, istenilen özellikte ta  elde etmek için, kontrollü ekilde

oryantasyona tabi tutulup slak bir i lemden geçirilir. Lifler suda da r ve bir

yayg  formuna getirilir. Vakumlanan suyun yerine bir ba lay  madde uygulan r.

Ve ta  kurutulur. Daha sonra ta  istenen geni likte kesilir ve rulo haline

getirilir.

Kalite  kontrol camtüllerinde önemlidir. E it a rl k da  ve cam liflerinin

düzenli da  sürekli olarak kontrol edilmelidir. Aksi halde istenen çekme

dayan na ula lamayaca  için üretim hatt nda kopmalar olabilir.

Camtülü ta ilmeye, çürümeye, dönmeye, kabarc klanmaya ve

yanmaya kar dayan kl r.
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2.1.3 Granül

Hava arlar na dayan kl  mineral granüller, ürünü güne nlar ndan korur,

renk verir ve yang na dayan kl artt r.

2.1.4 KUM

Alt k mlar nda bulunan kumlu yüzey ambalaj paketi içindeki yapraklar n

birbirine yap mas engellemektedir.

2.2. Shingle Üretimi

2.2.1. Üretim Safhas

Shingle üretimi sürekli olup, camtülü ta n akümülatörlerden geçerek,

bitüm emdirildikten sonra üst yüzeyine granül, granül üstüne yap kanl  bant,

yap kanl  bant n üstünede silikon bant lamine edilmesi alt yüzeye ise kum

lamine edilmesi ve istenen ekilde kesilmesi i lemlerinden olu ur. Granül

dökme i leminden sonra ürün silindirlere belirli bir bas nçla s larak

granülün yüzeyden dökülmesi önlenir. Üretim sonras nda granüllerde

meydana gelebilecek az bir dökülme, bitüme yap an granüllerde de il bir biri

üstüne yap  fazla granüllerdedir ve bu da normaldir.

2.2.2. Kalite Kontrol

Üretim öncesinde hammadde kalite kontrolü yap ld ktan sonra, üretim a amas

boyunca, ürünün istenen artlara uygunlu u devaml  bir ekilde kontrol edilir.

Bitmi  ürün ise TS EN 544 standard  uyar nca testlere tabi tutulup onay

al nd ktan sonra paketlemeye geçilir.

2.2.3 Paketleme

Kesme i leminden geçen ürün son nokta da üretim personeli taraf ndan

toparlan r ve shrink makinesinde paketlemeye tabi tutulur.
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2.2.4 Depolama

Üretimden ç km  ürünün kalitesini sürdürmek için önemli bir hususta uygun

depolamad r. Üretildi i fabrikada olsun, bayiinin deposunda olsun veya i

alan nda olsun Shingle’ n uygulamadan önce ilk üretildi i  andaki durumda

olmas  çok önemlidir. Her ko ulda üreticinin tavsiyeleri gözden geçirilmelidir.

Genel bir kural olarak Shingle paketleri, yüksekli i 120 cm.’ yi (15 paket)

geçmeyen (ELMAS shingle için 8 paket) y nlar halinde serin ve kuru

yerlerde depolanmal r. E er y nlar n daha yüksek olmas  gerekiyorsa raflar

veya sand klar kullan larak yukar daki paketlerden gelecek a rl n a daki

Shingle’ lar   üzerine gelmesi önlenmelidir.

Stoklar depoya ilk giren malzemenin ilk olarak kullan lmas na izin verecek

ekilde sistematik olarak yeniden ayarlanmal r. Stok yap rken forklift veya

di er ta  malzemeler için uygun hareket alan  b rak lmal , bu aletlerin

malzemelere çarpmalar  engellenmelidir.

Shingle paketlerinin uzun süre boyunca güne na maruz kalacak ekilde

bekletilmesi tavsiye edilmez. E er böyle yap lmas  zorunluysa, zeminle

kontak kesilmeli ve bunun için uygun platformlar veya paletler kullan lmal r.

Buna ilaveten Shingle’ n ya mur ve kardan korunmas  için üstü örtülmeli

(plastik torbalarla veya branda) havalanmas na izin verilmelidir. Asla zg n

güne alt nda ve çok so uk alanlarda depolanmamal r. Uygulamaya

ba lamadan önce k yerlerde b rak lmal r. 5°C alt nda depolanan Shingle

uygulamalar nda dikkatli olunmal r (özellikle okside shingle için).

(Bknz. ekil 1)
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ekil 1. Depolama
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3 -  YALTEKS SHINGLE

YALTEKS SHINGLE dikdörtgen, petek, yuvarlak ve elmas dilimli olmak

üzere 4 farkl  modelde, sar , k rm , gri ve ye il olarak 4 renkte üretilmektedir.

Proje a amas nda de ik renk talebi geldi i takdirde bu renklerde üretim

yap labilmektedir.

(Bknz. ekil 2)

ekil 2. Yalteks Shingle
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3.1.  Dikdörtgen Dilimli

Levha Ölçüsü : 34X100 cm.

Dilim Say  : 4

Paketteki Levha Say  : 21 Adet

1 Paketin Kaplad  Alan : 3.05 m²

rl k :8 kg/m²

3.2. Petek Dilimli

Levha Ölçüsü : 34X100 cm.

Dilim Say  : 4

Paketteki Levha Say  : 21 Adet

1 Paketin Kaplad  Alan : 3.05 m²

rl k : 8 kg/m²

3.2. Yuvarlak Dilimli

Levha Ölçüsü : 34X100 cm.

Dilim Say  : 5

Paketteki Levha Say  : 21 Adet

1 Paketin Kaplad  Alan : 3.05 m²

rl k : 8 kg/m²

3.2. Elmas Dilimli

Levha Ölçüsü : 33,5X100 cm.

Dilim Say  : 3

Paketteki Levha Say  : 21 Adet

1 Paketin Kaplad  Alan : 3.05 m²

rl k : 7 kg/m²
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4  GENEL ÇATI B LG LER

Binay , yukar dan gelen ya mur, kar ve rüzgar etkilerine kar  koruyan bina

elemanlar na çat  denir.

4.1. Çat  E imleri

Üzerinde oturulmayaca  ve gezilmeyece i durumlarda çat , daima e imli

olarak yap r. Bu e im, iklime, örtü gerecinin cinsine, çat  aras ndan yararlanma

durumlar na göre tespit edilir.

1) Düz çat  : E im aç  5° ye kadar olan çat lard r.

2) Orta E imli : E im aç , 5°  -40° aras nda olan çat lard r.

3) Dik Çat lar : E im aç , 40° ‘den fazla olan çat lard r.

Bitüm esasl  çat  kaplama malzemelerin seçiminde en önemli faktörlerden biri

çat  e imidir. Çünkü çat  e imi yüzey drenaj  etkiler ve buna ba  olarak da

malzeme seçiminin limitlerini belirler. Suyun kendi h yla akabilmesi çok

önemlidir ve akan-çat  ve akmayan çat  aras ndaki fark n nedenlerinden biri de

budur.

Çat  e imi çat ekline ba r. ekil 3’ de baz  yayg n çat ekilleri gösterilmi tir.

Standart Shingle uygulamas  için uygun e imler 17° - 80° aras r. 9° - 17°

aras ndaki Shingle uygulamalar  için özel e im uygulamalar  yap r.

(Bknz. ekil 3 )

Saçak-Mahya mesafesiim-Membran
li kisi <7 metre 7-10 metre >10 metre

%17-%20 Tüm çat da membran kullan lmal r
%20-%33 Kesi en yüzeylerde

membran
kullan lmal r.

Tüm çat da membran kullan lmal r.

%33 ve üzeri Kesi en yüzeylerde membran kullan lmal r
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ekil 3. Yayg n çat  tipleri
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4.2. Çat  Kurulu u

4.2.1. Çat  Yükü

Çat  örtüsü a rl , kaplama, kar ve üzerinde çal acak insan (min. 3 ki i)

rl  ve rüzgar bas nc  göz önüne al narak hesaplan r.

4.2.2. Çat  Kurulu u

Genelde en üstte örtü, s ras yla altta kaplama tahtas  vb. elemanlar, bunun

alt nda mertekler, mertekleri ta yan a klar ve a klar  ta yan dikmeler vard r.

Elemanlar n boyut ve aral klar n saptanmas nda çat ya gelen yükler ve çat n

kendi a rl  etkendir.

4.2.3. Mertek

Ah ap çat da mahyan n oluklara kadar uzan p örtüden gelen yükleri ta yan ve

klara ileten ço u 3/10, 4/10, 5/10, 5/12 cm. kesitli a açlara verilen add r.

Mertekler 40~60 cm aral klarla yerle tirilir.

4.2.4. A k

Merteklerin yükünü ta yan kiri lerdir. Saçak üzerine oturana Damlal k A ,

saçakla mahya aras nda olana Orta A k, mahyadakine ise Mahya A  denir.

klar yüklerini bulundu u yere göre duvar, kiri , dö eme, dikme yada ask lara

verirler. Kesitleri 8/12, 10/12, 12/18, olup genellikle 400~450 cm. aral klarla

yerle tirilirler.
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4.2.5. Saçak

Çat  kaplamas  alt ndaki mertek denilen kiri ler, d  duvarlar ile bitirilebildi i gibi

50~110 cm. aras nda çat  d na uzanabilir. Buna saçak denir. Saça n ana

görevi suyu temelden uza a ak tmak ve yap  güne ten korumakt r.

4.2.6. Mahya

Çat da iki e ik yüzeyin, d ta 180° den büyük bir aç  yaparak birle ti i çizgidir.

4.2.7. Çat  Örtüsü

Çat n üstüne gelen ve yap  ya mur, kar, rüzgar ve güne nlar  gibi

etkenlerden korumak üzere, bu i lere elveri li malzemelere yap lm  tabakad r.

Çat  örtüsü gereçleri olarak kiremit, asbestli çimentolu levhalar, alüminyum,

bak r kur un, çinko, galvanize saç, plastik levhalar, bitümlü levhalar gibi

malzemeler kullan r.

4.2.8. Dere

Çat larda e ik yüzeylerden sular  toplayarak olu a veren ve bu yüzlerin ara

kesiti durumunda olan yap  eleman  dere, mahyan n negatifi olarak da

tan mlanabilir. Dereler genel olarak üç ekilde çözülür. Asma oluk, oturtma oluk

ve gizli oluk.

(Bknz. ekil 4 )

4.2.9. Oluk

Çat da derelerde toplanan ya mur veya kar suyunun toplay p ya mur ini

borular na götüren üst yan  aç k, çinko, galvanizli saç veya plastik kanallard r.

Oluk kesit alan  suyun, topland  çat  yüzeyinin her metrekaresi için 0.8~1 cm²

al narak hesaplan r. Oluk kesitleri yar m daire, kare veya dikdörtgen olur.

Oluklar ya mur ini  borular na do ru % 0.5 e imli olarak yerle tirilirler. Kö eli

oluklarda bu e im artt r.



Yalteks A. .     13/45

ek
il

4.
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ASMA OLUK : Saçak kenar na ç nt  olarak oluk kelepçesi ad  verilen özel

lamalarla as lan oluklu asma dere

OTURTMA OLUK : Bir betonarme saçak ucuna veya dö eme üstüne oturtulan

oluk. Oturtma oluklar gizli veya görünür ekilde yap labilirler.

ZL  OLUK : Cephede görünmesi için çat da bir korkuluk duvar  arkas na

gizlenmi  oluk, gizli dere.

(Bknz. ekil 5 )

ekil 5. Dere Tipleri
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4.2.10. Baca

Duman  veya kirli havay  çekip d ar  vermeye yarayan maden veya kagir

kanald r. Bacalar, hava duman bacas , ayd nlatma için aç lan tepe penceresi

ayd nl k bacas , s hhi tesisat borular n geçti i dü ey kanal tesisat bacas  gibi

türlere ayr r. Baca çat  mahyas  50 cm geçmelidir. Bacalar yap  d

duvarlar na de il, iç duvarlar na yap lmal r. D  duvarda sürekli so uyan baca

iyi çekmez. Mahyay  geçmek zorunlulu u d  duvarda yap lacak bacan n çok

uzun ve narin olmas na neden olur.

5  YALTEKS SHINGLE UYGULAMASI

Çat lar n iyili i uygulama kalitesiyle ölçülür. Shingle da buna bir istisna de ildir.

Do ru ve dikkatli uyguland klar nda y llarca hizmet vermek üzere dizayn

edilmi tir.

Shingle’ lar belki de en kolay uygulanan çat  kaplama malzemeleridir.

Bununla birlikte uygulama ve malzemenin kalitesini güvenceye almak için yine

de takip edilmesi gereken belli prosedürler vard r. Bunlar Shingle alt  yal m

malzemesinin yerle tirilmesi, hizalama teknikleri, ba lang ç hatt n dö enmesi

ve Shingle ‘lar n farkl  yöntemlerle tatbikinden olu ur. Bütün bunlar a da

gözden geçirilecektir.

5.1. Altyap n Haz rlanmas

Shingle levhalar n alt nda, yüzeyde sürekli düzgünlü ü sa layan OSB levha

(s lm  a aç yongas ) veya kontrplak levhalar kullan lmal r. Bu levhalar ah ab n

enine ve boyuna hareketini engellemek amac  ile rtmal  damarlara sahip tabakalar n

birbirine lamine edilmedi ile olu turulmu tur. Altyap  malzemesi dikkatlice kontrol

edilmeli, nemden etkilenmemelidir. Shingle n üzerine uygulanaca  ah ap altyap daki

hatalar belli sorunlara neden olaca  için, bu malzemeler uygun bir ekilde

yerle tirilmeli ve artnamelere uygunluk göstermelidir.
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Ah ap altyap   esnemez bir özelli e sahip olmal r. Üzerinde i çiler yürüdü ünde veya

kar yükü alt nda kald nda çökmemeli, kalkmamal  ve e ilmemelidir. Stabil olmayan

bir ah ap altyap  malzemesi, çat  kaplamas n ve biti  detaylar n bütünlü ünü etkiler.

(Bknz. ekil 6)

Ah ap malzeme uygulanmadan önce gözden geçirilmeli, kötü, e ik, budaklar  ç km  ve

fazla reçineli malzemeler kullan lmamal r. Reçine Shingle ‘ n kimyasal yap nda

de ikli e neden olabilir.

ekil 6.Ah ap altyap n haz rlanmas

Uygulamada dikkat edilmesi gereken noktalar :

• Elemanlar rtmal  olarak çivilenmelidir.

• Genle me mesafesi için levha aralar nda 2 mm. ara b rak lmal r.

• Uygulamadan önce yüzeyin temizli i ve düzgünlü ü kontrol edilmelidir.

• Kaplama mahya çizgisine paralel monte edilmelidir.

• Ah ap kaplaman n alt ndaki ta  sistemin sa laml ndan emin olunmal r.

• ki plakan n dü eyde birle ti i alt noktada boylu boyunca takviye olmal  ve

iyice çivilenmelidir.
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er ah ap önceden yerle tirilmi  ise, fazla reçineli olanlar  ve dü mü  kopmu  budak

yerlerini kontrol ediniz. Shingle uygulamadan önce böyle yerleri membranla kapat z.

Kaplama plakalar  yerine kiremit alt  tahtalar  kullan labilir. Ancak bu parçalar ah ab n

bükülmesini önlemek için 150 mm. den geni , yakla k 24 mm. kal nl ktan az

olmamal r. Dö eme tahtalar rtmal  olarak çak lmal r. Ayn  mesnet/mertek

üzerinde birden çok dö eme tahtas  çak rsa yap daki herhangi bir hareket neticesinde

burada k lma hatt  olu acak ve bu Shingle kaplamada belirecektir.

Neme ve suya duyarl k dolay  ile gev eme, yamulma, çürüme gibi sorunlarla

kar la lmamas  için sunta cinsi malzeme kesinlikle kullan lmamal r.

Shingle n Direk Is zolasyon Malzemesi Üzerine Uygulanmas

Günümüzde enerjinin yüksek maliyetinden dolay , ev sahipleri, mevcut çat  üzerine 

yal  yap p daha sonra Shingle kaplamak istemektedirler. Böyle bir detay n a da

belirtilen nedenlerden dolay  uygulanmas  sak ncal r.

1- Sabit olamayan, esneyen bir yüzeye uygulanmas  Shingle ‘ a zarar verebilir.

2- Çivi ile tespit edilen Shingle ‘lar n direk olarak izolasyon üzerine uygulanmas

rüzgardan etkilenme riskini artt r.

3- Yal m malzemeleri s cak havan n altta birikmesine neden olur ve yaratt

iklimlendirme Shingle ömrünü azalt r.

4- Shingle n yang na dayan  etkilenebilir. Yal m malzemesinin dayan

hakk nda üreticisinden bilgi al nmal r.

5- Uygun bir havaland rman n yap lmas  mümkün de ildir.

Is  yal n OSB plakalar n alt nda mertek aralar na veya çat  iç zeminine dö enmesi

gerekmektedir.
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5.2. Koruyucu Kaplama

Shingle uygulamas  s ras nda kullan lan YALTEKS su yal m membranlar , uygulama

öncesinde ve sonras nda altyap  korumak amac  ile çat n e imine ve hava artlar na

ba  olarak uygulan r. Shingle örtülerin su yal m özelli i olmas  nedeni ile yüksek

imlerde ayr ca su yal m membran  uygulanmas na gerek görülmez.

Ah ap malzeme üzerine membran uygulaman n faydalar öyle özetlenebilir:

• Membran su geçirmezdir ve çat ya rüzgar n sürükledi i ya mur, kapiler ya mur

ve eriyen kar sular na kar n ikinci bir koruma sa lar.

• Membran Shingle uygulanana kadar ah ap malzemeyi kuru tutar ve slanm

ah ap üzerine uygulanmas  durumunda Shingle dan kaynaklanan sorunlar

minimize eder. Shingle lar membran serildikten sonra mümkün oldu unca çabuk

uygulanmal r.

• Membran ah ap malzemeden kaynaklanabilecek ekil bozukluklar  giderir ve

dolay  ile Shingle çat n bunu yans tmas  engeller.

• Membran ah ap malzeme üzerinde olabilecek reçineden Shingle  korur.

Optimum performans elde etmek için membranlar uygun bir teknikle

dö enmelidir.

Dikkat: aat s ras nda yeni binalar fazla miktarda nem içerebilirler ve bu nem

membran  k mas na, Shingle’ nda ç nt  görünmesine neden olaca ndan,

Shingle uygulamas ndan önce bu k kl klar giderilmelidir. Örtüler saçaklara

paralel olarak serilmeli, en az 8 cm. alttaki s raya indirilmelidir. Gere inden fazla

çivi kullan ndan kaç lmal r.
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Uzunlamas na en az 10 cm. bindirilmelidir. Biti  noktalar  ayn  yere denk

getirilmemeli, en az 180 cm. kayd larak dö enmelidir. Koruyucu kaplama

tabakalar  mahya üzerinde birbirleri üzerine 18 cm. binmelidir.

Modifiye membranlar, özellikle çivileme sonras nda, yap  itibari ile çiviyi sarma

özelli ine sahiptir.

(Bknz. ekil 7 )

ekil 7.Koruyucu kaplama uygulamas

5.3 Eteklemeler

Çat lar n birbirlerine geçti i veya dik bir duvarla birle ti i yerler, bacalar n dipleri,

muhtemel s nt  noktalar r ve çat  yal n kusursuz olmas  için giderilmesi

gereken engellerdir. Bunu noktalardaki s nt  sorununu gidermek için uygulanan özel

yönteme “etekleme” denir. Çat n iyi bir performans göstermesinde eteklemelerin

do ru uygulanmas  çok önemlidir.
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5.3.1. Vadi Eteklemesi

Vadiler e imli iki çat  yüzeyinin bir aç  ile birle mesi ile olu ur. Çat n e imi suyu

vadilere gönderir, su vadi boyunca vadiyi s nt ya kar  savunmas z yaparak akar. Çat

kaplama i inde en önemli unsurlardan biri vadi eteklemelerinin do ru bir ekilde

yap lmas r.

Vadi önce 100 cm eninde membranla, membran  ortalayarak ve sadece tutacak ekilde

çivi çakarak kaplanmal r. Sonra çat  üzerine serilen membran vadi membran  üzerine

15 cm. bini pay  b rakacak ekilde kesilir.

Ah ap malzemenin kaplanmas nda sonra, birden fazla yüzeyi olan çat larda 3 çe it vadi

yal  yap r: Aç k, Örgü, Kapal .

Vadi çe idi ne olursa olsun, vadiler pürüzsüz, önleri aç k, suyu çabucak ak tacak,

kapasitede ve ara s ra olabilecek su birikintilerine dayanacak ekilde olmal r.

Yal m malzemesi vadi boyunca vadiyi ortalayacak ekilde yerle tirilmeli, vadinin

bütününü kaplayacak ekilde dö enmelidir. E er üst üste bindirme yapmak gerekiyorsa,

üste serilecek malzeme alttakinin üzerine gelmelidir. Böylece suyun birle me noktas

üstünden akmas  sa lanm  olur. Bindime pay  30 cm olmal  ve tamamen

mastiklenmelidir. Çivileme malzemeyi tutmaya yetecek miktarda, her iki yandan 2,5 cm.

uzakta kalacak ekilde yap lmal r. Çivileme önce bir yanda yap lmal , malzeme vadi

ortas ndan bast larak di er taraf n çivilenmesi yap lmal r. (Bknz. ekil 8)

5.3.2 Kalkan Duvar Eteklemesi

Baz  çat larda mimari gereksinimlerden ötürü kalkan duvara ihtiyaç duyulmaktad r. Çat

yüzeyi ile duvar n biti ti i noktalar n korunmas  suyun girme riskini azaltmak aç ndan

önemlidir. Bu bölgede yap lacak eteklemelerden önce kö elerde üçgen ah ap takozlar

çak r. Daha sonra membran yatayda 35 cm, dü eyde ise 15 cm olacak ekilde

yap lmal r. Shingle uygulamas ndan sonra ise granüllü membran, alttaki siyah

membran  geçecek ekilde kaplan r. (Bknz. ekil 9 )
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ekil 8.Vadi eteklemesi

5.3.3. Gizli Dere Eteklemesi

Binalar n saçak bölgelerine olu turulan gizli dere ve oluklar çat  yüzeyinden gelen sular

toplayarak de arj etmektedirler. Bu bölgede yap lan su yal mlar nda Shingle

uygulamas n ba layaca  kö e noktas ndan a dan gelen membran çat  yüzeyine

do ru en az 25 cm. geçecek ekilde uygulanmal r. Bundan sonra ba layacak ilk s ra

Shingle yapraklar  dere içine do ru 1,5-2 cm. ta larak çak r.

(Bknz. ekil 10)
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ekil 9.Kalkan duvar detay
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ekil 10.Gizli dere detay



Yalteks A. .     24/45

5.3.4 Baca Dibi Eteklemesi

Baca kenarlar  suyun girmesine uygun olan kritik bölgelerdir. Baca dibi eteklemesi bu

noktada suyun s zmas  engellemek amac  ile yap r. Çat n ah ap kaplamas n

üzerine, baca çevresi boyunca, üçgen ah ap takozlar uygulan r ve membran kaplamas na

geçilir. Membran kaplan rken, membran n çat  kaplamas na do ru en az 25 cm, baca

duvar ndan yukar ya do ru ise 15 cm uyguland ndan emin olunmal r. Siyah

görüntüyü kapatmak için üzerine tekrar granüllü membran uygulan r. Shingle yapraklar

bacan n üst k sm nda granüllü membran n üzerinde, ön ve yan bölgelerde ise alt nda

kalmal r.

(Bknz. ekil 11)

ekil 11.Baca dibi detay
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5.3.5. Özel Saçak Eteklemesi

Polimer bitümlü membranlar, saçaklardaki buzlanmaya kar  çat  korumak ve

buzlanmay  önlemek için kullan r.

Ayr ca k iklimlerde yapraklar n yarataca  su birikintilerine kar  da kullan rlar.

Özel saçak detaylar  donma ve çözünme olay n sürekli oldu u bölgelerde uygulan r.

Çat  kaplamas n buna kar  korumak için buzlanma olabilecek saçaklara etekleme

uygulanmal r. ( Ör: S cakl  -4°C ‘nin alt na dü tü ü yerlerde)

Etekleme malzemesinin çe idi ve geni li i buzlanma durumunun derecesine ba r.

Saçak eteklemesi membranla yap r.

Çat  e iminin % 33 den büyük olmas  durumunda, membran saçaklardan 6 mm.-19 mm.

aras nda ta acak ekilde uygulanmal r. Çat  alt  duvar hizas ndan da 60 cm. içeride

olacak ekilde uygulanmal r. Buzlanman n iddetli oldu u yerlerde 90 cm e kadar

lmal r. Bindirmeler 30 cm. yap lmal r.

Saçak eteklemeleri ayn  zamanda buhar önleyicidirler ve önerilen ölçülerden daha geni

serilmemelidirler.Aksi takdirde ah ap çat  kaplaman n alt nda buhar yo mas na neden

olurlar bu da ah ap çat  kaplamaya zarar verir.

(Bknz. ekil 12)

5.4 Hizalama

Her bir Shingle boyutlar nda üretimden kaynaklanabilecek farkl klar n kendi ba na

çok önemi yoktur ama bütün çat  yüzeyi dü ünülürse bu boyut farkl klar  çat n

görünü ünde bariz hatalara neden olabilir. ster küçük, ister büyük bir çat  olsun,

hizalama çizgileri Shingle lar n dü ey ve yatay yönde, istenilen bindirmeler yap larak

uygulanmas na yard mc  olur.



Yalteks A. .     26/45

Saçaklara paralel bir hiza çizgisi çizmek için önce mahya – saçak aras  mesafe ölçülmeli,

üç noktada i aretlenmelidir: Mahya , saçak ve orta nokta . Bunlar kontrol noktas

levini görür.

Çat n her iki taraf nda, mahya ve saçaktaki noktalara çivi çak lmal  ve kar kl  olarak

rp  ipi ile birle tirilmelidirler. Ayn  i lem orta noktalar için de yap lmal r.

Dü ey hizalama çizgileri, yaprak aras ndaki bo luklar n hizalanmas  için çok önemlidir.

Çat da güvercinliklerin olmas  durumunda, güvercinli in iki taraf ndaki Shingle lar n

hizalanmas  önemli kolayl klar sa lar. Çat  uzunsa, hizalama çizgisi çat  ortas ndan

çizilmeli ve bu çizginin sa  ve solundan uygulama yap lmal r.

ekil 12.saçak eteklemesi
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5.5 Shingle

Bütün asfalt Shingle uygulamalar ndaki prosedür temelde ayn  olmakla birlikte her bir

radaki ilk Shingle  uygulama yöntemleri farkl  olabilir.

Shingle lar  uygulamaya ba lamadan önce, bütün bacalar n tamamlan p

tamamlanmad , havaland rma bacalar n yerle tirilip yerle tirilmedi ini kontrol

edin. Baca kenarlar na, duvar diplerine uygulanacak eteklemeler için haz rl k yap n.

er çat  yüzeyinde güvercinlik ve vadiler varsa, uygulamaya çat  kenar ndan ba lay p

güvercinlik ve vadi yönünde devam edin. E er yoksa, çat n ortas ndan ba lay p her iki

tarafa do ru uygulama yap n. Shingle uygulamas na çat n neresinden ba lan rsa

ba lans n Shingle lar çat n tepesine do ru çapraz bir ekilde dö enmelidir. Bu her bir

Shingle n do ru bir ekilde çivilenmesinin emniyete al r. Yatay veya dü ey yönde düz

olarak yap lacak uygulamalarda gerekenden daha az çivi kullan r ve ayr ca çat

üzerinde renk farkl klar  gözlenir. Çapraz uygulama yap ld nda her Shingle n bir

üstüne di er bir Shingle gelene kadar gözükürler.

Not : Shingle lar n üstündeki silikon bant, Shingle lar n paket içerisinde birbirine

yap mas  önlemek içindir. Uygulama s ras nda ç kar lmal r.

5.5.1 Ba lang ç S ras

Ba lang ç S ras  için üstündeki bant n alt hizas ndan kesilen Shingle kullan r.

Ba lang ç s ras , çat  Shingle dilimleri aras ndaki bo luklar  kapatarak korumu  olur.

Saçaklardan 6-19 mm aras nda  suyun oluklara akmas  yard mc  olacak ekilde

ar ya do ru ta mal r.Uygulanan ilk yaprak bir taraf ndan 12,5 cm. kesilmelidir.
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5.5.2 lk ve Devam nda Gelen S ralar

lk s ra en önemli s rad r. Mükemmel bir ekilde do ru ve düzenli, hiza çizgileri esas

al narak uygulanmal r. lk s radaki Shingle sonlar ndan çizilmi  birkaç dü ey

hizalama çizgisi daha sonraki Shingle lar n yaprak aras ndaki bo luklar  ayarlamada

yard mc  olacakt r. lk s rada bütün bir Shingle kullan lmal r. (Ek yerleri ba lang ç

ras n ek yerlerine gelmemelidir. ) kinci kat ve izleyen katlarda sa a ve sola do ru

giderken (hangi tarafa gidilece ine ba  olarak) daima dilimin yar  kesilerek üst üste

bindirilmelidir. Yedinci kata Shingle yapra  tam olarak ba lan r.

lk Shingle lardan kesilen parçalar at lmaz, s ras n sonunda kullan r.

Özel bölgelerde (da k bölgelerde, f rt nal  yerlerde veya sa nak ya n fazla oldu u

alanlarda) Shingle uygularken, bindirmelerin daha az olmas na dikkat edilmelidir.

Bunun amac  suyun Shingle alt na girmesini engellemek veya dilimlerin kalkmas

önlemektir. Bu tür çat larda Shingle ihtiyac  belirlenirken bindirme paylar n dikkate

almak gerekir.

Bu çat  dü ünüldü ünde, yerel yönetmeliklerde varsa s zmay  engelleyici tedbirler göz

önüne al nmal r.

5.6 Çivileme

5.6.1 Sabitleyiciler

Çiviler Shingle uygulamas nda kulland z sabitleyicilerdir. Çiviler elle veya

mekanik olarak çak labilir. En büyük özellikleri geni  ba  olmalar r.

Alüminyum çivilerin paslanmaya kar  art  bir kaplamaya ihtiyac  yoktur. Çelik çiviler

paslanmaya kar  korunmal r. Galvanizleme yöntemlerden biridir.
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5.6.2 Çivi Uzunlu u

Çivi Uzunlu u Shingle alt  çat  kaplama malzemesine 2 cm geçecek ekilde olmal r.

er kaplama 2 cm den ince ise, çivi kaplamadan tamamen geçmeli ve en az 3 mm.

na ç kmal r.

Çivi uzunlu u belirlemede, Shingle katman say , kal nl , Shingle alt  yal m

malzemesinin ve eteklemelerin (vadi, yan duvar, saçaklardaki) kal nl  göz önüne

al nmal r.

(Bknz. ekil 14)

ekil 14.Çivilerin Uygulanmas

5.6.3 Çivileme

yi performans için uygun çivileme esast r. Bunu sa lamak için dikkat edilmesi gereken

noktalar öyledir :

• Do ru tip, boyut ve s flardaki çiviler kullan lmal r.

• Paslanmaz çiviler kullan lmal r.

• Bir plaka da tavsiye edilen say da çivi kullan lmal r.

• Çiviler Shingle’ daki y rt k k sm n 2 cm üzerinden çak lmal , yanlardan 2,5 cm

den çivilenmelidir.
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•  s radaki çivilerin görünmesini önlemek için Shingle lar do ru bir ekilde

ayarlanmal r.

• Çiviler dik ve Shingle yüzeyi ile ayn  hizada olacak ekilde yüzeyi y rtmadan,

düzgün, ta mayacak ekilde çak lmal r.

• Üstten çak rsa suyun birikece i bir oluk olu turur. Zarar gören Shingle

yüzeyinden içeri su girerek alt yap ya geçer.

• Tam olarak çak lmayan çivi, rüzgar ve f rt nal  havalarda Shingle plakalar

tutamaz.

• Çivi ba lar n Shingle yüzeyine geçmesine izin vermeyin. Çivi çok çak rsa,

Shingle’  deler ve suyun içeriye girmesine yol açar.

• Budak noktalar na veya çatlak yüzeylere çivi çakmay z.

• Yanl  yap lan çivilemeyi hemen onar n

• Çok e imli ve yüksek rüzgarl  alanlarda çivi say  artt n

5.6.4. Çivi Say  ve Çakma Yerleri

Çiviler, Shingle üzerindeki, fabrikada sürülen bitümlü yap kan bölüm üzerine

çak lmamal r. Shingle lar dikkatli ekilde hizalanmal r. Çivilemeye çat n bir

ucundan ba lanmal  ve çapraz bir ekilde devam edilmelidir. Bu ah ap çat  örtüsünün

ilmesini engeller. Shingle hizas  sa lamak için iki yerinde çivilenmi  Shingle

serbest ucundan kald lmamal r.

A- Normal hava artlar nda Shingle uygulamas

Bir plakada 5 çivi olacak ekilde tespit edilmelidir.

B- Yap artnameleri Taraf ndan Yüksek Rüzgar Bölgesi Olarak Kabul Edilen

Yerlerde Shingle Uygulamas
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Bir plakada 8 çivi olacak ekilde tespit edilmelidir.

er çivi Shingle alt  kaplama malzemesine uygun bir ekilde girmiyorsa, çiviyi ç kar n,

Shingle’daki deli i elastomerik bitümlü mastik ile (YALMAST) onar n ve yan na ba ka

bir çivi çak n. Gerekli ise bütün Shingle’  de tirin.

(Bknz. ekil 15)

ekil 15.Shingle çivileme yerleri
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5.7 Mastikleme

So uk havada yap lan uygulamalarda ilave mastik (YALMAST) gerekir. F rt nal

bölgelerde, 5. s radan itibaren yukar  do ru her dilim mastiklenmelidir. Mastik seyrek

olarak kullan lmal , çap  25 mm. i  geçmemelidir.

5.8 Vadi Kaplama

Aç k, örgü ve kapal  vadilerde farkl  yöntemler uygulanabilir. Örgü veya kapal  vadiler

Shingle için en ideal oland r.

5.8.1. Aç k Vadi

Vadinin tam orta noktas ndan geçen bir hizalama çizgisi çizilmelidir. Sonra bu çizginin

iki yan na e it uzakl kta iki çizgi çizilmelidir. Bu çizgiler mahyada birbirlerinden 15 cm.

uzakta (7,5 cm. orta çizgiye uzakta) olacak ekilde çizilmeli, her 30 cm. de aralar ndaki

mesafe 3 mm. artt larak saçaklara do ru inilmelidir. Ör: Vadi uzunlu u 245 cm ise,

saçaklarda hizalama çizgileri aras ndaki mesafe 18 cm. e kadar ç kar.

Vadiye do ru uygulanan Shingle lar hizalama çizgileri ile ayn  hizada olacak ekilde

kesilirler. Vadi ile kom u olan Shingle n boyu asla 30 cm den küçük olmamal r.

Gerekiyorsa bir önceki Shingle boyu k salt lmal r. Vadiye kom u Shingle n üst kö esi

45° lik aç yla 2,5 cm. kesilmelidir. Bu suyu vadiye göndermeye ve yapraklar aras na

girmesine engel olmaya yarar. Son olarak, s  bir yal m sa lamak için, Shingle lar

vadiye mastiklenmelidir.

(Bknz. ekil 16)
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ekil 16.Aç k vadi Shingle uygulamas
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Güvercinlikler için aç k Vadiler

Güvercinlik ve çat  aras ndaki vadiler özel bir i lem gerektirir. Vadi eteklemeleri

uygulamalar na, Shingle uygulamas  vadinin en alt noktas na eri meden

ba lanmamal r.

lk veya alt vadi etekleme katman n (45 cm geni likte membran) aç k vadilerde

oldu u gibi uygulay n.Eteklemenin alt k sm , güvercinlikten 6 mm ta acak ekilde

kesilmelidir. Bu rakam ana çat  üzerinde de ana çat yla güvercinli in kesi ti i noktadan,

6 cm. olacak ekilde kesilmelidir.

Yukar daki k m ise, güvercinli in çat  kesti i yerden 45 cm yukar da olacak ekilde

ana çat  üzerinde olmal r. Güvercinli in üstüne gelen bölüm güvercinlik mahyas

üzerinde kesilmelidir.

Vadi eteklemeleri güvercinli in di er taraf na da ayn ekilde uygulay n. Ana çat

üzerindeki k sm  di er taraftan gelen eteklemenin üstüne getirin . Bini yerlerini

yap n ve çivileyin. Mahyaya gelen k sm  da üst üste bindirin, yap n çivileyin.

kinci tabaka (90 cm. eninde granüllü membran) uygulan rken güvercinlik üzerinde ilk

kat membranla alt k sm  ayn  hizada olacak ekilde kesilmelidir. Ana çat  üzerine gelen

m ise en yak ndaki Shingle n üzerine, sanki bir sonraki Shingle uygulan yormu

gibi, hizalama gözetilerek kesilmelidir. Üst eteklemede standart aç k vadi uygulamalar

gibi çivilenir. Eteklemeler her iki yüzeyde de (ana çat , güvercinlik) düz bir ekilde

yap lmal r. Üstteki tabaka, güvercinli in ana çat  kesti i hizada düz bir ekilde

kesilmelidir. Güvercinli in di er yan na da ayn ekilde ikinci tabaka etekleme

uygulanmal r. Yaln z bu kez güvercinlik mahyas nda ikinci etekleme ilk eteklemeye

mastiklenmeli ve çivilenmelidir.

Hizalama çizgileri, en tepede vadi aks n her iki yan nda 8 cm olacak ekilde, her 30

cm. ’de aralar ndaki mesafe 3 mm. artt larak çizilmelidir. Shingle uygulamas na
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yeniden ba lanmal , Shingle’ lar  hizalama çizgilerine uygun olacak ekilde kesilmelidir.

Üst kö elerden 2,5 cm.’ lik k m 45° lik aç  yapacak ekilde kesilmeli, Shingle’ lar

vadiye mastiklenmelidir. Güvercinli in her iki taraf na da Shingle uyguland ktan sonra,

güvercinlik mahyas  Shingle ile kaplanmal r. Bunun için güvercinli in ön taraf ndan

ba lan p, ana çat ya do ru gidilmelidir. Mahya üzerindeki en son Shingle ana çat n 10

cm. e kadar üstüne uzanmal r. Sonra bu parçan n çat  üzerinde kalan k sm  tam

ortas ndan ikiye yar lmal  ve çat ya çivilenmelidir. (Güvercinli in iki yan ndaki Shingle

hizalar n, ana çat  üzerinde devam  sa lamak için hizalama çizgileri çizilmelidir. )

(Bknz. ekil 17)

5.8.2. Kapal  Vadi

Suyun ak n kesik Shingle üzerindeki düzgün olmas  için, Shingle uygulamas na her

zaman daha az e imli veya alçak çat  yüzeyinden ba lanmal r. Vadi eteklenmesi zaten

yap ld  için, ilk Shingle s ras  saçak boyunca serilmeli ve vadiden a rt lmal r. Bu

rtma en az 30 cm. olmal r. Shingle birle imleri asla vadi ortas nda olmamal r.

er Shingle k sa kal rsa, bir veya iki dilimli Shingle eklenip, ek yerinin vadi ortas nda

olmas  engellenebilir. Devam nda gelen Shingle ‘lar  da ayn ekilde, vadiyi geçerek ve

biti ikteki çat  üzerine ula acak ekilde uygulama yap lmal r.

Shingle vadiye s  bir ekilde bast lmal r. Normal sabitleme yöntemleri

kullan lmakla birlikte, vadi aks n her iki yan nda 15 cm’ lik mesafe içinde hiçbir çivi

kullan lmamal r. Vadiyi geçen Shingle’ n uç noktas nda da iki tane çivi olmal r.

Shingle uygulanmam  çat  üzerine, vadi aks ndan 5 cm ötede hizalama çizgisi

çizilmelidir. Sonra Shingle uygulan r. Shingle hizalama çizgisi hizas nda kesilmeli ve

do ru bir uygulama yap lmal r. Vadiye yak n üst kö e 45° lik aç yla 2,5 cm.

kesilmelidir. Bu suyun vadiye akmas na yard mc  olur. Vadiyle kom u olan Shingle lar

mastiklenmelidir. (Bknz. ekil 18)
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ekil 18.Kapal  vadi Shingle uygulamas
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5..8.3. Örgü Vadi

Vadi eteklemesi önce yap lmal r. Shingle lar her iki çat  yüzeyinden vadiye do ru

ayn  anda uygulanaca  gibi, her bir çat  yüzeyi, vadi aks na 90 cm. kalacak ekilde

Shingle kaplanabilir, bo luk daha sonra kapat r.

Hangi metod uygulan rsa uygulans n, bir çat  yüzeyinde saçak boyunca uygulanan

Shingle vadiye kadar gelmeli, di er çat  üzerine en az 30 cm. kadar da geçmelidir. Di er

çat  yüzeyinden gelen Shingle‘da ayn ekilde vadiyi geçmeli ve ( ekil 19) da

görüldü ü gibi örülmelidir. Shingle lar vadiye s ca bast lmal  ve uçlar ndan iki adet

çiviyle sabitlenmelidir (Kapal  kesik vadi uygulamas  gibi)

Örgü metodu en çok önerece imiz metoddur, çünkü;

• estetik aç dan  daha güzel görünüm sa lar,

• biraz tecrübe ile daha az zaman gerektirir,

• kesme i lemi daha az olaca ndan Shingle  dan tasarruf edilir,

• sa lam bir su yal  sa lar.

(Bknz. ekil 19)

5.9. Havaland rma

Evin içinde genellikle yemek pi irme, bula k y kama, temizlik ve bitki aktivitelerinden

kaynaklanan nemli hava yükselerek yal m katman yla kar la r. Çat  iskeletinin so uk

alt tabakas yla kar la an s cak ve nemli hava yo unla maya ba lar. Bu yo unla ma

sonucunda ah ap kaplamalar çürüme tehlikesi ile kar  kar ya kal r.

Çat  alt  alan n yeterince havaland lmamas  en iyi kalitedeki bir ah ap altyap n bile

ilmesine neden olabilir. Kötü havaland rma çat  kaplamas  alt nda buhar birikimine

neden olabilir. Kötü havaland rma çat  kaplamas  alt nda buhar birikimine neden olur.

Asfalt Shingle n fiziksel ömrü, yüksek nem içeren ortamlarda olumsuz yönde etkilenir

ve beklenenden çok daha önce yenilenme ihtiyac  yarat r.
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ekil 19.Örgü vadi Shingle uygulamas
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5.9.1. Çat lar n Havaland lmas  ve Nem Kontrolü

Tavan aras n uygun bir ekilde havaland lmas , çat  kaplama malzemelerinden

beklenen ömür maksimuma ç karmada çok önemlidir. Bu ayr ca tma ve so utma

maliyetini de dü ürür. Havaland rma yap lmamas

- Çat  kaplamas n zaman ndan önce bozulmas na ve kabarmas na

- Çat  hareketi sonucu bükülmesine

- Ah ap k mlar n bükülmesine

- zolasyonda su birikintisine neden olabilir.

5.9.2. Havaland rman n Is tma ve So utma Üzerindeki Etkileri

Shingle çat  kaplamalar nda nem kadar önemli bir ba ka sorun ise s cakl k oklar r.

Yaz aylar nda hem Shingle hem de çat  iskeleti 80°C ye kadar ç kabilecek s cakl klara

maruz kalabilir. Yava  yava  bütün bina bu  etkisini hisseder.

Olas  bir f rt na ise Shingle 15-20 dakika gibi k sa sürelerde 20°-25° C ‘lere kadar

so uyabilir. Çat  iskeletinin ve ah ap kaplaman n çok daha yava  so uyaca  göz

önünde bulundurulmal r. Tüm bunlar n sonucu olarak Shingle bütün bu genle me-

büzü me hareketlerine dayanabilmektedir. Bu hareketler (özellikle k sa periyotlarla

tekrarlan yorsa) çatlamalara ötelenebilir.

Yap lan ara rmalar yüksek s cakl klara maruz kalman n ya lanmay  artt rd  ve

ürünün ömrünü k saltt  göstermi tir.

So uk havayla ilgili sorunlar biraz daha farkl r. Geli tirilen yeni yap m teknikleri ve

izolasyon yöntemleri yan duvarlar n hava hareketine izin vermesini önler. Ayn

zamanda binalar n kullan lmas  sonucu fazla miktardaki su buhar  d ar daki daha kuru

havaya do ru itilir. Bu da Shingle’ da kabarmalara neden olur. Buhar kesiciler bu ak

azaltabilirler ama durduramazlar.
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Su buhar  çat  gibi daha so uk bir yüzeye temas etti inde yo unla r. Yo unla an su

buhar  Shingle alt  malzemenin slanmas na ve performans n dü mesine neden oldu u

gibi ah ab n çürümesine, s van n çatlamas na, boyan n dökülmesine de sebep verebilir.

Uygun bir çat  havaland rmas , su buhar n yo unla mas nda çat dan gönderilmesini

sa layabilir. So uk havalarda meydana gelebilecek donma-çözünme sorunu da

halledilmi  olur. En iyi yöntemlerden biri saçak ve mahyaya havaland rma bacalar

koyup, çat  alt nda do al bir hava ak  sa lamaktad r. Banyo ve mutfaktaki buhar n

direkt olarak çat ya gönderildi i yap larda ekstra havaland rma bacalar  gerekir.

Buhar kesici olan çat larda havaland rma ihtiyac  %40 oran nda azal r. Baz  bölgelerde

(da k veya sahil) özel yap artnamelerine uyulmal r.

Hava Bacas  Montaj nda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

• Havaland rma bacalar  olabildi ince mahya ve saçaklara yak n yerle tirin.

• Çat da havaland rma bacas  ile ayn  boyutlarda bir delik aç n.

• Montaj  güçlendirmek için hava bas nc n kenarlar na ve alt na boylu boyunca

mastik çekin.

• Bacan n alt yüzeyi Shingle yapra na paralel olacak ekilde bacay  çak n.

• Üst yüzeyine mastik uygulay n.

• Bacan n sadece üst k sm  görünmelidir. (Bknz. ekil 20)
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ekil 20.Havaland rma detaylar
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5.10. Mahya

• Mahyada Shingle dö erken daima üstteki Shingle n alttaki Shingle çivisini

kapatt  emin olun.

• So uk hava uygulamalar nda, kesilmesi gereken Shingle yapraklar  mutlaka

daha s cak bir yerde bekletin. Böylece uygulama s ras nda bükülmeden

kaynaklanacak çatlamalar önlenebilir. (Gerekirse arkalar alume ile n)

• Uygulama s ras nda mutlaka rüzgar yönünde dö eyin.

• Mahyadaki parçalar n üst kö elerini saçak ve mahyalar için ayn  renkte

dikdörtgen dilimli Shingle sipari i verilmelidir.

(Bknz. ekil 21)

6  SHINGLE METRAJ HESABI

Tipik bir çat  kaplama i ini tamamlamak için gereken malzemelerin (Shingle,

havaland rma bacalar , Shingle alt  yal m malzemesi, vadi eteklemesi vs…) i e

ba lamadan önce hesaplanmas  gerekir. Bu hesaplar çat  boyutu üzerinden yap r.

6.1. Çat  Alan  Hesab

Çat ekilleri çok farkl  olmakla birlikte, basit, geometrik ekillere (üçgen, dikdörtgen,

kare, yamuk, vs …) indirmek mümkündür. Bu hesaplarda kolayl k sa lar. En basit

çat lar güvercinlikten veya kesi en kanatlar n olmad  çat lard r.
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ekil 21.Mahya Shingle uygulamas
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Kompleks Çat  alanlar n Hesab

Kompleks çat lar, güvercinlik ve kesi en kanatlar n farkl  çat  yüzeylerinde olmas yla

olu urlar. Bunlar n alanlar , toplam çat  alan n küçük çat  yüzeylerine ayr p,

hesaplan p toplanmas yla bulunur.

er binan n planlar  varsa, çat  alanlar  bulmak için kullan labilir yoksa ölçüler direk

çat  üzerine ç p al nmal r. Plan üzerinden çat  alan  hesaplan rken çat  e imi

katsay  tablosundan yararlan r.

6.2 Shingle Hesab

Çat  düz alan  x E im katsay  x 1.03 (%3 fire) = Alan

6.3 Mahya Hesab

Mahya Uzunlu u x 0.30 x 1.2 (%20 fire) = Mahya Alan

6.4 Dere Hesab

Dere Uzunlu u x 0.40 x 1.25 (%25 fire) = Dere Alan

6.5 Çivi Hesab

Toplam Shingle m²’ si x 100 gr/m²

6.6 Mastik Hesab

Mastik Çekilecek toplam çevre x 50 gr./300 gr. = Kartu  Adedi

6.7 Havaland rma Bacas  Hesab

100 m² de 4 adet kullan ld  varsay larak hesaplan r.


