MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.

Yalıtımda elmas
kalitesi

Neden Yalıtım Sıvası
Yalıtım sıvalarının ömürleri kaplandığı binanın ömürleri kadar sürer.
Kalıp halinde uygulanmadığı için ısı köprüleri oluşturmaz.
Uygulama sırasında dübelleme ihtiyacı olmadığı için binaya delik açılmaz. (Böylelikle hem
binanın mukavemeti artar hem de ses yüzünden çevreye verilen rahatsızlığı ortadan
kaldırmış olursunuz.)
Bazı mantolama sistemlerinde yaşanan yüksek sıcaklıklarda özelliklerini kaybedip sıva
altında erime ve deformasyon gibi bir durum söz konusu değildir.
Dübelleme olmadığından XPS ve EPS de ki gibi gevşemeden dolayı rüzgarlı havalarda
titreşerek ses çıkarmaz.
Kalıplar halinde dökülmezler.
Uygulandığı yüzeyin şeklini alır, eğimli kıvrımlı binalarda mantolama köpüğünün kesimiyle
ayrıca vakit kaybetmezsiniz.
A-1 sınıfı yanmaz malzemedir. 1200 ºC sıcaklığa karşı dayanıklıdır.
Yalıtım sıvaları çevre dostu ürünlerdir.

SES YALITIMI
EPS ve XPS kapalı gözenekli yapıları nedeni ile ses yalıtımı yapmazlar.
Isı, su, ses, yangın yalıtımı tek bir sıvayla yapılır. Uygulama %30 daha hızlıdır.
Isı yalıtım levhalarının sağlayacağı verim hakkında imalatçı firmalar laboratuvar
ortamında yapılan deney raporlarına dayanarak %50-60 gibi rakamlar vermektedir.
Ancak gerek mantolama sırasındaki işçilik hataları, gerekse bölgelerin iklimi gibi
etkenlerin laboratuvar ortamına uymaması gibi nedenlerle asla bu oranlar
yakalanamamaktadır. %60 Tasarruf sağladığı iddia edilen pek çok ürün pratikte %25-30
larda kalmaktadır. Hesaplarınızı yaparken bu durumu göz önünde bulundurmanızda fayda
vardır.

Isı Yalıtım Malzemeleri
EPS: Günümüzde kullanılan mantolama sistemleri ve yalıtım levhaları arasında, en popüler
olanı EPS (Ekspande Polistren) mantolama ve yalıtım levhasıdır. Oldukça düşük bir ısı
iletkenlik (0,031W/mK)değerine sahip olan EPS yalıtım levhaları yangın sınıfı B-1 (Zor
alevlenici) ve min. 20Kg/m³ yoğunluktadır. Malzeme her ne kadar yanmaz görünse de yangın
sırasında oldukça zehirli bir duman vererek boğulmalara neden olmaktadır. Nefes aldığı iddia
edilse de rahat nefes almadığı kesindir.
XPS: Ekstrüde Polistiren. Birim hacim kütlesi 16 Kg/m³ ve Isı iletkenlik değeri
0,040W/mK'dır. EPS levhalara göre daha ekonomik olan XPS mantolama yalıtım levhaları B-1
yangın sınıfına girerler. Malzeme her ne kadar yanmaz görünse de yangın sırasında oldukça
zehirli bir duman vererek boğulmalara neden olmaktadır. Bu nedenle AB ülkelerinin çoğunda
yasaklanmıştır. Beyaz köpük olarak da bilinir. Nefes almaz. Bunun anlamı özellikle nemli bir
bölgede yaşıyorsanız evinizde rutubet sorununuz olacaktır.
EPS ve XPS ile mantolama yapacaksanız bilmelisiniz ki işçilik çok önemlidir. Eğer işçilik iyi
yapılmazsa 5-10 yıl zarfında binanızın sıvaları dökülmeye başlayacak ve yüksek onarım
masrafları oluşturacaktır. Bu nedenle küçük maliyet hesaplarını yapmadan uzman ekiplerle ve
kaliteli malzemelerle çalışmanızı öneririz. Özellikle fileleme ve sıva kısmı oldukça önemlidir.
Keza kullanılacak dübeller oluşacak ısı köprülerini kesmesi ve sağlamlık açısından çok
önemlidir.

Isı Yalıtım Sıvaları: Son dönemde teknolojik gelişmeler yalıtımlı sıvalar üretilmesine
olanak sağlamıştır. Bu sıvalar hem yanmaz, hem ses yalıtımı sağlar hem de nefes
alabilir. Ancak bu sıvaların etkin kullanımı ve istenilen verimi verebilmeleri için hem iç
hem de dış cephede kullanılmasını öneririz. Bu sayede %60 ısı yalıtımına ulaşabilir ve
ses kirliliğinden büyük oranda kurtulabilirsiniz. Özellikle binanızı yeni yapıyorsanız bu
ürünleri öneririz. Hem iç hem dış sıva olarak bu ürünler kullanıldığında sadece dış
gürültülerden değil, evinizin içerisindeki odalar arası sesi de kesmiş olursunuz.
İlgilendiğiniz ısı yalıtım malzemeleri arasında kıyas yaparken aklınızda
aşağıdaki kriterler bulunsun:
1. Isıl iletkenlik değerine bakın. Isıl iletkenlik değeri ne kadar düşükse size o denli
yüksek yalıtım sağlayacaktır.
2. Malzemenin nefes alabilirliğine bakın. Nefes almayan malzemeler özellikle nemli
bölgelerde ciddi yoğuşma ve rutubet sorununa neden olur.
3. Malzemenin yangın sınıfına bakın. Ancak yanmaz sözüne inanmakla kalmayın,
çünkü pek çok malzeme yanmaz olmasına rağmen ısındığında duman oluşturarak
yanmadığı halde boğulmalara neden olmaktadır.
4. Yangın güvenliğine ilişkin önemli nokta zehirli gaz emisyonudur. Tüm polistren
levhalar yandıklarında yüksek derecece zehirleyici serbest radikaller açığa çıkarırlar.
5. Polisitren levhalar imalat tipine bağlı olarak pentan, bütan, HCFC ya da HFC gazı
içerirler. Bu gazların tamamı zehirleyici gazlardır. Polisitren levhalar bunlar dışında
diklorodiflorometan, etil klorid ve sitren monomerleri içerirler. Bunlar da aynı şekilde
zehirleyici bileşenlerdir.
6. Malzeme ne kadar ses yalıtımı sağlıyor kıyaslayın. Ses yalıtımı evinizin konforunu
ciddi oranda etkileyecektir.
7. EPS/XPS levhalar 25-45 kg/m3 yoğunlukta üretilirler. Her ne kadar ses yalıtımı
yaptıkları iddia edilse de bu yoğunluktaki bir ürünün ses yalıtımı yapabilmesi
olanaksızdır. XPS/EPS levha ilk kullanımda sadece topuk sesini bir miktar azaltır.
Ancak bu durum EPS/XPS levhalarının zaman içerisinde yalıtım özelliklerini
kaybetmesi sebebi ile ses yalıtım özelliği de yok olup gidecektir.
8. Bakım periyotlarını kıyaslayın. Örneğin XPS ile yapılan bir mantolama bölge
şartlarına, kullanılan malzemeye ve işçiliğe bağlı olarak 5-10 yıl sonra sıvasını atmaya
başlayacaktır.
9. Polisitren levha iyi bir ısı yalıtım ürünüdür. Ancak asıl sorun ısı yalıtım değerinde
değil zamana bağlı yalıtım performansındadır. Polisitrenin içinde bulunan gaz zamanla
uçtuğundan EPS/XPS levha kristalit özelliğini yitirir, katılaşır. Dolayısıyla yalıtım
özelliğini de yitirir.
* Oysa ısı yalıtım sıvalarının böyle bir masrafı yoktur, bir defa yapılır.

%60'e varan tasarruf sağlar…
Yalıtımdan kazanacağınız gelir
ekonominize uzun yıllar ciddi
katkı
sağlayacaktır.
Yalıtıma
harcadığınız para kısa zamanda
size geri döner.
Yönetmeliklere uygun yapılacak
ısı yalıtımı, ısınma veya serinleme
amacıyla
yaptığımız
harcamalardan ortalama %60’a
kadar tasarruf ederek yazın serin
kalmaya kışın daha iyi ısınmaya
imkan sağlar.
İnşaat aşamasında ısı yalıtımı yapılmış bir binada; düşük kapasiteli kazan, klima,
küçük radyatör ve tesisat kullanılacağı için yatırım ve işletme maliyeti de azalacaktır.
Isı yalıtımı için yapacağınız harcamalar, sağlanan enerji tasarrufu ile 2 - 5 yıl içinde
kendini geri öder. Ancak ısı yalıtım sıvası, ısı yalıtım şapı inşaat aşamasında
uygulandığında ilave yalıtım masrafı getirmemektedir.
Gerçek yalıtım, soğuktan korur…
Isı yalıtımı, kışın ısınmak yazın da serinlemek
için harcadığımız enerjiyi azaltmak ve daha
rahat ortamlarda yaşamak amacıyla binaların dış
cephe ve iç cephe duvarları, cam ve
doğramaları,
çatıları,
döşemeleri
ve
tesisatlarında, ısı geçişini azaltan önlemler
almaktır.
Yalıtım yapılmamış binalarda zeminden %20,
çatınızdan
%20,
duvarlarınızdan
ve
pencerelerinizden %35'lere kadar ısı kaybı
oluşabilir.
IZODIAMOND kullanılan binalarda %60'lara
varan yüksek ısı tasarrufu sağlanmaktadır.

Gerçek yalıtım; sıcaktan ve soğuktan koruduğu gibi yangından da korur...
Isı yalıtımı kışın ısınmak, yazın serinlemek için harcadığımız enerji ve yakıttan
tasarruf sağlar. Bir binanın soğutulması, ısıtılmasından daha fazla enerji gerektirdiği
için sıcak iklim bölgelerinde de mutlaka ısı yalıtımı yapılmalıdır.
Bazı yapı elemanlarının izolasyon değerleri;

Yapı Elemanı

Isı
İletkenliği
(W/mK)

Yoğunluk
(Kg/m3)

IZODIAMOND

0,040

190

Kara sıva

0,87

2200

Alçı sıva

0,35

1300

Delikli blok tuğla

0,34

700

Bims

0,18

600

Gaz beton

0,14

500

A1 sınıfı yanmazlığa sahiptir…
Bilindik EPS ve XPS

mantolama ile

Yangına tepki

: A1 sınıfı

Kalınlık 2 cm

: F (120) 1280 Co

Kalınlık 3 cm

: F (180) 1280 Co

IZODIAMOND

ile

Doğalız; Çünkü nefes alıyoruz…
Gözenekli yapısı binanın nefes almasını sağlar.
Nefes alma özelliği yoğuşmayı engeller,
küflenme ve rutubet oluşumuna engel olur.
Küresel ısınmaya olumsuz etkisi yoktur.

Yağmur; toprağa düşerse bereket,
eve girerse felakettir…
Kılcal (Kapiler) su emme: W1
Su itici özelliği sayesinde yapınızı yağmurdan ve
nemden korur.
Dış cephe sıvası su geçirimsizdir.
Çatlamaz –
dayanıklıdır.

sağlamdır,

atmosfer

şartlarına

Şehrin gürültüsü dışarıda kalsın…
Gürültünün insan üzerinde psikolojik ve fizyolojik pek çok zararı
bulunmaktadır. Gürültü, hastalıklara yol açan stresin en önemli
nedenlerindendir. İnsan gürültüyü zamanla kanıksamış olsa bile
zararları artarak devam edecektir.
Yapıların duvar, döşeme, tavan, cam ve doğrama gibi elemanları
belirlenirken ses yalıtım özelliği yüksek olan malzemeler (yalıtım
sıvası, yalıtım şapı) kullanılmalıdır. Ses yalıtım malzemesi
kullanılarak alt ve üst kat seslerinin geçişi ile komşu duvarlardan
geçen sesler de engellenir.
İdeal ses yalıtımı, gözenekli yapısıyla kolon – kiriş, taban – tavan
gibi yapının her detayını kaplayan, ses yalıtım özelliği olan yalıtım
sıvası ve yalıtım şapı uygulamalarıyla gerçekleştirilir.

2 cm kalınlık
3 cm kalınlık

: 20 Desibel / 500 Hertz
: 30 Desibel / 500 Hertz

Sağlığa
içermez…

zararlı

madde

Doğal ve steril maddelerden üretildiği için
sağlığa zararlı hiçbir bileşeni yoktur.
Tüm bileşenleri
dostudur.

doğal

olduğundan

çevre

Projenize değer katar…

Depreme karşı binaların hafifliği çok önemlidir. Çünkü inşaat
mühendisleri bilir ki: 'depremin binaya etkisi binanın ağırlığı
kadardır.
IZODIAMOND yalıtım sıva harcı çok hafif bir malzeme
olduğu için binanın statik yükünü azaltır. Dolayısıyla binanın
depreme direnci artmış olur.
IZODIAMOND yalıtım sıva harcı ve yalıtım şapı
binamızı hafifletmek ve ölü yükten kurtarmak için
kullanacağımız ideal üründür.

Sıva Malzemesi

Yoğunluk (Kg/m3)

Daire Başı Yük

Fark

Kumlu klasik sıva

2200 (Kg/m3)

44000 Kg

14.6 kat ağır

Alçı sıva

1300 (Kg/m3)

30500 Kg

10 kat ağır

IZODIAMOND

190 (Kg/m3)

3000 Kg

1 = İdeal ağırlık

YALITIM SIVA HARCI (BEYAZ - GRİ)


YANMAYAN İZOLASYON MALZEMESİ!..



SES, ISI ve YANGIN YALITIMI SAĞLAYAN DOĞAL SIVA

Teknik Özellikler
Görünüş
Kuru yığın yoğunluk
Isı iletkenlik
Basınç dayanımı
Bağ dayanımı
Su emme
Buhar difüzyonu
Yangın dayanımı
Atmosfer ortamına dayanımı
Boyaya hazır olma süresi
Saklama süresi
Uygulama şekli
Tüketim

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Beyaz Toz – Gri Toz 8 kg. / 42 lt. Kraft Torba
190±%10 (Kg/m3)
0,040 (W/mK)
CS II (N/mm²)
0.51 (N/mm²)
W1 0.208 (kg/m² min 0.5)
U=4.40 (2 ay sonra)
A1 (1300 °C)
Dayanıklı
Uygun ortama 40 saat
En fazla 10 kat istifle kuru ortamda
1 yıl
Çelik Mala veya Yalıtım Sıva Makinesi
2,7 kg / m² (1 cm kalınlığında)

Avantajı


Kaba inşaatınıza başka hiç bir sıva ve yalıtım malzemesi uygulamanıza gerek yok. IZODIAMOND
tek başına SIVA – ISI YALITIMI – YANGIN YALITIMI – SES YALITIMI yapar. Binaya yük vermez,
kanserojen madde içermez, bina ömrü kadar dayanıklıdır.

YALITIMLI DEKORATİF SIVA
Teknik Özellikleri

Görünüm

Beyaz renkli toz - 6 kg / 18 lt Kraft Torba

Karışım Oranı

1 lt. su / kg

Sarfiyat

Yüzeyin pürüzlüğüne bağlı olarak 0,875 – 1 kg / m²

Yanma Sınıfı

A1 yanmazlık sınıfındadır

Isı İletkenlik (λ)

0,040 W / mK

Avantajı
 IZODIAMOND Yalıtım Sıva uygulamasının üzerine hem dekoratif bir görünüm kazandırır hem de
dışarıdan gelebilecek darbe ve erozyonlara karşı mukavemet kazandırarak Yalıtım Sıvasını korur.
 Su yalıtımı sağlar.

YALITIMLI EKOLOJİK SATEN SIVA
Teknik Özellikleri

Görünüm

Beyaz renkli toz - 10 kg / 18 lt. Kraft Troba

Karışım Oranı

1,3 lt. su / kg

Sarfiyat

Yüzeyin
Yüzeyin pürüzlüğüne
pürüzlülüğüne bağlı
bağlı olarak 0,43 –
– 0,50
0,50 kg
kg // m²
m²

Yanma Sınıfı

A1 yanmazlık sınıfındadır

Isı İletkenlik (λ)

0,040 W / mK

Avantajı
 Perlit esaslı alçı bazlı ekolojik sıva
 Sıcak, soğuk, nem, rutubet, küf ve kötü kokuları arındıran A1 yanmazlık sınıfı olan pürüzsüz
yüzey sağlayan alçı bazlı ekolojik yalıtım saten sıva

YALITIMLI TERAS ŞAPI (BEYAZ – GRİ)
Teknik Özellikleri
Görünüm

Beyaz – Gri renkli toz - 12 kg / 42 lt Kraft Torba

Karışım Oranı

1 lt. su / kg

Sarfiyat

4 kg / m² (1 cm kalınlığında)

Yanma Sınıfı

A1 yanmazlık sınıfındadır

Isı İletkenlik (λ)

0,040 W / mK

Avantajı
 Açık teras ve balkon gibi hava şartlarına direk maruz kalan yerlerde su yalıtımı yanı sıra ısı, ses
ve yangın yalıtımı sağlar.
 Uygulanacak yüzey kalınlığı bölgesel iklim şartlarına göre değişiklik gösterebilir.
 Uygulanan IZODIAMOND Yalıtımlı Teras Şapı uzun ömürlü ve deformasyona uğramaması için
üzerine fayans vb. döşenmesini tavsiye ederiz.

YALITIMLI ŞAP
Teknik Özellikleri
Görünüm

Gri renkli toz - 9 kg / 42 lt Kraft Torba

Karışım Oranı

1 lt. su / kg

Sarfiyat

3 kg / m² (1 cm kalınlığında)

Yanma Sınıfı

A1 yanmazlık sınıfındadır

Isı İletkenlik (λ)

0,040 W / mK

Avantajı
 İç mekanlarda ısı, yangın ve ses yalıtımı sağlar. Ürün özelliğinden dolayı yürüme veya darbeli
seslerin de diğer dairelere yayılmasını engeller.
 Uygulanacak yüzey kalınlığı bölgesel iklim şartlarına göre değişiklik gösterebilir.
 Uygulanan IZODIAMOND Yalıtımlı Şap uzun ömürlü ve deformasyona uğramaması için fayans,
parke, laminant parke vb. döşenmesini tavsiye ederiz.

YALITIMLI EKOLOJİK SATEN DOLGU SIVA
Teknik Özellikleri

Görünüm

Beyaz renkli toz - 10 kg / 18 lt. Kraft Troba

Karışım Oranı

1,3 lt. su / kg

Sarfiyat

Yüzeyin pürüzlülüğüne
pürüzlüğüne bağlı olarak 0,43 –– 0,50
0,50 kg
kg // m²
m²

Yanma Sınıfı

A1 yanmazlık sınıfındadır

Isı İletkenlik (λ)

0,040 W / mK

Avantajı
 Kaba sıvadan sonra son kat saten sıva uygulama öncesi dolgu için kullanılan alçı bazlı yalıtımlı
ekolojik sıva.
 Sıcak, soğuk, nem, rutubet, küf ve kötü kokuları arındıran A1 yanmazlık sınıfı olan pürüzsüz
yüzey sağlar.

ÇİMENTO BAZLI SATEN SIVA (BEYAZ – GRİ)
Teknik Özellikleri

Görünüm

Beyaz & Gri renkli toz - 12 kg / 18 lt. Kraft Troba

Karışım Oranı

1,3 lt. su / kg

Sarfiyat

Yüzeyin pürüzlülüğüne
pürüzlüğüne bağlı olarak 0,45
0,43 –– 0,55
0,50 kg
kg // m²
m²

Yanma Sınıfı

A1 yanmazlık sınıfındadır

Isı İletkenlik (λ)

0,040 W / mK

Avantajı
 Dış cephe uygulamalarında pürüzsüz yüzey talepleri için su geçirmez son kat çimento bazlı
ekolojik sıva.
 Sıcak, soğuk, nem, rutubet, küf ve kötü kokuları arındıran A1 yanmazlık sınıfındadır.

YALITIMLI FAYANS ve SERAMİK YAPIŞTIRICISI
Teknik Özellikleri

Görünüm

Gri renkli toz - 6 kg / 18 lt. Kraft Troba

Karışım Oranı

0,8 lt. su / kg

Sarfiyat

Yüzeye ve yapıştırma şekline bağlı 1 - 1,2 kg / m²

Yanma Sınıfı

A1 yanmazlık sınıfındadır

Isı İletkenlik (λ)

0,040 W / mK

Avantajı


Kolay uygulanır, uygun çalışma süresi sağlar. Düşey uygulamalarda kayma yapmaz.



Uygulama yapılacak yüzeyle yapıştırılacak fayans veya seramik arasında yalıtım sağlar.



Nefes alan yapısından dolayı ıslak alanlarda rutubet ve küf yapmaz.

YALITIMLI GRANİT ve MERMER YAPIŞTIRICISI
Teknik Özellikleri
Görünüm

Beyaz renkli toz - 6 kg / 18 lt. Kraft Troba

Karışım Oranı

0,8 lt. su / kg

Sarfiyat

Yüzeye ve yapıştırma şekline bağlı 1 – 1,2 kg / m²

Yanma Sınıfı

A1 yanmazlık sınıfındadır

Isı İletkenlik (λ)

0,040 W / mK

Avantajı


Kolay uygulanır, uygun çalışma süresi sağlar. Düşey uygulamalarda kayma yapmaz.



Uygulama yapılacak yüzeyle yapıştırılacak granit veya mermer arasında yalıtım sağlar.



Nefes alan yapısından dolayı ıslak alanlarda rutubet ve küf yapmaz.



Fayans ve granit üzerine kırım yapma gereksinimi duymadan uygulama yapılabilir.

GAZ BETON YAPIŞTIRICISI
Teknik Özellikleri

Görünüm

Gri renkli toz - 6 kg / 18 lt. Kraft Troba

Karışım Oranı

0,8 lt. su / kg

Sarfiyat

0,7 – 0,9 kg/m2 (harcın, 3mm kalınlığında yüzeye
uygulanması durumundaki sarfiyattır.)

Yanma Sınıfı

A1 yanmazlık sınıfındadır

Isı İletkenlik (λ)

0,040 W / mK

Avantajı


Kolay uygulanır, uygun çalışma süresi sağlar.



Uygulama yapılan iki gaz beton arasında ki ısı transferini engeller.



Gaz beton ile uyum sağlayan bir yapıya sahip olduğundan dolayı hava şartlarından dolayı
oluşabilecek genleşmelerde çatlamaz, gaz betonla uyumlu çalışır.

ISI İLETKENLİK RAPORU

Iso 9001:2008 Kalite Belgesi

SES YALITIM TEST DEĞERLERİ (DARBE SESİNDE -22 Db)

UYGULAMA FOTOGRAFLARI
SEYRAN PASTANELERİ İNŞAATI – İÇ VE DIŞ CEPHE YALITIMI

ASMALI FIRIN / İSTANBUL

GEZ İNŞAAT – GÖKTÜRK ŞANTİYESİ

GEZ İNŞAAT – ŞİŞLİ ŞANTİYESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNV. – DAVUTPAŞA KAMPÜSÜ

BAHÇELİEVLER DEVLET HASTANESİ / İSTANBUL
GRANİT & MERMER – FAYANS & SERAMİK YAPIŞTIRICI UYGULAMALARI

AMASYA / KOZLU UN FABRİKASI

İSTANBUL / FLORYA

ANTALYA / ELMALI

BAYRAMPAŞA / İSTANBUL

