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Nur im

PROBAU Yapı Malzemeleri 
Eviniz için marka kalitesi
PROBAU, çok sayıda yenileme ve inşaat uygulamaları ile evlerin-
deki tamir ve yenileme işlerini kendileri yapanlar için, her zaman 
güvenebileceğiniz, profesyonel kalitede çok geniş bir ürün yelpazesi 
sunmaktadır. 

ÜCRETSİZ ÇAĞRI MERKEZİ 0800 - 3905000
Pazartesi - Cuma saat 9.00 - 18.00 arası

Evinizin uzmanı!

Bodrum dış duvarlarının 
yalıtılması
Evinizin kuru kalması için

Kalın kaplama

Toprakla temas halinde olan yapı bileşenlerinin zemin rutubeti, basınçsız su 
ve biriken sızıntı suyuna karşı yalıtılmasında kullanılır. İç ve dış 
mekanlardaki yatay ve düşey yüzeylerde kullanılabilir.

Sarfi yat: 
Yüklenme durumuna göre yaklaşık 4-6 l/m2.

Teslimat Şekli: 
10 l kova, 25 l kova

Çimento harcı

Çimento harcı, duvar örme, sıva ve aşırı zorlanmalar sonrasında yapılması 
gereken düzeltme işlerinde de olduğu gibi, çok yönlü kullanılan bir harç ti-
pidir. Çimento harcı, toprakaltında duvarlar ve kaidelerin oluşturulması için 
de uygundur. Darbelere karşı yüksek bir dirence sahip olması nedeniyle, 
özellikle, dirençli ve
hava koşullarına karşı dayanıklı olması gereken sıvalar için uygundur. İçeri-
de ve dışarıda işlenebilir: 

Sarfi yat:
Sıva harcı olarak her 10 mm sıva kalınlığı için yaklaşık 15 kg/m2 gereklidir. 
Duvar örgü harcı olarak, sarfi yat, tuğla formatına göre değişir. 
2 DF tuğlaların kullanılması durumunda ve 11,5 cm genişliğindeki bir duvar 
için, yaklaşık 32 kg/m2 gereklidir.

Teslimat Şekli:  
10 kg torba

İhtiyacınız olan her şey:
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Duvarlarınızı rutubete karşı koruyun.  Kaliteli 
PROBAU ürünleri ile, bodrumunuzun dış 
duvarlarını mükemmel bir şekilde yalıtıp, 
 evinizi etkin bir şekilde koruyabilirsiniz. 
Uygun PROBAU ürünlerini, BAUHAUS yapı 
 marketinizden tedarik edebilirsiniz.

Kalın kaplama, perdah malası ile zemine iki 
kat sürülür. Kaplamanın ıslak kalınlığı; yük 
durumuna göre, minimum 4 veya 6 mm 
olmalıdır. Bu şekilde yekpare bir yalıtım 
tabakası oluşur.

İlk önce, zemin plağının üzerindeki harç 
kalıntıları temizlenir.

PROBAU çimento harcı, zemin plağının 
üzerine öbekler halinde bırakılır.

Daha sonra plastik bir boru vb. bir şey ile 
oluk oluşturulur. Oluk oluşturulduktan 
 sonra, duvar ile zemin plağı arasında 
 yuvarlak bir bağlantı oluşur.

Oluk oluşturulan bölgede herhangi bir 
sızdırma olmaması için, oluğun üzerine 
eşit oranlı olarak kalın kaplama sürülür.

Bu işlemin ardından, oluk, bir dil malası 
ile üzerinden geçilerek düzleştirilir. Kalın 
tabaka iyice kuruduktan sonra, sızdırmazlık 
malzemesinin korunması amacıyla yalıtım 
panoları yapıştırılır. Doldurma işlerine 
ancak yalıtım panoları yapıştırıldıktan sonra 
başlanabilir.

Daha sonra bir sokak süpürgesi ile harç 
kalıntılarını süpürün.

Harç ve zemin arasındaki geçişlerin bağ-
lantı noktaları, ıslak bir fırça ile düzleştirilir.

Astar iyice kuruduktan sonra (yaklaşık 24 
saat), kalın kaplama uygulanmaya başlanır. 
Malzeme, perdah malasıyla alınır.

Kalın kaplama uygulanmadan önce, açık 
derzlerin kapatılması gerekir. Zeminin 
taşıma kapasitesi yüksek, yüzeyi; kuru, emici 
ve temiz olmalı, donma olmamalıdır.

Bir sonraki adımda, bodrumun dış duvarı-
na, solvent içermeyen bir astar uygulanır. 
Bu işlem için, PROBAU bitüm esaslı kalın 
kaplama 1:10 oranında su ile karıştırılır ve 
bir duvar kağıdı fırçası ile üzerinde çalışılan 
yüzeyin tamamına sürülür.

Bir sonraki adımda, duvar/zemin bağ-
lantısına oluk şekli verilir. Harcın daha iyi 
yapışması için, harç uygulanacak yer, bir 
duvar kağıdı fırçası ile ıslatılır.

Her şey kuru 
 bölgede!

Faydalı bilgiler:  Herhangi bir yalıtım malzemesi uygu-
lanmadan önce, zeminlerin mutlaka önişlemden geçirilmesi gerekir. 
Tuğla duvarda 5 mm'den daha büyük derzleri, uygun bir harç kulla-
narak kapatın. 55 mm genişliğe kadar derzler ve tuğla yüzey profille-
ri, kalın kaplama ile bir kaba sıva uygulanarak düzeltilebilir. Önemli: 
 Yalıtımın, herhangi bir yüklenme durumunda birikebilecek olan sızın-
tı suyuna karşı, doku takviyeli ve iki kat yapılması gerekir.

– Süpürge
– Spatula
–  Duvar kağıdı 

fırçası
– Dil malası

– Fırça
– Duvarcı malası
– Perdah malası
– Katlanır metre

Gerekli araç ve gereçler: 
Propert’te   ipuclarI:


