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B‹TÜDER STRATEJ‹K ‹LET‹fi‹M PLANI

1.) SU YALITIMI NED‹R?

Yap›lar›n sudan ve zararl› etkilerinden korunmas›
için suyun yap›lar›n d›fl›nda tutulmas› veya havuzlar,
içme suyu depolar›, göletler vb. yap›larda ise suyun
yap› içerisinde tutulmas› için yap›lan ifllemlere “su
yal›t›m›” denir.

Su Yal›t›m›; yap›lara suyun girebilece¤i; temellere,
toprak ile temas eden duvarlara, suyun yap› d›fl›nda
birikebilece¤i veya suyun s›çrayabilece¤i seviyenin
alt›ndaki d›fl duvarlara, balkonlara, teras çat›lara,
e¤imli çat›lara ve ›slak hacimlere Suyun içerisinde
kalmas›n› istedi¤imiz; havuz, su depolar›, suni
göletler vb. yap›lara uygulan›r.

2.) SU YALITIMI OLARAK

KULLANILAN MALZEMELER?

A.) POL‹MER B‹TÜMLÜ ÖRTÜLER (MEMBRAN)

B.) SENTET‹K ESASLI SU YALITIM ÖRTÜLER‹:

C.) SÜRME ESASLI SU YALITIM MALZEMELER‹:

2.A) POL‹MER B‹TÜMLÜ ÖRTÜ

(MEMBRAN) NED‹R?

Polimer bitümlü örtü: Pol imer esas l ›

termoplastiklerle Bitümün (asfalt) modifiye edilerek,

donat›s›z yada tafl›y›c› donat›larla birlikte üretilen

su yal›t›m örtüleridir.

Bitüm: Ham petrolün do¤al çökmesiyle veya
rafinerilerde dam›t›lmas› yolu ile elde edilen
hidrokarbon bileflimli rengi koyu kahverengi ile
siyah aras› de¤iflen kat›, yar› kat› veya s›v› hallerde
bulunabilen bir maddedir. Genelde penetrasyon
de¤erine göre s›n›fland›r›l›r.

Polimer: Tekrarlanan yap›sal kümelerin oluflturdu¤u
yüksek molekül a¤›rl›kl› bilefliklerdir. Genelde
afla¤›daki iki tip kullan›l›r

APP-Atakt ik pol ipropi len (p lastomer ik) ,
SBS-Stiren bütadien stiren (elastomerik)

Yüksek oranda bitüm ve düflük oranda polimer
bileflenleri; polimerin erime derecesinin üstünde bir
s›cakl›kta ve uygun oranlarda kar›flt›r›ld›¤›nda FAZ
DE⁄‹fi‹M‹ gerçekleflir ve kar›fl›m›n özelliklerini de
büyük ölçüde bu faz de¤ifliminin kalitesi belirler.

Tafl›y›c› donat›:  Polimer bitümü tafl›yan ve örtüye
mukavemet veren malzemelerdir. Genelde afla¤›daki
iki tip kullan›l›r.

Polyester keçe: Sonsuz poliester ipliklerinin
i ¤ne l eme  ve  k imya sa l  ba¤ l a y › c › l a r l a
birlefltirilmesinden oluflan dokusuz düz örtü.

Cam tülü (fibrocam): Rastgele yönlendirilmifl ve
eflit da¤›t›lm›fl cam liflerinin kimyasal ba¤lay›c› ile
birlefltirilmesinden oluflan düz örtü. Takviyeli veya
takviyesiz olabilir

Fiziksel Özellikleri Polimerler (APP /SBS katk›lar›)
belirler.

Mekanik Özellikleri Tafl›y›c› (Camtülü / Polyester
keçe) belirler.
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B‹TÜMLÜ ÖRTÜLER‹N TEKN‹K ÖZELL‹KLER‹:

Yap›larda kullan›lacak olan su yal›t›m örtülerinin
yap› güvenli¤ini sa¤layabilmesi için olmas› gereken
fiziksel özellikleri Bitüder olarak, ilgili uluslararas›
Standartlar incelenerek belirlenmifltir. Buna göre
yap›n›n bulundu¤u yerin iklimsel özellikleri, yap›n›n
özellikleri, bitümlü örtülerin kullan›m yerleri ile
birlikte afla¤›daki tablolar dikkate al›narak uygun
örtü seçilir.

Tablo 1. Yap›n›n zemine uygulad›¤› bas›nç ve
hidrostatik bas›nca karfl› kat adetleri

Not 1- Tablo 1’de kat adetlerinden büyük olan›
uygulan›r.

Not 2- Örne¤in; Su bas›nc› 1,5m, zemin bas›nc›
0,15MPa olan bir temel yal›t›m›nda uygulanacak
olan detay 3mm+3mm polyester keçeli örtüdür.

Tüm fiziksel de¤erler TS EN 13707 ve 13969’da
test yöntemleri belirtilmesine ra¤men sonuçlar
üreticilerin beyanlar›na b›rak›lm›flt›r. Türkiye’deki
üreticiler afla¤›da belirtilen de¤erleri içeren ürünleri
üretmektedirler.

A.1 Yüksek s›cakl›klarda akmaya mukavemet

Yüksek s›cakl›klarda akmaya mukavemet TS EN
1110’ a uygun olarak tayin edilmeli ve sonuçlar
imalatç›n›n s›n›rland›rma de¤erine eflit ve daha
büyük olmal›d›r. 100 mm x 100 mm boyutlar›nda
örtüden kesilmifl olan 3 adet deney parças› Çizelge
2’de belirtilen s›cakl›kta ›s›t›lm›fl hava sirkülasyonlu
f›r›nlar içinde 2 saat serbest as›l› flekilde tutulur.
Deney parçalar›n›n arkas›nda bulunan ve deney
parçalar›n›n alt kenar›na paralel olan referans
çizgisine göre akma olup olmad›¤›
gözlemlenir.

Tablo 2 - Polimer bitümlü örtülerin minimum
dayan›m s›cakl›klar› s›n›r de¤erleri

A.2 Düflük S›cakl›klarda Esneklik

(So¤ukta Bükülme)

Düflük s›cakl›klarda esneklik TS EN 1109’a uygun
olarak tayin edilmeli ve sonuçlar imalatç›n›n s›n›r
de¤erine eflit veya daha düflük olmal›d›r.

Tablo 3  - Polimer bitümlü örtülerin so¤ukta bükülme
s›n›r de¤erleri

S›n›f

APP’li üretim
S›n›f 1(Grup1-PB1)

S›cakl›k Dayan›m›

(minimum)

+ 120°C

+ 110°C

+ 100°C

APP’li üretim
S›n›f 1(Grup 2-PB2)

SBS’li üretim
S›n›f 2 (EB)

S›n›f

APP’li üretim
S›n›f 1(Grup1-PB1)

So¤ukta Bükülme Deneyi

(maksimum)

 - 10°C

- 5°C

 - 20°C

APP'li üretim
S›n›f 1(Grup 2-PB2)

SBS’li üretim
S›n›f 2 (EB)

H
id

ro
s
ta

ti
k
 b

a
s
›n

ç

4mm + 3 mm polyester keçeliörtü

3mm cam tülü +
3mm polyester
keçeli örtü

6 m

2 m

1.5 m

0,10 MPa

0,15 MPa

0,20 MPa 0,30 MPa

Yap›n›n zemine uygulad›¤› bas›nç

4 m

3 mm + 3 mm polyester keçeli



A.3 Çekme Mukavemeti ve Kopma uzamas›

Çekme özellikleri TS EN 12311-1’e uygun olarak
tayin edilmeli ve sonuçlar (boyuna ve enine yönler
için) imalatç›n›n tolerans› ile birlikte beyan etti¤i
de¤er aral›¤›n›n içerisinde olmal›d›r.

Her örnek rulodan, boyu 30 cm, eni 5 cm olan
ve örnek rulonun aç›l›fl istikametine göre boyuna
ve enine olmak üzere 5’er deney numunesi
al›narak boyuna ve enine olduklar› iflaretlenir.
Deney numuneleri 20 saat 23°C ± 2°C s›cakl›kta
ve % 30 - 70 ba¤› l  nem flart lar ›nda
flartland›r›ld›ktan sonra 100±10  mm/min h›zda
deneye tâbi tutulur.

Çekme mukavemeti ve kopma uzamas› de¤erleri
Tablo 4’te verilen de¤erlere uygun olmal›d›r.

• Gerekmesi durumunda (su buhar› difüzyon
dayan›m faktörü) TS EN 1931 Standard›na uygun
olarak tayin edilebilir. Aksi taktirde Polimer Bitümlü
Su Yal›t›m› Örtülerinde TS EN 13707’ye göre (su
buhar› difüzyon dayan›m faktörü) de¤eri
hesaplarda 20.000 olarak al›n›r.

• Gezilmeyen çat›larda kullan›lacak olan son kat
Polimer Bitümlü Su Yal›t›m Örtülerinin üst yüzeyi
koruyucu bir tabaka (mineral, aluminyum v.b) ile
kapl› olmal›d›r.
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Tip

Camtülü

Polyester

keçe

Tür

Tür 1

Tür 2

Tür 1

Tür 2

Tür 3

Çekme mukavemeti,
N/5 cm en az

Boyuna Enine

400 300

300 200

1000 800

800 600

600 400

Kopma Uzamas›
% en az

Boyuna Enine

2 2

2 2

40 40

35 35

30 30

A.4  Su Geçirimsizlik

TS EN 13707 ve 13969 standartlar›na göre bu
yap›lmas› zorunlu bir testtir. Temellerde
kullan›lacak ürünler TS EN 13969 ‘a göre 2 Gruba
ayr›l›rlar.

2 kPa bas›nçta yap›lan testi geçen örtüler A S›n›f›
diye adland›r›l›r ve neme karfl› su yal›t›mlar›nda
kullan›l›r.

60 kPa bas›nçta su geçirimsizli¤i sa¤layan örtüler
T S›n›f› olarak adland›r›larak bas›nçl› ve bas›nçs›z
su temel yal›t›mlar›nda kullan›l›r.

TS EN 1928’e göre polimer bitümlü örtüler,
deneye tâbi tutuldu¤unda örtü üzerinde hiçbir
s›zd›rma görülmemelidir. Çat›larda kullan›lacak
örtülere 10 kPa bas›nçta su geçirimsizlik testleri
uygulan›r.

Tablo 4  - Çekme mukavemeti ve kopma uzamas› tablosu



2.C)  SÜRME ESASLI  SU YALIT IM

MALZEMELER‹:

Bir yap›y› düflündü¤ümüzde temel-perde, teras-

çat›, balkon, ›slak mekanlar, kap›-pencere detaylar›

ve d›fl yüzeylerde kullan›l›rlar. Ayr›ca su depolar›,

kanallar, yüzme havuzlar› vs. gibi yap›larda kendi

bafllar›na veya yard›mc› malzeme olarak ifllev

görürler. 4’e ayr›l›rlar;

1. Çimento Esasl›

2. Bitüm Esasl›

3. Akrilik Esasl›

4. Poliüretan Esasl›
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2.B) SENTET‹K ESASLI SU YALITIM ÖRTÜLER‹

Plastik esasl› örtülerin üretici firmalar›n

gelifltirdikleri formülasyonlara göre çeflitli tipleri

bulunmaktad›r. Kullan›lan baz› plastik tip su

yal›t›m malzemeleri :

• PVC (polivinil klorür)

• EPDM (etilen propilen dien monomer)

• HDPE (high density polyetylen)

• CPE (klorine polietilen)

• CSPE (klorosülfone polietilen) / Hypalon

• TPO (termoplastik poliolefin)

• ECB, PIB, FPA, FPP vs.



v TS 11758-1/ T1 Polimer bitümlü örtüler - Su
yal›t›m› için -Eritme kayna¤›yla birlefltirilerek kullan›lan
- Bölüm 1: Özellikler  (köprü, viyadük, büyük sanat
yap›lar›, tüneller, yapay göletler, su kanallar›, at›k
depolama sahalar›, ar›tma tesisleri ve yüzme havuzu)

v TS 11758-2 Polimer bitümlü örtüler -Su yal›t›m›
için -eritme kayna¤›yla birlefltirilerek kullan›lan
(Bölüm 2) uygulama kurallar›.

v TS EN 13707: Su yal›t›m› için esnek levhalar -
çat›larda su yal›t›m›nda kullan›lan takviyeli bitümlü
levhalar - tan›mlamalar ve özellikler

v TS EN 13969: Su yal›t›m› için esnek levhalar -
bodrum katlarda depolama amaçl› kullan›lan
levhalar dahil bitümlü rutubet yal›t›m levhalar› -
tan›mlamalar ve özell‹kler

v TS EN 13970: Su yal›t›m› için esnek levhalar -
bitümlü su buhar› kontrol tabakalar› - tan›mlamalar
ve özell‹kler

v Bay›nd›rl›k Poz Numaralar›:

04.626 - Polimer Bitümlü Örtüler ( TS 11758  fialümo
Uygulamal› )

04.626 -1 : Plastomer Esasl› Cam Tülü Tafl›y›c›l›
Örtüler (-10°C so¤ukta bükülmeli PB1)

04.626 -2 : Plastomer Esasl› Polyester Keçe Tafl›y›c›l›
Örtüler (-10°C so¤ukta bükülmeli PB1-P180)

04.626 -3 : Elastomer Esasl› Cam Tülü Tafl›y›c›l›
Örtüler (-20°C so¤ukta bükülmeli EB)

04.626 -4 : Elastomer Esasl› Polyester Keçe Tafl›y›c›l›
Örtüler (-20°C so¤ukta bükülmeli EB-P 180)

04.626 -5 : Plastomer Esasl› Cam Tülü Tafl›y›c›l›
Örtüler (-5°C so¤ukta bükülmeli PB2)

04.626 -6 : Plastomer Esasl› Polyester Keçe Tafl›y›c›l›
Örtüler (-5°C so¤ukta bükülmeli PB2-P 150)
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3.) B‹TÜMLÜ ÖRTÜLER ‹LE ‹LG‹L‹ STANDARTLAR

Bitümlü Örtüler  Kul lan›m Alanlar › :

 1-Temellerin Su Yal›t›m›

A-  Zemin rutubetine karfl›
B-  Bas›nçs›z suya karfl›
C-  Bas›nçl› suya karfl›

2- Çat›lar›n Su Yal›t›m›

A- E¤imli Çat›lar›n Su Yal›t›m›

1-Metal Çat›lar
2-Betonarme Çat›lar
3-Ahflap Çat›lar

B-  Teras Çat›lar›n Su Yal›t›m›

1-Gezilen Teras Çat›
2-Gezilemeyen Teras Çat›
3-Bahçe Çat›

3- Mühendislik Yap›lar›nda Su Yal›t›m›

• Kanal ve Göletlerde Su Yal›t›m›
• Otoyol ve Viyadüklerde Su Yal›t›m›
• Yüzme Havuzlar› ve Su Depolama Tanklar›

4.) KULLANIM YER‹NE GÖRE SU YALITIMI &
B‹TÜMLÜ ÖRTÜ UYGULAMA B‹LG‹LER‹:



4.1 TEMELLER‹N SU YALITIMI

B‹TÜDER
B‹TÜMLÜ SU YALITIMI
ÜRET‹C‹LER‹ DERNE⁄‹

www.bituder.org

6

Detay 1- Bas›nçl› suya karfl› temel yal›t›m›
(d›fltan bohçalama) detay›

Detay 2- Bas›nçs›z su ve neme karfl› temel yal›t›m› detay›



4. 2.1. E¤imli Çat›lar›n Su Yal›t›m›: E¤imi %5 in üzerinde
olan çat›lar ‘E¤imli Çat›’ özelli¤indedir

4.2.1.Metal Çat›lar:
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4. 2.2.Betonarme Çat›lar

4.2 ÇATILARIN SU YALITIMI

Detayl 3- Hafif metal ›s› yal›t›ml› e¤imli çat› detay›

Detay 4- Klasik veya prefabrike ›s› yal›t›ml› e¤imli çat› detay›
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En üstte bulunan bir örtü malzemesi, bunun oturdu¤u
ahflaptan yap›lm›fl döfleme, bu döflemeyi tafl›yan
mertekler, merteklerin oturdu¤u afl›klar ve çat›
makas›ndan oluflmaktad›r.  Ahflap malzemelerden imal
edilen bu çat›lar›n elemanlar› birbirlerine geçme, çivi ve
bulonlarla ba¤lan›rlar.

“Oturtma” ve “Asma” ahflap çat› olmak üzere iki flekilde
imal edilmektedirler.

4.2.B.  Teras Çat›lar›n Su Yal›t›m›

E¤imi %5 veya daha az olan çat›lar Teras Çat› özelli¤indedir.
Ters Teras Çat›larda Is› yal›t›m tabakas›, su yal›t›m tabakalar›n›n üzerinde yer al›r. Bu sistemde buhar
kesici ve dengeleyici tabakalara ihtiyaç duyulmaz. Klasik (Konvansiyonel) Teras Çat›larda ise ›s› yal›t›m
malzemesi olarak sudan etkilenen ürünlerin seçilmesi durumunda uygulanan bir olayd›r. Bu durumda,
›s› yal›t›m malzemelerinin sudan korunmas› amac›yla özel örtülerden oluflan su yal›t›m katman› ›s›
yal›t›m›n›n üzerinde yer almaktad›r.

4.2.B.1. Gezilen Teras Çat›

4.2.3.Ahflap Çat›lar:

Detay 5- Betonarme, üzerinde gezilen,
›s› yal›t›ml› ters teras çat› detay›
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4.2.B.2. Gezilmeyen Betonarme Teras Çat›

Çat› yap›s›n›n üzerine, astar uygulamas›ndan sonra, mekanik gerilmelere dirençli birinci kat polyester
keçe tafl›y›c›l› su yal›t›m örtüsü, üzerine son kat, polyester tafl›y›c›l› mineral kapl› su yal›t›m örtüsü uygulan›r.

4.2.B.3.Bahçe Çat›lar›n Su Yal›t›m›

Ters çat› uygulamas›ndan farkl› olarak bahçe çat› sisteminde, alt ve üst filtre tabakalar› aras›nda drenaj
amaçl› çak›l tabakas› uygulan›r, bitki topra¤› drenaj tabakas›n›n üzerinde yer al›r. Bitki köklerine dayan›kl›
su yal›t›m örtüsü , suya dayan›kl› min 300 kPa basma mukavemetine sahip ›s› yal›t›m levhalar›, drenaj
tabakas›n›n üzerinde toprak yer al›r.

Detay 6- Betonarme, üzerinde gezilmeyen,
›s› yal›t›ml› ters teras çat› detay›

Detay 7- Betonarme, üzerinde gezilmeyen,
›s› yal›t›ml› ters teras çat› detay›
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4.3 MÜHEND‹SL‹K YAPILARINDA SU YALITIMI

4.3.2 Otoyol ve Viyadüklerde Su

Yal›t›m›

Betonarme köprü ve viyadüklerde ya¤›fl

suyu, don ve buzlanmay› önlemek amac›

i le kullan›lan  kimyasallar, yap›

e l eman l a r › n › n  s e r v i s  ömrünü

k›saltmaktad›r. Bu nedenle betonarme

köprü ve viyadüklerde su yal›t›m

performans›n› uzun y›llar boyunca devam

ettiren, plastomerik bitümlü örtüler tercih

edilmektedir.

4.3.3 Yüzme Havuzu ve Su Depolama
Tanklar› Yal›t›m›

4.3.1 Kanal ve Göletlerde Su Yal›t›m›

Kalkerli ve jipsli zeminler üzerinden geçen

su kanallar›nda, zemin yap›s›, kanal

kesitinin korunmas› için yal›t›m yap›lmas›n›

zorunlu k›lar.
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5-) UYGULAMA ESASLARI

Detay 9- Üst kat veya ara kat polimer bitümlü örtü serme kurallar›

Detay 8- Alt kat polimer bitümlü örtü serme kurallar›

5.3.2 Serme Kurallar›

Tüm örtü katmanlar› ayn› istikamette aç›lmal›d›r. Birinci

kat örtülerin enlemesine olan ek yerleri, flafl›rtmal›

olarak yap›lmal›d›r. Üste gelecek olan ikinci kat örtülerde

ise, birinci kat örtünün boyuna ve enine ek yerleri

ortalanmal›d›r. Örtülerin enine bindirmeleri en az 10cm,

boyuna bindirmeler ise, en az 15 cm olmal›d›r.

Çat›larda örtüler, e¤imin en düflük oldu¤u noktalardan

(su inifl noktalar›, dere a¤›zlar›ndan) e¤ime dik olarak

serilmelidirler. %30’u aflan e¤imlerde, e¤imin

gerektirdi¤i teknik özellikler dikkate al›narak örtüler

serilmeli ve uygulanmal›d›r.

Ek yerindeki mineral kapl› yüzey flalümo alevi ile ›s›t›l›p,

mineral üstüne mala sürülerek minerallerin bitüm

içerisine gömülmesi sa¤land›ktan sonra ek yeri

yap›flt›rmas› yap›lmal›d›r.

fierit halinde veya bölgesel yap›flt›rmada, yap›flt›r›lan

yüzeyler aras›ndaki mesafeler yaklafl›k olarak 5 cm-10

cm aras›nda olmal›d›r. fierit halinde yap›flt›rma yap›lan

örtülerin, di¤er örtüler ile enine ve boyuna

istikametlerdeki ek yerlerinde tam yap›flt›rma

yap›lmal›d›r. Detaylarda aksi belirtilmedikçe, bu

uygulama beton çat› yüzeylerdeki iki kat (buhar kesici)

örtüler ile, ›s› yal›t›m katmanlar› üstündeki ilk kat

örtülere (buhar dengeleyici) uygulan›r.

Çat› ve temel uyglamalar›nda üste gelen ikinci kat örtü

tam yap›flt›rma yöntemi ile ve birinci kat örtülerin ek

yerlerini ortalayacak flekilde yap›flt›r›lmal›d›r.
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6-) B‹TÜMLÜ ÖRTÜLER‹N ÜSTÜNLÜKLER‹ VE AVANTAJLARI:

• Su yal›t›m›n›n temel ögesi olan Bitümlü Membran,

polyester veya cam tülü donat›l› olarak, çeflitli

polimerlerle modifiye edilen yüksek kaliteli

bitümden, çeflitli kal›nl›klarda ve gerekti¤inde

yüzeyine çeflitli kaplamalar uygulanarak üretilir ve

bu nedenle her tip özel kullan›m için en ideal

malzemeyi seçmeye olanak veren genifl bir ürün

yelpazesine sahiptir.

• Modifiye bitüm sayesinde yal›t›m, çok düflük

s›cakl›klarda da esnekli¤ini korur ve çatlamaz.

Yüksek s›cakl›klarda ise geç yumuflar, formunu

korur. Bu nedenle, her iklim kufla¤›nda güvenle

kullan›labilir.

• Bitümlü Membranlar›n fabrika ortam›nda, modern

makinalarla üretiliyor olmas›, yal›t›m›n homojenli¤ini

ve kalite bütünlü¤ünü sa¤lar, yerinde yap›lan

kar›fl›mlarla, sürülerek uygulanan sistemlerde

rastlan›labilecek performans farklar›ndan

kaynaklanan yal›t›m riskleri ortadan kalkar.

• Membranlar eritme kayna¤› ile birlefltirilir ve

istenen yüzeylere kolayl›kla yap›flt›r›l›r. Kaynak sistemi,

yal›t›m›n süreklili¤ini sa¤lar. Bitümlü Membran

sisteminin su geçirimsizli¤i, ek yerlerinde de tamd›r.

• Membranlara yerlefltirilen donat›lar, yal›t›m›n

çekme ve bas›nç mukavemetini artt›r›r. Bitümlü

Membran, karayollar›, köprüler gibi yüksek mekanik

gerilmelerle karfl›lafl›lan yerlerde de güvenle

kullan›labilir.

• ‹stendi¤inde çeflitli renklerde granüle mineral

veya aluminyum kapl› olarak da temin edilebilen

Bitümlü Membran, havadaki kimyasal ve biyolojik

maddelerden etkilenmeyen, ultraviyoleye dayan›kl›

ve estetik bir yüzeye sahip son kat yal›t›m malzemesi

olarak da idealdir.

• Bitümlü Membran su yal›t›m›, milyonlarca

metrekare ifl deneyimi olan ekiplerce, yüzde yüz

su geçir imsizl ik güvencesiyle uygulan›r.

• Polimer bitümlü örtülerin üretim ve kalite kontrol

standartlar› vard›r. TS EN 13707 13969 ve 13970.Bu

standartlar Türkiye ve Avrupa’da ayn›d›r. Tüm

üreticiler bu üretim ve kalite kontrol standartlar›na

uymak zorundad›rlar.


