
  

 

 

       
                     

                                       

 

            Bu teknik föyde verilen bilgiler sahip olduğumuz bilgi tecrübe ve deney sonuçları doğrultusunda hazırlanmıştır. Başarılı olarak uygulanması tamamıyla kontrolümüz ve sorumluluğumuz dışındadır. 
The above information is based on our best knowledge and we believe it to be true and accurate. However due to the variable nature of application, the suitability of the product for the use intended 
is the sole responsibility of the user. 
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ISI YALITIM LEVHASI SIVA HARCI 

PLASTER FOR EPS  

TANIM 
STYROPLASTER, ekstrüde veya ekspande polistren ısı yalıtım levhaların sıvanmasında kullanılan, elyaf takviyeli, , 
yüksek mukavemetli, polimer modifiye çimento esaslı bir sıva harcıdır. 
 
KULLANIM ALANLARI 
Binalarda ısı kaybını önlemek amaçlı ısı plakaların – Extrude polystyren veya expanded polystyren - üzerinin sıvanması 
işinde kullanılır. 
 
ÖZELLİKLER 
• Hazırlanması ve kullanılması kolaydır. 
• Elastiktir, çatlama ve sarkma yapmaz. 
• İyi yapışma sağlar. 
• Elyaf takviyelidir. 
• Çalışma süresi uzundur. 
 
SARFİYAT 
1mm kalınlık için ortalama yaklaşık 1.8 kg / m² 
 
UYGULAMA 
 
Yüzey hazırlığı 
Üzeri sıvanacak levhaların sağlam ve iyice yerine oturmuş olduğuna dikkat edilmelidir. Sıva uygulaması yapılmadan 
önce yüzey yapışmayı artırmak amaçlı PRIMER AC ile astarlanabilir. 
 
Karıştırma 
25 kg. toz malzeme 5.50 - 6.50 kg. temiz kova içerisindeki suya yavaş yavaş  eklenerek bir karıştırıcı ile homojen ve 
topaksız bir harç elde edene kadar karıştırılır.  
 
Malzeme 5 dakika dinlendirildikten sonra son bir kez daha karıştırılarak uygulanır. 
 
Uygulama 
• Harç, alçı sıva malası ile, ortalama 1 mm kalınlıkta ısı levhasının üzerine uygulanır. 
• File yaş sıva üzerine komple yerleştirilir. 
• Kurumuş fileli ilk kat sıva üzerine ikinci kat sıva fileyi kapatacak kalınlıkta uygulanır. 
• Sıva yüzeyi parlak ve düzgün bir yüzey için hafif nemlendirilerek çelik mala ile perdahlanır, hafif pürüzlü bir yüzey 

için ıslak sünger ile silinir. 
 
AMBALAJ VE DEPOLAMA 

25 kg. rutubete dayanıklı kraft torbalarda. Kuru ve korumalı ortamlarda depolandığında raf ömrü en az 6 ay. 
 


