
EKOLOJİK ŞAP
Isı ve Ses
Yalıtım Şapı

TANIM
Hafif özel agregalar ve kimyasallar ile güçlendirilmiş, harç şeklinde 
hazırlanıp tek katmanlı uygulanabilen ısı, ses yalıtım şapıdır.
KULLANIM ALANI
Bina iç mekan zeminlerinde yapıya ısı, ses yalıtım niteliği 
kazandırmak için kullanılır.
Yukarıda sonuçlar 23oC ve %50 Bağıl Nem koşullarından 
bulunmuştur. Uygulama yapılacak ortam şartlarında değişkenlik 
gösterebilir. 
ÖZELLİKLERİ
• Buhar difüzyon özelliği içirdiği için yapının nefes almasını sağlar.
• Isı yalıtımı sağladığı için, ısıtma ve soğutma giderlerinde bütçeye 
katkı sağlar.
• Çevre ve insan sağlığına zararlı kimyasallar içermez.
• Alev almaz, yanmaz. Hazırlanması ve uygulanması kolaydır. Su ile 
karıştırılıp hazır hale getirildikten sonra uygulanır.
• Hafif olması nedeniyle yapıya fazladan yük etki etmez. Alternatif 
uygulamalara göre %50 zaman tasarrufu sağlar.
• Homojen bir şekilde uygulanır. Derz, ara katman ve dübel ile 
montaj gerektirmediğinden ısı köprüsü oluşmaz.
UYGULAMA
Uygulama yapılacak yüzeydeki toz, yağ ve benzeri katmanlar 
yüzeyden yıkama ya da raspa yöntemi ile temizlenmelidir.
Gevşek parçalar mekanik yöntemler ile sağlam zemine ulaşıncaya 
kadar temizlenir. Boyalı yüzeylerde ise çentme yöntemi ile yüzey 
pürüzlendirilerek, HAYZUN MAX sıva için tutma yüzeyi oluşturularak 
aderans sağlanır. Emici ve kaygan yüzeylerde ise yüzey MAXİCOLL 
BRÜT BETON ASTRARI ile astarlanmalıdır. 

Isı, ses yalıtım harcı, mekanik karıştırıcı (mikser) ile tek seferde 
torbanın tamamı, ağırlığının + %60 oranında su üzerine dökülerek 
karıştırılır. Yaklaşık 5 dakika malzeme homojen haline gelinceye 
kadar karıştırılır. Uygulama sırasındaki beklemelerden dolayı 
malzeme katılaşmaya başlayacağından, bu gibi durumlarda su 
ilave etmeden mekanik olarak 2-3 dakika karıştırılarak tekrar 
kullanılabilir.
Sıva makinesi ya da çelik mala yardımıyla 2 cm’lik katmanlar 
halinde uygulanabilir. Uygulanacak yüzeyin hafifçe ıslatılması 
malzemenin yüzeye daha iyi yapışmasını sağlayacaktır.
RAF ÖMRÜ 12 ay (kuru ortam)
Uygulama Sıcaklığı: +5oC ile +30oC arası

TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Renk : Gri-Beyaz
Ambalaj : 25kg torbalarda kuru toz
Kuru Yığın Yoğunluğu : 475+50 kg/m³ 
Eklenecek Su Miktarı : %60-65 L su / 25kg
Taze Harç Yayılma : (143-144) mm (±%1)
Isıl İletkenlik : T2 (<0,20 W/m.K)
Ses Yalıtım Değeri : 18 db (1,5 cm/500mhz)
Su Buharı Geçirgenlik Katsayısı : <15 u
Kılcal (Kapiler) Su Emme : W2
Sarfiyat : 4,5-5,5 kg/m² (1cm kalınlık için)
Sertleşmiş Sıvanın Alt Tabakaya Yapışma Mukavemeti: (035-038) N/mm²
Basınç Dayanımı : CS I (0,4-2,5 N/mm²)
Taze Harcın Hava Muhtevası : %18±1
Yangın Sınıfı : A1
Uygulama Kalınlığı : min. 2 cm (tek katta)


