
Haz›r döfleme tahtalar›n›n avantajlar›ndan
siz de yararlan›n. Bu döfleme tahtalar›n›n
elemanlar›, birbiri üzerine dik aç›l› olarak
tutkallanm›fl en az üç kattan olufltuklar›
için deforme olmazlar. Üzerinde yürüne-
cek olan en üst tabaka sa¤lam sert tahta-
dan oluflur. Seçenekleriniz aras›nda
mefle, kay›n, ç›nar, hufla¤ac› ve diflbudak
yer almaktad›r. Ham beton zemin üzerine
döfleme tahtas› döfleyecekseniz, yatak
tahtalar›ndan bir alt zemin haz›rlay›n ve
mutlaka üreticinin talimatlar›na dikkat
edin.

Döfleme Tahtas› Alt
Konstrüksiyonu
Döfleme tahtas› alt konstrüksiyonu, yatak
tahtalar›ndan ve yal›t›m malzemesinden
haz›rlan›r. Beton yüzeyler ancak befl y›l
sonra tam anlam›yla kuruduklar›ndan,
beton örtü henüz taze ise yal›t›m malze-

mesini ay›rma folyosuyla korumal›s›n›z.
Folyonun ek yerleri ile yeterince
örtüflmesine dikkat edin. Kenar tahtalar›n›
yan uzunlu¤u 6 cm olacak flekilde biçin
ve bunlar› 40 en çok 60 cm mesafe ile
döfleyin. Her yatak tahtas›n›n alt›na bir
yal›t›m fleridi (keçe) uygulay›n.
Yal›t›m fleritlerini z›mbalarsan›z kaymaz-
lar. Yatak tahtalar›n›n aras›na yal›t›m
has›rlar› koyun. Bunlar yal›t›m malzemesi-
ni de destekleyeceklerdir. Döfleme tahtas›
elemanlar›n› ne kadar kal›n seçerseniz,
yatak tahtalar›n›n aras›nda b›rak›lmas›
gereken aç›kl›k da o kadar fazla olmal›d›r.
Asla 60 cm’yi aflmamak üzere; tahtalar›n

aras›na ay›rma folyosu yerine, gizlenmifl
buhar frenli yal›t›m elemanlar› da
s›k›flt›rabilirsiniz. Her durumda, yal›t›mla
parke aras›nda 1 cm arka havaland›rma
mesafesi kalmas›na dikkat edin. Döfleme
tahtas›n›n kal›nl›¤› 2,2 cm’nin alt›ndaysa,
önce döfleme tahtalar›n›n alt›na bir sunta
kat› yerlefltirerek ve tutkallamal›s›n›z.

Döfleme Tahtalar›n›n
Tutkallanmas› veya
Çivilenmesi
‹nce tahtalar›, suntalar üzerindeki oluk ve
diller içine tutkallayarak yap›flt›r›n.
Döfleme tahtas› elemanlar› ile duvar
aras›nda yeterli mesafe kalmas›na dikkat
edin.

Aksi halde ayak sesleri duvardan ve
tavandan di¤er odalara iletilir. Kal›n
döfleme tahtas› elemanlar›n› do¤rudan
do¤ruya alt konstrüksiyon tahtalar›na çivi-
leyin.

Kenar tahtalar›n›n üzerine keçe veya olu-
klu karton gibi yal›t›m fleritleri yerlefltire-
rek, tahtalar›n birbirine sürtünüp g›c›rda-
mas›n› önleyin ve ses köprülerini kesin.
Döfleme tahtas› elemanlar›n› bir gün
kadar döflenecekleri odada b›rakarak,
ahflab›n ve tafl›y›c› tabakalar›n ortama
al›flmas›n› sa¤lay›n. 

Önemli bir nokta da çivile-
rin yatak tahtalar›na ve
yabanc› ç›talara 45-50
derecelik bir aç›yla otur-
tulmas›d›r. Döflemeye
odan›n çapraz bir
duvar›ndan bafllay›n. 

22..22 Döfleme Tahtalar›n›n Döflenmesi

Profesyonelden Ö¤ütlerProfesyonelden Ö¤ütler

Atölyenizin, Evinizin ve Bahçenizin Uzmanı

Daha iyisi için.

Döfleme tahtas› elemanlar›n›n kalitesi
standartt›r. Budaklara ve renk
farkl›l›klar›na göre farkl› modelleri vard›r.
Sat›n al›rken % 1-3 aras›nda bir kesme
kayb›n›n olaca¤›n› göz önünde bulundurun.
Döfleme tahtalar›n› yatak tahtalar›n›n üze-
rine çivileyin. Çivileri yabanc› ç›tan›n dört-
te üçlük k›sm›na kadar bir çekiçle çak›n.
Sonra bir havflayla çakmaya devam edin.
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Oluk mutlaka duvar› göstermelidir.
Çivileri elle çakmay› zahmetli bulanlar, bu
ifli elektronik bir çivi çakma makinesiyle
yapabilirler. ‹lk eleman› deneme amac›yla,
aralay›c› olarak tahta kamalarla duvar›n
15 mm önüne yerlefltirin. D›fl kenara
yak›n ilk s›rada, çivileri elemanlardan
düfley olarak geçecek flekilde çak›n ve

çivi bafllar›n› tahtan›n içine gömün.
Döfleme tahtalar›n› duvara dik aç›yla
monte edip etmedi¤inizi kontrol edin.
Odadaki köflelerde dil olmamas› nede-
niyle bir düzensizlik varsa, duvarla
döfleme tahtalar› aras›n› farkl› kal›nl›kta
tahta kamalarla düzeltmelisiniz. Kenar
elemanlar›n› uygun flekilde kesin ki, ilk
s›ra dik aç›l› olarak hizalans›n ve di¤er
elemanlar da do¤ru konumda yerleflebil-
sin. Tahtalar› s›ra s›ra döfleyin, eleman-
lar› birbirinin üzerine vurun. Her s›rada

en son parçay› muntazam kesin, duvara
olan mesafeyi hiçbir zaman unutmay›n.
S›ran›n son parças›n› bir çekme kolu
veya küsküyle sondan bir önceki ele-
man›n içine kuvvetle bast›r›n. Kesilen
art›k parçayla bir sonraki s›ray› ba¤lay›n.
Böylece çok fazla ›skarta ç›karmam›fl
olursunuz.

Kap› efli¤i ile kenar aral›¤›n› alt zemin-
deki bir geçifl ray›yla sabitleyin. Ray
içinde döfleme tahtalar› 5 mm kadar
genleflebilir. Kap› pervazlar›n› ince bir
testere ile döfleme tahtas›
yüksekli¤inde kesin. Alternatif olarak,
döfleme tahtas› parçalar›n› biçebilir,
profili ve ba¤lar›n formunu ayarl›
gönye denilen aletle kontrol edebilirsi-
niz. Burada da daima 5 mm genleflme
mesafesi b›rak›n. 

Döfleme tahtas› kesintisiz olarak baflka
odalara da döflenecekse, oraya bir profil
döfleyerek ay›rma ç›tas›ndan tasarruf ede-
bilirsiniz. fiimdi de süpürgelikleri çivileyin.

Borular›n Çevresine Parke
Döflenmesi 
Borunun en kesitine uygun flekilde bir
mastar haz›rlay›n. Döfleme tahtalar›ndan
borulara 5 mm’lik bir genleflme mesafesi
b›rak›n. Testere ile deliklere çapraz aç›l›
bir döfleme tahtas› parças› kesin. 

Kavisli yerlere k›l testere kullanarak dik-
katlice flekil verin ve parçay› geçirin.
Kesim kenarlar›n› duvara dik aç›l› flekilde
haz›rlar ve bunlar› borunun tam arkas›na
yerlefltirirseniz daha güzel görünüm elde
edersiniz. Genleflme birleflimleri plastik
bir flemse ile gizlenebilir.

Yüzey ‹fllemi
Haz›r yer döfleme tahtalar›, döflendikten
hemen sonra kullan›labilir. Bu döfleme
tahtalar› sentetik reçine ile cilalanm›fl ola-
rak da sat›ld›¤› gibi, yüzeyi balmumu veya
cila ile kendiniz de iflleyebilirsiniz. Döfleme
tahtas›n› döfledikten sonra, aralama
kamalar›n› ç›kar›n ve süpürgelikleri monte
edin. Süpürgelikler, farkl› kal›nl›klarda ve
çeflitli ahflap tonlar›nda sat›lmaktad›r.

Ölçmek için: Çubuk metre, kurflunkalem, bloknot
Latalar› ve lambrileri kesmek için: K›ltestere, çubuk metre, rende, z›mpara ka¤›d›
Alt konstrüksiyonu sabitlemek için: Matkap, ahflap ve tafl uçlar›, dübeller, vidalar
Profil tahtalar›n/panellerin montaj› için: Çiviler, havfla, z›mba çivileri, z›mba makinesi
Delikleri açmak için: Pota matkab›
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