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Atölyenizin, Evinizin ve Bahçenizin Uzmanı

2.3
Ahflap Kaplamayla Elde
Edilen Optik Efektler
Duvar ve tavan kaplamalar› odalar› daha
rahat ve s›cak k›lar. Bu iflte kullan›lan
profiller daima masif ahflaptan yap›l›r.
Ham ve mumlu, lakl› veya cilal› modelleri
vard›r. Paneller, MDF veya sunta bir
tafl›y›c› katmandan ve bir kontrplak ya da
kaplamadan oluflur. Profillerle paneller
aras›ndaki düfley birleflimler, oday› yüksek; yatay ya da diyagonal döflenmifl
duvar kaplamalar› ise daha genifl gösterirler. Oluklu levhalar karfl›t biçimli dillerle
birlefltirildi¤inde ise, oturma odalar›na,
sofalara veya banyolara özel bir hava
kazand›r›r ve ›fl›¤› ikiye katlayarak mekanlar› daha ayd›nl›k gösterir.

Daha iyisi için.

Lambri Montaj›
dolafl›r. Duvara sabitlemek için, latalar›
da düflünerek dübel ve vidalar› yeterli
uzunlukta seçin. Deli¤i, 60-80 cm
mesafede tafl matkab› ile latay› geçip
duvara girecek flekilde aç›n.

Ölçme ve Kesme
Öncelikle, kaplamay› gereken uzunlukta
haz›rlay›n. Kaplamay› testere ile keserken
üst yüzeyi alta bakacak flekilde

yerlefltirin. Böylece, kesilen kenarlar›n
temiz olmas›n› sa¤lars›n›z. Keserken
kendi güvenli¤inize dikkat edin. Levhalar›
kaymamalar› ve testereyi kullan›rken yar-

Yap›flt›rma ve Çivileme
Pürüzsüz ve kuru iç duvarlar söz konusu
oldu¤unda, profil levhalar ya da paneller
özel yap›flt›r›c›larla sabitlenir. Paket
üzerindeki talimata harfiyen uyulmal›d›r.
Duvarlar yeterince düzgün de¤ilse ve
kaplaman›n ayn› zamanda gürültü ve
so¤u¤a karfl› koruma sa¤lamas› da
isteniyorsa, latalardan oluflan bir alt konstrüksiyon üzerine çivileme yöntemi tercih
edilmelidir.

Latalar
Lata sistemini, lambrileri döflemeye
bafllamadan önce monte etmelisiniz.
Latalar› duvara, birbirlerinden 60 cm
mesafede bulunacak ve daha sonra
yerlefltirece¤iniz lambrilerle dik aç› yapacak flekilde yerlefltirin. Küçük formatl›
lambrilerde, örne¤in padavra veya kare
levhalarda lata mesafesini ona göre azaltmal›s›n›z. Lata parçalar›n› kayd›r›lm›fl olarak düzenlerseniz, oda havas› kaplaman›n
arkas›ndan dolaflabilir. Böylece oda neminin birikmesi önlenmifl olur. ‹lk lataya
çapraz olarak ikinci bir lata yerlefltirirseniz (karfl›t lata düzeni) hava daha da etkili

Deli¤in çap›, daha sonra çekiçle içine
çak›lacak olan dübelin çap›na uygun
olmal›d›r. Duvardaki ve tavandaki engebeler tesviye edilerek kaplaman›n kusursuz oturmas› sa¤lan›r. Latalar›n alt›na
küçük tahta parçalar› koyun veya latalar›
gerekti¤i flekilde rendeleyin.
Alt konstrüksiyonun montaj›nda bir
havfla matkab› kullan›rsan›z vida bafllar›
için de yuvalar elde edersiniz. Böylece
daha sonra profil levhalar›n›n veya
panellerinin sabitlenmesi s›ras›nda vida
bafllar›n›n ç›k›nt› oluflturmas› önlenmifl
olur.

alanman›za neden olmamalar› için,
çok s›k› tutun. Oluklu ve dilli levhalar kullan›yorsan›z, ilk levhadan testereyle bir dil
kesin ve kesim kenarlar›n› rendeleyerek
düzeltin. Ard›ndan ince bir z›mpara ka¤›d›
ile ifllemi tamamlay›n.

Kaplaman›n
Sabitlenmesi
Panellerin ve profil
tahtalar›n sabitlenmesi
için birçok yöntem
vard›r.
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‹lk levhay›, bir çivi çakma makinesiyle ve
tahtaya gömülecek olan perçin çivisiyle
çivileyin. Sonras›nda, çivileri veya çivili
t›rnaklar› olu¤a yerlefltirerek çak›n.
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Bu ifllem s›ras›nda, çivilerin uzunluk ve
kal›nl›klar›na dikkat edin. Z›mba makinesinin darbe kuvveti ço¤unlukla
6 ile 10 mm aras›ndaki çivi z›mbalar için
ayarlan›r. Bu ayar, a¤›r profilleri ve panelleri duvara güvenli ve dayan›kl› bir flekilde
sabitlemek için yeterlidir.

Oluk ve Dil
Her seferinde bir sonraki levhay› sonuncusunun dilinin içine yerlefltirin. Levhay›
çakmak için tahta bir takoz kullan›n.
Yoksa diller zarar görür. Çakma tahtas›
olarak, levhalar kesilirken ortaya ç›km›fl
bir art›k parçay› kullanabilirsiniz.
Özel t›rnaklar lambriyi alt konstrüksiyonun
üzerine tutturur. Bunlar latalar›n üzerine
çak›l›r ya da z›mba makinesi ile sabitlenir.
Çivileri gereken yerde tutan ve sürekli
yere düflmelerini önleyen m›knat›sl› bir
çivi makinesi iflinizi daha da
kolaylaflt›racakt›r. Bu makine ayn› zamanda tahtay› da hasar görmekten korur.

Bu nedenle çal›fl›rken ufak bir hileye
baflvurabilirsiniz. Duvarda çal›flaca¤›n›z
k›sm› tavana 1 m mesafe kalacak flekilde
ölçün. Yükseklik farkl›l›klar›n›, bir sonraki
levhada kritik taraftaki dili olu¤a di¤er
taraftakinden biraz daha gevflek flekilde
bast›rarak giderin. Böylece hem inflaat
toleranslar›n› neredeyse fark edilemeyecek derecede dengelemifl olursunuz
hem de zemine veya tavana temiz
geçifller elde edersiniz.

Anahtarlar ve Prizler
Boru ç›k›fllar›n› veya anahtar ve priz
yuvalar›n› pota matkab›yla delin.
Konumunu ve büyüklü¤ünü lambri
levhas›n›n üzerine tam olarak iflaretleyin.

Elektrikli Z›mba Makinesi
Elektrikli cihazlar, kas gücünden ve
zamandan tasarruf sa¤lar ve ellerinizin su
toplamas›n› önler. Bir elektrikli z›mba
makinesi ile lambrilerinizi rahat ve güvenli bir flekilde sabitleyebilirsiniz.

Köflelerdeki tahtalar ne birbirine ne de
duvara de¤melidir. Bir sorun yaflanmamas› için en az 3 mm’lik bir genleflme
aç›kl›¤› b›rak›lmal›d›r. Kenarda ç›ta yerine,
pürüzsüz, rendelenmifl ve boyanm›fl bir
levha ile elde edilecek gölgeli bir birleflim
de görsel aç›dan güzel olabilir. Paneller
ya da profil tahtalar› da bunun üzerine
rahatl›kla yerleflecektir. Yatay bir montajda kaplamay› duvara alttan döfleyerek
bafllay›p yukar›ya do¤ru ilerleyin.
Lambriler genellikle tam do¤rusal
de¤ildir.

Monte etmeden önce deliklerini aç›n.
Profesyoneller bu ifllemi montaj› bitmifl
levhalar›n üzerinde de kusursuz yapabilirler.

Ahflap ile Gençleflen Evler
Sa¤lam ve bak›m› kolay olan ahflap duvar
kaplamalar›, illa rustik ve otantik bir atmosfer yaratmak için kullan›lmaz.
Ahflap, genç ve modern oturma odalar›n›
güzellefltirmek için de ideal bir yöntemdir.

Neler gerekli?
o
o
o
o
o

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›

