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Atölyenizin, Evinizin ve Bahçenizin Uzmanı

2.6

Daha iyisi için.

Parke ve Laminat ‹çin
Do¤ru Alt Tabakan›n Seçimi

Parke ve laminat yüzey döflemede gerekli
olan yal›tkan alt tabakan›n özenle seçilmesi gerekir. Bafll›ca seçim kriterlerini
afla¤›da s›rayla say›yoruz:
Yürüme etkili ve darbe etkili ses
yal›t›m›n›n mükemmellefltirilmesi
Yal›tkan döfleme alt› tabakan›n birincil
görevi, sesi azaltmas› olmal›d›r. Özellikle
son derece sert bir yüzeye sahip olan ve
dolay›s›yla daha fazla ses ç›kartan laminat yer döflemeleri için bu geçerlidir.
Yürüme etkili ses IHD 431’e göre,
darbe etkili ses ISO 140/717’ye göre
ölçülür.

flekilde azaltmal›d›r. Bu arada, 20 dB(A)
ve üstündeki de¤erlere ulafl›ld›¤›nda
oldukça baflar›l› bir darbe etkili ses
yal›t›m›ndan bahsedilebilir.
Yürüme etkili ses de dikkat edilmesi
gereken bir konudur. Özellikle haz›r parkeye k›yasla oldukça sert kalan laminat
döfleme söz konusu oldu¤u zaman, oda
içerisindeki yürüme etkili ses ciddi bir
sorun haline gelebilir. Ancak modern
yal›tkan alt tabakalar kullan›larak, yürüme
etkili ses önemli ölçüde azalt›labilir. Yeni
gelifltirilen materyaller, al›fl›lageldik polietilen köpüklere k›yasla IHD 431 standard›na göre sesin yaklafl›k 3-7 dB(A)
oran›nda düflürülmesine imkan tan›maktad›r. 6 dB(A) oran›nda bir azalma ise,
yürüme etkili sesin yar›ya inmesi demektir.

serilmesi tavsiye edilmez. Her ne kadar
yumuflak kaplamalar engebeleri güzel
dengeleseler de, dikkatli olmak gerekir.
Yeterince sert olmayan yal›tkan malzemeler kullan›ld›¤›nda, bask›ya karfl› gereken
dayan›kl›l›k sa¤lanamad›¤›ndan, uzun
vadede ahflap döflemenin zarar görmesi
iflten bile de¤ildir. En uygunu, yüzeye en
az 2-3 t/m2 oran›nda bir yük bindi¤inde,
en fazla 0,5 mm esneyen bir alt tabaka
seçmek olur.

Zemin alt›ndaki engebelerin düzlenmesi

Fakat her fleyden önce iki farkl› gürültü
kayna¤›n› (ses tipini) ay›rt etmek gerekir.
Yürüme etkili ses, darbe etkili ses. “Darbe
etkili ses” alt kattan duyulan sesi ifade
ederken, “yürüme etkili ses” yürürken
oda içinde duyulan sesi ifade eder.
Yani; darbe etkili ses yal›t›m› derken, alt
katta duyulan seslerin azalt›lmas› kastedilir. Bu seslerin düzeyindeki azalma,
“darbe etkili ses yal›t›m de¤eri” denen
ölçü ile ifade edilmektedir. Uluslararas›
bir standart olan ISO 140/717’ye göre
laminat döflemenin alt›ndaki yal›tkan alt
tabaka, darbe etkili ses düzeyini 16dB(A)
ve 22dB(A) s›n›rlar› aras›nda kalacak

Yal›tkan alt tabakay› seçerken dikkate
al›nacak bir baflka kriter de zemin alt›nda
bulunan engebelerin giderilmesidir. Genel
kural olarak döfleme alt›n›n (örne¤in
flap›n) kaliteli yap›lm›fl olmas› ve DIN
18202 standard›n›n izin verdi¤i tolerans›
(metre bafl›na en fazla 3-4 milimetre)
aflmamas› gerekir. E¤er flap çok düzgün
ve seviye ayar› do¤ru ise, 2-3 milimetre
kal›nl›¤›nda bir alt tabaka yeterli olacakt›r.
Ancak, 4 mm’yi aflan engebelerde mutlaka tesviye malzemesi kullan›lmas› önerilir. Döfleme alt›ndaki engebeler sadece
belli noktalardan ibaret oldu¤unda;
(örne¤in pürüzlü, düzgün malalanmam›fl
flap veya kör döfleme) tesviye malzemesi
yerine sadece biraz daha kal›n bir
yal›tkan alt tabaka kullan›larak sorun
giderilebilir. Böyle durumlarda, bilgisizlikten olsa gerek, genellikle 5 mm
kal›nl›¤›nda polietilen köpük kullan›lmaktad›r. Bu köpük fazla yumuflak
oldu¤undan, parke/laminat döfleme alt›na

Tutkals›z laminat sistemlerinde (clicklaminat) elden geldi¤ince bask›ya
dayan›kl› bir yal›tkan alt tabaka
kullan›lmal›d›r. Bu alanda kullan›lmaya en
elveriflli malzeme, 6,5 t/m2 bask›
dayan›rl›¤› sa¤layan ekstrüde polistren
köpü¤üdür.
Parke ve laminat› rutubetten korumak
Ahflap döflemeler, hele laminat döflemeler
zemin alt›ndan yükselen rutubete karfl› çok
hassast›rlar. Çok az miktardaki rutubet bile
döflemeye kal›c› zararlar verebilir. Bu
nedenle, ahflap parkeyi döflemeden önce
mutlaka gerekli rutubet yal›t›m›n›
yapmal›s›n›z. Neticede güzel bir ahflap
döfleme, uzun y›llar boyunca kullan›lmak içindir.
Genellikle bu tarz ifllerin
maliyetini düflük tutmak
u¤runa daha fazla zarar
riskine girilmektedir.
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Yeni binalar, bodrum katlar›, tesviye malzemesi uygulanm›fl zemin veya s›cak sulu
yerden ›s›tma sistemi olan odalar mutlaka
rutubet yal›t›m› uygulanmas› gerekli olan
yerlerdir. Asl›nda rutubet yal›t›m›n›n her
halükarda yap›lmas› emniyet aç›s›ndan
tavsiye edilir.
Rutubet yal›t›m›n›n kalitesini anlamak için
buhar kesme de¤erine (sd de¤erine)
baflvurulur. Bu de¤er en az sd > 100 m
olmal›d›r. Rutubet yal›t›m› için genelde en
az 0,2 mm (200) kal›nl›¤›nda polietilen
folyo (dönüflümlü folyo de¤il!) uygun bir
malzemedir.
Buhar kesici folyoyu sermek için döfleme
alt› düzgün (keskin kenarl› ar›zalar olmamal›) ve kuru olmal›d›r. Polietilen folyo
do¤rudan döfleme alt›na, yani yal›tkan alt
tabakan›n da alt›na bütün yüzeyi kaplayacak flekilde yaklafl›k 20 cm’lik bir bindirme pay› ile serilmelidir. Bindirmeleri
ayr›ca bir alüminyum izolasyon band› ile
yal›tmak mümkündür. Duvar dibine gelince; folyo, süpürgeli¤e uyacak flekilde katlanmal›d›r.

Özellikle tavsiye edilebilecek bir baflka
materyal de elbette entegre rutubet izolasyonlu yal›tkan alt tabakalard›r. Bunlar›n
avantaj›, hem darbe etkili ses yal›t›m›nda
baflar›l› olmalar› hem de buhar› kesme

görevi gören lamine edilmifl folyo ile
donat›lm›fl olmalar›d›r. Bu tarz kombine
kaplama malzemelerini, folyo taraf› üste
gelecek flekilde sermek gerekir. Böylece
buhar kesici folyo, döfleme alt›ndaki keskin kenarl› engebelere karfl› da ek
koruyucu malzeme olarak kullan›lm›fl
olur. Bindirmeler ve duvar dipleri yine
buhar kesici bir yap›flkan bant ile
kapat›l›r. Bu tedbirler al›n›rsa, ahflap
döfleme, zemin alt›ndan gelen rutubete
karfl› kesin ve kal›c› olarak korunmufl
olur.
S›cak sulu yerden ›s›tma sistemi
‹çinde, yerden ›s›tmal› sistemin bulundu¤u flapa; ahflap döfleme kaplamak
prensipte mümkündür. Ancak bilindi¤i
gibi, ahflap çok iyi bir yal›t›m malzemesidir ve kaloriferin rand›man›n› düflürür.
Ayr›ca yüzey döflemede gerekli olan
yal›tkan alt tabakan›n da ›s›y› yal›tma
etkisi vard›r.
Genelde 8 mm kal›nl›¤a kadar, laminat
döflemelerde 2-3 mm’lik bir yal›tkan alt
tabaka kullan›larak ›s›l geçirgenlik direncinin limit de¤eri olan, 0, 17 m2 K/W
afl›lmamaktad›r. Yani s›cak sulu yerden
›s›tma sistemi üzerine kaplama yapmak
böylece sorunsuz bir flekilde mümkün
olur. 3 mm’den daha kal›n yal›tkan alt
tabakalar ise ço¤u zaman bu ifl için uygun
de¤ildir. Daha kal›n ahflap döflemelerde
yal›tkan alt tabaka üreticisine dan›flmak
gerekir. Genelde bir s›cak sulu yerden
›s›tma sistemi üzerine ahflap döfleme
kapland›¤›nda, kaloriferin s›cakl›k ayar›n›
biraz yükseltmek gerekir.
Döflemede ahflap kullan›ld›¤›nda, yerden
›s›tmal› kaloriferin rand›man› yer karosuna
k›yasla her zaman daha düflük olacakt›r.

Yal›tkan alt tabaka nas›l döflenir?
Yal›tkan alt tabakan›n döflenmesi asl›nda
çok basit bir ifllemdir. Alt tabaka malzemelerinin ço¤u sentetik olduklar› için
flap›n üzerine an›nda tüm yüzeyi kaplayacak flekilde serilebilir. Ayr›ca bu malzemelerin pek ço¤unu bildik maket
b›ça¤›yla veya makasla kesmek mümkündür. fieritlerin veya levhalar›n kaymalar›n›
önlemek için bindirmeleri bir koli band› ile
tutturmak ifle yarar, fakat mutlaka gerekli
de¤ildir.
Entegre rutubet izolasyonlu yal›tkan alt
tabakalarda ise bindirmelerin ve duvar
diplerinin, buhar kesici bir yap›flkan bant
ile dikkatlice kapat›lmas› gerekir. Ahflap
döfleme gibi do¤al mazemeler, önceden
bir süre koflulland›r›lmal›d›r. Odun lifi
levha gibi baz› do¤al ürünlerde ise her
levha aras›nda asgari ölçüde bir aral›k
b›rakmak gerekir. Çünkü bu tarz malzemelerin ebatlar›, döflendikten sonra bile
›s› ve iklim farkl›l›klar› nedeniyle de¤iflebilir.
Tavsiye edilen minimum aral›¤›n
b›rak›lmamas›, parke veya laminat
döflemenin atmas›na sebep olabilir.

Neler gerekli?
o
o
o
o

Büyük engebeleri düzlemek için: Tesviye malzemesi
Zemin alt›ndan gelen rutubetten korunmak için: Buhar kesici polietilen folyo
(asgari 0,2 mm kal›nl›¤›nda)
Yal›tkan malzemeyi kesmek için: Cetvel, maket b›ça¤›
fieritleri sabitlemek için: Koli band› veya kendinden yap›flkanl› folyo band›

