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Atölyenizin, Evinizin ve Bahçenizin Uzmanı

5.1

Daha iyisi için.

Yer Karolar›n›n Döflenmesi

Desenin Saptanmas›
Yer karolar›n› döflemeye, duvar karolar›n›
döflemeyi bitirdikten sonra bafllay›n.
Ancak bu sayede, duvardaki karo
birleflme çizgilerinin zeminde kopmadan
devam etmesini sa¤layabilirsiniz. Karfl›l›kl›
duvarlarda çizgilerin tam paralel olmalar›
gerekir. Önce, yer karolar›n› hangi desen
döfleyece¤inizi saptay›n.

Dik aç›l› odalarda odan›n ortas›ndan bir
hizalama ipi geçirmeniz en uygunudur.
‹p yan duvarlara paralel olmal›d›r.

Yap›flt›r›c›y›, diflli bir ›spatula ile düz bir
yüzey elde edinceye kadar yay›n. Difllerin
büyüklü¤ü, karonun arka yüzüne ve alt
zemine uygun olmal›d›r. ‹lk karoyu duvar
kenar›na yerlefltirin ve ilk karo s›ras›n›
buna göre hizalay›n. Yap›flt›r›c›n›n kurumamas› için elinizi çabuk tutun. Kuruma ve
kabuklanma halinde yeni yap›flt›r›c› sürün.

Ondan sonra karolar› ayarlayabilirsiniz.
Her olas›l›¤a karfl›, karolar› yap›flt›rmadan
önce, deneme amac›yla serbest olarak
zemine yerlefltirin.

Alt zeminin haz›rlanmas›
Karo döflenecek zeminin düzgün olmas›na
dikkat edin. Eski binalardaki döflemelerde
genellikle çatlaklar veya çukurlar bulunur.
Böyle bir zemini, bir spatula macunu ve
bir mala ile düzeltin. Karolar› döflemeden
önce her zeminin astarlanmas› gerekir.
Genifl bir f›rça ya da metal f›rça yard›m›yla
derinlik astar›n› veya yap›flt›rma kar›fl›m›n›
yay›n. Astar›n iyice kurumas›n› bekleyin.
Bu yaklafl›k üç saat sürer.

Odan›n zemin yüzölçümünü tam olarak
hesaplay›n ve orta noktas›n› iflaretleyin.

Karolar›n yap›flt›r›lmas› ve
kesilmesi
Haz›r karo yap›flt›r›c›s› kullanman›z tavsiye edilir. Karolar› çimento alç› üzerine
döfleyecekseniz, yap›flt›r›c›y› suyla
kar›flt›r›n. Karolar› çal›flma tezgahlar›n›n
ya da yerden ›s›tma borular›n›n üzerine
döfleyecekseniz, karo yap›flt›r›c›s›n› özel
bir katk› malzemesiyle (yap›flt›r›c›-elasti )
kar›flt›r›n. K›vam›na ulaflan kar›fl›m›, bir
mala ile homojen olarak alt zemine sürün.

Her seferinde, 1 veya 1,5 metrekarelik
alan için yap›flt›r›c› kar›fl›m› haz›rlay›n.

Bir kenar karosunu kesmeniz gerekirse, karo
kesme aletini kullan›n. Bu sayede, düzgün
kenarlar elde edersiniz. Bu aletin ölçüsünün
ayarlanmas› ve karonun üst k›s›mdan düzgünce kesilmesi son derece kolayd›r.

Kal›n karolar›n ise s›rl› taraf› kesildikten sonra karo kesicisinin kenar› üzerinde
k›r›lmas› gerekir. Tuvalette
veya boru ç›k›fllar›nda
yuvarlak flekiller
oluflturman›z gerekirse
karo kerpeteni (papa¤an
gagas›) kullan›n.

Profesyonelden Ö¤ütler
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Tüm zemin için b›rakaca¤›n›z genleflme
aral›¤›n› kap› kanad›n›n alt›na getirin.

zorlamal› yerler için elasti katk› malzemesi ekleyin. Derz harc›n› bir mala ile
kar›flt›r›n. Harç koyu k›vaml› olmal›d›r.

Balkon ve teras

Bu aletle karoyu, borunun çap›na göre,
s›rl› taraf›ndan hareket ederek milimetre
düzeyinde parçalar halinde k›r›n. Karolar›
yerlefltirme plan›na göre, yap›flt›r›c›
yata¤›n›n içine hafifçe iterek koyun ve
iyice bast›r›n. Kauçuk bir çekiçle üzerine
dikkatle vurun. Karolar› yerlefltirirken derz
(birleflme yeri) istavrozlar› kullan›rsan›z
karo aral›klar› homojen genifllikte olur.
Yer karolar›n› kusursuz bir flekilde hizalamak için ilk duvar s›ras›n›n afla¤›s›nda
sa¤a ve sola birer karo koyun.
Bu karolar›n üzerine bir ip tutturun ve
bir sonraki karo s›ras›n› bu ip boyunca
hizalay›n. Karo aral›klar›n›n komflu odalardakilerle uyumlu olmas›na dikkat
etmelisiniz. ‹ki karo tabakas› aras›nda,
alç›n›n suyla genleflme pay›n› da göz
önünde tutarak uygun bir aral›k b›rak›n.

Balkonunuza ya da teras›n›za
döfleyece¤iniz karolar› daha dayan›kl›
olanlardan seçin. Ya¤mur ve kar sular›n›n
akabilmesi için yüzde 2’lik bir e¤im
b›rak›n. Örne¤in, 3 m genifllikteki bir terasta 6 cm e¤im bulunmal›d›r. Karolar›n
yüksek zorlamalara dayanabilmesi için
yap›flt›r›c›ya ve derz harc›na özel katk›lar
ilave edin.

Karolar›n birlefltirilmesi
Karolar› birlefltirme iflleminden önce derzlerin temiz, tozsuz ve homojen derinlikte
olup olmad›klar›n› kontrol edin.

Harc› karolar›n üzerine dökün. Çimento
içeren ürünlerle çal›fl›rken kauçuk eldiven
kullan›n.
Gözünüze çok miktarda harç kaçarsa
zaman kaybetmeden bol su ile y›kay›n ve
bir doktora dan›fl›n. Güvenli¤inizi garantilemek için bu ifllem s›ras›nda koruyucu
gözlük tak›n.
Derz harc›n›, kauçuk bir silecek ile derzlerin yönünü çaprazlayacak flekilde karolar›n üzerine yay›n. Harc› derzlerin içine
iyice yedirin ve birkaç kez ileri geri silin.
Derzler homojen flekilde dolunca, üstte
kalan harc› hafif bir bas›nç uygulayarak
ve kauçuk silecek yard›m›yla toplay›n.

Derzlerde kalm›fl kirler varsa, bunlar›
küçük bir tahta mala ile kaz›yarak temizleyin. Sonra derz harc›n› kar›flt›r›n.
Normal zorlamal› yerler için suyla
kar›flt›rman›z yeterlidir.
Çal›flma tezgah›, yerden ›s›tma borular›n›n
üzeri, balkon ve teras karolar› gibi yüksek
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Ölçmek ve hesaplamak için: Çubuk metre, milimetrik ka¤›t, kurflunkalem
Alt zeminin düzeltilmesi için: Mala, kova
Astar› sürmek için: Boya f›rças›
Karo s›ralar›n› hizalamak için: Hiza ipi
Karo yap›flt›r›c›s›n› kar›flt›rmak için: Kar›flt›r›c›
Karo harc›n› kar›flt›rmak için: Mala
Yap›flt›r›c›y› sürmek için: Diflli ›spatula
Kenar karolar›n› kesmek için: Karo kesme aleti
Yuvarlaklar›n aç›lmas› için: Papa¤an gagas›
Kirlenmifl derzleri kaz›mak için: Tahta parçac›klar›
Derz macununu da¤›tmak için: Kauçuk eldiven, kauçuk silecek

