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Atölyenizin, Evinizin ve Bahçenizin Uzmanı

6.1

Daha iyisi için.

Duvardan Duvara Hal›

Al›flveriflte Yararl› Bilgiler
Hal›n›z›n üzerinde zamanla kal›c› lekeler
ve uzun süre kullan›mdan kaynaklanan
yürüme yolu izleri oluflmuflsa ya da art›k
hal›n›z›n deseni ve rengi sizi eskisi kadar
çekmiyorsa, yeni bir hal›ya ihtiyaç
duyuyorsunuz demektir.
Piyasada, yaklafl›k 3000 çeflit duvardan
duvara hal› sat›lmaktad›r. Hammaddeler
ve üretim flekilleri bu hal›lar›n kullan›m

Merdiven sembolü, hal›n›n merdivenlere
serildi¤inde deforme olmayaca¤›n›
anlat›r.
Merdiven

Yerden ›s›tma sembolü hal›n›n, alt›ndan
›s›tma borular›n›n geçti¤i zeminlere
döflenebilece¤ini gösterir.
Yerden Is›tma

Sert ve orta sertlikte kullan›mlar için uygundur.
“Normal dayan›kl›l›k seviyesi”
Oturma Odas›

Do¤ru Ölçün
Odan›n uzunlu¤unu ve geniflli¤ini ölçerek
bir kroki çizin. Pencere, radyatör ve kap›
hücrelerini iflaretleyin. Duvar ç›k›nt›lar›na
dikkat edin. Parça parça çal›flmak yerine,
duvardan duvara hal›y› toplu sat›n al›p,
artan parçalar› da paspas olarak kullanabilirsiniz. Eklerden olabildi¤ince kaç›n›n.
Duvardan duvara hal›lar çeflitli flekillerde
döflenebilir. En kolay› yap›flkan bantla
döflemektir.

Hafif ve orta sertlikte kullan›mlar için
uygundur.
“Düflük dayan›kl›l›k seviyesi”
Yatak Odas›

Su muslu¤u sembolü, hal›n›n nemli mekanlar için uygun oldu¤unu ve ayr›ca
banyoya da döflenebilece¤ini gösterir.
Islak zemin

özelliklerini belirler. Uzman olmayanlar
için bunu ay›rdetmek güçtür. TSE damgas›, seçiminizi yaparken size yard›mc›
olacakt›r. Ayr›ca baz› ek özellikler de göz
önünde bulundurulmal›d›r. Hal›lar›n
alt›nda yer alan semboller, hal›n›n hangi
kullan›ma uygun oldu¤una dair bilgi
sa¤lar.

Antistatik

fiimflek sembolü hal›n›n antistatik özelli¤e sahip oldu¤unu belirtir. Böyle
hal›larda elektrostatik yük birikmez. Bu
özellik, örne¤in odada bilgisayar ile
çal›flacaksan›z önemli olabilir.
Mobilya tekerle¤i sembolü, hal›n›n büro
sandalyelerine dayan›kl› oldu¤unu
gösterir.

Mobilya
Tekerlekleri

Yüksek sertlikte kullan›mlar için uygundur. “Yüksek dayan›kl›l›k seviyesi”

Üzerilerinde zararl› madde, emicilik ve
koku yapma testleri yap›lm›fl hal›larda ise
afla¤›daki, “Zararl› madde testi
yap›lm›flt›r” iflareti yer al›r. Bu etiketi
tafl›yan hal›lar, pentaklorfenol, formaldehit, sa¤l›¤› tehdit eden pestisitler, bütadienler veya vinilklorür gibi zararl› maddeler
içermezler. Üretim aflamalar›nda asbest
ve uçucu floroklorohidrokarbonlar
kullan›lmam›flt›r.

Bunun için, ne kadar banda ihtiyac›n›z
oldu¤unu hesaplay›n. Yaln›zca kenarlar›
yap›flt›rmak isterseniz, oda uzunlu¤unun
2, geniflli¤ininse 3 kat› bant al›n. Büyük
odalarda, hal›n›n kaymamas› için boy ve
en yönlerinde birden çok say›da ek flerit
yap›lmas› tavsiye edilir.

Zeminin Haz›rlanmas›
Zemin kuru, sa¤lam, temiz, çatlaks›z ve
düzgün olmal›d›r. ‹fle bafllamadan önce;
parke, PVC kaplama ve plastik levhalar›
iyice temizleyin ve bak›m mumu
art›klar›n› süpürün.

Yap›flt›rma Band›yla Döfleme
Band› seçerken hal›n›n
arkas›na dikkat edin ve
zeminin zorlanma
oran›n› de¤erlendirin.

Büro
Mobilyalar›

Profesyonelden Ö¤ütler
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Farkl› hal› s›rtlar›na ve merdiven gibi yüksek zorlanma yerlerine uygun bantlar
mevcuttur. Döfleme iflleminden önce
süpürgelikleri sökün. Bu ifllemi dikkatle
yaparsan›z, süpürgeliklerinizi yeniden kullanabilirsiniz. Döfleme band›n› hal›n›n
kenar bölgesinde zemine yap›flt›r›n ve
dikkatlice ovun. Hal›y› aç›n ve döflenece¤i
yere al›flmas› için bir gün o halde bekletin. Sonra, hal›y› kabaca kesin ve yeniden
rulo fleklinde geriye toplay›n. Döfleme
band›n›n üzerindeki koruyucu ka¤›d›
ç›kar›n ve hal›y› band›n üzerine bast›r›n.

arkas›nda bir okla gösterilmifltir. Hal›n›n
hav yönünü, yüzeyine dokunarak da
anlayabilirsiniz. Elinizi gezdirdi¤inizde hav
yönünde hal›y› pürüzsüz gibi hissedecek,
ters yönde ise hal› elinizi engelleyecektir.

Son olarak, hal›n›n kenarlar›n› dikkatle
kesin. Merdiven basamaklar›nda yap›flma
gücü yüksek olan bant kullan›n. Hal›n›n
hav yönüne dikkat edin. Bu yön hal›n›n

Yap›flt›r›c› art›klar›n› ve hal› s›rt›ndan
kalan art›klar› normal bulafl›k deterjan› ve
suyla ç›karabilirsiniz. Hal›y›, ahflap bir
döfleme üzerine monte edecekseniz,

Sabitleme
Hal›lar›n sabitlenmesi, hal›da kabarma ve
dalgalanmalar› önler. Hal›n›n arka yüzeyine ve maruz kalaca¤› zorlanma durumuna
uygun bir yap›flt›r›c› seçin. Böylece, hal›
ömrünü tamamlay›nca sökülmesi de kolay
olacakt›r.

zeminin suya dayan›kl›l›¤›n› kontrol edin.
Hal› rulosunu aç›n, kabaca kesin ve
odan›n ortas›na kadar tekrar dürün.
Yap›flt›r›c›y› bir merdane ile sürün ve 5-15
dakika kadar havaland›r›n. Bu süre, zeminin emme kapasitesine ba¤l› olarak
de¤iflir. Sonra hal›y› henüz ›slak durumdaki yap›flt›r›c› tabakas›n›n üstüne serin.
Ard›ndan, hal›n›n öbür yar›s›n› odan›n
ortas›na kadar dürün. O k›sma da bir
merdane ile zeminin üzerine kavisler
çizerek yap›flt›r›c› sürün. Hal›n›n arka
yüzeyinin yap›flt›r›c› ile tamamen ›slanmas›n› sa¤lay›n. Burada da yap›flt›r›c›n›n
havalanmas› için 5-15 dakika kadar
bekleyin ve hal›y› nemli yap›flt›r›c›n›n üzerine serin. Bir döfleme makas›yla kenarlar› düzeltin ve süpürgelikleri çivileyin.

Raylar
Oda geçifllerinde ve kap›larda döfleme
kaplamas›n›n de¤iflti¤i yerleri raylarla
gizleyin. Hal›n›n rengine uygun, plastik
veya metal raylar mevcuttur. Raylar›
zemine dübel ve vidalarla sa¤lam flekilde
tutturun.

Neler gerekli?
o Ölçme ve hesaplama için: fierit metre, çubuk metre, hesap makinesi, kurflunkalem,
kareli veya milimetrik ka¤›t

o Hal›y› kesmek için: Sa¤lam makas
o Temiz kenarlar elde etmek için: Kancal› ve trapez b›çakl› hal› makas›
o Ek yerleri için: Düz kesme için çelik cetvel, yap›flkanl› bant üzerine bast›rmak için çekiç
o Yap›flt›r›c›y› sürmek için: Diflli ›spatula veya köpük merdane
o Hal›y›, zemin ile duvar aras›ndaki köfle içine itmek için: Tornavida

