3.Teknik Uygulama Bilgileri

5.4
CEPHE BÜKÜMLER‹
5.4.1

PARAPET, PENCERE VE KAPI DAMLALI⁄I
Damlal›klar boyal› galvaniz sac ve alüminyumdan yap›lmaktad›r ve ebatlar› cephede
kaplanan panel ve yerinde uygulama kompozit sistemin kesitine göre belirlenmelidir.
Malzeme su basman seviyesi, kap› ve pencere üzerinde konulacak kaplamaya düzgün
bir kot oluflturma amaçl› kullan›lmaktad›r. Bir di¤er önemli özelli¤i, cephe yüzeyinden
süzülerek afla¤›ya inen ya¤mur sular›n›n bina içine girmesini engellemektir (Resim 5.25).

Resim 5.25 Damlal›k bükümüne örnek

Damlal›klar yaklafl›k 4.00 m. boyunda imal edilmektedirler. ‹ki damlal›k profilinin ek yerine
su s›zd›rmazl›¤› sa¤layabilmek için 10 cm geniflli¤inde ayn› formdan ek parça konulur. Ek
parça ve profiller aras›nda su s›zd›rmazl›k görevi yapabilecek silikon vb. malzeme kullan›l›r.
Pencere ve kap› üstüne konulacak damlal›klar; pencere ve kap› kasalar›n› her iki taraftan
da en az 5 cm ç›kmas› ya¤mur sular›n›n bina içine girmesini engelleyecektir.

93
22

3.Teknik Uygulama Bilgileri

5.4.2

KÖfiE BÜKÜMLER

Resim 5.26 Köfle bükümüne örnek

Binalar›n d›fl ve iç cephe köfle birleflimlerinde boflluklar›n kapat›larak görsel ve ifllevsel
bütünlü¤ün sa¤lanmas› amaçlanmaktad›r. Bina d›fl›na uygulanan köfle bükümleri bofllu¤u
kapatarak; su, rüzgar ve tozun girmesini engellemektedir. Bina içinde kullan›lan bükümlerde
ise sadece paneller aras›ndaki boflluklar›n kapat›lmas› sa¤lan›l›r. Büküm aç›l›m›nda sac
kal›nl›¤›na dikkat edilmelidir; sac›n ondülasyon yapmamas› önemlidir. Köfle bükümlerinin
panelle temas eden noktalar›nda su, rüzgar ve toza karfl› bant vb. uygun malzemeler
kullan›lmal›d›r (Resim 5.26).

5.4.3

KAPI VE PENCERE KENAR BÜKÜMLER‹
Kenar bükümleri, cephe kaplamas› ve konstrüksiyon detay›na göre kap› ve pencere
do¤ramas› aras›nda su, rüzgar ve toza karfl› detayland›r›larak oluflturulmal›d›r. Kap› ve
pencere kasalar›n›n cephe ile birleflti¤i noktalarda oluflturulan kenar bükümlerin formlar›
cephe trapezi formuna uygun ölçülerde detayland›r›lmal›d›r. Aksi takdirde yerine oturmayan
bükümler hadve aralar›na denk gelmeyecek ve görselli¤in bozulmas›na sebep olacakt›r
(Resim 5.27).
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Resim 5.27 Kap› Ve Pencere Kenar bükümüne örnek
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5.4.4

HUT PROF‹L‹

Resim 5.28 Yatay cephe paneli aras› hut profili

Hut profili, yatay uygulama yap›lan cephe panel sistemlerinin düfley ek yerlerindeki
boflluklar›n kapat›lmas› için kullan›lmaktad›r. Hut profili alüminyumdan elektrostatik toz
boyal› olarak temin edilmektedir. Panelle temas eden k›s›mlara boflluk olmayacak flekilde
özel bant yap›flt›r›l›r. Hut profil tespiti için at›lan vida ayn› zamanda profili s›k›flt›rarak su,
rüzgar ve tozun girmesini önlemektedir (Resim 5.28).
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5.4.5

CEPHE D‹LATASYONLARI

Resim 5.29 Cephe dilatasyonu

Binada oluflturulan dilatasyon ayn› flekilde cephe kaplamas›nda da devam ettirilmelidir.
Panel veya yerinde uygulamal› sistemde projeye uygun boflluk b›rak›l›r. Cephede oluflan
dilatasyon bofllu¤u uygulama flekline göre tasarlanmal›, iç ve d›fl yüzeyde konulan saclar
aras›na mineral yün uygulanmal›d›r. Tasarlanan bükümler bir tarafa sabitlenerek, bina
içine su almayacak flekilde montaj› yap›lmal›d›r (Resim 5.29).
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