


SIVA FİLELERİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

* Sıva fileler� sıvalı ya da macunlu yüzeylerde çeş�tl� 
nedenlerle oluşmuş çatlakları önlemek amacıyla 
kullanılır.

* Cam �pl�ğ�nden dokunmuştur.
* İpl�kler dokumadan sonra özel b�r kaplama �le dış hava 

koşullarına ve alkal� ortama karşı dayanıklı hale 
get�r�lm�şlerd�r.

* Sıva files�n�n ömrü alkal� dayanımına bağlıdır.
* Sıva fileler� ç�mento esaslı sıva ve macunlar �ç�nde 

kullanıldığında, alkal�ye dayanımları çok öneml�d�r. 
Aks� takd�rde zaman �ç�nde l�fler zayıflar ve kopar.  



SIVA FİLELERİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

* Sıva files�nde kaplama kalınlığı arttıkça, malzemen�n 
alkal�ye dayanımı da artar.

* Dış mekanlarda ve mantolama s�stemler�nde kullanılan 
filelerde kaplama ağırlığı, kaplamasız ağırlığın en az % 
20 s� kadar olmalıdır.

* Sıva files�n�n boyutları stab�l olmalı ve fazla 
esnememel�d�r. Çünkü sıva da esnek değ�ld�r, file 
esnerse uygulamada zorluklar yaşanır.

* Sıva fileler�n�n esnekl�ğ� her �k� yönde % 4 den fazla 
olmamalıdır.



ALKALİ DAYANIMI TESTİ

* Sıva fileler� kuru haldeyken, kopma dayanımı DIN EN 
ISO 13934-1 e göre ölçülür.

* Daha sonra, alkal� ortamda ( % 5'l�k NAOH çözelt�s� 
�ç�nde) 28 gün süreyle beklet�l�r.

* Deneyden sonra, kopma dayanımları her �k� yönde 
yen�den ölçülür.  Bu değerler,  deney önces� 
değerler�n�n % 50' s�nden aşağı düşmemel�d�r.

* Ölçülen bu değerler % 50' n�n altındaysa sıva files� 
uzun ömürlü olmayacaktır.



CAM SINIFLARI VE ÖZELLİKLERİ

* Camın ana maddes� kumdur. S�O2 S�l�syumoks�t 
yanında b�leş�m�nde alum�nyumoks�t, kals�yumoks�t, 
magnezyumoks�t, sodyumoks�t g�b� farklı elementler 
de bulunur.

* Bu elementler�n farklı oranlarda b�leş�m�ne bağlı 
olarak b�rçok farklı cam t�p� vardır : 

   A Cam, C Cam, D Cam, E Cam, R Cam, S Cam, AR Cam 
ve Z cam.

* AR Cam ve Z cam alkal�lere dayanıklı özel cam 
t�pler�d�r.



SIVA FİLELERİNDE KULLANILAN CAM LİFLERİ

*  CAM l�fler� üret�m yöntem�ne göre �k� çeş�tt�r. “CAM 
FİLAMENTLER” ve “CAM YIĞINI LİFLER”  

*    CAM FİLAMENTLER (cam elyaf) “Hızlı Çek�ş Yöntem� ” 
�le üret�l�rler. Fırında er�yen cam karışımı, fırın 
tabanındak� çok sayıda del�kten sürekl� olarak yüksek 
hızla çek�l�r ve soğutma �şlem�ne tab� tutulur.

* E CAM FİLAMENTLER bu yöntemle üret�ld�kler� �ç�n 
yüksek dayanım özell�ğ�ne sah�pt�r.

* Tekst�l alanında kullanılan cam elyafın % 90’ı E CAM' 
dan üret�lmekted�r.



E CAMIN ÜSTÜNLÜKLERİ

* Düşük esnemede yüksek çekme dayanımına sah�pt�r.
* Esnemes� tam elast�kt�r, kopma sev�yes�ne kadar l�neer 

b�r uzama göster�r.
* Yoğunluğu çok düşüktür.
* Term�k özell�kler� �y�d�r.
* Yanmaz, yüksek ısıda buhar ve zararlı madde yaymaz.
* Sıvı ve katı yağlara, çözücülere dayanıklıdır.
* As�tlere vePh değer� 3-9 arasında olan bazlara 

dayanıklıdır.



C CAM VE CAM YIĞINI LİFLER

* CAM YIĞINI LİFLER “Çekme S�l�nd�r� Yöntem�” adı   
ver�len 2 kademel� b�r �şlem �le C CAM' dan üret�l�rler.

* Bu yöntemle üret�len l�fler�n boyları 2 cm. İle 1 m.     
arasında değ�ş�r.

* Bu l�flerde elast�s�te modülü ve çekme dayanımı           
E CAM' dan daha düşüktür.



SIVA FİLELERİNİN KULLANIM YERLERİ

* Isı yalıtım (Mantolama) s�stemler�nde
* Kaba sıvalarda ısı farkları, t�treş�m veya deprem g�b� 

nedenlerle oluşacak çatlakların önlenmes�nde
* Mevcut çatlaklar üzer�ne yapılacak tam�r sıvalarının 

veya macunların takv�yes�nde
* BA. kolon ve k�r�şlerle tuğla ve gazbeton g�b� duvar 

elemanlarının b�rleş�m yerler�nde
* İnce sıva ve alçı sıva çatlaklarının önlenmes�nde
* Ç�mento esaslı yalıtımların takv�yes�nde



SIVA FİLESİ UYGULAMASI

* Sıva fileler� tıpkı betonarme �ç�ndek� çel�k hasır g�b� yaş 
sıva �çer�s�ne gömülerek uygulanır.

* F�le aralıklarından geçen sıva, kurumadan mala �le 
düzelt�lerek �şlem tamamlanır.

* Sıva files� 4-5 mm kalınlıktak� mantolama uygula-
malarında sıva kalınlığının tam ortasında yer alır.

* Daha kalın sıvalarda file, dış yüzeye mümkün 
olduğunca yakın olmalıdır.

* F�len�n dış yüzey�ne gelen sıva kalınlığı 4-5 mm.� 
geçerse sıva bünyes�nde kılcal çatlaklar oluşab�l�r.



KULLANIM YERİNE GÖRE FİLE ÇEŞİTLERİ

* Isı yalıtım s�stemler� �ç�n file :  Isı yalıtım levhalarının ek 
yerler�nde oluşacak ç�zg� tarzındak� çatlaklarla, levha 
yüzey�nde oluşacak kılcal çatlaklara engel olur. Ayrıca 
sıvanın darbe dayanımını artırır.

* 70 gr/m² sıva files� �ç mekanlarda yapılacak 
mantolama uygulamalarında kullanılır.

* 145 gr/m² ve 160 gr/m² sıva fileler� dış mekanlardak� 
mantolama uygulamalarında kullanılır.

* 343 gr/m² sıva files� darbeye maruz zem�n katlarda 
kullanılır.



MANTOLAMA SİSTEMİ KALİTE ŞARTLARI

* Güvenl�k ve mekan�k d�renc�n sağlanması
* Darbe dayanımının sağlanması
* Kullanılan sıva files�n�n alkal�ye dayanıklı olması
* Sıva files�n�n kaplama kalınlığının yeterl� olması
* Sıva files�n�n esneme oranının düşük olması
* Sıva katmanında doğru malzeme kullanılması
* Uygulamanın doğru yapılması



KULLANIM YERİNE GÖRE FİLE ÇEŞİTLERİ

* Alçı sıvalar �ç�n file : 
* İç mekanlardak� alçı sıvalar �le alçı ve akr�l�k esaslı tam�r 

macunları �ç�nde kullanılır. Alçı kolay çatlayan b�r 
malzeme olduğu �ç�n, file takv�yes� kılcal yüzey 
çatlaklarına engel olur.

* 70 gr/m²  sıva files� ( 2,2x2,2 mm)  
* 70 gr/m²  sıva files� ( 2,5x2,5 mm)  



KULLANIM YERİNE GÖRE FİLE ÇEŞİTLERİ

* İç ç�mento sıvalar �ç�n file :  
 İç mekanlardak� ç�mento esaslı sıvalar ve tam�r sıvaları   

�ç�nde kullanılır. Ayrıca mermer plakaların ve  
moza�kler�n arkasında takv�ye olarak kullanılır.   

* 60 gr/m² sıva files�
* 76 gr/m²  sıva files�
* 90 gr/m²  sıva files�
* 100 gr/m² sıva files�



* Kaba sıvalar �ç�n file :  
 Dış mekanlardak� ç�mento esaslı sıvalarda kullanılır. 

Ayrıca kolon ve k�r�şlerle duvar elemanlarının b�rleş�m 
yerler�nde 30-33 cm.l�k bantlar hal�nde kullanılır .

* 120 gr/m² sıva files�
* 145 gr/m² sıva files�
* 160 gr/m² sıva files�
* 201 gr/m² sıva files�

KULLANIM YERİNE GÖRE FİLE ÇEŞİTLERİ



* Sıvamat�k takv�ye files� : 
* İç ve dış mekanlardak� mak�ne �le püskürtülen hazır 

sıvalarda ve �r� danel� sıvalarda kullanılır. Elek aralıkları 
5-10 mm arasında değ�ş�r.  

* 93 gr/m² sıva files�
* 110 gr/m²  sıva files�
* 130 gr/m²  sıva files�
* 159 gr/m² sıva files�
* 217 gr/m² sıva files�
* 219 gr/m² sıva files�

KULLANIM YERİNE GÖRE FİLE ÇEŞİTLERİ
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