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XPS Is› Yal›t›m› Sanayicileri Derne¤i

XPS ISI YALITIMI SANAY‹C‹LER‹
DERNE⁄‹ ÜYELER‹ 

Is› yal›t›m› sektöründe 2006 y›l›ndan bu yana hizmet veren XPS Is› Yal›t›m› Sanayicileri Der-
ne¤i, Ekstrude Polistren Is› Yal›t›m Levhas› üreticilerini ayn› çat› alt›nda toplayan bir sivil top-
lum kurulufludur. Türkiye’de ›s› yal›t›m› bilincinin gelifltirilmesi misyonuyla yola ç›kan XPS Is›
Yal›t›m› Sanayicileri Derne¤i’nin öncelikli hedefleri aras›nda; AB standartlar›nda, bina ömrü
boyunca d›fl ortam koflullar›ndan etkilenmeyen ve ›s› yal›t›m performans›n› yitirmeyen ileri tek-
noloji XPS Is› Yal›t›m Levhalar›n›n kullan›m›n›n yayg›nlaflmas› bulunuyor. 

XPS Is› Yal›t›m› Sanayicileri Derne¤i, güncel geliflmelerin takibi ve sektörün bu konularda bil-
gilendirilmesi için EXIBA Avrupa XPS Üreticileri Derne¤i ve Avrupa ‹nflaat Malzemeleri Direkti-
fi do¤rultusunda CEN/TC 88 standart haz›rlama teknik komitesinin ilgili standart haz›rlama
çal›flma gruplar› ile iflbirli¤i yap›yor. Kay›t d›fl› üretim nedeniyle sektörün yan› s›ra ülke ekono-
misinin yara almas›na neden olan kalitesiz üretime karfl› mücadele etmek de derne¤in bafl-
ta gelen hedefleri aras›nda yer al›yor. 

Is› yal›t›m›n›n önemi, paket sistemlerin avantajlar› ve XPS Is› Yal›t›m Levhalar› konusunda
sektöre ve kamuoyuna yönelik bir bilgilendirme kampanyas› yürüten dernek, XPS levhalar›n
kullan›m›n›n yayg›nlaflt›r›lmas›n› amaçl›yor ve bu yolla uzun ömürlü, ekonomik ve en do¤ru ›s›
yal›t›m uygulamalar›n›n yap›lmas› için faaliyet gösteriyor. 

XPS Derne¤i, yürüttü¤ü bilgilendirme kampanyas› kapsam›nda çeflitli hedef kitlelere yönelik
e¤itim seminerleri düzenliyor. Sektörü ile ilgili fuar, kongre, konferans ve seminer gibi orga-
nizasyonlara kat›l›yor. Bilgilendirme kitapç›klar›, broflürler ve derne¤in üç ayda bir yay›mlanan
kurumsal yay›n› XPS Bülten ile hedef kitlesine bilgi ak›fl› sa¤l›yor. ‹MSAD ve Çevre Dostu Bi-
nalar Konseyi Derne¤i’ne üye olan XPS Derne¤i, pek çok Avrupa Birli¤i projesine de ifltirakçi
olarak destek veriyor. Sektörün sorunlar›na yönelik konularda karar vericilerle düzenli görüfl-
melerde bulunan dernek, medya iliflkileri ile de son kullan›c›ya ulafl›yor ve tüketicilerin ›s› ya-
l›t›m› ile ilgili sorunlar›na çözüm orta¤› oluyor. 

XPS Is› Yal›t›m› Sanayicileri Derne¤i’nin üyeleri aras›nda, Türkiye’nin önde gelen yal›t›m firma-
lar›; B-PLAS, BTM, DOW TÜRK‹YE, ERYAP, ODE, PAKPEN, POLYPET ve YALTEKS yer al›yor. 



n D›fl cepheden kaynaklanan ›s› kay›plar›n› en-
gelleyerek, ›s›tma ve so¤utma giderlerinde
yaklafl›k yüzde 50 tasarruf sa¤lar.

n Bina cepheleri tümden kapland›¤› için yap› fi-
zi¤i aç›s›ndan en ideal yöntemdir. Kolon, ki-
rifl v.b. yap› elemanlar›nda ›s› köprüsü olu-
flumlar›n› önler.

n Bina kabu¤unu ›s› de¤iflimlerinden korudu¤u
için tafl›y›c› sistemin olumsuz yönde etkilen-
mesini önler. 

n Bina tafl›y›c› sistemindeki donat›larda olufla-
bilecek korozyonu engeller.

n Yo¤uflmay› önler; duvarlarda nem, bakteri ve
küf oluflumunun önüne geçer.  

n ‹ç hacimde herhangi bir daralma olmayaca¤›
için net kat alan› etkilenmez.

n Binan›n cephe bak›m maliyetlerini azalt›r, bi-
nan›n ömrünü uzat›r.  

n Mantolama sistemi dengeli ›s› da¤›l›m› sa¤-
layarak sa¤l›kl› ve konforlu yaflam koflullar›
oluflturur. (Avrupa Birli¤i standartlar›na göre
›s›l konfor; bina içi s›cakl›¤› ile iç duvar yüzey
s›cakl›¤› aras›ndaki fark›n en fazla 2-3 °C ol-
mas› fleklinde tan›mlan›r.) 

n Yeni binalarda ›s›tma/so¤utma tesisat mali-
yetlerini azalt›r.

n Eski binalarda enerji tasarrufunun yan› s›ra,
cephede estetik çözümlere imkân verir.

n Yak›t tüketimini azaltt›¤› için çevre kirlili¤ini
önler.

1. Mantolaman›n Faydalar› 
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n Düflük ›s› iletkenlik de¤eri sayesinde, ayn›
kal›nl›kta di¤er ›s› yal›t›m malzemelerine
oranla daha yüksek ›s›l direnç sa¤lar. Manto-
lamada kullan›lan pürüzlü levhalar›n ortala-
ma ›s› iletkenlik de¤eri λ=0.030-0.035
W/m K’dir. (TS 825)

n Bünyesine su emmemesi sayesinde uygula-
ma s›ras›nda oluflabilecek iflçilik hatalar›n-
dan etkilenmez. Çünkü bünyesine su giren
›s› yal›t›m malzemelerinin ›s› yal›t›m perfor-
mans› azal›r. Ayr›ca bünyeye giren su, don-
ma-çözülme yolu ile ›s› yal›t›m malzemesine
ve üzerindeki s›va kaplamas›na zarar verir.

n XPS d›fl›ndaki ›s› yal›t›m levhalar› ile yap›lan
mantolama uygulamalar›nda, su ile temas ris-
kinin yüksek oldu¤u noktalarda (subasman,
saçak altlar›, pencere köfleleri vb.) XPS kulla-
n›lmas›, bu ürünün tüm cephe uygulamas›nda
kullan›lmas› için geçerli bir nedendir.
(Wlt ) EN 12087 % 0.7-3  (Tam dald›rma ile
uzun süreli su emme) 
(Wdw) EN 12088 % 0.5-5 (Difüzyon ile uzun
süreli su emme)

n Yüksek bas›nç ve çekme dayan›mlar› saye-
sinde, yatay yüklere ve kesme yüklerine kar-
fl› yüksek mukavemet gösterir, malzeme iç
yap›s›nda bozulma ve parçalanma olmaz.
CS 10/(100)  ve TR (100)

n Plastik köpüklerde en iyi yanmazlık
sınıfındadır ve dıfl cephe uygulamalarında
güvenle kullanılır. (B1-DIN 4102) 

n Boyutsal kararl›l›k aç›s›ndan cephe uygula-
malar›nda uzun vadede dayan›kl› ve stabildir.
Çürümez, ufalanmaz. 

n Yüzey pürüzlülü¤ü sayesinde üzerine uygulanan
s›va ile maksimum aderans› sa¤lar.  Yüksek
yap›flma özelli¤i sayesinde s›va ve duvar ele-
man› ile maksimum tutunma sa¤lan›r. (0.08
N/mm2) 

n Optimum su buhar› geçirgenlik direnci ile du-
var kesitinde gerekli buhar geçifline izin verir.
Mantolama uygulamalar›nda kullan›lan pü-
rüzlü ürünlerin ortalama µ de¤eri
80-100’dür. Bu da yap› fizi¤i aç›s›ndan buhar
geçifli için uygundur.

n Uygulama esnas›nda kolay ifllenebilir, kesi-
len levhalar fire vermeden kullan›labilir. 

n Kolay, çabuk ifllenebilirli¤i ve fiziksel özellik-
leri sayesinde hemen hemen bütün hava
flartlar›nda uygulanabilir. 

n Kenarlar›n›n binili olmas› birleflim yerlerinde
›s› köprüsü oluflma riskini ortadan kald›r›r,
uygulama s›ras›nda levhalar›n düzgün yüzey
oluflturmas›n› ve iflçili¤i kolaylaflt›r›r.

2. Mantolama Uygulamalar›nda 
XPS’in Avantajlar› 



• Uygulama Öncesinde Dikkat
Edilmesi Gereken Konular

n Eski ve yeni yap›larda d›fl cephe ›s› yal›t›m
sistemi uygulamas›na geçilmeden önce, yü-
zeylerin uygunlu¤una dikkat edilmeli ve yü-
zeyler uygulama için haz›rlanmal›d›r.

n Mantolama yap›lacak yüzey nemli olmamal›,
duvar ve s›valar kurumufl olmal›d›r.

n Cepheyi; günefl, ya¤mur ve rüzgardan koru-
mak için iskele a¤› kullan›lmas› önerilir.

n Sa¤l›kl› bir uygulama için yüzey temiz olmal›-
d›r. Yüzeydeki toz ve rutubet kontrolü için el-
le ve/veya siyah bir bezle yüzeylerin üzerin-
den geçilmelidir.

n Uygulamadan sonra yüzeyden kopmalar ve
dolay›s›yla çatlaklar oluflmamas› için yüzey
sa¤lam olmal›d›r. Sert ve sivri uçlu bir aletle
birçok noktadan gelifligüzel ve farkl› derinlik-
lerde yüzeyin sa¤laml›¤› kontrol edilmelidir.

n Teknik ve estetik aç›dan iyi sonuç alabilmek
için uygulama yap›lacak yüzey düzgün olma-
l›d›r. Mastar ve flakül yard›m›yla yüzeyin düz-
günlü¤ü kontrol edilmelidir.

n Mantolama bileflenlerinin standartlara uy-
gun olarak, birbiriyle ve yap› bileflenleriyle
uyumunun test edildi¤i ve üreticilerin güven-
ce alt›na al›nd›¤› paket sistemler tercih edil-
melidir. 

•Uygulama fiartlar›

n Kullan›lan çimento esasl› malzemelerin özel-
li¤i gere¤i ortam s›cakl›¤› +5 °C  ile +30 °C
aras› olmal›d›r. Çok s›cak, rüzgarl› havalarda
ve günefl alt›nda uygulama yapmaktan kaç›-
n›lmal›d›r.

n Donmufl, erimekte olan veya 24 saat içinde
don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama
yap›lmamal›d›r.

n Uygulama yap›lacak tüm yüzeyler; kabarm›fl
s›va, kabarm›fl boya kal›nt›lar›, toz, kir ve
ya¤dan ar›nd›r›lm›fl olmal›d›r.

3. Mantolama Uygulama Detaylar› 
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1- Subasman Profilinin Yerlefltirilmesi 
‹pinde ve terazisinde olmas›na dikkat edilerek
kullan›lan yal›t›m levhas›n›n kal›nl›¤›na göre se-
çilen subasman profili, yaklafl›k 0.5 cm genlefl-
me derzi b›rak›larak, en fazla 50 cm aral›klarla
yüzeye sabitlenir. Ayr›ca, duvar ile subasman
profili aras›ndaki girinti ve ç›k›nt›lar› gidermek
amac›yla farkl› kal›nl›klarda plastik takozlar kul-
lan›labilir.

2- Yap›flt›rma
Mantolama levhalar›n›n yap›flt›r›lmas›nda farkl›
metotlar kullan›labilmektedir.

‹lk yap›flt›rma yönteminde çimento esasl› ya-
p›flt›r›c›, ›s› yal›t›m levhas›n›n kenarlar›ndan

5 mm kalacak flekilde çepeçevre ve levhan›n
ortas›na 3 büyük parça fleklinde noktasal ola-
rak uygulan›r. Is› yal›t›m levhas›n›n yüzey alan›-
n›n yüzde 40’›n›n yap›flt›r›c› ile kaplanm›fl ol-
mas›na dikkat edilmelidir.

‹kinci yap›flt›rma metodunda; diflli çelik mala
yard›m›yla yap›flt›r›c› levha yüzeyine taraklama
metodu ile levhan›n tümüne yay›l›r. Bu yöntem
yüzeyin çok düzgün oldu¤u durumlarda tercih
edilmelidir. Her iki uygulamada da iletken göre-
vi görmemesi için derzlere yap›flt›r›c› tafl›r›lma-
mas›na dikkat edilmelidir. 

3- Is› Yal›t›m Levhalar›n›n Yerlefltirilmesi
Is› yal›t›m levhalar›, duvar›n alt k›sm›ndan bafl-
lanarak yukar› do¤ru aral›ks›z ve flafl›rtmal› ola-
rak döflenir. Levhalar›n düzgün döflenmesine
ve kenarlar›n zedelenmemesine dikkat edilme-
lidir. Yap›flt›r›c› uyguland›ktan sonra yal›t›m lev-
halar›, duvar yüzeyine birlefltirilerek yerlefltirilir.
Yerlefltirme s›ras›nda levhalar aras›nda boflluk
b›rak›lmamal›d›r. 



fiafl›rtma için köflelerde sadece tam ve yar›m
levhalar kullan›lmal›, flafl›rtma ayar› için gere-
kebilecek yar›mdan daha küçük parçalar›n kö-
flelere denk gelmemesine dikkat edilmelidir.
(Çizim 1)

Yüzey d›fl›na ç›kan levhalar›n kenarlar› yap›flt›-
r›c› kuruduktan sonra düzeltilmelidir. Balkon al-
t› ve bina konsollar›nda yatay ›s› yal›t›m levha-
s›, ona dik gelen ›s› yal›t›m levhas›yla örtülecek
flekilde yerlefltirilmelidir. (Çizim 2)

Is› yal›t›m levhalar› yerlefltirilirken yüzeydeki
pencere vb. boflluklara dikkat edilmelidir. Bu
bölümler çatlamaya karfl› riskli bölgeler oldu-
¤undan uygulama Çizim 3’te gösterildi¤i gibi ol-
mal›d›r. 

Kap›-pencere kasas› aras›na kap›-pencere pro-
fili veya ›s› yal›t›m band› yerlefltirilip fazlal›klar
kesilmelidir. 
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n Dübel Say›s›
Dübellemenin amac›, sistemin rüzgar›n türbü-
lans etkilerinden zarar görmesini engellemek-
tir. Genellikle uygulamalarda kullan›lacak dü-
bel say›s› 6 dübel/m2 esas al›narak hesapla-
n›r. Ancak m2 bafl›na kullan›lmas› gereken ide-
al dübel say›s›n› bina yüksekli¤i ve çevre koflul-
lar› belirlemelidir. Özellikle bina kenarlar›nda,
rüzgar›n kuvvetinden dolay› kullan›lacak dübel
say›s› önem tafl›r. Binan›n cephe yüksekli¤i ge-
niflli¤inden büyük ise kenar alan› geniflli¤in
yüzde 10’u olarak hesaplan›r. E¤er yükseklik
genifllikten küçük veya ayn› ise kenar alan›
yüksekli¤in yüzde 10’u olarak hesaplan›r. Ke-
nar alan›n›n 1m’den daha az ç›kt›¤› durumlar-
da, kenar alan› 1m kabul edilmelidir. 

n Dübel fiemas›
Dübeller yerlefltirilirken en çok tercih edilen
yöntem, ›s› yal›t›m levhas›n›n ortas›nda ve tüm
ek yerlerine gelecek flekilde dübellerin yerleflti-
rilmesidir. (Çizim 4)

n Dübelleme
Dübelleme, yap›flt›r›c›n›n yeterince kurudu¤u
tespit edildikten sonra, yüzeyde ç›k›nt› yarat-
mayacak flekilde gerçeklefltirilmelidir. Bu süre,
20 °C ortam s›cakl›¤›nda 24 saattir. Kullan›la-
cak dübel seçimi ve aç›lmas› gereken derinli-
¤in tespiti gözönüne al›narak, uygulaman›n ya-
p›laca¤› duvar›n özelliklerine uygun olarak ger-
çeklefltirilmelidir. Dübellerin sa¤lam yerleflme-
si sa¤lanmal›, sa¤lam yerleflmemifl dübel ç›ka-
r›larak yan›na yeni dübel çak›lmal›d›r. 

Çizim 2

 
Çizim 4

  
Çizim 3

4 - Is› Yal›t›m Levhalar›n›n Dübellenmesi



5- Bina Köflelerinin Oluflturulmas›
D›fl cephe ›s› yal›t›m uygulamalar›nda köflele-
rin, çatlama riski en yüksek olan ve ayn› za-
manda mekanik zorlamalara en fazla maruz
kalan bölgeler olmas› nedeniyle köfle profilleri
kullan›lmal›d›r. Kendinden fileli profilleri kullan-
mak iflçilik ve zamandan kazand›rd›¤› gibi yan-
l›fl uygulama riskini de en aza indirmektedir. 

n Kendinden Fileli Köfle Profili 
Uygulamas›
Kendinden fileli köfle profilleri yüzeye yerlefltiri-
lirken köfle profili geniflli¤inde ince bir kat ya-
p›flt›r›c› uygulan›r, profil üzerine yerlefltirilir ve
flekilde belirtildi¤i gibi üzerine donat› filesi uy-
gulan›r. (Çizim 5)

n Damlal›kl› Köfle Profillerinin 
Yerlefltirilmesi
Damlal›kl› köfle profilleri köflelere sabitlenir ve
üzerine donat› filesi yerlefltirilir. Yerlefltirme s›-
ras›nda profilin terazisinde olmas›na dikkat
edilir. 

6- Profiller
n Dilatasyon Profillerinin Yerlefltirilmesi
Yap›daki mevcut dilatasyon derzleri, d›fl cephe
›s› yal›t›m sisteminde de korunmal›, s›va ve ya-
p›flt›r›c› malzemelerle kapat›lmamal›d›r. Bu bö-
lümlerde dilatasyon profilleri kullan›lmal›d›r. Di-
latasyon derzinin iki yan›na ince bir kat s›va uy-
gulan›r, profil yerlefltirilir ve donat› filesi fileli k›-
s›mlar›n üzerine binecek flekilde uygulan›r. Di-
latasyon profillerinin ek yerlerinde, yukar›daki
profil üstte kalacak flekilde en az 10 cm birbi-
ri üzerine bindirme yap›lmal›d›r.

n Fuga Profilleri
Yal›t›m levhalar› yerlefltirildikten sonra isteni-
len boyutta fugalar, özel aparatlar ile aç›l›r ve
derz aralar›na fuga profilleri yerlefltirilir. Yüzey-
deki donat› filesi, profil kenarlar›n›n üzerlerine
bindirilir ve üzeri s›van›r. Profillerin terazisinde
ve köflelerde, gönyesinde olmas›na dikkat edil-
melidir. ‹ç ve d›fl köflelerde özel tasarlanm›fl
köfle fuga profilleri kullan›lmal›d›r.

n Kap› - Pencere Profillerinin 
Yerlefltirilmesi
Kap› ve pencere kasas› ile ›s› yal›t›m levhas›
aras›na kap› pencere profili yerlefltirilir. Son
kat uygulama sonras›nda koruyucu ka¤›t bant
ç›kar›l›r. Temiz bir yüzey elde edilebilece¤i gibi
ka¤›t band›n yap›fl›k oldu¤u PVC kolayca k›r›la-

7 8

 
Çizim 5

rak profilden tamamen kopar›labilir. 

7- S›va ve Donat› Filesi 
Uygulamas›
Is› yal›t›m levhalar›n›n döflenmesinden bir gün
sonra yüzey s›vas› uygulamas›na geçilebilir.
Yüzey s›vas›n›n uygulama kal›nl›¤› yaklafl›k
olarak toplam 3 mm olmal›d›r. Henüz kuruma-
m›fl olan ilk kat s›van›n (yaklafl›k 2 mm) üzeri-
ne donat› fileleri, yukar›dan afla¤›ya do¤ru ha-
fifçe bast›r›larak ve iyice gerilerek, katlanma-
dan ve tüm yüzeye eflit olacak flekilde yerlefl-
tirilmelidir. File, toplam s›va katman›nda s›va
çatlakl›klar›n› önlemek amac› ile yüzeye yak›n
konumda olmal›d›r. Birleflim yerlerinde donat›
filesi, her zaman 10 cm üst üste bindirilerek
uygulan›r. Kap› ve pencere köflelerinde k›rlan-
g›ç file, ikinci kat bir donat› filesi olarak çap-
raz flekilde yerlefltirilir. ‹kinci kat s›va uygula-
mas›na 3-4 saat sonra geçilmelidir. Uygulama
sonras›nda yüzey, d›fl cephe kaplamas›na uy-
gun hale gelmifl olacakt›r.

8- Son Kat Kaplama 
Uygulamas›
Mantolama uygulamas› mutlaka en az
1-1.5 mm kal›nl›kta bir son kat kaplamas› ile
tamamlanmal›d›r. Dekoratif kaplama, ikinci
kat s›va uygulamas›n›n tamamen kurumas›n-
dan (yaklafl›k 7 gün) sonra uygulanmal›d›r.
Kaplama olarak çimento ya da su bazl› kapla-
ma malzemeleri, tavsiye edilen uygulama flart-
lar›na uygun olarak gerçeklefltirilir. Mantola-
mada son kat kaplama olarak solvent bazl›
ürünler kullan›lmamal›d›r. 
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5. XPS ‹le ‹lgili Genel Bilgiler 

• Nefes Al›r
Binalar duvarlar yolu ile ne kadar nefes al›r?
Duvarlardan at›lan su buhar› miktar›, toplam
üretilen su buhar› miktar›n›n yüzde 2'si civar›n-
dad›r. Asl›nda hava alma mekanizmas› binalar-
da mekanik yollarla olur.

Yap› malzemelerinde su buhar› difüzyon diren-
ci faktörü µ de¤eri ile ifade edilir ve her malze-
menin bir buhar geçifl difüzyon katsay›s› mev-
cuttur. Nefes alma mekanizmas›; malzeme-
den, birim zamanda birim alandan geçen su
buhar› miktar›n› ifade eder. Bir kesitin, örne¤in
duvar›n nefes almas›, malzemenin kal›nl›¤› ile
do¤ru orant›l›d›r. Önemli olan su buhar›n›n kat
etmesi gereken yolun uzunlu¤udur. Bu de¤er
Sd de¤eri ile ölçülebilir.

XPS ürünlerin TS 825 Standard›’na göre µ de-
¤eri 80-250 aral›¤›ndad›r. D›fltan duvar uygula-
malar›nda kullan›lan pürüzlü ürünlerin µ de¤eri
ortalama olarak 100’dür. 

Sd = µ x d

µ Hava = 1
µ Mineral Yün = 1
µ EPS = 20-100
µ XPS = 80-250
µ Bitümlü Membran = 20.000 – 50.000
µ Alüminyum Folyo = 1.000.000

Örnek verecek olursak afla¤›daki yap› malze-
melerinde su buhar›n›n kat edece¤i mesafeler;

3 cm XPS levha için Sd de¤eri:
(duvar ürünü için) 100 x 0.03 = 3.0 m

4 cm EPS levha için Sd de¤eri:
(duvar ürünü için) 50 x 0.04 = 2.0 m
20 cm betonarme duvar Sd de¤eri:
70 x 0.20 = 14.0 m
2 mm bitümlü membran Sd de¤eri:
20.000 x 0.003 m = 60.0 m

DIN 4108 Standard›’na göre nefes almazl›k 
s›n›r› Sd = 1500 m’dir.

Ayr›ca Avrupa’da 15 cm kal›nl›¤›nda ›s› yal›t›m
levhalar› kullan›ld›¤› göz önüne al›nd›¤›nda, bu
Sd de¤erlerinin “nefes almaz” diye tan›mlan-
mas› yanl›fl olur.   

• Uluslararas› Standartlara 
Uygundur 

Paket sistemler ETAG 004 (D›fl Cephe S›-
val› Is› Yal›t›m Sistemleri-Yaflland›rma ve
Performans Testleri) gibi, ›s› yal›t›m sis-
temlerinin performans›n›n bir bütün ola-
rak test edilmesini zorunlu k›lan bir test
metodu ile test edilirler. Bir araya gelen
sistem ürünlerinin (›s› yal›t›m malzemesi,
yap›flt›r›c›, s›va, donat› filesi, yüzey kapla-
ma malzemeleri ve sistem içindeki tüm bi-
leflenler) sonuç performans›n›, gerçek ko-
flullar› simüle ederek, yaflland›rma testle-
ri ile belirleyen kapsaml› bir metottur. Sa-
dece ETAG 004’e göre onay alan ›s› yal›-
t›m sistemleri için CE belgesi düzenlen-
mekte ve Avrupa’da ticari dolafl›m›na izin
verilmektedir.  

• Dayan›kl›d›r 
Bina ömrü boyunca birbiri ile uyumu test
edilmifl malzemeler kullan›ld›¤›ndan olum-
suz iklim flartlar›ndan etkilenmez, sürdü-
rülebilir tasarrufa imkân sa¤lar.

• Güvenilirdir 
Uygulama hatalar›, iflçilik hatalar› vb. her-
hangi bir olumsuzluk karfl›s›nda son kulla-
n›c› için tek bir firma ile garantörlük anlafl-
mas› yapma avantaj› sa¤lar. 

• Ekonomiktir 
Paket sistemler, markal› ve garantili oldu-
¤undan finans kredili sistemlere olanak
sa¤lar.

4. Mantolama Uygulamas›nda 
Paket Sistemler ve Avantajlar› 
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• Avrupa’da Yayg›n Kullan›l›r
XPS ürünlerinin Avrupa pazar›ndaki son 10 y›l-
l›k geliflimi, XPS pazar›n›n büyüklü¤ünü 6 mil-
yon m3’ten 14 milyon m3’e ç›karm›flt›r. 2015 y›-
l›nda ise Avrupa XPS pazar›n›n 18 milyon m3’e
ulaflaca¤› tahmin edilmektedir. 

Avrupa ülkeleri aras›nda ›s› yal›t›m pazar›n›n en
büyük oldu¤u ilk 4 ülke mercek alt›na
al›nd›¤›nda; XPS ürünlerin ›s› yal›t›m pazar›nda
yüzde 10 pazar pay›na sahip oldu¤u görülebilir.

Ülkemize benzer iklim koflullar›na sahip,
yal›t›m bilincinin geliflimini yak›n tarihte
tamamlayan ve Türkiye yal›t›m pazar›na benzer
özellikler gösteren ‹spanya, ‹talya, Portekiz,
Yunanistan gibi ülkelerde XPS ürünlerin pazar
pay›n›n yüzde 22’ye ulaflt›¤› gözlenebilir. 

Türkiye’de yal›t›m pazar›n›n 2007 verileri ele
al›nd›¤›nda; XPS pazar pay›n›n yüzde 20 oldu¤u
görülebilir.

Özetle, Avrupa ülkelerinde mantolama uygula-
malar›nda di¤er ›s› yal›t›m malzemeleri kullan›l-
d›¤› gibi XPS de kullan›lmaktad›r. Güney Avrupa
ülkeleri olarak tan›mlayabilece¤imiz ve gerek
inflaat teknikleri gerekse iklim özellikleri olarak
ülkemize benzerlik gösteren Portekiz, ‹spanya,
‹talya, Yunanistan gibi ülkelerde XPS kullan›m›
oldukça yayg›nd›r.

• Çevre Dostudur
XPS Is› Yal›t›m Levhalar›n›n üretiminde, ülke-
mizde üretimine bafllanan 1995 y›l›ndan bu ya-
na, fliflirme gaz› olarak yüzde 95 gibi büyük bir
oranda HCFC gaz› kullan›lmaktad›r ve HCFC
gazlar› CFC’lere oranla ozon etkisi yaklafl›k yüz-
de 96.5 oran›nda azalt›lm›fl gazlard›r. Bu tarih-
te ülkemizde CFC gaz› kullan›m› yasal olmas›na
ve birçok sektörde kullan›lmas›na ra¤men, XPS
üreticileri olarak o tarihte AB ülkelerinde kulla-
n›lmakta olan ve 1992 y›l›ndan 2004 y›l›na ka-
dar kullan›lm›fl olan HCFC gaz› ile üretime bafl-
lanm›flt›r. fiu anda Amerika baflta olmak üzere
Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda ve Do¤u Av-
rupa ülkelerinde, yani AB ülkeleri d›fl›ndaki tüm
ülkelerde de XPS ürünleri halen HCFC ve hatta
CFC fliflirme gazlar›yla üretilmektedir. HCFC ga-
z›n›n baz› ülkelerde 2010 y›l›na kadar, Montre-
al Protokolü’ne taraf konumundaki geliflmekte
olan ülkelerde ise 2016 y›l›na kadar kullan›m›
yasald›r ve insan sa¤l›¤› aç›s›ndan hiçbir tehli-
ke oluflturmamaktad›r. AB ülkeleri, Kyoto

Protokolü’ne taraf olmalar› sebebiyle 2004 y›-
l›nda fliflirme gaz› olarak HCFC kullan›m›n› b›ra-
k›p, HFC ve CO2 kullan›m›na geçtiler ve halen
CE markal› XPS Is› Yal›t›m Ürünleri bu fliflirme
gazlar› ile üretilmektedir. Bu de¤iflimin sebebi,
HCFC fliflirme gazlar›n›n zehirli ve kanserojen
bir gaz olmas› de¤il, bu ülkelerin Kyoto Protoko-
lü’ne taraf olmalar›ndan do¤an ozon tabakas›
ile ilgili taahhütleridir. XPS Is› Yal›t›m Levhalar›-
n›n hiçbir ülkede kullan›m› yasaklanmam›flt›r.

Ülke Toplam XPS Pazar Pay›
Yal›t›m Pazar›

Portekiz 1.2 375 31%
Yunanistan 1.6 560 35%
‹talya 7.3 1.7 23%
‹spanya 7 1.1 16%
Toplam 17.1 3.735 21.80%

Türkiye Toplam XPS Pazar Pay›
Yal›t›m Pazar› (m3)

2007 6.5 1.3 20.00%

Ülke Toplam XPS Pazar Pay›
Yal›t›m Pazar›

Almanya 26 1.6 6%

Fransa 20 1.3 7%

‹talya 7.3 1.7 23%

‹spanya 7 1.1 16%

Toplam 60.3 5.7 9.50%

Grafik 1 - Avrupa’da XPS Pazar›n›n Geliflimi


