
Su
ya Dayanım Isı 

Yalıtımı

• Yüksek ısı yalıtımı
• Kolay uygulama
• Farklı ebatlarda üretim
• Hafif
• Bünyesine su almaz

Kalınlık (mm) En x Boy  (mm) Paket (m2)
30 600 x 1250 10,50
40 600 x 1250 7,50
50 600 x 1250 6,00
60 600 x 1250 5,25
70 600 x 1250 4,50
80 600 x 1250 3,75
100 600 x 1250 3,00
120 600 x 1250 2,25

Uygulama
Manto Foamboard ısı yalıtım levhalarının uygulanacağı yüzeyler kuru ve düzgün olmalı, döküntülü ve kabarmış yüzeyler 
fırçalanarak temizlenmeli, eğrilikler, büyük hasar ve çatlaklar, sıva ile ortadan kaldırılmalıdır. Ahşap yüzeylerde akrilik 
esaslı diğer yüzeylerde çimento bazlı yapıştırma harcı kullanılır. Levhalar, yapıştırıcı sürüldükten hemen sonra duvar 
yüzeyine, ek yerlerinde boşluk kalmayacak şekilde yapıştırılır. Levhalar cephelerde ve köşerlerde şaşırtmalı olarak 
yerleştirilmelidir. Yapıştırma harcı tamamen kuruduktan sonra (yaklaşık 24 saat) dübelleme işlemine başlanılır. Duvar 
özelliklerine uygun olarak seçilen özel yalıtım tespit dübelleri kullanılır. Fayans veya eskimiş sıvalardan oluşan yüzeyler, 
dübelleme işlemi için uygun değildir. Dübelleme işleminden sonra sistemin donatı katmanı oluşturulur. Çimento bazlı alt 
kat astar sıva, yüzeye mala ile uygulandıktan sonra, üzerine alkaliye dayanıklı cam elyaf esaslı donatı filesi kenarları 10’ar 
cm birbirinin üzerine binecek şekilde mala yardımıyla yerleştirilir. Daha sonra filenin üzerine ikinci kat astar sıva sürülerek 
donatı katmanı tamamlanmış olur. Donatı katmanı tamamen kuruduktan sonra, nefes alan ve solvent içermeyen, istenilen 
dokudaki dekoratif kaplama malzemesinin mala veya rulo 
ile donatı katmanına uygulanmasıyla işlem tamamlanır. 
Uygulanacak dış kaplama kalınlığı ve miktarı, sıva türüne 
göre değişmektedir. Çeşitli yüzey şekilleri, son kat sıva 
üzerinde çeşitli perdahlama metodları ile oluşturulabilir.

Detaylı bilgi için; www.terrathermmanto.com.tr

Sıvalı dış cephe ısı yalıtım sistemlerinde kullanılmak üzere özel olarak 
üretilen, yüksek ısı yalıtım özelliğine ve buhar difüzyon direncine sahip, 
ekstrüde polistiren levhalardır.

MANTO FOAMBOARD

Dış duvar
Yapıştırma harcı

Plastik dübel
Manto Foamboard

Astar sıva
Sıva taşıyıcı file

Astar sıva
Son kat hazır sıva
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