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Lider Markaların Üreticisinden
Dünyada uzun yıllardan beri kullanılan ve ülkemizde de ısı yalıtım işlemlerinde en çok tercih edilen sistem
mantolamadır. Mantolama, yapıların dış yüzeylerinin boşluk bırakmadan ısı yalıtım levhaları kullanılarak
kaplanması işlemidir. Bu işlem, yapıların yüzeylerine ısı levhalarının yapıştırılması, dübellenmesi ve
sonrasında ise sıvama ve boyama işlemlerinin uygulanması ile yapılır.
Mantolama işlemi, yetkin ustalarca doğru şekilde uygulandığında, yıllara meydan okuyan,
ilk günkü performansını sürdüren, etkili ve uluslar arası alanda kabul görmüş en etkili yalıtım sistemidir.
Dış cephe ve yalıtım ürünlerinde sektörün öncüsü olan ERYAP ısı yalıtım uygulamalarınızda; ısı yalıtım
levhasından yapıştırma harcına, mantolama dübelinden köşe profiline varıncaya kadar uygulama için
ihtiyaç duyulacak tüm malzemeleri bir paket sistem olarak hizmetinize sunmaktadır.

Neden Bonus | Manto?

Dış Cehpe
Yalıtımında
Paket Çözüm

Uzun Ömürlü: Bina ömrü süresince ilk günkü performansıyla enerji tasarrufu
sağlar.
Hesaplı: Kış aylarında daha az yakıtla daha çok ısınmamızı sağlarken, yaz
aylarında serinlemek için harcadığımız elektrik sarfiyatını azaltır.
Sağlıklı: Isı yalıtım sistemi uygulanmış binalarda ısıl konfor oluşur. Bu
sayede binaların iç yüzeylerinde oluşan terleme ve bakteri üremesi
önlenmiş olur.
Sağlam: Zaman içinde sıcak/soğuk, yağmur, donma ve rüzgar nedeniyle
oluşan yüzey gerilmelerine karşı koyar. Duvar iç gerilmelerini, çatlakları, bina
taşıyıcı sisteminin paslanmasını engeller ve deprem gibi doğal felaketlerde
yapı hasarlarını önler.
Seçici: Binanın içinden/dışından gelip diğer yöne geçmeye çalışan su
buharına izin verir, suyun geçmesini engeller. Bina dış cephesinde yer alan
kolon, kiriş, perde duvar gibi bünyesinde, donatılar olan bina
elemanlarının, ısı köprüsü oluşturmaları engellenmiş olur.
Kolay: Her türlü yüzeye ve ortam şartlarına rahatlıkla adapte edilebilir.
Mevsimsel: Kışın sıcak, yazın serin bir mekan elde edilir.
Çevreci: Daha az yakıt kullanılacağından çevre kirliliğini azaltır.
Hafif: Isı yalıtım sistemi hafiftir ve taşıyıcı sisteme yük bindirmez.

Enerjinizi Koruyun
Türkiye’de enerji ihtiyacı, nüfus artışına ve sanayideki gelişmelere paralel olarak gün geçtikçe artmakta ve enerji kaynakları
bu ihtiyaca cevap verememektedir. Yeryüzünde enerji kaynaklarının zamanla azalması ve küresel ısınma, tüm ülkelerin
enerji ihtiyaçlarını kontrol altına almalarını ve enerjiyi etkin kullanma yöntemleri geliştirmelerini zorunlu kılmıştır.
Ülkemizde başta sanayi ve konut sektörleri olmak üzere, enerji tüketimi her geçen yıl artmaktadır. Ülkemizde enerji
tüketiminin yaklaşık % 33’ü konutlarda, % 39’u sanayide kullanılmaktadır. Konutlarda kullanılan enerjinin büyük bir kısmı
ısıtma ve soğutma amaçlı olarak tüketilmektedir. Enerjinin etkin kullanılması, ısı yalıtımı ile sağlanabilir.
Sağlıklı yaşam koşullarının yaratılması, yakıt tüketimlerini azaltarak kullanıcının düşük yakıt masrafları ile ısınma ve
soğutma yapabilmesi ve dolayısıyla hava kirliliğinin de azaltılmasının sağlanması, binanın dış etkenlerden korunarak
ömrünün uzatılması amacıyla yapı bileşenleri ve dış ortam arasındaki ısı kaybını azaltmak için yapılan işlemlere ısı yalıtımı
denir.
Yapıların uzun yıllar boyunca değerini koruması ancak, yapı iyi tasarlanmışsa, iç ve dış etkenlerden doğru biçimde
korunmasıyla gerçekleşebilir. Yapıların iç ve dış etkenlerden doğru biçimde korunması ise yalıtım ile sağlanabilir.
Yalıtım sistemlerinin esas amacı; yapı bileşenleri ve taşıyıcı sistemi dış etkenlerden koruyarak kullanım amacına uygun
sağlık ve konfor şartlarını yapı içerisinde sağlamaktır. Bina içerisinde konforlu yaşam koşullarının oluşturulması insan
sağlığı için ne kadar önemli ise yapının dış etkenlere karşı korunması da içerisinde yaşadığımız, sağlam ve uzun ömürlü
olmasını beklediğimiz yapılar için aynı öneme sahiptir.

Isı yalıtımı
Isı, doğal olarak yüksek sıcaklıktan, düşük sıcaklığa doğru direncin
en az olduğu yol boyunca akar. Yüksek sıcaklık bölgesinden, düşük
sıcaklık bölgesine bir sıcaklık gradyeni oluşur. Isı yalıtımı, sıcaklık
gradyeni içinden olan ısı akışını düşürerek,
sıcaklık gradyenini korur.

Yalıtım İhtiyacının Nedenleri
Tüm yapılar standartlar doğrultusunda doğru uygulama ile yalıtıldığında:
- Yüksek enerji verimliliği neticesinde tasarruf artarken çevre kirliliği
azalmaktadır.
- Yalıtım işlemi doğru bir şekilde uygulanmışsa ek bir bakım ve koruma
önlemi gerektirmez, kalıcıdır.
- Konforu arttırır. Bina boyunca, sıcaklık dağılımı daha homojen olur.
- Yalıtım ile ısınma ve soğutma için daha az enerji kullanımının bir sonucu
olarak daha az atık gaz çıkışı ve daha az çevre kirliliği demektir.
- Bina kabuğunu ısı değişimlerine bağlı çatlaklardan korur.
- Bina kabuğunu yoğuşmanın negatif etkilerinden ve korozyondan
korur.
- Diğer yalıtım malzemelerinden daha az kalınlıkta kullanılabilir.
- Yüksek basma mukavemeti sayesinde yürünebilen zeminlerde ve çatılarda pratik detay çözümlerine imkan verir.
- İç duvar yalıtımında uygun buhar difüzyon direnci sayesinde buhar kesici gerektirmez.
- Hafiftir ve kolay işlenebilir.

Kötü yalıtılmış ve havalandırılmayan yapılarda
*Kış aylarında, taban altı ve tavan aralarında çiylenme ve donmuş yüzeyler oluşur.
*Yaz aylarında, tavan arası son derece sıcak ve bunaltıcı olur.
Yalıtımın mutlaka tüm bina ihtiyacı göz önünde bulundurularak yapılması gerekmektedir. Sadece yaşam mekanlarının
yalıtımı, tavan ve temel yalıtımı olmadan doğru yalıtım şekli değildir. Bina ısısının sürekliliğini koruyabilmek için
mutlaka ısı kaybı olan tüm alanların saptanması ve yalıtımda göz önünde bulundurulması gereklidir.

Mantolama
Mantolama adı verilen Dış Cephe Isı Yalıtım Sistemleri uzun yıllar
öncesinden Avrupa ülkelerinde standartlarla çerçevelenmiş ve enerji
tasarrufu amaçlı kullanılmaya başlanmıştır. Yerküre üzerindeki
kaynakların hızla tüketildiği günümüzde daha hızlı tedbirler almamız
gerekliliği açıkça görülmektedir.

Yapılarımızda ısınma ve serinleme amaçlı kullandığımız kombi,
kalorifer, klima ve benzeri cihazların sarf ettikleri enerji, mantolama
tatbikatları ile %50’ye varan oranlarda azaltılabilmektedir.
Eğer binalarımızın temel ve çatılarında da ısı yalıtımı yapılmışsa bu
oran %60’lara kadar çıkabilmektedir. Bu kadar önemli bir tasarrufun
sadece kendi bütçelerimize değil ülke ekonomisine de önemli
katkılar sağlayacağı açıktır.
Mantolama sisteminin ana prensibi ısı köprüsü oluşturabilecek
hiçbir aralık kalmayacak şekilde yapının dışarıdan ısı yalıtım levhaları
ile kaplanmasıdır.
Kolonlar, kirişler, duvarlar, pencere çevreleri, çıkma altları bir bütün
olarak mantolanarak yapının tamamı koruma altına alınmalıdır.
Doğru bir şekilde Dış Cephe Isı Yalıtım Sistemleri ile kaplanan bir
binanın korozyonun neden olacağı olumsuz etkilerden korunarak
yapı ömrünün uzatılacağı ve mantolamanın bina ömrü kadar hizmet
verebileceği unutulmamalıdır.

Dikkat Edilecek Hususlar
- Eski binalarda mantolama tatbikatları öncesinde
klimaların, antenlerin, tabelaların, çamaşır
demirlerinin tümünün sökülmesi ve mantolama
sonrası cepheye herhangi bir elamanın monte
edilmemesi çok daha sağlıklı bir karar olacaktır.
- Eski binalarda mantolama öncesi doğramalarının
değiştirilmesi gibi değişikliklerin yapılması
sistemin zarar görmemesi adına önemli katkı
sağlayacaktır.
- Zemin katları araç otoparkına cepheli olan
yapılarda cephe duvarının önüne çiçeklik, çit,veya
araçlar için lastik bar demirlerinin konmamalıdır.

Binalarda Isı Yalıtım Kuralları TS 825
Isı iletkenlik katsayısı, malzemelerin birbirine dik mesafedeki, 1m2’lik iki
yüzeyi arasından sıcaklık farkı 1°C olduğunda birim zamanda geçen ısı
miktarıdır ve birimi W/mK dir.
IS0 ve EN Standardına göre ısı iletim katsayısı 0,065 W/mK değerinden
küçük olan malzemeler ısı yalıtım malzemesi olarak tanımlanır ve ısı
yalıtım malzemelerinin seçiminde en belirleyici özelliktir. Zira ısı iletkenlik
katsayısı ne kadar düşükse, sistemler o derece yüksek ısı yalıtım direncine
sahip olmaktadır. Diğer malzemeler ise, yapı malzemesi olarak kabul
edilir. Düşük ısı iletkenlik katsayısına sahip malzemeler en
yüksek ısı iletim direncine sahip olduğu için yüksek ısı
yalıtım performansını sağlarlar.
Bir yapı bileşeni veya elemanı birden fazla, değişik ısıl
iletkenlik hesap değerine sahip malzemeden meydana
geliyorsa, o yapı bileşeni veya elemanının ısıl iletkenliği
hesap değeri; her bir malzemenin kalınlıkları ve
alan/uzunlukları dikkate alınarak ısıl geçirgenlik dirençleri
hesaplanır.
Yapıların toprak temaslı perde duvar
yalıtımında, (TS 825, Ek E, madde 8) verildiği
üzere aşağıdaki özellikler gereklidir:
- Isı yalıtım plakalarının her iki yüzü de zırhlı
olmalıdır.
- Basma mukavemeti %10 şekil bozukluğunda >
0,30 N/mm2 (300 kPa) olmalıdır.

1) Çizelge 1 ‘den alınacaktır.
3) Ek E Sıra no 7‘den alınmıştır.
5) Ek E Sıra no 5’ten alınmıştır.
7) Ek E Sıra no 4‘ten alınmıştır.

2) Ek E Sıra no 4‘ten alınmıştır.
4) Ek E Sıra no 10 ‘dan alınmıştır.
6) Ek E Sıra no 9’dan alınmıştır.
8) Ek E Sıra no 5‘ten alınmıştır.

- TS EN 12088’e göre difüzyonla su emme oranı
50°C ilâ 1°C arasında %3’ten az olmalıdır.
Ters teras çatı yalıtımında (TS 825,Ek E, madde 9)
verildiği üzere aşağıdaki özellikler gereklidir.
- Basma mukavemeti %10 şekil bozukluğunda >
0,30 N/mm2 (300 kPa) olmalıdır.
- TS EN 12088’e göre difüzyonla su emme oranı
50°C ilâ 1°C arasında %3’ten az olmalıdır.
- Isı yalıtım levhalarının kenar profili binili (lâmbalı)
olmalıdır.

µ (Mu), SU BUHARI DİFÜZYON DİRENCİ

Sd DEĞERİ NE İFADE EDER? Sd = µ x d

Su buharı difüzyon direnci; bir malzemenin belirli sıcaklık,
nem ve kalınlık koşulları altında birim zaman da birim
alandan geçen su buharı miktarını ifade eder. XPS ısı
Yalıtım Malzemeleri sahip oldukları buhar difüzyon direnci
sayesinde kullanım yerine uygun µ(mu) değerine sahiptir.
Nefes alma mekanizması, her yapı malzemesinde, µ (mu)
değeri olarak tanımlanır. Bu değer, malzemelerin havaya
oranla buhar geçiş direncini tanımlamaktadır. Bazı yapı
malzemelerinin µ değerleri:

Nefes alma, malzemenin birim direnç değerinin yanında,
kullanıldığı kalınlık ile de doğru orantılıdır. Önemli olan su
buharının kat etmesi gereken yolun uzunluğudur.

µ Hava = 1
µ Mineral Yün =1
µ EPS = 20-100
µ XPS = 50-250
µ Bitümlü Membran = 20.000 - 50.000
µ Alüminyum Folyo = 1.000.000

Sd = Hava tabakasına eşdeğer kalınlıktır. Örnek verecek olursak
aşağıdaki yapı malzemelerinde su buharının kat edeceği
mesafeler,
3 cm XPS Levha İçin Sd değeri
(duvar malz. için ort.)

100x0,3

=3.0 m

4 cm EPS Levha için Sd değeri

50x0.04

=2.0 m

20 cm Betonarme duvar Sd değeri

100x0.20

=20.0 m

2 mm Bitümlü Membran Sd değeri

20.000x0.002 m

=40.0 m

DIN 4108 Standardına göre nefes almazlık sınırı Sd=1500m’dir

Binamızda kaç cm kalınlığında ısı yalıtım levhası kullanmalıyız?
Yürürlükte bulunan TS 825’de tüm illerimizin dahil olduğu yandaki
Türkiye ısı yalıtım haritası sunulmaktadır. Bu haritada tüm illerimizin
içerisinde bulunduğu iklim şartları göz önüne alınarak ülkemiz 5
farklı bölgeye bölünmüştür.
Yapılarda dış cephede tercih edilen tuğla, gaz beton, bims vb. duvar
malzemesinin cisi ve kalınlığı ısı yalıtım levhasının kalınlığını iklim
şartklarından sonra belirleyen en öenmli farktçrlerden biridir.

1. DERECE BÖLGE İLLERİ - U < 0,66 (W/m2K)
Adana

Antalya

Aydın

Hatay

İçel

İli 2. Bölgede Olup Kendisi 1. Bölgede olan Belediyeler

İzmir

Osmaniye

Ayvalık
(Balıkesir)

Bodrum
(Muğla)

Gökova
(Muğla)

Dalaman
(Muğla)

Fethiye
(Muğla)

Köyceğiz
(Muğla)

Marmaris
(Muğla)

Milas
(Muğla)

Datça
(Muğla)

2. DERECE BÖLGE İLLERİ - U < 0,57 (W/m2K)
Adapazarı

Adıyaman

Amasya

Balıkesir

Bartın

Batman

Bursa

Çanakkale

Denizli

Düzce

Diyarbakır

Edirne

Gaziantep

Giresun

İstanbul

K. Maraş

Kilis

Kocaeli

Manisa

Mardin

Muğla

Ordu

Rize

Samsun

Siirt

Şanlıurfa

Sinop

Şırnak

Tekirdağ

Yalova

Trabzon

Zonguldak
Hopa
(Artvin)

Arhavi
(Artvin)

Abana

Bozkurt

Çatalzeytin

İnebolu

Cide

Doğalyurt
(Kastamonu)

İli 3. Bölgede Olup Kendisi 2. Bölgede olan Belediyeler

İli 4. Bölgede Olup Kendisi 2. Bölgede olan Belediyeler

3. DERECE BÖLGE İLLERİ - U < 0,48 (W/m2K)
Afyon

Aksaray

Ankara

Bilecik

Bingöl

Bolu

Burdur

Çankırı

Çorum

Düzce

Elazığ

Eskişehir

Iğdır

Isparta

Karabük

Karaman

Kırıkkale

Kırşehir

Konya

Kütahya

Malatya

Nevşehir

Niğde

Tokat

Tunceli

Uşak

İli 1. Bölgede Olup Kendisi 3. Bölgede olan Belediyeler

Pozantı
(Adana)

Korkuyeli
(Antalya)

İli 2. Bölgede Olup Kendisi 3. Bölgede olan Belediyeler

Merzifon
(Amasya)

Dursunbey
(Balıkesir)

İli 4. Bölgede Olup Kendisi 3. Bölgede olan Belediyeler

Tosya
(Kastamonu)

Ulus
(Bartın)

4. DERECE BÖLGE İLLERİ - U < 0,38 (W/m2K)
Yozgat

Kayseri

Bayburt

Erzincan

İli 2. Bölgede Olup Kendisi 4. Bölgede olan Belediyeler

İli 3. Bölgede Olup Kendisi 4. Bölgede olan Belediyeler

Gümüşhane

Hakkari

Sivas

Muş

Keleş
(Bursa)

Şebinkarahisar
(Giresun)

Elbistan
(K.Maraş)

Mesudiye
(Ordu)

Uludağ
(Bursa)

Afşin
(K.Maraş)

Kığı
(Bingöl)

Pülümür
(Tunceli)

Solhan
(Bingöl)

5. DERECE BÖLGE İLLERİ - U < 0,36 (W/m2K)
Ağrı

Ardahan

Erzurum

Kars

Bonus | Manto Paket Sistem İçeriği

Mantolama Levhası Bonus | Manto F / F150

PREMIUM F ve PREMIUM F 150 olmak üzere iki seri olarak üretilen
sıvalı dış cephe sistemlerine özel ürün grubudur. Su itici özelliği,
yüksek yoğunluğu ve yüzeye dik çekme kuvveti dayanımı sayesinde,
darbenin söz konusu olduğu alanlar için uygundur. BONUS|WOOLER
PREMIUM F/F150; mantolama sistemleri için, mükemmel ısı direnci ve
iyi bir ses emiciliği sunmaktadır.
Avantajları

- Düşük ısı iletkenliği
- Kapalı gözenekli hücre yapısı - su emmez yapıdadır
- Optimum su buharı difüzyon direnci - nefes alan
- Kesilerek şekillendirilebilen - uygulama kolaylığı
- Mukavemeti yüksek - darbe dayanımlı
- Bir yüzeyi oluklu ve pürüzlüdür - daha yüksek yapışma

TEKNİK DETAYLAR

Kullanım Alanları
BONUS|WOOLER PREMIUM F/F150 serisi; ısı, ses yalıtımı ve
yangın güvenliği amacıyla dış cephelerde mantolama altında
kullanılmaktadır.

Uygulama Yöntemi
Dış cephe mantolamanın uygulanacağı yüzeyler öncelikle kuru
ve düzgün olmalıdır. BONUS|WOOLER PREMIUM F/F150 levhalar
çimento bazlı yapıştırma harcı ile yapıştırıldıktan sonra duvar
yüzeyine levhalar arasında boşluk kalmayacak şekilde birbirine
bitiştirilerek yerleştirilir. Yapıştırıcı, levhanın kenarlarına yakın
yerlere sürülmemeli, levhalar cephelerde ve köşelerde şaşırtmalı
olarak yerleştirilmelidir. Yapıştırma harcı tamamen kuruduktan
sonra (yaklaşık 24 saat) dübelleme işlemine başlanır. Duvar
özelliklerine uygun olarak seçilen dübeller m2’ye 6 adet (kat
yüksekliğine göre dübel sayısı değişiklik göstermektedir)
gelecek şekilde uygulanır.
Kullanılacak dübellerin ise çelik çivili tercih edilmesi önerilir.
Dübelleme işleminden sonra sistemin donatı katmanı oluşturulur.
Çimento bazlı alt kat astar sıva, yüzeye mala ile uygulandıktan sonra
sıva filesi, kenarları 10’ar cm birbirinin üzerine binecek şekilde mala
yardımı ile yerleştirilir. Daha sonra filenin üzerine ikinci kat
astar sıva sürülerek donatı katmanı tamamlanır. Donatı katmanı
tamamen kuruduktan sonra, nefes alan ve solvent içermeyen,
istenilen dokudaki dekoratif kaplama malzemesinin mala veya
rulo ile donatı katmanına uygulanmasıyla işlem tamamlanır.

MANTOLAMA LEVHASI

Kalınlık

En x Boy

kPa

mm

mm

PREMIUM F 150

m2

m3

30

8

5,76

0,172

40

6

4,32

0,172

50

5

3,6

0,18

4

2,88

0,172

70

3

2,16

0,151

80

3

2,16

0,172

100

2

1,44

0,144

120

2

1,44

0,172

20

12

8,64

0,172

30

8

5,76

0,172

40

6

4,32

0,172

50

5

3,6

0,18

4

2,88

0,172

70

3

2,16

0,151

80

3

2,16

0,172

100

2

1,44

0,144

120

2

1,44

0,172

60

TR ≥ 15

Paket
Adet

TR ≥ 7,5

MANTOLAMA

PREMIUM F

Ürün Tipi

Yüzeye Dik Çekme
Dayanımı

600 x 1200

60

600 x 1200

MANTOLAMA LEVHASI

Çevre ve Sağlık Etkileşimi
Çok yönlü yalıtımda eşsiz bir çözüm sunan Bonus|Wooler Taş Yünü ile yangına tepki sınıfında A1 derecesi alarak
güvenirliğin markası olmuştur. Su buharı difüzyon direnci, ısıl iletkenlik katsayısı, nominal serbest yoğunluk, kalınlık
toleransı, kısa süreli su daldırma ile su emme, uzun süreli su daldırma ile su emme ve erime noktalarında üstün
derecelere sahip Bonus|Wooler Taş Yünü çevre ve sağlık bakımından kendini kullanıcılarına ve rakiplerine kanıtlamış
durumdadır.
Bonus|Wooler Taş Yünü lifli yapısıyla havanın dağılımını ve dış koşullardan ayrımını daha iyi yaparak düşük ısıl iletkenlik
katsayısı ile mükemmel ısı yalıtımı sunmakta ve küresel ısınmaya karşı fark yaratmaktadır. Gürültüyü ve titreşimi de
emme özelliği sayesinde dışarıdan istenmeyen gürültüyü almaz ve dışarı ses gitmesini engelleyerek huzurlu ve sağlıklı
bir yaşam sunmamızı sağlar.

TEKNİK ÖZELLİKLER
Özellik

Tanım

Birim

Standart

Yangına tepki sınıfı

A1

-

EN 13501-1

Su buharı difüzyon direnci

1

-

EN 12086

Isıl iletkenlik katsayısı

0,033-0,040

W/mK

EN 12667/12939

Nominal serbest yoğunluk

40-200

kg/m³

EN 1602

Kalınlık toleransı

T1-T5

%mm

EN 823

Kısa süreli su daldırma ile su emme

<1

kg/m²

EN 1609

Uzun süreli su daldırma ile su emme

<3

kg/m²

EN 12087

Erime noktası

>1000

°C

DIN 4102

Yapıştırma Harcı

Bonus | Manto Isı Yalıtım Sistemi için geliştirilmiş, çimento esaslı,
polimer katkılı, yüksek performanslı, esnek, yüksek stabiliteye sahip,
Bonus | Pan ( levha) için özel hazırlanmış yapıştırma harcıdır.
Avantajları:
- Kolay uygulanır, mükemmel yapışma sağlar.
- Suya ve dona dayanıklıdır.
- Isı değişikliklerinden etkilenmez.
- Esnektir.
- Yüksek stabilite sağlar, sarkma ve çatlama yapmaz.
Kullanım Alanları:
- İç ve dış mekanlarda,
- Bonus | Pan ısı yalıtım levhalarının yapıştırılmasında kullanılır.

TEKNİK DETAYLAR

Görünüş:
Toz Yoğunluk:
Su Karışım Oranı:
Dinlendirme Süresi:
Kap Ömrü Yaklaşık:
Kabuklaşma Süresi:
Dübelleme:
Üzerine Sıva Uygulama Süresi:
Uygulama Sıcaklığı:
Yapışma Mukavemeti:
Kayma:
Servis Sıcaklığı:

Gri renkli ince toz
1,50 kg/lt.
5,5 - 6,5 lt. su / 25 kg. toz
5 - 10 dakika
2 saat
15 dakika
Minimum 24 saat sonra
1 - 2 gün sonra
+5°C ile +35°C arası
> 1,0 N/mm2
< 0,5 mm
-20°C / +70°C

Tüketim:
5 kg/m2 (Uygulama metoduna göre değişebilir.)
Dikkat Edilmesi Gerekenler:
- +5°C'nin altında ve +35°C'nin üzerindeki sıcaklıklarda uygulamadan
kaçınınız.
- Donmuş, 24 saat içerisinde donma riski olan veya direkt güneşe ve
rüzgâra açık alanlarda uygulamadan kaçınınız.
- Kullanma süresi geçmiş harca kesinlikle toz ve su ilavesi yapmayınız.
- Isı transferini önlemek için ısı yalıtım levhalarını, aralarındaki boşluk
mümkün olduğunca az olacak şekilde yerleştiriniz.
- Uzun süre güneşte kalarak özelliğini kaybetmiş levhaları
kullanmamaya dikkat ediniz.
Ambalaj:
25 kg.'lık kraft torbalarda
Raf Ömrü:
Rutubetsiz ortamlarda ve açılmamış ambalajında 10 kat istif ile palet üzerinde 12
ay boyunca saklanabilir.
Sağlık ve Emniyet:
Tüm kimyasal ürünlerde olduğu gibi kullanma ve depolama sırasında gıda
ürünleri, deri, göz ve ağızla temas ettirilmemelidir. Kaza ile yutulduğunda doktora
başvurunuz. Deri ile temasta bol su ile yıkayınız.

Sıvama Harcı

Bonus | Manto Isı Yalıtım Sistemi için geliştirilmiş, çimento esaslı, polimer
katkılı, yüksek performanslı, elyaf takviyeli Bonus | Pan ısı yalıtım levhalarına
özel hazırlanmış ince agregalı bir sıvama harcıdır.
Avantajları:
- Kolay uygulanır, mükemmel yapışma sağlar.
- Suya ve dona dayanıklıdır.
- Isı değişikliklerinden etkilenmez.
- Esnektir.
- Yüksek stabilite sağlar, sarkma ve çatlama yapmaz.
- Su buharı difüzyonuna izin verir.
- Üzerine direkt olarak boya uygulanabilir.
Kullanım Alanları:
- İç ve dış mekanlarda,
- XPS Isı yalıtım levhalarının sıvamasında kullanılır.

TEKNİK DETAYLAR
Görünüş:
Toz Yoğunluk:
Su Karışım Oranı:
Dinlendirme Süresi:
Kap Ömrü:
Uygulama Sıcaklığı:
Eğilme Dayanımı:
Servis Sıcaklığı:

Gri renkli ince toz
1,50 kg/lt.
6-7 İt. su / 25 kg. toz
5-10 dakika
Yaklaşık 2 saat
+5°C ile 35°C arası
> 3 N/mm2
-20°C / +70°C

Tüketim :
5kg/m2 (Uygulama metoduna göre değişebilir.)
Dikkat Edilmesi Gerekenler:
- +5°C'nin altında ve +35°C'nin üzerindeki sıcaklıklarda uygulamadan
kaçınınız.
- Donmuş, 24 saat içerisinde donma riski olan veya direkt güneşe ve
rüzgâra açık alanlarda uygulamadan kaçınınız. Uygulamadan sonra çimento
prizini alana kadar (yaklaşık 1 hafta) kar yağışı veya şiddetli soğuk
olmamasına dikkat ediniz.
- Kullanma süresi geçmiş harca kesinlikle toz ve su ilavesi yapmayınız.
- Uzun süre güneşte kalarak özelliğini kaybetmiş levhaları kullanmamaya
dikkat ediniz.
Ambalaj:
25 kg.'Iık kraft torbalarda
Raf Ömrü:
Rutubetsiz ortamlarda ve açılmamış ambalajında 10 kat istif ile
palet üzerinde 11 ay boyunca saklanabilir.
Sağlık ve Emniyet:
Tüm kimyasal ürünlerde olduğu gibi kullanma ve depolama sırasında
gıda ürünleri, deri, göz ve ağızla temas ettirilmemelidir. Kaza ile
yutulduğunda doktora başvurunuz. Deri ile temasta bol su ile yıkayınız.

Dekoratif Sıva

Bonus | Manto Isı Yalıtım Sistemi için geliştirilmiş, beyaz çimento esaslı,
tek bileşenli, polimer katkılı, mala ile uygulanan, mineral dokulu son kat
dekoratif cephe kaplamasıdır.
Avantajları:
- Kolay uygulanır, mükemmel yapışma sağlar.
- Dekoratif görünümlü olup homojen bir uygulama sağlar.
- Isı yalıtım sistemleri uygulamalarındaki dalgalı görünüm
düzeltilebilir.
- Suya ve dona dayanıklıdır.
- Dış etkilere karşı dayanıklı olup yapıyı uzun yıllar korur.
- Su buharı difüzyonuna izin vererek yapının nefes almasını sağlar.
- Üzerine dış cephe boyaları uygulanabilir.
Kullanım Alanları:
- Mantolama sistemlerinde son kat dekoratif kaplama malzemesi olarak,
- İç ve dış cephe sıvalarının üzerine kullanılır.

Görünüş:
Toz Yoğunluk:
Su Karışım Oranı:
Dinlendirme Süresi:
Kap Ömrü Yaklaşık:
Uygulama Sıcaklığı:
Uygulama Kalınlığı:
Tam Kuruma Süresi:
Servis Sıcaklığı:

Beyaz renkli granül
1,55 kg/lt.
6 - 6,5 lt. su / 25 kg. toz
2 - 3 dakika
1,5 - 2 saat
+5°C ile 35°C arası
Yaklaşık 2 mm.
1 - 2 gün
-20°C / +70°C

Tüketim:
3 kg/m2 (Uygulama yüzeyine bağlı olarak değişebilir.)
Dikkat Edilmesi Gerekenler:
- +5°C'nin altında ve +35°C'nin üzerindeki sıcaklıklarda uygulamadan
kaçınınız.
- Mümkünse ara vermeden uygulama yapınız, ara verilmesi gerekirse
yüzeyi yaklaşık 20 m2’lik alanlara bölerek ayrı ayrı uygulama yapınız.
- Plastik mala uygulamasına en geç 10 dakika içerisinde geçerek sıvanın
üzerinde film tabakası oluşmasına izin vermeyiniz.
- Donmuş, 24 saat içerisinde donma riski olan veya direkt güneşe ve
rüzgara açık alanlarda uygulamadan kaçınınız. Uygulamadan sonra
çimento prizini alana kadar (yaklaşık 1 hafta) kar yağışı veya şiddetli
soğuk olmamasına dikkat ediniz.
- Kullanma süresi geçmiş harca kesinlikle toz ve su ilavesi yapmayınız.
- Ürün yağmur alan yatay yüzeyde uygulanmamalıdır.
Ambalaj:
25 kg.'lık kraft torbalarda
Raf Ömrü:
Rutubetsiz ortamlarda ve açılmamış ambalajında 10 kat istif ile palet üzerinde 6 ay
boyunca saklanabilir.
Sağlık ve Emniyet:
Tüm kimyasal ürünlerde olduğu gibi kullanma ve depolama sırasında gıda ürünleri,
deri, göz ve ağızla temas ettirilmemelidir. Kaza ile yutulduğunda doktora
başvurunuz. Deri ile temasta bol su ile yıkayınız.

TEKNİK DETAYLAR

First Level Astar

Bonus | Manto Isı Yalıtım Sistemi için geliştirilmiş, akrilik esaslı, tek
bileşenli, emici yüzeyler için kullanıma hazır astar malzemesidir.
Avantajları:
- Emici yüzeylere yapılacak olan çimento esaslı kaplamalardan
önce uygulanarak harcın hızlı su kaybını engeller.
- Neme karşı dayanım sağlar.
- Yüksek aderans sağlar.
- Su bazlıdır, kokusuzdur, iç mekanlarda güvenle kullanılır.

TEKNİK DETAYLAR

Kullanım Alanları:
- İç ve dış mekanlarda,
- Yatay ve düşey uygulamalarda,
- Yapıştırıcı, sıva ve dekoratif sıva uygulamalarından önce aderans arttırmak için,
- Alçı-sıva, alçı-kartonplak, gazbeton, sunta, briket gibi su emici yüzeylerin nemden korunmasında,
- Alçı-sıva, alçı-kartonplak, gazbeton, sunta, briket gibi su emici yüzeylerin üzerine seramik
kaplamadan önce yapıştırma harcının suyunu hızlı kaybetmesini ve kaplamanın zamanla
dökülmesini önlemek amacıyla,
- Tesviye şapı gibi şap malzemelerinin yapışma aderansını arttırmak ve işleme süresini uzatmak için,
- Boya ve duvar kağıdı uygulamalarından önce astar olarak,
- Eski yüzeyler üzerine yapılacak uygulamalardan önce aderans arttırmak için kullanılır
Görünüş:
Sıvı Yoğunluk:
Uygulama Sıcaklığı:
Kuruma Süresi:
İkinci Kat Uygulama Süresi:
Servis Sıcaklığı:

Beyaz renkli sıvı
1,02 kg/lt.
+5°C ile +35°C arası
45 - 60 dakika
1,5 - 2 saat
-30°C / +80°C

Tüketim:
100 gr/m2 (Uygulama yüzeyine bağlı olarak değişebilir.)
Dikkat Edilmesi Gerekenler:
Donmuş, 24 saat içerisinde donma riski olan veya direkt güneşe ve rüzgara açık alanlarda uygulamadan
kaçınınız.
Ambalaj:
20 kg.'lık plastik bidonlarda
Raf Ömrü:
Ağzı açılmamış ambalajında 12 ay süre ile saklanabilir. Kullanım öncesi iyice karıştırınız. Donmaya karşı
koruyunuz.
Sağlık ve Emniyet:
Tüm kimyasal ürünlerde olduğu gibi kullanma ve depolama sırasında gıda ürünleri, deri, göz ve ağızla temas
ettirilmemelidir. Kaza ile yutulduğunda doktora başvurunuz. Deri ile temasta bol su ile yıkayınız. Çocukların
erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır.

Brüt Beton Astarı

Bonus | Manto Isı Yalıtım Sistemi için geliştirilmiş, akrilik esaslı, tek
bileşenli, brüt beton yüzeyler (duvar-tavan) için çimento veya alçı esaslı
sıvaların uygulanmasından önce yüzeyin tutuculuğunu ve çalışma
süresini arttıran sıva astarıdır.
Avantajları:
- Su bazlıdır, kokusuzdur, iç mekanlarda güvenle kullanılır.
- Yüksek aderans sağlar.
- İşlenebilirliği arttırır.
- Emici yüzeylere yapılacak olan çimento ve alçı esaslı
kaplamalardan önce uygulanarak harcın hızlı su kaybını engeller.
- Neme karşı dayanım sağlar.
- Renklidir, uygulama kolaylığı sağlar.

TEKNİK DETAYLAR
Kullanım Alanları:
- İç ve dış mekanlarda,
- Yatay ve düşey uygulamalarda,
- Brüt beton yüzeylerde çimento veya alçı esaslı sıva harçlarının öncesinde astar olarak,
- Alçı-sıva, alçı-kartonplak, gazbeton, sunta, briket gibi su emici yüzeylerin nemden korunmasında,
- Tavana sıvaları öncesinde aderansı arttıran astar olarak kullanılır.
Tüketim:
150 - 250 gr/m2 (Uygulama yüzeyine bağlı olarak değişebilir.)
Dikkat Edilmesi Gerekenler:
- +5°C'nin altında ve +35°C'nin üzerindeki sıcaklıklarda uygulamadan kaçınınız.
- Donmuş, 24 saat içerisinde donma riski olan veya direkt güneşe ve rüzgara açık alanlarda uygulamadan kaçınınız.
- Çalışma esnasında ara sıra ürünü karıştırınız.
Raf Ömrü:
Ağzı açılmamış ambalajında 12 ay süre ile saklanabilir. Kullanım öncesi iyice karıştırınız. Donmaya karşı koruyunuz.
Sağlık ve Emniyet:
Tüm kimyasal ürünlerde olduğu gibi kullanma ve depolama sırasında gıda ürünleri, deri, göz ve ağızla temas ettirilmemelidir.
Kaza ile yutulduğunda doktora başvurunuz. Deri ile temasta bol su ile yıkayınız. Çocukların erişemeyeceği yerlerde
depolanmalıdır.

Donatı Filesi
Bonus | Manto Isı Yalıtım Sistemlerinde daha kalın bir sıva katı teşkil etmek,
termal yüzey gerilmelerini karşılamak ve oluşabilecek çatlakları minimize
etmek amacıyla kullanılan, alkali dayanımlı, cam elyaf tekstil donatıdır.
En x Boy:
Göz Ebadı:
Birim Ağırlığı:
Dayanım:
Renk:
Sarfiyat:

1 m x 55 m
4mm x 4mm
160gr/m2
Alkali Dayanımlı
Sarı
1.1m2/m2

Dübeller

Bonus | Manto ısı yalıtım plakalarının mekanik montajı için plastik veya çelik
çivili, muhtelif uzunluklarda çakma dübeldir. Duvar tipi, kalınlığı ve malzeme
türüne göre farklı dübeller kullanılır.
Yalıtım levhasının kalınlıkları çok arttığı zaman geniş başlıklı fakat plastik
kaplamalı çelik gövdeli çivilerin (dübellerin) kullanılması gereklidir. Dübel
boyu dolu uygulama yüzeyinden 3 - 3,5 cm. içeri girecek şekilde seçilmelidir.
Delikli boşluklu uygulama yüzeyinde ise dübelin ucu uygulama yüzeyinden 5
cm. içeri girecek şekilde seçilmelidir. Dübel başlık 60 mm. olmalıdır.
Dış cephe ısı izolasyonu uygulamalarında kullanılacak izolasyon kalınlığına ye
yoğunluğuna uygun dübel kullanmalıdır, izolasyon kalınlığı ile beraber
uygulamanın yapılacağı duvar yapısı da önem taşır.

Kullanılan dübeller plastikten imal edilmiş olmalıdır. Dübel boyu: " Levha kalınlığı + Yapıştırma kalınlığı + minimum 3 cm
Yüzey Bağlantısı " boyunda olmalıdır.
Dolu uygulama yüzeylerinde ( brüt beton ) matkap çapı dübel çapından en az 1 mm. büyük olmalıdır. (10 mm dübel,
11-12 mm. matkap) Matkap çapı dübelle aynı kullanılırsa dübel dolu uygulama yüzeyinde açma yapamaz.
Boşluklu uygulanan yüzeylerin de izolasyon kalınlığı ve yüzeyin tutucu bölgesi iyi hesaplanmalı
ve uygun boyda dübel kullanılmalıdır.

TEKNİK DETAYLAR

Bonus | Manto Standart Dübel (Plastik Çivili); Geniş başlıklı plastik çivilidir.
Bonus | Manto Beton Dübeli (Çelik Çivili); Geniş başlıklı çelik çivilidir.
Bonus | Manto OSB Dübel (Vidasız);
Ahşap yüzeylerde ısı yalıtımı uygulamalarında kullanılır. Ahşap yüzeyin kalınlığına
göre uygun matkap uçlu dallı vidalarla kolay ve kaliteli uygulama yapılabilecek
dübellerdir. Ahşap yüzeylere farklı tarzda yeni beton veya gazbeton yüzeylerde
yapılan uygulamadaki malzemelerle, uygulama yapılamaz.
Bonus | Manto Gaz Beton Dübeli (Plastik Çivili);
Gaz beton dübeli ısı yalıtım plakalarının gaz beton yüzeylere montajında kullanılır.
Yalıtım levhalarının uygulama yüzeyine mekanik olarak tespit etmek için kullanılan
geri dönüşüme uğramamış plastikten mamul veya tercihen poliamid esaslı
minimum 0.20 kN çekme dayanımına sahip mekanik tespit elemanıdır. Gaz beton
dübel uygulama yüzeyine izolasyon malzemesi hariç en az 7 cm. girmelidir. Gaz
beton dübelinin uygulama yüzeyine tutunan tırnakları içeri girdikten sonra açılma
yapmalıdır. Sarfiyat yaklaşık 6 adettir.
Dübel Boyları Koli Adedi
Bonus | Manto Standart Dübel Ø60 x 8 x 95 mm 200 Ad.
Bonus | Manto Standart Dübel Ø60 x 8 x 115 mm 200 Ad.
Bonus | Manto Standart Dübel Ø60 x 8 x 135 mm 200 Ad.
Bonus | Manto Beton Dübeli Ø60 x 8 x 95 mm 200 Ad.
Bonus | Manto Beton Dübeli Ø60 x 8 x 115 mm 200 Ad.
Bonus | Manto Beton Dübeli Ø60 x 8 x 135 mm 200 Ad.
Bonus | Manto OSB Dübeli Ø60 x 8 x 25 mm 200 Ad.
Bonus | Manto Gaz Beton Dübeli Ø60 x 8 x 160 mm 200 Ad.

Yardımcı Profiller
Bonus | Manto Subasman Profili;
Alüminyumdan üretilmiş damlalıklı su basman başlangıç profilidir. Üzerine inşa
edilecek Bonusmax Isı yalıtım sisteminin stabilitesini arttırır. Düzgün,
muntazam, ipinde ve gönyesinde uygulama
yapılmasını sağlar. Montaj seti ile monte edilmesi daha iyi
işçilik sağlar.
Ebatlar Paket mt
Bonus | Manto Su basman Profili 33 mm x 2500 mm 25 mt
Bonus | Manto Su basman Profili 43 mm x 2500 mm 25 mt
Bonus | Manto basman Profili 53 mm x 2500 mm 25 mt
Bonus | Manto basman Profili 63 mm x 2500 mm 25 mt
Bonus | Manto Denizlik Uzatma Profili;
Mevcut bir binanın ısı yalıtım uygulaması esnasında mevcut
pencere denizliklerinin (mermer) genişliklerinin yeterli olmadığı yerlerde bu
kısımları uzatarak yalıtım detaylarının uygulanabilmesine olanak veren
profillerdir.
Ebatlar Paket mt
Bonus | Manto Denizlik Uzatma Profili 30 mm x 3000 mm 30 mt
Bonus | Manto Denizlik Uzatma Profili 50 mm x 3000 mm 30 mt
Bonus | Manto Fuga Profili;
Mimari açıdan estetik bir görünüm elde etmek ve cepheyi bölerek dekoratif
kaplamaların uygulamasında kolaylık sağlamak amacıyla cephede açılan
fugalar için kullanılan profillerdir.
Ebatlar Paket mt
Bonus | Manto Fuga Profili 20 mm x 10 mm x 3000 mm 120 mt
Bonus | Manto Fuga Profili 20 mm x 20 mm x 3000 mm 120 mt
Bonus | Manto Fuga Profili 30 mm x 10 mm x 3000 mm 120 mt
Bonus | Manto Fuga Profili Fileli 20 mm x 10 mm x 3000 mm 30 mt
Bonus | Manto Fuga Profili Fileli 20 mm x 20 mm x 3000 mm 30 mt
Bonus | Manto Fuga Profili Fileli 30 mm x 10 mm x 3000 mm 30 mt
Bonus | Manto Köşe Profili;
Bina köşeleri ve pencere kenarlarındaki dış köşeleri mekanik
etkilerden korumak ve düzgün köşeler elde etmek için plastik veya
alüminyumdan imal edilmiş, cam elyafı sıva filesi takviyeli veya takviyesiz, alkali
ortama dayanıklı iç veya dış köşe profilidir.
Ebatlar Paket mt
Bonus | Manto Köşe Profili Alu 20 mm x 20 mm x 2500 mm 75 mt
Bonus | Manto Köşe Profili Pvc 20 mm x 20 mm x 2500 mm 75 mt
Bonus | Manto Fileli Köşe Profili Alu 20 mm x 20 mm x 2500 mm 75 mt
Bonus | Manto Köşe Profili Pvc 20 mm x 20 mm x 2500 mm 75 mt

Uygulama Öncesi Hazırlıklar
Yüzey Hazırlıkları;
Uygulamaya başlamadan önce binanın tüm cephelerinin yüzey
bozuklukları yatayda su terazisi ve düşeyde şakül kullanılarak
belirlenmelidir.
Bina cephesinde şakül ve su terazisi ile yapılan kontrolden
sonra 2-3 cm.’yi aşan yüzey eğrilikleri kaba sıva yapılmalıdır. Bu
sayede yapıştırma harcının sarfiyatı optimize edilir, daha hızlı
yapıştırma işlemi yapılır ve dübel tutuculuğunda daha yüksek
mukavemet sağlanılır.
Mevcut yapıların ısı yalıtım projesi ile modernize edildiği
durumlarda yüzeyde yapışmayı önleyici herhangi bir tabaka
varsa kaldırılmalıdır. Kabarmış cephe kaplamaları, sıva, boya
kalıntıları kazınarak veya kimyasal çözücülerle ayrıştırılarak
sağlam alt yüzeye ulaşılmalıdır. Ayrıca cephedeki çatlaklar ve
zayıf noktalar gerekli tamir harçları ile tamir edilerek sağlam bir
zemin teşkil edilmelidir.

TÜKETİM DETAYLARI
Ürün adı

Tüketim

Bonus | Manto yapıştırma harcı

5 kg

Balkon ve çatı parapetleri mevcut ise, bir damlalıklı harpuşta ile
suya karşı sistemin yatayda korunması sağlanmalıdır.

Bonus | Manto plus ısı yalıtım levhası

1 m2

Bonus | Manto dübel

6 adet

Mevcut yapılarda yağmur suyu iniş boruları, paratoner hatları vb.
cephe yüzeyinde bulunan sistemler sökülerek ısı yalıtım sistemi
teşkil edildikten sonra tekrar sistemin üzerine kontrollü olarak
monte edilmelidir.

Bonus | Manto sıvama harcı (Elyaflı)

5 kg

Bonus | Manto donatı filesi
Bonus | Manto pvc fileli köşe profili

1,1 m2
0,25 mt

Bonus | Manto astar

0,1 kg

Uygulama yapılacak yüzeyin kuru olması, kaba sıvanın tozuma
yapmamış olması gerekmektedir.

Bonus | Manto dekoratif sıva

3 kg

Uygulama İçin Gerekli Hazırlıklar;
Tüm sistem ürünleri ambalajları üzerinde yazan veya teknik dokümanlarında açıklanan stok koşularına uygun olarak
şantiye sahasında stoklanmalıdır.
Isı yalıtım sistemi uygulamasını yapılacak iskele ayakları sağlam satıhlara oturmalı ve iskele sistemi cepheye yeterli
sayıda noktadan bağlanarak (Yatayda 5 metrede 1 adet, düşeyde 3 metrede 1 adet 16’lık dübel ile) sabitlenmelidir.
İskele ile duvar yüzeyi arasında yeterli çalışma mesafesinin (minimum 30 cm.) sağlanmasına dikkat edilmelidir.
Isı yalıtım sistemini uygulayacak yetkin firma cephede iskele üzerinde çalışacak işçiler için iş sağlığı ve güvenliği
kurallarına uygun önlem ve donanımları sağlamak zorundadır.
Yapı ile alakalı su yalıtım detayları gözden geçirilmeli ısı yalıtım sistemine zarar verebilecek detaylar uygulama
başlamadan önce çözülmelidir.
Yeni yapılarda iç cephede yapılan sıva ve boya gibi imalatlar tamamlanmış, dış duvarlar tamamen kuru ve nemden
uzak olmalıdır.
Sistem uygulaması direk güneş ışığından, yağmur ve şiddetli rüzgâr gibi dış etkenlerden özel bir branda yardımı ile
korunmalıdır.

Su Basman Profili Montajı
a. Kullanılacak Ürünler;
Bonus | Manto Su Basman Profili, Montaj Seti
Bonus | Manto Su Basman Profili:
Alüminyumdan üretilmiş damlalıklı su basman başlangıç profilidir.
Eni
: 33 mm - 43 mm - 53 mm - 63 mm
Boyu
: 2,5 metre
Ambalaj
: 25 metre / paket
Montaj Seti:
Plastik takoz ve montaj vidasından oluşan settir.
Takoz
: 3 mm - 5 mm - 8mm kalınlığında
Ambalaj
: 200 adet / paket
b. Su Basman Profili ontajı
Isı yalıtımına başlanacak seviye işaretlenmeli ve bu seviye bina dış
yüzeyinde su terazisi ile taşınmalıdır. Tesviye çizgisi boyunca yalıtım
kalınlığına uygun su basman profilleri aralarında 0,5 - 1 cm genleşme derzi
bırakılarak, yaklaşık 40 cm ’de bir atılan montaj vidaları ile duvara sabitlenir.
Bina cephesindeki 1 cm ’yi bulmayan düşey kaçıklıklar su basman profili
arkasına plastik takozlar konularak giderilir.
Bonus | Pan kalınlığına uygun olarak seçilen su basman profilleri; montaj
seti (su basman montaj vidası ve takozları) kullanılarak tespit edilmelidir.
c. Dikkat edilmesi gerekenler
- Su basman profilleri üst üste bindirilmemelidir, aralarında mutlaka
genleşme derz boşluğu bırakılmalıdır.
- Levha kalınlığına bağlı olarak su basman profilini cepheye sabitlemekte
kullanılan vida aralığı azaltılmalıdır.
- Dış veya iç köşelerde profiller doğru gönye açısı verilerek uygun şekilde
kesilip düzgün köşeler oluşturulmalıdır.
- Su basman kotunun altında Bonus | Manto ısı yalıtım levhaları
yapıştırılmadan önce detayına uygun su yalıtım malzemesi ile kapiler
etkiye karşı su yalıtımı yapılmalıdır. Isı yalıtım levhaları kullanılan su yalıtım
malzemesine uygun bir yapıştırıcı ile yapıştırılmalıdır. Su yalıtımına zarar
vermemek için su basman kotunun altında su yalıtımının olduğu kısımda
dübelleme işlemi yapılamaz

Bonus | Manto Taş Yünü Levhalarının Yapıştırılması
a. Kullanılacak Ürünler; Bonus | Taş Yünü, Bonus | Manto Yapıştırma Harcı
Bonus | Taş Yünü :
Bina duvar, kolon ve kirişlerine dışarıdan önce çimento esaslı bir yapıştırıcı ile sonra dübel ile mekanik olarak tespit
edilen, TS EN 13162 "Isı yalıtım ürünleri - Binalarda kullanılan - Fabrika yapımı mineral yün (mw) ürünler - Özellikler"
standardına sahip ısı, ses ve yangın yalıtım malzemesidir.
Özellik

Tanım

Birim

Standart

Yangına tepki sınıfı

A1

-

EN 13501-1

Su buharı difüzyon direnci

1

-

EN 12086

Isıl iletkenlik katsayısı

0,033-0,040

W/mK

EN 12667/12939

Nominal serbest yoğunluk

40-200

kg/m³

EN 1602

Kalınlık toleransı

T1-T5

%mm

EN 823

Kısa süreli su daldırma ile su emme

<1

kg/m²

EN 1609

Uzun süreli su daldırma ile su emme

<3

kg/m²

EN 12087

Erime noktası

>1000

°C

DIN 4102

Bonus | Pan Yapıştırma Harcı:
Bonus | Manto Isı Yalıtım Sistemi için geliştirilmiş, çimento esaslı, polimer katkılı,
yüksek performanslı, esnek, yüksek stabiliteye sahip, Bonus | Pan (levha) için
özel hazırlanmış yapıştırma harcıdır.
Sarfiyat
Kabuklaşma Süresi
Kap Ömrü
Yapışma Mukavemeti
Kayma
Çalışma Sıcaklığı

5 kg/m2
15 dakika
120 dakika
> 1,0 N/mm2
< 0.5 mm
+5OC ile +35OC

b. Yüzey Hazırlığının Yapılması
Bonus | Manto ısı yalıtım levhasının yapıştırılmasına başlanmadan önce, su basman profillerinin montajının
tamamlanmış olması gerekir, ayrıca cephe yüzeyinde çimento esaslı yapıştırıcının yapışmasını engelleyecek
eski kaplamalar kaldırılmalı, yüzey kir ve tozlardan arındırılmalıdır.
Ayrıca çok sıcak havalarda yapıştırıcının suyunu hızla kaybetmemesi
için duvar önceden sulanarak nemlendirilmelidir.
c. Bonus | Manto Yapıştırma Harcının Hazırlanması
25 kg ’lık torbadaki Bonus | Manto Yapıştırma Harcı temiz bir harç teknesi
içerisinde bulunan yaklaşık 5,5 – 6,5 lt temiz ve ortam sıcaklığındaki su
üzerine yavaş yavaş ilave edilerek düşük devirli bir karıştırıcı yardımı ile
topak kalmayacak şekilde ve çalışılabilir bir kıvam elde edilinceye kadar
karıştırılmalıdır. Hazırlanan karışım yaklaşık 8 - 10 dakik kadar dinlendirilir
ve daha sonra 2-3 dakika daha karıştırılıp kullanıma hazır hale gelir.
Hazırlanan karışım 2 saat içerisinde tüketilmelidir.
d. Bonus | Manto Isı Yalıtım Levhalarına Yapıştırma Harcı Sürülmesi
Hazırlanan yapıştırma harcı cephenin düzgünlüğüne göre iki farklı yöntem
ile levhalara uygulanarak yapıştırma işlemi sağlanır. Eğer cephede 2 cm ’e
kadar yüzey bozuklukları var ise öbekleme yöntemi, yüzeyde hiçbir yatay ve
düşey bozukluk yok ise taraklama yöntemi ile levhalar yapıştırılırlar.

Bonus | Taş Yünü Isı Yalıtım Levhalarının Yapıştırılması
d1. Öbekleme Yöntemi ile;
Isı yalıtımı yapılacak yüzeyde eğrilikler olması durumunda Bonus | Manto
Yapıştırma Harcı ısı yalıtım levhasının 4 kenarı boyunca sürekli, levha
ortasına 3 öbek konacak şekilde sürülür. Levha kenarlarına yapıştırıcı
taşmamasına dikkat edilmelidir. Bu yöntemde ısı yalıtım levhası
yüzeyinin %50‘sinin yapıştırıcı ile kaplanmış olması gerekmektedir.
d2. Taraklama Yöntemi ile;
Isı yalıtımı uygulaması yapılacak yüzey çok düzgün ise Bonus | Manto
yapıştırma harcı levha arkasına 10 x10 mm diş kalınlığında taraklı mala ile
yayılır. Levha kenarlarına yapıştırıcı taşmamasına dikkat edilmelidir.

e. Bonus | Taş Yünü Isı Yalıtım Levhalarının Duvara Yapıştırılması
Yapıştırma harcı uygulanmış Bonus | Taş Yünü ısı yalıtım plakaları uzun
kenarları su basman profili içine oturacak şekilde aşağıdan yukarı doğru
şaşırtmalı olarak döşenerek dış cepheye tespit ettirilirler. Bütün yalıtım
levhalarının duvar ile maksimum teması sağlanmalı, bunun için yalıtım
levhaları yerine hafif hafif kaydırılarak oturtturulmalıdır. Yerine
yerleştirilen levhalar, düzgün bir mastar ve su terazisi yardımı ile yatay ve
düşeyde kontrol edilmeli, mastarında ve şakülünde düzgün bir yüzey
oluşturacak şekilde kaplanmalıdır. Yüzey düzgünlüğü son kat sıva
uygulamasının kalitesini arttırır.
Şaşırtma bina köşe birleşim yerlerinde de devam ettirilir. Şaşırtma işlemi için bina köşelerinde tam ve yarım levhalar
kullanılmalı bina köşelerinde üst üste gelen levhalar için de şaşırtma yapılarak kenetlenme sağlanmalıdır.
Bonus | Taş Yünü ısı yalıtım plakalarının kenarları biniler olup, binilere riayet edilerek levhalar döşemelidir. Biniler
sayesinde ısı yalıtım levhaları cephede tek bir levha gibi çalışarak ısı köprüsü oluşmasını engelleyeceklerdir.
Bonus | Taş Yünü ısı yalıtım levhaları aralarında istem dışı oluşabilecek boşluklar mutlaka aynı malzemeden kesilen
parçalarla doldurulmalıdır. Levhaların birleştiği kenarlardan yapıştırıcı taşmamasına dikkat edilmeli, taşan yapıştırıcı
temizlenmeli, levha kenarları temiz olmalıdır.
Pencere, kapı gibi yüzeydeki boşlukların köşeleri ile levha birleşim yerleri aynı hizaya gelmemeli, ısı yalıtım levhaları
köşelerde bütün olarak konularak diş açılmalı, boşluklar için uygun şekilde kesilerek yerleştirilmelidir. Böylece
köşelerde olası çatlak riskinin önüne geçilmiş olur.
f. Dikkat Edilmesi Gerekenler
- Levha kenarlarına yapıştırma harcı bulaştırılmamalıdır. Bulaşan harçlar hemen temizlenmelidir.
- Eğer iki levha arasına boşluk kaldıysa bu boşluk uygun ölçülerde kesilen ısı yalıtım levha parçaları ile doldurulmalıdır.
- Yapıştırma işlemi ile en fazla 2 cm kalınlığa kadar olan yüzey bozuklukları mastara veya şaküle alınabilir, 2 cm den
daha fazla olan yüzey bozuklukları daha önceden sıvanmalı yada tamir harçları ile tamir edilmelidir.
- Yapıştırma sırasında cephede kalacak herhangi bir tesisat bileşeni var ise yalıtım plakası üzerinden işaretlenerek
dübelleme işlemi sırasında ilgili tesisata zarar verilmemesi sağlanmalıdır.
- Gönye bozuklukları tespit edilen levhalar bir kenar ayrılmalı ve yarım levha ile geçilmesi gereken kısımlar bu ürünler
kullanılarak teşkil edilmelidir.
- Mevcut yapıların pencere iç kenarlarında pencere pervazını kurtaracak kalınlıkta levha ile yalıtım yapılmalıdır.
- Yapıştırılan levhaların uzun süreli olarak sıva ile kaplanmayacağı durumlarda cephe doğrudan güneş ışınlarına (UV
etkisine) maruz bırakılmamalı koruyucu branda kullanılmalıdır.

Bonus | Manto Yardımcı Profillerin Uygulanması
a. Kullanılacak Ürünler; Köşe Profili, Denizlik Uzatma Profili, Fuga Profili
Bonus | Manto Köşe Profili:
Bina köşeleri ve pencere kenarlarındaki dış köşeleri mekanik etkilerden korumak ve düzgün köşeler elde etmek için
plastik veya alüminyumdan imal edilmiş, cam elyafı sıva filesi takviyeli veya takviyesiz, alkali ortama dayanıklı iç veya
dış köşe profilidir. 2,5 metre boyundadır ve paketinde 75 metre profil bulunmaktadır.
Bonus | Manto Denizlik Uzatma Profili:
Mevcut bir binanın ısı yalıtım uygulaması esnasında mevcut pencere denizliklerinin (mermer) genişliklerinin yeterli
olmadığı yerlerde bu kısımları uzatarak yalıtım detaylarının uygulanabilmesine olanak veren profillerdir.
Bonus | Manto Fuga Profili Uygulaması
Mimari açıdan estetik bir görünüm elde etmek ve cepheyi bölerek dekoratif kaplamaların uygulamasında kolaylık
sağlamak amacıyla cephede açılan fugalar için kullanılan profillerdir.
b. Bonus | Manto Köşe Profili Uygulaması
Bina köşeleri, pencere, kapı kenarları mekanik
zorlanmalara en fazla maruz kalan bölgelerdir.
Bu bölgeleri koruyarak, düzgün kenar ve köşeler
elde etmek için PVC ya da alüminyum köşe profilleri
kullanılmalıdır. Bu bölgeler aynı zamanda çatlama
riski yüksek bölgeler olduğundan fileli köşe profillerinin
kullanılması önerilir. Profiller yerleştirilmeden önce
ilk kat sıva yapılarak profil sıva üzerine yerleştirilir.
Fileli köşe profilleri kullanılıyor ise profil filesi ile donatı
filesi birleşim yerlerinde 10 cm birbiri üzerine
bindirme yapılmalıdır.
c. Bonus | Manto Denizlik Uzatma Profili Uygulaması
Eski binalarda yapılan yalıtımda denizlik boyları yeterli gelmiyor ise, sistemi korumak amacıyla denizlik profili
kullanılmalıdır. Denizlik Profilleri, eski denizliğin altına poliüretan ya da silikon mastik sürülerek yapıştırılır.
d. Bonus | Manto Fuga Profili Uygulaması
Mimari açıdan estetik bir görünüm elde etmek ve cepheyi bölerek dekoratif kaplamaların uygulamasında kolaylık
sağlamak amacıyla cephede fuga profilleri kullanılır. Fuga Profilleri ilk kat sıva yapıldıktan sonra, levha üzerinde açılmış
derzlere yerleştirilir. Yerleştirme esnasında profilin terazisinde ve köşelerde gönyesinde olmasına özen gösterilmelidir.
Fileli fuga profilleri kullanılıyor ise profil filesi ile donatı filesi birleşim yerlerinde 10 cm birbiri üzerine bindirme
yapılmalıdır.
e. Dikkat edilmesi gerekenler
- Bina köşelerinde fileli köşe profili kullanılmalıdır.
- Pencere kenarlarında Alüminyum köşe profili ile daha muntazam merkezler oluşturulur.
- Denizlik uzatma profili mermerin suyu tahliyesine yardımcı bir profildir, yük taşıma kapasitesi yoktur üzerine
basılmamalıdır.

Bonus | Manto Isı Yalıtım Levhalarının Dübellenmesi
a. Kullanılacak Ürünler; Bonus | Manto Dübel
Bonus | Manto Dübel: Bonus | Pan ısı yalıtım plakalarının mekanik montajı
için plastik veya çelik çivili, muhtelif uzunluklarda çakma dübeldir. Duvar
tipi, kalınlığı ve malzeme türüne göre farklı dübeller kullanılır.
Bonus | Manto Standart Dübel (Plastik Çivili); Tuğla vb. yüzeylere ısı yalıtım
levhasının mekanik olarak tespit edilmesinde kullanılan geniş başlıklı
plastik çivilidir.
Bonus | Manto Beton Dübeli (Çelik Çivili); Brüt beton yüzeylere ısı yalıtım levhasının mekanik olarak tespit edilmesinde
kullanılan geniş başlıklı çelik çivilidir.
Bonus | Manto OSB Dübel (Vidasız); Ahşap yüzeylerde ısı yalıtımı uygulamalarında kullanılır.
Bonus | Manto Gaz beton Bonusmax Gaz Beton Dübeli (Plastik Çivili); Gaz
beton dübeli ısı yalıtım plakalarının gaz beton yüzeylere montajında
kullanılır.
Bonus | Manto Standart Dübel
Bonus | Manto Beton Dübeli
Bonus | Manto OSB Dübel (Vidası)
Bonus | Manto Gaz Beton Dübeli

95 – 115 – 135 mm
95 – 115 – 135 mm
25 mm
160 mm

b. Dübel Tipi ve Boyunun Belirlenmesi
Dübel tipi duvar yapımında kullanılan malzemeye göre seçilir.
Dübel kalınlığı ise;
1. Yalıtım kalınlığı
2. Yapıştırma payı
3. Kaba sıva payı
4. Ankraj derinliği

=40 mm
= 5 mm
=10 mm
=50 mm

Dübel Boyu ,105 mm>95 mm
olduğu için 115 mm dübel
tercih edilmelidir.

c. Bonus | Pan Isı Yalıtım Levhalarının Dübellenmesi
Kimyasal yapıştırma işleminin ardından ısı yalıtım levhalarının yüzeye mekanik olarak da sabitlenmesi uzun süreli
performans için önemlidir. Isı yalıtım levhalarının yapıştırma işleminden en az 24 saat sonra dübelleme işlemine geçilir.
Kullanılan yalıtım malzemesine ve yüzey özelliklerine göre dübel seçimi yapılır.
Levhalar üzerine açılacak dübel deliği için matkap çapları dübel çapları ile aynı seçilmelidir. Betonarme yüzeylerde ise
matkap çapı dübel çapından 1 mm daha geniş seçilmelidir. Açılan dübel deliğine dübeller yerleştirilir ve dübel çivileri
tamamen çakılır. Yatayda ve dikeyde levhaların birleşim noktalarına 4 adet ve ortaya 2 adet olmak üzere bina yüzeyinde
m²' ye 6 adet dübel uygulanır. Ancak bina kenarlarına uygulanan levhalarda, rüzgâr kuvvetinden dolayı kullanılacak dübel
sayısı artırılmalıdır; 8 metre yüksekliğe kadar 6 adet, 8-20 metreye kadar 8 adet, 20 metre ve üstünde 10 adet dübel
kullanılmalıdır.
d. Dikkat Edilmesi Gerekenler
- Levhalar çimento esaslı yapıştırma harcı ile yapıştırıldıktan en az 24 saat sonra dübelleme işlemine başlanmalıdır.
- Düşey delikli tuğla duvarlarda dübel boyu hesaplanırken dübelin en az iki etli kısma tutunması dikkate alınmalıdır.
- Pencere ve bina kenarlarında dübelleme, kenarlara 10 – 15 cm mesafe bırakılarak yapılmalıdır.Sağlam çakılamayan
dübeller sökülerek yerleri ısı yalıtım levhası ile doldurulmalı, yakın bir noktadan tekrar dübellenmelidir.
- Dübel çivileri sonuna kadar çakılmalıdır. Dübel boyuna uygun matkap ucu kullanılmalıdır. Dübel çivi başları
kesinlikle kesilmemelidir.
- Dübel başlıkları ısı yalıtım sıvası ile sıvanmalı ve prizini alması için yeterli süre beklenmelidir. Aksi takdirde
dübel başları sıva üzerinden teker teker sayılabilir.

Bonus | Manto Sıva Harcı Uygulanması
a. Kullanılacak Ürünler; Bonus Manto, Sıva Harcı, Bonus Manto File
Bonus | Manto Sıva Harcı:
Bonus Manto Isı Yalıtım Sistemi için geliştirilmiş, çimento esaslı, polimer
katkılı, yüksek performanslı, elyaf takviyeli Bonus | Pan ısı yalıtım
levhalarına özel hazırlanmış ince agregalı bir sıvama harcıdır.
Sarfiyat
Kimyasal Dayanım
Kap Ömrü
Eğilme Dayanımı
Basınç Dayanımı
Çalışma sıcaklığı

:
:
:
:
:
:

5 kg/m2
Alkali Danayımlı
120 dakika
> 3 N/mm2
≥ 6 N/mm2
+5OC ile +35OC

b. Bonus | Manto Sıva Harcının hazırlanması
25 kg ’lık torbadaki Bonus | Manto Sıva Harcı temiz bir harç teknesi
içerisinde bulunan yaklaşık 6 - 7 İt temiz ve ortam sıcaklığındaki su
üzerine yavaş yavaş ilave edilerek düşük devirli bir karıştırıcı yardımı ile
topak kalmayacak şekilde ve çalışılabilir bir kıvam elde edilinceye kadar
karıştırılmalıdır.
Hazırlanan karışım yaklaşık 8 -10 dakik kadar dinlendirilir ve daha sonra
2-3 dakika daha karıştırılıp kullanıma hazır hale gelir. Hazırlanan karışım
2 saat içerisinde tüketilmelidir.
c. Sıva Uygulaması
Isı yalıtım levhasının dübellenmesinin ardından 24 saat sonra sıva
uygulamasına geçilir. Sıva 10x10 mm dişli taraklı mala yardımı ile tüm
cepheye uygulanır, sıva daha yaş iken sentetik donatı filesi, yukarıdan
aşağıya bastırılıp gerilerek harcın içine gömülür.
Çatlamayı önlemek için file, birleşme yerlerinde 10 cm. üst üste bindirilir.
10x10 mm taraklı mala ile yaklaşık 4,5 - 5 mm kalınlığında sıva tabakası
elde edilir.
Donatı filesi sıva tabakasının ya tam ortasında ya da yüzeye sıva kalınlığın
1/3 oranında dış ortama yakın konumlanmalıdır. Bu sayede yüzeydeki
termal gerilmelere karşı sıvanın çatlaması engellenmiş olur.
Alkali dayanımlı 120 dakika < 3 N/mm2 <10 N/mm2 +5°C ile +35°CPencere
ve kapı köşelerinde donatı filesinden parça kesilerek çapraz olarak
köşelere ilave donatı tatbik edilmeli ve bu noktadaki zayıf noktalar
güçlendirilmelidir.
d. Dikkat edilmesi gerekenler
- Eğer sıva üzerine direkt boya uygulanacaksa hava şartlarına ve uygulama kalınlığına göre 2-3 gün beklemek
gerekir.
- Uygulama tamamlandıktan sonra hava sıcaklığı yüksek ise yüzey çimento prizini alana kadar nemlendirilmelidir.
- Çimento esaslı ürünler ile 5°C altındaki hava sıcaklıklarında özel önlemler alınmadıkça uygulama yapılamaz.
- Sıva harcı hazırlarken kullanılacak suyun sertlik derecesi ve temiz su olması oldukça önemlidir.

Bonus | Manto Astar ve Dekoratif Sıva Uygulanması
a. Kullanılacak Ürünler; Bonus | Manto First Level Astar, Bonus Manto
Dekoratif Sıva
Bonus | Manto First Level Astar:
Bonus | Manto Yalıtım Sistemi için geliştirilmiş, akrilik esaslı, tek
bileşenli, emici yüzeyler için kullanıma hazır astar malzemesidir.
Bonus | Manto Dekoratif Sıva (mineral dokulu):
Bonus | Manto Isı Yalıtım Sistemi için geliştirilmiş, beyaz çimento esaslı,
tek bileşenli, polimer katkılı, mala ile uygulanan, mineral dokulu son kat
dekoratif cephe kaplamasıdır.
b. Bonus | Manto Dekoratif Sıva Uygulaması
Son kat dekoratif sıva uygulamasından önce alt kat sıvanın tamamen
kurumuş olmasına dikkat edilmelidir. Kuruyan sıvanın üzerine yüzeyin
tozdan arındırılması ve tutuculuğun artması için tüm cephe yüzeyini
tamamen örtecek şekilde astar uygulanmalıdır.
Bonus | Manto Dekoratif sıva mineral dokulu çelik mala yardımıyla
yüzeye uygulanır ve tekstürlü dokuyu elde etmek için, ürün henüz
ıslakken (yaklaşık 10 dk. sonra) plastik mala ile dairesel hareketlerle
perdahlanır.
c. Dikkat edilmesi gerekenler
Dekoratif sıva uygulamasında uygulamaya nerede ara verileceğine çok
dikkat etmek gerekir. Eğer cephe çok büyükse cephe boyuna eşit
parçalara bölünerek birden fazla ekip ile uygulama yürütülür.
Bu ekipler binanın köşelerinden başlayarak yatay doğrultuda açılıp
kapanarak (S çizerek) uygulamayı gerçekleştirirler.
Son Adım: Boya Uygulaması
Dekoratif kaplamanın kurumasının ardından iki kat solvent içermeyen
silikon katkılı dış cephe boyası ile boyanarak uygulama tamamlanır.

