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EPS Isı Yalıtım Levhalarının İnce Sıvalı 
Dış Cephe Kompozit Isı Yalıtım 
Sistemindeki (ETICS) 18 Yıllık Performansı

A
lman EPS Üreticleri Birliği (Indust-
rie Verband Hartschaum IVH), 
EPS ısı yalıtım plaklarının uzun 
süreli performanslarını belir-

lemek amacıyla 20.02.1984’te Stuttgart, 
Almanya’da bulunan Dr. Ing. Günter Rieche 
Yapı Malzemeleri ve Yapı Fiziği Enstitüsü’ne 
başvurarak başvuru tarihinden 18 yıl önce, 
yani 1966 yılında, uygulaması yapılmış bir 
ince sıvalı dış cephe ısı yalıtım kompozit 
sisteminde (ETICS, mantolama) kullanılmış 
EPS ısı yalıtım levhalarının güncel perfor-
manslarının belirlenmesini talep etmiştir. 

Bundan birkaç yıl önce yapılan başka 
bir araştırmanın  raporlarında da bu binada 
kullanılmış olan EPS ısı yalıtım levhala-
rının yoğunluklarının 20 kg/m3 ve bünye-
lerinde bulundurdukları nem oranının da 
hacimce %3 olarak saptandığı belirtilmiştir. 
O zamanki incelemede numuneler bina-

nın batı cephesinden alınmış olup yapılan 
gözlemsel incelemede sistemin tamamında 
herhangi bir hata ve hasara rastlanmadığı 
da raporlanmıştır.

Sahadaki Araştırmalar
IVH başvurusu üzerine 04.05.1984 

günü saat 10:00 ile 12:00 arasında Obere 
Hauptstrasse 77 - 6520 Worms-Horchheim 
adresinde bulunan konutta numune alımında 
bulunmak ve durum tespiti yapmak üzere 
ilgili kişiler bir araya gelmişlerdir. Numune 
alımı sırasında hava bulutlu olup ortalama 
hava sıcaklığı 19°C ve havadaki bağıl nem 
oranı da %58 olarak ölçülmüştür.  

Sahada yapılan incelemeler sadece EPS 
ısı yalıtım levhaları üzerinde değil; ayrıca 
tüm bileşenleri ile bereber tüm ince sıvalı dış 
cephe ısı yalıtım kompozit sistemi (ETICS) 
üzerinde yapılmıştır.

Yukarıda belitilen adreste bulunan ve 
konut olarak kullanılan 2 katlı bina, 1964 
yılında inşa edilmiş olup 1966 yılında da 
binanın dış cephesine EPS ısı yalıtım lev-
haları ile mantolama uygulaması yapılmıştır.  
Bu bina, Almanya’da EPS ısı yalıtım levhaları 
ile ince sıvalı dış cephe ısı yalıtım sistemi 
uygulaması yapılmış ilk binalardan biridir.  
Bina dış cephesinde duvar dolgu elemanı 
olarak 24 cm’lik bims bloklar kullanılmış olup 
bims bloklara sıva yapılmadığı gözlemlen-
miştir.  EPS ısı yalıtım levhaları direkt olarak 
bims bloklara yapıştırılarak dış cephe ısı 
yalıtım sisteminin teşkil edildiği saptanmıştır.

Bina cephesinin iç taraftan alçı sıva ve 
üzerine boya uygulaması yapılarak, dış cep-
hesinin de EPS ısı yalıtım levhaları üzerine 
1,2-1,8 mm tane çapında hazır sıva üze-
rine beyaz renkli boya uygulaması yapılarak 
oluşturulduğu görülmüştür.  Sistem, çok eski 
bir uygulama olduğu için sistemde herhangi 
bir köşe ve su basman profili kullanılmadığı 
saptanmış olup, bu detayların eksikliğinden 
kaynaklanmış olan bir hasar da gözlemlen-
memiştir.  Kullanılmış EPS levhaların kalınlığı 
1,5 cm olarak tespit edilmiştir. Dış cephe 
ısı yalıtım sisteminin, binanın eğimli çatı-
sıyla, bahçe terasıyla ve bahçe toprağı ile 
olan bitiş yerlerinde herhangi bir hasara da 
rastlanmamıştır.  

Binanın güney cephesinde bulunan pen-
cere alanlarının kuzey ve batı cephesindeki 
pencere alanlarına göre daha büyük olduğu 
da gözlemlenmiştir.  Binanın doğu cep-
hesi parsel sınırında bulunduğundan bu 
cepheye ait bir inceleme yapılamamıştır.  
Binanın inceleme yapılan diğer 3 cephe-
sinde (kuzey, güney ve batı) dış cephe ısı 
yalıtım sisteminin en üst katmanında her-
hangi bir sıva çatlağına ve/veya hasarına 
rastlanmamıştır.
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Sahadaki Numune Alımı ve 
Gözlemler

EPS ısı yalıtım levhaları üzerinde yapıla-
cak incelemeler için binanın kuzey cephe-
sindeki banyo penceresinin altında bulunan 
duvar kesiti açılmıştır.  Bina sahibinin beya-
nına göre binanın kuzeye bakan bu cephesi 
en çok yağış alan cephesidir. Bina cephe-
sindeki boya ve sıva tabakalarının duvardan 
sökülmesi sırasında sıvanın EPS ısı yalıtım 
levhalarından ayrılmasında oldukça zorlanıl-
mıştır.  Sıva ile EPS levhaların aderanslarının 
gayet iyi olduğu saptanmıştır. Sistemde sıva 
filesi olarak göz açıklığı 1,5 mm olan ve 
et kalınlığı da 1,5 mm olan bir sıva filesi 
kullanıldığı görülmüştür.  Günümüzde kulla-
nılan donatı fileleri ise 4 mm göz açıklığına 
sahiptirler.

Donatı filesinin EPS levhalar ile temasta 
bulunan arka yüzeylerinde herhangi bir 
ıslaklık ve nem tespit edilmemiştir. EPS ısı 
yalıtım levhalarının da renklerinin halen 
beyaz ve tanecik yapılarının homojen ve 
bal peteği görünümünde olduğu da sap-
tanmıştır.  EPS levhaların yapıştırıcı ile de 
aderanslarının oldukça iyi olduğu saptanmış 
olup levhaların duvardan sökülmesinde de 
oldukça zorlanılmıştır.  EPS ısı yalıtım levha-
sının kalınlığı kumpas ile 15 mm olarak ölçül-
müştür.  Kalınlık sapmasına, değişikliğine ve 
dalgalanmalarına da rastlanılmamıştır.

EPS ısı yalıtım levhalarının duvara yapış-
tırılmasında, yapıştırıcının levha yüzeyle-
rine öbekler halinde yerleştirilerek uygu-
landığı da tespit edildi. Duvardan alınan 
EPS numuneler laboratuar testleri yapılmak 
üzere paketlendi.  Özellikle, su emme oranı-

nın belirlemesinde kullanılacak numuneler, 
duvardan söküldükten sonra derhal ağzı 
kapalı polietilen naylon torbalara yerleştiri-
lerek laboratuvara gönderilmiştir.

Laboratuvar Testleri
Kalınlık Tayini

Alınan numunelerin kalınlıkları, o zamanki 
test standardı olan DIN 18164’e göre sap-
tanmıştır.  Günümüzde ± 1 mm olan kalınlık 
toleransı o zamanlar DIN 18164’e göre ± 
2 mm’dir. 5 adet test numunesi üzerinde 
yapılan ölçümlerin ortalamasının 14,7 mm 
olduğu ve bu değerin de anma kalınlığı 15 
mm olan EPS levhalar için toleranslar dahi-
linde olup bir uygunsuzluğa 18 yıl sonra bile 
rastlanmadığı saptanmıştır.

Yoğunluk Tayini
O zamanki geçerli test standardı olan DIN 

53420’ye göra numuneler 16 saat boyunca 
23°C ve %50 bağıl nem şartlarında ortamda 

bekletildikten sonra numuneler 
üzerinde yapılan ölçümler neti-
cesinde yoğunluk değeri olarak 
19,20 kg/m3 saptanmış olup bu 
değerinden toleranslara uygun 
olduğu görülmüştür.

Isı İletkenlik Katsayısı 
Tayini

Bu test için numuneler, 
Stuttgart’ta bulunan Frauenhofer 
Yapı Fiziği Enstitüsü’ne gönderil-
miş ve orada ilgili standart olan 
DIN 52612’ye göre ısı iletkenlik 
tayini testleri yapılmıştır.  Yapılan 
testler sonucunda EPS ısı yalı-
tım levhası numunelerinin l10,tr 
ısı iletkenlik değeri 0,0322 W/
mK olarak belirlenmiştir.  Bu test 
sonuçlarına göre kullanılması 

gerek ısı iletkenlik hesap değeri 0,034 W/
mk’dir. Yani, test edilen numuneler Isı İlet-
kenlik Grubu 035 dahilindedir. Görüldüğü 
üzere EPS ısı yalıtım levhalarının ısı iletkenlik 
özellikleri ve ısı yalıtım kabiliyetleri uygulan-
malarından 18 yıl sonra bile halen ilk günkü 
gibidir ve standartlara uygundur.

Su Emme Oranının Tayini
Ağzı kapalı polietilen naylon torbalar 

içerisinde laboratuvara gönderilen numu-
neler, ağırlıkları belirlendikten sonra etüv 
içerisinde 70°C ve %0 bağıl nem altında 
kurutulduktan sonra numunelerin ağırlıkları 
tekrar belirlenmiştir. Yapılan ölçüm sonu-
cunda numunelerde ağırlıkça %0,58 (binde 
elli sekiz) oranında bir su emme oranı sap-
tanmıştır.  DIN 52612’ye göre EPS ısı yalıtım 
levhalarının sahip olmaları gereken maksi-
mum nem oranı ağırlıkça %5’tir. Ölçümler 
sonucu saptanan oran bu orandan çok daha 
küçüktür ve numuneler standartta belirtildiği 
üzere “kuru” olarak sınıflandırılmışlardır.

Laboratuvar Testleri 
Sonuçları

Yapılan Kalınlık Tayini, Yoğunluk 
Tayini, Isı İletkenlik Katsayısı Tayini 
ve Su Emme Oranı Tayini testlerine 
göre EPS ısı yalıtım levhalarının, dış 
cepheye uygulanmalarından 18 yıl 
sonra bile sağlaması gereken tüm 
şartları yerine getirdiği, özellikle-
rinin standartlarda belirtilen tüm 
değerlere tamamen uygun olduğu 
ve hiç bir özelliğinin değişmediği 
saptanmıştır. n




