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PAKTHERM ISI YALITIM LEVHA SIVASI                 

 

Ürün Tanımı:  

Isı yalıtım levhalarının sıvanması için 

hazırlanmış çimento esaslı, polimer 

katkılı, fiber elyaf takviyeli, yüksek 

performanslı, esnek, yüksek stabiliteye 

sahip ısı yalıtım levha sıvama harcıdır. 

Kullanım Alanları: 

 EPS, XPS, TAŞYÜNÜ gibi yalıtım 

levhalarının sıvanmasında kullanılır. 

Özelikleri/Avantajları: 

 Polistren ve taşyünü levhalara 

mükemmel yapışma sağlar. 

 Yüksek darbe dayanımına sahiptir. 

 İşleme süresi uzundur. 

 Suya ve dona dayanıklıdır. 

 Yüksek stabilite sağlar, sarkma ve 

çatlama yapmaz. 

 Yüksek su buharı geçirgenliğine 

sahiptir. 

Yüzey Hazırlığı ve Kullanım Talimatı: 

Uygulama yüzeyi toz, yağ, boya, kür 

malzemesi, deterjan gibi yapışmayı 

önleyici maddelerden temizlenmiş 

olmalıdır. Boya, astar boyalar ve benzeri 

tabakalar zımparalanmalı ve yüzeyden 

tamamen uzaklaştırılmalıdır. 

Temiz bir kabın içerisine 6-7 lt su konur 

ve üzerine 25 kg PAKTHERM ISI 

YALITIM LEVHA SIVASI yavaş yavaş 

katılarak  

 

 

düşük devirli bir mikser ile topak ve hava 

kabarcığı kalmayıncaya kadar karıştırılır. 

Malzeme macun kıvamını alıncaya kadar 

yaklaşık 1-2 dakika karıştırılır. Malzeme 5 

dakika dinlendirildikten sonra 1-2 dakika 

daha karıştırılır. Kaptaki karışım 2 saat 

içerisinde tüketilmelidir. 

Uygulama: 

Isı yalıtım levhalarının yapıştırılmasından 

en az 24 saat sonra levhaların üzerine 

mala ile yaklaşık 2 mm kalınlığında 1. kat 

sıva uygulanır. Uygulanan sıva daha yaş 

iken, sentetik sıva filesi sıvanın içine 

gömülür. 2. kat sıva yaklaşık uygulaması 

1. kat sıvanın kurumasından sonra 1,5 

mm kalınlığında uygulanır ve toplam 

kalınlığın dış yüzeye yakın bölümüne 

(1/3’lük) sıva filesi yerleşmiş olur. Boya 

veya dekoratif kaplama (PAKTHERM 

DEKORATİF SIVA) için düzgün yüzey 

elde edilir. 

Ambalaj: 

25 kg’lık kraft torbalarda toz halinde. 

Tüketim:  

Toplam 3-3,5 mm kalınlık için: 5 kg/m² 
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Depolama:  

Dış etkilerden özellikle rutubetten 

korunarak üretim tarihinden itibaren 12 

aydır. Üretim tarihi torba üzerinde 

belirtilmiştir. 

Referans Standartlar: 

 TS EN 998-1 

Teknik Özellikler: 

Görünüş: Gri renkli ince toz 

Kuru Yığın Yoğunluğu: (1400±200) kg/m³ 

Basınç Dayanımı: ≥ 6,0 N/mm² 

Bağ Dayanımı: ≥ 0,08 N/mm² FP:B 

Kılcal (Kapiler) Su Emme: W0 

Su Buharı Geçirgenliği Katsayısı (µ): ≤15  

Isıl iletkenlik (λ10,kuru): 0,46 W/mK 

(P:%50) 

Yangına Tepki: A1 

Dikkat: 

 +5 ºC ve +30 ºC arasındaki 

sıcaklıklarda uygulama 

yapılmalıdır. 

 Donmuş veya direkt güneşe, 

rüzgara açık alanlarda uygulama 

yapılmamalıdır. 

 Kullanım süresi geçmiş harca 

kesinlikle toz ve su ilavesi 

yapılmamalıdır. 

 

 

 

 

 

 İş bitiminde el aletleri ve vücuda 

temas eden yerler bol su ile iyice 

yıkanmalıdır. 

 Gazbeton gibi yüksek emiciliğe 

sahip yüzeylerde su bazlı astar 

kullanılmalıdır. 

 Yukarıdaki değerler laboratuar 

ortamında (+23 ºC±2 sıcaklık ve 

%50±5 nispi nem) ölçülmüştür. 

Ortam şartlarına göre değişiklik 

gösterebilmektedir. 

 

Tehlike ve Güvenlik Bilgileri:  

R37/38: Solunum yolları ve deri için tahriş 

edici. 

R41: Göze ciddi zara verme riski. 

R43: Cilt ile temasında hassasiyet 

oluşturabilir. 

S22: Tozlarını yutmayın. 

S24/25: Göz ve cilt ile temastan sakının. 

S26: Göz ile teması halinde, derhal bol su 

ile yıkayınız ve bir doktora danışınız. 

S36/37/39: Çalışırken uygun koruyucu 

giysi, koruyucu gözlük/maske kullanın. 

 

 

 

 

 




