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YÜKSELTİLMİŞ DÖŞEME MONTAJI

        

 MONTAJ ÖNCESİ YAPILMASI GEREKENLER

Yükseltilmiş döşeme uygulamasının yapılacağı mekan altta belirtilen şartlarda olmalıdır;
 

a. Uygulama yapılacak mekanlarda diğer tüm çalışmalar bitirilmiş, pencereler takılmış ve diğer tüm işçiler
uygulama yapılacak mekanları terk etmiş olmalıdır.

b. Duvarlarda alçıpan, alçı sıva, seramik, duvar kağıdı ve karkas; tavanda alçıpan ve asma tavan askı
sisteminin  tamamlanmış  olması  gerekmektedir.  Aksi  halde  yükseltilmiş  döşeme  plakaları  arasına
girecek toz ve benzeri maddeler, ileride ses ve gıcırtıya sebep olabilir.

c. Havalandırma  ve  elektrik  tavalarının  döşenmesi,  kablolamanın  yapılması,  tefrişat  planın
kesinleştirilmesi,  yükseltilmiş döşeme ayaklarının koyulmasının mümkün olmadığı yerlerde, işverenin
yükümlülüğünde ise köprülemelerin yapılmış olması gerekmektedir.

d. Uygulama yapılacak alan boş ve temiz olmalıdır. Şantiye ortamında kaba inşaatla ilgili  herhangi bir

imalat yapılmaması, bina ilk temizliğinin yapılmış olması ve mekanın tozdan tamamen arındırılmış 

olması gerekmektedir.

e. Yükseltilmiş  döşeme  yüzeyinin  düzgün  olması  ve  zaman  içinde  ayar  bozukluklarının  oluşmaması,

uygulama yapılacak zeminin de düzgün olmasına bağlıdır. Uygulama yapılacak zemine önceden şap
atılmalı,  şapın  prizini  almış  ve  düzgün  mastarlanmış  olmasına  ve  yüzey  düzgünlüğüne  dikkat
edilmelidir.  Gerekirse  selflevelling  uygulaması  yapılmalıdır.  Varsa  mevcut  malzemeler  sökülmeli,
zeminin temizlenmeli, montaja uygun hale getirilmelidir.

f. Beton yüzeylerde tozumaya karşı boya uygulaması önerilmektedir. Boya uygulaması düşünülüyor ise,
uygulamadan 24 saat önce yapılmalıdır. 

g. Uygulama yapılacak zeminde olası su problemlerine karşı gerekli drenaj sağlanmalı, mekan su ve her
türlü nemden arındırılmış olmalıdır.

h. Uygulama yapılacak mekanın sıcaklığı 15 0C’nin altında olmamalıdır.

i. Uygulama yapılacak mekanda, montaj sırasında gerekebilecek, elektrik, su ve ısıtma tesisatı önceden
sağlanmış olmalıdır.
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 MONTAJ SIRASINDA KULLANILACAK ALETLER
Su terazisi
Lazer (nivo)
Vantuz
Matkap
Plastik Başlı Tokmak
Çekiç
Çelik Metre
Dekupaj
Uzatma Kablosu
Maket Bıçağı
Tornavida (vida sıkma)

 MONTAJ EKİBİ

Usta Başı; Montaj  ekibinden  sorumlu  kişidir.  Montajın  nasıl  yapılacağı,  kaç  eleman  gerektiği,
malzemelerin nereye ne şekilde indirileceği,  montaj,  montaj  öncesi  ve sonrası  işlerin
organizasyonundan  sorumlu  kişidir.  Yapılan  işin  eksiksiz  ve  projesine  uygun  olarak
yapılmasından sorumlu kişi olup, işverenle montajla ilgili görüşmeleri yürüten kişidir.  m2

Montaj Elemanı; Usta  Başının  direktifleri  doğrultusunda  çalışan  kalifiye  elemanlardır.  Her  türlü
yükseltilmiş döşeme işini yapmakla yükümlüdürler. Ustabaşına bağlı olarak çalışırlar.

m2 bazında Usta / Usta Başı Montaj Elemanı Süre

100m2'ye kadar 1 1 2 gün

100 ile 300 arası 2 2 2 gün

300 ile 500 arası 2 2 3 gün

500 ile 700 arası 3 2 3 gün

700 ile 1000 arası 3 2 5 gün

1000 ile 2000 arası 3 2 7 gün

2000 ile 4000 arası 3 3 14 gün

*  Yukarıdaki  değerler,  zemin  özelliklerine,  proje  detaylarına  ve  malzeme  özelliklerine  (örneğin;
granit, seramik, enkapsüle, gibi ağır panelli uygulamalarda bu süreler 2 katı olarak alınmalıdır) bağlı
olarak değişkenlik göstermektedir.
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 MONTAJ
Montaj öncesi depolamada dikkat edilmesi gereken hususlar;
a.Tamamen kapalı  bir  mekan olmalıdır  ve oda sıcaklığı  150C’nin

altında olmamalıdır.

b.Deponun  zemininde  su  olmamalı  ve  hiçbir  şekilde  nemli  ve
rutubetli bir mekana malzeme depolanmamalıdır.

c.Malzemenin depolandığı mekan kilitlenebilir olmalıdır.

d.Uygulama yapılacak mekana yakın olmalıdır.

e.Paneller mümkün ise ambalajı bozulmadan, paletleri ile birlikte depolanmalıdır.

f.Taşıma  sırasında  panellerin  ambalajlarından  çıkarılması  halinde,  paneller,  ambalajlamada  kullanılan
paletler üzerine istiflenmeli ve her tarafı naylonlarla kapatılarak korumaya alınmalıdır. Yine taşıma sırasında
panellerin kenarları  özellikle korunmalı,  sivri  köşelerin sağa sola çarpmamasına dikkat  edilmelidir.  Aksi
taktirde panel üst kaplamasında kırılmalar, kenar bandında deformasyonlar meydana gelebilir.

g. Ayaklar, kuşaklar ve diğer aksesuarlar, montaj mahalline gidene kadar ambalajlarında saklanmalıdır.

Montaj öncesi hazırlıklar; 

a. Ölçü Kontrolü; 
Projedeki ölçülerle yerindeki ölçülerin tutup tutmadığı kontrol edilir. Döşeme yüksekliğinin ayarlanması için
şantiye tarafından verilen zemin kotu kontrol edilir. Yok ise zemin kotu verilmesi için gerekli başvuru yapılır.
Var ise yükseltilmiş döşemeyi etkileyecek unsurlar tespit edilerek şantiyeye bildirilir (kapı kasalarının ve kapı
kanatlarının yüksekliği, önceden monte edilmiş kablo kanalları veya tesisat kanalları vs.) 

b.Malzemenin montaj mahalline taşınması ve istiflenmesi;
Yükseltilmiş  Döşeme  panelleri  ambalajından  çıkartılarak  montaj  yapılacak  mahalle  getirilir.  Taşıma
sırasında  panellerin  kenarları  özellikle  korunmalı,  sivri  köşelerin  sağa  sola  çarpmamasına  dikkate
edilmelidir.  Aksi  taktirde  panel  üst  kaplamasında  kırılmalar,  kenar  bandında  deformasyonlar  meydana
gelebilir. 
Alt  yapı taşınabilir  mukavva  kutular  içinde olduğundan,  montaj  mahalline  ambalajı  ile  birlikte  taşınarak
istiflenebilir.  Malzemeyi istiflerken plastik yıldız ve plastik kuşakların bulunduğu kutuların metal aksamın
üzerine  konulmasına  dikkat  edilmelidir.  Böylece  plastik  elemanların  metalin  ağırlığı  altında  ezilerek
deformasyona uğraması  engellenmiş  olacaktır.  Ayak  ve metallerin yer aldığı  koliler  diğerlerine nazaran
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daha ağırdır.  Bu koliler  yüksekten bırakılmamalı  yere eğilerek konulmalıdır.  Aksi taktirde ağırlıklarından
dolayı yere hızlı bir şekilde çarparak deformasyona uğrayabilirler.

c.Ayak montajı ve ön yüksekliklerinin ayarlanması; 
Ayak tabanının üzerindeki saplamaya önce somun takılır.  Somunu
takarken üzerindeki tırnaklar üste gelecek şekilde takılmalıdır. Daha
sonra ayak kafasının bağlı olduğu boru saplamaya geçirilir. Kabaca
ayak ayarları yapılarak malzeme resimdeki şekilde istiflenir. 

Başlangıç noktası seçilmesi;
Uygulama alanını çevreleyen duvarların birbirine göre paralelliği kontrol edilir. Bunun için, montaj sırasında
gönyesine  uygun  hareket  edilmesi  kararlaştırılan  duvarın  bir  ucundan  diğer  ucuna  ip  çekilerek  olası
sapmalar tespit edilir. Başlangıç noktası için girintisi çıkıntısı, eğimi olmayan düz bir duvar seçilir. Bu seçim
sırasında kapının olduğu duvara büyük parça gelmesine dikkat edilir. Eğer küçük parça kalıyorsa kapının
olduğu duvar  başlangıç  noktası  olarak  kabul  edilir.  Tüm duvarlar  düz ise  kapının olduğu duvar  seçilir.
Yükseltilmiş  döşeme  montajı  yapılacak  mekan,  eğer  çok  yoğun kablolaşmanın  olacağı  bir  mekan  ise,
kablolar  döşenmeden  veya kablo  tavaları  yerleştirilmeden  önce  ayakların  geleceği  yerler  işaretlenmeli,
kablolar ve kablo tavaları bu karolaja göre yerleştirilmelidir. 

Ayakların yerleştirilmesi; 
Ayaklar,  başlangıç noktası  olarak seçilen duvardan 6cm. içerde olmak kaydı ile,  kare olan ayak tabanı
zemine  gelecek  şekilde,  60cm.  aralıklarla  dizilir.  İlk  sıra  ayak,  duvardan  6cm.  içerde  kalacağından  ve
üzerine panel basacağından, ayağın üzerindeki plastik yıldızın tırnakları kesilerek düz bir yüzey elde edilir.
Ayakların dizilmesi  sırasında somunların istenilen yüksekliğe göre 1cm altta tutulması  daha sonra ayar
kolaylığı sağlayacaktır.   
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Kolon kenarları, duvar dipleri, köşe noktalar, menfez ve kablo çıkış kutularının olduğu noktalarda fazladan
ayak konulması gerekebilir. Bu, kesilerek küçülen ve zayıflayan panellerin mukavemetini artırmak amaçlı
yapılan bir uygulamadır. Bu özel uygulamayı gerektirecek detayların çizimleri altta yer almaktadır. Ayrıca bu
tip  detay  uygulamalarında,  panellerin  bazen  plastik  yıldızların  üzerine  farklı  bir  biçimde  oturtulması
gerekebilir.  Bu  durumda  panelin  üzerine  bastığı  plastik  yıldızdaki  tırnak  maket  bıçağı  ile  kesilerek
atılmalıdır.

Kuşakların takılması; 
Kuşaklar, ayak kafalarına kafaların üzerinde yer alan yuvalarına tam oturacak şekilde monte edilmelidir.
(Bkz.Resim 5,6)

Plastik yıldız ve plastik kuşakların takılması; 
Ayak ve metal kuşak montajı tamamlandıktan sonra plastik yıldız ve plastik kuşaklar takılır.

Payanda;
Payanda  kullanımının  gerekli  olduğu  durumlar,  ancak  döşeme  yüksekliği
70cm.’in üzerinde ise ortaya çıkar. Payanda montajı sırasında dikkat edilecek
en önemli payanda tabanının yere tam oturmasıdır. (Bkz.çizim)
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Panellerin yerleştirilmesi;
Paneller  döşenirken  derz  boşluğu  kalmamasına  dikkat  edilmelidir.  Yani  panel  kenarları  birbiri  ile  tam
öpüşmelidir. Ancak bunu yaparken panellerin birbirini kasmamasına/sıkıştırmamasına dikkat edilmeli, derz
meydana gelmesi  durumunda da 1mm’yi  geçmemesine özen gösterilmelidir.  Paneller,  plastik  yıldızların
üzerine oturtulurken tırnak aralarına yerleştirilmeli  tırnakların üzerine gelmemesine dikkat  edilmelidir.  Bir
sıra  panel  dizdikten  sonra  kot  kontrolü  ile  birlikte  terazi  kontrolü  yapılmalıdır.  Yükseltilmiş  döşeme
panellerinde  her  zaman  için  bir  esneme  payı  olacaktır.  Bu  esneme  panel  alt  kaplamasına,  kuşak
uygulamasının olup olmamasına göre değişir. Ancak özellikle alt kaplaması alüminyum folyo veya laminat
olan panellerin üzerine çok ağır bir malzeme konacak ise (Çelik kasa veya bilgi işlem odalarındaki  büyük
ve ağır cihazlar gibi) bu malzemelerin geleceği panellerin altına ekstra ayak konulmalıdır. Tavsiye edilen ise

bu cihazların altına çelik konstrüksiyon yapılıp etrafının yükseltilmiş döşeme ile kaplanmasıdır.

Tam  panelin  sığmadığı  duvar  kenarlarında  paneller  yerinde  ölçüye  uygun  olarak  kesilirler.  Dairesel
kesimlerde ise esnek metre  kullanılarak  dairenin çapı  hesaplanır ve panel üzerine işaretlenerek  kesilir.
Kablo çıkış kutusu monte edilecek paneller de yine aynı şekilde kablo çıkış kutusunun ölçüsüne uygun
olarak kesildikten sonra panele yerleştirilir. Bu kesimler kare kutularda dekopaj, yuvarlak buatlarda panç ile
yapılır. Ancak sunta özlü olmayan panellerde (kalsiyum sülfat, granit, mermer, seramik vb.) spiral ağzına
mermer kesim taşı takılarak kesim yapılır. 

Ayarların yapılması;

Su terazisi ile panellerin tesviyesi kontrol edilir, varsa gerekli ayak ayarları yapılır.
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Ayakların sabitlenmesi;
Bir  sıra  döşenip  panel  ayarları  yapıldıktan  sonra  ayak
tabanının  üzerindeki  deliklerden  yapıştırıcı  dökülür.
Yapıştırıcının sertleşme süresi  24 saat  olup,  döşeme işlemi
bittikten  sonra  24  saat  boyunca  hiçbir  şekilde  üzerine
çıkılmamalıdır. 

Aksesuarların montajı;

                     Alın yapılması                              Havuz yapılması                        Rampa yapılması

                                  Kablo çıkış kutusu montajı          Alüminyum menfez montajı

Paneller  üzerinde gerek  havalandırma gerekse  kablo  çıkışları  için  delikler  açılır  ise  bu kesilen yerlerin
durumuna  göre  aşağıdaki  şekillerdeki  gibi  destek  ayakları  konulmalıdır.  Bu  kesilen  paneller  üzerine
doğrudan ağır yük konmamalıdır
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 MONTAJ SONRASI YAPILMASI GEREKENLER
Yükseltilmiş döşeme montajı tamamlanıp, diğer imalatların devam ettiği durumlarda müteahhidin dikkat
etmesi gereken hususlar da şu şekilde sıralanabilir;

a. Yükseltilmiş  döşeme  uygulaması  tamamlandıktan  sonra  ilk  24  saat  üzerinde  bir  işlem

yapılmaması gerekmektedir.

b. Döşeme tamamlandıktan sonra üzerinde iskele gezdirilmemelidir. Eğer iskele kullanımı zorunlu bir
durum söz konusu olacak ise iskele ayakları altına bir panelden daha geniş ve en az 18mm sunta
plakalar yerleştirilmeli ve iskele bu plakalar üzerinde kaydırılmalıdır.

c. Döşeme üzerinde kesinlikle harç, boya veya sulu malzemelerle çalışılmamalıdır. Çalışmanın zorunlu
olduğu durumlarda çalışılacak alanın su geçirmez bir malzeme ile örtülmesi gereklidir.

d. Döşeme üzerine yerleştirilecek malzemelerin; döşemede esneme yapmaması için dikkat edilmesi

gereken hususlar şunlardır 
1. Malzemenin ayakları yok ise ( yani malzeme tabanının tamamı yükseltilmiş döşeme üzerine oturuyor

ise); malzemenin altına ek ayaklar konulmalıdır.

   -1- -2-
2. Malzeme dört  ayak  üzerinde  ise;  malzeme

ayaklarının altına gelecek şekilde; ek ayaklar
konulmalıdır.

3. Malzemeler  yükseltilmiş  döşeme  üzerinde
tekerlekleri  yada  bir  transpalet  yardımı  ile
taşınacaksa; yükün dağılımını sağlamak için;
panellerin  üzerine  sunta  veya  sac  plakalar
yerleştirilmelidir.  Taşınacak  malzemelerin;
uzun tarafları gidiş yönüne dik olacak şekilde
hareket ettirilmelidir.
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e. Eğer  yükseltilmiş  döşeme  sonrası  diğer  inşaat  kalemleri  devam  edecek  ise,  malzemenin  üzeri
mutlaka kartonlar ve kalın naylonlar ile kapatılmalı, parke kaplı bir panel uygulaması yapılmış ise
kaplamanın korunabilmesi için mutlaka talaş serilmelidir.

f. Döşemeden sonra alt tesisat işlerinin bitmediği durumlarda,açılması gereken panellerin az sayıya

indirilerek gelişi güzel açılmaması, açılan panellerin numaralandırılarak tekrar yerine konulabilmesi,
büyük  bir  alanın  açılması  gerektiğinde  yükseltilmiş  döşeme  ekibinden  bir  sorumlu  yardımı  ile
açılması  gereklidir.  Acilen açılması  gerektiği  durumlarda panellerin tek  sıra  veya dama şeklinde
açılması uygun olacaktır. Altyapı sistemlerinin tamamlayıcısı olan plastik yıldız ve plastik kuşakların,
panellerin  yerinden  çıkarılması  ve/veya  değiştirilmesi  sırasında  deforme  olmamasına  dikkat
edilmelidir.
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