
Alsecco Hafif D›fl Cephe S›valar›

Mineral Esasl› Malzemelerle Oluflturulmufl Yap›lar ‹çin Alsecco Ürünleri

Alsecco haz›r s›va bir Ytong ürünüdür.
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Alsecco ve mineral malzemeler -
mükemmel bir birleflim 

M i n e r a l  E s a s l ›  Y ü z e y l e r  i ç i n  a l s e c c o  Ü r ü n l e r i  –  Y a p › l a r d a  K o m p l e  Ç ö z ü m l e r2

Günümüzde zaman ve maliyet aç›s›ndan rasyonel bir flekilde
inflaat yapmak, amaçtan ziyade bir görevdir. Bunun için de
h›zl› ve kolay çal›fl›labilen, kalitesi yüksek ve esnek ürünler
gerekmektedir. Çok fazla bir fley istendi¤ini düflünmüyoruz –
imkans›z oldu¤unu ise asla düflünmüyoruz.

Alsecco ürünleri kaliteli ve
farkl› uygulamalar için çok
yönlü ve çekici olanaklar
sunmakta.

Mineral esasl› duvar malzemeleri için özel üretilen Alsecco
ürünleri bu talepleri yerine getirmektedir. 30 y›l› aflk›n bir
süredir duvar malzemeleri endüstrisiyle yak›n bir çal›flma
içerisinde, duvarlar›n de¤erini koruyarak yap›mc›ya
ekonomik ve ak›lc› ürünler gelifltirmekteyiz.
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Alsecco Haz›r S›va:

Mineral esasl› duvar malzemeleri için
üretilmifl ürünler.

Onaylanm›fl yüksek ürün kalitesi.

H›zl› ve ekonomik
uygulama.

3

Alsecco uzmanlar›; yard›m ve
tavsiyeleriyle her zaman inflaat
sahiplerinin, mimarlar›n ve
uygulay›c›lar›n yan›nda yer
almaktad›r.

Mineral Esasl› D›fl Cephe için en Uygun Çözümler

Alsecco ürünleri tamamen mineral esasl› duvar malzemele-
rine yöneliktir. Sonuç: Daima en yüksek kalitedir.

Müteahhit, mimar ve uygulay›c›lara mükemmel tasar›mlar
için genifl bir ürün yelpazesi sunuyoruz. Ayr›ca her koflulda
ekonomik ve kaliteli d›fl cephe kaplama garantisi veriyoruz.

Alsecco araflt›rma ve
gelifltirme: yüksek ürün
kalitesi ve uygulama emniyeti
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Alsecco Hafif S›va

Güvenilir, uzun ömürlü ve de¤erini korur

D›fl s›va binay› iklim koflullar›ndan ve di¤er zorlay›c› flartlar-
dan korur. Bütün bu fonksiyonlar›n uzun süre yerine getirile-
bilmesi için tamamen duvar yap›s›na uygun bir s›va sistemi
olmas› gerekir. Örne¤in; Is› Yal›t›m de¤eri yüksek bir duvar
büyük ›s› dalgalanmalar›na neden olur. Bu da d›fl s›vada ter-
mik gerilmelere yol açar.

Tamamen mineral içerikli olan Alsecco hafif s›va, yine mine-
ral esasl› ve ›s› yal›t›m de¤eri yüksek gazbeton ve di¤er du-
var malzemeleri için mükemmel bir çözümdür. Düflük bas›nç
mukavemeti ve yüksek elastikiyeti ile çatlaklara karfl› yük-
sek bir emniyet oluflturur. Alsecco hafif s›va dayan›kl› ve
uzun ömürlüdür – de¤erini koruyan ve daimi cepheler için-
dir.

Tasar›m Alternatifleri Mevcut

Binan›n de¤erini ve b›rakt›¤› genel izlenimi büyük ölçüde
cephe görünümü belirler. Bu yüzden Alsecco hafif s›valar
sadece teknik aç›dan fonksiyonel d›fl s›va olman›n ötesinde
de¤iflik estetik taleplere cevap verebilir ve dekoratif
tasar›mlar için seçenekler sunar.

Modern düz s›va çeflidi ile etkileyici ve ikna edicidir. Bu
sayede bütün mimari tarzlar için do¤ru çözümler içerir.

D › fl  C e p h e  Ü r ü n l e r i  –  M i n e r a l  E s a s l ›  D u v a r  Y ü z e y l e r i  i ç i n  M i n e r a l  H a f i f  S › v a

Özellikle gazbeton ve di¤er mineral
esasl› duvarlar üzerinde alsecco hafif
s›va

Suyun hiçbir flans› yok!:
alsecco hafif s›va hidrofobiktir.
S›va tabakas› suyu içine almaz.

4

Alsecco hafif s›va:

Alt ve son kat s›va tabakas›

için tek bir malzeme

Alsecco ED1
modern s›va: Özellikle ince
tekstürü ile düz ve kirden
etkilenmeyen yüzey.
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Alsecco Hafif S›va

0,20

0,15

0,03

Su emme katsay›s›
w [kg/(m2h0,5)]

Difüzyon eflde¤eri
Hava katman› kal›nl›¤› sd [m]

Ürün w-sd

[kg/(mh0,5)]

DIN 18550 ve DIN 4108 
talep etti¤i de¤erler

≤ 1,0

≤ 2,0

≤ 0,1

Fiziksel Olarakta En Üstün

Alsecco hafif s›valar, mükemmel fiziksel de¤erleriyle gazbe-
ton ve benzeri mineral esasl› cephelerde bir s›vadan bekle-
nebilecek bütün görevleri yerine getirir.

Alsecco hafif s›valar hidrofobik olduklar› için kesinlikle su
iticidir ve buna ba¤l› olarak uzun y›llar hava flartlar›na karfl›
direnme garantisi verir.

Alsecco hafif s›va yüksek su buhar› geçirme özelli¤ine de
sahiptir. Bu da yap›n›n kuruma süresini k›saltmakta ve sa¤-
l›kl› mekanlar yaratmaktad›r. Bütün bu üstün fiziksel özellik-
leri nedeniyle; müteahhit ve uygulamac›lar Alsecco hafif
s›va kullanarak kendilerini her zaman garantide hissederler.

Alsecco hafif s›valar mükemmel
fiziksel de¤erlerle ekonomik
çal›flmalar› birlefltiriyor.

Alsecco Hafif S›va - üstün
özelliklerle birlikte ekonomik:

Özel katk›lar› nedeniyle
kolay uygulanabilme.

Düflük tüketim miktar›.

K›sa bekleme süresi.

Tamamen mineral esasl› yap›.

Kesin su iticilik.

Yüksek su buhar› geçirgenli¤i.

Alsecco Hafif S›va:

Alt ve son kat s›va tabakas› için tek bir ürün.

H›zl› ve kolay uygulama.

Hava flartlar›na karfl› mükemmel koruma.

Çatlak oluflumuna karfl›
yüksek direnç.
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D › fl  C e p h e  Ü r ü n l e r i  –  M i n e r a l  E s a s l ›  D u v a r  Y ü z e y l e r i  i ç i n  M i n e r a l  H a f i f  S › v a6

Alsecco Hafif S›va

Temelden itibaren Ekonomik

Daha az zaman kayb›, düflük maliyet ve kolay uygulama –
bunlar Alsecco hafif s›van›n di¤er s›valara karfl›
avantajlar›d›r.

Alsecco hafif s›va; mineral esasl› yüzeylerde homojen
k›vam› ve yüksek aderans yetene¤i ile güvenli ve kolay bir
flekilde uygulanabilir. Alt ve son kat s›va tabakas› tek bir
malzemeden olufltu¤u için, uygulama kolaylafl›r. Çok k›sa bir
sürede kurumas›, iflin h›z›n› son derece art›r›r. Alsecco ürün
kalitesi kullan›c›ya ve uygulay›c›ya masraflar› her konuda
amorti ettirir. 

Alsecco Hafif S›va

‹deal uygunluktad›r

yakl. 10 kg/m2

yakl. 12 dak/m2

1-2 Gün

–

–

yakl. 8 dak/m2

yakl. 20 dak/m2

Her bir katman aras›
1-2 Gün

Gazbeton ve di¤er Mineral
esasl› duvarlara uygunlu¤u

Sarfiyat

Uygulama Süresi

Son kat s›va için
alt kat›n bekleme
süresi

Ara kat›n
bekleme
süresi

Son kat s›va tabakas›
için bekleme süresi

Tüm uygulamalar için 
gerekli toplam bekleme süresi

Di¤er S›valar

fiartl› uygundur

24-30 kg/m2

yakl. 18 dak/m2

4 -10 Gün

yakl. 2 dak/m2

1 Gün

yakl. 10 dak/m2

yakl. 30 dak/m2

5 -15 Gün
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Alsecco – h›zl› ve kolay
uygulan›r

1 Duvar yüzeyi sa¤lam, düz, temiz, kal›p ya¤lar› ve pürüzler-
den ar›nd›r›lm›fl olmal›d›r. Daha sonra s›va bafllang›ç ve kö-
fle profillerinin duvara iyice sabitlenmesi gerekir.

2 Alt kat s›va en az 7 mm kal›nl›kta olmak flart› ile duvar
yüzeyinin üzerine elle veya makineyle uygulan›r ve düzeltilir.

3 Kolon, kirifl, hat›l vb. birleflim noktalar›nda ve çatlama ris-
kinin yüksek oldu¤u bölgelerde, duvar yüzeylerinin üzerine
15 cm taflacak flekilde ve file ek yerlerinde 10 cm birbiri üze-
rine bindirilerek s›va donat› filesi uygulan›r ve s›va içine gö-
mülür. Kap› ve pencere boflluklar›n›n oldu¤u bölgelerde ise
köfle noktalara diyagonal flekilde file fleritleri yerlefltirilir. 
1-2 gün kuruma süresinden sonra alt kat s›va bir sonraki ifl-
leme haz›rd›r.

4 Son kat s›va ifllemine alt kat s›van›n kurumas›ndan sonra
5 mm s›va kal›nl›¤› olacak flekilde devam edilir. ‹nce tekstür-
lü modern düz yüzeyler hedeflendi¤inde, Alsecco hafif s›va
ED1 kendini çektikten sonra süngerli mala ile dairesel
hareketlerle perdahlan›r ve düzgün hale getirilir.

1S›va bafllang›ç ve
köfle profillerinin
tesbiti

4Son kat dekoratif
s›van›n uygulanmas›

S›va Donat› filesinin
yerlefltirilmesi

2Alt kat s›van›n
uygulanmas›

3

7D › fl  C e p h e  Ü r ü n l e r i  –  U y g u l a m a
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Türk Ytong Sanayi A.fi.

Pendik 34899 ‹stanbul
Telefon 0216 396 66 00
Fax 0216 396 19 61
e-mail info@alseccosiva.com.tr
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