
Rutubetli Bodrum Kat Duvarlarında
“ISO-DRAIN 8-FİLELİ” Uygulaması

Bodrum katlarda içeriye su girmemesi için mutlaka bina dışında önlem alınmalı ve  bodrum kat du-
varlarına su yalıtımı yapılmalıdır. Ancak dıştan yalıtım yapılmamışsa, veya yalıtım bir şekilde hasar 
görmüş ve görevini yapamıyorsa, duvarlardan içeri sızan su için dışardan bir müdahale de 
yapılamıyorsa o zaman içten önlem almak gerekir.

ISO-DRAIN 8 - Fileli drenaj levhası rutubetli bodrum duvarları üzerine tespit edilir ve  8 mm. 
yüksekliğindeki kabarcıklarıyla duvar ve iç mekan arasında havalanabilen bir ara boşluk yaratır. 
Üzerine kaynaklanmış sıva taşıyıcı file üzerine, sıva çok sağlam bir şekilde yapışır. Alçıpan levhalar 
da kolaylıkla bu fileli yüzeye yapıştırılabilir.

ISO-DRAIN 8 – Fileli levha suyun içeri girmesini önlemez, suyun uzaklaştırılmasına yardımcı olur.  
Duvarın en alt kotunda duvardan sızan suyu toplayan kanallar oluşturarak, suyu bir toplama çukuruna 
yönlendirmek ve pompayla dışarı atmak gerekir.

Zeminden de su gelmesi durumunda zemine önce bir eğim betonu dökülerek, üzerine ISO-DRAIN 8 
diagonal kabarcıklı drenaj levhaları ( filesiz ) serilir ve aşağıdan yükselen sular eğim vasıtasıyla yine 
drenaj kanallarına yönlendirilir. Duvarda uygulanan fileli levha zemindeki levhanın altına kıvrılarak 
izolasyonda bütünlük sağlanır. Daha sonra zemine şap dökülür ve  zemin kaplaması yapılır.

Montaj: 
2 m. genişliğinde ve 10 m.uzunluğundaki malzeme, düşey levhalar halinde duvara 30 cm. aralıkla, 
dübeller yardımıyla tespit edilir. Yapısı şeffaf olduğu için dübelleme sırasında duvar yüzeyi gözükür. 
Daha sonra üzerine 2 aşamada kireç katkılı sıva veya rutubete dayanıklı alçı levha uygulaması yapılır. 
Böylece tüm yüzeyde, kesinlikle suyu geçirmeyen bir yalıtım sağlanmış olur. 

PVC bitiş profilleri:
Levhaların montajından önce, eğer duvardan su gelmiyor, sadece rutubet oluşuyorsa hem zemin, 
hem de tavan kotuna delikli PVC bitiş profilleri tespit edilir.  Daha sonra levhalar bu iki profil arasına 
duvara vidalanır. Delikli profiller, levha arkasında hava sirkülasyonu oluşturarak sıcak mevsimlerde 
rutubetli duvarın kurumasını sağlar. Ayrıca sıva için de mastar görevini görür.

Eğer duvardan su akıyorsa veya zemine de drenaj levhası yerleştirilmişse PVC bitiş profili sadece 
tavan kotunda uygulanır.
 
Levhaların eklenmesi:
Ruloların bir kenarında, 20 cm.lik bölümde sıva taşıyıcı file yoktur. İki levha bu bölümde, fileli levha 
üste gelecek şekilde bindirilir ve dübel ile duvara tespit edilir.
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