Egger Roofing Board
Hızlı, Kolay, Güvenli: Bu levha
ile zirveye çıkabilirsiniz.
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Çatı kaplamasının önemi

Çatı kaplamasının
önemi
Binada çok sayıda işlevi yerine getiren çatı
kaplaması ev inşaatında yük taşıma görevi de
görmektedir.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Çatı rijitliğini güçlendirir
Çatı iskeletini güçlendirir ve çatı üzerindeki dinamik yük
(rüzgar ve deprem) etkisini azaltır.

Ses yalıtımını iyileştirir
Hava kaynaklı sesleri ve darbe sesini (yağmur, dolu) azaltır
ve çatının altındaki yaşam alanının akustiğini iyileştirir.

Çatı kaynaklı ısı kaybını azaltır
Özellikle lamba-zıvana (ya da benzer) çatı panelleri veya
sızdırmazlık bantlı derzlere sahip düz kenarlı paneller (OSB,
kontrplak) kullanıldığında içerideki ısının korunmasına katkıda
bulunur.

Koruma
Nefes alma özelliğine sahip membranların çoğunun birkaç yıl sonra
çürüdüğü ve parçalandığı göz önüne alındığında, çatı kaplaması
yoğuşma, yağmur ve kardan kaynaklanan neme karşı ek koruma
sağlanabilmesi açısından önemlidir.

Sızdırmazlık
Böceklerin ve kemirgenlerin çatıdan içeri girmesini önlemek
için daha iyi sızdırmazlık sağlar.

Sağlamlık
Çatı pencerelerinin kolay montajı için sağlam bir destek oluşturur.

Güvenlik
Çalışanların mertek aralarından aşağı düşmesini engeller ve çatı
altında çalışan insanların yaralanmasına sebep olabilecek ağır
araç gereçlerin (örneğin çekiç) düşmesini önler.

EGGER, çatıda kusursuz bir korumanın sağlanması amacıyla yeni ve
ergonomik bir çatı kaplama levhası geliştirdi: EGGER Roofing Board.
Ek çatı işlemleri için son derece düzgün bir alt katman sağlayan
inovatif bir ürün. İlerleyen sayfalarda Roofing Board'un tüm faydalarını
öğrenmeye hazır olun.
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EGGER Roofing Board

EGGER Roofing Board
Kolay taşınır – Hızlı monte edilir
Sizin için en önemli avantajları: Kolay taşınması
ve uygulanması sayesinde daha güvenli ve
hızlı bir kurulum, böylece maliyet ve zamandan
tasarruf.
İnovasyon
• 2 mm genleşme boşluklu, binili ve lamba-zıvana profil sisteminden
oluşan benzersiz kombinasyon.
• “Katla kaydır” veya “tak kaydır” yöntemi sayesinde hızlı ve kolay
montaj.
• Levhanın kısa kenarındaki lamba-zıvana bağlantısı sayesinde,
desteksiz bağlantıyla sonsuz montaj imkanı.
• Mertekler arasındaki yükseklik farkları, sınırlı oranda dengelenebilir.

Maliyet ve zamandan tasarruf
•
•
•
•
•

Düz kenarlı OSB'ye kıyasla % 30'a kadar daha hızlı montaj.
Keresteye oranla 2 kat hızlı uygulama imkanı.
Daha az zahmet ve daha az tespitleme elemanı.
Binili sistem sayesinde yatay düzlemde ilaveten H-klips gerektirmez.
Sonsuz montaj, kesim firelerini en aza indirir.

Güvenlik
• EGGER OSB 3 levhasının yüksek yük taşıma kapasitesi ve rijitliğine
sahiptir.
• Yapısındaki neme dayanıklı tutkal sayesinde çatıda kullanıma uygundur.
• EN 12871 standardına göre 600 mm'lik mertek aralığında 100 kg'lık bir
insan ağırlığının yarattığı noktasal yüke karşı çok güvenli olduğu test
edilmiştir.
• Sabitleme tamamlanana kadar, levhaların monte edilen ikinci sırası
güvenle tutulur.

Kullanışlı
• Dar panel genişliği sayesinde çatıya güvenli tutunma ve taşıma.
• Ambalaj ağırlıkları hafif olduğundan, geçici olarak çatı
konstrüksiyonu üzerinde depolanabilir.
• Bir palet EGGER Roofing Board kullanılarak 130 m2 çatı alanı
kapatılabilir. (% 8 fire dahil edilerek hesaplanmıştır.)
• Yaklaşık olarak 12 kg'lık panel ağırlığı sayesinde tek kişi
tarafından yapılabilen verimli montaj imkanı.
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EGGER Roofing Board ilkeleri

EGGER Roofing Board
ilkeleri
EGGER Roofing Board hızlı,
güvenli ve ergonomik bir çatı
kaplama çözümüdür. Küçük
ebatlı EGGER OSB 3 levhaların
kenarlarında, levhaların sağlam
bir çatı alt döşemesi olarak
hızlı ve hassas doğrulukta
sonsuz montajına izin veren
özel bir profil sistemi mevcuttur.
Levhanın optimize edilmiş kenar
profillerinden faydalanılarak iki
farklı şekilde montaj yapılır.
a

a1 Üst üste binen bağlantı
b1

Uygulama talimatı

a2 Üst üste binen bağlantı

Kaydır
Kolay montaj için
ilk seçenek, levha
kenarının üst üste
binen bağlantısının
katlanması ve levhanın
hafifçe doğru pozisyona
kaydırılmasıdır. Kenar
profili sayesinde
2 mm'lik bir genleşme
boşluğu otomatik olarak
oluşur.

Dikey kesit

Tak & Kaydır
Tak

Kaydır

b2

b1

2 mm
genleşme boşlukları
Yatay kesit
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Zıvana

Katla & Kaydır
Katla

b

b2

Lamba

Lamba-zıvana derzinin
kısa levha kenarına
takılması ve ardından
levhanın aşağıya doğru
kaydırılması, ikinci
seçeneği oluşturur.
2 mm'lik bir genleşme
boşluğu burada da
otomatik olarak oluşur.

Çatı iskeletiyle ilgili genel tavsiyeler

Çatı iskeletiyle ilgili genel
tavsiyeler
1.
2.
3.
4.

Çatı kaplama malzemelerinin sorunsuzca monte
edilebilmesi için çatı iskeletinin kusursuz bir şekilde
hizalanmasını sağlayan ve çatı kaplama tabakasının
düzgünlüğünü garantileyen, fırınlanmış ve silinmiş kereste
kullanmanız tavsiye edilir. Yaş halde kullanılan mertekler,
çatı kaplamasının düz olmasını zorlaştıran, istenmeyen
bükülme ve eğriliklere neden olur. Bu nedenle, yaş haldeki
mertekler kullanılmamalıdır.
Mertekler, tam olarak 600 mm aralıklarla yerleştirilmeli ve
birbirlerine kusursuz bir paralellikte monte edilmelidir.
Merteklerin boyutları ve merkezden merkeze izin verilebilir
aralıkları, statik projeye göre belirlenmelidir.
Mertekler mahya aşığına sabitlenirken alın bağlantılı
olmalıdır. Merteklerin mahya aşığı seviyesinde zıt çatı
eğimlerinden yanlamasına bağlanması tavsiye edilmez.

Öneri
600 mm mertek aralığı, pek çok Doğu
Avrupa yapı standardıyla uyumlu
olup 2.400 × 600 mm EGGER Roofing
Board kullanıldığında, merteklerin üst
tarafına yerleştirilecek olan levhanın kısa
kenarlarında dikey bağlantıya olanak
tanır. Çalışma esnasında daha hızlı
ilerleme kaydedilebilmesi için 2.800 mm
panel boyutu sonsuz montaj imkanı
sağlar. Aşağıdaki grafiğe bakınız.

Çatı levhasının montajına devam etmeden önce saçak
ucundan başlayan tüm merteklerin yatay olarak kusursuz
bir şekilde hizalandığından emin olun. Uygulama sırasında
mertek başlıkları çatı çıkıntı seviyesini geçmemelidir.

600 mm aralık
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Uygulama

D1
B sırasının
devamı

Uygulama

A sırasının
devamı

A1

C1
C2
B1
B2

Mertekler arasında kendinden
destekli panel birleşimiyle yatay
yönde sonsuz montaj

A2

Bu montaj yöntemi, hem yeni yapılarda hem de eski çatı
konstrüksiyonlarının yenilenmesinde uygulanmak üzere
çok uygundur. Merteklerin arasındaki mesafenin değişiklik
göstermesi sorun teşkil etmez. 2.400 veya 2.800 mm'lik panel
ölçüleri sayesinde levhalar hızla ve kolayca monte edilebilir.
Kendinden destekli lamba-zıvana panel derzi, düzgün
bir yüzey ve çatı döşemesine sert, sağlam bir alt katman
oluşturmanız için yeterli rijitliği sağlar.

1. Tam boyutlu A1 levhayla saçağın herhangi bir köşesinden
başlayın. Panelin üst kısmındaki üst üste binen bağlantının
merteklere değil, size baktığından emin olun. Başka bir
şekilde ifade etmek gerekirse “this edge up” yazısı önde
kalmalıdır.
2. Levhayı, kısa kenarları merteklerle desteklenecek şekilde
yatay olarak yerleştirin. Aşağıdaki uzun kenarın mertek
üstlerine teğet olduğundan ve hizalı merteklere dik açılı
olduğundan emin olun. Uyarı: Levhaları asla dikey olarak
yerleştirmeyin (merteklere paralel olarak).

Üst üste binen bağlantının doğru yönde olduğundan
emin olun.

≥ 300 mm

3. Levhayı merteklere dikey yönde sabitleyin.
4.

A2 levhasını yerleştirin ve lamba-zıvana derzini sıkı bir
şekilde takarak az önce monte edilen levhayla birleştirin.

5. Kenarı birleştirildiğinde ikinci paneli merteklere sabitleyin.
6. Sıra tamamlanana kadar diğer panelleri eklemeye devam
edin.
7. Bir üst sırayı monte ederken, levha lamba-zıvana
derzlerinin en az 300 mm şaşırtmalı olarak (T bağlantı)
yerleştirildiğinden emin olun.
8. Eğer uzunluk en az 1,5 mertek açıklığının kaplanmasına
olanak verirse, A sırasının sonundaki kesilen parçalar,
bir sonraki B sırasının diğer kenarında başlama levhası
olarak kullanılabilir.
9. Levhanın kısa kenarlarının mertek üzerinde denk gelmesi
zorunlu değildir. Lamba-zıvana profili sayesinde mertekler
arasında uygulama mümkündür.
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T bağlantı aralıklarının en az 300 mm olduğundan
emin olun.

Çatıdan rüzgarın, yoğuşma
sonucu oluşan suyun veya
yağmur suyunun girmesini
engellemek için panellerin ek
yerlerine güçlü ve kendinden
yapışkanlı, UV dirençli EGGER
Tape’i uygulamanızı öneririz.

Tespitleme tavsiyeleri
EGGER Roofing Board için aşağıdaki tespitleme elemanlarının kullanılmasını tavsiye ediyoruz:
Tespitleme elemanı tipi

Tespitleme elemanı boyutu

Havşa başlı ahşap vidaları

4,0 × 45 mm

Ankraj vidaları

3,0 × 50 mm

Havalı zımba tabancası zımbaları

1,53 × 11 × 50 mm

Lütfen aşağıdaki aralık mesafelerine uyunuz:
Maksimum tespitleme elemanı aralığı

Minimum tespitleme elemanı aralığı levhanın kenarından

Kenardaki merkezler
(panel çerçevesinde)

Ara destek merkezleri

Levhanın kenarından
mesafe

Levhanın köşesinden
mesafe

Çiviler ve
vidalar

150 mm

300 mm

9 mm

25 mm

Zımba teli

75 mm

150 mm

20 mm

25 mm

9 mm
25 mm

≤ 150 mm
≤ 300 mm

≤ 300 mm

Çivi ve vidalar için aralık mesafeleri.

EGGER Tape
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Kar yükü kapasitesi

Kar yükü kapasitesi
Yapının bulunduğu bölgeye özgü kar yükü koşullarına
bağlı olarak, EGGER Roofing Board panellerinin kalınlığı
çeşitli etken faktörlere göre seçilmelidir.
EGGER Roofing Board panellerinin bitüm esaslı çatı kaplama malzemesi altında kullanımı için
aralık ve kar yüküne bağlı olarak aşağıdaki panel kalınlığını öneriyoruz:

Kar yükü (kN/m²), Sg
Aralık

Çatı eğimi
0,80

1,20

1,80

2,40

3,20

4,00

0,56 m

25° - 65°
0° - 25°

12 mm
12 mm

12 mm
12 mm

12 mm
15 mm

15 mm
15 mm

15 mm
18 mm

15 mm
18 mm

0,60 m

25° - 65°
0° - 25°

12 mm
12 mm

12 mm
12 mm

12 mm
15 mm

15 mm
15 mm

15 mm
18 mm

18 mm
22 mm

0,70 m

25° - 65°
0° - 25°

12 mm
15 mm

15 mm
15 mm

15 mm
18 mm

18 mm
18 mm

18 mm
22 mm

22 mm
22 mm

0,80 m

25° - 65°
0° - 25°

12 mm
15 mm

15 mm
18 mm

18 mm
22 mm

22 mm
22 mm

22 mm
25 mm

22 mm
25 mm

Hesaplar, EN 1995-1-1’e (Eurocode 5) uygundur; çift mesafe; merteklerde tüm kısa kenarlar; hizmet
sınıfı 2; orta vadeli yük süresi sınıfı; karakteristik yük kombinasyonu; l/150 (sapma sınırı); S=Sg*m;
m=0,7 (25° - 65° çatı eğimi için); m=1,0 (0° - 25° çatı eğimi için); kmod=0,6; γM=1,2; kdef=2,25;
ψ=0,2; 0,25 kN/m² (Roofing Board ve bitüm esaslı çatı kaplama malzemesi için sabit yük)
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Çatı sistemleri

Çatı sistemleri
Havalandırmalı-eğimli çatı olarak iki tür çatı
sistemi öneriyoruz.
İlk önerimiz, EGGER Roofing Board üzerine uygulanan havalandırmalı bitümlü çatı döşemesine
sahip, buhar geçirgen sıcak çatı konstrüksiyonundan oluşmaktadır. Çok sağlam bir konstrüksiyona
sahip olan bu sistemde yoğuşma oluşmaz. İkinci

önerimizi, havalandırmalı metal profil kaplamalı,
buhar geçirimsiz sıcak bir çatı konstrüksiyonu oluşturmaktadır. Geleneksel konstrüksiyonlarla uyumlu
olan bu sistem, yenileme çalışmalarının dışarıdan
yapılabilmesine izin vermektedir.

Çatı konstrüksiyonunun
uygulanması (içten dışa)

EGGER Roofing Board üzerine
uygulanan, havalandırmalı
bitümlü çatı döşemesine sahip,
buhar geçirgen sıcak çatı
konstrüksiyonu

Havalandırmalı metal profil
kaplamalı, buhar geçirimsiz sıcak
çatı konstrüksiyonu

A

Alçı panel

12,5 mm

12,5 mm

B

EGGER Tape
ile hava geçirmez yalıtımlı derzlere
sahip EGGER OSB 3

15 mm

15 mm

C

Buhar bariyeri sd

–

5 – 10 m

D

Cam yünü ≥ 11 kg/m³
Taş yünü ≥ 30 kg/m³
Selüloz yalıtımı ≥ 50 kg/m³
mertekler arasında

min. 200 mm

min. 200 mm

E

Mertekler

statik projeye göre kesit

statik projeye göre kesit

F

EGGER Roofing Board

–

12 mm

G

Difüzyona açık çatı membranı
(buhar geçirgen)

evet

evet

H

Kontra çatı lataları

40 × 60 mm

40 × 60 mm

I

Çatı lataları

–

40 × 60 mm

J

EGGER Roofing Board

12 mm

–

K

Bitümlü membran

evet

–

Bitüm esaslı çatı kaplaması

evet

–

Soğuk şekillendirilmiş
metal kaplama

–

evet

L

·	Merteklerin arasındaki mesafenin maksimum 600 mm olmasını tavsiye ediyoruz.
Bu aralık ile EGGER Roofing Board, nokta yükü ve insan ağırlığı testlerini başarıyla geçmiştir.
·	Buhar bariyerinin sd-değeri hesaplanarak kontrol edilmelidir.
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EGGER Roofing Board üzerine uygulanan
havalandırmalı bitümlü çatı döşemesine sahip,
buhar geçirgen sıcak çatı konstrüksiyonu

a
b
j

k

e

l

g
h

i
d

Havalandırmalı metal profil kaplamalı, buhar
geçirimsiz sıcak çatı konstrüksiyonu

a
b
c
e

l

f

i

g

h

d

→

Etkili hava ve rüzgar sızdırmazlığının elde
edilebilmesi için tüm panel birleşme yerlerinin veya açıklıkların, duvar kaplaması içinden ve çatı levhası dışından EGGER Tape ile
yalıtılmasını şiddetle öneriyoruz.
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Elleçleme

Elleçleme
Depolama koşulları
Elleçlemenin sorunsuz olabilmesi için malzemenin
doğru depolanması ve taşınırken koruyucu
önemlerin alınması gerekir. Aşağıda belirtilen
temel ilkeler dikkate alınmalıdır:
• EGGER Roofing Board kuru bir yerde, birkaç adet
düz kereste parçası üzerinde depolanmalıdır.
Aralık genişliği 80 cm'den daha fazla olmamalıdır
ve düz kereste parçaları aynı yükseklikte
olmalıdır.
• Çok sayıda paletin üst üste istiflenecek olması
durumunda, palet ayaklarının aynı hizada olması
gerekir.

• Güvenli palet istifleme için genel kural: H
(istifleme yüksekliği) / W (palet genişliği)
oranı ≤ 6:1. Lütfen dikey istifleme için izin
verilebilir maksimum palet sayısını aşağıdaki
tablodan bulunuz (stok programı**).
• Palet üzerinde basınç deformasyonunu önlemek
için çelik bantların derhal sökülmesi gerekir.
• Dışarıda depolandığında, zeminle arasında
boşluk bulunmasını sağlayın ve ahşap lataların
üzerindeki levhaları, etrafında hava dolaşımı
olacak şekilde su geçirmez brandayla örtün.
• Ahşabın ortamdaki neme alışmasının
sağlanabilmesi için levhaların kullanılmadan
önce 48 saatlik bir iklimlendirme sürecinden
geçirilmesi gereklidir.

Branda

80 cm

EGGER Roofing Board stok programı
Panel boyutu
Uzunluk × Genişlik ×
Kalınlık *

Ağırlık / levha

2.800 × 600 × 12 mm

12,1 kg

1,68 m²

84 adet

2.400 × 600 × 12 mm

10,4 kg

1,44 m²

2.400 × 600 × 15 mm

13 kg

2.400 × 600 × 18 mm

15,6 kg

m3 / palet

Maksimum
palet sayısı**

141,12 m²

1,69 m3

3

84 adet

120,96 m²

1,45 m3

3

1,44 m²

68 adet

97,92 m²

1,47 m3

3

1,44 m²

56 adet

80,64 m²

1,45 m3

3

Kaplanan alan / Levha sayısı / Kaplanan alan /
levha
palet
palet

* Levhanın ölçüleri 2 mm genleşme boşluğu içerir.
** Dikey istifleme için izin verilebilir maksimum palet sayısı
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Servis

Servis
•	Online teknik bilgi portalı
www.egger.com/buildingproducts
•	Satış ve montajı takiben ihtiyaca yönelik
destek ve profesyonel tavsiye
• Teknik saha desteği
•	Tam kapsamlı planlama ve ürün
dokümantasyonu
• Ticari fuarlara katılım
• Meslek kuruluşları çalışmaları
• Teknik eğitim
• Fabrika ziyaretleri

EGGER Roofing Board ile ilgili tüm bilgiler, avantajlar
ve uygulama videosu, www.egger.com/roofingboard
adresinde yer almaktadır.
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www.egger.com/roofingboard
t +90 262 751 3600 · f +90 262 751 3615 · info-tr@egger.com

Daha fazla bilgi edinmek ister misiniz?
Ayrıntılı bilgi için burayı taramanız yeterli.

SC EGGER Romania SRL

EGGER Building Products GmbH

EGGER Orman Ürünleri A.Ş.

Str. Austriei

Weiberndorf 20

GEPOSB 12. Cadde No:12

725400 Rădauti,

6380 St. Johann in Tirol

41400 Gebze / Kocaeli

jud. Suceava

Avusturya

Türkiye
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Teknik değişiklikler yapma hakkımız saklıdır. Şirketimiz, baskı hataları, teknik özellik hataları ve yanlışlar nedeniyle sorumlu tutulamaz.

Romanya

