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Havalandırmalı veya havalandırmasız 
çatıların inşası doğruluk kriterlerine bağ-
lı değildir. Her iki tasarımın da planlama 
ve uygulama şartlarına göre doğru yön-
leri vardır.
Yapı malzemelerinin içine nem girmesi 
malzemeleri zayıflatabilir, değiştirebilir 
ve hatta tüm özelliklerinin ve fonksiyon-
larının tamamen ortadan kalkmasına se-
bep olabilir.
Yapı malzemelerinde çok fazla nem bu-
lunması onlara zarar verebilir ve temas 
eden tabaka ve malzemeler üzerinde 
olumsuz etki yaratabilir. Bu, yapısal kı-
sımlar ve ısı yalıtımı için de geçerlidir. Bu 
nedenle, nem girişi (örneğin buzun soğuk 
havalardaki set çekici etkisinden veya 
yapı malzemesindeki sızıntıdan veya ku-
surdan kaynaklanan, erimiş su) engellen-
melidir ve yapıya giren her çeşit nem 
yapıdan dışarı atılmalıdır.
kenet sistem/kepli Geçme sistem ile 
metal kaplamalar söz konusu ise tasarım 
önerileri özellikle önemlidir, çünkü ek 
önlem alınmayan  bağlantı teknikleri ile 
sadece yağmur geçirmez bir kaplama 
oluşturulabilir (özellikle karmaşık detay-
ların olduğu durumlarda).
Düz çatıların, özellikle de eğimi 15°’ye 
kadar olanların, drenaj özellikleri çok iyi 
değildir. Hatasız bir yapı ortaya çıkar-
mak için ek olarak uygun ve özellikle de 
güvenilir bir yapı elemanının kullanılması 
gerekmektedir.
Tasarım önerilerimiz, bu şartların yerine 
getirilmesini sağlamak amacıyla, tasa-
rımcılar ve inşasından sorumlu yetkililer 
için kaleme alınmıştır.
Bu tasarım önerilerinin sadece normal 
amaçları olan yapılar için geçerli oldu-
ğunun altını çizmek isteriz. (örneğin: ko-
nutlar ve ticari binalar) Diğer uygulama-
lar söz konusu olduğunda tasarımlar 
kontrol edilmelidir.
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TasaRım ÖneRİleRİ

HavalanDıRmalı ÇaTılaR

Genel:
1.  Çatı membranı ile tam mertek arası 

yalıtımı (yağmur geçirmeyen, nefes 
alan membran) havalandırmasız ça-
tılar için en uygun çözümdür.

2.  kimyasal ahşap koruması, sadece 
yağmur geçirmeyen ve nefes alan 
membran kaplamalı havalandırmasız 
çatı altyapılarında göz ardı edilebilir.

3.  Tasarımın difüzyona tanıdığı imkan 
ne kadar fazla ise, çatı kesitinin ön-
görülemeyen nemden etkilenmesi o 
kadar az olur ki, bu durum hiçbir za-
man göz ardı edilemez. 

4.  merteklerin altındaki hava geçirimsiz 
tabaka, tasarımın fonksiyonunu sür-
dürebilmesi için gereklidir, çünkü su 
buharından kaynaklanan yoğuşma-
nın yarattığı zararlı etkiyi engeller. ısı 
yalıtımı ve nemden koruma için, yerel 
yönetmelikler de izlenmelidir. 

5.  ayırıcı bir tabaka olmadan, ahşap 
kaplama kullanılarak yapılıyorsa, ek 
bir buharlaşma faktörü eklenmelidir, 
bu bütün tasarımın yararına olacaktır. 
Bu bağlamda, OsB veya kontrplak 
levhalar tavsiye edilmez. 

RHeınZınk kaplamaları ile yapılan ha-
valandırmalı çatılar, üç tabakadan olu-
şan iki kabuklu yapılardır:

Çatı eğimi
Özellikle  

tavsiye edilir
 

Tavsiye edilir
 

kabul edilir
Tavsiye  
edilmez

RHeınZınk-kepli Geçme sistem ≥ 3°
≥ 15°

1
1

2
2

/
4

4
/

Çift kenet sistem ≥ 3°
≥ 15°

1
1

2
2

2
4

3/4
/

klasik kenet sistem
   alçak bölgelerde
   Yüksek dağlık bölgelerde 

≥ 25°
≥ 35°

1
1

2
2

2/4
2/4

/
/

Avrupa’nın alçak bölgelerinde

Tablo 1: Binanın bulunduğu yerdeki iklim koşullarına göre havalandırmalı tasarım 
için tali kaplama, destek örtüler ve kenet sızdırmazlık bantları  

Tablo 1 ve 2 için açıklamalar:
1 Destek örtüsüz tali kaplama
2 Destek örtü
3 RHeınZınk – kenet sızdırmazlık bandına ek olarak, örtü  
 (örn: v 13 ya da muadili) 
4 su yalıtım örtüsü (örn: v 13 ya da muadili)

6.  su geçirmeyen, nefes alan membran-
ların kullanılması, özellikle yoğun kar 
yağışı alan bölgelerde, karın kayma-
sına ve geri yürüyen suya karşı ilave 
koruma sağlar.

7.  nefes alan membranlar, yapım aşa-
masında montaj örtüsü olarak da kul-
lanılabilirler.

Çatı kaplaması 

Yeterli boyutlarda havalandırma  

açıklığı sağlanmış havalandırma 
katmanı
ısı yalıtımı ve hava geçirmez tabaka  

(buhar kesici) içeren altyapı



TasaRım ÖneRİleRİ

HavalanDıRmasıZ ÇaTılaR

Genel:
1.  RHeınZınk kenet sistemle kaplana-

cak havalandırmasız çatılar için çok 
geniş bir tasarım yelpazesi vardır.

2.  kimyasal ahşap koruması, havalan-
dırmasız ahşap konstrüksiyonlar için 
gereklidir (konstrüksiyon ııı’e bakınız).

3.  ancak endüstriyel olarak önceden 
kurutulmuş ahşap (yapısal sert ahşap) 
kimyasal ahşap koruması kullanılma-
sını gereksiz kılar.

4.  Yapılar öngörülmemiş neme karşı 
hassastırlar. Yapıda nem oluşmasının 
önüne geçilmelidir.

5.  merteklerin altındaki hava geçirimsiz 
tabaka tasarımın fonksiyonunu sürdü-
rebilmesi için gereklidir, çünkü su bu-
harından kaynaklanan yoğuşmanın 
yarattığı zararlı etkiyi engeller. ısı ya-
lıtımı ve nemden koruma için yerel 
yönetmelikler de izlenmelidir.

6.  Buhar kesici olarak işlev gören hava 
geçirimsiz tabakanın boyutlandırma-
sında sd-değeri ≥ 100 m olarak ifade 
edilir. Bu değere uyulmazsa, nem 
kontrolü hesabı yapılması bir gerekli-
liktir.

RHeınZınk kaplamaları ile yapılan ha-
valandırmasız çatılar, iki tabakadan olu-
şan tek kabuklu yapılardır:

Avrupa’nın alçak bölgelerinde

7.  RHeınZınk kenet sistemle kaplanan 
havalandırmasız çatılar genellikle 
ayırıcı bir destek tabaka ile birlikte 
tasarlanırlar. Destek tabakalar hak-
kında Teknik Departman’dan bilgi 
alınabilir. Bu önlemler kayan kara ve 
geri yürüyen yağmura karşı ek koru-
ma sağlayan ve özellikle çok yoğun 
kar yağışına maruz kalan bölgelerde 
bu şekilde oluşan suyun drenajına 
imkan tanıyan bir yağmur geçirmez 
örtü oluştururlar. 

Çatı eğimi
Özellikle  

tavsiye edilir Tavsiye edilir kabul edilir
Tavsiye  
edilmez

RHeınZınk-kepli Geçme sistem ≥ 3°
≥ 15°

2
2

2
2

4
4

Çift kenet sistem ≥ 3°
≥ 15°

2
2

2
2

3/4
4

klasik kenet sistem 
   alçak bölgelerde
   Yüksek dağlık bölgelerde

≥ 25°
≥ 35°

2
2

2
2

4
4

Tablo 2: Binanın bulunduğu yerdeki iklim koşullarına göre, havalandırmasız çatılar için tali  
kaplamalar, destek örtüler ve kenet sızdırmazlık bantları

Tablolarda verilen seçenekler standart durumlar içindir. aşağıdakiler göz önünde bulunduruldu-
ğunda farklılaştırmaya gidilebilir:

Detay tasarımı 

Çatı geometrisi/arazi yapısı (penetrasyonlar) 

Bölgesel iklim koşulları (kar, buzlanma, nem, yağmur, rüzgar değerleri) 

Özel amaçlı binalar için çatı gereksinimleri (örn: hastaneler, yüzme havuzları vb.) 

mühendislik tasarımları, kullanılan yalıtım (hava basıncı değerine dikkat edilmeli)  

kontrplak tabakalarının, çatı yalıtım sistemlerinin ve diğer yüzeysel kaplamaların kuruma davra-
nışları sebebiyle, destek örtüleri her zaman kullanılmalıdır.

Destek örtüler, tropikal bölgelerde her zaman kullanılmalıdır.
kenet yüksekliği de 35 mm’ye çıkartılmalıdır (sağanak yağışlar sebebiyle). 
söz konusu ülkedeki geleneksel altyapı elemanlarına özellikle dikkat edilmelidir.

  su buharı basıncını eşitleyen çatı  
kaplaması

 Hava geçirimsiz buhar kesicili  
 altyapı
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1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

OsB ve kontrplak plakalar gibi  

yüzeysel malzemeler ile kaplanan 

altyapılar için buhar dengeleyici 

destek örtünün kullanımı tavsiye 

edilir.

Havalandırma boşluğunun yüksekliği 
için normal durum değerleri
Çatı eğimine göre havalandırma kesiti

1  nefes alan membranın sd-değeri hava geçirmez tabakanın sd-değerinden daha küçüktür.
2  RHeınZınk-Teknik Departmanı ile görüşülüp teyitleşilerek proje bazında farklılaştırmaya gidilebilir.
3  Test metodu eB 20 717’ye göre belirlenmiştir.

 1  RHeınZınk- kenet sistem  
çatı kaplaması

 2  ahşap kaplama 24/max. 160 mm, 
kimyasal ahşap koruması gerekli 
değildir.

 3  Çıta, kimyasal ahşap koruması  
gerekli değildir. Havalandırma boş-
luğunun yüksekliği için tabloya ba-
kınız.

 4  sd-değeri ≤ 0,2 m 1 (mümkünse)
 5 Tamamen izole edilmiş mertekler
 6  mertekler, kimyasal ahşap koruma 

gerekli değildir.
 7  Yaz sıcağına karşı koruma sağla-

mak için kontrplak levhalar (yalıtkan 
tabaka olarak kontrplak veya OsB)

 8  Buhar kesici işlevi gören hava  
geçirmez tabaka, Uv- geçirmez, 
merteğin uzunluğuna bağlı olarak 
sd-değeri 1 ≥ 2,0 m

 9 İç kaplama için destek latası 
  (ek yalıtım)
 10 İç kaplama

Çatı eğimi Havalandırma  
boşluğu serbest yüksekliği 2  

(minimum)

Yiv genişliği (net)

≥ 3° - ≤ 15°
> 15°

8 cm
4 cm

≥ 4 cm
≥ 3 cm

Önlemler 
Destek örtüleri ve kenet sızdırmazlık 
bantları ile ilgili önlemler için Tablo 1’e 
bakınız.

 3° ile 7° arasındaki çatı eğimleri  

için ek kenet sızdırmazlık bandı 
kullanılması tavsiye edilir.
 sert hava koşullarının yaşandığı  

bölgelerde (dağlık bölgeler vs.): 
Buz seti oluşması ve suyun geri 
yürümesi ihtimaline karşılık, çift kenet 
sistemde, bina dış duvar hizasından 
itibaren en az 2 m‘lik kısmında, 
kenet sızdırmazlık bantlarının 
kullanılması temel bir gerekliliktir.
 OsB, kontrplak gibi yüzeysel  

kaplamaların kullanılması halinde, 
buhar dengeleyici destek örtü 
kullanımı her zaman gereklidir.

ek önlemlerin belirlenmesi ve alınması 
tasarımcının veya işi yürütmekle görevli 
yetkililerin inisiyatifindedir.

Gürültünün azaltılması
Gürültü azaltma değeri: Rw: 48 dB  3

Bu “Tasarım Önerileri” Batı avrupa iklim 
koşulları için geliştirilmiştir. lütfen diğer 
iklim koşullarındaki ve diğer bölgelerde-
ki inşa koşul ve yöntemlerini danışarak 
öğreniniz.

mertek uzunluğu ≤ 10 m ≤ 15 m > 15 m

sd-değeri (μ·s) ≥ 2 m ≥ 5 m ≥ 10 m

TasaRım ÖneRİleRİ

HavalanDıRmalı meTal ÇaTı sİsTemleRİ



TasaRım ÖneRİleRİ

meTal ÇaTı sİsTemleRİ İÇİn HavalanDıRmalı ÇaTı TasaRımı

OsB ve kontrplak plakalar gibi  

yüzeysel malzemeler ile kaplanan 

altyapılar için buhar dengeleyici 

destek örtünün kullanımı tavsiye 

edilir.

1  RHeınZınk-Teknik Departmanı ile görüşülüp teyitleşilerek proje bazında farklılaştırmaya gidilebilir.

Çatı eğimi serbest havalandırma  
boşluğu yüksekliği  

(minimum)

Yiv genişliği (net)

≥ 3° - ≤ 15°
> 15°

8 cm
4 cm

≥ 4 cm
≥ 3 cm

mertek uzunluğu ≤ 10 m ≤ 15 m > 15 m

sd-değeri (μ·s) ≥ 2 m ≥ 5 m ≥ 10 m

 1 RHeınZınk-kenet sistem  
  çatı kaplaması
 2 Destek örtü
 3  ahşap kaplama 24/max. 160 mm, 

kimyasal ahşap koruması gerekli 
değildir veya uygun bir kontrplak 
kullanılabilir.

 4  Havalandırılmış boşluk, havalandır-
ma boşluğunun yüksekliği için tablo-
ya bakınız.

 5  İzolasyon, yükseklik yerel tavsiyele-
re veya standartlara göre belirlenir.

 6  mertekler, kimyasal ahşap koruma 
tavsiye edilir.

 7  Yaz sıcağına karşı koruma sağla-
mak için kontrplak levhalar (yalıtkan 
tabaka olarak kontrplak veya OsB)

 8  Buhar kesici işlevi gören hava geçir-
mez tabaka, Uv- geçirmez,  
merteğin uzunluğuna bağlı olarak 
sd-değeri 1 ≥ 2,0 m

 9 İç kaplama için destek latası  
  (ek yalıtım)
 10 İç kaplama

Önlemler
Destek örtülerin ve kenet sızdırmazlık 
bantlarının kullanımına ilişkin önlemlerle 
ilgili olarak lütfen Tablo 1’e bakınız.

 3° ile 7° arasındaki eğimlerde ek  

kenet sızdırmazlık bantları 
kullanılması tavsiye edilir.
 sert hava koşullarının yaşandığı  

bölgelerde (dağlık bölgeler vs.): 
 Çift kenet sistemde, bina dış duvar 
hizasından itibaren en az 2 m‘lik 
kısmında, kenet sızdırmazlık 
bantlarının kullanılması önemle 
tavsiye edilir. Böylece, buz seti 
oluşması ve suyun geri yürümesi 
durumlarında sızma önlenecektir.
 OsB, kontrplak gibi yüzeysel  

kaplamaların kullanılması halinde, 
buhar dengeleyici destek örtü 
kullanımı her zaman gereklidir.

ek önlemlerin belirlenmesi ve alınması ta-
sarımcının veya işi yürütmekle görevli yet-
kililerin inisiyatifindedir.

Bu “Tasarım Önerileri” Batı avrupa iklim 
koşulları için geliştirilmiştir. lütfen diğer 
iklim koşullarındaki ve diğer bölgelerde-
ki inşa koşul ve yöntemlerini danışarak 
öğreniniz.

Havalandırma boşluğu yüksekliği için 
normal değerler
Çatı eğimine göre havalandırmalı kesitler

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
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1
2
3
4
5
6
7
8
9

1  Test yöntemi en 20 717’ye göre belirlenmiştir.

1 RHeınZınk- kenet sistem  
 çatı kaplaması
2 Destek örtü 
3  ahşap kaplama 24/max. 160 mm, 

kimyasal ahşap koruması gerekli  
değildir veya uygun bir kontrplak 
kullanılabilir.

4  ısı yalıtımı, yüksekliği yerel tavsiyele-
re veya standartlara göre belirlenir.

5 mertekler, kimyasal ahşap korumalı
6  Yaz sıcağına karşı koruma sağlamak 

için kontrplak levhalar (yalıtkan ta-
baka olarak kontrplak veya OsB)

7  Buhar kesicili bir tabaka,  
Uv- geçirmez, sd-değeri ≥ 100 m 
veya hesaplanmış nem sertifikası

8 İç kaplama için destek çıtası  
 (ek yalıtım)
9 İç kaplama

Önlemler
Destek örtülerin ve kenet sızdırmazlık 
bantlarının kullanımına ilişkin önlemlerle 
ilgili olarak lütfen Tablo 2’ye bakınız.

 3° ile 7° arasındaki çatı eğimlerinde  

ek kenet sızdırmazlık bantları 
kullanılması tavsiye edilir.
 sert hava koşullarının yaşandığı  

bölgelerde (dağlık bölgeler vs.): 
Çift kenet sistemde, bina dış duvar 
hizasından itibaren en az 2 m‘lik 
kısmında, kenet sızdırmazlık 
bantlarının kullanılması önemle 
tavsiye edilir. 

Böylece, buz seti oluşması ve suyun geri 
yürümesi durumlarında sızma önlenecek-
tir. 

ek önlemlerin belirlenmesi ve alınması 
tasarımcının veya işi yürütmekle görevli 
yetkililerin inisiyatifindedir.

Gürültünün azaltılması
Gürültü azaltma değeri RW: 48 dB   1

Bu “Tasarım Önerileri” Batı avrupa iklim 
koşulları için geliştirilmiştir. lütfen diğer 
iklim koşullarındaki ve diğer bölgelerde-
ki inşa koşul ve yöntemlerini danışarak 
öğreniniz.

Not
Hava geçirimsiz tabakanın sd-değeri 
normal yaşam alanı sıcaklığına göre be-
lirlenmiştir. Özel amaçlı yapılar (yüzme 
havuzları, hastaneler vs.) için her zaman 
özel nem sertifikası gerekir.

TasaRım ÖneRİleRİ

DesTek ÖRTülü ve Tam meRTek aRası YalıTımlı HavalanDıRmasıZ ÇaTılaR



TasaRım ÖneRİleRİ

aşaĞıDakİ YalıTım malZemeleRİnİ İÇeRen HavalanDıRmasıZ meTal ÇaTı TasaRımı

cam yünü 

 Taşyünü – Prodach –   

Yalıtım sistemleri

Puren m yalıtım sistemi

1  RHeınZınk-kenet sistem çatı  
kaplama

2 Destek örtü
3  Puren m çatı yalıtımı (ürün bilgisi: 

Puren m, D-Obermarchtal)
4  Buhar kesici sd- değeri ≥ 100 m 

olmalıdır veya hesaplanmış nem 
sertifikası bulunmalıdır. 

5 Taşıyıcı sistem
  ahşap kaplama

Bjarnes krabban yapıştırıcı  
(sıcak hızlı tespit)

1  Bjarnes krabban yapıştırıcı ile bir-
likte  
RHeınZınk kenet sistem çatı 
kaplaması

2 Destek örtü
3 ezilmeyen cam yünü 
4  Buhar kesici sd- değeri ≥ 100 m 

olmalıdır veya hesaplanmış nem 
sertifikası bulunmalıdır.

5 Taşıyıcı sistem:
  Trapez sac
  Betonarme, düz yüzey
  ahşap kaplama

cam yünü

1  RHeınZınk- kenet sistem 
çatı kaplaması

2  enka-vent, colbond Geosynthe-
tics, Obernburg, almanya,  
PYe Pv 200 s5 polimer bitümlü  
su geçirmez kaplama

3 cam yünü panelleri
4/5 Destek yapı:
  Trapez sac profiller
   Dın 18202’ye uygun beto-

narme, düz yüzey ve bitümlü 
alt-kaplama

   Çivilenmiş, mafsal kaynaklı, G 
200 DD bitümlü tabakalı ah-
şap kaplama

Taşyünü – Prodach –  
İzolasyon sistemleri

1  RHeınZınk-kenet sistem çatı  
kaplama

2 Destek örtü
3/4  sd- değeri ≥ 100 m olan buhar 

kesici ile birlikte Prodach yalıtım 
elemanı

5 Taşıyıcı sistem:
  Trapez sac profiller
  Betonarme, düz yüzey 
  ahşap kaplama

Önlemler
Destek örtülerin ve kenet sızdırmazlık 
bantlarının kullanımına ilişkin önlemlerle 
ilgili olarak lütfen Tablo 2’ye bakınız.

 3° ile 7° arasındaki çatı eğimlerinde  

ek kenet sızdırmazlık bantları 
kullanılması tavsiye edilir.
 sert hava koşullarının yaşandığı  

bölgelerde(dağlık bölgeler vs.): 
Çift kenet sistemde, dış duvar 
hizasından itibaren en az 2 m‘lik 
kısmında, kenet sızdırmazlık 
bantlarının kullanılması önemle 
tavsiye edilir. 

Böylece, buz seti oluşması ve suyun geri 
yürümesi durumlarında sızma önlenecek-
tir. 

ek önlemlerin belirlenmesi ve alınması 
tasarımcının veya işi yürütmekle görevli 
yetkililerin inisiyatifindedir.

Bu “Tasarım Önerileri” Batı avrupa iklim 
koşulları için geliştirilmiştir. lütfen diğer 
iklim koşullarındaki ve diğer bölgelerde-
ki inşa koşul ve yöntemlerini danışarak 
öğreniniz.

Not
Hava geçirimsiz tabakanın sd-değeri 
normal yaşam alanı sıcaklığına göre be-
lirlenmiştir. Özel amaçlı yapılar (yüzme 
havuzları, hastaneler vs.) için her zaman 
özel nem sertifikası gerekir.
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Puren m çatı-yalıtım sistemi 

 krabban bağlayıcıları olan   

ezilmeyen cam yünü (sıcak  
hızlı tespit)
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