
 

 

YÜZER SİSTEM PARKE UYGULAMA VE DEPOLAMA TEKNİK BİLGİLERİ 

 

ZEMİN 

 Parke döşenecek mekanların zemin şapı en az 250-300 dozajda olmalıdır. 

 Şapın kalınlığı min. 5cm olmalıdır. 

 Şapın yüzeyi perdah mala veya pervane ile bitirilecek şekilde düz olmalıdır. 

 Bitmiş şapın kot farklılıkları 250cm mesafede +/- 4mm’ i geçmemelidir.(Şap, yukarıdaki kot farkı kriterlerine uymadığı 

takdirde HENKEL Thomsit DD veya UZIN NC 145 tesviye şapı ile düzeltilecektir.) 

 Uygulama yapılacak şapın rutubeti %3,7CM’ yi geçmemelidir. Bu rutubet oranı, sıcaklığı 20
o
C ve ortam rutubeti 

yaklaşık %60 RH’ ı aşmayan bir ortamda ölçülmelidir.  

 Zemin rutubeti ölçme işlemi GANN HYDROMETTE HB 30 dijital ölçme aleti ile yapılılyorsa ekranda ölçülen değer 60 

ve altı değerler olmalıdır. 

 Döşeme yapılacak mekanların sıcaklığı 18
o
C’ nin altında olmamalı, ortam rutubeti ise %25RH’ ı geçmemelidir. Tüm 

kapı ve pencereleri takılmış olmalıdır. Bu rutubet ve sıcaklık şartları parke döşendikten sonrada devam ettirilmelidir. 

 Tüm kalorifer, su, yangın tesisatlarının (var ise) tamamlanmış ve tüm testlerinin bitirilmiş olması gerekmektedir. 

 Parke uygulama işlemi inşaatın son kalemlerinden biri olmalıdır. Tüm kaba iş, tamir, alçı, kartonpiyer, zımpara, 

macun ve ilk kat boya işlemleri bitmiş olmalıdır. 

UYGULAMA ALT MALZEMELER: 

 Döşenecek parkeler mekana 48 saat önceden sevk edilip, ortam rutubetine ve ısısına alıştırılmalıdır. (Uygulama 

anına kadar parke paketlerinin naylonlarının yırtılmamış olması gerekmektedir). 

 Zemin süpürülerek toz ve inşaat kalıntılarından arındırılacaktır. 

PARKE DÖŞEME: 

 Parke döşeme yönünü saptamak için 3 kriter vardır. 

 Işığın (pencere) yönüne doğru döşenir. 

 Dar ve uzun odalarda estetik açıdan uzun kenara paralel döşeme tercih edilir. 

 Uzun tarafı 12mt’ yi aşan mekanlarda ise parke kesinlikle uzun kenara paralel döşenmelidir. 

 Uygulama öncesi zeminden gelebilecek rutubeti önlemek amaçlı öncelikle şap üzerine Polietilen Naylon serilmeli, 

serilen naylon süpürgelik yüksekliğini aşmayacak şekilde tüm kenar duvarlarada dönülmelidir.  

 Daha sonra ise konforu artırmak amaçlı 0,5mm Kalınlığında Şilte parke uygulamadan önce serilmelidir. Mümkünse 

kendinden naylonlu şilte kullanılmalıdır. En önemli konu tüm ek yerlerinin bant ile birbirine tutturulmasıdır. 

 Tutkal olarak HENKEL Thomsit P-640 tutkal kullanılacaktır. 

 Yüzer sistem uygulamasında 1 tüp P640 tutkal ile yaklaşık 9-10m² parke döşenebilmektedir. 

 2 kişiden oluşan 1 ekip 1 günde yaklaşık 100m
2
 yüzer sistem parke döşeyebilmektedir.  

UYGULAMA ve SONRASI İLE İLGİLİ GENEL KURALLAR: 

 Parke döşeme işlemi bittikten sonra en az 24 saat üzeri örtülmemelidir. Bu işlem tutkalın daha sağlıklı kurumasını 

sağlıyacaktır. 

 Parke örtme işlemi kesinlikle naylon gibi hava geçirmeyen malzemelerle yapılmayacaktır. Kalın oluklu mukavva, 

örtme işlemi için idealdir. 

 Mukavva kartonlar birbirlerine kağıt esaslı bantlarla yapılacaktır.(pvc esaslı bantlar yanlışlıkla parkeye yapıştığı 

takdirde iz bırakmaktadırlar). 

 Mobilya tefrişi parke döşendikten en az 72 saat sonra yapılmalıdır. 

 

DEPOLAMA: 

 Parke depolanacak mekanın, kuru, dış etkenlere kapalı, en az 10
o
C ve en çok 30

o
C olması gerekmektedir. 


