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MEGARON ÇATI TEKNOLOJILERI ÇATI INŞASI ŞARTNAMESI

1- KAPSAM
Megaron V-4 kiremit kullanılarak çatı inşası kurallarına ilişkin esasları kapsar.

2- MALZEME TANIMLARI
Megaron V-4 Kiremit:
Megaron V-4 modeli, 33 cm x 42 cm boyutunda, sızdırmazlık ve dona karşı garantili, gövdesi doğal 
pigmentler ile renklendirilmiş, çift katmanlı yüzey kaplamasına sahip, agrega esaslı hammadde kullanılarak 
üretilen, 1 m2 çatı alanında 10 adet kullanılan, boyut kararlılığına sahip, agrega esaslı beton kiremittir.
 
Megaron Mahya Kiremidi:
Dar eni 20 cm, geniş eni 23 cm x 40 cm boyutunda, sızdırmazlık ve dona karşı garantili, 1 metre mahya 
hattında ortalama 3 adet kullanılan, dar kenarında tespit deliği bulunan, agrega esaslı beton mahya 
kiremididir.

Megaron V Havalandırma Kiremidi:
Megaron V-4 kiremidi ile uyumlu, 33 x 42 cm boyutunda, kiremit altının havalanmasını sağlamak için 
üzerinde hava boşluğu bulunan, agrega esaslı beton havalandırma kiremididir.

Yan Saçak Kiremidi:
Megaron V-4 kiremidi ile uyumlu, çatının yan saçak detayı ve güvercinlik alın kaplama bölümlerinde bitiş 
detayı olarak kullanabilen, agrega esaslı beton yan saçak kiremididir.

Çatıser Plus YP Su Yalıtım Örtüsü:
TS EN 13859-1’e göre su sızdırmazlık sınıfı W1, su buharı geçirgenliği (Sd değeri) maksimum 0,04 m, 195 
gr/m2 ağırlıkta, B2 yangın sınıfına ait, çift montaj bantlı, difüzyona açık su yalıtım örtüsüdür.

Buhar Bariyeri:
Çatıda OSB üzeri buhar dengeleyici olarak kullanılan, su buharı geçirgenliği (Sd değeri) 2 m, 140 gr/m2 
ağırlıkta, B2 yangın sınıfına ait, çatı altında oluşan buharın dışarıya kontollü tahliyesini sağlayan, buhar 
dengeleyici örtüdür.

Izoçatı Mineral Yün Isı Yalıtım Levhası:
TS EN 13162 standardına uygun, 0,035 W/mK ısı iletim değerine sahip,  120 x 60 cm boyutunda, tozuma 
yapmayan, A1 yangın sınıfına ait, ısı yalıtım levhasıdır. 

Mahyaser Plus Kuru Mahya Montaj Bandı:
28 cm genişliğinde, üst yüzeyi alüminyum, orta şeridi tekstil ile güçlendirilmiş, kullanılacak kiremit profiline 
uyum sağlayan ondüleli kanatlara sahip, ısı ve UV ışınlarından etkilenmeyen, kendinden yapışkanlı, kuru 
mahya havalandırma ve sızdırmazlık bandıdır.
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Mahya Kiremidi Tespit Elemanı:
Mahya kiremitlerinin mahya çıtasına sabitlenmesi suretiyle montajına yarayan, mahya kiremidi tespit 
elemanıdır.

Mahya Taşıma Elemanı:
Mahya çıtasının mahya hattına istenen doğrultu ve kodda montajı için gerekli, 5 x 5 cm mahya çıtasına 
uygun başlıklı mahya taşıma profilidir.

Bacafleks Baca ve Duvar Dibi Yalıtım Bandı:
Baca ve duvar dibi yalıtımında kullanılan, kiremit şeklini alan esnek yapıya sahip, üst yüzeyi vulkanize 
termoplastik, metal file donatılı, alt yüzeyi kendinden yapışkanlı, UV ve ısı dayanımı olan baca ve duvar dibi 
yalıtım bandıdır.

Baskı Çıtası:
Korozyon ve UV ışınlarına dayanıklı, boyalı, baca ve duvar dibi bandının zaman içinde sıva yüzeyinden 
açılmasını önleyerek su sızdırmazlığını sağlayan, baskı çıtasıdır.

Baskı Çıtası Dübelli Vidası:
Baskı çıtasının sıva yüzeyine tespitine yarayan dübeli ile birlikte tespit edilebilen paslanmaz vida ve plastik 
dübeldir.

Çatıfix Mastik:
Macun tabancası ile uygulama yapılabilen, korozyon ve UV ışınlarına dayanıklı, baskı çıtası ile sıva yüzeyi 
arasında kalan bölgede su sızdırmazlığı sağlayan mastik dolgu malzemesidir.

Dereser PVC Vadi Dere Su Yalıtım Oluğu:
Suyun akışını yönlendirmek için üzerinde su setleri ve kiremit kesim çizgileri olan, 50 cm genişliğinde, 
UV ışınlarına ve düşük sıcaklıklara dayanıklı, yırtılma direncine sahip, vadiye vida kanalından vidalar ile 
mekanik olarak sabitlenebilen, vadi dere su yalıtım malzemesidir.

Saçak Havalandırma Tarağı:
Saçak sırasındaki kiremitlerin altına tespit edilen, kuş, yaprak v.b. cisimlerin kiremidin altına girmesini önleyen, 
PVC’den imal edilmiş, saçaktan kiremit altına hava akışını destekleyen saçak havalandırma elemanıdır.

Çatı Penceresi:
Altında yaşam mekanı olan eğimli çatılarda, çatı yüzeyine montaj yapılarak kullanılan, su sızıntılarını önlemek 
için özel conta sistemine sahip, kiremitlere uyumlu eteklikli, çatı penceresidir.

PVC Yağmur Oluğu:
Elastik yapılı, modüler parçalardan oluşan, detay aksesuarları ile birlikte uyumlu PVC yağmur oluğudur.
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PVC Yağmur Iniş Borusu:
Duvara, tespit kelepçeleri ile dübelli vida ile sabitlenen, detay aksesuarları ile uyumlu yağmur iniş borusudur.

3-UYGULAMA ESASLARI
Uygulama, Ek.A’da teknik çizimi verilen, Megaron Mineral Yün Yalıtım Sistemi detayları esas alınarak yapılır.

Çelik veya Ahşap Çatı Konstrüksiyon Üzerine OSB 3 Kaplanması:
En az 11 ideal 15 mm kalınlığındaki OSB 3 levhalar 3,5 x 35 mm’lik barkof uçlu vida ile daha önce 61 cm ara 
ile yapılmış kutu profil ara aşıklarına vidalanmak suretiyle tespit edilir. OSB 3 montajında 1 m2’ye en az 4 adet 
vida kullanılır ve OSB levhalar arasında 3 mm genleşme boşluğu bırakılır.

OSB 3 Üstüne Buhar Bariyeri Serilmesi:
Buhar Bariyeri saçaktan başlanarak ve 15 cm bini payına dikkat edilerek OSB üstüne serilir, gerekirse zımba ile 
OSB 3 üstüne sabitlenir.

PVC Yağmur Oluğu Montajı:
Saçaklarda metal mertek kollu kelepçe kullanılır. Bu kelepçeler 50 – 70 cm ara ile OSB 3 üzerine vida ile 
sabitlenir. Bu sabitleme yapılırken çift kılavuz ipi kullanılarak 10 metrede 2-3 cm eğim verilir.

Kelepçeler monte edildikten sonra içine yerleştirilen oluk, kelepçe sabitleme parçaları içeri istikamette bükülerek 
sabitlenir.

Oluklar çatı saçak şekillerine uygun olarak kelepçelere yerleştirildikten sonra projeye uygun olarak önce köşe 
birleşim aparatları ile birleştirilir ve iniş adaptörleri monte edilerek iniş borularının takılmasına hazır duruma 
getirilir.

Isı ve Su Yalıtımı Yapılması:
4,5 x 6,5 cm dikey çıtalar saçak hattına dik kesecek şekilde her 60 cm’de bir, OSB’ye sabitlenerek uygulanır. 
Uygulanmış olan dikey çıtalarının aralarına İzoçatı Mineral Yün ısı yalıtım plakaları boşluk bırakmadan döşenir. 

Bu uygulamanın ardından su yalıtım örtüsü torbalama yapılarak, dikey çıtalar ve ısı yalıtım plakaları üzerine 
saçaktan başlayarak ve 10-15 cm bini payına dikkat edilerek uygulanır. Çatı eğiminin az olduğu yerlerde su 
yalıtım örtüsü bini payı arttırılmalıdır. Ardından, saçak hattına paralel olarak 3x5 cm ebatlarında kiremit montaj 
çıtaları sistem çıtalarının üzerine sabitlenir. Kiremit montaj çıtalarının sabitleme yerleri belirlenirken kullanılan 
kiremidin gerektirdiği çıta aralığına dikkat edilir. Megaron V-4 kiremit için kiremit çıtası aralığı; saçak ile ikinci 
çıta: 30 cm, diğer çıtalar 34 cm’dir. 

Saçak Havalandırma Elemanı Montajı:
Saçak havalandırma elemanı, saçağa paralel olarak, ilk kiremit çıtası üzerine çivi veya vida kullanılarak tespit 
edilir. Saçak havalandırma elemanı son kiremidin yükseltilmesi için gerekli ölçüdedir. 
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Kiremit Döşenmesi:
Kiremit saçağın solundan başlayarak ve tırnakları kiremit çıtasına oturacak şekilde çıta üzerine vida ile 
sabitlenir. Yatay bir sıra kiremidin montajı tamamlandığında, bir üst sıraya geçilir ve kiremit montajı karşıdan 
bakıldığında sağdan sola olarak devam eder. Saçak hattına paralel 3 dizi kiremit vida ile çıtalara sabitlenir, 
diğer kiremitler düşeyde her 3 sırada bir çıtalara sabitlenir. Kiremit döşenmesi esnasında, her 10 m2’ye 1 
adet havalandırma kiremidi konulur.

Vadi dere, güvercinlik kenarları, çatı penceresi kenarları, mahya hattı ve baca, duvar dibi kenarlarında 
kiremit fazlalıkları spiral yardımıyla düzgün bir şekilde kesilerek yerleştirilir.
 
Mahyaser Plus Kuru Mahya Sistemi Yapılması:
5x5 cm mahya çıtasının mahya hattına istenen doğrultuda ve kodda montajı için, 50 cm ara ile mahya 
taşıma elemanı uygulanır. Mahya taşıma elemanı uygulaması tüm mahya hattında tamamlandığında, 
5x5 cm mahya çıtası, istenilen doğrultu ve kodda olduğu kontrol edilerek mahya taşıma elemanlarının 
başlıklarının oluşturduğu yatağa yerleştirilir ve çivi veya vida ile yerine sabitlenir.

Mahyaser Plus bandı mahya hattının ölçüsü alınarak gerekli boyuta kesilir. Bant, mahya çıtasına ortalanır ve 
zımbalanır. Mahya montaj bandının kanatları kiremitler üzerine yapıştırılmadan önce yapıştırılacak kiremit 
yüzeyinin nemden ve tozdan arındırılması gerekmektedir. Bandın üzerine bastırılarak kil kiremidin şeklinin 
alması sağlanır.

Mahyaser Plus uygulamasını takiben mahya kiremitleri, mahya kiremit tespit elemanı kullanılarak mahya 
çıtası üzerine vida ile sabitlenir.

Vadi Dere Yapılması:
Çatıda, vadi dere hattının her iki yanına, dere hattına paralel 3x5 cm ölçülerinde ahşap çıtalar çakılır. 
Dereser vadi dere su yalıtım oluğunun çivi kanalları vadi dere hattında çıtaların üstüne gelecek şekilde,  
arasına serilir ve mekanik sabitleme yapılır. Yağmur suyunun tahliyesi için, vadi dere-saçak birleşiminde 
Dereser, yağmur deresi içine girecek şekilde kesilmeli ve montaj edilmelidir.

Baca-Duvar Dibi Su Yalıtım Detayı Yapılması:
Kiremit ile duvar ve baca birleşimleri, Bacafleks baca-duvar dibi bandı, baskı çıtası, dübelli vida ve Çatıfix 
mastik kullanılarak yalıtılır. Uygulamaya başlamadan önce kiremit ve duvar yüzeylerinin tozdan ve nemden 
arınması sağlanır. Yalıtım yapılacak duvar veya baca yüzeyinin genişliği ölçülerek ve duvar dönüşlerinde 
ve bir parçanın bitip diğer parçanın başladığı yerlerde 15 cm bini payı hesaba katılarak baca-duvar bandı 
istenilen ölçüye kesilir. Duvar dibi uygulamalarında bandın yarısı duvar yüzeyine yarısı kiremit üstüne gelecek 
şekilde yapıştırma yapılır. Baca dibi uygulamalarında bacanın yüksekteki kısmında, Bacafleks kiremitlerin 
altına sokulur ve baca arkasında bir dere oluşturulur. Bacafleks uygulaması bittikten sonra, baskı çıtası, vida 
ve dübeller ile bandın duvar üstündeki bitiş hizasına sabitlenir. Ardından, baskı çıtası ile duvar veya baca 
yüzeyi arasına mastik sıkılarak tam su yalıtımı sağlanır.
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Yan Saçak Bitişi Yapılması:
Çatı yan saçak ve güvercinlik alınlarında bitiş detayı olarak yan saçak kiremidi kullanılır. Yan saçak kiremitlerinin 
her biri mutlaka vida ile sabitlenir.

PVC Yağmur Iniş Borusu Montajı: 
Yağmur iniş borusu, yağmur oluğuna yerleştirilen iniş adaptörüne monte edildikten sonra, duvar tespit kelepçeleri 
maksimum 150 cm ara ile duvara kendi dübeli ile sabitlenir.

Ek.A
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