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PERliT dünya yapi gereçleri listesine 1940'11yillarda girmistir.
Volkanik camsi dokuda bir malzemedir. Bilesiminde % 75-80

silisyum bulunur. Dünya Perlit rezervlerinin % 60'1 Türkiye
dedir. Bütünüyle Türkiye'li bir malzeme denilecek Perlit'in

Türkiye'de kullanimi gecikmeli olarak 1980'lerde baslar.
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Dogalyadagenlestirilmishaldeiki tür kullanimi bulunanperlit
.g~.nelliklegenlestirilmishaliylebilinir.Genlestirilmisperlit 0.035

. Kca"mh9C'lsl iletkenlik katsayisi ile izolasyonmalzemesi
olarakkullanilir.\
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'Hafif oldugu için binalarin ölü yükünü çok azaltir. Bu ise binayi

tasiyan koion ve kirislerin küçülmesini ve demir/çimento

..kullaniminda tasarruf saglar.
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>' Perlit'indogal halde kullanilmasi da isi yalitimi özelliklerini

;' ~'kprur. Ancak dogal perlit nem çekmez, su emmez, volkanik
. " fblrhafnmadeoldugu için kum gibi yikamaylagiderilmeyen"" ..;.

zaytfkarisimlar içermez, dolayisiylaalkali agrega özellegi..L

'göstermez. Çimento ile iyi iliski kurar, yüksek aderansa
sahi'ptir..Su emmeyen, kirilmayan ve basinca dayanikli

; güçlü bi~beton olusturur."'- .
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"Çati ve duvar'kaBJap~S!s'ingakullanilacak perlitli malzemeler ile
yapil~ca.k ,is( yalitimi % 40-60 oraninda yakit tasarrufu
saglaya~a~tir,'. .~
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~He'm~ekônoo;ii~'KayIP hem çevre kirliligi, binalarda isi yalitiminin. "'." ,.,
j,~?nJ:mini. gidereRy~t.Wrmaktadir: Perlit camsi volkanik bir

m§'lzemeoldJJ,g,uIGL~i"perlittenyapilan malzemelerin basinç
muk.aveme~;gfd'Mek artar, ömrü bina ile esittir.
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,I Or:gaOi~olmadigi.içiQhasaratbarindirmaz,sagliklidir.Bakim. . ,o; ",' , .

, _:>'~,:si-eFektirmez~Y,a'nmaz, kolayalevalmaz. Isi yalitimi gibi ses
",p.. ~ yblltimi.da saglar.'-'

Hjrkiye;.mucizevimalzemeperlitin anavataniolarakdünyanin
'b~t(jn çatikaplamalariden§Oyimineözelkatkidabulunmaktadir.
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Dogusan A.S. 1974 yilinda Erzincan'da kurulmustur. Ürün

çesitlemesine agirlik vererek büyüme gösteren ve örnek bir

kurulus olan Dogusan AS. Erzincan için önemli büyüklükte

istihdam ve katma deger yaratmaktadir.

Dogusan AS, tesislerinde, genis renk seçenegine sahip dogal

perlitli ve çimento alasimli SERAPERmarkali Çati, duvar ve yer

kaplama elemanlari üretilmektedir, Dogusan <AS. fabrika

kompleksinin bir diger bölümünde ise Çimento Boru v,e '

eklentileri üretilmektedir. .

SERAPERmarkali çati kaplamalarinin üretildi~i fabrikada yilda

iki vardiya üzerinden 15 milyon adet çati kaplamasi, ma~hya.
ve yardimci elemanlari üretilmektedir, Tesiste, bu alanda ~ii "-,

geliskin bilgi ve teknige sahip italyanlarin isbirligi ile,WO~TE~. ,

HYDRA Teknolojisi kullanilmaktadir,' '..", .

Ayrica, yurtiçi ve yurtdisi nakliye esnasinda ürünlerin'~dlS'"

tesirlerden korunmasi amaci ile" Paletleme ünitesi'~..Ür0qjere,\ ,
daha estetik bir görünüm kazanqirmakamaci ile' "Bas ke,sme. .~

ve Markalama Ünitesi" ve genis renk se(enegi'ne sahip "YerL.~"
.- ," ""',' J."

ve Duvar kaplama Elemanlari Ü riitesi~:d@.vreye 'Çjlinmistir.
',< .' .~, " '

, ",{ <, , ,.~

Üretim hemen tamamiyle mekanize edilmis elektfoni~ kontrôl" ""..,,'" ;.' "
ve yönetim süreçleri ile'gerçeklesi;irilmektedir~1l':itk'stef)dartlan '

"TS 102" ve diger ülk~ler~~aitj,ISo R 1~a~f,~ ),'DiN :(9800'".." . . '",..:", . . ,.
ile benzeri standartlara uygu~ ü'i~tltil;:':ya'p1IJDaktadir:' '-;

:,~,~.:,:~;. .'\:~~.:' ... >,
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Ayrica Dogusan AS. Laboratuari, TSE Lal:ioratuatYe,te.rlilik;J,.

Onay Kriteri ve diger ilgili TSE Mevz~atIA,a gör.e kta'P1>,~rm!"Y'

belirtilen tüm deneyleri yapma yeterlilik l:ielge,;ine sa'h:~tjF,:~-:~.
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Betonçati kaplamaelemanlari 1920'den
beri Avrupada basari ile kullanilmaktadir.
Ve her geçen gün daha da yaygin olarak
kullanim alani bulmaktadir. Erzincan da

kurulu Dogusan A.s. tarafindan üretilen
SERAPERmarkali beton çati kaplamalari,
üretim hammaddesinde kum yerine dogal
perlit kullanilanilan özel bir tür kiremittir.
Imalat sanayinin u Pismis Kilden ve
Çimentodan Gereçler Sektöründe yer alir.

Dogal perlitli çimento alasimli SERAPER

çati kaplamalari tümüyle volkanik kaynakli
ham perlitten yani dogal perlit
agregasindan üretildigi için diger beton
çati kaplamalarina göre de üstün özellikler
gösterir. SERAPERharci esas olarak %

75-80 oraninda silis içerir.

Beton çati kaplamalarinin yogun olarak
artan kullaniminda SERAPER markali

ürünlerin üstün teknik özelliklerinin yani
sira kiremit hammaddesi olan kilin

kaybedilmemesi ve tarima elverisli
toprak kaybinin önlenmesi istegi de
etkili olmaktadir.

Girdi kompozisyonunda dere kumu ile
perlit birbirine alternatif girdilerdir. Dere
kumu yerine perlit kullanimi halinde
malzemeninmukavemetindeönemliartis
görülecegi gibi, 1 m3 ton civarinda
olmalari nedeni ile hacimce denk

miktarlarda kullanilacagi esasalindiginda,
dere kumuna göre % 40 hafif olan
perlit malzeme agirligi kiremite göre
%30 hafiflik saglamaktadir. Ayrica perlitin
de dere kumu gibi Kristal yapida olusu

asiri su emmeyi önleyecek ve
maksimum % 4-5 gibi istenen normlar
dahilinde kalacaktir.

Seraper'in üstünlükleri. SERAPER çati kaplamalarinin ekonomik

ömrü en az elli yildir.

. Sikça don yasanan bölgelerde bile
kullanim ömrü toprak kiremitten sekiz
kat fazladir.. SERAPER çati kaplamalari kötü hava

kosullarindan, korozyon ve nemden
etkilenmez. Asinmaz, toz ve kir tutmaz.

. Kürlenme sirasinda kulanilan isi ve

donanim sayesinde enerji tasarrufu saglar
ve hava kirliligi yaratilmamis olur. Iste bu
yüzden SERAPERçati kaplamalari çevre
dostu kabul edilir.

. SERAPER çati kaplamalari en son
teknoloji ile üretildigi için standartlar ve
kalite bakimindan güvenilirdir.. Toprak Kiremite göre % 54, galvanizli

saça göre % 120, alüminyum kaplamaya
göre % 300, bakir levhaya göre % 480
isi tasarrufu saglar.

. 1 m2 çati kaplamasinda diger çati
kaplama mal- zemelerine göre 0,032 m3
tahta tasarrufu saglar.. 1 m2 çati kaplamasinda diger çati

kaplama malzemelerine göre çatiya
4 - 6 kg. arasi daha az yük bindirir.

. 10° 'den 75° 'ye kadar egimli çatilara
kolay ve hizli dösenebilir.

. Ekonomikve genis renk seçenegine
sahip çagdas ve dekoratif bir çati kaplama
malzemesidir.

4

Teknik özellikler
. Bayindirlik ve iskan Bakanligi - Yapi
laboratuarinda yapilan deney sonucuna
göre sabli SERAPERmarkali çati kapla-
malari isi iletkenligi hesap degeri 0,55
Kcal/mho C olarak bulunmustur.

. SERAPERçati kaplamalari, sicaga ve
soguga karsi izolasyon islevine büyük
katki saglar. Sifirin altinda 50° ('de
dahi tüm dona dayanimtestleri olumlu
soniiç vermektedir.

. Don sonrasi artan kirilma mukavemeti

280 Kgf/cm2.'dir.
-. Ortalama basinç dayanimi 270 Kgfl
cm2.'dir.. Su emme orani % 1-2'dir.

. Pisirmede çekme % O. Deformasyon % O

. Kiremit adedi =1 Oad/m2



""" " BOi
i~~

'=>1

o)

-I

'I ~ J'QI
~

~ ffl~i1n o

"rt-~~ i ""M

.f 'ii
II
II
II
ii

"[ ~ii

11L1

111L

11L1

IILI

I111

II1I

'4

Ege Villa ( Boldrol! )

Akdeniz ( Double Roman)

Kiremit: Çift oluklu profili fazla belirgin

olmayan kivrimlardan olustugundan,

estetik hareketli bir yüzeyolusturur. Alt

yüzey, çabuk ve kolay döseyebilmenin
yani sira, suyun tutulmasi ve hava

sirkülasyonu saglamak için en uygun

formlarda tasarlanmistir.Enineolan çiftli

yuvarlak kanallar, sirküle eden havaya

döne döne giden bir hareket
kazandirdigindan, suyun iki kiremit

arasina girmesi halinde hizla bosalir ve

kisa bir süre içinde kurutarak örtü altina

geçmesiniönler.
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Genis Açili Mahya: Çatiegimininnormal
oldugu hallerde kullanilabilen konik yapili
mahya tipidir.
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Dik Mahya: Çati egimlerinin çok dik
oldugu zamanlardadaha iyi sonuçveren
bir mahya tipidir. Ayrica yan kapatma
kiremiti olarak da kullanilir.
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Uç Mahya: çati Mahyalarinin bitim
" noktasinakonulanözel bir sonlama

parçasidir.
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Üçlü Mahya: çati sisteminin üçlü birlesim
noktasinda mahya görevi yapan özel üçlü
birlesim parçasidir.
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Dörtlü Mahya: çati sisteminin dörtlü
birlesimlerinde dört noktayi mahya öncesi
kapatmaya yarayan özel dörtlü biri esim
parçasidir.
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Havalandirma Elemani: Çatilarda isi
degisikliklerinden olusan nem' in (buhar
yogunlasmasi) bünyeden atilmasini ve
kuru kalmasini saglayan tamamlayici bir
üründür. Çati sistel11inin nefes almasini
saglar, Her 10 m_'de' 1 adet karsilikli
uygulanmasi tavsiye edilir
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Antenlik: Çatilara, anten ve günes ener.
ile isitma sistemlerinin kolay ve dekora
olarak montajini saglayan tamamlayie
bir üründür.



çati detay

8

Nefes Alan Su Yalitimi: Polipropilen
esasli bitüm içermeyen bir kiremitalti su
yalitim örtüsüdür. Ustün bir gerilme
kuvvetine sahiptir. Isi farkliliklarindan ve
ultraviole isinlarindan etkilenmez.

Mahya Havalandirma Bandi: Kuru çati
sistemlerinde mahya kiremitinin altina
harç yerine kendinden yapiskani sayesinde
uygulanir. Hava geçirgenligini saglayarak
mahya altinda ortamin sürekli olarak kuru
kalmasini saglar. Ortami nemden anndim.
Su, kar ve her türlü tozun kiremit altina
sizmasini engeller. Ayrica harç
kullanilmadigi için çatilarda görsel estetigi
ön plana çikarir.

Mail Dere ( Kanatli Oluk): çatinin en
sorunlu yerlerinden biri olan mail dere
detayinda kullanilan bir çözümdür. Kanatli
paslanmaz aluminyum yapisiyla mail
derelerde çinko ve benzeri malzemelerin
yerine kullanilarak yagmur suyunun çati
yüzeyinden saglikli olarak tahliyesini
saglar. Kolay uygulanabilir olmasi nedeni
ile isçilikten tasarruf saglar. Dogal
kosullardan etkilenmez ve kilcaloluklan
sayesinde yagmur sularinin kontrollü
olarak tahliyesini saglar.

Baca- Duvar Dibi çözümü: Çatilarda,
duvar ve baca dibi detaylannda kullanilan
malzeme uyumsuzluklarindan'
kaynaklanan su sizdirma problemlerine
kesin ve uzun ömürlü çözüm getiren bir
üründür. Yumusak ve esnek bir yapiya
sahip olup kendinden yapiskaniidir.
Uygulamasi kolaydir. Sicaktan ve
ultraviyole isinlarindan etkilenmez.

Baski çitasi: Paslanmaz aluminyum
yapisiyla duvar ve baca dibi çözümü
uygulanan detaylarda duvar birlesimine
yapisan kisimlann üzerine uygulanan özel
vidali sabitleyici çitadir.
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Mahya Tespit Elemani: Mahya
kiremitlerinin, asik tahtasina sabitlenmesi
için kullanilan bloke edici elemandir.

)
i

Asik Tasima Profili: Kuru mahya
sisteminin tasiyici elemani olan asik tasima
profili, üzerine monte edilen asik tahtasi
vasitasiyla mahya kiremiti ile mahya
bandi'nin tespitini saglar.

1

1

Saçak Havalandirma Elemani: Saçak
boyunca kiremit altina yerlestirilerek,
saçaktaniçeri havagirisini saglar.Saçak
altina yaprak, kus vb. gibi yabanci
maddelerin girmesini engeller.

Isiklik: Yasam mekani olarak
kullanilmayan çati aralari için aydinlatma,
havalandirma ve çatiya çikis amaçli

kullanilan çati kap~klaridir.

çati Penceresi: çati katlarini çati
projesinde herhangi bir degisiklik
yapmadan yasam mekani haline
dönüstüren pencerelerdir.

çati detal" ~e aks~suarlari

illll'i
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MahyaTespit Elemani

Mahya Havalandimia Bandi
MahyaÇitasi Baglanti Çubugu

Seraper Pei1it1iMahya

OSB

--.--.

SeraperPerUtil
~ Hava1andimiaKiremlti

SeraperPerUtliKlrernlt
(ViilaTipi)

Isi Yalitimi

SuYalitimörtüsü

ÖnSaçakHavalandimiaIzgaras\ KiremitAltinda
HavalandirmaBoslugu
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GENEL BiLGiLER:

1. Egim: Seraper kiremitler, milimetrik

boyutlari, ayarlanabilir düsey binisi ve

otomotik kilitlenme saglayan altyapisi

. sayesinde,düsük ve yüksek egimlerde
güvenle kullanilabilir. Ancak 1QOnin

altindaki egimlerde küçük parçali kaplama

malzemeleri ile uygulama yapilmasi
tavsiye edilmez. Seraper kiremitleri,
kuvvetli rüzgar ve özel iklim sartlarinin
geçerli olmadigi ortamlarda7Sa egime
kadar otomatik kilit sistemi sayesinde
baglanmadan uygulanabilir. Daha dik
egimlerde Seraper kiremitler çivi
deliklerinden çivi veya kiremit tespit
elemanlari ile altyapiya baglanmalidir.

2. Uygulama el aletleri: Kiremit
uygulamasinda, elektrikli veya sarjli
vidalama aleti, elmas uçlu kesici disk,
çekiç, metal makasi, terazi, çirpi ipi vb.
aletler kullanilir.

3. Stoklama: Tüm kiremitler paletli

olaraksevkedilmekteolup, stoklanirken

üst üste en fazla 2 palet konulmalidir.

UYGULAMA TEKNiKLERi

1-Ahsap çati insaasi
ve su-isi Yalitimi:

Seraper çati kaplamalarindan en iyi
sonucu alabilmek, çati karkasinin çok
düzenli bir sekilde insaasi ile mümkündür.
Ahsap çati yapimi, sartname ve proje
esaslarinagöre yapilmissa, kiremitlerin
yerlestirilmesi oldukça kolaylasacaktir.

a) Seraperlerin dogru olarak yerlestirilmesi
ve istenilen çati kalitesinin elde edilmesi
için:

a.1 -çati egimine göre dikey kadronlarin
ayni seviyede kesilmesi ve dösemeye
tesbit edilmesi,

a.2 -Asiklarin esneme yapmayacak asik

tasima profili ile dikmelere oturtulmasi,

a.3 -Merteklerin esit araliklarla asiklara

saglam sekilde tesbiti,

b)Soguk çati: çati yüzeyi komple
kaplama tahtasi ile kaplanir. çati yüzeyine

uygun özellikte su yalitim örtüsü serilir.
Bu uygulama yapilirken çati yüzeyinin
düzgün olmasina dikkat edilmelidir. Su

-reiInik

Resim 1.

yalitim i üzerine 4x3 cm. veya Sx3 cm.
ölçüsünde yatay tasiyici latalar monte
edilir. Yatay latalar üzerine kiremit
uygulamasi yapilir. ( Resim 1.)

c) Sicak Çati: Kaplama tahtasi veya beton
çati yüzeyine SxS cm. ölçülerinde dikey

mertekler çakilir. Dikey merteklerin arasina

isi yalltimi yapilacak ise mertek yüksekligi

isi yalltimi yüksekliginden 2 cm. daha

fazla olmalidir. Dikey merteklerin arasina

isi yalitimi yapildiktan sonra, olusacak

yogusmanin tahliye edilebilmesi için
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mutlaka nefes alan kiremit alti su

yalitim örtüsü serilir. Dikey merteklerin
üzerine kiremitlerin asilacagi 4x3 cm.
veya Sx3 cm. ölçülerinde yatay latalar
monte edilir. Bu uygulama kiremit altinda
maksimum havalandirma saglayarak isi
transferini azaltir, nem ve rutubetin

tahliyesine yardimci olur, çatidaki kot
farkliliklarinin veya bozukluklarinin
giderilmesini saglar. Yatay latalar üzerine
kiremit uygulamasi yapilir. ( Resim2.)

d) Saçaklara isabet eden mertek uçlarinin

dik bir sekilde ve suyun oluk içine akmasini

saglayacak sekilde kesilmesi ve pervaz

çakilmasi. ( Resim 3.)

e) çati mahyasina yakin konacak en son

çitanin, mertek uçlarindan 3 cm. asagiya

isabet edecek sekilde yerles-
tirilmesi,Yukarida belirtilen kosullara
uygun olarak yapilmis bir çatidan olumlu

sonuç alinacaktir.
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Resim2.
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Resim 3.



2- Seraper Kiremitlerin
Yerlestirilmesi:

a) Seraper kiremitler saçaktan basiiyarak
dizileceginden ilk sira kiremitler saçagi
7 cm. geçecek sekilde sag alt köseden
dösenmeye baslanir ve bir sonraki sira
digerinin üstüne gelecek sekilde en sona
kadar yerlestirilir.

b) Her bir dikey siradan duvar altlarina
veya mahya ucuna kadar her bir kiremit
bir öncekini örtecek sekilde yerlestirilir.
Güzel bir yerlesim elde etmek için en sol
uca gelindikten sonra birinci yatay sirayi
tamamlamak ve en sagdan en sola
siralama yaparak yerlestirme islemi bitirilir.

Böylece eteklerin diger bölümlerine de
yerlestirilecek kiremitlerin durumu
gözlenerek islem tamamlanabilir.

c) Düsey hatlarin mükemmel bir sekilde
belirlenmesi için, sablon kullanmak
suretiyle isaretlenecek noktalar dikkate
alinarak tebesirli bir iple iz birakiiir.
kiremitlerin uç kenarlarinin bu çizgilerle
ayni hizaya getirilmesi saglanir.

d) çatiya dösenecek kiremitlerin üst üste
binme payi en az ortalama 7-8 cm
olmalidir, çati egimi ve çati boyuna bagli
olarak tesbit edilmelidir. çati egimine
göre binme payi kararlastirildiktan sonra,
kiremitlerin üzerine konulacagi lata
araliklari buna göre tayin edilir.

e) Kiremit miktari, kaplanacak yüzey
özellikleri (çati egimi ve alani) esas alinarak
belirlenir.

1) Istenildigi takdirde bütün kiremitler
ayri ayri çatiya çivilenebilir. Bu çati
güvenligi bakimindan önemlidir. çatinin
egimine, konumuna ve yagis durumuna
bagli olarak hangi hallerde çivilenecegine
karar verildikten sonra, kiremitler 40 ile
60 mm. uzunlugunda olan galvanizli çivi
ile altina kursun pul konulmak suretiyle
veya sivi conta sikilarak ahsap sisteme
çakilmalidir.

g) Kiremitlerin birbirlerine kenetlenme
özelligi, kuvvetli rüzgar ve kar gibi kötü
hava kosullarina karsi koruma saglar.

ec",-IT ESASli MAHYA

3- Mahya Kaplanmasi:
(Kuru Mahya Sistemi)

Kiremitler ve mahyalar harç kullanilmadan
birlestirilmelidir. Bu birlesim islemi
gözenekli yapisi sayesinde hava
geçirgenligini saglayan mahya bandi ile
yapilmalidir. Her iki kenarinda bulunan
yapiskan bant sayesinde asik latasi
boyunca mükemmel bir yapiskanlik
saglayarak suyun, kar'in ve tozun
sizmasini önler. Mahyalarin birbirine
binme payi 8 cm. olmalidir. Mahyanin
en son kiremide binme payi 5 cm:den
az olmamalidir. ( Resim 4.)

Uygulama Sekli;

a) çati meyillerinin birlestigi en üst hatlara
özelolarak dizayn edilmis asik tasima
profilleri ayaklarindan bükülerek çati ya

~
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Resim 4.

sabitlenir. Profillerin üzerine 3 x 5 cm.
ölçüsündeki asik tahtasi tesbit edilir.

b)Mahya havalandirma bandi rulosu asik
tahtasi üzerine gerilerek serilir, yapiskan
bandin koruyucu tabakasi çikartilir ve
havalandirma bandinin yana i seridi
boyunca bastirilarak, üzerine bastigi
kiremitlere yapismasi saglanir.

c) Mahya kiremitleriasik tahtasina monte
edilen mahya kiremiti tespit elemanlari
ile bloke edilerek uygulama tamamlanir.

d) çatinin sona erdigi mahya bitim
noktalarindaki bosluklar rüzgar
girmeyecek sekilde tasarlanmis özel
birlesim parçasi uç mahya (sonlama) ile
kapatilmaiidir.



4- çati Deresi (mail dere) :

Mail dere, çinko ve benzeri malzemelerin
yerine kullanilan kanatli, paslanmaz
alüminyum yapisiyla yagmur suyunun

" çati yüzeyindendüzenlive saglikliolarak
tahliye edilmesini saglar. ( Resim 5)

Uygulama;

a) Uygulamaya saçaktan baslanir.Dere
kenarina denk gelecek sekilde birinci
kanatli oluk elemani vadi dere hatti
üzerine yerlestirilir. Yagmur dere köse
kesitinin ayni açisini almasi için gerekli
kesim islemi yapilir.

b) Kanatli oluk 3 cm. kadar dere içine
tasmasi saglanir. Kanatli oluk dere kenar
tahtasindan baslamak üzere paslanmaz
çelik çiviler ile vadi dere hatti boyunca
her 50. cm de bir sabitlenir.

c) Bir sonraki kanatli oluk, öndeki kanatli
olugun üzerine bindirilerek ayni islem
tekrarlanir, Son kanatli olugu n üst bitisi
mahya hattina kadar götürülür.
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S-Duvar ve Baca Dibi çözümü:

Duvarve baca kenarlarina isabet eden
kiremitler duvarla temas etmemesi ve su
sizdirmazliginin saglanmasi için duvar-
baca di bi bandi kullanilir.( Resim 6)
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Resim 6.

Uygulama;

a) Rulo açilarak istenen
boyda kesilir. Kendinden
yapiskan bandin koruyucu
film tabakasi çikartilarak
istenen yüzeye elle
bastirilarak yapismasi
saglanir.

b) Bandin kiremitin
yüzeyini tamamen saracak
ve bosluk kalmayacak
sekilde bastirilarak
yapismasi saglanir. Bandin
duvar birlesimine yapisan
kismi üzerine baski çitasi
özel dübelli vidalar ile
sabitlenir.

c) Baski çitasi profilin
duvar yüzeyinde
olusturdugu bosluk mastik
silikon ile doldurulur.
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6- Saçak Havalandirma:

çati içinde iyi bir havalandirma sistemi
meydana getirmek mümkündür. Ancak
çati insaa edilirken buharin yogunlas-
masindan olusacak suyun çatiya zarar
vermesini engelleyecek ve kus, yaprak
girisini engellemek amaci ile ahsap
düzenlemeler disinda özel saçak havalan-
dirma elemani kullanilir. Baslangiç latasina
saçak boyunca vidalanir. ( Resim 7.)
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Resim 7.

Renk~erimiz
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