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*SIVATERM Türk Standartları Enstitüsü’de ‘Isı Yalıtımlı Kompozit Sıva’ olarak tanımlıdır.
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Sıvaterm İzonaturel İç-Dış Cephe Ekolojik Yalıtım Sıvası, içerisinde bor ve genleştirilmiş 
mineraller barındıran kuru forma sahip toz grubu sınıfındaki ekolojik bir sıvadır. Özel for-
müle edilmiş bileşiminde insan sağlığına zararlı kimyasal ya da kanserojen hiçbir madde 
bulunmaz.

İnorganik kompozit yapısı sayesinde ısı, ses, sıvı ve yangın yalıtımını aynı anda mükemmel 
bir performansla gerçekleştirir. “A1 Hiç Yanmaz” malzeme olduğu için olası bir risk anında 
mükemmel bir yangın izolasyonu sağlar. Yoğunluğu düşüktür. Normal bir sıvaya göre 6 kat 
daha hafiftir. Bu sayede binanıza fazladan yük bindirmez.

Dünyadaki en uzun ömürlü yalıtım malzemesidir. Ömrü binanın ömrüne eşittir. Difüzyon di-
renci düşüktür, yani nefes alır. Nefes alma özelliği sayesinde de duvarlarda küf, nem ve bakteri 
oluşumunu engeller. Uygulandığı mekânlara sağlıklı ve konforlu bir atmosfer sağlar.

Yeni projelerde kaba sıvanın yerine uygulanabilir. Ayrıca Sıvaterm kullanımı ile pahalı du-
var elemanlarının kullanımına gereksinim kalmaz. Yüksek performansıyla %50’ye kadar 
enerji tasarrufu yapmanızı sağlayarak bütçenize katkıda bulunan Sıvaterm, aynı zamanda 
uygulamada da düşük malzeme ve işçilik maliyeti ile avantaj sağlar.

SIVATERM İZONATUREL 
EKOLOJİK ISI YALITIM SIVASI

SIVATERM DEKOSATEN 
DEKORATİF SIVA

ANA ÇITA

TERCİH EDİLEN BOYA

SIVATERM 

İZONATUREL İÇ-DIŞ CEPHE 
EKOLOJİK YALITIM SIVASI
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Sıvaterm İzonaturel İç-Dış Cephe Ekolojik Yalıtım Sıvası, hem iç hem de dış cephede kullanı-
labilen bir üründür. Aynı anda ısı, ses, su ve yangın yalıtımı yaptığı için bu üç izolasyon çeşidinden 
bir veya birkaçının gerekli olduğu her yerde tercih edilebilir.

Yeni projelerde hem iç hem de dış cephede kaba sıvanın yerine kullanılabilen bir sıvadır. İç 
cephe zemininde Sıvaterm İzozemin Ses Yalıtım Şapı kullanıldığında yalıtım özelliğinden en 
üst düzeyde yararlanılmış olur. Sıvaterm İzoçatı Çatı İzolasyon Sıvası, su geçirmezlik özelliği 
sayesinde yeni projelerde çatı izolasyon malzemesi olarak da kullanılabilir.

Dış cephe kaplama veya dış cephe mantolama olarak adlandırdığımız, eski binalara yapılan 
klasik mantolama işlemi için de Sıvaterm İzonaturel İç-Dış Cephe Ekolojik Yalıtım Sıvası 
doğru üründür. Yüzey temizlendikten sonra Sıvaterm ile sıvanan binanın mantolama işlemi 
tamamlanmış olur.

SIVATERM’İN 

KULLANIM ALANLARI
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Sıvaterm İzonaturel İç-Dış Cephe Ekolojik Yalıtım Sıvası’nın uygulaması çelik mala yardımıyla 
ya da uygun püskürtme makinesi ile yapılabilir. Çelik mala ve mastar kullanarak klasik sıva uygula-
yabilen tüm ustalar Sıvaterm’i de uygulayabilir. Isı yalıtım projesine göre 1 cm ile 8 cm arasında is-
tenilen her kalınlık uygulanabilir. Tek seferde 2,5 cm kalınlık uygulanabilir. Daha kalın bir uygulama 
isteniyorsa, uygulanan ilk katın kuruması beklenip ikinci kat ondan sonra uygulanır. Kuruma süresi 
(15 °C sıcaklık ve %50 nem ortamında) 36 saattir. +5 °C ile +45 °C aralığındaki atmosfer sıcaklığında 
uygulanabilir. Sıvaterm’in üzerine istenilen her türlü sıva (mineral, alçı) ve boya son kat olarak 
uygulanabilir.

Bu uygulamadan önce uygulama yüzeyi özenle hazırlanmalıdır. Sıvaterm; tuğla, bims, briket, 
gazbeton gibi elemanlarla örülmüş duvarlara herhangi bir astar ya da file yapmadan doğru-
dan uygulanabilir ancak yüzeyler tozsuz olmalıdır. Perde beton, tünel kalıp, beton panel gibi 
yüzeylere uygulamadan önce brüt beton astarı kullanılması tavsiye edilir. Boyalı yüzeylerde 
de brüt beton astarı sürüldükten sonra kullanılmalıdır. Toz tabakası ile kaplı yüzeylere uygu-
lanmadan önce yüzey tozdan arındırılmalıdır. Her türlü sıvanın üzerine uygulanabilir ancak 
dökülmeye yüz tutmuş ve sağlam olmayan sıvalar kazınmalıdır.

Harcın hazırlanacağı tekneye 7 litre su koyulup 
12 kilogramlık Sıvaterm torbası tamamen bo-
şaltılır. Sıvaterm, kompozit bir yapıda olduğu 
için kuru haldeki karışım homojen değildir. Bu 
sebeple torba kesinlikle bölünmemeli, tamamı 
tek seferde tekneye boşaltılmalıdır. Ardından 
500-600 devirli bir mikserle 1-2 dakika karıştı-
rılır. 10 dakikalık bir bekleme süresinden sonra 
harcın kıvamına göre 0,5 litre – 1 litre daha su 
ilave edilip tekrar karıştırılır ve uygulamaya ha-
zır hale getirilir.

SIVATERM’İN 

UYGULAMA YÖNTEMİ
SIVATERM’İN 

HAZIRLANIŞI



|         8www.sivaterm.com

1 torba Sıvaterm İzonaturel 
Ekolojik Isı Yalıtım Sıvası’nın 
karılması için en az 70 litre 

hacminde bir kap kullanılmalıdır.

Öncelikle kaba 4 litre su konulur. 1 torba malzeme kaba komple 
boşaltılır. Torba içerisindeki 
malzeme homojen karışım 

olmadığından torba bölünmeden 
tamamı tek seferde kullanılmalıdır.

Kabın içindeki malzeme 500-600 
devirli sıva uçlu bir karıştırıcı ile 

tek yönlü olarak 1-2 dk. karıştırılır. 
Yüksek devirli karıştırıcılar 

malzemeye zarar verir.

3 litre daha su eklenerek yine 
500-600 devirde tek yönlü olarak 

2-3 dk. karıştırılır.

En son kalan 1 litre su, kıvama 
göre ayarlanarak katılmalıdır. 
Karıştırma işlemleri toplamda 
en az 4-5 dk. sürmüş olmalıdır. 

Mala ters çevrildiğinde dökülme 
yapmayan malzeme kıvama 

gelmiş demektir.

Kullanıma hazır haldeki malzeme, 
3 saat boyunca uygulanabilir.

Harç halindeki Sıvaterm İzonaturel 
Ekolojik Isı Yalıtım Sıvası, çelik 
mala veya uygun püskürtme 

makinesi ile uygulanabilir.

1

5 6 7 8

2 3 4
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NEFES ALAN EVLER

SIVATERM EKOLOJİK YALITIM 
SIVALARININ AVANTAJLARI

•     Tek bir ürün ile ısı, ses, sıvı ve yangın yalıtımı sağlanır.

•     Yüksek performanslı bir malzemedir. Hem ısıtmada hem de 
         soğutmada %50’ye kadar enerji tasarrufu sağlar.

•     Bileşiminde insan sağlığına zararlı kimyasal ya da kanserojen hiçbir madde bulunmaz.

•     Yalıtım malzemeleri içerisinde en uzun ömürlü üründür. Ömrü binanın ömrüne eşittir.

•     A1 sınıfı hiç yanmaz malzemedir. Hiç yanmadığı için %100 yangın yalıtımı sağlar.

•     Su ve nem geçirmez. Bu sayede duvarlarda küf, nem ve bakteri oluşumunu engeller.

•     Hava geçirgenliği sayesinde duvarların nefes almasını sağlar. 
        Böylelikle sağlıklı bir iç mekân atmosferi oluşturur.

•     Hem iç hem de dış cephede kaba sıvanın yerini aldığı için yeni projelerde 
         kaba sıva ihtiyacını ortadan kaldırır. Maliyet avantajı sağlar.

•     Bims ve gazbeton gibi pahalı duvar elemanları ihtiyacını ortadan kaldırır. 
        Sadece tuğla ve Sıvaterm ile muhteşem bir duvar üretilebilir.

•     Yapışma mukavemeti yüksektir. Kopma ya da dökülme yapmaz. 

•     Rijit bir malzemedir. Çivi çakılabilir.

•     Hafiftir. Binaya yük bindirmez.

•     Korozyon ve paslanma yapmaz. Mikroorganizmalar tarafından tahrip edilmez.

•     Hazırlanışı ve uygulanması kolaydır. Normal kaba sıvayı yapabilen her usta 
        Sıvaterm’i de uygulayabilir.

•     Kolay uygulama özelliği sayesinde işçilikten ve zamandan tasarruf sağlar.
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İçerisinde bor ve genleştirilmiş mineraller barındıran, kuru 
forma sahip toz grubu sınıfındaki ekolojik şaptır. Binaların 
iç zeminlerinde katlar arası ısı ve ses yalıtımı sağlamak için 
kullanılan yalıtım malzemesidir. Yüksek ses yalıtım perfor-
mansına sahip bir malzemedir. Daireler arası ses geçişini 
engelleyerek akustik konfor sağlar. Çok hafif ve sağlam bir 
yapıya sahiptir. Bu özellikleri ile binalar üzerindeki aşırı yükü 
en aza indirir.

İç cephelerde Sıvaterm İç Cephe Yalıtım Sıvası’nın üzerine 
uygulanır. Son kat olarak uygulanan, ince ve dekoratif bir 
sıvadır. Duvarda pürüzsüz bir yüzey oluşturmanızı sağlar. 
Nefes alan bir malzemedir. Bu yüzden Sıvaterm Yalıtım Sıva-
ları’nın nefes alma özelliğini destekler ve sağlıklı bir iç mekân 
atmosferi oluşmasına yardımcı olur. Üzerine bütün iç cephe 
boyalar uygulanabilir. Pürüzsüz yüzeyi sayesinde boyaya şık 
bir görünüm kazandırır.

İçerisinde yüksek performanslı su itici mineraller barındıran, 
kuru forma sahip toz grubu sınıfındaki ekolojik şaptır. Bina-
ların çatı katlarında su, ısı ve ses  izolasyonu sağlamak amacı 
ile son kat olarak kullanılır. Ayrıca bodrum kat döşemelerin-
de (kaplama altında), açık teraslarda, eğimli beton çatılar-
da da kullanılabilir. Eklemesiz yapısı sayesinde ısı köprüleri 
oluşturmaz. Yangın bariyeri görevi yapar. Koruma şapı gerek-
tirmediği için binanın yükünü azaltır.

Dış cephelerde Sıvaterm Dış Cephe Yalıtım Sıvası’nın üze-
rine uygulanır. Son kat olarak uygulanan, ince ve dekoratif 
bir sıvadır. Duvarda dekoratif bir yüzey oluşturmanızı sağlar. 
Nefes alan bir malzemedir. Bu yüzden Sıvaterm Yalıtım Sıva-
ları’nın nefes alma özelliğini destekler ve sağlıklı bir iç mekân 
atmosferi oluşmasına yardımcı olur. Üzerine bütün dış cephe 
boyalar uygulanabilir. Dekoratif yüzeyi sayesinde boyaya şık 
bir görünüm kazandırır.

SIVATERM İzozemin
Isı ve Ses Yalıtım Şapı

SIVATERM Dekosaten 
İç Cephe Dekoratif Sıva

SIVATERM İzoçatı 
Yüksek Performanslı İzolasyon Şapı

SIVATERM Dekosaten 
Dış Cephe Dekoratif Sıva
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SIVATERM İzozemin
Isı ve Ses Yalıtım Şapı

SIVATERM Dekosaten 
İç Cephe Dekoratif Sıva

SIVATERM İzoçatı 
Yüksek Performanslı 
İzolasyon Şapı

SIVATERM İzoçatı 
Yüksek Performanslı 
İzolasyon Şapı

SIVATERM Dekosaten 
Dış Cephe Dekoratif Sıva

Boya

SIVATERM İzonaturel 
İç-Dış Cephe 
Ekolojik Isı Yalıtım Sıvası
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Enerji Kimlik Belgesi (EKB) ve 

SIVATERM

5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu’na bağlı olarak çıkartılan “Binalarda Enerji Per-
formansı Yönetmeliği”ne göre; hem yeni ve hem de mevcut binaların Enerji Kimlik 
Belgesi (EKB) alması zorunludur.
 
Sıvaterm Ekolojik Yalıtım Sıvası’nı yeni projelerinizde kullandığınızda En İyi Sınıf Ener-
ji Kimlik Belgesi alabilirsiniz. Mevcut binalarınıza da Sıvaterm Ekolojik Yalıtım Sıvası 
ile mantolama yaptığınızda, hâlihazırda sınıfı ne olursa olsun, Sıvaterm’in yüksek 
yalıtım performansının sağladığı enerji tasarrufu binanızı En İyi Sınıf EKB‘li binalar 
kategorisine taşır.



13         | www.sivaterm.com

BİNALARIN YANGINDAN 
KORUNMASI HAKKINDA 

YÖNETMELİK VE SIVATERM
Binalarda ısı yalıtımı, su izolasyonu ve dış cephe mantolama uy-
gulamalarının insan sağlığını, can ve mal güvenliğini riske atma-
yacak bir biçimde yapılabilmesi amacıyla, Avrupa Birliği Mükte-
sebatı çerçevesinde Binaların Yangından Korunması Hakkında 
Yönetmelik  revize edilerek, 9 Eylül 2009 tarihinde son haliyle 
yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelik hükümleriyle, binaların yangın güvenliği konu-
sunda kapsamlı düzenlemeler yapılmıştır. Bu bağlamda yan-
gın dayanımı zayıf olan ısı yalıtımı ve dış cephe mantolama 
malzemelerinin binalarda kullanılması yönünde kısıtlamalar 
ve yasaklar getirilmiştir.

Sıvaterm Ekolojik Isı Yalıtım Sıvası, “A1 Sınıfı Hiç Yanmaz” mal-
zemedir. Bu yapısından dolayı “Binaların Yangından Korunması 
Hakkında Yönetmelik”in içerdiği tüm bağlayıcı hükümleri eksik-
siz karşılamaktadır.

TS EN 13501-1’e göre yanıcılık sınıfı “E” olan (DIN 4102’ye göre 
“B1”) ve “normal alevlenici” özellik taşıyan Ekspande Polistren 
(EPS), Extrüde Polistren (XPS) köpükler ile bunların türevleri 
olan Karbon Takviyeli EPS gibi piyasada farklı ticari markalarla 
satılan tüm yanıcı izolasyon malzemelerinin, 2 katın üzerindeki 
binalarda dış cephelerde kullanımı yönetmelik ile yasaklanmıştır.

Bu yasağa uyulmaması halinde sorumlular hakkında “5237 sayılı 
Türk Ceza Kanunu” ve “5236 Sayılı Kabahatler Kanunu” hüküm-
leri uyarınca işlem yapılacağına dair madde de aynı yönetmelikte 
yer almaktadır.

Sıvaterm olarak, can ve mal güvenliğini doğrudan ilgilendiren 
bu yönetmelikte belirtilen hususları yerine getirmenin hukuksal 
bir zorunluluk olduğu kadar, insani bir sorumluluk da olduğuna 
inanıyor ve bu bilinçle %100 yangın yalıtımı sağlayan Sıvaterm 
Ekolojik Isı Yalıtım Sıvası’nı üretiyoruz.

YA
NGIN

YALITIM

I
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KURUMSAL
“Sıvaterm” markası; makine, inşaat ve mühendislik alanında uzun 
yıllar tecrübesi olan Kırmaksan Mühendislik çatısı altında 2014 yı-
lında kurulmuştur. 5.000 m2 açık ve 2.000 m2 kapalı alanda kurulu 
olan üretim tesisimiz, 30 kişilik çalışan kadrosu ile çağımızın ileri 
teknolojik imkânlarını da kullanarak aylık 200.000 torba üretim 
kapasitesine ulaşmıştır.

Firmamız 2014 yılından bu yana süregelen AR-GE çalışmaları ne-
ticesinde üstün nitelikli izolasyon ve mantolama ürünü olan “Sı-
vaterm Ekolojik Yalıtım Sıvası”nı üreterek sizlerle buluşturmuştur. 
Sıvaterm Yalıtım Sıvası, Bologna (İtalya) ve İzmir Katip Çelebi 
Üniversitesi’nde konusunda uzman profesörlerin, son teknoloji 
laboratuvarlarda yoğun çalışmaları sonucunda geliştirilmiştir. Üs-
tün izolasyon kabiliyetinin yanı sıra, dayanıklılığı ve sağlığa uygun-
luğuyla da sektörde devrim yaratmış bir üründür.

Oluşturduğumuz bayilik sistemi sayesinde “Sıvaterm Ekolojik Ya-
lıtım Sıvası” Türkiye’nin her noktasında ulaşılabilir hale gelmiştir. 
Dahası uygulama da yapabilen bayiliklerimiz sayesinde Türki-
ye’nin her yerindeki Sıvaterm müşterilerine ücretsiz keşif desteği 
verebilmekte, talepleri doğrultusunda izolasyon ve mantolama 
işlemlerini en iyi şekilde yapabilmekteyiz.

“Sıvaterm” olarak Türkiye’nin enerji açığını ve bu açığı kısa vadede 
ithalatla çözdüğünü göz önünde bulundurarak, yalıtımı ülkemizin 
geleceği adına bir sosyal sorumluluk projesi olarak görüyor ve bu 
bilinçle çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Uluslararası çevre koruma ve çevre sağlığı ölçütlerini gözeterek 
üretilen “%100 Yerli Malı” Sıvaterm Ekolojik Yalıtım Sıvası’nın 
yurt içinde yakaladığı başarısını ülke sınırları dışına da taşımayı 
kendimize misyon edinmiş bulunuyoruz. Bu misyonu her geçen 
gün biraz daha gerçekleştirerek dünya pazarında söz sahibi olmaya 
başladıkça, ekonomimize yaptığımız katkıdan duyduğumuz gururu, 
yalıtımda “Sıvaterm Ekolojik Yalıtım Sıvası”nı tercih etmiş siz değerli 
müşterilerimizle paylaşıyoruz.
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SIVATERM EKOLOJİK YALITIM SIVASI İLE

NEFES ALAN EVLER, SAĞLIKLI NESİLLER



Genel Merkez: Gazi Celal Mah. Akçay Cad. No: 54/39 Edremit/BALIKESİR
Telefon: +90 266 373 11 64

E-posta: info@sivaterm.com

Müşteri Hizmetleri: +90 850 255 20 60

Fabrika: Edremit Organize Sanayi Sitesi Yolören Mah. 868. Sok. No: 5 

Edremit/BALIKESİR
Mineral Genleştirme Tesisi: ESTİM OSB 3. Cadde No: 85 Menderes/İZMİR

DOĞAL MANTOLAMA YENİ NESİL YALITIM NEFES ALAN EVLER

www.sivaterm.com


