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BİNA İÇİ HAFİF SIVA ALÇISI ( ELLE UYGULALAMA )  

TİCARİ TANIM :  Perlitli Sıva Alçısı 

ÖZELLİKLERİ:                   Perlitli sıva alçısı ısı ve ses yalıtım özelliği artırılmış alçı bazlı bir iç yüzey 

sıvasıdır.Geliştirilmiş kimyasal yapısından dolayı ortamdaki nem oranını 

dengeler, nefes alır, sağlıklıdır. Yangına dayanıklıdır. Isı iletkenliği düşük 

olduğundan yangın yayılmasını geciktirir. Isı ve ses yalıtımı sağlar. Bakteri, küf 

ve mantar oluşturmaz, insan ve çevre  dostudur. 

KULLANIM ALANI  Binaların içinde tavan ve duvarların sıvanmasında, beton, gaz beton, brüt beton, bims   

blok, tuğla ve tavan yüzeyleri için kullanılır. 

İLGİLİ DİREKTİF :  Yapı Malzemeleri Direktifi (305 / 2011 / AB) 

İLGİLİ STANDART : TS EN 13279-1 , TS EN 13279-2 

TİP :   BİNA İÇİN HAFİF SIVA ALÇISI (ELLE UYGULANAN)  B4 / 20 / 2 

İÇERİK:                 Kalsiyum Sülfat Hemihidrat + Kalsiyum Karbonat + Kireç + Genleşmiş   
                                            Perlit + Tartarik Asit + Selüloz Eter 
 
 
TEKNİK ÖZELLİKLERİ 
 

1. Fiziksel görünüm  Beyaz Toz 

2. Elek Analizi   
     2.1. 45 Mikron Üzeri   % 38 
     2.1. 160 Mikron üzeri  % 7 

3. Su / Alçı Oranı % 60 

4. Donma Süresi 120 – 130 dak 

5.Yayılma Çapı 155 – 160 mm 

6. pH  13 – 14 

7. Yüzey Sertliği 40 shore D 

8. Basınç Mukavemeti > 2 N/ mm2 

9. Kırılma Mukavemeti > 1 N/ mm2 

10. Yangına dayanım A1 

11. Ambalaj  
      11.1. Tip Polipropilen Torba 
      11.2. Net Ağırlık 35 kg + % 2 
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KULLANIM VE UYGULAMA 
 

 Uygulama yapılacak yüzeyin tozdan ve yağdan tamamen arındırılmış olması gerekir. 

 Tuğla ve gazbetonda güneş etkisiyle fazla ısınan yüzeylerde alçının çatlama ve dökülme 
yapmaması için yüzey ıslatılır. 

 Çok düzgün yüzeyli duvar ve tavan uygulaması öncesinde pürüzlendirilmelidir. 

 Uygulama yapılacak yüzey üzerine yaklaşık sıva yüzeyinin düzgün ve uygulamanın 
hızlı olması için ahşap veya alüminyum anolar konulur. 

 Anoların duvar ile mesafesi alçı sıvanın kalınlığı ve yüzeye göre ayarlanır. Ano çıtaları 
yapıştırılır. 

 Harcın hazırlanacağı kap temiz, yayvan ve su geçirmez olmalıdır. 

 Soğuk ve temiz suya, su seviyesini 1 cm geçinceye kadar sepelenir. Alçının suyu 
emmesi için 2-3 dakika beklenir, ardından mala veya el mikseri yardımı ile harç 
homojen hale gelinceye kadar karıştırılır. Karışımın içinde topakların hiç kalmaması gerekir. 

 Harcın başlangıç piriz süresi 60 dakikadır. 

 Kullanıma hazır hale gelen harç yaklaşık 90 dk. süresince kullanılabilir. 

 Sıva yüzeyinin düzgün ve uygulamanın hızlı olması için ahşap veya alüminyum anolar 
konulur. Anoların duvar ile mesafesi alçı sıvanın kalınlığı ve yüzeye göre ayarlanır sıva 
malası ve sıva küreği yardımı ile harç anolar arasına uygulanır ve mastar kullanılarak 
yüzey düzeltilir. 

 Sıva alçısı sertleşmeye başladıktan sonra çelik ıspatula ile yüzey tıraşlanır. 

 Lucaser Gips, tek katta tuğla, bims blok, gazbeton v.b. duvar yüzeylerinde 5-20 mm 
arasında tek kat olmalıdır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 




