
 

PVC ZEMİN VE DUVAR  KAROLARI 

UYGULAMA – MONTAJ KILAVUZU 

 
 
 

Uygulanacak zemin veya duvarın hazırlanması : 

Uygulanacak yüzeyin düz, temiz, kuru, kolay sökülen gevşek parçalardan arındırılmış olması gerekir. Bozuk 
zeminler tesviye şapı ile bozuk duvarlar ince sıva veya alçı ile düzeltilmelidir. 

 

Zemin (yer) uygulaması : 

Karolar yere derzsiz (bitişik) yapıştırılarak uygulanır.  

* Bol su ile yıkanan ıslak zeminlerde (banyo vs.) veya seramik, mermer gibi emici olmayan yüzeylerde çift bileşikli  

  poliüretan yapıştırıcılar kullanılmalıdır.   (Poliüretan yapıştırıcılar  için firmamıza danışabilirsiniz.)  

* Suyu sıkılarak paspas yapılan veya kuru ve emici her türlü yüzeylerde akrilik bazlı yapıştırıcılar uygundur. 

  (Piyasada sert PVC zemin yapıştırıcıları adı altında çok çeşitli yapıştırıcılar mevcuttur.)  

 

Her iki durumda da yapıştırıcı yere uygun dişli tarakla çekildikten sonra, (yapıştırıcı talimatlarına uyarak) karolar 
derz bırakmadan döşenir. 

 

Duvar uygulaması : 

Duvar uygulamaları da üstteki yer uygulamaları ile aynıdır. Yalnız, karoların ağırlığı (5.04 kg/m2) göz önünde 
bulundurularak yapıştırıcıların, karoları aşağı kaydırmayacak ve kot yapmayacak kadar ilk tutuculuk kuvvetlerinin 
oluşması dikkatle beklenmelidir. Daha az metrajlı kısımlar halinde yapılmalıdır. Komple duvar uygulamalarında 
döşemeye gönye alınarak alt taraftan (zeminden destek alınarak) başlanmalıdır. 

Ayrıca uygulanacak yüzeyin durumuna göre, ufak metrajlı bölgesel işlerde Pattex veya Bally gibi kontak 
yapıştırıcılar da kullanılabilir. 

 

Kesim : 

Karolar, kanca bıçak (halı, pvc için kullanılan) ile elle veya dekupaj gibi elektrikli el aletleriyle kesilebilir. Dekupaj  
için demir, aluminyum vs. için olan ince dişli bıçaklar tercih edilmelidir. 

 

 

Önemli Notlar : 

*Karolar uygulanmadan önce düz bir zeminde stoklanmalıdır, bel vermemelidir. 

*Yukarıdaki uygulamalar tipik, beton şap, beton sıva, saten alçı, fayans, seramik, mermer, alçıpan, MDF, OSB gibi 

  yüzeyler için olup, diğer yüzeyler için firmamıza danışabilirsiniz. 

*Karolar derzsiz yapıştırıldığından dikkatlice yerleştirilmelidir, hataları düzeltme imkanı derzli uygulamalara göre çok  

  daha azdır.Yapıştırıcı tam kuruyana kadar malzemenin üzerine basılmamalıdır. 

*Yapıştırıcılar sağlıklı yapışmayı sağlayacak kadar bol, derzler arasından yapıştırıcı taşmayacak, çok uzun kuruma 

  süresi gibi sorunlar yaratmayacak kadar da az olmalıdır. 

*Firmamız sadece PVC Karo malzemeden sorumlu olup, uygulama hatalarından sorumlu değildir. 

 

 

HER TÜRLÜ SORULARINIZ İÇİN BİZİ ARAYABİLİRSİNİZ 
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