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Malzeme boyutlari ve özelliklerinin belirlenmesi Malzemenin seçilmesi ve tedarik edilmesi için
öncelikle ihtiyacin belirlenmesi gerekir. Restorasyon yapilarinda, projelerde görünüs üzerinden
veya varsa cephe detayi üzerinden yapilacak ölçüm ile yali binisinin genisligini tespit etmek
gerekir. Genislik tespit edildigi takdirde ikinci adim olarak malzeme kalinligi belirlenir.

      

Öz ahsap 'ta malzeme kalinligi standart olarak 2.1 cm olarak uygulanmaktadir. Elinizdeki
projede 1/20 – 1/10 sistem detaylari varsa bu çizimler size daha iyi bilgi verecegi gibi uygulama
ve görünüs üzerindeki detaylar hakkinda da daha fazla bilgi edinmezi saglar. Yapinizin mimari
projesi bilgisayar ile çizilmisse birkaç çizgi arasindaki genisligi ölçmeniz dogru bir ölçüye sahip
olmaniza yetecektir. Fakat çizim el ile yapilmissa ikinci bir dogrulama gerekecektir. Böyle bir
durumda, çizgiler arasinda bosluk sayisi asagidan yukariya dogru sayilir, bulunan adet yapinin
yüksekligine bölünür ve yali binisinin genisligi bulunur.

  

Sira malzeme seçimine geldiginde dis cephede kullanilabilecek agaçlar arasindan ayrilan
bütçeye göre bir seçim yapmak gerekmektedir. Sari çam, lareks, meranti, iroko, sapelli, mese,
teak vb. agaç türleri dis kullanim için uygundur. Ülkemizde genellikle çam, lareks ve iroko
kullanimi çok yaygindir. Sariçam ithal ve yerli olmak üzere piyasadan temin edilebilmektedir.

  

Ithal çamlarda uzun boy kereste bulmak kolayken yerli üretimde tedariki daha zordur. Reçine
çam agacinin ömrünü uzatan bir faktörken sicak ve çok günes alan yerlerde zamanla kusmalar
yapabilmektedir. Bu yüzden akan yerlerin kazinmasi ve yeniden boyanmasi gerekmektedir.
Egzotik agaçlar daha sert ve uzun ömürlüdür fakat maliyet orani yüksek ve islenmesi zordur.
Agaç seçiminde dikkat edilmesi gereken diger özellikler nem orani, çürümeye karsi alinan
kimyasal önlemler ve bölgesel neme uyum saglamasi açisindan malzemenin uygulanmadan
önce bekletilmesidir. Dis ortam kosullarina karsi dayanikliligi ile bilinen tropikal bir agaç olan
iroko suya, neme ve her türlü iklim kosullarina karsi dayanikli olmasi sebebi ile öncelikli tercih
ettigimiz siki dokulu ve yagli bir agaç türüdür. Iroko, yasayan bir agaçtir, bu nedenle
korunmalidir. Sezon basinda bakim yaglari sürüldügünde uzun yillar orjinal renklerini korurlar.

  

 1 / 2



AHŞAP DIŞ CEPHE

Administrator tarafından yazıldı.
Salı, 16 Ekim 2012 08:11 - Son Güncelleme Salı, 16 Ekim 2012 10:37

Aksi takdirde kalitesi degismeyen ürünler zaman içinde grimsi renk alir. Bu, agaci yipratmaz,
sadece rengini degistirir. Iroko bakimi için Teak veya Iroko yagi , dogal yaglarin bir karisimi
olarak hazirlanmistir. Mumlu yapisi sayesinde yarattigi yüzey ile su geçirmezlik katsayisini
yükseltmek suretiyle ahsabin suya karsi korunmasini saglarken ömrünü uzatir. Islendikten sonra
stabilitesi çok iyidir. Çarpilma ve sekil bozuklugu yasanmaz. Agaç islendikten sonra sarimsi bir
renkte olup oksijen ile temasa geçtiginde 1 ay içerisinde kahve ve çikolata rengi arasi bir renge
dönüsür ve bu renk tüm ürün yüzeyinde ayni tonda olur. Iroko dogal çürümeye, kabuk alti böcek
ve hastaliklara karsi yüksek dirençlidir. Kolay kuruyan, çürümeyen, suya ve rutubete karsi
dayanikliligi sebebiyle özellikle tercih edilen bir agaç türüdür.
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