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MONTAJ  SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK KONULAR.   

 Kapalama yapılacak alan temizlenmeli ve rutubetlendirilmelidir.  

 Harç malzemesi hazırlanması; 2 ölçü portland çimento, 8 ölçü elenmiş kum ya 
da 0-5 mm elek aralığında kırma mıcır veya kum karışımı ile kuru olarak 
harmanlanmalı, hazırlanan karışım kısım kısım sulandırılarak kullanılmalıdır. 
Sulandırılan karışım 15-20 dakika içinde tüketilmelidir.  

 Harç malzemesinin dozajını isterseniz daha az kum veya mıcır kullanarak 
arttırabilirsiniz.  

 Döşemede 2 mm artı ile 2 mm boşluk bırakılmak sureti ile döşeme yapınız.  

 Montaj sırasında Terrazo Karoların altında harç boşluğu olmamalıdır. Bu 
boşluklar genellikle karoların 2 köşe ya da 4 köşe birleşim yerlerine oluşur. 
Sebebi ise döşeme sırasında karo kenarını temizlemek için döşeme ustalının 
yaptığı mala hareketidir. Karoların altlarında olan boşluklar kullanım 
sonrasında kırılmaya sebebiyet verir.  

 Yerleştirme sırasında lastik çekiç kullanınız.  

 Döşeme sırasında ve sonrasında ürünü kirletecek her şeyden korunmalıdır.  

 Aşırı sıcak, aşırı soğuk, aşırı rüzgar ve yağmur döşeme harcını olumsuz 
etkileyebilir. Dikkat ediniz.  

 Döşeme harcının kalınlığı döşem şekline göre değişir.  

o Harç karışımı üzerine çimento şerbeti dökme yöntemi ile yapılacaksa 
15-30 mm arası, 

o Harç karışımı alta nemli tefsiye harcı, üste ıslak harç sermek sureti ile 
yataklayarak döşeme yapılacak ise 30-50 mm arasında olmalıdır. 

o DİKKAT: Kalınlık tavsiye edilenden fazla olur ise kırılmalar görülebilir.    

 Farklı bir döşeme metodu kullanılıyor ise AS KARO’ya danışılmalıdır.   

 Terrazo Karolar derz boşluğu bırakılarak döşenmelidir. Bu boşluklar montaj 
işleminden sonra derz araları doldurulmak sureti ile kapatılır. Derz aralarının 
tamamen doldurulması önemlidir. Macun işleminin 2 görevi vardır. Birincisi 
karoları birbirine kenetlemek, ikincisi karoların altlarında kalan (özellikle 4 köşe 
birleşim yerlerinde) boşlukları doldurmaktır. 2-3 kere tekrarlanmak sureti ile 
yapılmalıdır.  

 Montajı tamamlanmış ürünlerin son halini görmek için 10 gün beklenmelidir. 
Bu süre döşeme harcının rutubetinden arınması için yeterlidir.  

 Sevkiyatı yapılan karoların en fazla 2,5 ay içinde kullanılması gerekir. Aksi 
halde yüzey cilası etkileşime girer.  

 

 

 

 

 


