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Bir çatı montajı yapılabilmesi için gerekli olan malzemeler şunlardır.
- Alüminyum trapezler
AKSESUAR MALZEMELERİ

*Alüminyum
*Asma Tavan
*Aluminium
*Suspended Ceiling

*Alüminyum
Çatı Trapezi
*Trapezoidal Roof
Claddings

*Soğuk Çekme Profiller
*Coldrolled Profilies

*Alüminyum Tabaka ve
Rulo Levha
*Aluminium Sheets
and Strips

*Uzaktan Kumandalı
Garaj Kapıları
*Remote controlled
Garage doors

-

Düz mahya
Trapez mahya
Özel trapez mahya
Özel sıva dibi
Özel saçak altı
Düz saçak altı
Kenar kaplama
Düz sıva dibi
Yaka profili

TUTTURMA MALZEMELERİ
-

Kanca tirfon
Vida tirfon
Pop perçin
Mastik

Düz bir çatının montajına başlarken montajcı, öncelikle elindeki montaj planını
incelemeli ve eksikler gördüğü taktirde uyarılarda bulunmalıdır. Daha sonra ise montaj
yapılacak olan yer gidip görülmeli ve montaja uygunluğunun tespiti yapılmalıdır. Bu
sırada montaj planında belirtilen ölçülerin montaj bölgesindeki ölçülerle uyup uymadığına
bakılmalıdır. Montaj bölgesindeki ekipmanların; elektrik, merdiven ve montaj esnasında
kullanılacak diğer bütün aksamların eksiksiz olmasına dikkat edilmelidir.
Bütün kontroller yapıldıktan sonra montaj yapılacak olan, montaja müsait ise
çatının montajına başlanır. Öncelikle trapezler montaj planında belirtilen ölçülerde kesilir
ve daha sonra alüminyum trapezlerin çatı üzerine yerleştirilmesi işlemine başlanır.
Trapezlerin çatı üzerine yerleştirilme işlemi sona erdikten sonra trapezler üzerinde
matkaplarla delikler açılmalıdır. Bu işlem sırasında kullanılacak vida ebadına göre uygun
uç kullanılmalıdır. Trapezlerin çeliğe ve ahşaba tutturma yüksek kısımlarda vida tirfon ile
yapılmalıdır. Trapezleri tutturma parçası olarak kanca tirfon kullanılması halinde ise
kancaların yeterli kalınlıkta olmasına dikkat edilmelidir. Kancaların trapezi ezmeden
yeteri kadar sıkıştırması önemlidir. Trapezlerin birbirlerine bağlanmasında, bini
yerlerinde 50cm ara ile pop perçin kullanılır. Trapezlerin bini yerlerinde mastik
kullanılarak sağlamlaştırma yapılmalıdır.
Trapezlerin çatıya yerleştirilip birbirlerine tutturulması işlemleri tamamlandıktan
sonra aksesuar malzemelerin kullanılmasına başlanır öncelikle trapezler üzerinde yine
gerekli yerlerde matkapla delikler açılarak kanca veya vida tirfon kullanılmak suretiyle
trapezlerin birleşim yerleri üzerine trapez mahyalar monte edilerek trapezlerin bağlantısı
sağlanır. Burada kullanılacak mahyaların çatının eğimine ve montaj planında belirtilen
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ölçülere uygun olmasına dikkat edilmelidir. Uygun görülen yerlerde düz sıva dibi, yaka
profili, özel saçak altı ve kenar kaplama gibi aksesuar malzemelerinin montajına geçilir.
Bunlarda monte edildikten sonra montaj işlemi tamamlanır. En son olarak montaj yerleri
tek tek kontrol edilerek herhangi bir aksaklık olup olmadığına bakılmalıdır. Eğer herhangi
bir aksaklık varsa orada giderilmelidir.
Alüminyum trapezlerin birbirleri üzerine bindirmelerinde bindirme payı en az
20cm olmalıdır.

*Alüminyum
*Asma Tavan
*Aluminium
*Suspended Ceiling

*Alüminyum
Çatı Trapezi
*Trapezoidal Roof
Claddings

*Soğuk Çekme Profiller
*Coldrolled Profilies

*Alüminyum Tabaka ve
Rulo Levha
*Aluminium Sheets
and Strips

*Uzaktan Kumandalı
Garaj Kapıları
*Remote controlled
Garage doors

Çatının montajı tamamlandıktan sonra montajcı tarafından hazırlanan teslim
tutanağı yetkili kişiye imzalandırıldıktan sonra montaj işlemi sona erer.

