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PROBAU Yapı Malzemeleri 
Eviniz için marka kalitesi
PROBAU, çok sayıda yenileme ve inşaat uygulamaları ile evlerin-
deki tamir ve yenileme işlerini kendileri yapanlar için, her zaman 
güvenebileceğiniz, profesyonel kalitede çok geniş bir ürün yelpazesi 
sunmaktadır. 

ÜCRETSİZ ÇAĞRI MERKEZİ 0800 - 3905000
Pazartesi - Cuma saat 9.00 - 18.00 arası

Evinizin uzmanı!

Duvar örme

Bu şekilde duvarlarınızla 
Uzun süre mutlu olacaksınız

Duvar örgü ve sıva harcı

Duvar örgü ve sıva harcı, çok yönlü kullanılabilen bir kireç-çimento harcı 
olup, önceden üzerine püskürtme sıva uygulanmış iç ve dış mekanlarda 
bulunan örgü duvarlar örülürken ve sıvanırken kullanılabilir.  Özellikle 
düzeltme çalışmaları için uygundur.

Sarfi yat:
Sıva harcı olarak her 10 mm sıva kalınlığı için yaklaşık 15 kg/m2 gereklidir. 
Duvar örgü harcı olarak, sarfi yat, tuğla formatına göre değişir. 
2 DF tuğlaların kullanılması durumunda ve 11,5 cm genişliğindeki bir duvar 
için, yaklaşık 32 kg/m2 gereklidir.

Teslimat Şekli: 10 kg torba

Çimento harcı

Çimento harcı, duvar örme, sıva ve aşırı zorlanmalar sonrasında yapılması 
gereken düzeltme işlerinde de olduğu gibi, çok yönlü kullanılan bir harç 
 tipidir. Çimento harcı, toprakaltında duvarlar ve kaidelerin oluşturulması 
için de uygundur. Darbelere karşı yüksek bir dirence sahip olması nede-
niyle, özellikle, dirençli ve hava koşullarına karşı dayanıklı olması gereken 
sıvalar için uygundur. İçeride ve dışarıda işlenebilir:

Sarfi yat:
Sıva harcı olarak her 10 mm sıva kalınlığı için yaklaşık 15 kg/m2  gereklidir. 
Duvar örgü harcı olarak, sarfi yat, tuğla formatına göre değişir. 2 DF tuğ-
laların kullanılması durumunda ve 11,5 cm genişliğindeki bir duvar için, 
yaklaşık 32 kg/m2 gereklidir.

Teslimat Şekli: 10 kg torba
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Duvar örgü ve sıva harcı, çok yönlü kullanılabilen bir kireç-çimento harcı 
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Gerekli araç ve gereçler: 
Propert’te   ipuclarI:

Beton temelin üzerine, bir kat tamirat harcı 
sürün. Köşe noktalarının her birine bir kireçli 
kumtaşı yerleştirin. Su terazisi ve mastar
ile harcın yatay seyredip seyretmediğini 
kontrol edin.

Derzlerin dolu olması için, PROBAU 
çimento harcı veya PROBAU duvar örgü 
ve sıva harcı tuğlanın baş tarafına bolca 
sürülmelidir. Taş, daha sonra, harç yatağına 
oturtulur. Yatak derzinin kalınlığı 12 mm, 
bağlantı derzinin genişliği ise yaklaşık 10 
mm'dir. Taşan sıvayı sıyırın.

Bu bahçe duvarı, düz örgü şeklinde yapıl-
maktadır (yarım tuğla kalınlığındaki düz 
diziden oluşan örgü şeklidir).

Duvarın düz seyretmesi için, bir hizalama 
ipi gerilir.

Önceden derzlerle deldiğiniz dübel delik-
lerine duvar ankrajlarını çakın. Bu şekilde, 
evin duvarına bir bağlantı kurulur.

PROBAU Çimento harcını, harç kovasının 
içinde, işlenebilecek bir kıvama gelene 
kadar suyla karıştırın. Bir karıştırıcı kullanırsa-
nız, işiniz kolaylaşır.

Sonradan yapılacak olan derzlemeye 
 hazırlık olarak, bağlantı ve yatak derzleri; 
duvar örme çalışmaları biter bitmez 
(sertleşmeden önce), minimum 15 mm 
derinlikte olacak şekilde bir derz demiriyle 
kazınır.

Bu kireçli kumtaşı gibi emiş gücü yüksek 
taşlar, önce suya batırılarak ıslatılır. Bu 
işlem, harç ve taş arasındaki yapışma 
gücünü arttırır.

İyi harç, 
iyi duvarlar

Faydalı bilgiler:  Bir bahçe duvarı yapılmadan önce, arsa 
sınırı ile yasal durumlar (örneğin; izin verilen maksimum yükseklik, 
malzeme seçimi açısından peyzaj faktörleri gibi) göz önünde bu-
lundurulmalıdır. Sınır komşunuzun olması durumunda, komşunuzu 
 projenizden haberdar etmelisiniz. 

Bahçe duvarınız için, PROBAU duvar örgü ve 
sıva harcını veya PROBAU çimento harcını 
kullanmanızı öneririz. Sadece BAUHAUS yapı 
marketinde bulabileceğiniz PROBAU marka 
kalitesine hiç çekinmeden güvenebilirsizin.

– Harç kovası
– Karıştırıcı
– Duvarcı malası
–  Çelik perdah 

malası
– Lastik mala
– Süngerli tahta
– Su terazisi

–  Duvar kağıdı 
fırçası

– Sıvacı mastarı
– Katlanır metre
– Sokak süpürgesi
– Derz demiri
– Çekiç


