
 

 

 

12UY0058-3 SU YALITIMCISI 

PERFORMANS SINAV SORULARININ KAPSADIĞI KONULAR 

12UY0058-3/B1 Sürme Esaslı Malzemeler ile Su Yalıtımı 

No  Bilgi İfadesi  

*BY.1  Çalışma alanında İSG ile ilgili bulundurulması gereken ikaz ve uyarı levhalarına uyar. 

*BY.2  İş sağlığı ve güvenliği için gerekli KKD’leri (baret, iş ayakkabısı, iş eldiveni, toz maskesi, iş gözlüğü) 

kullanır. 

BY.3  Yüzeylerdeki artıkları (tel, çivi, kalıp yağı artığı, beton / harç çıkıntısı ve benzeri) temizler. 

*BY.4  Malzeme ambalajlarındaki etiketlerde yazan (veya kendisine sunulan ürün kılavuzunda bulunan) ürün 

hazırlama ve kullanım şeklini inceler. 

BY.5  Çimento esaslı tamir harcını hazırlar. 

BY.6  Kalıp gergi çubuğu boşluğunu (tie-rod deliği) nemlendirerek tamir harcı ile doldurur. 

BY.7  Yüzeydeki çukur ve çatlakları temizleyerek gerekiyorsa genişletir. 

BY.8  Yüzeydeki çukur ve çatlakları tamir harcı ile tamir eder. 

*BY.9 Çimento esaslı sürme su yalıtımında yüzey hazırlığını/onarımını takiben, yüzeyleri komple nemlendirir. 

*BY.10 Çimento esaslı sürme su yalıtımında toz ve sıvıdan oluşan iki kısım malzemeyi etiketinde/ürün 

kılavuzunda belirtildiği şekilde birbirine karıştırarak hazırlar. 

BY.11 Çimento esaslı sürme su yalıtımında fırça veya rulo ile 1. kat malzemeyi yüzeye aynı yönde uygular. 

BY.12 Bitüm esaslı, poliüretan esaslı veya epoxy esaslı sürme su yalıtımında tek kısım ise doğrudan, iki kısım ise 

birbirine karıştırdıktan sonra fırça veya rulo ile 1. kat malzemeyi yüzeye uygular. 

BY.13 Araç, gereç ve ekipmanları toplar. 

BY.14 Dökülen malzemeleri toplayarak çalışma ortamının genel temizliğini yapar. 

 

12UY0058-3/B2 Bitümlü Membran ile Su Yalıtımı 

No  Bilgi İfadesi  

*BY.1  Çalışma alanında İSG ile ilgili bulundurulması gereken ikaz ve uyarı levhalarına uyar. 

*BY.2  İş sağlığı ve güvenliği için gerekli KKD’leri (baret, iş ayakkabısı, iş eldiveni, toz maskesi, iş gözlüğü) 

kullanır. 

BY.3  Yüzeylerdeki artıkları (tel, çivi, kalıp yağı artığı, beton / harç çıkıntısını ve benzeri) temizler. 

*BY.4  Malzeme ambalajlarındaki etiketlerde yazan (veya kendisine sunulan ürün kılavuzunda bulunan) ürün 

hazırlama ve kullanım şeklini inceler. 

BY.5  Bitümlü membranın 1. katını birbirine ende 10 cm boyda 15 cm bindirmeli olarak şaloma ile duvara ve 

tabana uygular. 

BY.6  Gider süzgecini koyarak membranı buna kaynatır. 

BY.7  Bitümlü membranın 2. Katını bir önceki kaplamanın üzerine 50 cm şaşırtmalı olarak aynı yönde, bu 

tabakayı da birbirine ende 10 cm ve boyda 15 cm bindirmeli olarak duvara ve tabana uygular. 

BY.8  Bitümlü membranın duvarda bitim noktasında baskı profilini, dübel-vida veya patlatma beton çivisi ile 

bitümlü membranın her iki katını da duvara tutturur. 

BY.9 Araç, gereç ve ekipmanları toplar. 

BY.10 Dökülen malzemeleri toplayarak çalışma ortamının genel temizliğini yapar. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12UY0058-3/B3 PVC, TPO, EPDM, HDPE Membran ile Su Yalıtımı 

No  Bilgi İfadesi  

*BY.1  Çalışma alanında İSG ile ilgili bulundurulması gereken ikaz ve uyarı levhalarına uyar. 

*BY.2  İş sağlığı ve güvenliği için gerekli KKD’leri (baret, iş ayakkabısı, iş eldiveni, toz maskesi, iş gözlüğü) kullanır. 

BY.3  Yüzeylerdeki artıkları (tel, çivi, kalıp yağı artığı, beton / harç çıkıntısı ve benzeri) temizler. 

*BY.4  Malzeme ambalajlarındaki etiketlerde yazan (veya kendisine sunulan ürün kılavuzunda bulunan) ürün 
hazırlama ve kullanım şeklini inceler. 

*BY.5  PVC veya TPO veya EPDM veya HDPE membranı birbirine kaynak genişliği en az 3-4 cm bindirmeli olarak 
sıcak hava üflemeli kaynak makinesi ile yapıştırarak duvara ve tabana uygular. 

BY.6  Gider süzgecini koyarak membranı buna kaynatır. 

BY.7  Uygun el aleti (tornavida ucu ve benzeri) ile kaynağın kalitesini kontrol ederek kusur varsa onarır. 

BY.8  PVC veya TPO veya EPDM veya HDPE membranın duvarda bitim noktasında baskı profilini, dübel-vida 
veya patlatma beton çivisi ile duvara tutturarak üzerine mastik sıkar. 

BY.9 Araç, gereç ve ekipmanları toplar. 

BY.10 Dökülen malzemeleri toplayarak çalışma ortamının genel temizliğini yapar. 

 

(*) Performans sınavında başarılması zorunlu kritik adımlar. 

 

 

 


