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Yerden Isıtmalı Zeminlerde Parke 

Yerden ısıtmalı zeminlerde, su boruları (serpaninler) içinde dolaşan sıcak suyun ulaşabileceği ısı 

teorik olarak azami 60°C civarındadır. Bu ısı, serpantinleri çevreleyen koruyucu şap tabakasına 

45°C dolayında aktarılır. Şaptaki bu ısı ise, üzerinde yürünen taban malzemesine, malzemenin 

cinsine göre ve ulaşılmak istenen ortam ısısına bağlı olarak 24°C ile 27°C arasında aktarılır.  

Dikkat edilmesi gereken hususların başında, serpantinler ile şap tabakasının yüzeyi arasında 

bulunması gereken minimum 3 cm\'lik kalınlık gelir. Bu kalınlığın altındaki şap, yerden ısıtma 

olsun veya olmasın sağlıklı bir netice vermez. Koruyucu şap kuruduktan sonra, parke 

uygulamasına geçmeden önce yerden ısıtma sistemini çalıştırmakta büyük fayda vardır. Bunun 

neticesinde şap tamamen kuruyacak ve ayrıca şap yüzeyinde oluşabilecek büyük çatlamalar da 

tespit edilebilecektir. Şap üzerindeki yüzeysel çatlamalar büyük boyutlara ulaşmış ve zeminden 

koparak oynamalara sebep verecek hale gelmiş ise gerekli tamirat derhal yapılmalıdır. Şap 

yüzeyinde oluşması muhtemel yüzey çatlamalarını en aza indirmek için tavsiye edilen yöntem, 

yerden ısıtma sistemi içindeki suyu 35°C civarında ısıtarak şap rutubetini kontrollü bir şekilde 

istenen seviyeye indirmektir. Yerden ısıtmalı zeminlerde gerçekleştirilecek parke uygulamalarında 

aşağıdaki kurallara uyulmalıdır.  

Sadece sağlık ile ilgili nedenler göze alınırsa dahi, yüzeydeki azami ısı 26°C - 27°C\'yi 

geçmemelidir. (Azami 30°C) 

Yere yapıştırılarak uygulanan parkelerde sıcak su boruları (serpantinler) üzerinde asgari 30 mm 

kalınlığında şap dökülmelidir. 

Diğer zemin kaplama malzemelerinde de yapılması gerektiği gibi, şap nihai sertliğe ulaştıktan 

sonra, ısıtma sistemi en az 2 hafta süreyle, en azından yarı kapasitesinde çalıştırılmalıdır. Parke 

döşenmeden 1-2 gün önce yerden ısıtma sistemi kapatılmalı ve parke döşeme işleminin bitmesini 

takiben ısıtma tekrar devreye sokularak ısı 3-4 gün içinde kademeli olarak yükseltilmelidir. Bu 

önlem, kalıntı nemin atılarak parkeye zarar vermesini önler. 

Parke döşemeye başlanırken şapın nemi %1.5\'ten (GANN 15-20) fazla olmamalıdır. 

Yapıştırmada yüksek kaliteli tutkal kullanılmalıdır. 

Parke döşenecek odanın bağıl nemin, %40-60 gibi normal değerlerde olmasına dikkat edilmelidir. 

Bu husus, parkelerin birleşmelerinin doğallığı için gerekli olduğu kadar, insan sağlığı açısından da 

önemlidir. 



Lamine Parke | Bağıl nem 

Bağıl Nem Yüksek Oluşu ve Düşük Oluşu 

Döşeme işleminden önce, işlem sırasında ve sonrasında, bağıl nem ve oda sıcaklığı mutlaka 

dikkate alınmalıdır. Döşeme işleminden önce karşılaşılabilecek en büyük risk, nemli bir zemin 

tabanı, duvarlardaki nem vb. nedeniyle odada çok fazla nem bulunmasıdır.  Döşeme işleminden 

sonra ise çok az nem bulunması riski daha yüksektir.  

Bağıl nem, havadaki su miktarının, belli bir sıcaklık ve atmosfer basıncı altında bulunabilecek 

maksimum su miktarına oranıdır. Bağıl nemin aynı oda içerisinde bile farklılık gösterebileceğini 

unutmayın. Pencerelerin yakınındaki nem miktarı, odanın ortasındaki veya bir ısıtma kaynağının 

yanındaki nem miktarından yüksektir. Havadaki nem muhteviyatı %100'e ulaşınca yoğunlaşma 

meydana gelir. 

Ahşap her zaman çevresiyle denge sağlar ve bu nedenle iç mekândaki iklimin yeterince kontrol 

edilmesi çok önemlidir. Kış aylarında risk daha da yüksektir.  

Bağıl nem düşükse ahşap nemi havaya salar ve büzüşür. Bu da ciddi  çatlaklara, ayrılmalara  
neden olabilir. Bağıl nem çok yüksek olduğunda ise ahşap ortamdaki suyu absorbe eder ve 

döşeme tahtaları esner; bir başka ifadeyle döşeme tahtaları genleşir ve tahtalar çarpık bir hal alır. 

Akyzemin olarak, Stadler Form firmasına ait Oskar nemlendiriciyi kullanmanızı öneririz. Bu 

ürün, tümleşik nemölçeri aracılığıyla havadaki nemi ölçer ve gerektiğinde soğuk su teknolojisini 

kullanarak odayı nemlendirir. Bu nemlendirici az enerji sarf eder ve 40 m²'lik odalar için 

uygundur. Ayrıca son derece sessizdir ve yatak odasında bile rahatsızlık vermez. 

Bağıl nem yaz ve kış mevsimlerinde büyük farklılık gösterir  (%90 ila %20 civarında). Bu nedenle 

parke, yılın farklı dönemlerine göre genleşir veya büzüşür. Ahşap için en zorlu mevsim kıştır. 

Sıfırın altındaki sıcaklıklarda bağıl nemin aşırı derecede düşmesi (%20'ye kadar) yüksek bir 

ihtimaldir. Bu tür zamanlarda odalara ilave ısıtma sağlanmazsa parke barındırdığı son nemi de 

salar ve tüm bağlantı/ek yerlerinden tamamen ayrılabilecek kadar esneyebilir. 

Ahşabın doğal bir ürün olduğu ve bükülme, çatlama veya bağlantı noktalarında açılma gibi 

sorunlara maruz kalabileceği ve bunun doğal olarak parkenin de özellikleri olduğu 

unutulmamalıdır. 

Önemli ipuçları: 

·         Bağıl nemi düzenli olarak ölçün. Nemi yeterli seviyede (%40 ila %60) tutabilmek için 

genellikle elektrikli bir nemlendirici takılması gerekir. Bir nemlendirici satın alırken kapasitesini 

(metreküp cinsinden) mutlaka dikkate alın. Nemlendiriciyi odanın ortasına, her tür ısı kaynağından 

(kalorifer, soba vb.) olabildiğince uzağa yerleştirmenizi öneririz. 

· Kış mevsiminde kullanılmayan odalar da asgari olarak 10°C'ye kadar ısıtılmalıdır.



Bağıl Nemin  ve ortam ısısının ahşap parkeye etkisi 

      “Tıpkı insanlarda olduğu gibi, ahşabı da direkt olarak etkileyen belli bir nem düzeyi vardır. 

Lamine parke döşeme uygulamalarında, çevresel faktörler yani ortam ısı ve bağıl nem önemli bir 

rol oynar. Parkenin ilk günkü görünümünü muhafaza edebilmesi için, ani ısı değişimleri ve 

rutubetten mümkün olduğunca korunması gerekir.” 

     Lamine parke uygulamasında kullanılacak şapın asgari nem düzeyinde olduğu kabul 

edildiğinde, parkenin mekânda ki çevresel şartlara bağlı bir takım kullanım sınırları bulunur. 

     İnsanın kendini en rahat hissettiği ideal oda ısısı 18 - 20°C ve bağıl nem oranı ise %40-60 

civarındadır. İmalat prensiplerine bağlı olarak yukarıda belirtilen ısı değerleri, lamine parkede 

fiziksel herhangi bir değişiklik yaratmaz.  

     Uygulama, belirtilen bu ısı değerlerinden farklı bir ısı ve bağıl nem ortamında gerçekleştirilirse 

ya da uygulamadan sonra bu farklı değerler ortaya çıkarsa, lamine parke üzerinde çatlakların 

oluşması ya da parkenin kabarması muhtemeldir. Hatta bazı durumlarda üst tabakanın 

(masif katman) alttakinden ayrılması bile söz konusu olabilir.  

Ortam ısısı ve bağıl nemin  ahşap parke nemi üzerindeki etkileri 

      Tıpkı insanlarda olduğu gibi, ağacın da kendini rahat hissettiği bir denge nemi düzeyi vardır. 

Ahşap döşeme için en uygun ortam şartları %40 - %60 arasındaki bağıl nem ile 15°C - max. 30°

C ısıdır. 

     Bu anlamda, masif ya da lamine parkenin daralıp genişlemesi ile bağıl nem arasında çok önemli 

bir ilişki söz konusudur. Bağıl nem oranında gerçekleşen %10'luk bir değişim, parke eninde 

takriben %1'lik bir genişlemeye veya daralmaya neden olur. Ancak bu durum ahşabın doğal bir 

davranışı olduğu için şikâyet sebebi olmaması gerekir. 

      Belirli ısı ve bağıl nem bileşimlerinde ağaçta oluşması beklenen bazı denge nemi değerleri 

bulunur. Söz konusu bu değerler içinde ahşap ufak oynamalar gösterir. Ancak bu değerlerin altında 

veya üzerindeki değişikliklerde ahşaptaki çekme veya genleşme daha fazla olabilir. 

     Masif veya lamine parkenin döşendiği günkü görünümünü muhafaza etmesi için, döşendiği 

ortamın ani ısı ve rutubet değişikliklerinden mümkün olduğu kadar korunması tavsiye edilir.  

     Bu nedenle, özellikle soğuk mevsimlerde, odadaki bağıl nemin kontrol edilmesi, çıkan 

değerlerin alçaltılması veya yükseltilmesi özel bir önem arz eder.  

     Oda içindeki sıcaklık arttığında, dışarıdan gelen taze hava ile birlikte bağıl nem miktarı da 

artacaktır. Böylesi bir durumda, uygulamacı olaya müdahale ederek bağıl nemi ideal orana 

ulaştırması gereklidir. Lamine parke, özellikle geniş mekâ nlar da kullanıldığı zaman, ortamdaki 

ısı ve rutubetin ani ve aşırı değişikliklere uğramamasına dikkat edilmelidir.  

     Yerden ısıtma söz konusu olduğunda, sistem belirli kurallar dâhilinde açılıp kapatılmalıdır. 

Eğer sabit bir ısı söz konusu ise, parke yüzey ısısı 25°C'yi geçmemelidir. Lamine parke 

uygulamasını yaptırmadan önce yerden ısıtmalı zeminler konusunda satıcınıza danışmanızda 

yarar vardır.  



Bağıl nem, havada bulunan su buharına ait kısmi basıncın, aynı sıcaklıktaki suyun denge buhar 

basıncına oranıdır. Başka bir deyişle bağıl nem, havanın belirli bir sıcaklıkta taşıyabileceği nem 

miktarının yüzde kaçını taşıdığını belirtir. 

Özellikle kış ayların da, genellikle evlerimizde dar ve kapalı alanlar ısıtılmaktadır. Bu da nem 

oranının düşmesine neden olmaktadır.  

Bu yüzden kış aylarında, yaşadığımız ortamlarda su buharlaştırılması gereklidir. Oda hava nem 

oranının ideal düzeyi %40 ile 60 arasında olmalıdır. Kapalı mekânlarda ki çok yüksek oranda (%70 

in üzerinde) nem de sağlık açısından zararlıdır. 

1. Bulunduğunuz ortamdaki nem oranını belirleyebilmek için kullanmanız gerek cihaz, nemölçer

(higrometre) dir.  

2. Nem: İçinde yaşadığımız ve soluduğumuz havada su buharı bulunmaktadır, bunun miktarı hava

sıcaklığı ile değişmektedir. Su buharı (nem) miktarının, o sıcaklıkta bulunabilecek en fazla su 

buharı miktarına oranına da bağıl nem denir ve % ile ifade edilir. 

18-20 C derece sıcaklıktaki ortamlarda bağıl nem miktarı %40  den az ise ortam kuru, 50-60 

arası normal, 60-75 arası nemli, %75 den fazla ise ıslak olarak kabul edilir.  

Evlerimizdeki en önemli nem kaynakları; banyo, mutfak ve ev içinde kurutulan çamaşırlardır. 

Ayrıca; evdeki çiçekler, akvaryumlar, önemli nem kaynaklarındandır. Bu kaynakların bulunduğu, 

açılarak havalandırılmayan, sirkülasyon sağlanmayan odalarda oran artmaktadır. Çoğu kişi kış 

aylarında daha sıcak olması için kafesleri radyatör ve benzeri ısı kaynaklarına yakın konuma 

yerleştirirler, bu kaynaklar nem oranını aslında aşırı tüketirler ve sakıncalıdır. 

Bu açıklamalar da dikkate alınmalı ve ortamımızın nem oranı hakkında sağlıklı bir belirleme 

yapılabilmesi için (kendi sağlığımız için de gerekli) nemölçer bulundurulmalıdır. Nem oranının 

düşük olduğu anlaşıldığında çeşitli yöntemlerle odamızda su buharlaştırabiliriz.  

Su, soğuk halde iken de buharlaşmaktadır. Bu durumda buharlaşma daha yavaş olmaktadır. 

Odamızın nem oranının düşüklüğüne bağlı olarak; kışın havalandırma olanağı bulunamayan 

odalarda kap içinde (odanın büyüklüğü ile orantılı) normal ısıda su bulundurulabileceği gibi , ani 

bağıl nem oranı yükseltilmesi gerektiği takdirde gene herhangi bir kapta (soba , radyatör vb. 

üzerinde) su ısıtılabilir veya başka yerde ısıtılmış su da getirilebilir.  

Nem oranını yükseltip alçaltabilmek için çeşitli yollar bulunsa da ani iniş çıkışlar da yarar 

sağlamayacaktır. Biri dijital diğeri mekanik. Gün içindeki nem oranındaki değişiklikler 

(havalandırıldığında, kapalı ortamda, ısıtılan ortamda) gerçekten de hayret verici dalgalanmalar 

şeklinde kendini gösterebiliyor. 

Kapalı mekânlarda kuru havayı belli bir süre solumak burun ve ağız kurumasına sebep olur. 

Dolayısıyla bazı hastalıkların habercisi olabiliyor. Bronşlarda, burun ve genizde oluşabilecek 

rahatsızlıklar için önlem alınması gerekir. Sinüzit veya astım benzeri rahatsızlıkları olan bireyler 

bulunuyorsa, hastalık belirtilerinin artmasına ayrıca sebebiyet verebilir. Solunum yolları ile ilgili 

benzeri hastalık süreçlerinde aksaklık çıkmaması için evinizi doğal yollarla nemlendirmenin pratik 

yolları mevcut. Nem ölçümü tür açısından üçe ayrılır:  Bağıl nem, mutlak nem ve spesifik nem. 

Meteoroloji uzmanlarının hava durumu bültenlerinde bahsettiği nem türü bağıl nemdir. En çok 



rastladığımız nem türüdür. Yüzde ile oran olarak belirtilen bağıl nemdir. 1 metreküp havada kaç 

kilo su buharı olduğunu ise mutlak nem bildirir. Su buharının havaya olan oranını ise spesifik nem 

belirtir. Bir kilo havada kaç kilo su buharı olduğunu gösterir. 

evlerde, kış aylarında kalorifer kullanımının artmasıyla beraber nem ihtiyacı artıyor. Özellikle 

çocuklu evlerde, çocukların süreç içinde kuruyan havadan kolaylıkla olumsuz etkilenmeden basit 

önlemler alınması gerekebilir. Fark etmeseniz de kaloriferlerin etkisiyle kuruyan havanın olumsuz 

etkileri altında kalabilir, solunum yolları rahatsızlıkları belirtilerini görmeye başlayabilirsiniz. Bol 

sıvı tüketmenin organlara oksijen ulaşmasında rol oynaması, gelişmekte olan çocukları da olumlu 

yönde etkilediği bilinir. Nem oranının mekanlarda uygun seviyeye yükseltilmesi için ise 

bitkilerden, ıslak bezlerle sağlanacak pratik fikirlerden ve nemli giysilerden faydalanmak gibi 

fonksiyonel çözümleri uygulamak mümkün. Uzmanların ifadelerine göre havadaki ideal nem 

oranının %40 – %50 civarı olması gerekir. Ev ya da işyerlerinde ideal nem seviyelerine ulaşmak 

için klima ve iklimlendirme cihazı kullanımları da tercih ediliyor. Klima almayı tercih 

ediyorsanız bunun için nem göstergesinin olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Havadaki ideal 

nem oranını sağlamak üzere kapalı alanlarda uygulayabileceğiniz pratik yöntemleri sizin için 

derledik, mekanlarınızdaki kuru hava problemine çözüm getireceğini umuyoruz. 



Hava nemlendirici araçlara yatırım 

Herhangi bir sıcaklıkta havanın taşıdığı su buharı oranına nem oranı diyoruz. Psikrometrik 

ölçümler, saçlı higrometre ve benzeri metotlar nem ölçme yöntemlerindendir ve teknik anlamda 

bilgi verir. Higrometre adı altında satılan ürünler, nem ölçer olarak da satışa sunulmaktadır. 

Örneğin ideal olarak yaklaşık havadaki %50 nem oranına ulaşmak istiyorsanız, klima ve 

iklimlendirme cihazı kullanımlarını da tercih edebilirsiniz. Ayrıca klimaların nem alma çalışma 

modu ile ilgili kontrolleri kumanda üzerinden yapabilirsiniz. Kumandadaki düğme üzerinden nem 

alma çalışma modunu açabilir, ihtiyaç duyduğunuzda kapatabilirsiniz. Aynı şekilde evdeki fazla 

nemi dışarı aktarmada işe yarayan klimalardan sokağa akıttığı su evdeki su buharıdır. Benzer cihaz 

ve makinelerin dezavantajı elektrik harcamasıdır. Sıcak ve soğuk buhar veren aletler de oldukça 

işe yarar. Suyu ısıtan cihazlar dışarıya sıcak buhar verir. Nemi kısa sürede yükseltirler ve olumlu 
taraflarından biri daha verimli olmasıdır. 
işe yarar. Suyu ısıtan cihazlar dışarıya sıcak buhar verir. Nemi kısa sürede yükseltirler ve olumlu 
taraflarından biri daha verimli olmasıdır. 



 Eviniz için bitkiler alın 

Bitkilerin eviniz için sadece dekoratif birer öğe olduğunu sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Biberiye, 

lavanta, fesleğen, nane, paşa kılıcı, barış çiçeği gibi bitkilerin havayı temizlediği, nem oranında 

düşürme – yükseltme etkilerinin olduğu, küflenmeye karşı olumlu etkilerinin olduğu 

gözlemlenmiştir. Genel olarak bitkiler arasında nem etkisi ile beraber, bakterilerden koruma, 

böcekleri uzaklaştırma gibi olumlu etkilerinden de faydalanılabilir. Bitkilerin yapraklarının 

terlemesinin kuru ve sıcak ortamlarda değişkenlik gösterdiğini gözlemleyeceksiniz. Daha sıcak 

havalarda yaprak ve saplarda daha fazla ter damlacıkları bulunurken, nemli havada yapraklarda 

ter damlacıklarına rastlamayacaksınız.  

Havayı temizlemek için bitkileri alıp kaynatmanız şart değildir. Bitkilere nasıl bakacağınızı iyi 

öğrenmeniz, ona göre seçmeniz gerekir. Bir köşede uzun süre duran bir saksıdaki bitki, uzun süre 

nem oranını etkilemeye, havayı temizlemeye yardımcı olabilir. Bazı bitkiler havadaki 

karbondioksit oranını düşürür, bazıları da parazitleri öldürür. Evinizde hala nem, küf ve mantar 

problemlerini gözlemliyorsanız, sadece bitkileri kullanmak tek başına yeterli bir çözüm 

olmayacaktır.  

Su kabı ve buhar

Havadaki nem oranını arttırmanın en kısa yolu ortama daha fazla su buharı vermekten geçiyor. 

Isıtılmış su bulunan kap ile sağlayacağınız su buharı basit ve işleyen bir çözüm olacaktır. Kaynar 

suyun buharının yakıcı özellikte risk taşıyacağını göz ardı etmeyin. Isıtılmış sudan çıkan sıcak 

buhar havadan daha hafiftir, dolayısıyla kolaylıkla yükselir ve odaya yayılır. Hijyenik açıdan da 

suyun yüksek ısıya ulaşması olumlu yönlerindendir. Mekanlarınızda su ısıtıcısı ya da ocakta 

kaynattığınız suyu bulunduğu su kabını kısa süreli bulundurmanız, yükselen su buharı sayesinde 

çabuk ve kolay bir çözüm olacaktır. Aynı şekilde petek sulukları da bir odanın nem oranını 

arttırmanızda fayda sağlayacaktır. Bir zamanların en sık kullanılan eşyalarından soba üzerinde 

kaynatılan suyun buharı ise, sobadan kaynaklanan havanın kuruluğunu pratik bir şekilde su buharı 

ile dönüştürerek dengeliyordu. 



Kısa süre evi havalandırın

Evinizdeki tüm mekânların gün içinde mutlaka havalandırılmış olması gerekir. Havalandırma 

sayesinde odanın kuruyan havasıyla nem dengesi sağlanır. Yaz aylarında nemin yüksek seviyede 

olduğu günlerde, gündüz saatleri çok sık havalandırmak yerine, gece havalandırmak daha faydalı 

olabilir. Kış aylarında ise çok fazla havalandırılmayan mekânlarda sürekli yanan kaloriferlerin 

nemi aldığı ve havayı kuruttuğu gözlemleniyor. Dolayısıyla zaman zaman kısa sürekli 

havalandırmak, içeride bulunan havanın kuruluğunu azaltmak için, dışarıdaki nem oranı yüksek 

hava ile denge oluşturması sağlanır, belli bir süre mekânlar havalandırılır. 

Peteklerin üzerine ıslak bir bez atın 

Islak bir bez ya da havlu yardımıyla çok kolay bir şekilde havadaki nem oranını etkilemek 

mümkün. Peteklerin üzerine atacağınız ıslak bez ya da havlunun, alttan gelen sıcak hava sayesinde 

mekâna yaydığı su buharı pratik bir yolla nem seviyesini yükseltecektir. Özellikle yatak odalarında 

ıslak havlu asmak, ıslak bez ya da havlu kalorifer peteği üzerine koymak, nemli kumaşların da 

aynı şekilde değerlendirilmesi, önemli miktarda nem ve su buharı ihtiyacını karşılayacaktır. Uyku 

esnasında solunum yolları açısından daha açık ve temiz bir nefes çekmenizi sağlayacaktır. 

Nemli giysilerinizi asabilirsiniz

İyi durulanmış olmasına dikkat ederek, ıslak giysilerinizden bazılarını kurumadan önce asmak, 

pratik bir yolla odadaki havanın nem oranını yükseltmenizi sağlayacaktır. Giysilerin, kumaşların 

suyu tutma ve buhara dönüştürme aracı olarak kullanılması için belki de en uğraşsız yollarından 

biri. Giysilerinizin kuruma esnasında geçen sürede havada oluşan su buharı, nem oranını 

dengeleyecektir. Gün aşırı ve giysi miktarı sayısını çoğaltarak nemlendirmenize gerek 

kalmayacaktır. Sadece birkaç parça giysi ve giysilerin kuruma esnasında harcanan süre yeterli 

olacaktır, özel olarak giysilerle ilgili başka bir uğraş gerektirmeyecektir. 



Duş kabinini açın 

Enerji tasarrufu günümüzde oldukça önemli hale geldi. Dolayısıyla havadaki nem oranını ideal 

hale getirmek için duş kabini ya da banyonun kapısını açık tutmak, doğal yollarla su buharının 

yayılmasını ve yükselmesini sağlar. Bu sayede kışın kalorifer petekleri yüzünden kuruyan havada 

nem dengesi sağlanır. Bağımsız küvet ve duş kabinin bulunduğu modern stil banyo 

örneğimiz,  Duş kabini ya da kullanıyorsanız küvet keyfi esnasında kullanım sırasında oluşan su 

buharının, diğer mekanlara geçiş yapmasına izin vererek enerji tasarrufunu da sağlayacaksınız. 

Hava nemlendirici cihazları ve nem oranı ayarlayan klimalar alıp, ekstra elektrik tüketmenize 

gerek kalmayacak. 
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