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ALÇI SIVA KRİTİK ADIMLAR 

 

 

(*) Performans sınavında başarılması zorunlu kritik adımlardır. 

 

 Alçı Sıva Uygulayıcısı.rev.1  

BY.1 Çalışma alanında İSG ile ilgili kurallar ile ikaz ve  uyarı levhalarına uyarak 

çalışır.* 
v 

 

BY.2 

İSG için gerekli KKD’leri (baret, iş ayakkabısı, iş eldiveni, emniyet kemeri, iş 

gözlüğü, toz maskesi, reflektif yelek) kullanır.* 
v 

 

BY.3 

Çalışma alanında gerekli araç, gereç, ekipman ve malzemeleri kullanıma 

hazırlar. 

 

 

BY.4 

Duvar yüzeyindeki pürüzleri uygun el aleti (spatula, 

çelik mala ve benzeri) ile gidererek, çatlak ve/veya delik bölgelere ön 

dolgu yapar. 

 

BY.5 Yüzeyde bulunan buat/priz boşluğunu uygun malzeme ile kapatır.  

BY.6 Farklı malzemelerin birleşim yerlerinde sıva filesini, birleşim yerini 

ortalayacak şekilde, alçı harcı ile 

yapıştırır. 

 

 

BY.7 

Alüminyum anoları, kullanacağı mastar boyuna  

uygun ölçülerde yatay/düşey terazisinde uygun alçı 

harcı ile sabit kalacak şekilde yapıştırır.* 

 

v 

 

BY.8 

Hazırladığı alçı harcıyla projesindeki yerine gönyesinde ve terazisinde 

hazırladığı köşe profillerini yapıştırır. 

 

 

BY.9 

Profil kenarından artan alçı harcını köşe profilleri üzerinden uygun el aleti 

(mala, spatula ve benzeri) 

ile sıyırır. 

 

BY.10 Alçıyı su yüzeyini örtecek şekilde karıştırma kabındaki suya uygun 

yöntemle ekler.* 
v 

BY.11 Ekleme işlemi sonrası alçının ıslanarak suyu emmesi 

 için bekler. 

 

BY.12 Kaba sıva harcını kıvamında hazırlar.* v 

BY.13 Düşük devirli mekanik karıştırıcı ile veya uygun el aleti  ile homojen olana 

kadar alçı harcını karıştırır. 

 

BY.14 Alçı harcını ano aralarına duvarda uygun kalınlıkta uygular.  

 

BY.15 

Bıçak mastar ile aşağıdan yukarıya doğru ano çıtalarına bastırıp 

mastarlayarak, yüzeydeki alçı harcının fazlalıklarını alır. 

 

BY.16 İç köşeleri gönyeye alarak uygun el aleti (iç köşe malası 

ve benzeri) ile düzeltir. 

 

 

BY.17 

Mastarlaması biten yüzeydeki alçı sıvanın pürüzlenme, boşluk oluşumu ve 

benzeri durumlarını gözle kontrol ederek, kontrol sonucunda tespit ettiği 

sorunları giderir. 

 

BY.18 Ano çıtalarını çıkarır.  

BY.19 Çıkan ano çıtalarının boşluklarını hazırlamış olduğu alçı harcıyla doldurur.  

BY.20 Çelik mala kullanarak yüzeyi düzeltir.  

BY.21 Perdah alçısını su yüzeyini örtecek şekilde karıştırma kabındaki suya 

uygun yöntemle ekler.* 
v 

BY.22 Ekleme işlemi sonrası alçının ıslanarak suyu emmesi için bekler.  

BY.23 Düşük devirli mekanik karıştırıcı ile veya uygun el  

aleti ile elle homojen olana kadar alçıyı karıştırır. 

 

BY.24 Perdah alçı harcını kıvamında hazırlar.* v 

BY.25 Perdah alçı yapılacak yüzeyin temizliğini uygun el  

aletleri ile yapar. 
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ALÇI SIVA KRİTİK ADIMLAR 

 

 

BY.26 Çelik mala üzerine alınan perdah alçı harcını, tekniğine uygun olarak 

uygular. 

 

BY.27 Çelik malanın iz bırakmamasına dikkat ederek sonlama yapar.  

BY.28 Yüzeyin düzgünlüğünün kontrolünü mastarla yapar.  

BY.29 Zımpara yardımıyla son düzeltme işlemini yapar.  

BY.30 Kullanılan araç ve gereçleri toplayarak temizler.  

BY.31 Çalışma alanının çevre temizliğini yapar.  

(*) Performans sınavında başarılması zorunlu kritik adımlardır. 

            

 

 

 

 
 

  


