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HALiLiYE BEYKAPlsl AsM-EYYüBiYE MURADıYE AsM-EYYüBIYE ToKi AsM
ŞARTNAMELERi

HALlLlYE BEYKAPls| ASM

1. Çatl alanı 2?.5 m/L1 m ölçülerinde.
2. 6 adet yağmur iniş borusu yapılacak. Her yağmur iniş borusu 9 m uzunluğunda

toplamda 54 m olacak. 100 lük boru kullanılarak duvara askı aparatı dahil
montajl yapllaca k.

3. 80 m uzunluğunda galvanizli oluk yapılacak. gerekli askı aparatları dahil montajı
yapılacak. Yapılan o|uklar özel üretim sacdan yapılacak.

4. Yapılan oluklara çelik silikon sıkılıp su sızdırmasını engelleyecek.
5. Mevcut baca ve asansör odası etrafına membran örtü ile kapatılacak ve su

yalıtımı sağlanacak. tüm giderjer firmaya ait olacak.
6. Çatıya çıkan kapının demontajı yapılacak. Yeni çatı yapıldıktan sonra eski kapıya

benzer yeni bir imalat yapılıp yeni çatıya montajı sağlanacak. Montajdan sonra
firma su sorununu çözmek için yapılan kapının yalıtımını sağlayacak.

7. Mevcut çatlnln tamamı membran ve 2 kat su yalıtıml yapılacak. Eski membran
ve su yalıtımı çıkarılıp yenisiyle değişecek.

8, Çatı onarımı sırasında 1_0 cm genişliğinde lambri tahtası mevcut malzemeyle
değişecek. Ortalama 100 m2 alanında alan kaplanacak.

9. Tüm çatı kiremitleri istiflenecek. Çatının iskelet,taşıyıcı ve dikme vb. elamanlar
onarılacak. Onarım yapıldıktan sonra |ambri, membran ve su yalıtımı döşenecek.
İstiflenen kiremitler kurumdan uzaklaştırılacak.

1,0.Çatı alanında istiflenecek kiremitlerin tamamı yenisi ile değişecek. istiflenme
sırasındaki malzeme zaiyatı firma tarafından karşılanacaktır.

11.Çatının mahya kiremitleri yenisiyle değişecek.
12.Moloz ve Hafriyatların nakliyesi yapılacaktır.
13.Firma iş güvenliğine uygun bir şekilde güvenlik tedbirlerini alacak.
14.Kullanılacak malzemeler TSE ve CE belgeli ürünlerden o|acaktır.
15.Kurum tarafından malzeme numuneleri onayı alındıktan sonra uygulamaya

başlan ılaca k.

16.Firma anahtar teslim iş yapacaktır.
17.Uygulama sırasında nakliye, montaj, demonta.j, işçilik vb. işler firmaya aittir.
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