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TEKNİK ŞARTNAME
ALÇIPAN BÖLME DIIVAR

Ağrhk:
Kalınlık:
Isı Yalıtımı :

9

-9.5kğm

l2.5 mm

:

0,20

WimK

Yangına Dayanrm
28 dk
TSE Belgeli olacaldır.

Alçı duvar levhaları ile tek iskeletli bölıne duvar yapılması (tek profi1-60cm aks
arahğı) her 50 cm de bir birbirine bağlanarak tıölıne duvarının lıer iki yüzünde
(|

2,5mm+ l2,5mnı) tek kat alçı duvar levhası i|e kapatması.

Alçıpen bölmelerin montaj ında yapımında kullanılacak profiller TSE standartlanna
uygun et kalınlığ en az 0.50 mm, korozyona dayanıklı olmalı, bölme duvar yaprmında
kurulan metal konstriiksiyonun taşıycı elemanları metal konstrüksiyonda taşıyıcı görevi
gören duvar C profilleri standartlanna uygun olacaklr.
A-lçıpan birleşim yerleri fileli derz bandı ile kuwetlendirilecek ve üzerine saten alçı
çekilerek saten alçı üzerine akrilik sert astar wrulduktan sonra yüzey boyanacaktır.

Alçıpan yapılacak yerlerde yer döşemesi renginde süpürgelik yapılacaktır.

AÇLIPAN Üzınİ
Su ı'

sarrx ÇEKiLMESİ

Alçı Oranı

Y" 51

Basınç Mukaveıneti

2.5

N/mnı'

Eğilme Mukavemeti

1,4

ı-/mml

Kullanım ( İşlenme) Süıesi

60

Donma Sonu

l50 dakika*

İncelik

0.2 mm Elek üzeri 7o 0,0

dakika

Kaplanacak yüzevlerin: temizlendikten sonra hazırlanan saten alçı harcıııın çelik mala
bir yüzey elde edilinceye kadar çekilnıesi, gerektiğinde
zımparalanması. tozlardan temizlennıesi boyaya hazır hale getirilmesi

ile

diizgün ve püruzsüz

All
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ANTiBAKTERi§L BOYA
İpek mat iç cephe boyası

Küf re mantar oluşumuna kaşı dirençli
Alev yayılımını engelleme
Çatlak köprüleme

Silinebilir ve 1,ıkanabilir
Antibakteriel olacak

TSE belgeli olacak
Renk seçimi hastane idaresi tıelirleyecektir.

Küf, nıantar, bakteri oluşmuş vüzeyler zmparalanmadan önce. 0,100 kg akrilik esaslı
su bazlı antibakteriyel solüsy,on ile temizlenmesi. ztmpara yapıldıktan sonra. 0.120 kg akrilik
esaslr su bazlı antibakteriyel astar uygulanması, daha soııra istenileır renkte 0,100 kg l. kat.
0,100 kg 2.kat akrilik esasL su bazlı ınat antibakteriyel boya yapılması.

AHŞAP KAPI

.

kapı 90x2l l ölçiilerinde a§ap görünümlü pvc kapı tak acak.

PE\(,ERE

.
.
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pencere ölçüleri l00*l30 cın ebatlarında olacaktır.
Pencere çerçevesi aldoks (alüminl,ı-ım) ınalzemeden imal edilmiş olacaktır.
Çerçeve et kalınhğı 1.5 iıım olacaktir-
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KROM TEZGAH

.
.

Paslanmaz kfom ma]zemeden imal edilıniş olacaktır.

Tezgah ölçüleri bir adet 6O}250170 cm (ayaklarla beraber 70 cm), bir adet 80*80+75( 75cm
yüksekliğinde olacak) olacaktır.

ı paslanmaz krom ayatları olacakür.
. Dış ytizeyleri satine edihniş olacak ve
.
ı
.
.

herhangi

bir

kesme veya takılmaya müal

brakmayacaktır.

Hüyene yardımcı maksatlı, yuvarlatıinış köşeler ergonomik dizayn ve şık görtinümlü
olmalıdır.
Montaj yapılırken tezgah sabit duruma getirilecektir.
Tezgahın 3 tarafı kapalı olacak. Ön kısım tek kat raflı olacaktır.

Tezgahn ayaklan gen§ ve vakum-lu kaymayı önleyecek malzemeden olup yer döşemesi olan
fayans malzemeye zarar vermeyecektir.
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