AMFİTİYATRO PERGOLE ÇATI POLİKARBONAT KAPLAMA YENİLEME
TEKNİK ŞARTNAMESİ

Amfitiyatro Pergolenin polikarbonat çatı kaplamasının sökülüp yenisinin temini ve montajı işi.

A- GENEL ŞARTLAR
1- İş anahtar teslim götürü bedel üzerinden yapılacaktır.
2- İşi alan firma isgkayit.sabanciuniv.edu adresinden firma ve personel dökümanlarını
siparişten itibaren en geç 7 günde yüklemek zorundadır.
3- İSG ilgili tüm ekipman malzeme temini, çalışma esnasında yetkili bulundurma ve
kontrolleri yaptırma firmanın sorumluluğundadır.
4- İşi alan firma siparişten itibaren en geç 10 gün içerisinde işe başlamalıdır.
5- İşin yapımında kullanılacak her türlü malzeme, taşıma , yükleme ve boşaltma işleri ile
iskele firmaya aittir.
6- Firma çalıştığı alandaki tüm sabit yada sabit olayan mobilya ve malzemelerin korunması
ve temiz tutulmasından sorumludur.
7- İşin yapımını aşama aşama teslim onayı alarak ilerleyecektir.
8- Firma verdiği hasarın giderilmesinden sorumludur.
9- İş yapımında mutlaka şantiye şefi bulunduracaktır. Bunlar (Mimar,İnşaat Mühendisi,Inşaat
Teknikeri ve Firma sahibi) olmalıdır.
10- Yapılan iş en az 10 yıl garantili olmalıdır.

B-

TEKNİK ŞARTLAR
1İşe başlamadan çevre koruma önlemleri alınmalıdır. Örn. İkaz bandı çekilmesi ,
koruma ve örtü naylonu çekilmesi , uyarı levhaları vb.
2Yüksekte çalışma işlerinde iskele kurulmalıdır. İskele İSG standartlarına uygun
olmalı ve sertifikalı kişilerce kurulmalıdır.
3Polikarbonat levha “Makrolon® multi UV 5X/10-25 polikarbonat levhalar “ yada
aşağıdaki özelleri taşıyan serfikalı muadili olacaktır.
4Polikarbonat levha 10 mm kalınlığında , %75 şeffaf ,UV dayınımlı, X yapılı olacaktır.
Yoğunluğu minimum 1,5 kg/m2 olacaktır.
5Polikarbonat levha Mevcutundaki parçalar halinde yerine göre imalat yapılıp
montajı yapılacaktır.
6Polikarbonat levka montajında kullanılacak baskı profilleri ve kenar profiler ebat
ve uygulama detayı mevcutuyla aynı olacaktır.
7Çıkan atıklar hemen çuvallanır ve bina dışında biryerde toplanır ve gün sonunda
kampüs içerisindeki atık depolama sahasına işi yapan firma tarafından taşınır. Yerler süprülür.

C- METRAJ
1- Söküm yapılacak polikarbonat kaplı çatı 700 m²
2- 10 mm Polikarbonat levha temin ve montajı 700 m²
3- Ek yeri baskı çıtası üsttan ve alttan ek yerlerini tutacak şekilde contalı Alüminyum
profilden olacaktır . Temin ve montajı 710 Metre
4- Kenar baskı çıtası temin ve montajı 280 Metre

D- GÖRSELLER
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