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C BLOK 4. KATTA BULUNAN YOĞUN BAK|M YEMEKHANESİ ZEMiN KAPLAMAS|
vE sERvisLERDEKi KABARMış vE DöKüLMüş srnnvirieniııı yRpııvıRsı

işırniıı ı Rir rıxıııix şnnrııRıvrsi

1-25 X 40 CM EBADINDADüZYUZEYLi BEYAZ SERAMiK DUVAR KARosU İLE
FUGALI DUVAR VE CEPHE KAPLAMASI YAPILMASI(FAYANS VE SERAMiK
YAPIŞTIRICIsI iLE)

Mevcut ince sıva veya benzeri düz satıh üzerine fayans ve seramik yapıştırıcısının
sürülmesi ve özel tarak ile yivlendirilmesi 25 x 40 cm ebadında dijz ynzey|i beyaz seramik
duvar karolarının duvar yüzeyine projesine uygun olarak minumum 3 mm derz araları
bırakılarak kaplanması. derzlerin isıenilen renkte derz dolgu malzemesi ile doldurulması,
yüzeyin temizlenmesi. her türlü malzeme ve zayialı. işyerinde yükleme, yatay ve düşey
taşıma, boşaltma. işçilik. müteahhit genel giderleri ve k6rı dAhil
NOT: -Hastanemizde kullanılan mevcuı seramiğin aynısı kullanılacaktır.

- Servislerdeki kabarmış olan seramikler sökülerek istiflenecektir.
-Toplam l50 m' alanda kullanı lacaktır.

2_60*60 CM EBADINDA PARLAK GRANiT SERAMiK KAROLARLA FUGALI
DÖŞEME KAPLAMASI

Şartnamesine uygun olarak yapılmış tesviye betonu yüzünün temizlenip ıslatıldıktan sonra
ortalama 2cm kalınlığında(Poz No: l0.0l 3- l0.0l3/MK)500 kg çimento dozlu harcın serilmesi.
üzerine çimento serpilerek ve nemlendirilerek granit seramik karoların 3 mm lik derz
aralıkları ile mastarında ve tesviyesinde döşenmesi. derzlerin çimento ile doldurulması,
yüzeyin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zayiatı. iş yerinde yükleme, yatay ve düşey
taşıma, boşaltma. işçilik, araç ve gereç giderleri. müteahhit genel giderleri ve kArı dAhil
NOT:- Hastanemizde kullanılan mevcut seramiğin aynısı kullanı lacaktır.

-Toplam l00 m' alanda kullanı lacaktır.

3-KAPI EŞIKLERINE MERMER YAPILMASI
-Hastane muhtelif yerlerinde bulunan kapılarına mermer eşik yapılacaktır.
-Mevcut mermerlerle aynı renk olacaktır.
-Mermer 2 cm. kalınlığında ve 6 cnı eninde olup toplam 30 metre olacaktır.
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