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Matbaa Salonu (CB-046)
Sıhhi-Tesisat İşlerine Ait Teknik Şartname

r- CB-046 nolu mahal giriş kapısı üst katında bulunan şaft içerisinden kullanım su
(sıcak+soğuk /ı , % ) haılarından gerekli bağlantılaı küres e| vana (3/ı) takılmak
suretiyle aşağıda ki krokide belirtilen yere çekilecek ve uç bağlantı noktasına çift
girişli batarya takılacaktır.

2- Batarya talolacak yerde bulunan su teknesine sifon bağlantısl yapılacak ve sifon
bağlantısı 50-75mm çapında yerleştirilecek gider borusu duvardan çıkanlarak, zemin
kaplaması olan bazalt döşeme spiral kesici taşla kanal açılarak, gider borusu yere
gömülerek en yakın yerde bulunan atık su hattına bağlanacaktır.

3- Kullanım suyu hatlanndan sıcak ve soğuk su batarya ile ayarlanarak akacak ve akan
sular gider borusuyla atık su hattına ulaştırılacaktır.

4- Kırılıp dökülen yerler boya dahil eski haline getirilecek
5- Kullanılacak malzemeler idare görevlileri tarafından kabul edilip onaylandıktan sonra

kullanılacaktır.
6- Kabul edilmeyen ve onaylanmayan hiçbir malzeme kullanılmayacaktır.
7- İş bitiminde çalışma yeİnin genel temizliği yapılacak ve öyle teslim edilecektir.
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