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TR31/12/GPD01/01 Nolu Endüstriyel Havalandırma, İklimlendirme ve Soğutma Amaçlı
Akredite Test Ve Analiz Laboratuvarı Projesi Laboratuvar Binası Yapım İşi İhale Dosyası’nda
aşağıda belirtilen değişiklikler yapılmıştır.

1- Mekanik Tesisat Teknik Şartnamesi’nde aşağıdaki bilgiler eklenmiştir.
LBM-213 Kauçuk köpüğü yalıtım malzemesi ile kanal izolesi
Ekstrüzyon metoduyla elastomerik kauçuk köpük esaslı malzemeden üretilen, -60 ile +100°C
arasındaki sıcaklıktaki soğuk ve ılık yüzeylerin yalıtımında kullanılan; ısı iletkenliği beyan
değeri λ (0ºC) ≤ 0.040 W/mK, su buharı difüzyon direnç katsayısı µ ≥ 7000, TS EN 13501-1'e
göre yangına tepki sınıfı C olan, ortalama 40-75 kg/m³ yoğunlukta olan kapalı hücreli, esnek
elastomerik kauçuk köpük yalıtım malzemesi ile, izole yapılacak olan kanal yüzeyindeki toz
veya kirlerin temizlenmesi ve kanal yüzeyine kauçuk köpüğü için özel geliştirilmiş yapıştırıcı
sürüldükten sonra yapıştırılması, elastomerik kauçuk köpük levha izolelerin ek yerlerinin
3 mm. kalınlığında kendinden yapışır elastomerik kauçuk bant ile birleştirilmesi; tesisatın
önlenmesi ve yalıtımın sürekliliğini sağlamak için malzeme ile askı çubukları arasına ilave
elastomerik kauçuk köpüğü kullanılması, elastomerik kauçuk köpüğü kanal yalıtım levhaları
dış ortamlarda kullanıldığı zaman dış etkenlerden korunmasını sağlamak için özel imal
edilmiş iki kat UV koruma boyası sürülmesi mecburi olup, adı geçen izole malzemelerinin
temini, iş yerine getirilmesi ve montajlarının yapılması (sülyen boya, UV koruma boyası ve
askı çubukları bedeli hariç). Yalıtım Malzemeleri 89/106/EEC Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine
uygun, CE uygunluk işareti ile olarak piyasaya arz edilmiş olacaktır.

2- Genel Pursantaj Listesi ekteki şekilde değiştirilmiştir.
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3- Yapım İşi İhale Dosyası Teknik Şartname Standard Formu, 2. Teknik Şartname
maddesinde aşağıdaki bilgiler eklenmiştir.
- Projelerdeki kat planlarında gösterilen gömme rezervuarlı klozet tipleri esas
alınacaktır.
- İhale dosyasında mevcut bulunan bedensel engelliler için sıhhı tesisat malzemeleri
Z22 nolu mahalde kullanılacaktır.
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