
 

TEKNİK ŞARTNAME ADI:  
 

AKRİLİK TEZGÂH YAPILMASI 

 

İLGİLİ POZ(LAR): İNŞ30 

 
 

1. GENEL 
 

 İşin tanımı: Akrilik tezgâh yapılması 
                

 Malzemenin Ebadı: Uygulama ve detay projelerinde belirtilen ebatlar 
 

 Malzemenin Rengi: Beyaz (pürüzsüz, parlak cila) 
  
 Projesindeki İlgili Kod(lar): TE01 

 
 İlgili Pafta: Tüm plan, Kesit ve görünüşler, Islak hacim detayları ve diğer tüm ilgili detaylar 
 

 
 İlgili Mahaller: Projede gösterilen hacimler 

 
 İlgili Standartlar: TSE 
  
 Notlar: Ek yapılması gereken büyük Akrilik Tezgâh ek yapılacak noktalar iyi tespit edilmeli ve ekler 

belli olmayacak şekilde imalatlar yapılmalıdır. Ek yerleri ve tüm imalat son olarak tamamen 
zımparalanacak pürüzsüz bir şekilde teslim edilecek ve tamamen temizlenecektir.  
Solid yüzey malzemesinin (akrilik) montajında malzemenin genleşmesi için gerekli paylar 
bırakılmalı bırakılan paylar seçilen renge uygun esnek silikon ile mutlaka doldurulmalıdır. 
Solid yüzey malzemesi (Akrilik) olarak İdare tarafından seçilen marka ürünler kullanılacaktır.  

  
2. MALZEME VEYA ÜRÜN 
 
 01: 12 mm kalınlığında akrilik tezgâh  
 
 02: 40x40x2 mm anti pas boyalı kutu profil tezgah konstrüksiyonu 

 
 03: 40x40x2 mm köşebent 
 
 04: 8mm neme dayanıklı kontrplak (Su Kontrası) veya neme dayanıklı M.D. F levha 
 
 05: Yapıştırıcı 
 
 06: Antipas boya 
 

Öneri Ürün / Üretici: Dupont Corian, LG Hi-Macs veya onaylı eşdeğeri 
 
 
 
3. YÜKLENİCİ TARAFINDAN SUNULACAKLAR 

 
 Bilgi ve Belgeler: 

 
                            

Özellikler TEST YÖNTEMLERİ BİRİM DEĞERLER 
ASTM DIN 

Fiziksel 
Yoğunluk D 792 53479 gr/cm3 >1.18 
Su absorsiyonu D 570 43495 mg 32 
Solvent dayanımı    iyi 
Optik 
Işık geçirgenliği D 1003 5036 % Proje Müellifi 



Kırılma indisi D 542 53491  1.49 
Mekanik 
Kopma gerilimi D 638 53455 mN/m2 >70 
Bükülme gerilimi D 790 53452 mN/m2 90 
Elastik modül D 790 53457 mN/m2 3300 
Rokwell sertliği    100 
Darbe dayanımı  43543 kJ/m2 20 
Termal 
Vicat yumuşama D 1525 53460 °C 120 
Deformasyon sıcaklığı D 648 53462 °C 100 
Isı geçirgenliği C 177 52612 W/m2/°C 0.19 
Uzama katsayısı D 6996  I/°C 75.1 
Elektrik 
Di-elektrik gerilimi D 141 53481  40 
Di-elektrik sabit D 150 53483  3.4 

               
                                       
 
 
 
 İmalat Projeleri: İmalat Projesi mutlaka istenecek Müellif görüşü doğrultusunda İdare onayı olmadan imalata 

başlanmayacaktır. Kullanılacak sistem ve malzemenin taşıyıcılık, akustik, yangın yalıtımı 
değerlerinin projenin fonksiyon ve niteliği ile proje kriterlerine uygun olarak seçilmesi, bu 
konulara uygun ilişkin gerekli hesapların yaptırılması imalatçı firma sorumluluğundadır. 
Kullanılacak malzeme ya da sistem sebebi ile yaşanacak zararlar imalatçı firma tarafından 
karşılanacaktır. 
 

 Numune/ Örnek İmalat: Önce malzeme numunesi Müellif görüşü doğrultusunda İdare onayına sunulacaktır. İdare 
tarafından onaylanan malzeme ile örnek imalat hazırlanacak, örnek imalat Müellif görüşü 
doğrultusunda İdare tarafından onaylanacaktır. İdare onayı alındıktan sonra sahada imalata 
geçilecektir. Müellif görüşü doğrultusunda İdare örnek imalat üzerinde, yapım tekniği, 
kullanılan malzeme ve / veya detay çözümü konusunda daha önce verdiği kararları 
değiştirme ve yeniden numune ve örnek imalat talep etme hakkına sahip olacak. 

.  
 

 Garanti: Tamamlanmış imalat, her tür imalat hatası ile ilgili olarak Yüklenici garantisi altında olacaktır. 
Garanti süresi Yüklenici Genel Sözleşmesinde belirtilecektir. Garanti süresi dâhilinde, 
malzeme ve/veya uygulama hatasından doğabilecek kusurların tamiratı veya tamiratın 
mümkün olmadığı durumlarda imalatın yenilenmesi Yüklenici tarafından bedelsiz olarak 
yapılacaktır. 

 
4. UYGULAMA 
 
 Nakliye, Depolama, Taşıma: Malzemenin depolama alanına, sahaya ve uygulama yapılacak alana yatay ve düşey 

taşınması Yükleniciye aittir. Malzemeler hasar görmemiş orijinal paketlerinde ulaştırılacaktır. 
Müellif görüşü doğrultusunda İdare bu şarta uymayan malzemeyi reddetme hakkına sahiptir. 
Akrilik malzemesinin koruması balonlu patpat naylonlarla örtülerek, köşelerine kartondan 
ekstra bir koruma yapılacaktır.  
 

 Hava Koşulları: İmalat sadece hava koşullarının uygulamaya elverişli olduğu durumlarda yapılacaktır. Değişik 
hava koşullarında imalat yapılmasına İdare tarafından izin verilmiş olması Yükleniciyi yapılan 
imalatın sorumluluğundan kurtarmaz. 

 
 Hazırlık: Tezgah yapılacak mahalde seramik altı her türlü sıhhi tesisat, elektrik işleri konstrüksiyon alt 

hazırlığı yapılmış, seramik işleri bitirilmiş, seramik derz dolguları yapılmış ve bunların 
kurumuş olması sağlanmış olacaktır. İmalatta kullanılacak profillerin 2 kat anti pas boya ile 
korozyona karşı korunması sağlanacaktır. Profillerde ki eğrilik 1,5 mm/m, dönüklük 3 mm/m 
değerlerini geçmeyecektir. Ankraj malzemelerinin TSE standartlarına uygun olmasına dikkat 
edilecektir. Yüzeylerin düzgünlüğü gönye, mastar vb. yöntemler ile kontrol edilecek, 
yüzeylerde uygulamanın düzgünlüğünü bozacak bozukluklar işveren/proje müellifine bildirilip 
düzeltilecektir. Uygulama yapılacak yüzeylerde bulunan toz, moloz, gevşek malzeme, yağ vb. 
tüm yabancı ürünler temizlenecektir. Bu düzenlemeler yapılırken tüm izolasyon, su yalıtımı ve 
diğer bitmiş imalatlara zarar verilmeyecek, zarar gören kısımların tamiri derhal yapılacaktır. 



Zarar görmüş imalatlar üzerinde yapılacak olan uygulamalar ancak zarar görmüş imalatın 
tamiri bitince devam edecektir.  

 
 

 İmalat: Masif akrilik tezgah ve lavaboların atölyede imalatına başlanmadan önce yerinde şablon 
kullanılarak mevcut çelik konstrüksiyon üzerinden ölçüleri alınacaktır. Tezgâh ve lavabolar 
ıslak hacim detaylarında gösterilen ölçülere uygun olarak, tek parça halinde imal edilecek ve 
tesisat delikleri açılacaktır. Nominal 12mm kalınlığındaki solid yüzey malzemesinin (akrilik) 
altında silikonla yapıştırılmış 8mm neme dayanıklı kontrplak (Su Kontrası) veya neme 
dayanıklı M.D. F levha desteği kullanılmalıdır. Tezgâh ve lavabolar hazırlanmış olan desteğe 
ve konstrüksiyona yapıştırılarak monte edilecektir. Solid yüzey malzemesi (akrilik) alt 
konstrüksiyon detayına yapıştırılırken esnek bir yapıştırıcı kullanılmalıdır. Yapıştırılırken 
kontrol edilecek ve düzgünlüğü mastar, gönye vb. aletler ile doğrulanıp sabitlenecektir. 
Herhangi bir yanlış uygulama sırasında uygun bir şekilde tezgâh yerinden alınacak diğer 
uygulamalara zarar verilmeyecektir. Eğer zarar verilirse derhal tamiri yapılacaktır, tamir 
edilene kadar tezgâh uygulaması bekleyecektir. Tüm montaj şekilleri ve malzemeleri 
Yüklenici tarafından, çizilen ve Müellif görüşü doğrultusunda İdare tarafından onaylanan 
İmalat Çizimlerine göre yapılacaktır. 

                 
 Temizlik: Uygulama tamamlandıktan sonra, yüzeylerdeki kir ve lekeler temizlenecektir. Temizleme 

işinde, imalatçı firma tarafından aksi belirtilmediği takdirde, tuz ruhu veya benzeri asit veya 
alkali malzemeler kullanılmayacaktır. Temizlik bezle veya pamuklu yumuşak ürünler ile 
yapılacak, montajı yapılmış ürünler sert aletlerle çizilmeyecektir.  

 
 

 Koruma: İmalatın İş Sahibine tesliminden önce korunmasından Yüklenici sorumludur. Alınan tedbirler 
ve kullanılan tüm koruyucu malzemeler Müellif görüşü doğrultusunda İdare onayı ile 
kaldırılacaktır. Uygulama sonrasında yerinde kesin kabul yapılana kadar akrilik tezgâhlar 
üzerine 0,80 mm naylon ile hiçbir yeri açıkta kalmayacak şekilde koruması ve üzerine balonlu 
naylon patpatlar kaplanarak koruması yapılarak İdareye teslim edilecektir.  

 
5. BİRİM FİYAT İÇERİĞİ VE ÖLÇÜ 
 
İNŞ30:  Projesi ve teknik şartnamesine uygun akrilik tezgahın hazırlanması ve taşıyıcı konstrüksiyonu dahil yerine konması için her 
türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 mt 
fiyatı:  
 
ÖLÇÜ: Projesindeki boyutlar üzerinden mt olarak aksıdan hesaplanır.  
 
6. MALZEME / UYGULAMA ÖRNEĞİ 

 
 

 


