LEFKOŞA TÜRK BELEDİYESİ
LEFKOŞA BELEDİYE TİYATROSU İNŞAATINDAKİ ZEMİN
KATTAKİ BOŞLUKLARININ BRİKET İLE KAPATILMASI
ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

I-

GENEL HUSUSLAR :

a- İşin Konusu :
Lefkoşa Türk Belediyesi arkasında bulunan kaba inşaatı ve duvar örme işleri
biten Lefkoşa Türk Belediyesi tiyatro binası inşaatıdır
b- İşin Yeri :
İşin yeri Lefkoşa da yarım inşaat halinde olan Lefkoşa Belediyesi Tiyatro
binasıdır.
c- İşin Kapsamı :
Yapılacak iş, Zemin katta projesine uygun olarak yapılan duvar’lardaki
pencere ve kapı boşluklarının Beton Briket ile kapatılmasıdır.
d- Yapılacak İş :
Yapılacak her türlü iş çok dikkatli, temiz ve çevreye zarar vermeyecek şekilde,
ayrıca birinci sınıf malzeme ve birinci sınıf işçilikle yapılacaktır.

II-

TATBİKAT :

a-BETON BRİKET ÖRÜLMESİ:
Duvar işleri tamamlanan Tiyatro binası inşaatında zemin katta bulunan
tüm pencere ve kapı boşlukları dışardan içeriye girilmeyecek şekilde
kapatılacaktır. Kapı ve pencere boşlukları 15x20x40 cm ebatlarındaki Beton
briketlerle boşlukların kapatılmasıdır.
Örülecek boşlukların yerleri hertürlü tozdan ve pislikden temizlenecek
yerler yıkanıp temizlenecektir, temizlenen yere harçla boşluklar kapanacak
blok briket örülecektir. Briketler kullanılmadan önce ıslatılacak, derzler gayet
düzgün ve yatay olacak düşey istikamette derz derz üstüne gelmeyecektir.
Derzler 1 cm’den fazla olmayacaktır. Duvarlar yatay ve düşey istikamette ipler
çekilerek tamamen şakülünde ve gönyesinde olacak şekilde örülecektir. Yatay
ve düşey derzlere yeterli miktarda harç konacaktır. Briket duvarların kirişle,
lentolarla ve kolonlarla birleştikleri yerlerde kireçsiz harç kullanılacaktır. Ayrıca
briket duvarlar ile betonarme kısımlar arasında oluşan çatlakların
önlenebilmesi için, duvarların B/A elemanlarla (kirişle, lentolarla ve kolonlarla
vs.) birleştikleri yerlerde birinci el sıvalar yapıldıktan sonra özel plastik fileler
yapıştırılacaktır ( file genişliği 25 cm olacaktır) Briket
duvarların
kirişle,
lentolarla ve kolonlarla birleştikleri yerlerde kireçsiz harç kullanılacaktır. Ayrıca
briket duvarlar ile betonarme kısımlar arasında oluşan çatlakların
önlenebilmesi için, duvarların B/A elemanlarla (kirişle, lentolarla ve kolonlarla
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vs.) birleştikleri yerlerde birinci el sıvalar yapıldıktan sonra özel plastik fileler
yapıştırılacak ( file genişliği 25 cm olacaktır.)

LEFKOŞA TÜRK BELEDİYESİ
LEFKOŞA BELEDİYE TİYATRO BİNASI İNŞAATI ZEMİN KATTAKİ
KAPI VE DUVAR BOŞLUKLARININ KAPATILMASI
İŞLERİ KEŞFİ

Teklifler birim fiyat ve toplam rakam olarak verilecektir.
Aşağıdaki tabloda verilen iş miktarları sadece toplam rakamın (ihale
bedelinin ) bulunmasında kullanılacaktır.
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15 cm duvar örülmesi

2-B/A Lento Başlık

MT

30
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