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1.1 ÖZET 
Bu şartname, “12-13 mm. kalınlığında, istenilen renkte compact laminat WC 
bölmelerinin (kapıları dahil) imalat ve montaj işlerini” tasarım çizimleri ve listelenen 
standardlara uygun olarak yapılmasını öngörmektedir. Uygulama detaylarının veya 
malzemelerin İşveren/Proje Yöneticisi tarafından onaylanmış olması, Yüklenici’yi, 
kullanılan malzeme ve yapılan imalatla ilgili sorumluluğundan kurtarmaz.İmalat 
kapsamı aşağıda özetlenmekte olup, özel durumlarda, bunlarla sınırlı kalmayabilir, Bu 
teknik şartname ve sözleşme eki proje ve detayların amacı, yapılacak işin temel 
esaslarını tarif etmektir. Yüklenici, konu imalatların tam ve kusursuz yapımı için, 
aşağıdakilerle sınırlı olmamak kaydıyla, gerekli her tür işçilik, malzeme, ekipman, 
nakliye ve hizmetleri sağlayacaktır. 
 
1.2 İLGİLİ STANDARDLAR 
.............................................İnşaat Teknik Şartnamesi. 
TS EN 438-2 Dekoratif Lamine Levhalar- (HPL)- Yüksek Basınçta Sıkıştırılmış-Termoset 
Reçine Esaslı  
Bölüm 2: Özelliklerinin Tayini, 
TS 1947 EN 438-1 Dekoratif Lamine Levhalar (HPL)- Yüksek Basınçta Sıkıştırılmış- 
TermosetReçine Esaslı-  
Bölüm 1: Özellikler Ürün TÜV ve CE belgelerine, ürünün üretildiği firma ISO belgesine 
sahip olmalıdır. 
 
İŞVEREN Teknik Şartnameleri 
İlgili işlere ait diğer teknik şartnameler Standart ve şartnameler, konu işin yapımına ait 
genel esasları tariflemekte olup, standartlar ve aşağıdaki şartname maddeleri 
arasında çelişki olması halinde, daha bağlayıcı olan esas alınacaktır. 
 
1.3 YÜKLENİCİ TARAFINDAN HAZIRLANACAK DOKÜMANLAR 
 
A. Sertifikalar: Yüklenici, malzemeler ile ilgili, standart ve şartnamelere uygunluğunu, 
kalite ve fiziksel özelliklerini gösteren üreticiden temin edeceği sertifikaları onay için 
sunacaktır. 
Yüklenici Danışman tarafından istenecek olan Danışman Sertifikası kapsamındaki tüm 
dökümanları paylaşmakla yükümlüdür. Danışman ile paylaşılacak tüm dökümanlar 
ingilizce olmalıdır. Yüklenici Danışman sertifikasının tüm gereklililklerini yerine 
getirmekle yükümlüdür. 
B. Kataloglar: Yüklenici, malzemeler ile ilgili, şartnameye bağlanmış özelliklere 
uygunluğunu gösteren üreticiden temin edeceği katalogları sunacaktır. Yüklenici 
Danışman tarafından istenecek olan Danışman Sertifikası kapsamındaki tüm 
dökümanları paylaşmakla yükümlüdür. Leed danışmanı ile paylaşılacak tüm 



dökümanlar ingilizce olmalıdır. Yüklenici LEED sertifikasının tüm gereklililklerini yerine 
getirmekle yükümlüdür. 
C. Numuneler: Yüklenici kullanılacak olan malzemelerin şantiyeye tesliminden önce, 
malzeme  özelliklerini (renk, desen, tip v.b.) gösteren ve bitirme alternatiflerini içeren 
min. 50 cm’lik ve/veya 50x50 cm2’lik numunelerini onay için sunacaktır. Ancak bu 
şekilde onaylanan malzemeler imalat için kullanılabilir. 
D. Uygulama resimleri (Shop Drawings): Yüklenici uygulama projeleri esas alınarak 
hazırlanmış olan uygulama şekli, uygulama detayları ve kullanım yeri belirtilmiş imalat 
resimlerini onay için sunacaktır. İmalat resimleri tuvalet kompartmanlarının ve pisuar 
bölmelerinin yerleşim planları, montaj dayanma ve destekleme detayları v.b. teknik 
özellikleri ile kol, kilit,alt-üst başlık vb. aksesuar özelliklerini de gösterir nitelikte olacaktır. 
Bu resimler onaylanmadıkça malzemeler şantiyeye teslim edilmeyecek ve imalata 
başlanmayacaktır. 
E. Uygulama Yöntemi: Yüklenici bu bölümde tarif edilen işlerle ya da seçilen 
malzemelerle ilgili İşveren/Proje Yöneticisi’nin uygun göreceği ölçek ve boyutlarda, 
bütün detaylarını sergileyen 1 grup kompartman uygulamayı yapacak ve uygulama 
metodolojisini yazılı metin ve görseller olarak teslim edecektir. Uygulama ve detayları 
onaylanmadıkça imalata başlanmayacaktır. Yüklenici, komşu yapım işleri ile ilişkiler, 
yanaşma detayları ve üreticinin malzemelerinin yerine takılması ile ilgili önerileri de 
onay için sunulmalıdır. 
F. Tüm ölçüler malzeme bölümünde belirtilen ve/veya projede gösterilen ölçülere 
sadık kalmalı ancak yerinde ölçü alınmadan imalat başlamamalıdır. 
 
1.4 KALİTE GÜVENCESİ 
A. Yüklenici teknik altyapısını gösteren personel, makine ve ekipman bilgilerini içeren 
raporunu sunmalıdır. 
B. Standart ve şartnamelere uygun olmayan malzemeler kullanılmayacaktır. 
İşveren/Proje Yöneticisi tarafından uygunsuz bulunan malzemeler Yüklenici tarafından 
değiştirilecektir. 
C. Tüm ahşap ve aksesuar malzemeleri, konusunda en az 5 yıllık başarılı deneyimi 
olan, benzer büyüklükte iş deneyimi olan ve İşveren/Proje Yönetici tarafından 
onaylanmış bir firmadan temin edilmelidir. 
D. Uygulama başlamadan önce imalat çizimleri (shop drawing) onaylanmalıdır. 
E. Yerinde montaj; benzeri projelerde en az 5 yıllık deneyimli, onaylanmış ekipler 
tarafından yapılmalıdır. 
F. Tüm ürünler ulusal güvenlik standartlarına ve Avrupa normlarına uygun olmalıdır. 
Elektrikli kapılar çift güvenlik fonksiyonlarına sahip olmalı ve CE markalı olmalıdır. 
G. Saha işlerine başlamadan önce diğer imalatlarla ilişkisini koordine etmek ve 
optimum çalışma koşullarını sağlayacak prosedürleri oluşturmak için montaj öncesi 
planlaması ve toplantısı yapılmalıdır. 
 
1.5 GARANTİ 
Yüklenici, sözleşmede belirtilen usul ve şekilde, imzasıyla düzenleyeceği bir yazılı belge 
ile sisteminin performansını bu sistemin üzerine yapılacak ek inşaat veya sistemi delip 
geçen ek tesisat gibi işlemlerin verebileceği zararlar hariç olmak üzere 10 yıllık bir 
dönem için garanti edecektir. 



Garanti süresi dahilinde, malzeme ve/veya uygulama hatasından doğabilecek 
kusurların tamiratı veya gerektiğinde yenilenmesi, Yüklenici tarafından bedelsiz olarak 
yapılacaktır. 
 
 
1.6 TESLİM ALMA, DEPOLAMA VE TAŞIMA 
A. Malzemeler üreticinın orijinal, açılmamış ve zarar görmemiş paket, palet veya 
konteynerleri içinde, cins, renk ve kalite standardı etiketlenmiş olarak teslim 
alınmalıdır. 
B. Malzemenin sahaya ve uygulama yapılacak alana her tür yatay ve düşey 
taşınması Yüklenici’nin sorumluluğundadır. Nakliye ve depolama sırasında malzemeler 
zarar görmeyecek, direkt güneş ışınlarına, aşırı sıcaklık, ıslanmaya (yağmur ve kar), 
nem ve dona karşı korunmalıdır. Boşaltma elle ya da uygun makineler ile yapılmalı, 
gerektiğinde kaldırma ve montaj işlemleri için uygun nitelikte kaldırma düzeneği, 
makine ve ekipman Yüklenici tarafından kurulmalıdır. 
C. Malzemeler imalatın yapılacağı en yakın yere indirilmelidir. Şantiye içinde çok fazla 
taşıma, zaiyata neden olacağı için tercih edilmemelidir. Taşıma olacak ise kullanım 
yerine kadar mümkün mertebe orijinal paletlerinde taşınmalıdır. 
D. Depolama bölgesi zemininde, malzemede kimyasal bozulmaya yol açabilecek 
sülfat, kül vb. malzeme bulunmaması sağlanacaktır. Malzemeler, kuru, yeterli 
havalandırması olan, değişken hava koşullarından etkilenmeyecekleri (nemden 
malzemenin zarar görmeyeceği) mahallerde ve mümkün mertebe orijinal 
paletlerinde, naylonla sarılmış olarak, zemine temas etmeden ve açık hava 
şartlarından zarar görmeyecekleri koşullarda muhafaza edilmelidir. 
E. İşveren/Proje Yöneticisi, yukarıda belirtilen şartlara uymayan malzemeyi reddetme 
hakkına  sahiptir. 
F. Malzemenin taşınması sırasında belirgin yahut kalıcı zarar gelmemesine dikkat 
edilmeli ve kullanılmayan malzemeler açıkta bırakılmamalıdır. Bu konuda tüm 
sorumluluk Yüklenici’ye aittir. 
G. Taşıma, montaj ve depolama sırasında ürünün zarar görmemesi için imalatçı 
tavsiyelerine uygun tedbirler alınmalıdır. 
H. Malzemenin zarar görmemesi için koruyucu filmler geçici kabul sürecine kadar 
sökülmemelidir. 
KISIM 2 ÜRÜNLER 
Tüm malzemeler projede belirtilen nitelikte ve ebatlarda olacaktır. Malzeme 
seçiminde, aksi belirtilmedikçe, aşağıdaki tablolarda verilen teknik özellikler ve 
detaylarda gösterilen malzeme tipleri sağlanmalıdır. İşe başlamadan önce 
kullanılacak tüm malzeme numuneleri İşveren/Proje Yöneticisi onayına sunulacaktır. 
 
2.1 BİRİNCİL MALZEMELER 
A. “Cubicle” WC Bölmeleri ve Kapıları 
a. Mahal: Islak hacimler 
b. Marka/model: - 
c. Malzeme: 12-13 mm masif (compact laminat) 
Fiziksel özellikler Değer Standart 
Yoğunluk +1.40 kg/m3 DIN 52530 
Solmazlık / Mavi Skala >7 EN 438-2 



Isı geçirgenliği W/mk >0,3 
Su absorbsiyonu <1.0 % Ağırlık EN 438-2 (7) 
Isı DeğiĢimlerinde Boyutsal Farklılıklar mm için 0,05 – 0,15 EN 438 
Asit Yağmuru Nem-Isı DeğiĢimi – GriSkala ~17200 DIN 50018 
Almanya Yanma Sınıflandırması Type FR: Class B1 
Type Standard: Class B2 DIN 410 
- 12-13 mm kalınlığında, selüloz liflerinin preslenmesi sonucunda elde edilen masif, 
dekoratif, sudan etkilenmeyen, antistatik, antibakteriyel paneller 
B. Paslanmaz Çelik Üst Başlık 
C. Paslanmaz Çelik Ayaklar 
D. Paslanmaz Çelik Kilit Mekanizması 
E. Paslanmaz Çelik Askı 
 
2.2 YARDIMCI MALZEMELER 
A. Panel kesit kapama profilleri 
B. Silikon spreyi 
C. Vidalar 
D. Uygulamayı tamamlamak için gerekli diğer el aletleri 
 
KISIM 3 UYGULAMA 
3.1 İNCELEME 
Uygulama öncesinde, uygulama yapılacak alanların, üretici firmanın kataloglarında 
belirtilen şartlara ve uygulama talimatlarına uygun olup olmadığı Yüklenici tarafından 
incelenmeli, bu alanların üretici firma tariflerine uygun olarak imalata hazır hale 
getirilmesi için gerekli düzeltme ve temizlik yapılmalıdır. 
 
3.2 HAZIRLIK 
A. Uygulama yapılacak olan zeminler, toz, moloz, her türlü gevşek malzeme ve 
benzerlerinden, her türlü kesici cisimden, makine, yağ ve benzerlerinden, beton, harç 
artığı, her türlü yabancı malzeme ve kimyasallardan arındırılmalıdır. 
B. Hava şartlarının uygun olmadığı durumlarda uygulamaya başlanmayacak, 
başlanmış olan iş koruma altına alındıktan sonra, elverişli koşullar oluşana kadar iş 
durdurulacaktır. 
C. Tüm diğer bitmiş imalatlar uygulama sırasında korunmalıdır. 
D. Montajdan önce kesinlikle yerinde ölçü alınacak ve buna göre kapı net ölçüleri 
belirlenecektir. 
 
3.3 UYGULAMA 
A. Tüm imalatlar; şartnameye, İmalatçı’ nın yazılı açıklamalarına ve imalat çizimleri 
detaylarına uygun olarak yapılmalıdır. 
B. Malzemeler, şantiyeye açılmamış orijinal ambalajları içinde cins, renk, kapı kodu, 
lokasyonu ve kalite standardı etiketlenmiş olarak getirilmelidir. 
C. Malzeme başlığı altında belirtilen malzemeler proje ve detaylarında nitelik, özellik 
ve detaylara göre atölye veya fabrika şartlarında hazırlanılacaktır. 
D. Kompakt laminatların kenarları açıkta kalan yere dik kenarları radius bıçağından 
geçirilerek oval form verilerek kenarların pürüssüzlük ve tam siyah rengisağlanacaktır. 
Bu işlemler fabrika ortamında yüksek teknoloji makinalar ile yapılacaktır. 



E. Kapı binilerinde “bini profili” kullanılacaktır. 
F. Kompakt laminatın yere paralel kenarlarında yapılması gereken zımparalama 
işlemleri de farbrika ortamında yapılmalıdır. 
G. Kompakt laminatı duvara ve diğer panolara bağlamak için paslanmaz  “U profili” 
kullanılacaktır. 
H. Sistemin en üstünde ön ve yan kenarlara paslanmaz çelik “Başlık Profili” monte 
edilecektir. 
İ. Her kapı için, 1 adet sağda ve 1 adet solda olmak üzere panellerin ölçüleri 15 cm 
geçer ise  2 adet ayak kullanılacak ve bu ayaklar yere sabitlenecektir. 
J. Sistem dönüşlerinde “Köşe profili” kullanılacaktır. 
K. Sistemin yerden yüksekliği minimum 10 cm olmak üzere istenilen değere 
sabitlenebilir olmalıdır. 
L. Kompakt laminat bölücü yerden yüksekliği 200 cm olacaktır. 
M. Menteşeler ağırlık merkezine göre ayarlanacak ve kapının kendiliğinden 
kapanması sağlanacaktır. 
N. Kullanılan tüm vidalar 304 kalite paslanmaz çelik olacaktır. 
O. Kapı için menteşe profili kullanılacaktır. 
P. Menteşe profili alttan ve üstten sabitlemeli mille kapı profili tarafından taşınacaktır. 
Q. Kapı binilerine fitil yerleştirilecek ve kapı bunların üzerine kapanacaktır. 
R. Ara bölme duvar, kapı, pisuar bölmesi gibi tüm seperatörlerin şakülünde, 
terazisinde olması ve Geçici Kabul aşamasına kadar korunması yükleniciye aittir. 
S. Renk için İşveren/Proje Yöneticisi Temsilcisi’nin onayı alınacaktır. Aksi çizimlerde 
belirtilmedikçe; düz renkler arasından seçim yapılacaktır. 
T. Pisuar ara bölmesi için 40x90 cm. ebatında kompakt laminat kullanılacaktır. 
U. Kompakt laminat kenarları radius bıçaktan geçirilip fabrika ortamında 
zımparalanacaktır. 
V. Ara bölme duvara 4 adet “L elemanı” ile bağlanacaktır. 
 
3.4 TEMİZLİK 
A. Uygulama bittikten sonra paket, konteyner ve her türlü kalıntı temizlenmelidir. 
B. Tüm artan malzemeler, sözleşme esaslarına göre imalat sahasından temizlenmelidir. 
C. İmalatçı tarafından yapılan uygulamadan dolayı oluşan tüm çöp ve yabancı 
malzemeler uygulama alanı çevresinden temizlenmelidir. 
 
3.5 BAKIM VE KORUMA 
A. İmalat sırasında hasar görmüş ve/veya hasarlı gelmiş olan tüm malzeme Yüklenici 
tarafından belirlenen noktalarda tamir edilmeli veya değiştirilmelidir. Tüm yapılan 
tamirler orjinal 
üretimden ayrılmayacak şekilde yapılmalıdır. 
B. Bölme montajları tamamlandıktanı mukavva ve/veya hava kabarcıklı naylon örtü 
ile koruma 
altına alınmalıdır. 
C. Tüm bakım ve koruma İmalatçı’nın belirlediği şekilde yapılmalıdır. 
BÖLÜM SONU 


