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Suya ve
yanglna
dayanıklı alçı
duvar levhaları
ile tek iskeletli
taş yünü levha
dolgulu bölme
duvar
yapllmasl

75 mm lik I)uvar lJ-profillerinin (DU7_5)
vicla vc plastik dııbe1 kullaı-ıılaral< 60 cn-ı
aralıklarla talıan ve tavana sabitlenmesi.
DlJ75 ve yan duvarlara tutltırıılacak 75
ınnı'lik Dı-ır,ar C-pro fi l leriniıı (DC 75 ) al1 ı ııa
75 mn'lik scs .valılııı baı-ıclıııııı
yapıştırı lıı,ıas ı, DC]75 profil l erin i ıı kcs i l ı,ı ıcs i.
sırt sırla gelccck şekılde çi|t DC75 profı[iniıı
60 cnr aralıklarla Dt-|75 protilleriııııı ariısı]lıı
geçirilıı,ıcsi. 5 cıı-ı kalınlılita 52 l<9/111r
ı, o ğ u ı-ı l u ğı-ı ı-ı d ak i t aş ıi n ı-i e ı, lı ıı l a r ı n
yc rl cşli ri lır,ı esi ve dıır,arı ı,ı b ı ı, 1,iiztiı-ıcie 1 2,,5
n-ını kalııılığındaki slı),a ve \/iıııgıııa
dayanıl<lı alçı dı-ıvar ler,l,ıasıı-ııı,ı ilk katınııı 25
ı-ı,ıın'lik, ikinci ltııtıırıı-ı 35 ıın-ı'lik (r,evıı 38
mrıı'lik), ı-içiiııcıi katının ise 55 nrn-ı'lik
borirzırıı viclalarla DU75 vc, DC75
pro li l 1erine sabitleı,ıı-ııcs i, d ı-ıvarın d i ğer
ytizıincle çilt kat alçı dı-ır,ar 1er,l-ııısıı-ııı-ı
bcı-ızer şcI<i l de sabitleırn-ies i. ge rcl<li ğı
dıırunrlarda alçı dı_ır,ar leı,,l-ıasırıın kesile rek
ebıitlann-iası. dcrz dolgıı iılçısı ile j ı,ı-ıııı'clt,ı-ı
fiizla boşlı-ıklara öıı dolgıı 1,apılı-ırası. r,icla
başlarıı-ıııı clcrz dolgıı alçı sı1,1iı ltapatı 1ı-ııas ı.
clerz baııdıı-ııı,ı alçı dıır,ar lcvhıısı elt 1,erlcı iı-ıe
,vııpıştırılıırası, baırt iizerinc dcrz dolgıı alçısı
uv g rıl arın-ıas ı suretiyl e bö l ııre clıır,ıırı ı-ı
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Eski boyalı
yüzeylere astar
ııygulanarak iki
kat su bazlı
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antibalrtcril,cl sı-ı bazlı solı.isvtıı-ı ilc (0.1 00
kg) teı-ıı i zle ı-ı ıı-ıc si. zı nıparei 1,ıılı ı l ci ı lttıııı
soıı]]a, 0.120 kg akrilil< esaslı aııtibaktcrivc]
sı,ı b;ızlı astar ı-ıi,gı-ılatııııtıs1. clal,ıa soırı:a
ı steıri 1c ıı rcııl<te lıo_vııı-ıaca]< t ı r.
IJ oı, a ıı aca]< 1,ı-i zcyc1 c rasp a l ııı-ı,ıa (z ı ıı-ı p a rıı.
taşlııı,ı-ıa ı,s) işlenıi vc tcı,ı,ıizlıği 1,apıldıJ..lııı,ı
soıı],ii.0.075 kg sıı bazlıııstar (rcıı]<li)
ı,il,ı]ı-ılaı-ıı,ı,ııısı r,c iizerİı-ıc l .]5() lri] ıııacLl]ı İl_,
i i ıı
l iıı-ıı-ı-ıiıs ı i
ı-ı-ı ııc tı
ş l c ı-ı,ı i ırclc ı-ı so ı-ırıi 1, ii zc
zıı-ı"ılıaralaırı-ı,ıası. 0.07-5 ltg sıı bazlı asıaı,
(rcıılrli) iizcriı-ıc. isücııileıı ı,cıı]<tc ().100 ),g 1
l<at.0.100 kg 2,ka1 sıı bazlı plasti]i ıırııü lıcı\ıı
ı,apı laca]tlır.
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