TERAS TABANDA SU VE ISI YALITIMI YAPILMASI
2. EPDM MEMBRANLAR İLE

1)

2.1 mm EPDM KAUÇUK MEMBRAN İLE TERAS ÇATI SU
İZOLASYONU YAPILMASI

Eğim beton ve şap yapılmış yüzey üzerine 2.1 mm kalınlıkta, bir yüzü polyester keçe
lamine edilmiş, ethylene-propylene volkanize edilmiş, 1, 74 mm genişlikte, 1.8 kg/m2
ağırlığında, uzun kenarında 4 cm ısıtılabilir kaplama yapılmış EPDM membranın
(Superseal ST veya muadili ) uzun kenarından minimum 2 adet /m mekanik tespit ile
betona tutturulması, diğer rulonun 12 cm üzerine bindirilerek çift sıcak hava kaynağı ile
birbirine tutturulması, tüm ışıklık kenarları ve parapetlerde malzemenin PU esaslı
yapıştırıcısı ile yapıştırılması için gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, yatay ve
düşey
taşıma
nakliye
genel
gider
ve
kar
dahil
birim
fiyatı………………………………………………TL’dir.
Ölçü: Kaplanan alan ölçülür.
2)

TERAS ISI YALITIMI YAPILMASI

Su izolasyonu tamamlanmış teras çatıda su izolasyonu üzerine 5* cm. kalınlıkta 30 -36 kg/m³
yoğunlukta, 200 kPa basma dayanımına sahip, ek yerleri binili extrüde polistiren levhalarının
aralarında boşluk kalmayacak şekilde çatı düzlemine döşenmesi, üzerine filtre tabakası olarak
150 gr/m² polyester keçenin ek yerleri 10 cm bindirilerek kaplanması için gerekli olan her
türlü inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiat,
işçilik, alet edevat, giderleri, % 25 müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 m2 birim
fiyatı..............................YTL’ dır.

3)

TERAS ÇATI PARAPETLERİNDE SU İZOLASYONU BİTİŞLERİNE
ALÜMİNYUM LAMA ÇAKILMASI

Teras çatı düşey parapetlerinde, mevcut su izolasyonlarının kilitlenmesi için, bitiş noktalarına
3 cm genişliğinde iki ucu pahlı alüminyum yalıtım baskı profilinin 50 cm ara ile tespit
edilmesi, üst tarafına UV dayanımlı poliüretan mastik sıkılması için gerekli olan her türlü
malzeme ve zayiatı, işçilik, alet, edevat, yakıt, yatay ve düşey taşıma, nakliye, vergi, sigorta,
müteahhit kârı ve genel giderler dahil 1 mt fiyatı ................................. YTL’ dır.

4)

ÇAKIL SERİLMESİ (GEZİLMEYEN TERAS ÇATILAR İÇİN)

Polyester keçe üzerine 5 cm kalınlıkta, O 16-32 mm yıkanmış, elenmiş dere çakılı
serilmesi için gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, yatay ve düşey taşıma nakliye
genel gider ve kar dahil birim fiyatı ……………………TL’dir.
Ölçü: Kaplanan alan ölçülür.

* Kullanılacak ısı yalıtım malzemesinin kalınlığı, ısı yalıtım hesabında belirlenen
değerler olmalıdır.

Not: Tüm malzemeler, TSE veya ilgili Avrupa standardına uygun olduğuna dair belgeli
olmalıdır.

