
MAVİ BETON  
“FİBER TAKVİYELİ BETON (FTB)” 
CEPHE KAPLAMASI TEKNİK ŞARTNAMESİ 
 
ÇELİK KARKAS (Frame) 
 
İlgili pozlardaki kaplama sistemi içinde kullanılan ve kaplamanın dış yüklere karşı dayanımını sağlayan, 
binaya bağlanmasında kullanılan karkas sistemidir. 
 
GRC PREKAST 
Aksi belirtilmedikçe bu şartnamede kullanılan “ GRC Kaplama” 18-20 mm kalınlıkta GRC kabuk ve 
gerekli dizayndaki bir ankraj sisteminden oluşmuş kaplama sistemidir. 
 
“ Fiber Takviyeli Beton Düz Cephe Kaplaması” 18-20 mm kalınlıkta FTB kabuk ve gerekli dizayndaki bir 
ankraj sisteminden oluşmuş kaplama sistemidir.  
“ Fiber Takviyeli Beton Motifli Cephe Kaplaması” 18-20 mm kalınlıkta FTB kabuk ve gerekli dizayndaki 
bir ankraj sisteminden oluşmuş kaplama sistemidir.  
“ Fiber Takviyeli Beton Dekoratif Silme” 18-20 mm kalınlıkta FTB kabuk ve gerekli dizayndaki bir 
ankraj sisteminden oluşmuş kat silmesi sistemidir.  
“ Fiber Takviyeli Beton Kemer Sövesi” 18-20 mm kalınlıkta FTB kabuk ve gerekli dizayndaki bir ankraj 
sisteminden oluşmuş söve sistemidir.  
“ Fiber Takviyeli Beton Harpuşta” detayına uygun kalınlıkta FTB kabuk ve gerekli dizayndaki bir ankraj 
sisteminden oluşmuş harpuşta sistemidir. 
 
Her bir sistemde de ankraj sistemleri, derz conta ve dolguları ile gerekli hallerde cam-doğrama 
montaj detayları mevcuttur. 
 
BİLEŞENLER 
ÇİMENTO 
Bilinen çabuk sertleşen portland ve beyaz çimento onaylı, TSE belgeli bir kaynaktan temin edilecektir. 
İmalatçı, iş boyunca kullanacağı çimento cinsini belirtecektir. 
 
CAM ELYAFI 
Beton içinde beton ömrü kadar dayanak özel alkaliye dayanıklı (AR – Alkali Rezistans) olacaktır. 
Elyaf mutlaka cam elyafı olacak ve alkali dayanımı olacaktır. Yüklenici cam elyafın bu özelliklere sahip 
olduğunu elyaf üreticisinden aldığı belgeleri malzeme onay aşamasında idareye ibraz ederek 
kanıtlayacaktır. (MSDS ve CE belgelerini ibraz edecek ve tüm işte bu elyafı kullandığına dair taahhüt 
verecektir.) 
 
Bu kayıt Uluslararası standartlara uygun kriterlerin deney sonuçları ile sağlandığını gösterecektir. 
 
KATKI MALZEMELERİ 
Beton karışımında, işlenebilirliği arttırmak, kür süresini azaltmak, yüksek mukavemet ve iyi bir beton 
kalitesi elde edebilmek amacıyla uygun bir süper akışkanlaştırıcı kullanacaktır. Ayrıca 
kürleme için uygun katkılar kullanacaktır. ( Katkılar YKS BASF) veya muadili olacaktır). 
 
KUM 
Gerekli granülometride, %90’ın üzerinde silis içeren temiz, kuru ve kullanıma hazır olmalıdır. 
 
 
 
 



FİZİKSEL ÖZELLİKLER 
28 günlük priz sonunda FTB kabuk aşağıdaki değerleri taşıyacaktır. Yapılacak testlerde bu sonuç 
aranacaktır.  
 
Eğilme (Bending):Ultimate Strength (MOR) 150-200 kg/cm²  
Elastik Limite (LOP) 40-60 kg/cm²  
Çekme (Tensil): Ultimate Strength (MOR) 60-100 kg/cm²  
Elastik Limite (LOP) 40-60 kg/cm²  
Basınç Mukavemeti: Compressive Strength: 400-600 kj/m²  
Elastikiyet Modülü: Module of Elasticity: 100-200 cm²  
Kuru Yoğunluk: Dry Density: 1,9-2,1 ton/m³  
 
CTB prekast elemanlar donma-çözünme çevriminde zarar görmeyecek şekilde hem su/çimento oranı 
düşük olmalı hem de kılcal boşluk içermemeli. 
 
Tüm üniteler A1 sınıfı yangın dayanımı olacak şekilde üretilecektir. FTB prekast elemanlar donma-
çözünme çevriminde zarar görmeyecek şekilde hem su/çimento oranı düşük olacak hem de kılcal 
boşluk içermeyecektir. Dekoratif ürünlerde GRC şartnamesinde belirtilen ürünlerden Sprey sistem 
üretimler Grade 18p ve Premix üretimler ise Grade 10p kalitesinde ve teknik özelliklerinde olacaktır. 
 
UYGULAMA ESASLARI 
Bütün imalat işleri, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar 
Hakkındaki Yönetmeliğe, TS 498 Yapı elemanlarının boyutlandırılmasında alınacak yüklerin hesap 
değerlerine, TS500 Betonarme yapıların hesap yapım kurallarına ve TS 9967 Prefabrik beton 
elemanların hesap kurallarına ve Yapı Malzemeleri Yönetmeliklerine uygun olacaktır. 
 
İmalatlar TS EN 1169 standardına uygun olarak üretilmiş olacak, TS EN 1170-1, TS EN 1170-2, 
TS EN 1170-3, TS EN 1170-4, TS EN 1170-5, TS EN 1170-6, TS EN 1170-7, TS EN 11708 standartlarına 
uygun olarak testleri yapılıp istendiğinde idareye sunulacaktır. (TS EN 1170 1/8 Prekast beton ürünler 
– Cam elyaf takviyeli çimento için test metotları) 
 
Ayrıca tüm imalatlar yürürlükteki yangın, deprem ve ısı yalıtımı ile diğer şartname ve yönetmeliklere 
uygun olacaktır. 
 
GRC (Fiber Takviyeli Beton) ile imal edilen üniteler kullanım yerindeki olabilecek bütün sıcaklık, nem, 
rüzgar ve yağmur şartlarına karşı ilk özelliklerini koruyacaktır. Üniteler çizimlerde gösterilen sınırlar 
dahilinde kendini taşıyacak mukavemette olacak ve kendine gelen bütün yüke emniyetle 
dayanacaktır.  
 
Renkleri solmaz, profiller, özellikle kabartmalar aşınmaz; yüzeyde ilk tozlar alındıktan sonra ufalanma 
olmayacaktır. İmalat sıkı bir kalite kontrole tabi olacaktır. 
 
Öncelikle, FTB’den imal edilen bir örnek, idareye sunulacaktır. Örnek yüzey kalitesi, renk ve gözle 
tespit edilebilen diğer özellikler yönünden FTB genel özelliklerini taşıyacaktır. İşin (tayin edilmiş 
toleranslar dahilinde) mukavemet, kompozisyon, ebat uygunluğu yönünden kalitesi Yüklenici Firma 
sorumluluğu altında olacaktır. 
 
CAM ELYAFI TAKVİYELİ BETON (GFRC)  ÖZELLİKLERİ   
Cem-FIL®  marka elyaf kullanılacaktır. 
 
Özellik                                  Simge                 Birim       PREMIX     SPRAY  
Basınç Mukavemeti            fc                         N/mm²   40-60        60-80  
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Çekme Mukavemeti          fct                        N/mm²   5-10  
Orantılık Oranı                   LOP                      N/mm²    5-7             6-10  
Kırılma Modülü                  MOR                    N/mm²    8-12         15-25  
Genleşme Sınırı                  eu                         ‰            0.5-4  
Darbe Mukavemeti             -                          KJ/m²      10-15        10-25  
Elastisite Modülü                E                          kN/mm²  10-20       10-20  
Yoğunluk                               γ                          kg/dm³    1.9-2.0     1.9-2.1  
Isı Genleşme Katsayısı      αT                          /C             (1.0-.15) (1.0-.15) x 105 x10-5  
Isı İletkenlik                          λ                          W/mk       0.8-1.2      0.8-1.2  
Yangına Dayanıklılık            -                           -                A1-A2        A1-A2 (DIN 4102)  
Rötre Değeri                      εc s                        mm/m      1.0-2.0  
Şişme Değeri                       K                           mm/m      0.5-1.0 
 
Ayrıca prekast elemanların bütün ek, bağlantı ve montaj yeri detaylarını da içeren cephe ve tek tek 
eleman çizimleri ve gereken yapısal emniyet hesaplarını hazırlanarak, idare onayına sunulacaktır. 
 
ÇELİK KARKAS ve ANKRAJ SİSTEMİ 
Prekast panel arkasındaki konstrüksiyonda 20x40mm, 40x40mm, 40x60mm 2,5mm galvanizli profiller 
kullanılacaktır. Montaj öncesi ve sonrası panel üzerine gelecek yüklere (rüzgar, bina hareketleri ve 
tasmanlar, deprem, nem ve sıcaklık gerilmeleri, panel statik yükleri, taşıma ve montaj sırasında 
oluşacak yüklemeler vs.) dayanacak şekilde dizayn edilecektir. Rüzgar yükleri ve deprem için gerekli 
hesap değerleri projede öngörülen hesap değerlerine göre seçilecektir.  
Çelik Karkas ankraj ayrıca nem ve ısıl farklarda kabukta oluşacak gerilmeleri yüzeyde gerilme 
oluşturmayacak şekilde esnek sistemler ile karşılayacak ve FTB kabuğun zarar görmesini 
engelleyecektir. Çelik karkas ankraj hesapları ve hesap esasları idareye panel imalat çizimleri ile 
beraber sunulacak ve onaylatılacaktır.  
 
Kullanılacak ankrajların tamamı 15mm kalınlıkta olup daldırma galvanizlidir. Ebatları proje detaylarına 
göre belirlenmekte olup 70x240mm , 120x240mm, 160x240mm özel siparişlerde 120x300mm, 
120x400mm ankrajlar ile mekanik montaj yapılmaktadır. Mekanik montajda Hilti marka HSA 
M12x100mm dübel kullanılmaktadır. 
 
Panel sistemi içinde kullanılacak tüm çelik karkas sistemi minimum 60 mikron sıcak daldırma galvaniz 
olacak, kaynak yerleri özel çinko astarlı boyalar ile korunacaktır. 
 
KÜRLEME 
 
İmalat esnasında karışım içine konan akrilik polimer kimyasal kür maddeleri ile ya da özel kür 
odalarında 7 gün %90 nemde depolanarak yapılacaktır. BS-EN 1170-1’e göre karışıma polimer esaslı 
kürleme malzemesi konacak veya özel tasarlanmış kür odalarında sulu kürleme yapılacaktır. Polimer 
kullanılması halinde şartnameye uygun ürün kullanılacaktır. 
 
 
PANEL BİRLEŞİM DERZ DOLGUSU 
Paneller 10mm boşluk bırakılarak montaj yapılır. Paneller arasında bırakılan bu derz boşluğu 10mm 
20mm veya 30mm fitiller ile doldurulur. Daha sonrasında Sika SikaFlex Construction Poliüretan sosis 
derz dolgusu ile doldurulacaktır. 
 
 


