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DARÜŞŞAFAKA EĞİTİM KURUMLARI 

BALON SAHA TADİLATI  

YAPILACAK İŞLER LİSTESİ 

 

 

 

1) Mevcut Zeminin Sökülmesi 

 

2) 8 + 2 mm Poliüretan Zemin Kaplanması 

 

 Zemin temizleme işlemleri bölümünde yapılan işlemlerden sonra zemine 1 kat Poliüretan 
yapıştırıcı uygulanarak ve 8 mm SBR Rubber pet yapıştırılacaktır. (Yapıştırıcı kullanım 
oranı:1,00kg/m2) 

 Kauçuk pet yapıştırıldıktan sonra düz sırtlı mala ile sealer (Elastik dolgu astarı) zemine 
uygulanacaktır. (Kullanım oranı:1,00kg/m2) 

 Dolgu astarının kurumasından sonra 2mm kalınlığında PU selfleveling (Elastik selfleveling) 
zemine uygulanacak ve 24 saat sonra son katı istenilen Ral renginde uygulanacaktır. 
(Selfleveling kullanım oranı:2,20kg/m2) (Son kat boya kullanım oranı: 0,20kg/m2) 

 İstenilen renklerde oyun çizgileri çizilecektir. 
 

Not: Bu zemin; İç mekandaki Basketbol,Voleybol,Hentbol faaliyetleri için uygundur. 

 

3) 8 cm kalınlığında 2,22 m2  (1,8cm sunta+3,00cm sunlex-sünger+pvc branda) duvar çarpma 

bariyeri uygulaması 

 

 Sunta üzerine 3,00 cm sünger yapıştırılarak, üzerinin PVC branda ile kaplanması 

 

4) Çarpma Bariyeri Branda Yenilemesi  

 

 Mevcut çarpma bariyerlerinin yerinden sökülerek, brandalarının çıkarılması, yeni brandalar 
ile değiştirilmesi 

 Bütün çarpma bariyerlerinin arka kısmında denk gelecek şekilde mukavemetini arttırmak için 
yatayda 40 mm x 40 mm 2 mm et kalınlığında boyalı demir profilin imalatı ve montajı dahildir 

 

5) Mevcut 4 direkli potanın tamir edilmesi 

 

 Potanın yıpranan çarpma bariyerinin yenilenmesi, filesinin tamir edilerek, boyasının yeniden 
yapılması 

 

6) Sahanın uzun kenarlarına 3 m yüksekliğinde file monte edilmesi  

 

 10 cm x 10 cm göz aralıklı floş ipten mamül filenin saha yan kenarlarına monte edilmesi 
 

7) Sahanın kısa kenarlarına 5 m yüksekliğinde file monte edilmesi  

 

 10 cm x 10 cm göz aralıklı floş ipten mamül filenin saha yan kenarlarına monte edilmesi 
 

8) 2,10 m X 1,60 m panik barlı yangın kapısı yapılması 
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 Çarpmalara dayanıklı kalın saçlı, amortisörlü ve darbeye dayanıklı  
 

9) Pota arkalarında havalandırma penceresi yapılması 

 

Pota arkalarındaki şeffaf brandaların aşağıdan açılır mekanizma ile pencere oluşturularak 

yenilenmesi 

 

10) 1,60 m ahşap arkalıklı bank 

 160 cm x 88 cm x 63 cm ebatlarında emprenye edilmiş ahşaptan mamül, arkalıklı bank  
 

11) Su kanalı yapılması 

 

100x500 mm ebatlarında su kanalı uygulaması yapılması 

 


