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Proje 
İstanbul’un en değerli lokasyonlarından birisi olan Büyükdere Caddesi üzerinde yer alan Zincirlikuyu Hastane

Projesi, çağ ın son teknolojik sistemleri kullanılarak betonarme-çelik kompozit yapı sistemiyle inşa

edilmektedir. 31 kat ve 33 bin metrekare kapalı alandan oluş an proje, 2016 yılı içerisinde hastane olarak 

hizmet vermeye baş layacaktır.

PROSYS KORUYUCU SİSTEMLER®
CASE STUDY 

Yapı tipi : Çelik konstrüksiyon-betonarme kompozit

İhtiyaç :  Çelik karkası oluşturan tüm kolon ve ana-kirişlerin yangın korunumu, tüm tali-kirişlerin korozyon korunumu

Şartname :  Tüm kolon ve ana-kirişlerin Sa 2½ yüzey hazırlığı sonrası uygulanmış epoksi shopprimer üzerine, 80 mikron

dft Epigrip C400V3 epoksi astar ve üzerine çelik kesit büyüklüğüne göre hesaplanmış kalınlıkta Firetex FX5090 ve 

FX5120  intumesan boya uygulaması. Tüm tali-kirişlerin Sa 2½ yüzey hazırlığı sonrası uygulanmış epoksi shopprimer 

üzerine, 100 mikron dft Epigrip C400V3 epoksi boya uygulaması.

Korunan toplam alan :  24.100 m²
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Tüm çelik konstrüksiyon kolon ve ana-kiriş elemanlarının, 120 dakikalık selulozik pasif yangın  korunumu için Sherwin-

Williams ürünü Firetex FX5090 ve FX5120 intümesan yangın boyası kullanılmıştır. Yangın boyası altında yer alan anti-

korozif epoksi astar boya Epigrip C400V3, 100 mikron kuru film kalınlığında, katların ön cephe bölümünde yer alan

çapraz borular ve atmosfere açık olan sonkat terası çelik konstrüksiyon elemanları sonkat poliüretan boyası ise 

Resistex C237 , 60 mikron kuru film kalınlığındadır.

 
Çelik yapıların hidrokarbon ve selulozik yangın korunumu için intumesan boya üretiminde FIRETEX® markası ile Dünya lideri 

olan SHERWIN-WILLIAMS ürünlerini kullanarak, çelik binanızın en teknolojik ve ekonomik şekilde korunmasını

sağlamaktayız.  Uygulama ekibimizin, yurtiçi ve yurtdışı projelerde, özellikle endüstriyel ve ticari tesislerin korozyon ve yangın

boyaları uygulama konusundaki deneyim ve tecrübelerini birleştirerek, değerli binanızın korunumasını anahtar teslim,

malzeme ve uygulama garantisi ile yapmaktayız. Bize güvenmekte haklı olacaksınız.
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Daha fazla bilgi için , web sitemiz 
prosys.com.tr 
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