BETON KUMAS BARINAKLAR ®
Hızlı

Su Geçirmez

´

Ateşe Dayanıklı

Uyarlanabilir

Esnek

BKB Bilgi Sayfası
Dayanıklı

Kuvvetli

Kullanımı Kolay

BKB 25

BKB 54

Tanım

Tanım

Sağlık merkezi, depo, dispanser, kısa / uzun süreli barınma vb. için
standart 25 m2'lik barınak.

Sağlık merkezi, çalışma alanı, depo, dispanser, kısa / uzun süreli
barınma vb. için standart 54 m2'lik barınak.

Genel Bilgi

Genel

Hızlıca kurulabilen, su ve elektrik gerektiren sertleşmiş barınak. Her
türlü çevre koşullarında onlarca yıl kullanım ömrü. Her türlü dış etkene
karşı yalıtımlı ve dayanıklıdır. Birden fazla barınak birbirine birleştirilerek de kullanılabilir. Sert hava koşullarına ve mikro organizmalara karşı
dayanıklıdır. Ateşe dayanıklıdır ve su geçirmez. Yüksek klor oranına
sahip dezenfektanlar iç yüzeye zarar vermez. İnsani Yardım
Sözleşmesi'ne göre, normal yataklarda 7 kişiyi veya cibinlikli yataklarda
4 kişiyi barındırabilir.

Hızlıca kurulabilen, su ve elektrik gerektiren sertleşmiş barınak. Her
türlü çevre koşullarında onlarca yıl kullanım ömrü. Her türlü dış etkene
karşı yalıtımlı ve dayanıklıdır. Birden fazla barınak birbirine birleştirilerek de kullanılabilir. Sert hava koşullarına ve mikro organizmalara karşı
dayanıklıdır. Ateşe dayanıklıdır ve su geçirmez. Yüksek klor oranına
sahip dezenfektanlar iç yüzeye zarar vermez. İnsani Yardım
Sözleşmesi'ne göre, normal yataklarda 15 kişiyi veya cibinlikli yataklarda 8 kişiyi barındırabilir.

Malzemeler

Malzemeler

• 13 mm Beton Kumaş
• Ateşe dayanıklı polietilen iç yüzey
• Kapılar, yarı saydam polikarbonat veya LPCB sertifikasına sahip,
6 saate kadar atefle dayanabilen (LPS 1 175 SR3) çelik olabilir.
• Çinko döküm kapı mandalları
• Zemin çıpaları

• 13 mm Beton Kumaş
• Ateşe dayanıklı polietilen iç yüzey
• Kapılar, yarı saydam polikarbonat veya LPCB sertifikasına sahip,
6 saate kadar atefle dayanabilen (LPS 1 175 SR3) çelik olabilir.
• Çinko döküm kapı mandalları
• Zemin çıpaları
• Araç takma halatı ve çekme çubuğu

Su İhtiyacı

Su İhtiyacı

Yaklaşık 850 litre

Yaklaşık 1500 litre

Özellikler

Özellikler

Paket boyutları
Uzunluk: 2,55 m ; Genişlik: 2,30 m ; Yükseklik: 1,05 m
Net ağırlık : 1800 kg

Paket boyutları
Uzunluk: 2,55 m ; Genişlik: 2,30 m ; Yükseklik: 1,30 m
Net ağırlık : 3100 kg

Kurulu Haldeki Boyutlar

Kurulu Haldeki Boyutlar

Uzunluk: 5,0 m ; Genişlik: 5,6 m ; Maksimum Yükseklik: 2,6 m
Zemin alanı: 25 m2

Uzunluk: 10,0 m ; Genişlik: 5,6 m ; Maksimum Yükseklik: 2,8 m
Zemin alanı: 54 m2

Giriş Güvenliği

Giriş Güvenliği

Her iki taraftaki kapıda da; iç ve dış kilit noktalarında, birer adet basmalı
kapı kilidi.

Her iki taraftaki kapıda da; iç ve dış kilit noktalarında, birer adet basmalı
kapı kilidi.

Paketleme

Paketleme

ISPM15 ısıyla iyileştirilmiş ahşap / kontraplak panel sandıklar içerisinde
bulunan polietilen, hava, su ve nem geçirmez torbalarda sunulur.

ISPM15 ısıyla iyileştirilmiş ahşap / kontraplak panel sandıklar içerisinde
bulunan polietilen, hava, su ve nem geçirmez torbalarda sunulur.

Kullanım Talimatları
Talimatlar Paket içerisinde mevcuttur.

Kullanım Talimatları

Dört adımlı işlem; Kurulum, Şişirme, Sulama ve Sertleşme.

Dört adımlı işlem; Kurulum, Şişirme, Sulama ve Sertleşme.

Barınağı kurmak için 2 kişi gerekir. Zemin çıpalarının çakılması için
balyoz kullanılması önerilir.

Barınağı kurmak için 2 kişi ve barınağı açmaya yardımcı olması için araç
veya vinç gerekir. Zemin çıpalarının çakılması için balyoz kullanılması
önerilir.

Talimatlar Paket içerisinde mevcuttur.

Aşırı kurumayı önlemek için serin saatlerde kurulum önerilir.
Yaklaşık kurulum süresi: 45 dk.
24 saatte kullanıma hazır hale gelir.

TM

Teknik destek için Kanvas Beton ile iletişime geçiniz:
+90 216 3164959

Türkiye Distribütörü

Aşırı kurumayı önlemek için serin saatlerde kurulum önerilir.
Yaklaşık kurulum süresi: 60 dk.
24 saatte kullanıma hazır hale gelir.

info@kanvasbeton.com
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