Tablo 2.1 YAPI MALZEMELER N N YANICILIK SINIFLARI
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Yan c l k
Snf

Yang nda Gözlenen Davran

Söz konusu s n fta belirlenmi yap malzemeleri

Alev almaz, yanmaz,
kömürle mez
(Elektrikli tüp f r n deneyi
uygulan r)

Yan c k s mlar içerir, ancak
kendileri
yanmaz, ate i
iletmez, yang n yüküne katk s
olmaz.

a) Kum, çak l, mil, kil ve do ada bulunan yap tekni inde kullan labilen
di er tüm ta lar.
b) Mineraller, toprak, volkanik cüruflar ve do al bims.
c) Çimento, kireç, alç , anhidrit, yüksek f r n cürufu, genle tirilmi kil,
genle tirilmi ist, genle tirilmi perlit ve vermükulit ile köpüklü cam
gibi yakma ve/veya genle tirme prosesiyle ta ve minerallerden elde
edilen yap malzemeleri.
d) Harç, beton, betonarme, ön gerilmeli beton, gaz beton veya gözenekli
beton, hafif beton, mineralli maddelerden üretilmi yap ta lar ve
yap plaklar , mutad harç veya beton katk l malzemeler.
e) Organik katk maddesi içermeyen mineral lifli malzemeler.
f) Tu la, kiremit, seramikler.
g) Camlar.
h) Alkali ve toprak alkali metaller ve ala mlar d nda, ince toz halinde
ö ütülmemi metal ve ala mlar.
Her durumda özel tahkiki gereken malzemelerdir. Örne in alç karton
plaklar gibi yanmaz dolgu maddeli kompozitler gibi.
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A2

Zor Yan c
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B1

Yan c Yap
Malzemeleri
Zor Alevlenici
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B2

Normal Alevlenici

Yan c duman ve zehirli gaz
olu tururlar. (B1 ve B2
s n flar na
girenlerin
gerçeklenmesinde bacal f r n
deneyleri uygulan r.)
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B3

Kolay Alevlenici

Yukar daki s n flara girmeyen
malzemeler, yap larda hiçbir
ekilde kullan lamaz.

Alev kayna kalkt ktan sonra
da yanmay sürdürür.

"Kullan c lara kolayl k sa lamak için sa lanm
özgün metne ba vurulmal d r."

a) Odun yünü veya tala hafif yap levhalar ,
b) Çok katmanl mineral elyafl hafif yap plaklar (tek ve/veya iki
yüzeyi mineral elyaf ile kapl odun yününden yap lm hafif yap
pla )
c) Yüzeyi delikli veya deliksiz alç karton levhalar
d) Masif mineral zemin üzerine mineral katk l yapay reçineli s v lar.
e) Is harçlar.
f) Yumu at c içermeyen d3,2 mm sert polivinilklorid (PVC), klorlu
polivinilklorid (PVCC) ve polipropilen (PP)' den üretilmi boru ve ek
parçalar .
g) Ah ap parke, PVC, vinilasbest zemin kaplamalar
h) Asbestli mukavva ve ka tlar.
a) 400 kg/m3 ve kal nl d>2 mm veya 230 kg/m3 ve kal nl d>5
mm olan ah ap malzemeler.
b) Kal nl d>2 mm olan ah ap kontraplak veya dekoratif prese edilmi
malzeme tabakalar ndan olu an plakalarla, termoplastik olmayan bir
ekilde tüm yüzeyince ah ap kaplanm veya yüzeyi preslenmi
malzemeler.
c) d  3 mm olan plastik kapl odun lifi plaklar.
d) Alç karton ba lant plaklar .
e) Çok katmanl sert köpük hafif yap plaklar .
f) Sert PVC levha
g) Kal nl >3 mm sert PVC, polipropilen, yüksek dansite polietilen,
kopolimer, stroil (ABS/ASA/PVC), akrilonifril-bu faiden stirol' den
üretilmi boru ve ba lant lar .
h) Kal nl  2 mm palimetakrilat dökme levhalar.
i) Kal nl  1,6 mm polistard plakalar.
j) =940 kg/m3 ve kal nl
 1.4 mm d  1.0 mm
köpüklendirilmemi polietilenler.
k) Kal nl
 1.0 mm poliamid,
l) PVC, kauçuk, sentetik kauçuk gibi esnek kaplamalar gibi zemin
kaplama malzemeleri.
m) Köpüklendirilmemi , katran veya bitüm katk l poliüretan veya
polisulfid, silikon ve akrilat esasl , her defas nda en az B2 s n f iki
yap malzemesi aras na yerle tirilmi .
n) Asfalt
o) Elektrik kablolar ,
Ah ap < 2 mm
Ka t, saz, saman, tala , pamuk, seliloz lifi
Gev ek veya toz halinde her türlü yan c maddeler.

olup, asl

için Resmi Gazete'de yay nlanan
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