Project / Proje:
Toki Malatya 25.000 Seyirci
Kapasiteli Stadyum İkmal İnşaatı

Malatya Stadı

Location / Lokasyon:
Malatya
Project Date / Proje Tarihi:
01.01.2016-01.06.2017
Owner/s / Proje Sahipleri:
Biser İnşaat Ltd. Şti.
Applicator/Contractor /
Uygulayıcı:
Artes İzolasyon
Designer/Architect/Specifier:
Tasarımcı/Mimar/Şartname
yazan:
A&Z Azaksu Mimarlık
Market Sector / Sektör
Spor Tesisleri
Products Used / Kullanılan
Ürünler:
M.Top P677
M.Top P604
M.Top BC 375 N
M.Top TC 257
M.Top 430
M.Emaco N600
M.Emaco S488
M.Flow 928
M.Tile WP 668
M.Seal 440

Sales Contact / Satış İletişim:
0549 680 42 08
serkan.saglam@mbcc-group.com

The Background / Proje İçeriği
Malatya’nın Battalgazi ilçesinde 136.585 m²
arazi üzerine inşa edilen stat, çim zeminden
itibaren 6 kat yükseklikte bulunuyor. 25 bin
seyirci kapasitesine sahip statın iç ve dış
cephesinde kayısıyı andıran obje ve renkler
kullanıldı. Son derece modern inşa edilen
stadyumda, skorboard, restoran, kafeterya,
VIP salonları, TV yayınlarının yapılacağı
bölümler, basın bölümü, kapalı otoparklar,
seyirci ve sporcu girişi gibi alanlar en uygun
şekilde tasarlandı. Tabandan ısıtmalı sahanın
olacağı statta engellilerin de rahatça
kullanabileceği engelli koltuğu ve özel
tuvaletler de bulunuyor.

The Challenge / Karşılaşılan Zorluklar
Tribün betonları yerinde dökülmüş ve perdah
yapılmamış olduğundan çok kötü bir zemin
üzerine imalatın yapılması gerekmekteydi,
zeminlerin silinmesi, Yapısal tamir harçları ile
tamir edildikten sonra zemin kaplaması
işlemine
geçilmesi
çok
zaman
alan
imalatlardan dı. Tribün, Çelik çatı, Saha
imalatları 12 ay gibi bir sürede tamamlanması
gerektiğinden bir çok ekiple ortak ve planlı
çalışmayı gerektirdi, Ayrıca yıl sonuna doğru
Malatya’da yağışların erken gelmesi imalatta
aksamalara sebep oldu, Master Builders
Solutions desteği ve Uzman Uygulamacımızın
doğru planlaması ile tüm zorlukların
üstesinden gelindi.

Malatya Stadı

Our Solution / Çözümümüz

Projects Facts at a Glance / Özetle Proje

Zemin kaplamasına geçilmeden önce altyapının iyileştirilmesi için
özellikle tribünlerde silim işlemlerinin çok iyi yapılıp rıhtların
Çimento esaslı yapısal tamir harcı ile, zeminlerin ise epoksi tamir
harçları ile düzeltildikten sonra, Otopark-Seyirci Dolaşma AlanıFuaye Alanları ve Tribünler için farklı sistemlerde Multilayer zemin
kaplamaları yapıldı.







Yaklaşık 60.000 m² epoksi zemin kaplaması
Çatı ayaklarının sabitlenmesi
Dilatasyon Derzlerinin Mastiklenmesi
Açık otopark alanları Yüzey sertleştirici işleri
Islak hacim su izolasyonu

Benefits to the Customer / Müşteriye Sağlanan Faydalar





En az bütçe ile doğru sistem sunumu.
İstenilen sürede doğru ve profesyonel ekip desteği
Tüm yapı kimyasalı ürünlerinde doğru ve hızlı ürün temini.

MBCC Group’dan Master Builders Solutions
Master Builders Solutions markası, yeni yapıların inșası, mevcut
yapıların bakım, onarım ve yenileme çalıșmaları için kimyasal
çözümler oluşturmak adına bu alandaki tüm uzmanlığını ortaya
koyar.
Master Builders Solutions, inșaat sektöründe bir asırdan fazla bir
sürede edinilen tecrübe üzerine kurulmuștur. Yapı uzmanlarının
dünya çapında olușturduğu topluluğun teknik bilgisi ve tecrübesi,
Master Builders Solutions markasının temelini olușturur.
Müşterilerimizin daha başarılı olmasını sağlamaya yardımcı olan
ve sürdürülebilir yapılar sağlayan yenilikler geliştirmek üzere
global teknolojileri ve ayrıca yerel yapı ihtiyaçları konusundaki
derin bilgi birikimimizi kullanıyoruz.

Daha fazla bilgi için:
www.master-builders-solutions.com.tr

