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1. Amaç 

DC’ den ayna temin eden müşterilerini; depolama, kesme, işleme ve uygulama aşamalarında uyulması gerekli 
şartlar hakkında bilgilendirmek. 

2. Kapsam 

DC ve müşterileri arasındaki ayna ürünlerine ait satış sonrası hizmetler. 

3. Tanımlar 

DC    Düzce Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş 

Müşteri   DC’ den ürün temin eden ve bu ürünü direk olarak satan veya işleyen firma 

Ayna    TS EN 1036 standardına uygun olarak üretilen malzeme 

4. Sorumluluklar 

DC  TS EN 1036 standardına uygun üretim yapmak ve ilgili standartlardaki testler 
uygulamak 

 

Müşteri Bu el kitabına uygun olarak depolana, kesme, işleme ve uygulamalarda 
bulunmak 

5. Faaliyetler 

5.1. Depolama 

5.1.1. Ürünler firmamız tarafından teslim edildiğinde eğer ürünler üzerinde ambalaj varsa ivedi olarak 
ambalajından çıkarılacaktır.  

5.1.1.1. Ürünlerin arka yüzeyleri nemlenme olasılığına göre kuru bir bezle silinecektir.  

5.1.2. Aynalar uygun açılarda takozlar üzerinde istiflenmelidir. 

5.1.2.1. İstiflenen plakalar arasında herhangi bir oluşum meydana gelmemesi için plakalar arasında hava 
boşluğu bırakılmalıdır. 

5.1.3. Aynaların arka (boyalı yüzeyleri) lastik kauçuk gibi malzemelere temas ettirilmemelidir.  

5.1.4. Aynalar havalandırması bulunan kuru ve ısısı uygun depolarda muhafaza edilmeli, nemli ortamlar ile 
kimyasal gaz ve buharların bulunduğu ortamlardan KESİNLİKLE uzak tutulmalıdır.  

5.1.4.1- Depo düzenine özen gösterilmeli, aynalar stokta asgari sürelerde kalmalı ve depoya ilk giren ürün ilk 
olarak kullanılmalıdır. 

5.2. Kesme 

5.2.1. Ayna kesme rölesi (elmas) kullanımı; 

5.2.1.1. Kullanılan kesme rölesi (elması) cam endüstrisinde kullanılan standartlara uygun olmalıdır (Bohle v.b). 
Uygun kesme rölelerinin kullanılmaması durumunda ilerleyen kullanım aşamasında aynalarda bozulmalar 
meydana gelir.  

5.2.1.2. Kesme işlemi için kullanılacak elmas uygun uçucu yağ ile yağlanmalıdır. 

5.2.1.3. Uygun kesme basınçlarında ayna kesilmeli, kılcal cam parçacığı oluşumuna neden olunmamalıdır.  

5.2.2. Aynalarda kesme yağı kullanımı; 

5.2.2.1. Uygun kesme yağları kullanılmalıdır. KESİNLİKLE petrol türevli yağlar, gaz yağı ve düşük kaliteli v.b 
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yağlar kullanılmamalıdır. Bu tür yağların kullanılması durumunda ilerleyen kullanım aşamasında aynalarda 
bozulmalar meydana gelir.  

5.2.2.2. Kullanılan yağlar uçucu (buharlaşan) kesim yağları olmalıdır. Uçucu olmayan yağların kullanılması 
durumunda aynaların özellikle kenar bölgelerinde hatalara neden olabilir.  

5.2.2.3. Kesim sonrasında yağların içeriğinde bulunan solventlerin plakalara zarar vermemesi için ayna 
plakaları üst üste birbiriyle temas etmemelidir. Plakalar arasına uygun ayraçlar (mantar v.b) konulmalıdır. Bu 
işlem sonucunda ayna üzerinde hava boşlukları yaratarak kesme yağının uçması (buharlaşması) 
sağlanmalıdır. 

5.2.3. Kesme işlemi için kullanılan masa, tezgah ve diğer ekipmanlar sürekli olarak temiz tutulmalıdır. Kesme 
işlemi sonrasında ayna plakalarının kenarlarında çapak ve çentik gibi oluşumların kalmamasına dikkat 
edilmelidir.  

5.3. İşleme 

5.3.1. Rodaj, bizote, delik delme (ayna kalınlığından az olmamak şartıyla aynada açılacak deliklerin ayna 
kenarına olan mesafesi ve iki deliğin birbirine olan mesafesi min. 5mm olmalıdır), kanal açma v.b işlemlerin 
tüm aşamalarından sonra aynalar yıkanmalı ve yıkama suyu ayna üzerinden tamamen uzaklaştırılmalıdır.  

5.3.2. Rodaj ve bizote işlemleri sırasındaki tıraşlama işleminde kullanılan elmaslar D=65’ den kalın 
olmamalıdır. Ayrıca taşların motor devri sayısı en az 2500 devir/dakika olmalıdır. 

5.3.3. Ayna kaplamasının korunması için;  yeni bir taş takıldığında ilk 1 saat taşlar sadece cam rodaj 
işleminde kullanılmalıdır.  

5.3.4. İşleme taşları soğutucu madde ilave edilmiş su ile soğutulmalıdır. Bu işlemin uygulanmaması 
durumunda aynaya uygulanacak fazla mekanik stres; kaplama tabakasının zarar görmesine ve sonucunda su 
ve cam tozlarının ayna kaplaması arasına girerek kenar korozyonun oluşmasına neden olur.  

5.3.5. Ayna kenarlarının tıraşlanması sırasında dikkat edilmesi gereken en önemli husus işleme suyunun pH 
değeridir. Tıraşlama işlemi sırasında oluşan cam tozları (partikülleri) soğutma suyunun pH değerini yükseltir ve 
ayna kenarlarında korozyona neden olur. Uygun soğutma ajanları ile bu pH artışı önlenmeli ve pH değerinin 9’ 
un altında tutulmalı, işlemeden hemen sonra aynalar yıkanarak üzerindeki soğutma ajanları (maddeleri) ve 
cam tozları (partikülleri) ayna üzerinden kurumadan uzaklaştırılmalıdır.  

5.3.6. İşleme sırasında kullanılan soğutma ajanları (maddeleri) sularda zamanla bakteri oluşumuna neden 
olur. Bu bakterilerin oluşturdukları hidrojen sülfür gazı ayna üzerindeki gümüş tabakasının kararmasına neden 
olur. Bu işlemin önüne geçmek için uygun bakteri öldürücü (biyosit) kimyasallar ilave edilmelidir. Düzenli 
bakteri öldürücülerin kullanılması bakteriler üzerinde bağışıklık sağlayabileceğinden yüksek miktarda bakteri 
varlığı tespit edildiğinde yüksek dozda uygulama gerekebilir.   

5.3.7. Rodaj ve bizote işlemleri sırasında ortaya çıkan cam tozları prosesten çöktürülüp uzaklaştırılası için 
uygun çöktürücü ve uzaklaştırıcı sistemler kullanılmalıdır. Kullanılacak çöktürücü KESİNLİKLE klor içermemeli 
ve çok asidik olmamalıdır. Ayrıca kullanılan çöktürücü kimyasal, soğutuculu kimyasal kullanılan su ile 
reaksiyona girmemelidir.  

5.3.8. İşleme sırasında kullanılan tüm bu kimyasal maddelerin ayna üzerinde korozif etki yaratmaması için 
ayna üzerinde kurumadan aynaların saf su ile yıkanması ve kurutulması gerekmektedir.  

5.3.9. Son olarak aynalar KESİNLİKLE lamine ve temperleme gibi işlemlere tabi tutulmamalıdır.    

5.4. Uygulama 

5.4.1. Uygulama yüzeyindeki pürüzler ve düzgün olmayan yüzeyler görüntü bozukluklarına neden 
olacağından bu tür yüzeyler düzeltilmelidir. 
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5.4.2. Yeni işlem görmüş yüzeyler (alçı, boya, sıva v.b) tamamen kurumadan KESİNLİKLE ayna uygulaması 
yapılmamalıdır. 

5.4.3. Uygulama yüzeyi ile yerleştirilen ayna plakası arasında hava sirkülasyonu oluşturacak şekilde boşluk 
bırakılmalıdır.  

5.4.4. Eğer ayna plakası bir çerçeve içerisine yerleştirilecekse, kenarlarının zarar görmemesi için çerçeve ile 
ayna arasına koruyucu (mantar v.b) malzeme yerleştirilmelidir. 

5.4.5. Ayna yüzeyinde açılan deliklerden vida v.b elemanlar ile yüzeye uygulanmak istenmesi durumunda; 
ayna ve vida arasındaki teması engelleyecek plastik conta gibi ekipmanlar kullanılmalıdır.  

5.4.6. Aynalar kullanılacak yüzeye çok parçalı olarak yerleştirilecek ise, aynaların birbirlerine zarar vermemesi 
için aralarında derz boşlukları bırakılmalıdır. Düşey ayna uygulamalarında en iyi görüntüyü almak için aynaların 
zeminle 900 açı yapması önerilir.   

5.4.7. Ayna uygulamasında çift taraflı bant veya silikon kullanılacaksa; bu materyaller aynanın arasında 
bulunan boya ve kaplamalara etki edecek asit, baz veya solvent içermemelidir. Ayrıca uygulama yüzeyin her 
türlü toz, yağ v.b kirlerden arındırılmış ve kuru olmalıdır.  

5.4.8. Kullanılacak olan yapıştırıcı bantlar düşey olarak yüzeye uygulanmalıdır.  

5.4.9. Uygulama yüzeyinin aynayı taşıyabilecek ağırlıkta ve mukavemette olmasına dikkat edilmelidir.  

5.4.10. Aynanın uygulama yüzeyinin sunta, ahşap v.b olması durumunda; uygulama yüzeyi reçineyi 
kusmayacak boya ve vernikle kaplanmış olmalıdır.  

5.4.11. Soğuk yüzeylere KESİNLİKLE uygulama yapılmamalı, uygulama için oda sıcaklığı (yaklaşık 250) 
olmalıdır.  

5.4.12. Aynayı taşıyabilmesi için çift taraflı bantlar ile yapılan uygulamalarda ayna kalınlığı maksimum 4 mm 
olmalıdır.  

5.4.13. Çift taraflı bant kullanımında uzun şeritler yerine küçük ve sık parçalar tercih edilmelidir.  

 

 

 

 

 

 

 

5.4.14. Çift taraflı bantlarla yapılan ayna uygulamalarında, bant yatay pozisyonda ve noktasal olarak 
kullanılmamalıdır. 

5.4.15. Eğer ayna uygulaması silikon ile yapılacaksa; ayna arka yüzeyinde hava sirkülasyonu sağlayacak 
şekilde düşey olarak uygulanmalıdır.  
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5.4.16. Silikon uygulamalarında, silikon yatay pozisyonda ve noktasal olarak kullanılmamalıdır. 

5.4.17. Ayna uygulamalarında nötr, bir veya iki birleşenli hibrid silikonlar kullanılmalıdır.  

5.4.18. Asidik silikonlar, kauçuk-poliüretan-su bazlı yapıştırıcılar ayna uygulamalarında KESİNLİKLE 
kullanılmamalıdır.  

5.4.19. Çok nemli mekanlardaki ayna uygulamalarında ilerleyen zamanda oluşacak korozyonu önlemek için 
ayna kenarları nötral silikon ila kapatılmalıdır.  

5.4.20. Silikon ile yapılan uygulamalarda çift taraflı bant ile yapışma gücü arttırılabilir.  

 

 

 

 

 

ÖNEMLİ NOT: Ayna uygulamalarında kullanılacak her kimyasal madde için, üretici firma tarafından ayna 
kullanımına uygunluğunun belirtilmiş olması ve uygulama öncesi test yapılması gerekmektedir. 

5.4.21. Aynalarda vida ve profil uygulamalarında; 

5.4.21.1. Kullanılacak aparatların ayna plakasını taşıyabilecek kesit ve mukavemette olmasına dikkat 
edilmelidir. 

5.4.21.2. Uygulama sırasında metal tırnak ve profiller kullanıldığında, ayna ve metal yüzeyler arasında teması 
önleyecek plastik contalar kullanılmalıdır. 

5.4.21.3. Aynı şekilde ayna üzerindeki deliklerden geçirilecek vida v.b ekipmanlar ile ayna arasına plastik 
conta ve v.b malzemeler konulmalıdır.  

5.4.22. Ayna uygulamasına yerden itibaren başlanması durumunda; aynalar profil içersinde takozlar üzerine 
konulmalıdır. 

5.4.23. Ayna uygulamasına tavandan itibaren başlanması durumunda; ayna plakasının kenarları ile tavan 
arasında boşluk bırakılarak aynanın arka yüzeyi havalandırılmalıdır. 

5.4.24. Ayna uygulamalarında kırılma riski yüksek olan yerlerde Güvenlik Film uygulaması kullanılmalıdır. Bu 
işlem kaza riskini azaltmasının yanında, arka yüzeydeki boyanın çizilmesini ve korozyona uğramasını önler. 
Güvenlik filmi aynanın boyalı arka yüzeyine uygulanır, güvenlik filmli ayna çift taraflı bant veya uygun mekanik 
sabitleyici ekipmanlar ile ilgili yüzeye monte edilir. (Aynaya uygulanacak güvenlik filmi uygulaması TS EN 
12600 2B2 standardına uygun olmalıdır)    

5.5. Temizlik; 

5.5.1.  Ayna nemli, yumuşak bir bezle silinmelidir.  

5.5.2. Ayna kuruyken güçlü lekeler çıkartılmaya çalışılmamalı, lekeler duru sıcak suya batırılmış ve iyice 
sıkılmış pamuklu bezle hafifçe ovularak çıkarılmalıdır.  

5.5.3. Herhangi bir temizleyici malzeme ayna yüzeyine direkt püskürtülmemelidir.  

5.5.4. Aynanın alt kenarlarında su kalmamasına dikkat edilmelidir.  

5.5.5. Ayna temizliğinde aşındırıcı kimyasallar ile amonyak bazlı, asidik ve alkali temizlik malzemeleri 
kullanılmamalıdır.  

5.5.6. Spatula vb. gibi yüzeyi çizebilecek malzemeler ile temizlik yapılmamalıdır. 



 

 

 
 

Ayna El Kitabı 
 

Doküman No     ELK-AYN-001 
Yayın Tarihi       01.05.2017  
Rev. Tar/No       00 
Sayfa                 7 / 7 

 

Hazırlayan 
KALİTE GÜVENCE SORUMLUSU 

Onay 
FABRİKA MÜDÜRÜ 

Değişiklik Kaydı 

Revizyon 
No 

Revizyon 
Tarihi 

Değişikliğin Tanımı 

00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01.05.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yeni Yayın 
 
 
 

 


