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  تجاری ولیعصر –مجتمع اداری پروژه :          

با استفاده فونداسیون و دیوارههای حائل  و زهکشی بندیآب:         هدف

و ورق  HDPEژئوممبرین  ، ( GCL)پوشش عایق بنتونیتی 

           (Dimple Sheet)ژئوممبرین شانه تخم مرغی

                           باالتر از توانیر –تهران :       محل  

 پایان : در حال اجرا      1391 شروع : اردیبهشت

  : تمحصوال  

1- JUTA : Junifol - HDPE-Geomembrane 1.5mm ……. 3500 m2 ورق ژئوممبرین                        -1  

2- LAVIOSA : Edil Modulo XP4/330 ………………………. 3500 m2     (GCL) پوشش عایق بنتونیتی -2  
3- MSB : GTX - PET - 500gr - LS …………………………. 3500 m2         الیه سوزنی ژئوتکستایل    -3 

 4-MSB : GTX - PET - 300gr - LS …………………………. 3500 m2 یه سوزنی ژئوتکستایل           ال -4   

5- INTERPLAST : Dimple sheet - 8 Diagonal ….…….  300  m2 5- مرغی ورق ژئوممبرین شانه تخم  
6- LAVIOSA : water Stop - LAVIOSEAL HI-FLEX ..…….  120  lm        واتراستاپ بنتونیتی            -6

           مترمربع 3500:            سطح ایزوالسیون  

 بخش خصوصیکارفرما :   

 هندسه پارس:  مشاور 

               بهین شرکت مانا صنعت:    بندی آب پیمانکار

 

 

 

درحین اجراپروژه  نمای  نمای کاردرابتدای پروژه  
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 پروژهمعرفی  -1

با توجه به باال بودن تراز آبهای زیر زمینی و نفوذ آب به محدوده گود 

به صورت یکپارچه  و زهکشی پروژه، اجرای سیستم قابل اطمینان آب بندی

د تا تراز های گوداسیون و امتداد آن بر روی دیوارفون ینزیر درقسمت

 Double)الیه  2د آب بنکه بر همین اساس سیستم  زمین طبیعی الزامی بود

Layer Waterproofing)  در این پروژه اجرا شده است.بهمراه سیستم زهکش 

  : متر  17عمق گودبرداری 

  : نیلینگ انکرینگ و روش پایدارسازی 

 : مترمربع 1000 حدود مساحت کف 

 مترمربع 2500 دحدو : امساحت دیواره 

 

 ماشین آالت وابزارهای مورداستفاده -2

                                          میخ و چاشنی هیلتی -

 دستگاه جوش اکسترو  -

                                                     تفنگ هیلتی -

 سشوار حرارتی -

                                                            جرثقیل -

 COMETدستگاه جوش  -
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 پروژه در حین اجرا
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