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مجتمع مسکًوی فرشتٍ پاالس:                       پريژٌ  

 
شرکت شایگان:                     کارفرما  

ماوا صىعت بىیان شرکت :    پیماوکار آب بىدی  
 

 اجرای سیستم بام سبس با استفادٌ از مصالح شئًسىتتیک:                        َدف
 

  1396مرداد ماٌ سال : پایان        1395آبان ماٌ سال : تهران       شريع:                        محل
 
 

مشايرٌ، طراحی، تأمیه ي اجرای سیستم بام سبس:        مًضًع فعالیت  
 
 

متر  50: مترمربع          مساحت سطًح عمًدی 1650: مساحت سطًح افقی:                     ابعاد
 مربع

        



 :هحصوالت به کار رفته در ایي پروشه
 

 VLDPEژئًممبریه عایق1.

 ژئًتکستایل محافظ الیٍ 2.

 بعدی سٍ زَکش الی3ٍ.

 فیلتراسیًن ژئًتکستایل الی4ٍ.
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 :طراحی و اجرای سیستن بام سبس

 اجرای یک الیٍ ژئًتکستایل محافظ زیر عایق  •

 VLDPEاجرای عایق ژئًممبریه •

 اجرای یک الیٍ ژئًتکستایل ريی عایق•

 اجرای الیٍ زَکش سٍ بعدی •

 اجرای الیٍ فیلتراسیًن•
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 يضعیت ايلیٍ پريشٌ
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 وصب الیٍ ايل شئًتکستایل بر ريی سطح بته مگر بمىظًر جلًگیری از سًراخ شدگی يرق شئًممبریه
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 VLDPEشئوهوبریي ًصب عایق 
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 وصب الیٍ ديم شئًتکستایل بٍ عىًان محافظ عایك شئًممبریه
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 ًصب الیه زهکش سه بعدی  
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 ًصب الیه شئوتکستایل فیلتراسیوى

 سًابك اجرایی شرکت ماوا صىعت بىیان

مسکًوی فرشتٍ پاالسمجتمع   



 ًصب تواهی الیه ها ی اجرا شده در سطوح افقی بر روی دیواره ها
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 ي اجرای ماستیک Metal sheetتثبیت الیٍ آخر در سطًح عمًدی با استفادٌ از  
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 خاکریسی بر ريی الیٍ فیلتر شئًتکستایل ي آمادٌ سازی بستر کاشت
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