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تجاری سامان فراز -اداریمجتمع   

تجاری سامان فراز -مجتمع اداری:                      پريژٌ  
 

شرکت عمران آذرستان:                   کارفرما  
 

ماوا صىعت بىیان شرکت :   پیماوکار آب بىذی  
 

 آب بىدی گًد پريژٌ با استفادٌ از مصالح ژئًسىتتیک:                    َذف
جاری: پایان        1396زمستان : تهران            شريع:                       محل  

 
مشايرٌ، طراحی، تأمیه ي اجرای سیستم آب بىدی گًد :         مًضًع فعالیت  

 
 

 متر مربع 12000: متر مربع        متراژ دیًارٌ 7500: متراژکف:                        ابعاد
 -16: متر                    تراز ایستابی 35: عمق گًد

 
ویلیىگ ، استرود ي سًلجرپایل:     سازیريش پایذار   



 :محصوالت ته کار رفته در این پروژه

 الیٍ محافظ ژئًتکستایل1.

 LLDPEعایق ژئًممبریه 2.

   VLDPEعایق ژئًممبریه3.

 Dimple Sheet  زَکص ضاوٍ تخم مرغی4.

 بٍ َمراٌ پًدر بىتًویت   GCLعایق بىتًویتی 5.

  PVCياتراستاپ 6.
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 :مراحل اجرای سیستم آب تنذی کف گود
 یک الیٍ ژئًتکستایل   اجرای•
 َمراٌ با پًدر بىتًویت  GCLیک الیٍ عایق بىتًویتی  اجرای•
 VLDPEاجرای یک الیٍ عایق ژئًممبریه •
 اجرای یک الیٍ ژئًتکستایل محافظ•
 آب بىذی سرضمع َا  •

:مراحل اجرای سیستم زهکطی و آب تنذی دیواره گود  
 بسترسازی سطح پایذارسازی ضذٌ گًد•
 اجرای یک الیٍ ژئًتکستایل•
 Dimple Sheetاجرای یک الیٍ زَکص ضاوٍ تخم مرغی •
 LLDPEژئًممبریه اجرای یک الیٍ عایق  •
 بىتًویتَمراٌ با پًدر   GCLاجرای یک الیٍ عایق بىتًویتی •
 VLDPEاجرای یک الیٍ عایق ژئًممبریه •
 اجرای یک الیٍ ژئًتکستایل محافظ•
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 نصة ژئوتکستایل اولیه در کف
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 تنتونیت در سطوح افقیهمراه تا پودر   GCLیک الیه عایق تنتونیتی نصة 

 سوابق اجرایی شرکت مانا صنعت بنیان

تجاری سامان فراز-اداریمجتمع   



 در کف گود VLDPEیک الیه عایق ژئوممثرین نصة 
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 VLDPEجوش عایق ژئوممثرین هوا ترای خطوط کانال تست  
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 آب تنذی چاله آسانسور 
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 آب بىذی سرضمع َا بًسیلٍ ياتراستاپ ي گريت آب بىذ
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 گود  تسترسازی دیواره های
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اجرای الیٍ محافظ ژئًتکستایل بر ريی سطًح بسترسازی ضذٌ 
 بر ريی آن  Dimple Sheet ي اجرای زَکص ضاوٍ تخم مرغی
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 Dimple Sheetدر سطوح عمودی تر روی الیه زهکص ضانه تخم مرغی  LLDPEژئوممثرین یک الیه نصة 
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 LLDPEتا خمیر تنتونیت در سطوح عمودی تر روی الیه ژئوممثرین همراه   GCLیک الیه عایق تنتونیتی نصة 
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 GCLدر سطوح عمودی تر روی پوضص عایق تنتونیتی  VLDPEیک الیه عایق ژئوممثرین نصة 
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 محافظ ژئوتکستایل در سطوح عمودی تر روی عایق ژئوممثریناجرای الیه  
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