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شرکت تکىاب -مجتمع همراٌ شهر:                            پرٍژُ  

 
شرکت تکىاب:                         کارفرها  

 
ماوا صىعت بىیان شرکت :         پیواًکار آب بٌذی  

 
 

 اجرای مصالح شئًسىتتیک در محديدٌ فضاهای سبس:                           ّذف
 
 

1398بهار : پایان         1397زمستان : تهران         شريع:                           هحل  
 
 

طراحی ، تأمیه ، ي اجرای سیستم بام سبسمشايرٌ ، :           هَضَع فعالیت  
 
 

 مترمربع 1310:مساحت :                          ابعاد



 :هحصوالت ته کار رفته در این پروشه 

 PVC ژئَهوبریي عایق1.

 ژئَتکستایل هحافظ الیِ 2.

    TopDrain 30mm هرغی تخن ضاًِ زّکص الی3ِ.

 فیلتراسیَى ژئَتکستایل الی4ِ.

 ژئَسل5.

 سًاتق اجرایی شرکت ماوا صىعت تىیان

شرکت تکىاب -َمراٌ شُرمجتمع   



 :تام سثسطراحی و اجرای سیستن 

 اجرای یک الیِ ژئَتکستایل  •

 PVCاجرای عایق ژئَهوبریي •

 اجرای یک الیِ ژئَتکستایل هحافظ•

 TopDrain 30mmاجرای الیِ زّکططاًِ تخن هرغی •

 اجرای الیِ ژئَتکستایل فیلتراسیَى•

 اجرای ژئَسل  •
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  وصة الیٍ ايل شئًتکستایل تر ريی سطح تستر
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 PVC  ننصة عایق شئوهوثری
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 PVCدر هحل جَش عایق ژئَهوبریي َّا اًجام عولیات تست کاًال 
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 ، تست فلسی ي ماستیکPVCآب تىدی لًلٍ َای مًجًد در سطح تا استفادٌ از عایق 
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 وصة الیٍ ديم شئًتکستایل ترای محفاظت از عایق شئًممثریه
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 تا قاتلیت ذخیره آب TopDrain 30نصة الیه زهکش 
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 اجرای شئًسل تر ريی آخریه الیٍ کار شدٌ در سطًح شیثدار

 سًاتق اجرایی شرکت ماوا صىعت تىیان

شرکت تکىاب -َمراٌ شُرمجتمع   



  

 سًاتق اجرایی شرکت ماوا صىعت تىیان

شرکت تکىاب -َمراٌ شُرمجتمع   

 خاکریسی ريی شئًسل ي ایجاد تستر مىاسة کاشت


