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مجتمع مسکًوی چىاران:                  پزيژٌ  
 

شخصی:                کارفزما  
 

 اجرای عملیات زهکشی ي آب بىذی گًد:                  َذف
 
 

98مرداد ماٌ : پایان        97/10/18: تهران                         شريع:                    محل  
 

مشايرٌ، طراحی ، تامیه ي اجرای سیستم زهکشی ي عایق بىذی:     مًضًع فعالیت  
 

 متر مربع 1416: متر مربع        مساحت دیًارٌ 1750: مساحت کف:                      اتعاد
 -9.5: متر                    تراز ایستابی -11.8: عمق گًد

 
ویلیىگ،استروذ:  ساسیريش پایذار   



 :محصوالت به کار رفته در این پروژه

 PVC ياتزاستاج1.

 PVCژئًممثزیه عایق2.

 ژئًتکستایل محافظ الیٍ 3.

   Dimple Sheet 1 مزغی تخم ضاوٍ سَکص الی4ٍ.
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 :طراحی و اجرای سیستم زهکشی گود
 کاوال کىی•
 ضیة تىذی•
 لًلٍ گذاری  •
 پًضص لًلٍ َا تًسیلٍ الیٍ محافظ ژئًتکستایل•
 کاوال تًسط ضه   پزکزدن•
 کىتزل کیفیت اجزای سیستم سَکص تا استفادٌ اس چک لیست َای مزتًطٍ  •

:طراحی و اجرای سیستم آب بندی کف گود  
 آب تىذی سزضمع َا ي عضً مایل خزپا تا استفادٌ اس ياتزاستاج ي گزيت اپًکسی•
 PVCژئًممثزیهوصة عایق •
 وصة الیٍ محافظ ژئًتکستایل•
 
 
 :طراحی و اجرای سیستم آب بندی دیواره گود•
 TopDrain 600سَکص ضاوٍ تخم مزغی وصة الیٍ •
 PVCژئًممثزیهوصة عایق •
 ژئًتکستایلمحافظ وصة الیٍ •
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 سَکطیاجزای کاوال َای 
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 در سطًح افقی PVC ژئًممثزیهوصة عایق 
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 ياتزاستاج ي گزيت اپًکسیتا استفادٌ اس تىذی سزضمع َا ي عضً مایل خزپا آب    
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 TopDrain 600اجزای الیٍ سَکص ضاوٍ تخم مزغی 
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 سطًح عمًدی  در  PVCاجزای الیٍ 
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 PVCژئًممثزیه  ژئًتکستایل محافظ ريیاجزای الیٍ 
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