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رزیذوسمجتمع مسکًوی ریمً :                        پروشه  
 

بخص خصًصی:                     کارفرها  
ماوا صىعت بىیان ضرکت :    پیوانکار آب تندی  

 
شئًسىتتیکبىذی گًد با استفادٌ از محصًالت آب :                     هدف  

 
در حال اجرا: پایان          1399اردیبُطت : چالًس              ضريع :                         هحل  

 
مطايرٌ، تأمیه، طراحی ي اجرای سیستم آب بىذی بٍ َمراٌ سیستم افرازبىذی ي تسریق پطتیبان:         هوضوع فعالیت  

                               
 

 متر مربع 1،000: متر مربع        مساحت دیًارَا 1،380: مساحت کف:                         اتعاد
 متر       6/40: عمق گًد                             

         
 (DSM) خاکريش اختالط عمیق :    سازیپایدار روش 
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 :کف و دیوارهای گودو افرازتنذی  هحصوالت ته کار رفته در سیستن آب تنذی

 (GCL)پوضص عایق تنتونیتی  -1

  PVCعایق شئوهوثرین -2

 الیه شئوتکستایل هحافظ -3

 PVCواتراستاج  -4

 فلنج و ضلنگ تسریق و جعثه تقسین -5
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 :هراحل اجرای سیستن آب تنذی کف گود

 GCLزیرین الیه اجرای یک الیه فیلن پلی اتیلن هحافظ •

 (GCL)اجرای یک الیه پوضص عایق تنتونیتی •

 GCLاتیلن هحافظ روی الیه اجرای یک الیه فیلن پلی •

 PVCاجرای یک الیه عایق شئوهوثرین •

 هحافظیک الیه شئوتکستایل اجرای •

 کروم تندی و اجرای تتن هگر تر روی عایق•

هرتوطه طی  استفاده از چک لیست های عایق و افرازتندی تا کنترل کیفیت اجرای •

 عولیات عولیات عایق تندی 

ریمو رزیدنس مسکونیمجتمع   



 در کف GCLنصة الیه پوشش عایق تنتونیتی 
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 در کف PVCنصة عایق ژئوهوثرین 
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 در کف GCLنصة الیه فیلن پلی اتیلن هحافظ الیه 
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 نصة الیه ژئوتکستایل هحافظ ژئوهوثرین در کف
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 سانتیوتر تر روی عایق 10کروم تنذی و اجرای تتن هگر ته ضخاهت 
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:هراحل اجرای سیستن آب تنذی و افرازتنذی دیوارهای گود  

 جهت نصة عایق( دیوار تلوکی)اجرای تیغه چینی •

 اجرای یک الیه پوضص عایق تنتونیتی•

 GCLاجرای یک الیه فیلن پلی اتیلن هحافظ روی الیه •

 PVCیک الیه عایق شئوهوثرین اجرای •

 اجرای سیستن افرازتندی•

 یک الیه فیلن پلی اتیلناجرای •

 هحافظاجرای یک الیه شئوتکستایل •

تا استفاده از چک لیست های هرتوطه  طی  عایق و افرازتندی کنترل کیفیت اجرای •

 عولیات عولیات عایق تندی 
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 جهت نصة عایق( دیوار تلوکی)اجرای تیغه چینی 

 سوابق اجرایی شرکت مانا صنعت بنیان

ریمو رزیدنس مسکونیمجتمع   



 دیوارروی تر  GCLپوشش عایق تنتونیتی نصة الیه 
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 دیوارتر روی  PVCنصة عایق ژئوهوثرین 
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 اجرای سیستن افرازتنذی تر روی دیوار
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 اجرای الیه ژئوتکستایل هحافظ تر روی دیوار اجرای فیلن پلی اتیلنی افرازتنذی تر روی دیوار
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 :هراحل اجرای واتراستاج درز اجرایی

 اجرائی  واتراستاج هیدروفیلی یا پی وی سی در درزهای اجرای •

استفاده از چک لیست های  واتراستاج درزهای اجرایی تا کیفیت اجرای کنترل •

 عولیاتهرتوطه  طی 

ریمو رزیدنس مسکونیمجتمع   



 اجرای واتراستاج درز اجرایی تتن
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