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سًابق اجرایی شرکت ماوا صىعت بىیان    

یاسیهپريشٌ مجتمع مسکًوی   

 زَکشی ي آب بىدی سازٌ ای بٍ َمراٌ 

 سیستم افرازبىدی، تسریق پشتیبان ي بته آب بىد
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 سًابق اجرایی شرکت ماوا صىعت بىیان

یاسیه مسکًویمجتمع   

مجتمغ مسکًوی یاسیه:                        پزٍصُ  
 

بخش خصًصی:                     کارفزها  
ماوا صىؼت بىیان شرکت :    پیواًکار آب تٌذی  

 
بته آب بىذي افسيدوی شئًسىتتیک ي آب بىذی گًد با استفادٌ از محصًالت زَکشی :                     ّذف  

 
در حال اجرا: پایان          1398پاییس : تُران              شريع :                         هحل  

 
مشايرٌ، تأمیه، طراحی ي اجرای سیستم زَکشی، آب بىذی، افرازبىذی ي تسریق پشتیبان:         هَضَع فعالیت  

افسيدوی ي وظارت بر اجرای بته آب بىذ، تأمیه مًاد مشايرٌ، ارائٍ طرح اختالط                               
 

 متر مربغ 2،700: متر مربغ        مساحت دیًارَا 1،000: مساحت کف:                         اتعاد
 متر      20: ػمق گًد                             

         
ویلیىگ، استروذ ي سًلجر پایل:    ساسیپایذار رٍش   



 سًابق اجرایی شرکت ماوا صىعت بىیان

3 

1 

یاسیه مسکًویمجتمع   

 :محصًالت ته کار رفته در سیستم زهکشی گًد

 صئَتکستایل -1

 هَردًیاس اتصاالت ٍ اتیلي پلی کارٍگیت لَلِ -2

 ساًَیی -3

 راّی سِ -4
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 :کف ي دیًارهای گًدي افرازتىذی  محصًالت ته کار رفته در سیستم آب تىذی

 سّکص ضاًِ تخن هزغی -1

  PVCعایك صئَهوثزیي -2

 الیِ صئَتکستایل هحافظ -3

 PVCٍاتزاستاج  -4

 فلٌج ٍ ضلٌگ تشریك ٍ جعثِ تقسین -5
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 :اجرای تته آب تىذمحصًالت ته کار رفته در 

 PVCٍاتزاستاج  -1

 UNICAST WP280افشٍدًی ضذ آب کٌٌذُ    -2

  +UNIFLOW 550افشٍدًی فَق رٍاى کٌٌذُ   -3

 UNIGEL 315    صل هیکزٍسیلیس -4
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 :طراحی ي اجرای سیستم زهکشی گًد
 

 کاًال کٌی•

 ضیة تٌذی•

 اجزای الیِ صئَتکستایل تعٌَاى الیِ فیلتز•

 لَلِ گذاری •

 کاًال تَسط ضي ٍ تزگزداًذى صئَتکستایل رٍی ضي اجزا ضذُ پزکزدى•

کٌتزل کیفیت اجزای سیستن سّکص تا استفادُ اس چک لیست ّای هزتَطِ طی اًجام •

 عولیات اجزای کاًال ّای سّکص  



 اجرای کاوال زهکش پیرامًوی
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 :مراحل اجرای سیستم آب تىذی کف گًد

 اجزای یک الیِ صئَتکستایل هحافظ سیز ٍرق صئَهوثزیي•

 PVCاجزای یک الیِ عایك صئَهوثزیي •

 اجزای سیستن افزاستٌذی•

 اجزای یک الیِ فیلن پلی اتیلي•

 هحافظ ٍرق صئَهوثزیياجزای یک الیِ صئَتکستایل •

 اجزای تتي هگز تز رٍی عایك•

هزتَطِ طی  استفادُ اس چک لیست ّای عایك ٍ افزاستٌذی تا کٌتزل کیفیت اجزای •

 عولیات اجزای سیستن عایك تٌذی



 در کف PVCوصة عایق شئًممثریه 
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 اجرای سیستم افرازتىذی 
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 ساوتیمتر تر ريی عایق 10اجرای تته مگر ته ضخامت 
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:مراحل اجرای سیستم زهکشی ي آب تىذی دیًارهای گًد  

 تستزساسی سطح پایذارساسی ضذُ گَد•

 Dimple Sheetاجزای یک الیِ سّکص ضاًِ تخن هزغی / اجزای یک الیِ صئَتکستایل •

 PVCیک الیِ عایك صئَهوثزیي اجزای •

 اجزای سیستن افزاستٌذی•

 یک الیِ فیلن پلی اتیلياجزای •

 هحافظاجزای یک الیِ صئَتکستایل •

عولیات طی تا استفادُ اس چک لیست ّای هزتَطِ عایك ٍ افزاستٌذی کٌتزل کیفیت اجزای •

 اجزای سیستن عایك تٌذی

 



 تسترسازی دیًارهای گًد
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 دیًارهاتر ريی   dimple Sheetوصة الیه زهکش شاوه تخم مرغی 
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 دیًارها تر ريی  PVCوصة عایق شئًممثریه 
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 اجرای سیستم افرازتىذی تر ريی دیًارها
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 وصة فیلم پلی اتیلىی ي شئًتکستایل وهایی تر ريی دیًارها
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 :مراحل اجرای تته آب تىذ

 اجزائی  ٍاتزاستاج ّیذرٍفیلی یا پی ٍی سی در درسّای اجزای •

 اضافِ کزدى افشٍدًی ّای تتي آب تٌذ•

 ًظارت تز اجزای تتي آب تٌذ•

 فزآیٌذاستفادُ اس چک لیست ّای هزتَطِ طی تتي آب تٌذ تا کٌتزل کیفیت اجزای •



 اجرای ياتراستاج درز اجرایی تته آب تىذ
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 اضافه کردن افسيدوی تته آب تىذ
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 وظارت تر اجرای تته آب تىذ
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