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ﺷﯿﺐ ﺑﻨﺪی و ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ ﮐﺸﯽ ﺑﺮ ﻧﺼﺐ اﯾﺰوﮔﺎم ﭼﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮی دارد
←

ﻧﺼﺐ اﯾﺰوﮔﺎم ﺑﻪ ﯾﮏ زﯾﺮﺳﺎزی ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺧﻮﺑﯽ ﻧﯿﺎز دارد.ﻗﺒﻞ از ﺧﺮﯾﺪ اﯾﺰوﮔﺎم ،
زﯾﺮﺳﺎزی اﯾﺰوﮔﺎم ﯾﮑﯽ از ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﺑﺮای ﯾﮏ ﻋﺎﯾﻖ ﮐﺎری اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﺳﺖ و اﮔﺮ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﻮد ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی
اﯾﺰوﮔﺎم ﻫﻢ در ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ اﺳﯿﺐ ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ و ﺳﻘﻒ ﺷﻤﺎ از ﺣﺎﻟﺖ اﯾﺰوﻟﻪ ﺧﺎرج
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺷﯿﺐ ﺑﻨﺪی و ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ ﮐﺸﯽ ﯾﮑﯽ ار اﻗﺪام ﻫﺎی ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از




ﻧﺼﺐ اﯾﺰوﮔﺎم ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

داﻧﻠﻮد  PDFاﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ



در اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎ ﭼﻪ ﻣﻮاردی آﺷﻨﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ ؟
ﺷﯿﺐ ﺑﻨﺪی وﻣﺎﻫﯿﭽﻪﮐﺸﯽ ﺑﺮای ﻧﺼﺐ اﯾﺰوﮔﺎم
ﺷﯿﺐ ﺑﻨﺪی و ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ ﮐﺸﯽ ﭘﯿﺶ از ﻧﺼﺐ اﯾﺰوﮔﺎم ﭼﻪ اﻫﻤﯿﺘﯽ دارد؟
درﺻﺪ ﺷﯿﺐ ﭼﯿﺴﺖ و در اﯾﺰوﮔﺎم ﭘﺸﺖ ﺑﺎم از ﭼﻪ اﻫﻤﯿﺘﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ؟
روشﻫﺎی ﺷﯿﺐ ﺳﺎزی ﮐﺪام اﺳﺖ؟
ﮐﻼم آﺧﺮ ﺷﯿﺐ ﺑﻨﺪی و ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ ﮐﺸﯽ
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ﻗﯿﻤﺖ اﯾﺰوﮔﺎم دﻟﯿﺠﺎن
ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ درﺑﺎره ﻗﯿﻤﺖ اﯾﺰوﮔﺎم و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ واﺣﺪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺑﺮوی ﻟﯿﻨﮏ زﯾﺮ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ
ﻗﯿﻤﺖ اﯾﺰوﮔﺎم دﻟﯿﺠﺎن

ﺷﯿﺐ ﺑﻨﺪی ﺳﻘﻒ ﺑﺮ ﻧﺼﺐ اﯾﺰوﮔﺎم
ﺳﻄﺢ ﭘﺸﺖ ﺑﺎم ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﺷﯿﺐ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ آب ﺑﺎران روی ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ و آﻫﺴﺘﻪ ﺑﻪ
ﺳﻤﺖ ﺧﺮوﺟﯽﻫﺎی آب در ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ ﺷﯿﺐ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺧﻮﺑﯽ روی ﭘﺸﺖ ﺑﺎم وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ،آب در ﻣﺤﻞﻫﺎﯾﯽ از روی اﯾﺰوﮔﺎم ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﻮد و در ﻣﺪت زﻣﺎن اﻧﺪک ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺮاﺑﯽ ،ﺳﻮراخ
ﺷﺪن و ﺗﺮک ﺑﺮداﺷﺘﻦ آن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﭘﺲ از اﯾﺠﺎد ﺷﯿﺐ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺧﻮب روی ﭘﺸﺖ ﺑﺎم ،اﻧﺠﺎم
اﯾﺰوﮔﺎمﮐﺎری از ﻗﺴﻤﺖ ﺧﺮوﺟﯽ آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ دورﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﺎط ﺧﺘﻢ ﻣﯽﺷﻮد.ﺑﺎﯾﺪ دﻗﺖ داﺷﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﭘﺮوﺳﻪ ﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖ اﯾﺰوﮔﺎم ﺗﺎﺛﯿﺮ آﻧﭽﻨﺎﻧﯽ ﻧﺪارد ،در واﻗﻊ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﮐﺎر ﻧﺼﺐ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع دﻗﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺮف اﯾﺰوﮔﺎم اﺳﺖ اوﻟﯿﻦ ﻧﮑﺘﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ
زﯾﺎدی ﻣﯽﺷﻮد ﻗﯿﻤﺖ اﯾﺰوﮔﺎم اﺳﺖ ﻣﺎ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ اﯾﺰوﮔﺎم ،اﯾﺰوﮔﺎم دﻟﯿﺠﺎن را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
ﭼﺮا ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ اﯾﺰوﮔﺎم دﻟﯿﺠﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ اﺳﺖ.

ﺷﯿﺐ ﺑﻨﺪی وﻣﺎﻫﯿﭽﻪﮐﺸﯽ ﺑﺮای ﻧﺼﺐ اﯾﺰوﮔﺎم

 ﺷﯿﺐ ﺑﻨﺪی وﻣﺎﻫﯿﭽﻪﮐﺸﯽ ﺑﺮای ﻧﺼﺐ اﯾﺰوﮔﺎم
ﺷﯿﺐ ﺑﻨﺪی و ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ ﮐﺸﯽ ﭘﯿﺶ از ﻧﺼﺐ

اﯾﺰوﮔﺎم ﭼﻪ اﻫﻤﯿﺘﯽ دارد؟

ﻟﺒﻪﻫﺎی ﭘﺸﺖ ﺑﺎم و ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از ﭘﺸﺖ ﺑﺎم ﮐﻪ دارای زاوﯾﻪﻫﺎی  ۹۰درﺟﻪ اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﯾﺰوﮔﺎم
ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺷﻮﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺳﺨﺖ ﺑﻮدن اﯾﺰوﮔﺎم ،اﻣﮑﺎن اﯾﺠﺎد زواﯾﺎی  ۹۰درﺟﻪ در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎ
وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺑﺎﻋﺚ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ اﯾﺰوﻻﺳﯿﻮن و ﺷﮑﺴﺘﻦ اﯾﺰوﮔﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻻزم اﺳﺖ
ﺗﺎ در ﺑﺨﺶﻫﺎی زاوﯾﻪدار ،ﺑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی از ﺳﯿﻤﺎن ،ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ ﮐﺸﯽ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺪ .ﺷﯿﺐ ﺑﻨﺪی و
ﻣﺎﻫﯿﭽﻪﮐﺸﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ زواﯾﺎی  ۹۰درﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻮرب در ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﺰوﮔﺎم در ﺳﻄﺢ ﺷﯿﺐدار
ﻟﺒﻪﻫﺎ ﺑﻪ آﻫﺴﺘﮕﯽ ﺗﺎب ﺑﺮدارد و ﮐﺎﻣﻼ روی ﺳﻄﺢ ﭘﺸﺖ ﺑﺎم و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﯾﻮار را ﺑﺪون اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎی
ﺧﺎﻟﯽ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ .اﻧﺠﺎم ﺷﯿﺐ ﺑﻨﺪی و ﻣﺎﻫﯿﭽﻪﮐﺸﯽ ﭘﯿﺶ از ﻧﺼﺐ اﯾﺰوﮔﺎم ﻧﯿﺰ از ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻬﻢ و
ﺿﺮوری اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺻﺤﯿﺢ و درﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﻮد ﺑﺎﻋﺚ ﺷﮑﺴﺖ اﯾﺰوﮔﺎم و ﻧﻔﻮذ رﻃﻮﺑﺖ ﺑﻪ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﯽﺷﻮد.

درﺻﺪ ﺷﯿﺐ ﭼﯿﺴﺖ و در اﯾﺰوﮔﺎم ﭘﺸﺖ ﺑﺎم از ﭼﻪ

اﻫﻤﯿﺘﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ؟
 روشﻫﺎی ﺷﯿﺐ ﺳﺎزی ﮐﺪام اﺳﺖ؟
 ﮐﻼم آﺧﺮ ﺷﯿﺐ ﺑﻨﺪی و ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ ﮐﺸﯽ

ﺷﯿﺐ ﺑﻨﺪی و ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ ﮐﺸﯽ ﭘﯿﺶ از ﻧﺼﺐ اﯾﺰوﮔﺎم ﭼﻪ اﻫﻤﯿﺘﯽ دارد؟
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻞ ﻫﺮ ﻋﺎﯾﻖ رﻃﻮﺑﺘﯽ از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﯿﺐ ﺑﻨﺪی و ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ
ﮐﺸﯽ ﭘﺸﺖ ﺑﺎم ﮐﺮوم ﺑﻨﺪی ﻧﯿﺰ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .اﯾﺰوﮔﺎم ﭘﺸﺖ ﺑﺎم ﯾﮏ راﻫﮑﺎر ﺧﻮب ﺑﺮای ﻋﺎﯾﻖﺑﻨﺪی اﯾﻦ
ﺑﺨﺶ و ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﻧﻔﻮذ آب ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ﺑﺮ روی آن ﺑﻪ داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺷﯿﺐﺑﻨﺪی ﺻﺤﯿﺢ
و درﺳﺖ ﭘﺸﺖ ﺑﺎم ﯾﮑﯽ از راهﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ اﯾﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ،آب ﺑﺎران ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﺮف ﺳﺮﯾﻊ
از ﭘﺸﺖ ﺑﺎم ﺑﻪ ﺳﻤﺖ زﻣﯿﻦ ﻫﺪاﯾﺖ ﺷﻮد .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ ﻋﻤﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﺰوﮔﺎم ﭘﺸﺖ ﺑﺎم ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺷﻮد.
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﯿﺐﺑﻨﺪی و ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ ﮐﺸﯽ ﻓﻘﻂ ﻣﺨﺘﺺ ﭘﺸﺖ ﺑﺎم ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻠﮑﻪ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع
ﻣﯽﺗﻮان در آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ،ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی آب رﯾﺰ و … ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺖ .ﺷﯿﺐ ﺳﺎزی از اﺻﻮل ﺧﺎﺻﯽ ﻧﯿﺰ
ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .درﺻﺪ ﺷﯿﺐ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ آب را ﺑﻪ ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﺪ .از ﻫﻤﯿﻦ
رو اﯾﻦ اﻣﺮ در ﻋﺎﯾﻖﺑﻨﺪی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ دارد .در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎ ﻧﮑﺎﺗﯽ از ﻗﺒﯿﻞ
درﺻﺪ ﺷﯿﺐ ،روشﻫﺎی ﺷﯿﺐﺳﺎزی ،ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺷﯿﺐ ﺳﺎزی و ﻧﺤﻮه اﺟﺮای ﺷﯿﺐ ﺑﻨﺪی ﭘﺸﺖ ﺑﺎم
ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.

درﺻﺪ ﺷﯿﺐ ﭼﯿﺴﺖ و در اﯾﺰوﮔﺎم ﭘﺸﺖ ﺑﺎم از ﭼﻪ اﻫﻤﯿﺘﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ؟
ﺑﺮای ﺷﯿﺐ ﺑﻨﺪی و ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ ﮐﺸﯽ ﭘﺸﺖ ﺑﺎم ﻗﺒﻞ از اﯾﺰوﮔﺎم ﺑﺎﯾﺪ درﺻﺪ ﺷﯿﺐ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ .درﺻﺪ
ﺷﯿﺐ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ روﺷﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﺸﺶ آب و ﻓﻀﻮﻻت ،آﺷﻐﺎﻻت ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ و ﺑﺪون ﻣﺎﻧﻊ اﻧﺠﺎم
ﺷﻮد .درﺻﺪ ﺷﯿﺐ ﺑﺮای ﮐﺸﺶ ﻓﻀﻮﻻت ﺣﺪود  5درﺻﺪ اﺳﺖ .اﯾﻦ درﺻﺪ ﺷﯿﺐ ﺑﺮای ﮐﺸﺶ آب ﮐﻤﺘﺮ
و ﺣﺪود  1اﻟﯽ  3درﺻﺪ اﺳﺖ .اﮔﺮ اﯾﻦ درﺻﺪﻫﺎ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ و ﺻﺤﯿﺢ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد و ﺷﯿﺐﺑﻨﺪی و
ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ ﮐﺸﯽ ﺑﻪ روﺷﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ،اﻧﻮاع ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﻧﺎودانﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻀﻮﻻت و … اﯾﺠﺎد
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ

روشﻫﺎی ﺷﯿﺐ ﺳﺎزی ﮐﺪام اﺳﺖ؟
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺷﯿﺐ ﺑﻨﺪی آن را دارﯾﺪ ﺑﺎ روشﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ اﻧﺠﺎم
ﺷﯿﺐ ﺳﺎزی
ً
ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ روشﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺼﻄﯿﺢ ﺧﺎک ،ﺑﻠﻮک ﮔﺬاری ،ﺧﺎک رﯾﺰی  ،ﺷﯿﺐ دادن و ﻧﺨﺎﻟﻪرﯾﺰی
ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 .1ﺗﺴﻄﯿﺢ ﺧﺎک
ﺗﺴﻄﯿﺢ ﺧﺎک ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺷﯿﺐﺳﺎزی ﺑﺮای زﻣﯿﻦﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد آن زﻣﯿﻦﻫﺎ دارای ﺷﯿﺐ ﻣﻼﯾﻢ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﭘﺲ از ﺷﯿﺐ ﺳﺎزی ﻣﺮﺣﻠﻪﻫﺎی ﺑﻌﺪی از ﻗﺒﯿﻞ :زﯾﺮﺳﺎزی ،روﺳﺎزی و … اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.
 .2ﺑﻠﻮک ﮔﺬاری
اﯾﻦ ﻧﻮع ﺷﯿﺐ ﺑﻨﺪی و ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ ﮐﺸﯽ در ﭘﯿﺎده رو ﺳﺎزی و ﺧﯿﺎﺑﺎن ﮐﺸﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد،
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺷﯿﺐ ﺑﻨﺪی ﭘﺸﺖ ﺑﺎم ﭘﯿﺶ از اﯾﺰوﮔﺎم ﮐﺎرﺑﺮدی ﻧﺪارد .در اﯾﻦ روش ﺷﯿﺐ ﻻزم در ﺳﻄﺤﯽ
ﻫﻤﻮار ﺑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮی از زﯾﺮﺳﺎزی ﺑﻠﻮک در ﺳﻄﺤﯽ ﻣﻌﻠﻮم و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰاری ﻣﺎﻧﻨﺪ ،دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺮازﯾﺎب
ﯾﺎ ﺷﻠﻨﮓ ﺗﺮاز و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﻤﺸﻪ ﺗﺮاز اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻌﺪ از آن ﻧﯿﺰ ﺑﻠﻮکﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻼت ﺳﯿﻤﺎن
و ﻣﺎﺳﻪ در ﻣﺴﯿﺮی ﮐﻪ رﯾﺴﻤﺎن ﮐﺸﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﺼﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﭘﺲ از آن دو ﻃﺮف ﺑﻠﻮکﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﻧﺼﺐ ﮐﺮدهاﻧﺪ را ﺑﺎ ﺷﻔﺘﻪرﯾﺰی ﺑﺘﻮﻧﯽ ﻣﻬﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻌﺪ از آن ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺮای ﻣﺮاﺣﻞ روﺳﺎزی ،زﯾﺮ ﺳﺎزی و
… آﻣﺎده اﺳﺖ.
 .3ﺧﺎﮐﺮﯾﺰی
ﺧﺎﮐﺮﯾﺰی ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از روشﻫﺎی ﺷﯿﺐ ﺑﻨﺪی ﭘﺸﺖ ﺑﺎم ﭘﯿﺶ از اﯾﺰوﮔﺎم اﺳﺖ ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع  25ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ
اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺑﻌﺪ ﺧﺎک را ﻧﻤﺪار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎک ﭘﯿﺶ از ﺳﯿﻤﺎن
ﮐﺎری ﻧﺸﺴﺖ ﺧﻮد را ﺑﮑﻨﺪ .ﺑﻌﺪ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺜﻞ ﻏﻠﺘﮏ ،اﻧﻘﺪر ﺧﺎک را ﻣﯽﮐﻮﺑﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ
ﺳﻔﺖ ﺷﻮد و ﺗﺮاﮐﻢ آن از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود.
 .4ﻧﺨﺎﻟﻪ رﯾﺰی
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از روشﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻧﺨﺎﻟﻪ رﯾﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﯿﺐ ﺑﻨﺪی ﭘﺸﺖ ﺑﺎم ﭘﯿﺶ ار اﯾﺰوﮔﺎم
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﯾﻦ روش از ﺷﯿﺐ ﺑﻨﺪی ﺑﺮای ﺣﯿﺎط ﺳﺎزی ﻧﯿﺰ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺮﺳﻮم اﺳﺖ ،در اﯾﻦ
روش از ﻣﺼﺎﻟﺤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺮده ﺑﻠﻮکﻫﺎی ﺳﯿﻤﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﺳﻔﺎﻟﯿﻦ ،ﺧﺮده آﺟﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .ﺣﺠﻢ ﺷﯿﺐ
ﺑﻨﺪی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ ،ﺣﻔﺮهﻫﺎی ﺳﻄﻮح را ﺑﺎ ﺧﺮدهﻫﺎی ﺿﺎﯾﻌﺎت ﻣﺼﺎﻟﺢ
ﻣﺴﻄﺢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﮐﻼم آﺧﺮ ﺷﯿﺐ ﺑﻨﺪی و ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ ﮐﺸﯽ
ﺷﯿﺐ ﺑﻨﺪی و ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ ﮐﺸﯽ ﭘﺸﺖ ﺑﺎم ﭘﯿﺶ از اﯾﺰوﮔﺎم ﮐﺮدن آن ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ آب راﺣﺖﺗﺮ ﺑﻪ
ﻃﺮف ﻧﺎوداﻧﯽﻫﺎ در ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺮف و ﺑﺎران ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺎ ﻦ
ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻋﻤﺮ اﯾﺰوﮔﺎم ﭘﺸﺖ ﺑﺎم اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ.

اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ رو ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬار...
Facebook 

Telegram 

Twitter 

دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺳﺮﯾﻊ

ﺧﺪﻣﺎت

 ﺧﺎﻧﻪ

 ﺧﺮﯾﺪ اﯾﺰوﮔﺎم

 ﻣﻘﺎﻻت

 ﻗﯿﻤﺖ اﯾﺰوﮔﺎم

 درﺑﺎره ﻣﺎ

 ﻗﯿﻤﺖ اﯾﺰوﮔﺎم دﻟﯿﺠﺎن

 ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻣﺎ

 ﻧﺼﺐ اﯾﺰوﮔﺎم

WhatsApp 

LinkedIn 

درﺑﺎره ﻣﺎ
ﺷﺮﮐﺖ ﻋﺎﯾﻖ اﻟﺒﺮز ارﻏﻮان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه اﻧﻮاع ﻗﯿﺮ از
ﻗﺒﯿﻞ  60/70و  85/100ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺸﮑﻪ  .ﺣﻠﺐ  .ﮐﺎرﺗﻦ و اﻧﻮاع
ﻋﺎﯾﻘﻬﺎی رﻃﻮﺑﺘﯽ و ﭘﻠﯿﻤﺮی ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪ درﯾﺎ ﺑﺎم دﻟﯿﺠﺎن و ﻣﻮج ﺑﺎم
ﺷﺮق در ﺳﺎل  1392ﺑﺎ ﻣﺠﻮز رﺳﻤﯽ از ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻣﻌﺎدن
اﺳﺘﺎن ﺳﻤﻨﺎن درﺷﻬﺮک ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺟﻨﺖ آﺑﺎد در زﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ
ﻣﺴﺎﺣﺖ  9000ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺗﺎﺳﯿﺲ و ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ  2350ﺑﻪ
ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪ .

02334572115 

09122878029 

آﭘﺎرات

 اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام

info@alborzearghavan.com 

 اﺗﻮﺑﺎن اﻣﺎم رﺿﺎ ﺑﻌﺪ از ﭘﻠﯿﺲ راه ﺷﺮﯾﻒ آﺑﺎد ﺷﻬﺮک ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺟﻨﺖ آﺑﺎد اﻧﺘﻬﺎی ﺑﻠﻮار ﮐﺎج ﻧﺒﺶ ﻻﻟﻪ  36ﭘﻼک 1059

اﻧﺮژی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎ ❤

از ﺗﯿﻢ ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ و ﺳﺌﻮ ﺳﺎﯾﺖ ﺗﺎﺑﺎن ﺷﻬﺮ

