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 مقدمه -1

، محصولی دو جزئی شامل یک سیستم هیبریدی پودری بر پایه سیمان و  MCIعایق رطوبتی کوپلیمری 

ها آکریلیكی شامل پلی متیل متاکریالت و پلی استایرن ای معدنی و یک سیستم پلیمری بر پایه رزینفیلره

مرکز تحقیقات ساختمان و مسكن وزارت مسكن و  254 -باشد. بر اساس گزارش تحقیقاتی نشریه شماره گ می

باال به زیر آیند، مقاومت  هایی ازجمله چسبندگی بسیاربندی دارای مزیتشهرسازی، این دسـته از محصوالت آب

 باشند. بندی کامــل میباال در برابر هوازدگی، مقاومت کششـی مناسب و  آب

های پایه قیر را در بند و با دوام، قابلیت جایگزینی سیســتم% آب011های مذکور به عنوان یک سیستم عایق

 ن شرح است:ساختمان داشته و کاربردهای آن بدی  (wet area)تمامی فضــای تر 

o بندی دیوار حائلآب 

o بندی پشت بام، بام سبز آب(Roof Garden)  گنبد مساجدو 

o هاها و تراسبندی بالكنآب 

o های بهداشتیبندی سرویسآب 

o نماهابندی مخازن آب، استخرها و آبآب 
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 MCIخواص و اثرات ماده  -2

 

 

 

 

 133آب بند % 

 ی مویيندارای قابليت پل زدن بر روی ترك ها  (Crack Bridging)  

 به انواع سطوح بتني، فوالدی، گچي و انواع مصالح  چسبندگي عالي

 ساختماني

  ساعت پس از بتن ریزی 84قابليت اجرا برروی سطوح بتني فقط  

  (-83 ~+ 43)مقاوم در برابر تغييرات دمایي 

  بسيار زیاد  پذیری انعطافو  ازدیاد طولتوانایي 

 بليت اجرای انواع روسازی روی آندارای قا 

 و توليد شده در چندین رنگ متنوع پذیررنگ 

 از قبيل کلر و سولفات های مخرب یونو  مقاوم در برابر نفوذ آب 

 زدگي ی شوره ضد جلبك و بدون بروز پدیده 

 مقاوم در برابر سایش 

              مقاوم در برابر مواد قليایي و اسيد های غير آلي              

 اشعه  مقاوم در برابر تابش نور خورشيد(UV) 

 دارای تایيدیه آب شرب(در تماس با آب شرب  غيرسمي( 

  تنفس بتنعدم جلوگيری از 

 سهولت اجرا   
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 در سازه MCIجدول کاربرد پيشنهادی  « 

 کاربرد پيشنهادی رنگ  کد محصول

MCI 101 های بهداشتی، مخازن آب شرب، پشت بام و یسبندی سرومناسب جهت آب ای قهوه

بالكن و دیوارهای بارانگیر )به دلیل رنگ تیره و جذب گرما در فصل گرم سال در 

 های دیگر بر روی آن، استفاده گردد.(صورت اجرای روسازی

1-MCI W  گیر )به دلیل رنگ بندی پشت بام، بالكن و دیوارهای بارانمناسب جهت آب کرم

 روشن(

1-I BMC  بندتولید اختصاصی جهت اجرا در استخرها به عنوان الیه نهایی و آب آبی 

3-FMCI  بندی دیوارهای بارانگیر تولید اختصاصی جهت آب نارنجی 

 

 مقدار مصرف« 

سطح زیر کار،  ابعاد و تخلخل، MCI با توجه به وزن مخصوص محصول

  باشد. میزان مصرف قابل محاسبه می

گرم از این محصول جهت پوشش کامل و آب  4111تا  0511به طور کلی 

 .گرددمیلیمتر مصرف می 4تا  5/0با ضخامت  بند نمودن یک متر مربع از سطح 

 آماده سازی سطح « 

 عاری از وجود هرگونه چربی، روغن و مواد زائد باشد. بایست سطح زیرکار می  

 جمله سندبالست و یا  های مختلف مكانیكی ازسطح زیرکار با استفاده از روش

  .های سست زدوده شود با استفاده از واترجت از وجود هرگونه الیه

 بایست با استفاده از یک ماده تمام سطوح ناصاف، کرمو و ترک خورده می

 ترمیم گردد.  CEM Repairکننده پایه سیمانی شامل ترمیم

 مالت  وسط بایستی توار ـــن درزهای کف به دیــبیها و محل اتصال پاشنه

 .انجام گرددسانتیمتر  3*3ماهیچه کشی به ابعاد حداقل  الذکرفوق
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 گردد در هنـگام اجـــرای ماهیچه و در محــل درزهای اجرایی از نوار فایـــبرگالس توصیه می

(FARA TAPE)  .جهت مسلح نمودن مالت اجرا شده، استفاده گردد 

 روش مصرف« 

ابتدا به  شدن سطح زیر کار، پس از آماده

را )پودر(  Bوسیله همزن برقی )دریل و پره( جزء 

)مایع( مخلوط کرده سپس   Aبه آرامی با جزء 

موی بزرگ )زبر( محصول آماده را  ی قلم به وسیله

نماییم. ضخامت الیه  بر روی سطح مرطوب در دو دست، عمود بر هم اجرا می

-میلی 2تا  0ت بین نهایی بسته به فشار مستقیم آب و نوع کاربری می بایس

  متر باشد.

بایست سطوح آماده سازی شده با آب شیرین اشباع قبل از اجرا می

سطوح پوشش داده شده می بایست در مقابل وزش شدید باد گردد. در ضمن 

ساعت توسط اسپری آب مرطوب  24و نور مستقیم خورشید محافظت شده و 

ن راه رفتن برروی امكا  MCIاجرای از ساعت پس  42نگه داشته شوند.

 پوشش یا اجرای کاشی و سرامیک وجود دارد.

 

سطوح پوشش  ساعت  در معرض فشار آب و بارندگی قرار نگیرند. 42سطوح عمودی می بایست تا نكته: 

 روز می بایست در معرض فشار هیدرواستاتیكی قرار نگیرند. 7الی  3داده شده تا 
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 مشخصات فيزیکي و شيميایي« 

 : پودر B: مایع ، جزء  Aجزء  Bو  Aيزیکي اجزاء حالت ف

 A+B gr/cm³32/3± 5/1وزن مخصوص 

 بر اساس کد محصول رنگ ترکيب دو جزء

 درجه  03دقيقه در دمای  03 (Pot life)زمان کاربری

 ساعت2الي 1303 (25زمان خشك شدن سطحي دردمای )

 N/mm²5/1 (ASTM D412مقاومت کششي )

 N/mm²  5/1-1 بندگي به سطح زیر کارچس

 عدم نفوذ آب مقاومت در برابر نفوذ آب

 فاقد یون کلر یون کلر

 

 نکات اجرایي« 

  به هیچ عنوان مخلوط MCI ید.یتوسط آب رقیق ننما را        

 تر خواهد شد.مدت زمان خشک شدن در محیط های مرطوب طوالنی 

 ح پوشش داده، وارد شوند به راحتی با تمیز هایی که به صورت مكانیكی بر سطوآسیب

 هستند. ترمیمنمودن سطح و اجرای مجدد آن قابل 

  مادهMCI   درجه سانتیگراد اجرا گردد. 31نباید در دمای زیر صفر درجه سانتیگراد و باالی 

  مادهMCI  .نباید در شرایط جوی نامناسب اجرا گردد 

 

 

 

 

MCI 



 

 

   

 

 

Faraz Paye Co. 

 03 از 7 صفحه

 

  MCI پیشنهاد فنی استفاده از عایق رطوبتی

    (های پایه قیری)جایگزین سیستم

Wednesday, June 08, 2016 

 

 
 
www.Farazpaye.com 

Email:Farazpaye@Gmail.com                                                                                        Tel\Fax:  +98 26 92 108450 

                                                                                                                                                           +98 26 33352286 

                                                                                                                                                  Mo.:  +98 912 3680107 

                                                                                                                                                           +98 912 2196087                

)دانش بنیان( شرکت فرازپایه البرز    

 های پایه قیرو سیستم MCIمقایسه کیفی  -3

 باشد:های پایه قیر دارای مزایای ذیل میعایق مذکور در مقایسه با سیستم

بندی بر پایه قیـر  های آبسیستم : t(Chemical Resistan(ها مقاومت در برابر شرایط خورنده و انواع نمك -

 در صـورتی کـه    باشـند، نمـی هـای خورنـده مقـاوم    هـا و یـون  در  مقابل انواع نمـک  از جمله ایزوگام و قیرگونی عمدتاً

مقاومـت   MCIاز جملـه عـایق رطـوبتی    های اکریلیک آوری رزینبندهای پایه پلیمری طراحی شده بر اساس فنآب

بندی های مذکور به جهت آبتوان از سیستمدهند تا آنجا که میبسیار خوبی در برابر شرایط خورنده از خود نشان می

 استفاده نمود. نیز های فاضالب شهریهای مختلف در سیستمسازه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

های سنتی بر خالف سیستم MCIبندی : سیستم آب  Resistant(UV(مقاومت در برابر اشعه  ماورای بنفش  -

قابلیـت عملكـرد    MCIباشد. لذا مقاوم می UVکامال در برابر اشعه های اکریلیک، به واسطه حضور رزین بر پایه قیر 

تمـاس  هـا کـه در   بند و بادوام را در فضاهایی مانند پشت بـام و بـالكن سـاختمان   امال آبکنهایی به عنوان یک غشای 

MCI 

 ا کلریده و ر برابر کربناسيوند MCIبتن با پوشش محافظت 

Modified Co-polymeric 

Isolator (MCI) 
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سال که در  3الی  4های سنتی بر پایه قیر پس از مدت ، در صورتی که سیستمبا نور خورشید هستند را داردمستقیم 

دچار افـت  کیفیـت    UVش اشعه های شیمیایی سیستم در اثر تابتماس با نور خوشید باشند به دلیل فروپاشی بنیان

 خواهند شد.

چسبندگی باالی آن به انواع زیرآیندهای بتنی، سـیمانی،   MCIیكی از مشخصات فیزیكی محصول  چسبندگي باال: -

بتنـی در   و باشد به طوری که چسبندگی این مـاده بـه زیرآینـدهای سـیمانی     سنگی، آجری و حتی گچی و فلزی می

 سازد.می بسیار سختبندی را از زیرآیند که احتمال جداشدن سیستم آب هبودمگاپاسكال  5/0تا  0حدود 

 

بنـد پایـه قیـری    هـای آب سیسـتم  :پذیریتنفسقابليت  -

سـاخته از ایـن   های رطوبتی پیشنظیر ایزوگام و انواع عایق

به هـیچ عنـوان اجـازه تـنفس بـه زیرآینـد بتنـی و         ،دست

بـه ویـ ه در   سیمانی را نداده و در مناطق بـا رطوبـت بـاال    

 گونهشمال کشور، این امر یكی از دالیل عدم چسبندگی این

باشد. چرا که رطوبت موجود در سازه در فصل گرم سال به صورت بخارات در پشـت  های رطوبتی به زیرکار میاز عایق

دن و موجـب تبلـه شـ    مـذکور کند. در چنین شرایطی بخارات دا نمیـــبند محبوس شده و امكان خروج پیغشای آب

 بندی را به دنبال خواهند داشت. و در نهایت کاهش عمر مفید سیستم آب گردیدهبند افت چسبندگی سیستم آب

ای در غشای ایجاد شده، امكان تنفس به زیرآیند بتنی با توجه به نوع طراحی فضاهای بین ذره MCI در صورتی که 

گردد و از تبله کردن غشای ایجاد سیستم به زیرآیند میو سیمانی خود را داده و همین امر موجب افزایش چسبندگی 

   نماید.شده جلوگیری می

 

: این مواد دارای مزیتی به نـام قابلیـت پـل زدن بـر روی       (Crack Bridging)ها قابليت پل زدن بر روی ترك -

-مـی  ،ASTM D412گیری مقاومت کششی بـر اسـاس اسـتاندارد    در آزمایش اندازه باشند. به طوری کهها میترک

اسـتاندارد  جداول منـدرج در  این در حالی است که بر اساس درصد افزایش طول را تحمل کنند.  41تا  31توانند بین 

هـای  عـایق  ISIRI 3884و  ISIRI 3864بـه شـماره اسـتاندارد     پایـه قیـری  های رطوبتی پیش سـاخته  ملی عایق

 ط الزم برای استاندارد را دارا خواهند بود.درصد افزایش طول شر 21رطوبتی پیش ساخته تنها با داشتن 
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بند ایجاد شده در محـل سـازه   کند که غشای آباین امكان را ایجاد می،  MCIوی گی افزایش طول  ،بر همین اساس

 ی هـا بـر روی تـرک   خـوردگی نشـده و اصـطالحاً   های مربوط به نشست سازه، همراه با زیرآیند دچار ترکپس از تنش

تـوان عمـر   باشد که بر هیمن اساس مـی های افزایش دوام سیستم میل بزند. این قابلیت یكی از وی گیپ مترمیلی 4تا 

 نمود. تضمینسال  05ها تا بیش از را در ساختمان MCIمفید 

 

 

باشـد  دارای روش اجرای بسیار آسانی مـی  MCI: اجرای آسان -

حتی که بر اساس دستورالعمل مندرج در مشخصات فنی آن به را

 (Roller)غلطـک  و   (Brush)وسط وسایل رنگرزی نظیر قلموت

 باشد.قابل اجرا می

 

 

 

 

)الزم به ذکر است این مقایسه کیفی با بهترین نوع و برترین برندهای ایزوگام تولید شده در داخل کشـور صـورت پذیرفتـه    

تـر  دیده است، چرا که محصوالت سنتی با کیفیـت پـایین  است که در تولید آنها از بهترین مواد اولیه و به وی ه قیر مناسب استفاده گر

گردند، دارای عملكرد مناسـب و دوام کـافی نبـوده و در بیشـتر مـوارد پـس از       تری در بازار داخلی عرضه میبا قیمت پایین که عمدتاً

چسبندگی، تـرک خـوردگی و   دچار مشكالتی نظیر عدم  ،بندها به عنوان یک سیستم آباز اجرای آن سالتا دو یک تر از گذشت کم

 د داشت. (نهای سربار تعمیر و بازسازی را برای سازه مورد نظر در برخواهبندی صحیح سازه شده که هزینهعدم آب

 

 

 

MCI 

MCI 

MCI 
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)دانش بنیان( شرکت فرازپایه البرز    

 MCIعایق رطوبتي کوپليمری و  عایقهای رطوبتي پيش ساخته پایه قيری کليمقایسه 

 
  MCI عایق رطویتي پيش ساخته پایه قيری مشخصات 

 در محل پروژه در کارخانه اولیه  شكل گیری

از زمان پس روز  44نیاز به گذشت 

 اجرای بتن یا مالتهای سیمانی 
 خیر  بله 

 خیر  بله  اجرای پرایمرنیاز به 

 بله  خیر  قابلیت اجرا برروی سطوح زبر

 خیر  بله  نیاز به برش و اورلپ

 بله  خیر اجرای ساده 

 خیر  ه بل پس از اجرا امكان پاره شدن 

 بله خیر  چسبندگی کامل به سطح زیر کار

 بله خیر  مقاومت در برابر نمک و آب دریا

 بله  بله  CO2مقاومت در برابر 

 بله  خیر  زیر کار تنفس به سطحاجازه 

 بله  خیر  نور خورشيدمقاومت در برابر 
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)دانش بنیان( شرکت فرازپایه البرز    

 هانامهها و گواهیتاییدیه -4

 CEگواهی استاندارد اروپا 
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)دانش بنیان( شرکت فرازپایه البرز    

 

ISO 9001 
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)دانش بنیان( شرکت فرازپایه البرز    

 

ISO 14001 
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)دانش بنیان( شرکت فرازپایه البرز    

  MCIمحصول بر روی های انجام شده ای از نتایج آزمایشنمونه -5

، یکششمقاومت های تحت آزمایش DIN 1048و  ASTM D421و  ASTM D4541بر اساس استانداردهای   MCIمحصول 

تالوژی رازی، آزمایشگاه ژئوتكنیک و مقاومت های مرکز پ وهش مدر آزمایشگاهو نفوذ آب  ، تاییدیه آب شربچسبندگیمقاومت 

قرار گرفته است که برخی از نتایج ذیال اشاره مصالح سازمان نوسازی مدارس تهران و آزمایشگاه شرکت شالوده خاک قرار گرفته است 

 گردیده است.
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)دانش بنیان( شرکت فرازپایه البرز    

 

 

 Tension Testاستحكام کششی و درصد ازدیاد طول آزمون  -
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)دانش بنیان( شرکت فرازپایه البرز    

 

 

 Tension Testزدیاد طول آزمون استحكام کششی و درصد ا -
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)دانش بنیان( شرکت فرازپایه البرز    

 

 

 Pull-off Testآزمون مقاومت چسبندگی  -

 



 

 

   

 

 

Faraz Paye Co. 

 03 از 14 صفحه

 

  MCI پیشنهاد فنی استفاده از عایق رطوبتی

    (های پایه قیری)جایگزین سیستم

Wednesday, June 08, 2016 

 

 
 
www.Farazpaye.com 

Email:Farazpaye@Gmail.com                                                                                        Tel\Fax:  +98 26 92 108450 

                                                                                                                                                           +98 26 33352286 

                                                                                                                                                  Mo.:  +98 912 3680107 

                                                                                                                                                           +98 912 2196087                

)دانش بنیان( شرکت فرازپایه البرز    

 

 

 

 BS 6920-1 : 2014تاییدیه آب شرب بر اساس استاندارد  -
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)دانش بنیان( شرکت فرازپایه البرز    
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)دانش بنیان( شرکت فرازپایه البرز    
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)دانش بنیان( شرکت فرازپایه البرز    
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)دانش بنیان( شرکت فرازپایه البرز    

 MCIهای اخذ شده بابت تولید عایق رطوبتی نامهتقدیربرخی  -6
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)دانش بنیان( شرکت فرازپایه البرز    

 های اجرا شده پروژهاز تصاویر برخی  -7

 

متر مربع پشت بام و دیوار پارکینگ  0011پروژه ایزوالسیون  7-0تصویر  -

 طبقاتی بیمارستان بقیة ا.. 

-  
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)دانش بنیان( شرکت فرازپایه البرز    

 

 

 

 

 پ وهشكده توسعه صنایع شیمیاییپروژه ایزوالسیون ساختمان  7-4تصویر  .

 مجتمع تحقیقاتی شهدای جهاد دانشگاهی
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)دانش بنیان( شرکت فرازپایه البرز    

 

 

 

 

 

 شهرداری تهران 03نماهای منطقه پروژه ایزوالسیون آب 7-3یر تصو
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)دانش بنیان( شرکت فرازپایه البرز    

 اجراشده بندیهای آبفهرست برخی پروژه -8

-متراژ آب نام پروژه ردیف

بندی 

 )مترمربع(

 کارفرما وضعيت پروژه

1 
بندی نشت منفی مخازن آب شرب، فضای موتورخانه و چاله آسانسور آب

 هتل گنجینه محمودآباد
 آقای گنجی سیدهبه اتمام ر 551

2 
در پروژه پارکینگ و دانشكده  MCIتامین و اجرای عایق رطوبتی 

 دندانپزشكی بیمارستان علوم پزشكی بقیة ا..
 قرارگاه خاتم االنبیا در دست اجرا 00011

0 
 5جهت پروژه مخزن تصفیه خانه آب شماره  MCIتامین عایق رطوبتی 

 تهران

711 

 
 پیشرکت راه دشت  به اتمام رسیده

 شرکت راه دشت پی در دست اجرا 511 جهت پروژه مخزن آب شرب شهر کنگان MCIتامین عایق رطوبتی  8

 آقای مهندس میرزایی به اتمام رسیده 351 بندی سرویس بهداشتی و جكوزی ویالی شخصی در ساریآب 5

 آقای افشین کاظمی دهبه اتمام رسی 411 های بهداشتی ساختمان میدان آرژانتین تهرانبندی سرویسآب 6

 هتل استقالل به اتمام رسیده 51 نمای هتل استقاللآب  MCIتامین و اجرای عایق رطوبتی  7

4 
پروژه مخزن آب شرب پادگان  در MCIتامین و اجرای عایق رطوبتی 

 شهید انارکی گرمدره
 شرکت عمران ایران به اتمام رسیده 351

 آقای مهندس یزدی به اتمام رسیده 51 تمان گیشا در تهرانبندی نشت منفی چاله آسانسور ساخآب 9

13 
 بندی نشت منفی چاله آسانسور ساختمان قیطریه در تهرانآب

 به اتمام رسیده 51
آقای مهندس حاج علی 

 اکبری

 آقای مهندس ستوده در دست اجرا 71 شهرداری تهران 03نماهای منطقه آب MCIتامین و اجرای عایق رطوبتی  11

12 
در ساختمان پ وهشكده توسعه صنایع  MCIتامین و اجرای عایق رطوبتی 

 شیمیایی جهاد دانشگاهی
 به اتمام رسیده 041

مجتمع تحقیقاتی جهاد 

 دانشگاهی

 نمایندگی کرمانشاه به اتمام رسیده 011 در استخر پرورش ماهی شهرستان پاوه MCIتامین و اجرای عایق رطوبتی  10

 نمایندگی لرستان به اتمام رسیده 511 پشت بام رستوران در کرمانشاه MCIایق رطوبتی تامین و اجرای ع 18

 آقای مهندس کوهزادی به اتمام رسیده 511 مجتمع مسكونی خاورانجهت پروژه  MCIتامین عایق رطوبتی  15
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)دانش بنیان( شرکت فرازپایه البرز    

 

 دیوارهای حایلشده در پشت  بر روی سطوح شاتکریت  MCIمقایسه قیمت استفاده از ژئوممبران و عایق رطوبتی -9

 بع ژئوممبرانرهزینه تامين و اجرای هر مترم

 قیمت )مترمربع( ریال شرح

 0450111 میلی متر 5/0تامین ژئوممبران پلی اتیلن سنگین ضخامت 

گرم )جهت محافظت از  011تامین ژئوتكستایل ترکیبی 

 پارگی ژئوممبران( 

210111 

 0410111 تكستایلهزینه اجرا و نصب هر مترمربع ژئوممبران و ژئو

 4450111 مجموع هزینه تامین و اجرای ژئوممبران

 

 MCIهزینه تامين و اجرای هر مترمربع عایق رطوبتي 

 قیمت )مترمربع( ریال شرح

)میزان مصرف در هر کیلوگرم با  MCIتامین عایق رطوبتی 

بر روی  توجه به تخلخل سطح در بیشترین حالت ممكن

 کیلوگرم تخمین زده می شود( 3حدود  سطوح شاتكریت شده

035511 

 MCI 510111هزینه اجرای هر متر مربع عایق رطوبتی 

 MCI 0550511 مجموع هزینه تامین و اجرای
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)دانش بنیان( شرکت فرازپایه البرز    

 در مقایسه با سیستمهای پایه قیر رایج در ایران  MCIآنالیز اقتصادی استفاده از  -11

 (های بهداشتی، پشت بام، بالکن و مخازن آبسرویس )ایزوالسیون

 MCIهای پایه قیر در مقایسه با قیمت سیستم)حداقل و حداکثر(نالیز مقایسه ای آ

  
 نوع ماده آب بند

 MCI قیرگونی ایزوگام واحد هزینه ها

 693753 433333 853333 ریال در هر مترمربع )حداقل(هزینه تامین ماده 

 توضیحات

و قیرگونی یک الیه محاسبه  هزینه های محاسبه شده در فوق بابت ارزانترین نوع ایزوگام

 شده است.

کیلوگرم در  5/0میزان مصرف با احتساب   MCIدر خصوص محاسبه میزان مصرف 

هرمترمربع محاسبه گردیده است. )هرچقدر سطح زیرکار دارای تخلل کمتری باشد میزان 

 کمتر خواهد بود.( MCIمصرف ماده 

 MCI قیرگونی ایزوگام واحد هزینه ها

 1163253 1833333 933333 ریال در هر مترمربع )حداکثر(ماده  هزینه تامین

 توضیحات

هزینه های محاسبه شده در فوق بابت مرغوبترین نوع ایزوگام )شرکت پشم شیشه ایران( و 

 قیرگونی دوالیه محاسبه شده است.

کیلوگرم  5/4میزان مصرف با احتساب حداکثر   MCIدر خصوص محاسبه میزان مصرف 

ربع محاسبه گردیده است. )هرچقدر سطح زیرکار دارای تخلل کمتری باشد در هرمترم

 کمتر خواهد بود.( MCIمیزان مصرف ماده 

 MCI قیرگونی ایزوگام واحد هزینه ها

 - - 53253 ریال در هر مترمربع )حداقل(هزینه اورلپ ماده  

 - - 15 درصد درصد اورلپ

 - - 223533 ترمربعریال در هر م اکثر(د)حهزینه اورلپ ماده  

 - - 25 درصد درصد اورلپ

 - - - ریال در هر مترمربع )حداقل(هزینه اجرای پرایمر 
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)دانش بنیان( شرکت فرازپایه البرز    

 توضیحات

جهت اجرای ایزوگام بر روی بتن و یا سطوح سیمانی، به جهت ایجاد چسبندگی بر روی 

ویا  سطح مذکور یا از پرایمر مخصوص و یا قیر دمیده )در ارزانترین حالت( استفاده میشود

 معموال چیزی استفاده نمی شود.

 MCI قیرگونی ایزوگام واحد هزینه ها

 - - 233333 ریال در هر مترمربع )حداکثر(هزینه اجرای پرایمر 

 توضیحات

جهت اجرای ایزوگام بر روی بتن و یا سطوح سیمانی، به جهت ایجاد چسبندگی بر روی 

ان پرایمر استفاده می گردد. در برخی به عنو 01-71سطح مذکور در بهترین حالت از قیر 

های بهداشتی تا مترمربعی مواقع هزینه اجرای یک پرایمر قیری مناسب در کف سرویس

 ریال افزایش می یابد. 20111

 MCI قیرگونی ایزوگام واحد هزینه ها

 833333 053333 253333 ریال در هر مترمربع )حداقل(هزینه اجرای هر مترمربع 

 توضیحات

ای ایزوگام و قیرگونی در ارزانترین حالت بر اساس استعالم مجریان ایزوگام و قیرگونی اجر

 باشد.در پشت بام بر اساس مبالغ فوق می

مبنا اجرای ماده مذکور توسط یک  MCIبرای محاسبه هزینه اجرای هر مترمربع ماده 

در نظر  MCIمترمربع ماده  21کارگر ساده آموزش دیده بر اساس اجرای حداکثر روزی 

  MCIمترمربع از محصول  011گرفته شده است. )شایان ذکر است امكان اجرای روزانه تا 

 توسط یک کارگر ساده آموزش دیده نیز وجود دارد.(

 MCI قیرگونی ایزوگام واحد هزینه ها

 733333 833333 033333 ریال در هر مترمربع )حداکثر( مترمربع هزینه اجرای هر

 توضیحات

ترین حالت بر اساس استعالم مجریان ایزوگام و قیرگونی ی ایزوگام و قیرگونی در گراناجرا

برای محاسبه هزینه های بهداشتی بر اساس مبالغ فوق محاسبه گردیده است.در سرویس

مبنا اجرای ماده مذکور توسط یک کارگر ساده آموزش  MCIاجرای هر مترمربع ماده 

در نظر گرفته شده است. )این  MCIمترمربع ماده  41ی دیده بر اساس اجرای حداقل روز

 میزان اشاره شده در بدترین حالت ممكن در نظر گرفته شده است.(
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)دانش بنیان( شرکت فرازپایه البرز    

 MCI قیرگونی ایزوگام واحد هزینه ها

 - 153333 153333 ریال در هر مترمربع هزینه رابیتس کاری در دیواره ها

 توضیحات

سیستم های آب بندی پایه قیری نظیر ایزوگام و در پروژه های ساختمانی پس از اجرای 

قیرگونی به جهت اجرای کاشیكاری و یا اجرای سرامیک بر روی دیواره سرویسها اقدام به 

 اجرای رابیتس و یا توری مرغی میگردد که هزینه متوسط آن در باال محاسبه گردیده است.

ملیات فوق نبوده و هرگونه هیچگونه نیاز به ع MCIالزم به ذکر است پس از اجرای ماده 

 قابل اجرا می باشد.  MCIروسازی مستقیما بر روی ماده 

 MCI قیرگونی ایزوگام واحد هزینه ها

 53333 - - ریال در هر مترمربع هزینه اجرای مش فایبرگالس در کنجها

هزینه اجرای مش فایبرگالس در کل کف و 

 دیواره
 133333 - - ریال در هر مترمربع

 تتوضیحا
توصیه میگردد در محل اتصال پاشنه ها از مش  MCIمعموال در هنگام اجرای ماده 

 فایبرگالس استفاده شود که هزینه تقریبی آن در باال محاسبه گردیده است. 

 MCI قیرگونی ایزوگام واحد هزینه ها

 1043333 1033333 933253 ریال در هر مترمربع )حداقل(بهای تمام شده 

 1703333 1953333 1773533 ریال در هر مترمربع )حداکثر(ه بهای تمام شد

 13 5 5 سال  )حداقل(مدت زمان گارانتی )طول عمر( 

 23 15 13 سال  )حداکثر(مدت زمان گارانتی )طول عمر( 

     
 محاسبه گردیده است.  ±% 01حدود  با تقریبتمامی مقادیر مندرج در فوق 

     

     

     
 


