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نصب و راه اندازی ساندویچ پانل در اصفهان

شما که  چرا  می شود؛  اندازی  راه  و  نصب  راحتی  به  امروزه  اصفهان  در  پانل  ساندویچ  درواقع 
پانل ساندویچ  انواع  خدمات  از  راحتی  به  و  کرده  مراجعه  سازه  جی  ام  شرکت  به  می توانید 
دیواری و ساندویچ پانل سقفی بهره مند شوید، اما نکته حائز اهمیت قیمت خدماتی است که
از این شرکت معتبر انتظار داشته باشید و به هر شما می توانید در منصفانه ترین حالت ممکن 
انتظار اینترنتی  از خدمات  حال کیفیت و قیمت مناسب دو شاخصه مهمی است که مشتریان 

دارند.  
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دانلود PDF این مقاله

اهمیت استفاده از ساندویچ پانل
به پیش ساخته  این سازه  که  باشد  مزایایی  به خاطر  پانل می تواند  از ساندویچ  استفاده  دلیل 
خود اختصاص داده است. اگر بخواهیم به امنیت سازه اشاره ای داشته باشیم، صد درصد دوام
در برابر خوردگی و پایداری باالی ساندویچ پانل باعث شده است که امروزه در اجرای ساندویچ
چراکه گیرد؛  قرار  کاربرد  و  استفاده  مورد  حد  این  تا  نیز  پا몭ن  متراژ  پانل  ساندویچ   ، پانل 
عملکردهایی نظیر ظرفیت عایق حرارتی، عایق رطوبتی، دوام در برابر حریق و همچنین عایقی که
در برابر آلودگی  های صوتی می توان از این نوع سازه انتظار داشت آن را به یکی از گزینه های عالی

برای ساخت و ساز تبدیل کرده است.
 معموًال هزینه نصب پا몭ن را در این شرایط نمی توان نادیده گرفت. به هر حال هر کدام از انواع
ابتدا هزینه به نمایش می گذارند که در  را  برای هر کاربرد مزایای خاص خود  پانل ها  ساندویچ 
را نیز می توان دو برابر آتش  نصب حرف های بیشتری برای گفتن دارد اما دوام و مقاومت در 

مزیت بسیار واضح در نظر گرفت.

در این مطلب با چه مواردی آشنا می شویم؟

نکات ایمنی در هنگام اجرای ساندویچ پانل
همه چیز در مورد ساندویچ پانل در اصفهان
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نکات ایمنی در هنگام اجرای ساندویچ پانل
نباید را  دیگری  شهر  هر  یا  اصفهان  در  پانل  ساندویچ  اجرای  برای  ایمنی  و  استاندارد  رعایت 
نادیده گرفت. اولین نکته این است که نصاب باید مهارت الزم و کافی را داشته باشد تا بتواند به
انجام کار در ارتفاع بپردازد . نکته مهم تر این که از تمام وسایل حفاظت فردی همانند کاله، کفش
و کمربند ایمنی و طناب نجات نیز استفاده کنند. کلیه کارگران نیز باید با پوشش کامل همراه با
اسکات بند در محل حاضر شوند و همچنین نحوه استفاده صحیح از وسایل را کارگران به خوبی
کار مورد نظر خود یعنی نصب ساندویچ اجرای  به  بتوانند  تا به صورت مناسب  ببینند  آموزش 

پانل بپردازند.
انداختن مصالحی به  نباید  ، کارگران  پانل  برای نصب ساندویچ  باال  ارتفاع  در  کار کردن  هنگام 
همچون نبشی و انواع آهن آالت بپردازند و این یکی از ممنوعیت های اصلی به شمار می آید؛
همچنین کارگران و یا افراد دیگر هنگامی که قرار است از دستگاه های برقی استفاده کنند، باید
در ابتدا دستگاه را چک کرده تا بدون هیچ گونه ایراد بتوانند از دستگاه مورد نظر استفاده کنند.
مراقب باید  کارگران  و  گرفت  نظر  در  افراد  برای حمل  گزینه ای  نباید  را  عنوان جرثقیل  به هیچ 
باشند تا در قسمت زیرین جرثقیل قرار نگیرند؛ چرا که احتمال بروز هرگونه حادثه قطعًا وجود
دارد.البته نکات ایمنی کم نیستند، ولی به صورت اجمالی به بررسی چند نمونه آن پرداخته ایم.

https://en.wikipedia.org/wiki/Sandwich_panel


همه چیز در مورد ساندویچ پانل در اصفهان

راهنمای نصب ساندوچ پانل دیواری

تا می کنند  استفاده  نبشی  یا  و  فلزی  ورق  از  دیواری  پانل  ساندویچ  نصب  برای  معموًال 
هزینه های نصب پانل را کاهش دهند. نصاب می تواند از ضخامت کمتری برای انتخاب ورق
نظر در  با  تنها  عمودی  و  افقی  صورت  به  معموال  را  ساندویچ  کند.  استفاده  پانل  ساندویچ 

گرفتن محل نصب می توان در نظر گرفت.
توجه داشته باشید که تنها بعد از نصب می توان محل اتصال ساندویچ پانل را با استفاده از
خصوصًا پانل  ساندویچ  انواع  نصب  هنگام  در  همیشه  کرد.  مستحکم  مخصوص  پیچ های 
حائز و  مهم  مسائل  جزء  صوتی  و  حرارتی  عایق  گرفتن  نظر  در  دیواری  پانل های  ساندویچ 
اهمیت به شمار می آیند؛ چرا که حفظ زیبایی و همچنین جلوگیری از احتراق در کنار آب بندی

مناسب باعث می شود تا نصب ساندویچ پانل به بهترین شکل ممکن انجام پذیرد.
دیواری به صورت  پانل  ساندویچ  نصب  برای  مادگی  و  نری  روش  از  آب بندی  برای   معموًال 
درز بندی برای  گزینه  بهترین  می تواند  سیلیکون  چسب  شرایط،  این  در  و  می کنند  استفاده 
بهتر است پایان  به کار می روند و در  این نوع نصب  برای  باشد. همچنین پیچ های واشردار 
بدانید که محل نصب پانل، ارتفاع و عرض، فاصله  بین ستون ها و شدت وزش باد منطقه

مورد نظر از جمله نکات کلیدی برای نصب ساندویچ پانل های دیواری به شمار می آیند.  

راهنمای نصب ساندویچ پانل سقفی

معموًال نصاب بعد از نصب ساندویچ پانل سقفی باید کلیه پیچ ها را به صورت دقیق بررسی
کج شدن مطمئن شود، همچنین هیچگونه  آن ها  محکم  و  نصب صحیح  به  نسبت  تا  کند 
پانل را نباید نادیده گرفت؛ چراکه اگر پیچ ها به درستی مورد استفاده قرار نگرفته باشند، کج

شدن پانل یکی از مشکالتی است که می توان در نظر گرفت.
کیفیت که  چرا  شود؛  مشاهده  نباید  ریز  صورت  به  حتی  خط خوردگی  هیچ گونه   همچنین 

نصب ساندویچ پانل را کامًال زیر سؤال خواهد بود.
زیرا آلودگی مشاهده شود؛  باید بدون هیچ گونه  این است که سطح سقف  نکته مهم دیگر 
پانل های سقفی کاهش کیفیت نصب ساندویچ  تا  باعث می شود  براده  یا  و  هرگونه خورده 
توصیه به شدت  پانل  ساندویچ  نوع  این  نصب  برای  نیز  محافظ  از الک  استفاده  کند.  پیدا 

می شود که برخی از افراد نصاب متأسفانه آن را نادیده می گیرند.



خرید اینترنتی و سفارش نصب ساندویچ پانل

شما آن  اصولی  و  موقع  به  نصب  همچنین  و  اصفهان  در  پانل  ساندویچ  انواع  خرید  برای 
با می توانید به شرکت ام جی سازه به صورت غیرحضوری مراجعه کنید؛ چرا که این شرکت 
سابقه باال و طوالنی خود می تواند خدمات قابل قبولی را ارائه دهد و در این بین، پشتیبانی
تنها و  آشنا می کند  ارائه می دهد  که  با خدماتی  واضح  کامًال  به صورت  را  قوی شرکت شما 
کافیست با شماره تلفن های درج شده در سایت در تماس باشید و یا حتی به صورت آنالین

به بررسی خدماتی که انتظار دارید بپردازید.

سخن پایانی

برای نصب ساندویچ پانل در اصفهان بهترین انتخاب این است که با مشاورین و متخصصین
باید که  بودجه ای  مورد  در  بتوانید  این چنین  تا  باشید  ارتباط  در  سازه  ام جی  شرکت  در  ما 
ابتدا از مشتریان در  را به دست آورید. متأسفانه برخی  پرداخت کنید، اطالعات قابل قبولی 
بدون در نظر گرفتن بودجه مورد نظر اقدام به خرید ساندویچ پانل می کنند و سپس در هنگام
افراد با  اقدامی  هر  از  قبل  است  بهتر  که  می شوند  مواجه  درشتی  و  ریز  مشکالت  با  نصب 

متخصص در این حوزه نیز مشورت داشته باشید.

امتیازدهی

گروه صنعتی ام جی سازه با اتکا به تجربه و استفاده از مهندسین و متخصصین مجرب و متعهد یکی از قویترین

و بهترین مجموعه های اجرای سازهای پانلی در کشور را داراست.

دسترسی سریع

خدمات مانمونه کارها

https://mjsazeh.com/
https://mjsazeh.com/خدمات-ما/
https://mjsazeh.com/نمونه-کار/


درباره مابالگ

تماس با ما

اطالعات تماس

۳ تهران، کن، خیابان دره زرنوجنوبی انتهای کوچه درویش کوچه میان دزک پالک

02144450682

info@mjsazeh.com



آخرین اخبار

کانکس pvc چگونه ساخته می  شود؟

13 مارس 2023 

پیمانکار ساندویچ پانل باید چه خصوصیاتی داشته باشد؟

12 مارس 2023 

 از تیم طراحی سایت و سئو سایت تابان شهر انرژی گرفته با 
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