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نصب و راه اندازی ساندویچ پانل در اهواز

ساندویچ پانل در اهواز امروزه حرف های زیادی برای گفتن دارد؛ چرا که این سازه پیش ساخته با
آن کاربرد  و  استفاده  به  گوناگون  حوزه های  در  تا  می کند  ترغیب  را  مشتریان  مناسب  قیمت 
بیندیشند. ناگفته نماند اگر از یک شرکت معتبر همچون ام جی سازه به خرید ساندویچ پانل در
انواع گوناگونی مثل ساندویچ پانل دیواری و حتی ساندویچ پانل سقفی که دارد مشتری بپردازد،
در هزینه  کم ترین  با  می توانند  پذیرد،  انجام  شرکت  این  ماهر  تیم  توسط  آن  نصب  سپس 
به ماندگاری و کیفیت نیز  برطرف کرده و در طوالنی مدت  را  نیاز خود  زمان ممکن  کوتاه ترین 

نصب سازه مطمئن بود.
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دانلود PDF این مقاله

نحوه نصب ساندویچ پانل در اهواز
ام جی سازه مراجعه تیم فنی و ماهر شرکت  به  باید  اهواز شما  پانل در  اجرای ساندویچ  برای 
کنید؛ چرا که تنها افراد با تجربه و متخصص این تیم می توانند نصب قابل قبولی را به نمایش
بگذارند. برخی از افراد ناوارد هنگام کار روی سقف از کفش مناسب کار با کف مسطح استفاده

نمی کنند و همین امر میزان آسیب به سطح پایه را افزایش می دهد.
 همچنین نصاب باید از یک الوار نیز جهت راه رفتن استفاده کند که تیم ماهر این مجموعه به
پانل بر جزء از  استفاده  باشد،  در محل نصب  پانل ها  بریدگی  به  نیاز  خوبی می داند که چنانچه 
اقدامات ضروری و حائز اهمیت خواهد بود. در بسیاری از مواقع نباید از دستگاه سنگ فرز نیز
روی امر  همین  و  کرده  آسیب  دچار  را  فلز  سطح  است  ممکن  دستگاه  که  چرا  شود؛  استفاده 

کیفیت کار تأثیر مخرب بگذارد.
و سوراخ کاری خصوصًا برش  انجام  به خاطر  که  فلزی  کلیه ضایعات  سریع تر  هر چه   همچنین 
برای اجرای پانل سقفی به وجود آمده را باید از میان برد تا سطح فلزی دچار زنگ زدگی و آسیب
با را  نظر  مورد  پانل های  باید  باشد،  نیاز  چنانچه  نصب  فرایند  طی  در  که  نماند  ناگفته  نشود، 
البته آسیبی به ورقه های فلزی پیش رنگ شده وارد نمی کنند برای از شوینده هایی که  استفاده 

نظافت انتخاب کرد. 

در این مطلب با چه مواردی آشنا می شویم؟

نحوه نصب ساندویچ پانل دیواری
نحوه نصب ساندویچ پانل سقفی

همه چیز در مورد ساندویچ پانل در اهواز
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نحوه نصب ساندویچ پانل دیواری
یا و  گالوانیزه  فلزی  2 طرف ورق  از  که  است  ترتیب  بدین  دیواری  پانل  ساندویچ  نصب  نحوه 
آلوزینگ را باید با نکات فنی ریز و درشتی در نظر گرفت. معموًال از نبشی و ناودانی های آهنی
برای نصب این نوع ساندویچ پانل می توان استفاده کرد. این چنین که از نبشی هایی که زاویه ۹۰
درجه دارند، برای قسمت دیواره با ضخامت باالیی استفاده کرده تا یک قاب به وجود آید. در
این شرایط است که به صورت نر و مادگی می توان پانل ها را به راحتی مورد کاربرد قرار داد و از
چسب مخصوص سیلیکونی برای درزبندی در این شرایط حتی استفاده کرد. البته ناگفته نماند
که پانل های پیچ مخفی نیز برای نصب پانل دیواری می توانند یک گزینه کارآمد به شمار آیند که

به استحکام سازه نیز کمک می کنند.

نحوه نصب ساندویچ پانل سقفی
بین ما  و  سقف  ب  را  خود  توجه  باید  ابتدا  در  نصاب  سقفی  پانل  ساندویچ  نصب  برای 
تکیه گاه هایی که وجود دارند، معطوف کند. در این حالت قادر خواهد بود، عملیات زیرسازی را به
نحو احسن انجام دهد. سپس در مرحله بعدی پانل ها را روی پرلین ها قرار می دهند تا مطابق با

هر متر مربع بتوان از یک پیچ سرمته گالوانیزه استفاده کرد.
عمدتًا پانل های سقفی را به صورت اورلب در نظر می گیرند که برای آب بندی سقف یک راهکار
ایده آل است و می تواند از نفوذ آب به نحو احسن جلوگیری کند. مرحله پایانی کار به درزگیری
ساختمان با استفاده از ورق آبرو و فالشینگ مرتبط است که این امر در زیباسازی فرایند نصب

نکته قابل تأملی به شمار می آید.

نصب و راه اندازی ساندویچ پانل در اهواز

همه چیز در مورد ساندویچ پانل در اهواز

مزایای استفاده از انواع ساندویچ پانل

https://fa.wikipedia.org/wiki/گالوانیزه_گرم


پا몭ن متراژ  پانل  ساندویچ  برای  خصوصًا  پانل  ساندویچ  نصب  برای  که  مزایایی    جمله  از 
را این سازه پیش ساخته  از  استفاده    امروزه  توانسته  که  این است  گرفت،  نظر  در  می توان 

بسیار مورد توجه قرار دهد، می توان گفت وزن بسیار سبک و استحکام باال هستند.
 ساندویچ پانل ها به صورت فلزی و یا کامپوزیتی می توانند مقاومت خود را افزایش داده و
و زمان  اتالف  از  برای جلوگیری  امر  که همین  بگذارند  نمایش  به  نیز  را  آسانی  بسیار  نصب 
به افرادی که همیشه  از  برای آن دسته  به شمار می آید.  کاربرد  گزینه های اصلی  هزینه جزء 
دنبال قیمت های مقرون به صرفه هستند، می توان گفت که ساندویچ پانل قیمتی اقتصادی و
مقرون به صرفه دارد و  به همین دلیل تا این حد، این نوع  سازه پیش ساخته مورد توجه و

استقبال قرار می گیرد.
برودتی جهت و  حرارتی  عایق  از  که می توان  چرا  نمی شود؛  به همین جا ختم   البته موضوع 
جلوگیری از اتالف انرژی نیز در این سازه پیش ساخته استفاده کرد و نسبت به تحمل پانل ها
مقابل در  پانل  ساندویچ  که  نماند  ناگفته  آورد.  دست  به  کافی  اطمینان  باال  فشار  برابر  در 
نیز پوسیدگی  و  خوردگی  دچار  و  است  مقاوم  بسیار  نیز  گیاهان  رشد  و  موذی  حشرات 

نمی شود که همین امر به زیبایی و نمای کار بیشتر کمک می کند.

کاربرد ساندویچ پانل  

و فلزی  جنس  به  توجه  با  می توان  را  دیگری  شهر  هر  یا  و  اهواز  در  پانل  ساندویچ  کاربرد 
کامپوزیتی که دارد در صنایع گوناگون مانند ساخت وساز و هواپیمایی در نظر گرفت. همچنین
کارخانه مواد غذایی، حوزه کشاورزی، ساخت سردخانه محصوالت غذایی، ساخت سوله، در 
ساخت کانکس، ساخت انبار و سوله های نگهداری دام و طیور و حتی به عنوان جایگزین ورق
حرف های می تواند  درصد  صد  نصب  کیفیت  دراین بین،  که  کرد  معرفی  شیروانی  سقف 

بیشتری برای گفتن داشته باشد.

خرید ساندویچ پانل

ساندویچ پانل در اهواز می توانید با همکاران ما در شرکت ام جی سازه که شما برای خرید 
بیش از بیست سال سابقه کاری دارند، در ارتباط باشید.همچنین با مشاهده نمونه کارها صد
گروه به  مدت  طوالنی  در  و  شد  خواهید  مطمئن  مجموعه  این  خدمات  کیفیت  به  درصد 
مشتریان واقعی و وفادار این شرکت خواهید پیوست. تنها بهتر است بدانید که برای خرید
انواع ساندویچ پانل، کیفیت و مرغوبیت محصول معیار مهمی است که به هیچ عنوان نباید

آن را نادیده گرفت و تنها به قیمت پا몭ن در هنگام خرید نباید توجه کرد.



سخن پایانی

  هرآنچه برای خرید و نصب ساندویچ پانل در اهواز الزم و ضروری بود را مورد بررسی قرار
داده ایم. توصیه ما به شما کاربران عزیز این است که برای کسب اطالعات بیشتر با مشاورین
ما در شرکت ام جی سازه در ارتباط باشید. این گونه با برآورد هزینه و همچنین انتخاب انواع

ساندویج پانل می توانید هرچه سریع تر از خدمات نصب نیز استفاده کنید.  

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

درباره مابالگ

تماس با ما

اطالعات تماس

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

02144450682

info@mjsazeh.com
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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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https://mjsazeh.com/پیمانکار-ساندویچ-پانل/
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https://tabaneshahr.com/طراحی-سایت/
https://tabaneshahr.com/سئو-سایت/

