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اهمیت طراحی کف پارکینگ ها
سطح پارکینگها جز اولین نگرانیهای مالکان ،اجراکنندگان و کاربران
پارکینگها است .هزینههای نوسازی سطح پارکینگ در طول عمر سرویس
دهی آن در آینده و نیز هزینههای آسیبهای ناشی از بیتوجهی در
حفاظت از سطح ،مشکالت اقتصادیای را بوجود میآورد ،همین امر موید
اهمیت محافظت از سطح پارکینگ است .بنابراین با کف سازی مناسب و
در نظر گرفتن تمامی عوامل موثر در کارایی سطح ،طول عمر سرویس دهی
افزایش یافته و نیز هزینههای تعمیر و نگهداری کاهش مییابد .با توجه به
نوع کاربری پارکینگ ها و ترافیک رفت و آمد در انواع مختلف مسکونی و
تجاری ،بایستی نکات مهمی در طراحی و کف سازی پارکینگ ها مورد
توجه قرار بگیرد.
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کفپوش های پارکینگی بساپلیمر
کفپوش های پارکینگی بساپلیمر سیستمی چند الیه است که در پارکینگ ها و به
منظور افزایش طول عمر سرویس دهی ،کارایی باالتر و محافظت از سازه مورد استفاده
قرار می گیرد .طراحی این سیستم ها براساس مالحظات کارشناسی و استانداردهای
بین المللی صورت گرفته است .مشخصات عمومی کفپوش های پارکینگی بساپلیمر
به قرار زیر است:








آب بند
بدون درز و یکپارچه
استحکام مکانیکی باال
مقاومت سایشی و دوام باال
سهولت نظافت
تنوع طراحی و رنگ
امکان خط کشی و ایجاد عالئم هشدار بر کف پارکینگ
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نکات لحاظ شده در طراحی کفپوش های پارکینگی بساپلیمر

آب و آب حاوی نمک های ضد یخ

آب و آب حاوی نمک های ضد یخ
آسیبهای جدی به سطح تقویت شده
با بتن وارد کرده و شرایط خطرناک و
لغزندهای را برای عابران پیاده به وجود
میآورد و نیز در اثر نمکهای کلسیم
خسارت جدی به رنگ بدنه خودروها
وارد میشود .آسیبهای فیزیکی به
وجود آمده در سطح بتن عموما در اثر
پدیدههای انجماد و ذوب و یا از دست
دادن استحکام بتن ایجاد میشود و
شاهد این آسیبها به صورت شوره
زنی و یا لکههای بزرگ کلسیمی در
محل پدیدار میشود و این نواقص
موجب تضعیف ساختار پارکینگ و
حتی آسیب به تجهیزات الکتریکی
میگردد.
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در موارد بحرانی تر ،خوردگی های
شدیدتر در بتن میتواند موجب شکست
ساختار و حتی فروپاشی سطح پارکینگ
شود .جلوگیری از تخریب بتن در اثر
نفوذ آب و آب حاوی نمکهای ضد یخ،
از ملزومات اولیه برای پایداری ،مقاومت
طوالنی مدت و نیز ایجاد صرفه اقتصادی
سطح پارکینگها محسوب می شود بر
همین اساس بساپلیمر با ارائه
سیستمهای ضد آب و مقاوم در برابر
سایش از سطح پارکینگ شما محافظت
می کند.
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نشت مواد شیمیایی از خودرو

هر زمان که اتومبیلها و یا سایر
وسایل نقلیه موتوری برای مدت زمان
طوالنی پارک شده باشند ،امکان نشت
مایعات مختلف خودرو وجود دارد ،مانند
سوخت ( بنزین ،گازوئیل) ،روغن موتور،
مایع خنک کننده و مایع شستشو و
همچنین روغن هیدرولیک و روغن ترمز.
این مواد به سطح پارکینگ متخلخل و
جاذب (مانند بتن ،موزائیک و سنگ)
نفوذ میکنند و سبب میشوند لکههای
باقیمانده با شست و شوی ساده ،از سطح
حذف نشوند .این مساله عالوه بر ایجاد
تاثیز منفی یا سوء بر ظاهر پارکینگ به
مرور زمان بر استحکام سازه (خصوصا
کف بتنی) نیز اثر میگذارد.

کارایی در آینده – سطح و نوع ترافیک

در آینده سطح پارکینگ چه نوع و چه میزان تردد را میبایست پاسخ گو باشد؟ و
نیز چه بخشی از پارکینگ ،مورد نظر است؟ این فاکتورها را میتوان به طور خالصه
برای مناطق و کارایی های مختلف با توجه به ملزومات کارایی و ضخامت و سایر
ویژگیها مورد ارزیابی قرار داد.
بخش های پارکینگ

حجم ترافیک

فقط پیاده رو

کم

راهروهای اصلی و سطوح پارکینگ ها

متوسط

سطح شیب دار و مسیرهای پیچش

زیاد

محل ورود وسایل نقلیه  /نواحی پیچش و.....

خیلی زیاد
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سطوح شیبدار

سطوح شیبداری که در مسیر ورودی و
خروجی پارکینگها و اطرافشان تعبیه شدهاند
به طور بالقوه در معرض سایش مکانیکی و
ارتعاشات ترافیکی قرار میگیرند .همچنین این
سطوح یا حداقل بخش هایی از آنها که در
خارج از ساختمان قرار دارند ،در معرض تابش
آفتاب و بارندگی قرار میگیرند .عالوهبراین این
سطوح عالوه بر نمکهایی که توسط اپراتورهای
پارکینگ بر سطح پاشیده می شود ،به نمکهای
ضد یخ که از وسایل نقلیهای که وارد پارکینگ
میشوند نیز آغشته میشوند .در محل اتصال
سطح شیب دار به سایر بخش ها ارتعاشات
ناشی از رفت و آمد و لرزش های ساختمانی
وارد می شود .بنابراین سطوح شیبدار نیازمند
مالحظات و مراقبتهای ویژهای هستند.
www.basapolymer.com
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پیچ ها

مواردی که توجه ویژه به محل پیچها را ضروری
میسازد مشابه با سطوح شیبدار است .بسته به
طراحی پارکینگ و اندازه (شعاع) محل پیچ ،این
نواحی ،مناطقی با میزان تنش باال محسوب شده که
نیازمند محافظت بیشتری هستند .بنابراین باید
میزان محافظت از این محلها به درستی و با
الگوهایی مهندسی توسط مهندسین سازه پارکینگ
محاسبه گردد.
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طبقات فوقانی پارکینگ های طبقاتی

واضح است که سطوحی از پارکینگ که در
باالترین سطح خارجی قرار میگیرند (فضای
آزاد) در معرض هوا قرار گرفته و به همین دلیل
ممکن است بیشتر در معرض انبساط در اثر
حرارت  ،شوک حرارتی و اشعه ماوراء بنفش
قرار گیرند .بنابراین اثرات ذکر شده نیز باید
پیشبینی شده و برای سطح پارکینگ با این
ویژگیها سیستم مناسبی از کفپوش انتخاب
شود.



طبقات منفی در پارکینگهای طبقاتی

طبقات منفی در پارکینگها و تا حد
کمتری سطوح پارکینگهای همسطح زمین،
در صورتی که به اندازه کافی ضدآب نباشند،
ممکن است در معرض نفوذ آب و یا بخارات از
سطوح زیرین خواهد شد.
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پارکینگ های ساخته شده بر بام ها

زمانی که پارکینگها به طور مستقیم روی مناطق مسکونی و یا
ساختمانهای تجاری واقع میشوند شرایط و ضوابط دیگری نیز
مانند عایق بندی حرارتی اهمیت پیدا میکنند .عالوه بر این،
معموال دسترسی به کف برای بازرسی و تعمیر و نگهداری وجود
نداشته و هر گونه نفوذ آب منجر به اختالالت غیرقابل قبول در
ساختار سطح شده و هزینه باالیی برای تعمیر به بار خواهد آورد.
بنابراین در چنین شرایطی احتیاط شرط میکند که از پوششهای
با دوام و آب بند استفاده شود.
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رنگ و طرح

آیا نیاز به بهروزرسانی و طراحی سطح پارکینگ رنگی در محیطی
مدرن ،به منظور رسیدن به ویژگیهای خاص و افزایش نور و امنیت
در پارکینگ هستید؟ چنین شرایطی معموالً مستلزم همراهی با
عوامل دیگری مانند به روز رسانی نورپردازی ،پوشش سقف و زیر
طاقها ،دیوارپوشها و نشانهگذاریها است.
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طول عمر سرویس دهی  /دوام  /ترمیم و نگهداری

میزان طول عمر سرویس دهی مطلوب و دوام ساختار سطح تا اولین نوبت
ترمیم چقدر است؟ برای مرمت دوباره سطح در آینده ،تا چه حد امکان دارد که
ناحیه را برای مدتی از تردد دور نگه داشت؟

31
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نصب و اجرای سریع و آسان
نصب کفپوشهای پارکینگی بساپلیمر
بسیار آسان بوده و در مدت زمان
کوتاهی قابل انجام است .مواد اولیه
کفپوش رزینی پس از اختالط روی سطح
پخش شده و به صورت خود تراز شونده و
یا توسط ماله اجرا میشوند.
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این کفپوشها بر انواع مختلف
زیرآیند از جمله بتن ،سنگ و
موزاییک قابل اجرا بوده و در
پروژههای بازسازی نیازی به جدا
کردن کفپوش های زیرین نخواهند
داشت ،بنابراین در زمان و
هزینههای نوسازی صرفه جویی
خواهد شد

حفظ و نگهداری
یکی از شناخته شده ترین مزیتهای
نصب پوشش کف در ساختمانها ،تسهیل
حفظ و نگهداری کف و زیبا سازی ظاهری
است .برای نظافت از ابزار سادهای چون
ماپ (تِی) به همراه آب و صابون استفاده
میشود.
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همچنین ساالنه میتوان سطح کفپوش را با صرف هزینه
کم توسط پوششهای جال دهنده مخصوص ،برق
انداخت .حتی اگر سطح بتن یا زیرآیند دارای ترکها و
شکستگیهای کوچک باشد ،اصالح سطح و ترمیم آن
توسط پوششها و پرایمرهای پلیمری مناسب به آسانی
صورت میگیرد.
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بساپلیمر تمام تالش خود را در زمینه تولید محصوالت بر اساس استانداردهای رایج
و کنترل کننده کیفیت و کارایی محصوالت به کار گرفته است و اخذ استانداردهایی
همچون استاندارد مدیریت کیفیت  ،ISO 9001:2008استاندارد تولید کفپوشهای
رزینی  EN 13813مورد تایید اتحادیه اروپا ،تاییدیه نانو مقیاس محصوالت با فناوری
نانو از ستاد توسعه فناوری نانو ،تاییدیه آنتی باکتریال از انستیتو پاستور ایران ،تاییدیه
عدم سمیت و تحریک پوستی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،و نیز عضویت در
کریدور خدمات فناوری تا بازار ستاد توسعه فناوری نانو بخشی از فعالیتهای بساپلیمر
در کنترل و تولید محصوالت با کیفیت ایرانی میباشد .برای آشنایی بیشتر با محصوالت
مخصوص پارکینگها میتوانید به دفترچه فنی بساپلیمر مراجعه فرمایید.
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سیستم های کفپوش رزینی بساپلیمر را می توان بر روی سطوح بتنی ،سنگی،
سرامیک و موزائیک اجرا نمود ،این کفپوشها بسته به کاربرد و خواص مورد نظر
نهایی در ضخامتها و تعداد الیههای متفاوتی بر روی سطح اجرا میشوند.

الیه محافظ نهایی
الیه سوم ،همتراز کننده
الیه دوم ،پر کننده
الیه اول ،آستری
زیرآیند

بساپلیمر در راستای رضایت مشتریان خود ،کلیه محصوالت خود را بنابر سفارش
مشتریان بر اساس رنگ های استاندارد  RALدر دو نوع کالسیک و متالیک و بدون
هیچگونه محدودیتی تولید می نماید .همچنین کارت گارانتی یک ساله و خدمات پنج
ساله پس از فروش محصوالت بسا پلیمر در هنگام خرید به مشتریان ارائه می گردد.

نشانی :تهران – کیلومتر  37اتوبان تهران کرج – بلوار پژوهش – شرکت بسپارسازان ایرانیان
ارتباط با مشتریان:
123-44787323
123-44787343
1332-1217843
پست الکترونیکInfo@BasaPolymer.com :
www.basapolymer.com

