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قالب بندی دیوار الرج پنل
طراحی در ابعاد بزرگ ، کمتر شــدن درزهای اجرایی ، راحتی حمل و نقل در محل پروژه

ــبی  ــیار مناس ــن بس ــتم جایگزی ــن سیس ای
ــدوالر  ــدی م ــب بن ــای قال ــرای سیســتم ه ب
جــای  بــه  روش  ایــن  در   . باشــد  مــی 
اســتفاده از پنــل هــای قالــب مــدوالر و 
اتصــال آن بــه کمــک ملزوماتــی ماننــد پیــن 
و گــوه و کلمپــس  ، قالــب بــه صــورت الرج 

ــود . ــی ش ــی م ــل طراح پن

ــش  ــی ، افزای ــای اجرای ــدن درزه ــر ش کمت
مقاومــت ، حمــل و نقــل آســان و عــدم نیــاز 
بــه مونتــاژ و دمونتــاژ اضافــی از مهــم تریــن 

کاربردهــای ایــن سیســتم مــی باشــد . 

امکان اتصال به قالب های مدوالر :
ــه دلیــل اســتفاده از تســمه هــای مــدوالر  ب
ــا  ــه آنه ــدوالر ب ــب م ــزودن قال ــکان اف ، ام

ــود دارد . وج

استفاده در پروژه های کوچک و بزرگ :
ــدوالر و  ــه م ــک ب ــت نزدی ــل قیم ــه دلی ب
ــروژه  ــواع پ ــرای ان ــی ب ــه نهای ــش هزین کاه
هــای کوچــک و بــزرگ مناســب مــی باشــد.

قالــب هــای الرج پنــل تســمه ای ، توســط پیــن 
ــه  ــه ای ( ب ــت قورباغ ــس ) بس ــا کلمپ ــوه ی و گ

ــی شــوند .  ــر متصــل م یکدیگ

افزایش سرعت اجرای پروژه
کاهش زمان مونتاژ 

عدم نیاز به دمونتاژ در هر مرحله بتن ریزی 
امکان اجرا به صورت دو طرفه و یک طرفه

کاهش درزهای اجرایی بتن 

ایجاد سطح بتن اکسپوز
قیمت تمام شــده مقرون به صرفه

امکان اتصال به قالب مدوالر تسمه ای
افزایش تحمل فشار بتن

معمــوال قالــب الرج پنــل تســمه ای جهــت 
ــر و در  ــایز کوچکت ــا س ــای ب ــب ه ــزودن قال اف

ــد .  ــی باش ــتفاده م ــورد اس ــر م ــش فیل نق

ــد مــی شــوند کــه  ــی تولی ــب هــا در ســایز های قال
امــکان حمــل آســان بــه محــل پــروژه هــا را بــدون 

ترافیکــی شــدن محمولــه فراهــم مــی نماینــد .
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بــه دلیــل ابعــاد بــزرگ قالــب هــای الرج پنــل و 
کــم شــدن درزهــای اجرایــی ، بتــن نهایــی کامــا 

اکســپوز مــی باشــد . 

قالــب هــای الرج پنــل را مــی تــوان بــا اتصــاالت 
قالــب مــدوالر یــا بلــت 22 و مهــره 3 گــوش از دو 

طــرف بــه هــم متصــل نمــود .
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