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ــع  ــه مســاحت 120000 مترمرب ــی ب در فضای
و صــادرات محصــوالت خــود بــه بیــش از 
40 کشــور جهــان در ســه بخــش تأسیســات 
زیربنایی، کشــاورزی و ســاختمانی فعالیت 
مــی نمایــد. شــرکت فالت پالســت بــه عنوان 
نماینــده انحصــاری محصــوالت اژه پالســت 
در ایـــران در بخـــش ساختـمـــان فعالیــت 

مــی نمایــد.
در ادامــه بــه معرفــی سیســتم پــوش فیت 
فاضالبــی و تشــریح مزایــای محصــوالت 

ایــن بخــش خواهیــم پرداخــت.

تولیــد  بزرگتــــرین  اژه پالســت  شــرکت 
در  پلیمــری  اتصــاالت  و  لولــه  کننــده 
ترکیــه میباشــد کــه بــا اتــکا بــه قدمــت 
ــت  ــر و کیفی ــن ام ــال در ای ــدود 60 س ح
اخــذ  بــه  موفــق  محصــوالت،  بــاالی 
تمامــی اســتانداردهای روز دنیــا گردیــده 
و طــی ســالهای متوالــی بــه حضــوری 
موفــق در بازارهــای جهانــی دســت یافتــه 

است.
ایـــــن شــــرکت بــا تــــولیـــــد 6500 نــــــوع 
محصـول به میـزان 95000 تــن در سـال، 

بــا  ارائــه محصــوالت  راســتای  شــرکت فــالت پالســت در 
تأسیســات  عرصــه  در  ســاختمانی  نویــن  و  کیفیــت 
پــس از ســال هــا تحقیــق، مطالعــه و کســب تجربــه در 
صنایــع پلیمــری از ســال 1381 فعالیــت خــود را در زمینــه 
واردات لولــه و اتصــاالت در بخــش ســاختمان بــا نــام 
قدیــم شــرکت بازرگانــی فالحتــی آغــاز نمــوده و در طــی 
ســالیان متمــادی، همــواره در عرضــه محصــوالت نویــن 
ــر  ــال حاضــ ــوده اســت. در حـ ــرو بــ ــعت، پیشــ ــن صنـــ ای
ایـــن مجموعــــــه نماینـــــده انحصـــــــــاری شـــــــرکت های 

اژه پالســت ترکیـــه و HTP اسپـانیـــا در ایـــران مــی باشـــد. 
شــرکت فــالت پالســت بــا ارائــه خدمــات مطلــوب در زمینــه هــای 
فنــی و مهندســی، فــروش و خدمــات پــس از فــروش 
بــا کســب تجربیــات، دانــش فنــی در کنــار توســعه واحــد 
رقابــت  بــازار  شــناخت  و   )R&D( خــود  تحقیقاتــی 
ــه منظــور  ــه تعهــدات خــود ب محصــوالت، همچنــان ب
ارائــه خدمــات مؤثــر و مشــتری مــداری تأکیــد مــی نمایــد. 
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• مــاده اولیــه
لوله ها و اتصاالت فاضالبی اژه پالست از جنس پلی پروپلین بالک کوپلیمر )PP-B( می باشد.

الزم به ذکر است مواد اولیه محصوالت فاضالبی اژه پالست، تولید کارخانه بوریالیس فنالند می باشد.

• مشخصه های محصول
لولــه هــا و اتصــاالت اژه پالســت بــا انعطــاف پذیــری بســیار بــاال و کامــال مطمئــن در آب بنــدی بــه دلیــل وجــود تکنولــوژی 

فیکــس اورینــگ در دو نــوع ضــد اشــتعال و معمولــی تولیــد می شــوند.

• مقـاومت در بـرابـر مـواد شیـمیـایـی
لوله ها و اتصاالت مقاوم در برابر مواد خورنده و شیمیایی می باشند.

• خاصیـت خـود خـاموشـی )دیر سوز یا سخت سوز( 
لوله ها و اتصاالت غیرقابل اشتعال این کارخانه طبق استاندارد EN 13501-1 کالس C خاصیت خود خاموشی دارند.

• عــایــق صــدا
این محصول به دلیل ضریب االستیسیته بسیار پایین صداهای تولید شده را کاهش می دهد.

Type - B ویــژگــی هـای پلی پروپیلن •
مدول االستیسیته

میانگین جرم حجمی
ضریب انبساط طولی
ضریب هدایت حرارتی

مقاومت سطحی

مـزایـای محصـول

• آب بـنـدی سیـستـم اژه پالسـت
ــه هــا  ــن لول ــه کشــی پــوش فیــت اژه پالســت آب بنــدی کامــل ای ــای مهــم سیســتم لول یکــی از مزای

توســط اورینــگ هــای EPDM تولیــدی کارخانــه اژه پالســت و  اورینــگ M.O.L آلمــان مــی باشــد، کــه 

مقــاوم در برابــر پوســیدگی و همچنیــن مقــاوم در محیــط هــای بــازی و اســیدی اســت.

لولــه و اتصــاالت اژه پالســت تنهــا سیســتم فاضالبــی دارای تکنولــوژی فیکــس اورینــگ مــی باشــند کــه 

مانــع از هرگونــه جابجایــی و حرکــت اورینــگ در حیــن اجــرا مــی شــود.

• استـــانــدارد
 PP ــه هــا و اتصــاالت ــه هــا و اتصــاالت طبــق اســتاندارد TS EN 1451 )اســتاندارد در مــورد لول لول

 TSE تولیــد مــی شــوند و همچنیــن دارای مجــوز کیفیــت )PP Copolymer یــا Homo polymer

ــران مــی باشــند. ــه از موسســه اســتاندارد و تحقیقــات صنعتــی ای )اســتاندارد ترکیــه( و تائیدی

معرفی محصول
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بر روی لوله ها و اتصاالت فاضالبی               عالئم ذیل حک شده است:

• لــولــه هــا
TS EN 1451 شماره استاندارد

)B( نوع پلی پروپیلن
جنس

قطر خارجی و ضخامت دیواره
مارک

تاریخ تولید
خط تولید

• اتــصــاالت
TS EN 1451 1- شماره استاندارد

2- قطر
3- زاویه
4- جنس

)B( 5- نوع پلی پروپیلن

)PP-B( جنس لوله و اتصاالت پلی پروپیلن بالک کوپلیمر •
•  ایــن نــوع پلــی پروپیلــن )PP-B( نســبت بــه هوموپلیمــر )PP-H( مقاومــت بیشــتری 

در ســرما و یــخ زدگــی دارد.

• انعطاف پذیری و مقاومت باالتر نسبت به سایر محصوالت مشابه
• تنهــا سیســتم فاضالبــی دارای تکنولــوژی فیکــس اورینــگ کــه مانــع از هرگونــه جابجایــی 

و حرکــت اورینــگ مــی گــردد.

• نصب آسان
• تعمیر و نگهداری آسان

ــتعال در  ــل اش ــر قاب ــواد غی ــه C م ــا درج ــتعال اژه پالســت ب ــه و اتصــاالت ضــد اش • لول
رده مــواد ســخت مشــتعل شــونده قــرار مــی گیرنــد و همچنیــن لولــه هــای اژه پالســت در 

هنــگام ســوختن گازهــای ســمی تولیــد نمــی کننــد.

• سبک و قابل حمل

مـزایـای سیـستـمنشــانــه هــا



77

محصوالت سیـستـم

اتصـــاالتلــولــه هــا
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لولــه هــای فاضالبــی اژه پالســت در زمینــه تخلیــه فاضــالب و آب بــاران درون ســاختمان هــای صنعتــی و خانگــی 
بــه کار بــرده مــی شــوند.

• لوله کشی فاضالب ساختمان
• لوله کشی تهویه )ونت( فاضالب ساختمان

• لوله کشی آب باران
• لوله کشی جاروبرقی مرکزی

• لوله کشی هواکش ها

لولــه و اتصــاالت فاضالبــی اژه پالســت از جنــس پلــی پروپیلــن بــالک کوپلیمــر نــوع B بوده 
و جهــت نصــب در داخــل و خــارج ســاختمان اســتفاده مــی شــود.

• ابعاد و اندازه لوله ها:

حمل و نقل و نگهداری لوله ها
لولــه و اتصــاالت فاضالبــی اژه پالســت دارای قابلیــت انعطــاف فــراوان بــوده و بــه همیــن دلیــل بــا رعایــت صحیــح 

قوانیــن حمــل و نقــل و نگهــداری بــه شــرح ذیــل، کاربــری مطلــوب آنهــا تضمیــن مــی شــود:
1- حمــل و نقــل و نگهــداری لولــه هــا بایــد بــر روی ســطحی صــاف صــورت پذیــرد و فاصلــه مناســبی جهــت 

قرارگیــری لولــه هــا در کنــار یکدیگــر بایــد در نظــر گرفتــه شــود.
2- در طول اجراء هرگز نباید پرتاب شوند.

3- نباید خراشیده و یا روی زمین کشیده شوند.
4- از قرار دادن اجناس سنگین روی لوله ها باید خودداری شود.

5- از ورود مواد زائد به داخل لوله ها بایستی جلوگیری شود.
6- حداکثــر ارتفــاع انباشــتگی لولــه هــا بــرای مــدت طوالنــی نبایــد از 1/7 

متــر بیشــتر شــود.

بسته بندی لوله ها و اتصاالت
1- لولــه هــای 250-150 میلــی متــری درون جعبــه و لولــه هــای بلندتــر 

ــدی مــی شــوند. توســط تســمه هــای مخصــوص بســته بن
2- اتصاالت در جعبه های مقوایی بسته بندی می شوند.

 نکات مهم در خصوص لوله های فاضالبی مـوارد کاربرد لوله و اتصاالت فاضالبی
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1- برش لوله

بــرش لولــه بایــد توســط ابــزار لولــه بــر انجــام شــود. ســطح مقطــع لولــه پــس از بــرش 

بایــد کامــالً بــر محــور طولــی لولــه عمــود باشــد.

2- کونیک کردن محل برش

قســمتی از لولــه کــه فاقــد ســوکت اســت بایــد کونیــک شــود. کونیــک بــودن لولــه ســبب 

مــی شــود کــه اتصــال اجــزاء، بــه یکدیگــر بــه راحتــی انجــام پذیــرد و از آســیب رســاندن بــه 

اورینــگ جلوگیــری گــردد.

3- نصب لوله در اتصال

بــرای نگهداشــتن لولــه هــا و اتصــاالت پــس از نصــب، از بســت هــای نگهدارنــده )دیــواری و 

ســقفی(، طبــق اســتاندارد ذکــر شــده در مقــررات ملــی ســاختمان اســتفاده مــی گــردد.

ــه و اتصــال در یــک راســتا قــرار گیرنــد. ــه در اتصــال حتــی المقــدور لول جهــت نصــب لول

4- تست سیستم پوش فیت فاضالب اژه پالست

هنــگام اجــرای لولــه کشــی ســه راه بازدیــد در مســیر رایزرهــا در هــر طبقــه قــرار گیــرد. 

پــس از اطمینــان از اســتحکام بســت هــا و نحــوه اجــرای صحیــح، توســط ابــزار اســتاپر از 

ــر  ــر از آب نماییــد. تســت ب ــه را مســدود کــرده و سیســتم را پ ــد، مســیر لول ســه راه بازدی

اســاس اســتانداردهای پذیرفتــه شــده و مقــررات ملــی ســاختمان صــورت گیــرد.

تعدادی از پروژه های اجراء شده توسط شرکت              :
• پروژه 333 واحدی شبکه قرآن و اخبار خارجی )تهران(

• پروژه 100 واحـدی شبـکـه خبـر )کـرج(
• پروژه بیمارستان 164 تخت خوابی رازی تهران

• پروژه 2640 واحدی شـرکت پـارسـابـان
• پروژه 360 واحدی شرکت به روز سازان
• پروژه 350 واحدی ناجا )غرب تهـران(

• پروژه دایــره المعــارف اســالمــی )108 واحـد(

• پروژه وزارت علوم )180 واحد(
• هتل چمران شیراز )30 طبقه(

• مجتمع مسکونی رویان شهرستان نور )150 واحد(
• پروژه 208 واحدی شهران تعاونی مسکن بسیج

• هواپیمایی ماهان 
                              و صدها پروژه دیگر ...

پــــــروژه هــــانکات مهم در اجرای سیستم پوش فیت فاضالبی اژه پالست 






