رشح مخترص


استخر فایبر گالس پیش ساخته با طرح های زیبا و متنوع این روزها طرفداران زیادی دارد ،این
استخرهای به راحتی نصب می شوند و استحکام و طول عمر بسیار باالیی دارند و به دلیل داشتن
مزایای فوق العاده و مقرون به صرفه بودن جایگزین استخرهای معمولی شده اند .استخرهای
فایبرگالس با طرح های متنوع قابلیت نصب در هر ویال ،هتل ،منزل مسکونی و … را خواهند
داشت.

مزایای استخر فایربگالس
 در اجرا
 ساختار و تولید
 جابجایی و نصب

در اجرا :
این استخرها نیاز به هیچ گونه آرماتوربندی ،بتن ریزی ،کاشی و سرامیک ندارند .مقاومت
فایبرگالس به حدی است که از این ماده در ساخت بدنه کشتی ،بدنه هواپیما ،مخزن های تحت فشار
و… استفاده می نمایند.

 ساختار و تولید :

بدنه استخر فایبرگالس ،از  ۱۰الیه رزین ،یک الیه ژلکوت مخصوص استخر (ژلکوت خاصیت آنتی
باکتریالی ،ضد جلبکی و آنتی UVدارد و مقاومت بدنه را در برابر فرسایش نور خورشید افزایش می
دهد) تشکیل شده است .عالوه بر این مقاومت بدنه آن در مقابل تغییرات آب و هوا و دما از -۵۰
درجه سانتی گراد تا  +۵۰درجه سانتی گراد می باشد.

 جابجایی و نصب :

یکی از مزیت های این استخرها امکان جا به جایی آن ها است .همچنین زمان نصب کمتر از یک
هفته برای بسیاری از مشتریان امتیازی ویژه است .هیچ کس دوست ندارد برای ساخت یک استخر
ماه ها زمان صرف کند .همین طور درصورت بروز هر نوع مشکل و نشتی ،به راحتی قابلیت ترمیم و
تعمیر دارد.



عدم نیاز به آرماتوربندی



عدم نیاز به کاشی و سرامیک



بدنه استخر تشکیل شده از  ۱۰الیه رزین به همراه یک الیه ژلکوت استخر



از  -۵۰درجه تا  +۵۰درجه سانتیگراد مقاومت دمایی بدنه استخر



قابلیت جابه جایی بدنه استخر



نصب سریع (  ۴تا  ۷روز )



ترمیم سریع و آسان نشتی ها



عدم ماندگاری رسوب و ایجاد جلبک سبز در کف استخر



کاهش هزینه های نگهداری و تامین آب

 اسکیمر جهت جمع آوری ذرات شناور در سطح آب.

 کفشوی.
 چراغ های LED


پکیج تصفیه

مواد مرصیف در بدنه :


رزین پلی استر غیر اشباعPOLYESTER 188 NEOXIL

 الیاف فایبرگالس Binder with powder
 ژلکت POLIGEL 213
 مواد رنگی RAL COLORS

ژلکت( ) polyget
 پلی ژل  2۱3از ژلکت ایزوفتالیک نئوپنتیل NPGساخته شده که مناسب استخر ،مخازن نگهداری
مواد شیمیایی وصنعتی است .ازمشخصات اصلی پلی ژل ،درخشندگی طوالنی مدت وعدم اثرات
شیمیایی ومقاوم دربرابر خراشیدگی و محتوا ژلکت مورد استفاده این شرکت مخلوطی از مواد
ارتجاعی وانعطاف پذیر می باشد که در برابر شکنندگی واشعه ماوراءبنفش UVمقاوم بوده وآسیب
پذیر نخواهد بود .

