
 ژی بتن آب بند( )تکنولو 

را که با  هیدروپیآب بند شدن کلیه سطوح مقاطع بتن اجرا شده با بکارگیری تکنولوژی بتن آب بند پردیس سازان شرکت 

در مقطع  .......................................شده در سایت پروژه استفاده از مصالح این شرکت و تحت نظارت تیم های معرفی 

مطابق مدارک اجرایی  ................................................  آقایشرکت / به نام  ...............................................................................................

 تکمیل شده است را طبق شرایط ذیل ضمانت می کند:

 5بند اجرا شده سازه بتنی فوق الذکر را برای یک دوره ونه عبور آب مشهود از الیه بتن آبمسئولیت هرگپردیس سازان شرکت  .1

 ع می شود.شرومذکور که این دوره از تاریخ ساله می پذیرد 

، ضوابط فنی مرتبط و روش های اجرایی کار  ارائه شده از رعایت دستورالعمل های مصرف مواد این ضمانت نامه مشروط به .2

 می باشد.پردیس سازان  شرکت دارای مجوز از طرف نظارتیهای  واحدکارگیری ه ب وپردیس سازان شرکت طرف 

ها و قطعات و، اسلی، غالف گذاری ها، ساپورت هاشمع زنی ها، ، سوراخ های طراحین ضمانت نامه کلیه درزهای اجراییای .3

مسئولیت این ضمانت   که انجام شود را پوشش می دهدپردیس سازان مدفون سازه ای که براساس دیتایل های پیشنهادی 

سطح بتن یا حفره های حاصل از جای دهی ناقص بتن در قالب یا شن  نامه مواردی که عبور آب از سوراخ های النه زنبوری

تراکم دهی و عمل آوری  ،جای دهی ،ایرادات ناشی از ریختنهای حاصل از خروج شیره بتن از قالب ها و بطورکلی  زدگی

 نامناسب صورت گیرد را شامل نمی شود.

، سیل، ، رانش زمینسوزی، انفجار، زلزله، رعد و برق، طوفان ده به واسطه: آتشها به مقاطع بتنی اجرا شدر مواردی که آسیب .4

  .وشش این ضمانت نامه می باشدایجاد شود، مسئولیت آن خارج از پ حرکت های سازه ای، ضربه های مکانیکی

 در این ضمانت نامه، حداکثر معادل سقف مبلغ صورت حساب مرتبط با کار انجام شده پردیس سازان  شرکت سقف تعهدات .5

 .شده می گردداصالح الیه آب بند  شامل هزینه های مستقیم تعمیر یا باشد و صرفاٌمی 

 اطالع دهد.پردیس سازان  شرکت ، آن را بهیک ماه از بروز عیب ظرف مشتری می بایست به صورت مکتوب و حداکثر .6

 .مشتری انجام خواهد گردید از سوی، بالفاصله پس از اطالع رسانی پردیس سازانشرکت کارهای اصالحی توسط و به هزینه  .7

چه به هر علت قبل از آن ارائه صادر می شود و چنانپردیس سازان حساب کامل صورت حساب های این گارانتی در زمان تسویه  .8

 ، منوط به انجام تسویه حساب کامل مطابق توافقات صورت گرفته توسط مشتری خواهد بود.دگرد

، عدم حضور عوامل شرکت پردیس سازانروز کاری می باشد و در صورت  5رما حداکثر ارائه خدمات گارانتی با اعالم کتبی کارف .9

کارفرما قادر به رفع نقص و درخواست هزینه انجام شده از شرکت پردیس سازان می باشد و در صورت عدم توجه شرکت 

 اقدام بر روی ضمانت نامه می باشد. به حداکثر یکماه بعد کارفرما قادر  ،پردیس سازان

با اعالم کتبی عوامل شرکت پردیس سازان در محل پروژه جهت کارشناسی حاضر گردیده و در صورت مرتبط نبودن ایراد با  .11

عملکرد این مجموعه و مشمول نگردیدن گارانتی کارفرما می بایست نسبت به پرداخت هزینه های ایاب و ذهاب و دستمزد 

 ه شده از سوی شرکت پردیس سازان اقدام نماید. کارشناس شرکت پردیس سازان مطابق با فاکتور ارائ

 

 مهر و امضا  ........................................     تاریخ  ..................................


