لیست محصوالت نمای ساختمان پیشنهادی ومصوب سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد(اسفند ماه )1397
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد با توجه به رسالت خود در زمینه ارتقاء ایمنی و با
عنایت به مراجعات مکرر مهندسین ناظر ،مالکین و  ...درخصوص تعیین برندهای نمای ساختمان ،اقدام به بررسی
مستندات و تاییدیه های تعدادی از برندهای ارائه شده توسط شرکت های دارای نمایندگی نموده است .که منتج
به لیستی به شرح ذیل گردیده است .در این خصوص توجه به نکات ذیل ضروری می باشد.
 اطالعات ذیل بنا به مستندات ارائه شده به سازمان بوده و تایید اصالت کاال برعهده خریداران می باشد. لیست ارائه شده نهایی نبوده و در صورت ارائه محصول جدید پس از انجام بررسی ها الزم درصورت تاییدمحصول به لیست مذکور اضافه خواهد شد.
 از نظر سازمان آتش نشانی مشهد آزمایشگاه های ( – BHRC – UL – FM – LPCB – ITB – Efectis )MPA , ….مورد تایید می باشد و درصورتیکه محصولی دارای تاییدیه آزمایشگاهی غیر از موارد ذکر شده باشد
بصورت موردی مستندات مربوطه بررسی خواهد شد.
 ضروریست ماده پرایمری که درزیر نما و روی ساختمان اجرا می شود دارای کد حریق از لحاظ نسوز بودن باشد. ضروری است نصب نما دارای دستورالعمل وروش اجرای استاندارد باشد.ردیف
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 در هر مقطع زمانی ،خالف مستندات ارائه شده مشخص شود سازمان آتش نشانی ،مجاز به حذف شرکت مذکوراز لیست خواهد بود.و کلیهعواقب آن متوجه شرکت مورد نظر می باشد.
 در صورت تغییر رویکردی در سازمان آتش نشانی شرکت های ذکرشده در لیست باال متعهد به تبعیت از شرایط جدید مدنظر سازمان آتشنشانی می باشند.
 -شرکت های ذکر شده در لیست فوق متعهد به پاسخگویی به مکاتبات و درخواست های این سازمان در اسرع وقت می باشد.

