
نبوغ بهینه گستر

اسمارت_کاتالوگ

کاتالوگ -هوشمند

توجــــــــه

متوجه شدم



برای مشاهده منوی کاتالوگ

 در هر بخش از این دکمه استفاده کنید.

برای بازگشت در هر مرحله از اين دکمه

استفاده کنيد.

متوجه شدم



محتویات این کاتالوگ متعلق به

 شرکت نبـوغ بهینـه گستـر می باشد.
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رطوبتی ، حـرارتی و صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتی

شروع
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درباره ما

خدمات

لیست مشتریان

تماس با ما

Nobuq Behine Gostar Co.
Executor, consultant and supplier of
thermal and acoustic insulation



Up  to  60%  Energy  Saving

It's easy for us
We save energy

شرکت نبوغ بهینه گســـــــــــــــــــــتر با تکیه بر کادر مجرب و سوابق 

مدیران خود در صـــنعت ســــاختمان و عایق کاری ،  این افتخار را 

دارد که فن آوری های جدید عایق کاری در دنیا را در ایران عرضــه 

نماید. این شــــرکت هم اکنون به عنوان یکی از تامین کننــدگان 

و مجریان برتر در زمینه مشـــــــــــــــاوره و اجرای عایق های حرارتی، 

برودتی، رطوبتی و صـــــوتی ، تهیه دســــــتگاه های مربوطه و تهیه 

مواد مصـــــرفی آنهـا می باشد. مدیران این شرکت با تخصـــــص و 

تجــربه خود توانســــتــه اند گام بلنــدی را در زمینـه بهینـه ســازی 

و صـــرفه جویی در راســـتای محقق شــــدن مبحث۱۹مقررات ملی 

ساختمان ( صرفه جویی در مصـــــــــرف انرژی) برداشته و مباحث 

فنی خود را در این راستا ترسیم نمایند . 



عایق حرارتی سلول بسته پلی یورتان (پاششی)

محصول مد نظرتان را  

انتخاب نمائیـــــد:

عایق های پلی یورتان لوله ای (پیش ساخته)

کپسول تزریق و پاشش پلی یورتان

پوشش های محافظتی پلی یوریا

رزین پلی یورتان تک جزئی

Nobuq Behine Gostar Co.
Executor, consultant and supplier of
thermal and acoustic insulation

عایق حرارتی سلول باز پلی یورتان (پاششی)

ساندویچ پنل سقفی و دیواری

عایق های االستومری



Close Cell Spray
Polyurethane Foam

عایق حرارتی سلول بسته پلی یورتان

( پاششی )

معــــرفی

مـــــــزايا

کاربــــرد



فوم پلی یورتان پاششــــــی سلول بســـــــته متشـــــــکل از دو نوع مایع 

ایزوســــیانات و پلی یول، دارای چگالی متوســــط اســــت که در تفنگ 

مخلوط سازی دستگاه مربوطه، تحت فشــــــــــار و حرارت با هم ادغام 

شــــــده و حجم آن پس ازچند ثانیه ســــــریعا به میزان ۲٠ تا ۳٠ برابر ً

افزایش می یابد و به شکل فوم فشـــــــرده، منســــــــجم و یکپارچه به 

ضخامت دلخواه (وابســـته به میزان ماده پلی یورتان پاشیده شده) 

در می آید. فوم پلی یورتان سلول بســـــــــــــــته دارای ضریب مقاومت 

حراراتی (R-value) باال بوده و ســبب کاهش نفوذ هوا و رطوبت می 

گردد که بدین منظور با کنترل نمودن مشــــــــــــــــــکالت نفوذ رطوبت، 

محیطی سالم تر را ایجاد می نماید. فوم سلول بســــــــــته در هرجایی 

ممکن است اعمال شود، بیرون، داخل یا روی زمین. فوم پاششــــــی 

پلی یورتان باعث ذخیره انرژی می شــود و هزینه های قبوض انرژی 

را کاهش میدهد.تحقیقات نشـان داده است که ۴٠% تلفات انرژی 

یک ســــازه به دلیل نفوذ هوا از دیوارها ، پنجره ها و درب میباشـــــد. 

سازه هایی که از فوم پاششـــــــــــــــــی پلی یورتان در آن استفاده شده 

نسبت به عایق های سنتی ۷٠% بهتر عمل می کند.

عایق حرارتی سلول بسته

 پلی یورتان (پاششی)

Close Cell Spray
Polyurethane Foam



Close Cell Spray
Polyurethane Foam

مــزایــا :

-  ســـــهولت کار و دســـــترســـــی به نقاط کور ســــــاختمان در شــــــرایط 

عمودی، افقی، قوسی، مورب و غیره

-  یکپارچگی عایق و در نتیجه باال بردن ضریب عایق حرارتی

-  پوشـــش کامل تمامی ســــطوح بدون درز و شــــکاف که در نتیجه از 

فرار حرارتی جلوگیری می کند

-  جلوگیری از اتالف انرژی مصــــــــــــــــــــــــرفی در ساختمان تا ۷٠% دربا 

مقایسه عایق های معمول

-  قابلیت افزایش حجم و انتخاب تراکم عایق در زمان نصــــــــــــب، بر 

اساس شرایط سطح مورد نظر

-   زمان نصب بسیار کوتاه 

-  مقاومت در برابر حرارت های غیر مستقیم 

-  قابلیت چسبندگی بسیار باال 

عایق حرارتی سلول بسته

 پلی یورتان (پاششی)



Close Cell Spray
Polyurethane Foam

 

کاربردهای پلی یورتان

- صنعت ساختمان ( به عنوان عایق حرارتی - رطوبتی )

- صنعت دام و طیور و کشاورزی ( مرغداری - پرورش قارچ و ...)

- صنایع حمل و نقل ( در هواپیما سازی - کشتی سازی - خودرو سازی و ...)

- صنایع برودتی ( به عنوان عایق در یخچال ها ی خانگی و صنعتی و ساندویچ پانل )

- صنایع نفت و گاز و پتروشیمی 
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عایق حرارتی سلول بسته

 پلی یورتان (پاششی)



Close Cell Spray
Polyurethane Foam

عایق حرارتی سلول باز پلی یورتان
(پاششی)

معــــرفی

مـــــــزايا

مقایسه با فوم سلول بسته



Open Cell Spray
Polyurethane Foam

عایق حرارتی سلول باز پلی یورتان
(پاششی)

انتقال صــــــوت از خارج یا داخل ســـــــاختمان ، از راه دیوار ها ، در ها ، 

پنجره ها و سقف ها صورت می گیرد.بدین منظـــور برای جلوگیری و 

کاهش سـر و صدای نا خواسته در هر فضــــــا از مصـــــالـح آکوسـتیکی 

برای جذب هر چه بیشتـر صــــدا استفاده می شود. مصالح متخلخل 

که برای عایق کاری حرارتی ساختمــــان  مصـــــرف میشــــــوند، معموال 

جاذب صوتی قوی نمی باشند. از این رو استفاده از عایق صوتی پلی 

یــورتان به عنوان یک عایق مخصــــــــــــــــوص برای جذب و جلوگیری از 

انتقال صوت توصیه می گردد.

در عایق فوم ســلول باز ســلول های فـوم دارای ســـوراخهایی در دیوار 

می بـاشند که اجازه اتصــــال و ارتباط باهـم را به آنها می دهد. فاصله 

های میـان سلول هــا با هوای اتمسـفر ، مانند یک اسفنـج ، پـر شـده 

اســــــت. فوم ســـــلول بـــاز با توجه به ماهیت متخلخل آن، ســـــد آب 

نیســت و مانــــع ورود بخـارآب (رطوبت) نمی شود. بدون حباب های 

گاز محبوس ، فــوم سلـــول باز  نیــازی به مســتحکم بودن ندارد و به 

همیـن خاطــــر چگالی کمتری نسبت به فوم های سلول بسته دارد.



Open Cell Spray
Polyurethane Foam

مــزایــا

-  عایق هوا و صدا

-  محیط زندگی سالمتر 

-� مان� ورود آلودگی �رات 

R-Value=3.5 per inch  -

-  پرکننده هر سوراخ و شکاف بدلیل افزایش حجم باال

-  صرفه جویی در قبوض آب و برق - بهره وری انرژی عالی

-  عملکرد عالی دمپ صدای

-  پایدار در طول زمان

-  مقرون به صرفه

-  تهویه و سد هوا 

-  کیفیت هوای باالی داخل ساختمان

- کپک  مقاوم در برابر رشد

عایق حرارتی سلول باز پلی یورتان
(پاششی)



Open Cell Spray
Polyurethane Foam

مقایسه فوم پاششی پلی یورتان سلول باز و سلول بسته

عایق حرارتی سلول باز پلی یورتان
(پاششی)

عایق پاششی و مانع هوا

Value-R

*

**

*

*

**

**

63/7

$$$

**

*

$

عایق حرارتی 
پلی یورتان پاششی

( سلول بسته )

عایق صوتی 
پلی یورتان پاششی

( سلول باز )

سد بخار

نفوذ پذیری بخار

تقویت سازه

دفع آب و جلوگیری از حمالت آب

قادر به سازگاری در تمام فصول

ناتوانی در حفاظت نما

عامل حجم گرفتن

مناسب برای 

دمپ صدا

هزینه

آب

مصرف داخلی مصرف داخلی و خارجی

آب - مواد شیمیایی



Sandwich Panel PVC
Polyurethane

ساندویچ پانل سقفی و دیواری

معــــرفی

مصارف

مشخصات فنی

مشخصات فنی فوم

ویژگی های



سـاندویچ پانل های این شـرکت دارای دو رو پوشــش فلـزی از جنس 

ورق گالوانیــــزه رنگی و یــا  آلوزینک رنگی به ضــــخامت ۵/٠ میلیمتر 

یاورق آلومینیوم رنگی به ضــــخامت ۷/٠ میلیمتـر و یا کاغذ کرافت و 

فویل آلومینیوم می باشـــد. ســـاندویچ پانل های ســـقفی با گامهــای 

برجســــــــــــتــه جهت پوشش سقف بوده که طراحی ویژه فرمینگ آن 

مناســــــــــب برای هدایت آب باران و همچنیـن برف می باشــــــــــد و از 

تحمــل بار بســــــــــیــــار باالیی برخوردار است.   طراحی ویژه ساندویچ 

پانل سقفـی در قســــــــــــــــمت فرمینگ و اورلپ به گونـــه ای است که 

بهتریـن و مطلوب ترین نوع آب بنــدی را ارائـه می کند. ســـــــــاندویچ 

پانل دیواری را می توان به عنوان پوشش جهت دیوار در سـولــه ها و 

کلیـه مکان های صــــــنعتی، ســـــــردخانه ها،ســـــــاختمان های  پیش 

ساخته و بســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیاری کاربردهای دیگر مـور د 

استفـاده قـــرار داد.  همچنین ساندویچ پانل دیواری را می تــوان 

به عنــوان دیوار جداکننـده و  پارتیشن نیز استفاده نمود.

 

Sandwich Panel PVC 
Polyurethane

ساندویچ پانل سقفی و دیواری



مصارف و کاربردهای ساندویچ پانل

پوشــش انواع ســوله ها با کاربری های گوناگون (کارخانجات ، ســـالن ها ،   

انبارها و...)

ساختمان های پیش سـاخته (اداری ، تجاری ، بیمارسـتان ، مدارس ، آشـپزخانه 

های صنعتی ، ویال و...)

 غذایی و کشاورزی و دارویی (مرغداری ها ، گاوداری ها ، اتاقهای تمیز و...)

برودتی (سردخانه های باالی صفر و زیر صفر)

سیاحتی (سالن های ورزشی ، نمایشگاه ها و...)

صنایع گوناگون (فرودگاه ها و نیروگاه ها و...)

مصارف داخلی (دیوار جداکننده ، سقف کاذب و...)

  -

-

-

-

-

-

-

108.5 cm

100 cm

14.58.5
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102 cm

94 cm

24 cm 7.7

4
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116 cm

112 cm
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100 cm
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Sandwich Panel PVC 
Polyurethane

ساندویچ پانل سقفی و دیواری



مشخصات فنی فوم پلی یورتان بکار رفته در ساندویچ پانل

فوم تزریقی B۲ از نوع سخت 

دانسیته ۴٠ کیلوگرم بر متر مکعب 

مقاوم در مقابل حالل های روان کننده، روغنهای معدنی ، اسیدها ، 

بازهای رقیق

عدم رشد باکتری ، قارچ و گیاه

B۲مقاوم در برابر حریق 

-

-

-

-

-

Roof Panel

Thickness
(mm)

40

50

60

80

100

K

Kcal

m2.h.c

Watt

m2.c
Kg/m2

W.of Panel

0.36 0.42 11.1

0.3 0.35 11.5

0.25 0.29 11.9

0.19 2.29 12.7

0.15 0.17 13.5

P=60 P=80 P=100 P=120

5L= 4.4 3.9 3.55

5.3L= 4.6 4.1 3.75

5.6L= 4.85 4.35 3.95

6.2L= 5.3 4.8 4.35

6.8L= 5.7 5.3 4.75

P=60 P=80

5L= 4.4 3.9 3.55

5.3L= 4.6 4.1 3.75

5.6L= 4.85 4.35 3.95

6.2L= 5.3 4.8 4.35

6.8L= 5.7 5.3 4.75

P=100 P=120

Wall Panel

Thickness
(mm)

40

50

60

80

100

Kcal

m2.h.c

0.4

0.32

0.27

0.21

0.17

Watt

m2.c

0.46

0.37

0.31

0.24

0.19

Kg/m2

10.1

10.5

10.9

11.7

12.5

K W.of Panel

3.4

3.9

4.4

5

5.65

P=60

L=

L=

L=

L=

L=

3.2

3.65

4.1

4.65

5.15

P=80

3 2.8

3.4 3.1

3.75 3.45

4.25 3.9

4.7 4.3

P=100 P=120

3.1

3.45

3.8

4.3

4.8

P=60

L=

L=

L=

L=

L=

2.9

3.2

3.55

4

4.45

P=80

2.7 2.5

2.95 2.75

3.3 3

3.7 3.35

4.1 3.75

P=100 P=120

Sandwich Panel PVC 
Polyurethane

ساندویچ پانل سقفی و دیواری



مشخصات فنی فوم ساندویچ پانل

 فوم تزریقیB۲ از نوع سخت 

دانسیته ۴٠ کیلوگرم بر متر مکعب 

مقاوم در مقابل حالل های روان کننده، روغن های معدنــــــــــــــــــــــــی ، 

اسیدها ، بازهای رقیق

عدم رشد باکتری ، قارچ و گیاه

B۲ مقاوم در برابر حریق

-

-

-

-

-

-

Sandwich Panel PVC 
Polyurethane

ساندویچ پانل سقفی و دیواری



Sandwich Panel PVC 
Polyurethane

ویژگی های ساندویچ پانل

-  عایق در برابر حرارت و برودت

-  عایق در برابر صوت

-  وزن سبک

-  مقاوم در برابر زلزله

-  بهداشتی و قابل شست و شو

-  سرعت و دقت در ساخت

-  سهولت در حمل و نقل

-  افزایش عمر مفید ساختمان و تاسیسات

-  دارای توجیه اقتصادی باال نسبت به مصالح قدیمی

-  قابلیت بازیافت مصالح و تقلیل مصالح مصرفی

-  عایق رطوبت

-  کاهش در مصرف انرژی

ساندویچ پانل سقفی و دیواری



Prefabricated Polyurethane

عایق های پلی یورتان لوله ای
 (پیش ساخته)

معــــرفی

مـــــــزايا

نمودار اتالف گرما



Prefabricated Polyurethane

عایق های پلی یورتان لوله ای
 (پیش ساخته)

عایق های لوله پیش ســـــاخته دســـــته ای از عایق هــــای پلی یورتـان 

می باشــد که به دو صـــورت قالبگیــــری شـــده و برش بلوک فوم پلی 

یورتان توسـط دسـتگاه CNC تولید می شــوند که به صــورت دو نیم 

لوله یا چهار ربع لوله یا کســـــری از لوله ساخته می شوند و عموما به 

وســـیله الیه محافظ آلومینیومی  و االســــتومـــری  و یا فایبــر گلس و 

رزیـن به صورت یکپارچه ، محافظت می گردند.



Prefabricated Polyurethane

مــزایــا  

-  ضد آب و بخار آب و مقاومت در برابر مواد شیمیایی قوی

-  سرعت اجرا و نصب بسیار باال و ساده

-  قیمت بسیار مناسب تر از انواع عایق با پارامتر های مشابه

-  متراکم ناپذیر و قابل بارگذاری لوله روی عایق بدون کفشک

CUI  عدم ایجاد پدیده خوردگی زیر عایق  -

-  ساخت اتصاالت ساده و سریع

-  کمترین ضخامت نسبت به بیشترین خاصیت عایق 

 

عایق های پلی یورتان لوله ای
 (پیش ساخته)



Prefabricated Polyurethane
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عایق های پلی یورتان لوله ای
 (پیش ساخته)



Low Pressure Polyurethane
Insulation & Sealant Kit

کپسول تزریق و پاشش پلی یورتان

معــــرفی

مـــــــزايا،کاربرد



کپســـــــــول تزریق پلی یورتان یک تکنولوژی برتر و اقتصـــــــــادی برای 

بهینه ســـــازی انرژی و دود بند کردن و هوابند کردن تمامی حفره ها 

که حتی قابل دسترس نیســــــــتند.این کپســـــــــول ها برای درز بند و 

هوابند کردن حفره ها بســــــــــــــــــیار کاربرد داشته و در اتالف حـرارتی 

نقش بســــزایی دارند. این کپســــول هـا قابلیت تزریق یا اسپــری دو 

نوع فوم پلی یورتان سلــــول بســــــــــــــــــــــتــه و سلول بـاز را دارند . این 

محصـــــــــول با بهره گیری از تکنولوژی بســـــــــیار باال برای اولین بار در 

ایــران تولید می شود.

هــر کیت دارای وزن تقریبـی ۳٠ کیلوگرم، حاوی یک کپســـــــــــــول ۱۵ 

کیلوگرمی پلی ال و یک کپســــــــــــــــــــول ۱۵ کیلوگرمی ایزوسیانات به 

همراه ۴ متر شلنگ، گان ( تفنگی ) مخصــــــــــــــــــــوص جهت تزریـق یا 

اسپری و ۱۲ عدد نازل مخصوص می باشد، که در کارتن بسـته بندی 

ِو ارائه می گردد.

NBGNBG

Low Pressure Polyurethane
Insulation & Sealant Kit

کپسول تزریق و پاشش پلی یورتان



Low Pressure Polyurethane
Insulation & Sealant Kit

کپسول تزریق و پاشش پلی یورتان

موارد کاربرد 

 

-  عایق کاری کلیه سطوح 

-  لکه گیری و درزگیری منافذ

-  عایق کاری نقاط غیر قابل دسترس

مــزایــا

-  قابلیت استفاده مجدد تنها با تعویض نازل

-  سادگی در اجراء بدون نیاز به آموزش خاص

-  سهولت در اجرای پروژه های کوچک

-  سهولت در حمل و نقل



Polyurea Protection Coating

پوشش های محافظتی پلی یورتا

معــــرفی

مـــــــزايا

کاربرد



Polyurea Protection Coating

پوشش های محافظتی پلی یورتا

محصـــــــول پلـــی یوریـــا به عنــوان بهترین عایــق، پوشش و کفپـوش 

حال حاضر دنیــا می باشد. محصـــــــــــــــــــــول دو جـزئی پلی یوریا دارای 

مقاومت کشــــــشــــــــی و پارگـی باال بوده و با ضریب سختی باالیی که 

دارد این محصــــــول را از سایرمحصـــوالت مشـــابه مانند اپوکســـــی و 

کفپوش هـای پلـی یورتــان متمایز میکند. این پوشــــــــــــــــــــــــــــش یک 

االستومر پاششـــی سریع اعمال شونده، به سرعت خشــــک شونده 

۱٠٠% جامـد، منعطـف و دوجزیی اســــــــــــــت و خودش به تنهایی یا با 

مواد پوشـش دیگر، آسـتـرها و عایــق ها و ســطـوح انعطاف پذیر روی 

بتن و دیگر ســطـــوح اعمال می شــود و یک نـوار مقــاوم به ضـــخامت 

دلخــواه تولید می کند. این ماده ممکن اســــــــــــــــــــت بتواند روی هــر 

ســـــــطحی و در هـر شــــــــرایطی اعمـال شــــــــود و بی اثر اســــــــت یعنی 

هیدرولیــز نمی شود زالل است و با مــواد دیگر مخلوط نیســـــت ولی 

منعطف اســـــت و قابل رنگ نیز می باشــــــد ، روی دمـا و رطـوبت غیر 

حساس است و کار را روی شرایط محیطی دشوار ، آسان می کند .



Polyurea Protection Coating

مــزایــا 

-  اجرا به صورت پاششی

    A STM دارای تاییدیه فنی و سالمت از انجمن سنجش مصـــــــــــــــالح  -

آمریکا 

-  قابل اعمال از دمای ۳٠- تا ۱۷٠+ درجه سانتیگراد

-  قابل کاربرد از دمای ۳٠- تا ۱۳۵+ درجه سانتیگراد

-  ضخامت در حدود ۲٠٠٠ میکرون

-  مقاومت باال در برابر UV آفتاب و مناســــــــــــــــــــــــــــب برای محیط های 

خارجی

-  دارای مقاومت بسیار باالی کششی فشاری و مکانیکی

-  مقاومت باال در برابر خوردگی و سایش

-  خشــــــــــــــــــک شدن فوری ، شما میتوانید بعد از ۲ دقیقه روی آن راه 

بروید 

-  خاصیت االستومری، انعطاف پذیری بسیار باال و ازدیاد طول

 تا ۴٠٠ برابر

-  مقاوم در برابر کلیه حالل ها ، اسید ها و محیط های قلیایی

-  چسبندگی عالی به سطح

بدون بود VOC وبدون بو   -

-  دارای تاییدیه آب شرب

پوشش های محافظتی پلی یورتا



Polyurea Protection Coating

پوشش های محافظتی پلی یورتا

زمینه های کاربردی

- کف پارکینک ها، سالن های ورزشی و دیوارهای طبقات منفی

ROOF GARDEN آببند کردن استخرها ، مخازن آب و -

- خطوط لوله مدفون در خاک یا روی زمین

- خطوط لوله مغروق در آب های شور یا تازه

- نیروگاه ها، تجهیزات پتروشیمی و پاالیشگاه ها

- تجهیزات سرد خانه ای 

- کفپوشهای صنعتی در فرودگاهها ، انبارها ، سالنهای تولید

- درزگیر، مسدود کننده

- پوشش پل، ریل و تونل و تانک

- دریچه ها و کانال های فاضالب و تصفیه فاضالب

- پارک های آبی، زمین های بازی و آب نما ها

- مخازن ذخیره سوخت

- عایق آب درجه پایین و باال

 

 



Polyurethane single 
component resin

رزین پلی یورتان تک جزئی

معــــرفی

موارد کاربردی

مزایا و محدودیت ها



Polyurethane single 
component resin

رزین پلی یورتان تک جزئی

درحا لحاضر بتـن، مه م ترین و پرمصـــــــر ف ترین مـــاده در ساز ههای 

مدرن و مهندسـی عمـــــران  به شــمــار م  یآید. اکثر ســـدها، تون ل ها، 

کانا لها، پ لهـا، پای لها، خطوط لوله، ســــــــــق  فها، جاد  هها،مخازن ، 

استخ رها ، سکـ وها ، ساختمـا  نها و... بتنـی هســــــــــــــتند. در شرایط 

کاربری، شــــــــــــرایط محیطی مختلف و یا تح تتاثیر با رهای تحمیلی، 

تن شهـای گوناگون به صــور مختلف به ســــــازه بتنی وارد م  یگردند. 

براســـــــــــاس طبیعت حمالت و فاکتو رهای موجود، عوامل مخرب بـه 

سه دستـه تـاثیـرات فیزیکی، شیمیایی و مکانیکی تقســـــــــــــــــــــــــــیم 

م  یشـــــــــــــــوند. تاثیرات شـــــــــــــــیمیایی و فیزیکی م  یتوانند منجر به 

آســـــی بهــایی گردند که از آن به نام خوردگی بتــن، یاد م  یشـــــــود و 

تاثیرات مکانیکی منجـــر به پدید ههایی چون فرســــــــــــــــــــــــــــــــــــودگی 

(Exhaustion)و پارگی یا گســـــیختگی (tear)  م  یگـردند که به نوبه 

خود نامطلوب و نیازمند ترمیـم هستند.



Polyurethane single 
component resin

رزین پلی یورتان تک جزئی

موارد کاربردی

-  توقف و آب بندی نشت های آب فعال از محل حفرات و 

ترکها در دیوارها ، مخازن ، پل ها،تونل ها و دیوارهای حائل 

-  آب بندی استخر ها و سازه های تصفیه و فاضالب

-  آببندی درزهای اجرای در سازه های بتنی 

-  آب بندی زیر زمین ها و کانالهای انتقال از داخل ( فشار منفی)



Polyurethane single 
component resin

رزین پلی یورتان تک جزئی

مزایا و محدودیت ها 

-  چسبنــدگی عــالــی بر روی کلیــــه سطــوح دارد. ( به خصوص 

سطــوحـی که با اندود هـــای از جنس اپوکسی پوشیده شده است )

-  به نازک کاری نیازی ندارد ، سطح بدون اتصالی را به وجود می 

آورد .

-  سریع تر از غشاهای نورد و تثبیت اجرا میشود .

-  این محصول مقاومت زیادی در برابر هوا و اشعهUV دارد .

-  رنگ سفیــد بیشتر انرژی خورشیدی را منعکس میکند و 

بنابراین دمــــای داخل ساختمان هــا را کاهش می دهد

-  مقاومت حرارتی زیادی دارد . 

( بیشترین دمای اجرایی  ۴٠C ، بیشترین دمای شوک

( ۲٠٠C  ( ضربه) 

-  در برابر سرما مقاومت میکند . ( خاصیت االستیسته خود را حتی در 

دمای  ۴٠C حفظ میکند )

-  عالوه بر مقاومت کششی ، در برابر افزایش طـــول و  برشـــی ( 

خاصیت ارتجـــــاعی ۶٠٠% ) وسایش مقاومت زیادی دارد .

-  مقـاومت شیمیـایی خوبی دارد

-  مـواد وقتی که کامل عمل آوری می شوند ،خاصیت سمی بودن 

از خود نشـان نمی دهنـد.( مناسب برای مخازن آب )

-  انتقــال بخـــار آب : CERMIPROOF PU یک نوع ماده تنفســی 

است ، هیچ رطوبتـــــی در زیر غشاء جمع نمی شود .



Elastomeric insulation

عایق های االستومری

معــــرفی

نمایش آیتم ها



Elastomeric insulation

عایق های االستومری

عایق های االســــــــــــــتومــری یکی از انواع عای قهــای حـرارتی و برودتی 

است که ساختاری سلول بســــــته دارند. این عایــق به دلیل قابلیت 

انعطاف پذیری باالیی که دارد برای عایق کاری سیســـــــــــــــــــــــت مهــای 

مختلف مورد اســـــــــتفــاده قرار میگیــرد. جنس این عایـق  از نیتریل 

فوم است و ضریب مقاومت آن در برابر حرارت و بخار آب بسیار باال 

م یباشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد. این نوع عایق بخار آب را به خـــود 

  جذب نم یکند و ضــــــــــــریب انتقال حرارتی آن پایین م یباشـــــــــــــد.
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گزینه مد نظرتان را انتخاب نمائیـــــد: 
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فوم های شانه تخم مرغی 

فوم االســـــتـــومری شــــــانه تخم مرغــی یک نوع فـوم و عایق صــــــوت 

سلـول بســـــــــــتـه است. با استفاده از این نوع عایق می توان انتقـال 

صـــــدا را کاهش داد. ســـــاختار شـــــانه تخم مرغی این فوم ، تا میزان 

بســـــیار خوبی از بازگشـــــت و نفوذ صدا  و انعکاس آن جلوگیری می 

نماید. عایق االســتـومری شـــانه تخـم مرغی در برابر گرما زیاد و آتش 

با ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرعت پایین می ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوزد .
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عایق لوله ای االستومری

بهتـــرین گـــزینه بـــرای عایق کاری لوله های حـــرارت و بــــرودت (مثل 

چیلـــر) می باشــد. این عایق در ســــرد ترین درجه ها از یخ زدگی لوله 

های آب ســــرد جلوگیری می کند و همچنین در لوله های انتقال آب 

گرم کاهش دما خیلی ناچیـز می باشـــــــــــــــــــــــــــــد.  عایق های لوله ای 

االستومری از پوسیدگی و زنگ زدن لوله های فلزی در مکان هایی با 

شرایط نمناک و شرجی جلوگیری می کنـد. عایق لوله ای االسـتومری 

در ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه نوع قابل ارائه می باشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد :

- عایق لوله ای روکش دارمسلح

- عایق لوله ای روکش آلومینیومی

- عایق لوله ای ساده
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عایق االستومری رولی

عایـق االســــــتومـــری رولـی در ســــــــه نوع زیــر قابل ارائه می باشـــــــد :

- عایق رولــــی روکش دارمسلح

- عایق رولــــی روکش آلومینیومی

- عایق رولــــی ساده

عایق االســتومری رولی برای کاربردهای صــنعتی و عمرانی که نیاز به 

اســتفــاده از مواد عایق دارند مناســـب و در عایقکاری تهویه مطبوع، 

تبــــــــــــــــــــــــــــــرید، گــــــــــــــــــــــــــــــرمایش ، مخازن و کانال های هــوا مورد

 اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتفاده قرار می گیرند.
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عایق اتصاالت پیش ساخته

 االستومری

این قطعات االستومری عالوه بر ایزوالسیون مناسب قادر هســـتند 

تا ۷٠درصد در زمـان نصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب و اجرا صرفه جویی نماینـد.

 نصـــــب آنها علمی و اصولی است و مثل دیگر عایق های االستومری 

در مقابل رطوبت و بخار آب ضـــــــــــــــــریب مقاومت باالیی دارند و می 

توانند در شرایـط متفاوت آب و هوایی عملکرد خوبی از خود نشـــــان 

دهند.این عایـق بر اســـــــــــــــــــاس اســـــــــــــــــــتاندارد ، در ســــــــــــــــــــایز و

قطرهای مختلف لوله و همچنین کلیه اتصــــاالت موجود ، به صورت 

پیش ســـــــــــــــــــــــــــــــاخته قابل عرضــــــــــــــــــــــــــــــــه می باشــــــــــــــــــــــــــــــــد.
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نوار درزگیر االستومری

نوارهای درزگیر االستومری به شکل خود چســـــب دار هســــــتند و از 

جنس عایق االستومری هسـتند.این نوع نوار های درزگیر به منظور 

اطمینان خاطر از نفوذ ناپذیری از گـرد و غبار و بخـارهای موجود آب و 

ضمنــــا مقـــاوم کردن  اتصــــــــاالت درزهـــای  عایق ها، برای جلوگیری 

ازهدر رفتن انرژی از طریق درزها به کار گرفتــه میشـــود. این نـوارهــا 

در حلقه های ۱۱ متــری و  با عرض ۳ ،۲ ، ۶ و ۱۱ ســـــــــــــانتیمتـری قابل 

تولیـد و عرضـه هســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتند.
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چسب عایق االستومری

چســـــــــــب االستومری از پلیمرهای الستیکی ، رزین های صنعـتـی و 

پایدار کننـده ها که در مخلوطی از حالل هـا ، حل می شــــــــــــــــــــــــــــــــود

 ساخته می گـردد. این چســب از استحکام حرارتی و رطوبتی بســـیار 

منـاســـب و عالی برخوردار اســـت در نتیجه برای به هم وصــــل کردن 

عایق های االستومری به همدیگر و چســــــــباندن به سطـوح مختلف 

مورد استفاده قـرار می گیرد.این چســـــــب هـا با فرمولهای ساختـاری 

ویژه به منظور چســــباندن و متصــــل نمودن عایق های االستومری و 

ســــــــــــــــــــــایر مواد پلیمری طراحی و ســـــــــــــــــــــــاخته می شـــــــــــــــــــــــود.
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