
 مه :دمق

ستفاده از این           شکالت عایق کاری رطوبتی را حل کرد. در چند دهه اخیر ا سیاری از م ساخته می توان ب شش های پیش  با پو

 پوشش ها در ایران بسیار رواج یافته است.

ساخته ، عایق با روکش آلومینیوم نیز تولید می کنند که حدود   صد   85برخی از کارخانه های تولید کننده عایق های پیش  در

 .  از نور و حرارت را نیز منعکس می کند

 حال به معرفی عایق های دارای استاندارد اجباری و سپس به معرفی عایق های بروز و متداول در بازار کار می پردازیم.

  ورق های قیری تقویت شده عایق رطوبتی سطوح–ورق های انعطاف پذیر عایق رطوبتی 

 ه کاربردنهدف و دام

 تعیین ویژگی های ورق های قیری تقویت شده عایق رطوبتی مورد استفاده در سطوح می باشد. نکاتهدف از جمع آوری این 

 این استاندارد موارد زیر را شامل می شود:

 ورق های قیری مورد استفاده در بام ،بام باغ ها و دیوار 

 ورق های قیری تک الیه و دو الیه 

 یرهای اکسیده ،االستیکی و پالستیکیورق های قیری تهیه شده از ق 

 

 انواع قیر :

ورقه های قیری تقویت شددده: الیه انعطاف پذیر قیری تولید شددده در کارخانه اسددت که با تکفیق یک یا چند بسددتر داخکی و  

 به شکل رول آماده مصرف عرضه می شود.خارجی 

شگاهی ، یا قیر روان        ستقیم از قیر پاالی ستفاده م سیده : ا ضور کاتالیزگر در معرض دمای باال و   قیر اک در برج که با ،یا بدون ح

 هوا دهی سخت شده است.

 قیر االستیکی : قیر پاالیشگاهی و یا قیر اکسیده که توسط افزودنی های ترموپالستیک و الستیک ها اصالح شده است.

پکی الفین یا کوپکیمرهای پکی الفین اصالح    قیر پالستیکی : قیر پاالیشگاهی و یا قیر اکسیده که توسط افزودنی های ترکیبات    

 شده است.

 

 طبقه بندی ورق های انعطاف پذیر عایق رطوبتی قیری:

 نوع زیر طبقه بندی می شوند : 3ورق های عایق رطوبتی بر اساس محل مصرف به 

 ویژه مناطق سردسیر 

  ویژه مناطق معتدل شامل نوعC  وH 

 ویژه مناطق گرمسیر 

                                                                               قیری بر اساس تعداد الیه مصرفی به عنوان بستر به دو نوع تک الیه و دو الیه طبقه بندی می شوند. ورق های عایق رطوبتی

 گی های ظاهری :ژوی



شدن و         سطح ،الیه الیه  سوراخ،چروک ، پارگی ،روغن در  شاهده مانند  غیر یکنواختی در باید عاری از هرگونه عیوب قابل م

شده باشد به طوری که در برش های مقطعی از         شباع  سطح و لبه  های آن باشد. تمامی قسمت های عایق باید از مذاب قیری ا

 سانتی متری هیچ گونه نشانی از غیر اشباع بودن یا حباب هوا مشاهده نشود. 50

 ی از موارد زیر پوشیده شود:وجه خارجی عایق )سطحی که با محیط در تماس است ( می تواند با یک

 میکرون نداشته باشد. 14با روکش آلومینیومی که ضخامتی کم تر از  -

 .آلومینیومی ) متاالیز( با طرح های تزیینی یا ساده –با روکش پکیمری  -

 با پودر معدنی ریز دانه و سنگدانه های رنگی  -

                                                                                    

شده روی عایق باید )  عر شد و الباقی عرض عایق از لبه برای هم   1±92ض روکش آلومینیوم و متاالیز چسباننده  سانتی متر با  )

 پوشانی باید عاری از هر نوع روکشی باشد.

به وسددیکه   وجه داخکی عایق ) وجهی که به سددطح کار می چسددبد( باید با فیکم پکی اتیکنی یا فیکم پکی پروپیکنی قابل  وب 

 حرارت مشعل پوشیده شود. پوشش وجه داخکی باید کل سطح را به طور یکنواخت بپوشاند.

 بسته بندی و نگه داری محصول نهایی :

( درجه  35تا  5نگه داری شددود. کا انبار باید صدداف و دمای آن بین )رول ها باید به صددورت عمودی در انبار سددرپوشددیده 

 سکسیوس باشد.

نگه داری شود باید از پالت استفاده گردد و روکش پکی اتیکنی رنگی روی آن کشیده شود اما نمی   ه محموله در فضای بازچچنان

 توان برای مدت بیش تر از یک هفته در فضای باز استفاده نمود.

 نشانه گذاری :

شود. ارائه اطالعات نوع          ضح با رنگ ثابت نوشته  صورت جداگانه و وا محصول ، نام یا   مشخصات زیر باید روی هر بر چسب به 

 عالمت تجاری واحد تولیدی بر روی نایککس رول الزامی و ارائه سایر اطالعات بر روی نایککس اختیاری است.

                                                                                                       

  توسط پکیمرها برای پی )مصطکح به ایزوگام(اصالح شدهویژگیهای عایق های طوبتی پیش ساخته با قیر 

 

 هدف و دامنه کاربرد :

تعیین ویژگیهای عایق رطوبتی پیش ساخته ای است که در آن از قیر اصالح شده با پکیمر ها به عنوان       ارائه این نکاتهدف از 

 ماده آغشته کننده استفاده شده است و در پی ساختمان بکار میرود.

 :نماد شناسی 

 می باشد.نماد گذاری این عایق بر اساس نوع پکیمر و الیی مورد استفاده در آن 

 پکیمر هایی که در ماده اشباع شده جهت اصالح و بهبود خواص قیری بکار میروند با دو نماد ککی زیر نشان داده می شوند.



 الا ( نماد )تی پی ای (به معنای ترموپالستیک االستومر می باشد.

 ( به معنای ترموپالستیکها می باشد. ب( ) تی پی

 ویژگیهای ظاهری :

وجه خارجی عایق رطوبتی باید به منظور جکوگیری از چسددبندگی در داخل رول از مواد ریز دانه معدنی م ل پودر تالک و یا                 

 میکا پوشیده شود.

 باشد. یبایست یکنواخت و عاری از هرگونه ترک خوردگی و چین و چروکمعایق رطوبتی وجه خارجی 

صورت        شود در  شیده  ستیکی و یا مواد ریز دانه معدنی م ل پودر تالک و یا میکا پو وجه داخکی عایق رطوبتی باید با فیکم پال

 استفاده از فیکم پالستیکی می بایست حداقل کل سطح زیرین توسط فیکم پالستیکی پوشیده شود.

 ن یکنواخت و سالم باشد.ویت و لبه های آرعایق رطوبتی باید بدون عیب و نقص قابل 

 وبتی باید از ماده آغشته کننده اشباع شده باشد.طر تمامی قسمت های الیی عایق

باشد. تعداد رولهای دو قطعه ها نباید از د شده باید به صورت رول بسته بندی شود.هر رول نباید بیش از دو قطعه    ولیت لمحصو 

 رولها تجاوز نماید.3%

ط را در بر گرفته و حداقل در دو ردیا یمح ½سانتی متر حداقل  5رولها باید محکم پیچیده شده باشند و نوار چسب به عرض 

 چسبانده شود.

صرف ،           نیزو ساخت ،حد تاریخ م صول ،تاریخ ، شامل نوع مح صات  شخ سب م و نام   عالمت عمودی نگهداریهر رول باید بر چ

 تولید کننده قید شود.

درجه سانتیگراد   35تا  5 گهداری شود و کا انبار باید صاف و دمای آن بینن مودیدر انبار سرپوشیده و به صورت عرولها باید 

 باشد.

 در فضای باز عایق رطوبتی باید به همراه روکش پالستیکی رنگی و روی پالت نگهاری شود.

جهت عایق بندی بام منازل است که به صورت   ایزوگام را که همه می شناسند محصولی بسیار رایج     :عایق رطوبتی ایزوگام

سیار راحت و تنها با اعمال حرارت به این رول ها، آن ها را به         صب آن ب شد. ن سب در بازار موجود می با رول های یک طرف چ

سال بوده که مقاومت باالیی هم در برابر آب و رطوبت دار       صوالت دارای عمر مفید ده  سبانند. این مح د. سطح مورد نظر می چ

 .انواع ایزوگام ها در انواع یک الیه یا دوالیه، در انواع فویل دار، پودری، سنگریزه ای و رنگی تولید و به بازار عرضه می شود

  فرآورده پشم معدنی–فرآورده های عایق کاری حرارتی برای ساختمان 

از آن به عنوان عایق حرارتی استفاده می کنند و بهترین پارچه های ضد آتش   ،یکی از شکل پذیرترین مصالح به شمار می رود  

                                                                                                                                                                                                                                                             را از این جنس می سازند.

 هدف و دامنه کاربرد 

تعیین الزامات فرآورده های پشددم معدنی کارخانه ای با روکش یا بدون روکش اسددت که در عایق کاری  نکات این  از ارائههدف 

 کرد. استفادهرا می توان به اشکال پتویی ، رولی و تخته ای  هاین فراورد حرارتی ساختمان استفاده می شوند.



 اصطالحات و تعاریا :

 پشم معدنی : عایق حرارتی دارای ماهیت و ظاهر پشم گونه است و از مذاب سنگ ، سرباره یا شیشه ساخته می شود.

پتویی/نواری : عایق حرارتی الیافی انعطاف پذیری است که به صورت رول یا تخت عرضه می شود که ممکن است روکش شده       

 ل شکل موجود باشد.وف شده باشد و از سایر اشکال آن تخته ای یا داجیا م

ضخامت کم تر از     سطحی تزئینی یا عمککردی با  سوج یا فویل     3روکش : الیه  ستیکی ،من میکی متر،مانند کاغذ ،الیه نازک پال

 فکزی است که به عنوان الیه عایق حرارتی جداگانه برای افزودن به مقاومت حرارتی فرآورده در نظر گرفته نمی شود.

 ری و بسته بندی برچسب گذاو نشانه گذاری 

 1396تجدید نظر دوم سال  -8116 استاندارد مکی ایرانشماره ارجاع به ا -

 نام فرآورده ،یا سایر خصوصیات معرف کاال -

 نام یا عالمت تجاری تولید کننده و هم چنین نشانی واحد تولیدی -

 نوبت کاری یا زمان تولید یا کد ردیابی -

 کالس واکنش در برابر آتش   -

 )𝑅𝐷اظهار شده )مقاومت حرارتی  -

 𝜆𝐷 )ضریب هدایت حرارتی اظهار شده)  -

 )𝑑𝑁ضخامت اسمی ) -

 :آشنایی با عایق های متداول در ایران

توجه به اینکه قیر هنگامی که در راه سددازی یا باقیر :  -1

سد، محفوظ          صرف می ر شت بام ها به م سیون پ در ایزوال

مل جوی قرار می گیرد                    تاثیر عوا حت    نبوده و همواره ت

ستفاده      سب با آب و هوای منطقه ا بنابراین باید از قیر متنا

کرد. این نکته در کشددور ما که دارای اقکیم های متفاوت می  

باشددد بسددیار حائز اهمیت اسددت. به عنوان م ال قیری که در درجه حرارت های پایین نرم و روان می گردد، قابل               

شور نخواهد بود و       سیری جنوب ک ستفاده در مناطق گرم سانتی گراد دچار  ا یا قیری که در دمای منفی پنج درجه 

                                                                                                                                                                                                                                     .    ترک خوردگی می شود را نمی توان در مناطق سردسیری به کار برد

برای سدداخت قطران به   :عایق رطوبتی قطران -2

زغال سددنگ گرما می دهند تا گاز از آن خارج شددود و  

کک به جا ماند. سپس گاز برخاسته را سرد می کنند تا    

عرق کند و قطره قطره بچکد. به ماده حاصددکه قطران        

گفته می شود. قطران هم مانند قیر دانه های سنگی را   

ساختن رویه ه    سباند از این رو برای  سد. از      به یکدیگر می چ صرف می ر سیاه و نیز در عایق کاری رطوبتی به م ای 

شوند لذا باید          ست که در آب حل می  سیدی ا ست چرب هم قطران می گیرند. قطران دارای مواد ا شی سنگ  چوب و 



شده و وارد       سازی دقت الزم به عمل آید. زیرا هنگام بارندگی مقداری از قطران در آب حل  ستفاده از آن در راه  در ا

                                                                                                                                                                                                                                                    . ها و فضای سبز کنار راه ها می شود و گیاهان را آلوده می سازدجوی 

سترها(  پرایمرها : -3 سته ای از محصوالت تولیدی بر   پرایمرها )آ د

پایه انواع قیرها، رزین ها، افزودنی ها و حالل های مختکا می باشددند 

سپری بر روی      ستفاده از قکم رنگ، غکتک و یا ا که به حالت مایع و با ا

                                                                                                                                                           کنند.سطح اعمال شده و پوششی ضد رطوبت و ضد زنگ ایجاد می

جهت عایق کاری رطوبتی سددطح بتنی،     که  ز انواع مختکا پرایمرها  ا

شامیدنی و            ستون ها، تیرهای چوبی، تانک های  خیره آب، لوله های فکزی آب آ صفحه  ساختمان،  سککت فکزی  ا

ضالب و لوله های گاز و نفت ا  شش زیرین الیه عایق رطوبتی پیش    فا ستفاده می کنند. پرایمرها همچنین به عنوان پو

                                                                                                                                                                                                                                 .   ساخته بام جهت ایجاد چسبندگی بهتر به کار می روند

ها         -4 ند ها و درزب یک  این گروه از :ماسددت

صوالت تولیدی عمدتا به منظور پر کردن و آب بند   مح

نمودن درزها ، منافذ و ترک ها، روی سددطوح مختکا      

 اسددتفاده مورد …مانند بتن ، فکز، آسددفالت، چوب و 

ند  می قرار فاده  با  محصددوالت این. گیر  مواد از اسددت

 ها،  رزین پکیمرها،  ها،  حالل قیرها،  انواع نظیر مختکفی

نده،  مواد و ویژه های  افزودنی ید  پرکن   طریق به  و تول

گرم اجرا می شوند. از جمکه ویژگی های ماستیک ها و درزبندها می توان به رطوبت ناپذیری، انعطاف پذیری،     یا سرد 

سبندگی، مقاومت در  شک        چ شاره کرد. عالوه بر این چون درزبندها پس از خ شیمیایی ا برابر عوامل جوی و مواد 

ساختمان را نیز تحمل          سبی اجزا  ضربه، تغییرات دما و حرکات ن شار،  شدن حالت الستیکی پیدا می کنند، هرگونه ف

                                                                                                                                                                                                                                                                . می کنند. انواع ماستیک ها و درزبندها با توجه به شرکت سازنده آن ها متفاوت است

شود و جهت پر کردن     :  سیییهرها -5 سیکر در واقع جزء رنگ ها محسوب می 

فذ و خکل و     نا جاد           م کار می رود و سددبب ای به  هایی  بل از رنگ ن فرج چوب ق

استحکام و سختی بیشتر رنگ های نهایی می شود. عالوه بر این سیکر خاصیت        

ستقیم       ستقیم یا زیر نور م ضد رطوبتی نیز دارد ولی نباید در مجاورت حرارت م

خورشددید قرار گیرد چون طبکه می کند. کیکر نیز مانند سددیکر جزء رنگ های         

ست و به عنوان       شف  شدن براق ا شک  ست با این تفاوت که کیکر پس از خ اف ا

 .رنگ رویه نهایی به کار می رود



این دسته  :عایق های رطوبتی ساخته شده بر پایه سیمان-6

شوند و به        ساخته می  سیمان  صوالت دو جزئی بوده و بر پایه  از مح

ح صددورت پودر مخکوب با آب تولید شددده و به راحتی بر روی سددطو 

ستند  اجرا قابل …بتنی، آجری و  صوالت پس   ای که جا آن از. ه ن مح

ضربات        ستیکی پیدا می کنند، در نتیجه  صیت اال شدن خا از خشک 

وارده، فشارهای جانبی و تغییرات دما هیچ تاثیری روی آن ها نداشته 

و باعث شکسته شدن یا ترک برداشتن آن ها نمی گردند. همچنین به  

محصوالت بر پایه سیمان هستند، عاری از مواد سمی بوده و می توان از آن ها در داخل مخازن آب      سبب این که این  

                              .آشامیدنی نیز استفاده کرد

امروزه با توجه به گسترش شرکت ها و کارخانه های سازنده، عایق های رطوبتی بسیاری با  :عایق های رطوبتی نوین-7

سدداخته شددده اند که هرکدام ویژگی و کاربرد خاصددی دارند. در این نوشددتار به برخی از این عایق ها اشدداره  نام های مختکا 

                                                                                             .                                                                                                                                                                                         مختصری خواهد شد

این محصددول الیه ای مسددتحکم از نوعی قیر  ایزوشددینگل:

سیکه یک الیه       ست که به و شده با پکیمرهای مرغوب ا صالح  ا

شینگل پوشش         ست. ایزو شو تقویت گردیده ا ستر یا تی پکی ا

شیب دار با زاویه بیش از      سقا های  سبی برای  درجه   15منا

، بارگذاری اندک بر سددازه سددقا، عمر  اسددت. نصددب آسددان

 .طوالنی، تنوع در طرح و رنگ و جکوه زیبا از مزایای این عایق محسوب می شود

این عایق به صورت سرد و    ایزوفککس:

یایی از  امایع اجرا شددده و دارای مز  

جمکه: ایجاد پوشددش یکپارچه و بدون      

شعه ماوراء بنفش،    درز، مقاوم در برابر ا

صیت عایق     وزن کم در واحد  سطح، خا

 .حرارتی و قابل اجرا در سطوح غیر هندسی می باشد

پوشش عایق بر پایه آب و متشکل از رزین ها و پوشش دهنده های با ثبات می باشد که پس از اجرا ضمن محافظت        نماسیل: 

سطح ایجاد می کند. این      شوره زدن آن، عایق رطوبتی کامل برای  سطح زیر کار و ممانعت از  صول در رنگ های مختکا   از  مح

 .جهت نمای خارجی و داخکی ساختمان، سقا های شیب دار و استخرها و بر روی ککیه سطوح با هر جنسی قابل اجراست

 



 

 

سیل:  ستومتری که بر پایه آب و یا حالل    واتر ترکیبی اال

قابل عرضدده بوده و به عنوان عایق رطوبتی و پوشددش      

و مخازن فکزی  محافظ روی سطوح کاشی، سرامیک، بتن   

آب بندی نمای ساختمان ها و جکوگیری از نفو  آالینده   ،

های محیطی و عدم نیاز به نما شددویی، ایزوالسددیون دیوارهای باران گیر و جکوگیری از نفو  باران و نم و رطوبت به            

داخل دیوارها، محافظت از نما و سطوح آجری و سنگی در برابر نفو  آب باران، حذف شوره زدگی سطوح، محافظت از 

 ککیه سطوح بتنی سازه ها در برابر نفو  نم و رطوبت آالینده های محیطی

 :عایق های رطوبتی پهیمری-1-7

ستخر ها و         شت بام، ا شتر در اب بندی پ ست و بی سرد ا عایق رطوبتی 

جهت عایق کردن اتصدداالت و نیز به صددورت ورقه برای   مخازن آب ، 

سطوح  سنگی    عایق کردن  ستفاده می کنند.   سیمانی،بتنی ،گچی و ا

مواد پکیمری هم خاصیت عایق حرارتی و هم عایق رطوبتی را دارا می   

، اکریکیک،  نباشند. از انواع این عایق ها می توان به عایق های بوتیکی 

سی، عایق های ابری و      ستر نبافته، اپوک سیکیکون، پکی ا پکی یورتان، 

، پکی اتیکن یا پکی یورتان هستند که یک یا دو    pvc جنس زا شونده  فشرده  نوارهای ابری، های عایق. کرد اشاره  …

طرف آن ها نوار چسب کشیده می شود. از این عایق ها جهت پر کردن درزهای انبساب، درز در و پنجره ها و دریچه      

                                                                                                                                                                                                                                  .ها استفاده می کنند

 : عایق رطوبتی آرت فهکس -2-7

شد، آب و رطوبت را جذب نمی کند       سبک و کم حجم می با این نوع عایق 

در  ضمن آنکه از انعطاف پذیری باالیی برخوردار بوده و امکان استفاده از آن 

انواع مکان های مختکا سدداختمان وجود دارد. عایق آرت فککس همچنین      

وزن نهایی سددازه افزایش نمی دهند که این عامل خود موجب افزایش تاب        

آوری و مقاومت ساختمان خواهد شد. عالوه بر آن نصب و اجرای آن با زمان 

                                                                                         .                                و قیمت کم تر از ایزوگام صورت می پذیرد

 :عایق رطوبتی رنگ نانو-3-7



ستفاده از ابزار           شد. این رنگ ها به راحتی با ا ساس نانو  رات می با شده بر ا ساخته  صورت رنگ هایی  این عایق به 

به درون سدداختمان             یادی از نفو  آب و رطوبت  به میزان ز بل اجرا بر روی سددطوح بوده و  قا رنگ آمیزی معمولی 

ت دمایی آب و هوا مقاوم و اجرای آن با سهولت انجام  جکوگیری می کند. این نوع عایق در برابر نور خورشید و تغییرا 

                                                                                                                             .  می شود

 :ایق رطوبتی ایزوپلع -4-7

سبندگی باالیی         ست. چ شده بر پایه آب ا ساخته  عایق ایزوپل عایق پکیمری 

میان  رات این محصول وجود دارد که باعث شده بسیار مقاومت باالیی در برابر    

سهولت انجام می گیرد و پس       شد. اجرای آن نیز به  شته با نفو  رطوبت و آب دا

ست و یکنواخت را ایجاد می کند.   سطحی کامال یکد صول می    از اجرا  از این مح

                                                                        .                                                                                                                                                              ستفاده کنیداتوانید در عایق بندی دیوار و پشت بام 

  -XPS5-7 رطوبتی: فوم عایق

سکول          ساختار  سترود بوده و  ستایرن اک شده از پکی ا ساخته  این نوع فوم 

سطح،         شاری یکنواخت در تمامی  سبک، مقاومت ف سته دارد. دارای وزن  ب

یکنواختی در چگالی این عایق است ضمن آن که استحکام و مقاومت بسیار 

دارد. از همین رو محصول  باال در برابر تغییرات آب و هوایی و در دماهای کم 

مناسبی برای استفاده در عایق بندی دیوارهای دو جداره، دیوار فونداسیون، 

در سددقا های تیرچه بکوک، کامپوزیت، عایق کاری کا، سددردخانه ها،             

ساخت ساندویچ پانل و مواردی از این دست می باشد. یکی دیگر از مزایای آن حساسیت زا نبودن عایق های ایکس        

 .است. استفاده از این محصول دغدغه بروز مشکالت تنفسی و حساسیت های پوستی را برطرف کرده استپی اس 

  :عایق رطوبتی االستومری -6-7

صیت ارتجاعی می      ستومری نوعی عایق انعطاف پذیر با خا اال

به گونه ای که اسددتفاده از آن را در انواع مکان های           باشددد 

ست. این    ساختمان ممکن کرده ا ساختار   مختکا  عایق دارای 

سکول بسته بوده که مقاومت بسیار باالیی در برابر رطوبت، دما    

و حرارت داشته از همین رو به عنوان عایق رطوبتی ، حرارتی و صوتی هم استفاده می شود. از دیگر مزایای آن عدم      

ست.. این      سبک آن ا شد قارچ ها، قابکیت رنگ آمیزی و وزن  صارف      خوردگی، مقاومت در برابر ر صول اغکب م مح

                                                                                                                        .صنعتی برای ساخت انواع چیکر، بویکر، تاسیسات، مخازن در پاالیشگاه ها و صنایع خودروسازی دارد

                                                                                                           



 نکات اجرایی در عایق کاری رطوبتی

شت بام نکاتی باید مد نظر قرار گیرند که در ادامه به برخی از آن       صوص پ ساختمان به خ جهت عایق کاری بخش های مختکا 

 .ها اشاره خواهد شد

 سطح مورد نظر باید عاری از هرگونه گرد و خاک، رطوبت و چربی باشد. 

  بتن ریزی در قسمت های مختکا ساختمان می توان مواد عایق رطوبتی ویژه ای را به صورت پودر یا مایع به بتن اضافه      هنگام

 .کرد و بدین ترتیب بتن را در برابر آب و رطوبت مقاوم کرد

    یه عایق رطوبتی مناسب  در بام های سبز معموال کا بام را در محل باغچه ها، با ورق مسی یا گالوانیزه با شیب کافی و نیز دو ال

 .می پوشانند

   در عایق کاری رطوبتی بام متداول اسددت که قیری که در بام سدداختمان به عنوان ایزوالسددیون رطوبتی اسددتفاده می گردد به

شت بام که ماده ای با خکل و فرج حدود            سفالت پ شود. آ شانیده می  سفالت و یا فرش موزائیک پو سیکه آ ست     5و صد ا در

صیت عایق ندا  شید   رد بککه محافظ در مقابل خا شعه خور سفالت، جهت عدم جذب     ا شدن رنگ آ ست. برای روش  روی عایق ا

 .حرارت بهتر است پودر سنگ سفید، رنگ پالستیک رزین دار سفید یا رنگ آلومینیومی روی آن اجرا کرد

 ان صددورت گیرد، باید از کم بودن اجرای عایق بام باید در فصددول خشددک سددال انجام پذیرد. چنانچه این کار در مناطق پر بار

صورت پس از اجرای عایق رطوبتی آب در زیر الیه     صل کرد. در غیر این  میزان رطوبت داخل بتن یا پرلیت روی بام اطمینان حا

 .عایق تبخیر شده و چون مفری برای خروج ندارد باعث جدا شدن الیه عایق از سطح بام و ایجاد برآمدگی می شود

  شروع به کار باید در این کنج ها با مالت        درجه 90کنج های شند. بنابراین قبل از  ضعفی برای عایق های رطوبتی می با نقطه 

 .پخی ایجاد کرد

     ساعت آب می اندازند تا    24پس از اتمام کار نوبت به مرحکه آزمایش می رسد. ناودانی ها بسته می شوند و بر روی بام به مدت

 .از عدم نشت آب اطمینان حاصل شود

  

 

 

 

 

 

 

 

 


