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POLYURETHANE 
INSULATION

عایق های حرارتی و صوتی

فوم پلی یورتان چیست؟
فوم پاششی پلی یورتان متشکل از دو جزء مایع به نام های دی ایزوسیانات و پلیول است.

پلیــول تحــت شــرایط دمایــی خــاص و فشــار متناســب در دســتگاه  ایزوســیانات و  دی 
ــش  ــر افزای ــن براب ــه چندی ــه ب ــدت 7-5 ثانی ــرف م ــش ظ ــس از پاش ــده و پ ــب ش ــور ترکی کت را

یافتــه و بــه شــکل فــوم در مــی آیــد.
ــاال بهتریــن و  ــی )R-value ( ب ــه دلیــل ضریــب مقاومــت حرارت ــان ب فــوم پاششــی پلــی یورت
اقتصادی تریــن عایــق ســاختمانی در ســطح جهانــی بــوده و بــا جلوگیــری 70 درصــدی از 

اتــاف انــرژی در ســاختمان بهتریــن عملکــرد را در مقایســه بــا ســایر عایق هــا دارد.
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مزایای فوم پاششی پلی یورتان

- بهترین و اقتصادی ترین عایق حرارت، برودت، صوت و رطوبت
- جلوگیری از اتاف انرژی در ساختمان تا بیش از 70 % در مقایسه با عایق های معمولی

- قابلیت چسبندگی باال به تمام سطوح به جز پاستیک
گرم و غلیظ کننده بجز اسید سولفوریک  - قابلیت شستشو حتی با مواد ضد عفونی 

- سرعت اجرای باال
گــراد بــدون ایجــاد تغییــر  گســتره 110 تــا 50- درجــه ســانتی  - مقاومــت دمایــی بســیار بــاال در 

در خــواص 
ــاختمان  ــور س ک ــاط  ــه نق ــی ب ــکاف و دسترس ــدون درز وش کلیــه ســطوح ب - پوشــش دادن 

ــف ــرایط مختل در ش
- عدم ایجاد حساسیت های پوستی و تنفسی

- عدم جذب آب و رطوبت
) B2خود خاموش شونده )مواد -

- بسیار سبک و دارای عمر مفید باالی 30 سال 
چ هــا بدلیــل ســلول بســته بــودن  کاهــش امــراض و عــدم نفــوذ حشــرات، میکروب هــا و قار  -

و نفــوذ ناپذیــری  

موارد مصرف

صنعت ساختمان ) به عنوان عایق حرارتی- صوتی- رطوبتی(
چ و....( کشاورزی )مرغداری- دامداری- پرورش قار صنعت دام و طیور و 

کشتی سازی- هواپیما سازی( صنایع حمل و نقل)خودروسازی- 
یخچــال دار،  نقلیــه  وســایل  کلیــه  جــدار  )عایق بنــدی  برودتــی  صنایــع 

پانــل ســاندویچ  و  ســردخانه ها 
گاز و پتروشیمی صنایع نفت و 



6

BUILDING
POLYURETHANE 
INSULATION

ساختمان

بــه  کــه نســبت  و پیدایــش مصالــح ســاختمانی جدیــد  تکنولــوژی  بــه همــراه پیشــرفت 
ضخامــت خــود از مصالــح قدیمــی، مقاومــت بیشــتری دارنــد، ضخامــت جــدار خارجــی 
ــال  ــه دنب ــت ب ــرده اس ک ــدا  ــش پی کاه ــل  ــه حداق ــقف ها ب ــا و س ــی دیواره ــاختمان ها یعن س
کمتــر  کاهــش، مقاومــت ســاختمان در برابــر مزاحمت هــای صوتــی و اتــاف انــرژی  ایــن 

شــده اســت.
گردیــده  ح  لــذا در ســال های اخیــر بحــث اســتفاده از انــواع عایق هــای حرارتــی و صوتــی مطــر
کــه نــه تنهــا باعــث صرفه جویــی در مصــرف انــرژی مــی شــود بلکــه آســایش حرارتــی و  اســت 
کنین را نیــز بهبــود می بخشــد از ایــن رو عایــق حرارتــی و صوتــی پلــی یورتــان بــه  صوتــی ســا
ســبب ســاختار ســلولی خــاص و انســجام و یکپارچگــی جایــگاه خاصــی را در امــر عایق بنــدی 

بــه خــود اختصــاص داده انــد.

فوم پلی یورتان پاششی سلول باز )عایق حرارتی - صوتی(
ــر افزایــش  ــا 50 براب ــی پاییــن ( پــس از پاشــش ت ــاز )چگال ــان پاششــی ســلول ب فــوم پلــی یورت
حجــم داشــته و بــه دلیــل ســاختار ســلولی خــاص آن، عــاوه بــر عایــق حرارتــی توانایــی 

کاهــش آلودگــی صوتــی نیــز دارا می باشــد. بســیاری در جــذب صــوت و 

فوم پلی یورتان پاششی سلول بسته )عایق حرارتی- رطوبتی(
فــوم پلییورتــان پاششــی ســلول بســته پــس از پاشــش تــا 30 برابــر افزایــش حجــم داشــته و بــه 

دلیــل ســاختار ســلولی بســته آن، رطوبــت ناچیــزی از خــود عبــور می دهــد.
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کاربرد ومزایا

کور ساختمان - سبک سازی و دسترسی به نقاط 
- جلوگیری از اتاف انرژی مصرفی در ساختمان تا 70 % 

در مقایسه با عایق های دیگر
- سرعت اجرای باال )روزانه 300 متر(

- پوشاندن سوراخ های نفوذ هوا و نشتی ها
کوچک کم و مقایس های  - قابل استفاده در مقادیر 

- چسبندگی به تمام سطوح بدون نیاز به چسب و پیچ 
و حرارت

- دارای خاصیت خود خاموش شوندگی
عایق بندی صوتی: سقف های طبقات، موتورخانه 
ساختمان ها، آسانسورها و لوله های داخل طبقات
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کشاورزی صنعت دام و طیور و 

صنعــت طیــور و مرغــداری یکــی از بزرگتریــن صنایــع در ســطح جهانــی اســت لــذا اولیــن 
کتــور در ایــن صنعــت، ســاختمان یــک  و عایق بنــدی صحیــح آن اســت.  و مهمتریــن فا
گــرم و در  کــه در زمســتان  عایق بنــدی یــک مرغــداری مــدرن بایــد بــه طریقــی انجــام شــود 
گذشــته بــه دلیــل پاییــن بــودن هزینــه  تابســتان خنــک باشــد. و لــی متاســفانه در ســال های 
انــرژی و مشــهود نبــودن آن در قیمــت تمــام شــده محصــول، تفــاوت چندانــی در فرآینــد 
تولیــد بــا مصــرف انرژی هــای متفــاوت دیــده نمی شــد . لــذا غالــب ســالن ها یــا بــدون عایــق 
ســاخته می شــوند یــا در آن از عایق هایــی نامطلــوب نظیــر پشــم شیشــه اســتفاده می شــود. 
کامــًا خشــک باشــند  کــه  کــه تنهــا در حالتــی  مهمتریــن نکتــه در مــورد عایق هــا ایــن اســت 
ــوند  ــوب ش ــه مرط ک ــی  ــد و در صورت ــان دهن ــت نش ــرارت مقاوم ــور ح ــر عب ــد در براب می توانن
بــه راحتــی حــرارت را منتقــل می کننــد. حــال اینکــه عایــق پشــم شیشــه در اولیــن شستشــو 
ــا بدلیــل تفــاوت دمایــی شــدید ناشــی از حــرارت هیتــر در داخــل  کــرده و ی جــذب رطوبــت 

ج از ســالن دچــار رطوبــت می شــود.  ســالن و ســرما و بــرف خــار

LIVESTOCK AND 
POULTRY
POLYURETHANE 
INSULATION



9

کاربرد ومزایا

تحــوالت شــگفت انگیــز فــوم پاششــی پلــی یورتــان در 
گی هــای زیــر: ســالن های مرغــداری بــه ســبب ویژ

- سرعت اجرای باال روزانه 1000 متر مربع با یک دستگاه
کور سالن ها - دسترسی به نقاط 

کننده - قابلیت شستشو حتی با مواد ضد عفونی 
کاهــش امراض هــا، نفــوذ ناپذیــری در مقابــل حشــرات   -

بدلیــل ســلول بســته بــودن
گوشتی - افزایش ضریب تولید در مرغداری های 

دوره  ابتــدای  میــر  و  مــرگ  درصــدی   42 کاهــش   -
دمایــی  اســترس  دلیــل  بــه  جوجه ریــزی 

گازوئیل  گاز و  کاهش 70 درصدی مصرف   -
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MUSHROOM PLANTING
POLYURETHANE 
INSULATION

چ پرورش قار

کــه حــرارت در ســطوح داخلــی  ــا مصالحــی ســاخته شــود  ــد ب چ بای ســالن های پــرورش قــار
کمتــر نشــود تــا منجــر بــه تشــکیل قطــرات آب در ســقف یــا بدنــه ســالن  آنهــا از نقطــه شــبنم 

نگــردد.
گرمــا و ســرمای بیــش از حــد انــدازه نیــاز بــه عایق بنــدی دارند.  ایــن ســالن ها بــرای مقابلــه بــا 
گرمــا در زمســتان و خنــک نگــه داشــتن در تابســتان هزینه هــای  عایق بنــدی بــا حفــظ 

کاهــش می دهــد. تنظیــم حــرارت بــه صــورت مصنوعــی را 
گســترده  کــه امــروزه بــه صــورت  امــا در بیــن عایق هــای موجــود، فــوم پاششــی پلــی یورتــان 
در صنایــع ســاختمان، پتروشــیمی، دام و طیــور و... مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد بــه دلیــل 

چ می باشــد: گی هــای زیــر مناســب ترین عایــق بــرای ســالن های پــرورش قــار ویژ
- باالترین ضریب مقاومت حرارتی)R value( در بین عایق ها

- عدم جذب آب و رطوبت
کور - سبک سازی سازه و سهولت دسترسی به نقاط 

- نفوذ ناپذیری حشرات و قابلیت شستشو و ضد عفونی
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کاربرد ومزایا

ــی)R value( در  ــت حرارت ــب مقاوم ــن ضری - باالتری
بیــن عایق هــا

- عدم جذب آب و رطوبت
بــه  دسترســی  ســهولت  و  ســازه  سبک ســازی   -

کــور نقــاط 
ناپذیــری حشــرات و قابلیــت شستشــو و  نفــوذ   -

ضــد عفونــی
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OIL, GAS AND 
PETROCHEMICAL
POLYURETHANE 
INSULATION

گاز و پتروشیمی نفت و 

تــا ســختی  از نرمــی ژالتیــن  تنــوع محصــوالت،  پلــی یورتــان و  فــرد  بــه  خــواص منحصــر 
می باشــد. پتروشــیمی  صنایــع  در  ن  آ  کاربــرد  گســتردگی  اصلــی  دلیــل  اســتخوان 

کاهــش بهــره حرارتــی، رطوبــت  گاز نیــز عواملــی نظیــر اتــاف انــرژی و  در صنایــع نفــت و 
ایجــاب می نمایــد. را  لوله هــا  ... ضــرورت عایق ســازی  و  زدگــی  یــخ  محیــط، 

کــه از مهمتریــن آنهــا  عایــق کاری مناســب لوله هــا نیــز متاثــر از عوامــل متعــددی اســت 
کــرد. می تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره 

) R-value ( یا ضریب مقاومت حرارتی )  K-value ( ضریب انتقال حرارت-
) emissivity  ( ضریب تابش سطح -

)U-value( ضریب در برابر بخار -

نحوه اجرا:

1. نصب اسپیسر و ورق کاری روی لوله
2. ایجاد سوراخ هایی با مته 10 الی 12 میلیمتری در فواصل مشخص

کننده 3. آغشته نمودن سطح ورق نهایی با یک الیه ی جدا 
4. عملیات تزریق
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دالیل کاربرد وسیع پلی یورتان برای عایق کاری لوله ها

1. نصب و راه اندازی ساده
2. پایین ترین ضریب جذب رطوبت

3. خواص عالی مکانیکی جهت جلوگیری از صدمات
700kg/m3 30 تاkg/m3  4. قابلیت تغییر دانسیته از

5. افزایش حجم مناسب و سریع برای پوشش دهی لوله های طویل
6. بهترین مقامت حرارتی و کمترین جابجایی گرما با توجه به نارسایی گرمایی پایین

ــر خوردگی هــای ناشــی از عوامــل محیطــی و همچنیــن طیــف  ــاال در براب 7. مقاومــت ب
وســیعی از مــواد شــیمیایی، اســیدها و بازهــا و حال هــا

کاری شــکل های پیچیــده،  بــرای عایــق  8. قابلیــت تزریــق و قالب گیــری، مناســب 
حجیــم و یــا دور از دســترس
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POLYUREA
INSULATION

عایق پلی یوریا

گرمسیری اندونزی قابل استفاده از تندرای یخی آالسکا تا جنگل های 

پوشــش پلــی یوریــا دو جزئــی، 100 % جامــد و انتخابــی فــوق العــاده بــا خــواص فیزیکــی 
می باشــد. فوق العــاده 

کنش دهــی ســریعش، بــا رطوبــت یــا ســطوح وارد  ایــن پوشــش اتوکاتالیســت بــه دلیــل وا
کنــش نشــده و بــر روی ســطوح ســرد یــا مرطــوب فلــزی، بتونــی، چوبی،فــوم پلــی یورتــان  وا

و.... قابــل اعمــال می باشــد.
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گی های خاص ویژ

- اجرا بصورت پاششی و دارای سطح صاف و براق
کشش باال تا 450 % - ازدیاد طول تحت 

- مقاومت شیمیایی و حرارتی
UV مقاومت باال در برابر اشعه -

- مقاومت عالی در برابر سایش، خورندگی، پارگی و ضربه
- ضخامت 1000 میکرون، بدون درز، یکپارچه و بدون ترک

کاتالیزور کنش پذیری سریع، بدون  - وا
›135 c+   20‹  تاC-   کاربرد در دمای - قابل 

 )ASTM( دارای تائید فنی و سامت از انجمن سنجش و مصالح ساختمانی آمریکا -

کاربردها

- نیروگاه ها، تجهیزات پتروشیمی، پاالیشگاه، سدها
ک و مغروق در آبهای شور وتازه - خطر لوله مدفون در خا

- آبند کردن استخرها و مخازن
کف پارکینگ ها و سالن های ورزشی  -

- تجهیزات سردخانه ای




