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پشم سنگ فويل دار | تفاوت آن با ساير مدل ها در چيست؟

ساختن سقف خانه  ،ديوارها و كف ساختمان بدون استفاده از عايق هاي حرارتي مناسب از كيفيت بناي ساخته شده مي كاهد .پشم سنگ فويل دار به عنوان يك عايق ﺻوتي و

حرارتي در بخش هاي مختلف به كار گرفته مي شود .در بخش ﺻنعتي نيز استفاده از عايق هاي حرارتي ،باعث افزايش بازدهي و كيفيت محصوﻻت مي شود.

در اين مقاله قصد داريم شما را با اين محصول موثر آشنا كنيم .اگر تا به اين لحظه نمي دانستيد پشم سنگ چيست و براي چه مواردي از آن استفاده مي شود به خواندن اين

مقاله ادامه دهيد .

ﺗﻔﺎوت ﭘﺸﻢ ﺳﻨﮓ ﻓﻮﯾﻞ دار ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﭘﺸﻢ ﺳﻨﮓ ﻫﺎ در ﭼﯿﺴﺖ؟
بدون استفاده از عايق هاي حرارتي ،سيستم هاي گرمايشي نمي توانند منزل شما را گرم نگه دارند و اگر از عايق هاي ﺻوتي نيز استفاده نكنيم ،ﺻداهاي آزاردهنده ي بيرون از

خانه نمي گذارند ذره اي احساس آرامش كنيد .عايق هاي ﺻوتي و حرارتي از پشم سنگ ساخته مي شوند .پشم سنگ انواع مختلفي دارد و يكي از مهمترين و پركاربرد ترين
انواع پشم سنگ ،پشم سنگ فويل دار است .سنگ بازالت به جامانده از گدازه هاي آتشفشاني با ذوب شدن در دماي  ١٤٥١درجه سانتي گراد و با اعمال تغييراتي تبديل به
اليافي به قطر  ٦الي  ٨ميكرون مي شود .مجموعه اي از اين الياف معدني در كنار يكديگر باعث تولد پشم سنگ مي شوند.

براي ساختن پشم سنگ فويل دار نياز به ورق آلومينيوم داريم .استفاده از روكش آلومينيوم در اين مدل از پشم سنگ باعث مي شود پشم سنگ فويل دار در مقابل رطوبت

بسيار مقاوم باشد .از ديگر ويژگي هاي اين محصول قابليت رسانايي است .اين ويژگي موجب جلوگيري از هدر رفت انرژي مي شود.

در ﺻورت استفاده از اين ماده محيط گرم همچنان گرم مي ماند و محيط سرد را هم سرد نگه مي دارد .با استفاده از اين محصول نگران آتش سوزي نباشيد .الياف به كار رفته در

پشم سنگ فويل دار غير احتراق هستند .پشم سنگ فويل دار در انواع مختلفي مانند پشم سنگ لحافي فويل دار ،پشم سنگ رولي فويل دار و پشم سنگ لحافي آلومينومي
براي مصارف مختلف توليد و به بازار عرضه مي شود.
ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﭘﺸﻢ ﺳﻨﮓ ﻓﻮﯾﻞ دار در ﮐﺸﻮر
كشورهاي ﺻنعتي بزرگترين طرفداران استفاده از پشم سنگ فويل دار هستند .به كارگيري از اين مدل از پشم سنگ ها در بخش هاي ﺻنعتي ،پاي ﺻنعتگران دنيا به بازار

خريد و فروش پشم سنگ فويل دار باز كرده است .در كشور ما از اين ماده بيشتر در بخش ساخت وساز و براي استفاده از آن در ادارت و ساختمان هاي مسكوني استفاده مي
شود.

خريدار پشم سنگ هميشه به دنبال خريد پشم سنگ مرغوب و با كيفيت است .در هنگام خريد و فروش پشم سنگ فويلدار بايد به روكش آلومينيوم دار آن دقت شود .بازار

تجاري اين محصول همچنين تمام فروشندگان و شركت هاي معتبر را بر آن داشته تا عﻼوه بر فروش پشم سنگ به خريداران آنها از مشاوره و راهنمايي از متخصصين خود بهره
مند سازند .گفتني است نصب عايق هاي ﺻوتي و حرارتي پشم سنگ نياز به تخصص دارد و بايد توسط افراد مجرب نصب گردد.
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ﻓﺮوش ﻋﻤﺪه ﭘﺸﻢ ﺳﻨﮓ در اﯾﺮان
پتروشيمي ،گازهاي شيميايي ،ديگهاي بخار ،اجاق ها و كوره خانه ها از جمله ﺻنايعي هستند كه از اين نوع پشم سنگ به ﺻورت عمده به عنوان عايق استفاده مي كنند.

ويژگي هاي فني اين محصول مانند چگالي ،طول و ضخامت بسياري از سازندگان سيستم هاي گرمايشي ،حرارتي و برودتي را به استفاده از اين نوع از پشم سنگ ترغيب مي
كند.

پشم سنگ فويل دار با طولي بين  ١٠٠٠الي ١٢٠٠سانتي متر ،ضخامتي بين  ٣الي  ١٠سانتي متر وچگالي ٥٠الي  ٥٠كيلوگرم بر متر مكعب براي فروش عمده در بازار ايران عرضه مي

شود .فروش عمده ي اين محصول در سراسر ايران انجام مي شود.

شركت هاي بسياري در كشور فروش عمده ي اين محصول را بر عهده دارند .اگر خريدار پشم سنگ فويل دار هستيد كافي است با كسب اطﻼعات ﻻزم درباره ي محصول مورد
نياز خود به سادگي كاﻻي مورد نيازتان را از شركت هاي فروش عمده ي پشم سنگ سفارش دهيد.

ﺻنعت ساخت وساز و ﺻنايعي با درجه حرارتي باﻻ از بيشترين خريداران اين عايق ﺻوتي و حرارتي هستند.
اﻧﻮاع دﯾﮕﺮ ﭘﺸﻢ ﺳﻨﮓ را ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﺪ
همانطور كه پيش از اين اشاره شد ،پشم سنگ انواع مختلفي دارد .و براي مصارف مختلفي از آن استفاده مي شود .در اين قسمت انواع ديگر پشم سنگ را به شما معرفي مي
كنيم:

پشم سنگ خام فله :نام ديگر اين مدل از پشم سنگ ايزوترم است .اين محصول عامل پيوندي ندارد و فضاهايي كه شكل هندسي منظمي ندارند با اين پشم سنگ پر مي شوند.
پشم سنگ تخته اي فشرده :اين مدل به فنوپانل نيز معروف است .فنوپانل در ضخامت ها و چگالي هاي متفاوت توليد مي شود .پرس هاي سنگين فشرده شده ،پشم سنگ
رزين دار را به فنوپانل تبديل مي كنند.

پشم سنگ لوله اي :از اين مدل در سيستم هاي گرمايشي ،برودتي و تهويه مطبوع در ﺻنايع مختلف استفاده مي شود.

پشم سنگ پتويي :ايزوپﻼنكت نام ديگر اين مدل از پشم سنگ است .ايزوپﻼنكت به عنوان يك پشم سنگ نسوز در برابر ارتعاشات شديد نيز مقاوم بوده و از الياف خام توليد
مي شود.

ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﭘﺸﻢ ﺳﻨﮓ
پشم سنگ در اكثر ﺻنايع كاربرد داشته و به عنوان عايق در بسياري از ابزارها به كار گرفته مي شوند .به عنوان مثال اگزوزهاي ﺻنعتي ،لنت هاي ترمز و ﺻفحه كﻼچ ،ايزوگام

هاي رطوبتي ،بتن هاي سبك  ،ديوار يخچال ونيز تنورهاي نانوايي مديون پشم سنگ خام فله هستند .از پشم سنگ پتويي نيز در ﺻنايع فوﻻد ،سيمان ،نفت و گاز استفاده مي
شود .در تونل هاي مترو ،استوديو هاي ﺻدابرداري ،ديوار سالن هاي كنفرانس و فرودگاه ها از فنوپانل استفاده مي شود.
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ﺑﺎزار ﺑﺰرگ ﺧﺮﯾﺪ ﭘﺸﻢ ﺳﻨﮓ ﻓﻮﯾﻞ دار در ﺗﻬﺮان
تهران و مراكز استان ها به عنوان قطب بازار خريد پشم سنگ فويل دار شناخته مي شود .عﻼوه بر اين نوع از پشم سنگ ،بازار خريد تهران در خريد و فروش انواع ديگر پشم

سنگ چون پشم سنگ فنوپانل ،پشم سنگ ايزوپايپ و ايزوبﻼنكت ،پشم سنگ فلوفلت و  ...بي رقيب است .قيمت پشم سنگ با توجه به شركت توليد كننده ي آن متفاوت
است .اما بازه ي قيمتي كه براي فروش اعﻼم مي شود تقريبا ثابت بوده و با يكديگر اختﻼف چنداني ندارد.

ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺮوش ﻋﺎﯾﻖ ھﺎی ﻧﺎﻧﻮﯾﯽ و ﭘﺸﻢ ﺳﻨﮓ آسام ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﺗﻮﻓﯿﻖ روز اﻓﺰون آرزوﻣﻨﺪ اﺳﺖ.
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