
 

 nanoisocoverمعرفی عایق های رطوبتی حرارتی 

این نانو عایقها برای عایق کاری انواع سطوح ساختمانی و صنعتی، مقاوم سازی و ضد پوسیدگی نمودن 

( و گرما و سرما )  %011آنها و در نتیجه افزایش عمر مفید سازه ها به کار می روند و از نفوذ رطوبت ) 

نمایند و از آنها میتوان به عنوان عاایقی کاماک کاه دارای ضایامتی کا       ( جلوگیری می  %01بیش از 

 . )چنااد صااد می(اارون(، اسااتا(ام ب اایار باااف و چ اایندگی فااراوان ماای با ااند نااام باارد        

 این نانو عایقها را بر روی هر نوع سطای می توان اجرا نمود از جمله : سطح بام ها و سقف ساازه هاا،  

)بیمارستانها ، تصافیه خاناه هاا، تاسی اات      سی ات و میازن صنعتیاستیرها ، نماهای ساختمانی، تا

 ...( و پافیشگاهها

 درجه سانتیگراد( +021تا  -01)دارای مقاومت حرارتی از دمای 

از دیگر ویژگیهای آنها دا تن مقاومت باف در برابر ر د باکتری ، کپک و قارچ ، مقاومت ب یار بااف در  

، قابلیت تنفس ) انیا ته نشدن رطوبت در پشت عایق ( و ویژگای   (uv) شبرابر نفوذ پرتوهای فرابنف

 . هماهنااااان باااااودن باااااا ماااااای  زی ااااات و سااااا متی ان اااااان مااااای با اااااد 

 
 energy) همچنین با توجه به آزمایشهای انجام  ده برای مااسیه میزان کاهش هادر رفات انار ی   

savingاز هادر رفاتن انار ی جلاوگیری      %01 ( از سطوح عایق  ده ، با کاربرد آنها می توان بیش از

 نمود. ) کاهش هزینه های مصرف انر ی(

بیش اصلی این عایقها ترکییی از چندین نانو سیلی(اسول می با د ، این ماده طوری طراحی و ساخته 

 ده است که با تش(یک واحدهایی با پرزهای فراوان و چگالی پایین و مایوس کردن هوا در ابعاد ناانو  

انتقال حرارت هوا نزدیک به صفر می با اد( افازون بار جلاوگیری از نفاوذ رطوبات از        متری ) ضریب

انتقال حرارت نیز جلوگیری می نماید. )که الیته خود این ماده نیز ضریب هدایت حرارتی ب یار پایینی 

 (W/mK 0.017 دارد.



 

 
عایقی ضد رطوبت ، حارارت ،  بیش دیگر این نانو عایقها را رزینی پلیمری تش(یک داده که در مجموع 

پوسیدگی و خوردگی و با چ یندگی ب یار باف را بوجود می آورند که ی(ی از هادفهای نهاایی دنیاای    

 صنعت و ساختمان می با د.

)که الیته از نظر هزینه نیز قابک رقابت با عایقهای سنتی و مرسوم مییا د با توجه به این(اه ساطاای   

 وان بااااااااه دساااااااات آورد.(رنگاااااااای و طراحاااااااای  ااااااااده را نیااااااااز میتاااااااا  

 معرفیییییییی عیییییییایق هیییییییای  ییییییی ا    یییییییو     ییییییی       

عایق  فاف و نفوذ کننده نانو بر اساس کوپلیمر آکریلیک پایه آب که با نانو سرامی(ها همگان گردیاده   

فرآوری  ده است و به  (ک سرد اجرا می گردد، تک جزیی باوده و باه عناوان عاایق رطاوبتی نفاوذ       

انواع سطوح ساختمانی دارد و کام  مقاوم به آب و رطوبت مای   بر روی کننده دارای کاربردی جامع

 می با د.

 

 های   و ی بام فوای  و م افع در مقایسه با پو ش

 جاویی کناد.  در مصارف انار ی صارفه    %01تواند تا می nanoisocoverجویی در مصرف انر ی: صرفه

پاا  قاباک اجارا    و، غلطاک و رنان  مبه وسیله قل  nanoisocoverآمیزی: جویی در هنگام رننصرفه

یابد زیرا یک دست رنن می آمیزی نیز کاهشهای تیصصی ندارد. زمان رننبا د و نیازی به دستگاهمی

  ااود.آمیاازی مجاادد آماااده ماای   ااود و باارای رناان  در ماادت دو تااا سااه ساااعت خشااک ماای    

 kg/m2 73/0دارای خصوصیات فزم گرمایی است ولی جرمی معاادل   nanoisocoverسیک وزنی: 

تر است، برای مناطقی که تامک باار  بندی سنتی ب یار سیکهای عایقدارد. بدلیک این(ه ن یت به رو 

 هااای نااازي ب اایار مناسااب ه ااتند.   وزن یااا پانااک هااای ساایک ساانگین را ندارنااد ماننااد سااقف  

دارد. طاول  های دمایی وسایعی را  قابلیت تطییق با دامنه nanoisocoverپذیری عالی: قابلیت انعطاف

پذیری این ماصول را برای سطوحی که در اثار گرماایش یاا سارمایش و انقیاا ،      عمر و قابلیت انعطاف

ساازد. چراکاه ایان    دهند ب یار مناسب مای انی اط و یا جابجایی نا ی از آن خ   ده یا تغییر م(ان می

 اول بازگردد بدون آن(ه   صورتماصول این قابلیت را دارد که همراه با سطح طویک یا خ   ده و یا به

 
 



تري بیورد یا مچاله  ود. بنابراین این اطمینان وجود دارد که سطح همواره دارای پو اش و ماافظات   

 باقی میماند.  

قابلیت ماافظت در مقابک ا عه فارابنفش خور اید را دارد کاه     nanoisocoverمانع ا عه فرابنفش: 

 آورد. های فرابنفش مضر را به داخک مای  م (ونی و اداری فراه  میورود کمتر ا عه

 

  nanoisocoverاطالعات محصول ر گ عایق بام و  مای 

ترکییات آلی فرار کننده ای ت که : رنن بام افستیک مانند عایقnanoisocoverکننده بام رنن عایق

(VOC آن ک  بوده و )با د. این ماصول باه نااوی سااخته  اده     آکریلیک و افستومتریک می %011

ای ناامريی  است که عایق موثری برای بام و دیوارهای خارجی با د. پس از اجرا بعنوان مانع تابش کننده

و گرمایشی، مانع رطاوبتی و ماانع   گرمای تابشی را بازمیتاباند و باعث راحتی، کاهش نیازهای سرمایشی 

 انع(اس صدا در مای  است.

 

 توصيف محصول 

، افساتومتریک، فساتی(ی و   Energy Starدارای تايیدیاه   nanoisocoverکنناده باام   رنان عاایق  

تواند ورود گرما را به داخک سااختمان تاا   پایین است. ثابت  ده که این ماصول می VOCآکریلیک و با 

کاهش دهد. این رنن بام بازتاب کننده گرما و مانع تابشی ب یار ماثثر باه منظاور ماافظات      %03بیش از 

 VOCحداکثر در مقابک گرما و سالهای بدون نیاز به تعمیرات طراحی  ده است. فرمول خاص آن میزان 

 ها و همچنین آلودگی هواست کاهش داده است. این رنن بام به ا که باعث افزایش بوی ب یاری از رننر

 



هاای اداری و دولتای،   هاا، سااختمان  ها، بیمارساتان طور ویژه برای انواع مصالح ساختمانی خارجی در خانه

بندی دارند ب ایار  به بهیود عایقها ... فرموله  ده است. یعنی اماکنی که نیاز ها و م افرخانهمدارس، هتک

با بازدهی باف، مقاوم در برابر آلودگی بوده و به سهولت قابک اجراست  nanoisocoverبا د. سودمند می

 های سربی نی ت برای استفاده در خارج از ساختمان مناسب است.و حاوی رنگدانه

 های محصول ویژگی

بازتابنده گرما، کاهنده نیازهای گرمایشی و سرمایشی، افزایش بندی عالی، ضد انع(اس صدا، خواص عایق

 راحتی، عایق رطوبتی، ضد قارچ و کپک و مانع تابشی عالی مییا د.

 

 

 

  اربرد  

 برای اتاق زیر  یروانی، زیرزمین و بعنوان بتونه خارجی ب یار توصیه میشود.

 مناسب اجرا بر سطوح آماده  ده زیر:  

های م طح مرساوم  های فلزی، بامهای بتنی، بامهای سرامی(ی، بامهای سیار، بامهای آسفالتی، خانهبام 

هاا و  هاای اداری، هتاک  های تجاری، مادارس، سااختمان  ها، ساختمانها، بیمارستانها و آپارتماندر خانه

 ها مییا د.م افرخانه

 

 های اختصاصی محصول  ویژگی 

 

رنن معمولی می با د که درصورت درخواست مشاتری و تقاضاای باافی     02به صورت اصلی در  ر گ 

 کیلاااااااااوگرم رنااااااااان باااااااااه دلیاااااااااواه مشاااااااااتری مااااااااای با اااااااااد. 311

 سااااااااطای صاااااااااف و رناااااااان آمیاااااااازی  ااااااااده  مییییییییای پایییییییییا ی 



 تنهااااا در مقابااااک  ااااعله م ااااتقی  آتااااش جمااااع ماااای  ااااود.      قطییییه ا ییییتعال  

  %02/31 ± %2 درصییییییییییییییی   امییییییییییییییی  ح میییییییییییییییی 

  % 00/01 ± %2 درصییییییییییییییی   امییییییییییییییی  و  یییییییییییییییی  

 دهاد.  متر مربع را ب ته به ناوه اجارا و تیلیاک ساطح پو اش مای      0هر کیلو حدود  پو ش تقریبی 

در مقابک تمامی اسیدها و بازهای موجاود و   nanoisocoverمواد مقاومت در برابر مواد  يميایی  

 مااااااواد خورنااااااده و  ااااااوینده موجااااااود مقاااااااوم بااااااوده و از بااااااین نمیاااااارود.     

 ب باااااااااااااااااااااا آ رقيیییییییییییییییییییییق  یییییییییییییییییییییا ی  

ساعت میتواند لمس  ود و ب ته به  رای  پاس از   0 -0پس از حدود   مان ال م برای خشک   ن 

 روز بااااااااارای دسااااااااات دوم رنااااااااان آمااااااااااده اسااااااااات.یاااااااااک  ااااااااایانه

 %35/30حامک:  %00/03رنگدانه: اطالعات آ اليز محصول 

 

 

 آماد   ا ی  طح 

 عمومی 

عااری از گارد و خااي ، روغان، چربای،      تمام سطای که قرار است رنن  ود باید پاکیزه، خشک، سال ، 

بارس سایمی     ود بای تی کام  بوسایله واکس، کپک و ... با د. سطوحی که در آنها کپک مشاهده می

 ( یک لیتر سفیدکننده خانگی و  TSPنرم تا متوس  و مالولی  امک یک فنجان تری سدی  ف فات )

 
 

دقیقه باقی بماند و ساپس باا آب تمیاز     21تا  01سه لیتر آب تمیز  ود. مالول باید بر سطح موردنظر 

ساعت زمان برای خشک  دن در نظر گرفته  ود. رنن ورقاه ورقاه  اده،     02 -20کام    ته  ود. و 

های قیلی را با ترا یدن، سمیاده کشایدن باا برسای    آمیزیتري خورده، پودر ده یا رسوب کرده از رنن

های مجاور  سمیاده سطوح غیر صاف را به سمت ق متهای ال(تری(ی تمیز کنید. تمام سیمی یا برس

نرم کنید و تمام سطوح براق را کام  سمیاده ب(شید تا کاام  ماات و ی(دسات  اوند. فزم اسات تماام       



درزها سطح بام پیش از اجرا کام  تعمیر  وند در غیر اینصورت تاات پو اش گاارانتی قارار نیواهناد      

 گرفت.

 

 ا را 

موی با کیفیت، غلطک یا اسپری قابک اجراست. بارای حصاول   ه سهولت بوسیله قل کننده بام برنن عایق

و فارج ساطح     ود. برای افزایش تاثیر کار بهتر اسات کلیاه خلاک   مو یا غلطک توصیه مینتیجه بهتر قل 

بوسیله بتونه پو یده  ود. در صورت استفاده از برس یک دست رنن به صورت صاف و پرتر باه ساطوح   

 ود یک دست رنان  که از غلطک استفاده میها بزنید. در صورتیها و فرورفتگیمدگینند برآکوچ(تر ما

آمیزی مجدد خودداری نمایید. همواره یا ضربدری بزنید و از رنن Mی(نواخت و پرتر با حرکت به  (ک 

 پو اانی دا اته با اد. درصاورت اساتفاده از     آمیازی قادیمی ها    آمیزی جدید با رنان سعی کنید رنن

با اد.   100/1 -105/1و قطر نازل آن  psi2000پا  بی هوا توصیه میشود که حداقک دارای فشاررنن

با د تا بتونه سطح موثرتر عمک کند و میزان  back-rolledپا  سطح بای تی در طول استفاده از رنن

 چ یندگی و حتی کک کار را تضمین کند.
 


