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 معرفی عایق های رطوبتی حرارتی نانو مولتیزو



 Multisoرطوبتی حرارتی عایق های معرفی 

، مقاوم سازی و ضد پوسیدگی نمودن اری انواع سطوح ساختمانی و صنعتیاین نانو عایقها برای عایق ک

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

دارای ضخامتی کم ( جلوگیری می نمایند و از آنها میتوان به عنوان عایقی کامل که  %01بیش از 

 . ردب ندگی فراوان می باشند نام و چس ، استحکام بسیار باال)چند صد میکرون(

 ،و سقف سازه هااین نانو عایقها را بر روی هر نوع سطحی می توان اجرا نمود از جمله : سطح بام ها 

 ، تاسیساتبیمارستانها ، تصفیه خانه ها) ، تاسیسات و مخازن صنعتیاستخرها ، نماهای ساختمانی

 ...( و پاالیشگاهها

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

 
از دیگر ویژگیهای آنها داشتن مقاومت باال در برابر رشد باکتری ، کپک و قارچ ، مقاومت بسیار باال در 

، قابلیت تنفس ) ان اشته نشدن رطوبت در پشت عایق ( و ویژگی  (uv) برابر نفوذ پرتوهای فرابنفش

 . محیط زیست و سالمتی انسان می باشد هماهنگ بودن با

 
 energy) یمحاس ه میزان کاهش هدر رفت انرژ همچنین با توجه به آزمایشهای انجام شده برای

saving )از هدر رفتن انرژی جلوگیری  %01 از سطوح عایق شده ، با کاربرد آنها می توان بیش از

 () کاهش هزینه های مصرف انرژی .نمود

 
عایقها ترکی ی از چندین نانو سیلیکاسول می باشد ، این ماده طوری طراحی و ساخته بخش اصلی این 

شده است که با تشکیل واحدهایی با پرزهای فراوان و چگالی پایین و مح وس کردن هوا در ابعاد نانو 

( افزون بر جلوگیری از نفوذ رطوبت از حرارت هوا نزدیک به صفر می باشد متری ) ضریب انتقال

که ال ته خود این ماده نیز ضریب هدایت حرارتی بسیار پایینی ). انتقال حرارت نیز جلوگیری می نماید

 (W/mK 0.017 .دارد

بخش دیگر این نانو عایقها را رزینی پلیمری تشکیل داده که در مجموع عایقی ضد رطوبت ، حرارت ، 

ند که یکی از هدفهای نهایی دنیای پوسیدگی و خوردگی و با چس ندگی بسیار باال را بوجود می آور

 .صنعت و ساختمان می باشد

که ال ته از نظر هزینه نیز قابل رقابت با عایقهای سنتی و مرسوم می اشد با توجه به اینکه سطححی )

 .(رنگی و طراحی شده را نیز میتوان به دست آورد



 معرفی عایق های شفاف نفوز کننده:

اساس کوپلیمر آکریلیک پایه آب که با نانو سرامیکها همگن گردیده عایق شفاف و نفوذ کننده نانو بر 

، تک جزیی بوده و به عنوان عایق رطوبتی نفوذ ه است و به شکل سرد اجرا می گرددفرآوری شد

و رطوبت محیط  بر روی انواع سطوح ساختمانی دارد و کامال مقاوم به آب کننده دارای کاربردی جامع

 .می باشد

 

 های کنونی بام:منافع در مقایسه با پوششفواید و 

 جویی کند.در مصرف انرژی صرفه %01تواند تا می Multisoجویی در مصرف انرژی: صرفه

باشد و پاش قابل اجرا میمو، غلطک و رنگبه وسیله قلم Multisoآمیزی: جویی در هنگام رنگصرفه

یابد زیرا یک دست رنگ در مدت می آمیزی نیز کاهشهای تخصصی ندارد. زمان رنگنیازی به دستگاه

 شود.آمیزی مجدد آماده میشود و برای رنگدو تا سه ساعت خشک می

دارد.  kg/m2 73/0رمی معادل دارای خصوصیات الزم گرمایی است ولی ج Multisoس ک وزنی: 

تر است، برای مناطقی که تحمل بار بندی سنتی بسیار س کهای عایقبدلیل اینکه نس ت به روش

 های نازك بسیار مناسب هستند.وزن یا پانلهای س کسنگین را ندارند مانند سقف

ی را دارد. طول عمر و های دمایی وسیعقابلیت تط یق با دامنه Multisoپذیری عالی: قابلیت انعطاف

پذیری این محصول را برای سطوحی که در اثر گرمایش یا سرمایش و انق اض، ان ساط و قابلیت انعطاف

سازد. چراکه این محصول این دهند بسیار مناسب مییا جابجایی ناشی از آن خم شده یا تغییر مکان می

صورت اول بازگردد بدون آنکه ترك بخورد یا قابلیت را دارد که همراه با سطح طویل یا خم شده و یا به

 دارای پوشش و محافظت باقی میماند. مچاله شود. بنابراین این اطمینان وجود دارد که سطح همواره 

قابلیت محافظت در مقابل اشعه فرابنفش خورشید را دارد که ورود  Multisoمانع اشعه فرابنفش: 

 آورد. یط مسکونی و اداری فراهم میهای فرابنفش مضر را به داخل محکمتر اشعه

 

 :Multiso و نمای بام عایق اطالعات محصول رنگ

کنندده ایسدت کده ترکی دات آلدی فدرار       : رنگ بام االستیک مانندد عدایق  Multisoکننده بام رنگ عایق

(VOC آن کم بوده و )باشد. این محصول بده نحدوی سداخته شدده     آکریلیک و االستومتریک می %011

ی ئای ندامر بعنوان مانع تابش کننده عایق موثری برای بام و دیوارهای خارجی باشد. پس از اجرااست که 



گرمای تابشی را بازمیتاباند و باعث راحتی، کاهش نیازهای سرمایشی و گرمایشی، مانع رطدوبتی و مدانع   

 انعکاس صدا در محیط است.

 

 توصيف محصول:

، االستومتریک، الستیکی و آکریلیک و بدا  Energy Starدارای تائیدیه  Multisoکننده بام رنگ عایق

VOC 03تواند ورود گرما را به داخل ساختمان تدا بدیش از   پایین است. ثابت شده که این محصول می% 

کاهش دهد. این رنگ بام بازتاب کننده گرما و مانع تابشی بسدیار مدرثر بده منظدور محافظدت حدداک ر در       

ا که باعث ر VOCمقابل گرما و سالهای بدون نیاز به تعمیرات طراحی شده است. فرمول خاص آن میزان 

ها و همچنین آلودگی هواست کاهش داده است. این رنگ بدام بده طدور ویدژه     افزایش بوی بسیاری از رنگ

هدای اداری و دولتدی، مددارس،    هدا، سداختمان  ها، بیمارسدتان برای انواع مصالح ساختمانی خارجی در خانه

بندی دارند بسیار سدودمند  به ود عایقها ... فرموله شده است. یعنی اماکنی که نیاز به ها و مسافرخانههتل

با بازدهی باال، مقاوم در برابدر آلدودگی بدوده و بده سدهولت قابدل اجراسدت و حداوی          Multisoباشد. می

 های سربی نیست برای استفاده در خارج از ساختمان مناسب است.رنگدانه

 های محصول:ویژگی

گرما، کاهنده نیازهای گرمایشی و سرمایشی، افزایش بندی عالی، ضد انعکاس صدا، بازتابنده خواص عایق

 راحتی، عایق رطوبتی، ضد قارچ و کپک و مانع تابشی عالی می اشد.

 

 

 



 :کاربرد 

 برای اتاق زیر شیروانی، زیرزمین و بعنوان بتونه خارجی بسیار توصیه میشود.

 مناسب اجرا بر سطوح آماده شده زیر:  

های مسطح مرسدوم  های فلزی، بامهای بتنی، بامهای سرامیکی، بامهای سیار، بامهای آسفالتی، خانهبام 

هدا و  هدای اداری، هتدل  های تجاری، مددارس، سداختمان  ها، ساختمانها، بیمارستانها و آپارتماندر خانه

 ها می اشد.مسافرخانه

 

 های اختصاصی محصول: ویژگی 

معمولی می باشد که درصورت درخواست مشتری و تقاضای باالی رنگ  02به صورت اصلی در  رنگ:

 کیلوگرم رنگ به دلخواه مشتری می باشد. 311

 و رنگ آمیزی شده سطحی صاف نمای پایانی:

 تنها در مقابل شعله مستقیم آتش جمع می شود. نقطه اشتعال:

  %02/31 ± %2 درصد جامد حجمی:

  % 00/01 ± %2 درصد جامد وزنی:

 دهد. متر مربع را بسته به نحوه اجرا و تخلخل سطح پوشش می 0حدود  کیلوهر  پوشش تقریبی:

در مقابل تمامی اسیدها و بازهای موجود و مواد  Multisoمواد مقاومت در برابر مواد شيميایی: 

 و شوینده موجود مقاوم بوده و از بین نمیرود.خورنده 

 با آب  رقيق سازی:

ساعت میتواند لمس شود و بسته به شرایط پس از  0 -0پس از حدود  ان الزم برای خشک شدن:زم

 روز برای دست دوم رنگ آماده است.یک ش انه

 %35/30حامل:  %00/03رنگدانه: اطالعات آناليز محصول:

 

 



 آماده سازی سطح:

 عمومی:

از گدرد و خداك ، روغدن، چربدی،     تمام سطحی که قرار است رنگ شود باید پاکیزه، خشک، سالم، عداری  

بدرس سدیمی    شود بایستی کامال بوسدیله واکس، کپک و ... باشد. سطوحی که در آنها کپک مشاهده می

( یک لیتدر سدفیدکننده خدانگی و    TSPنرم تا متوسط و محلولی شامل یک فنجان تری سدیم فسفات )

دقیقه باقی بماند و سدپس بدا آب تمیدز     21تا  01سه لیتر آب تمیز شود. محلول باید بر سطح موردنظر 

ساعت زمان برای خشک شدن در نظر گرفته شود. رنگ ورقده ورقده شدده،     02 -20کامال شسته شود. و 

را با تراشیدن، سم اده کشدیدن بدا برسدی     های ق لیآمیزیترك خورده، پودرشده یا رسوب کرده از رنگ

های مجاورش سم اده تمام سطوح غیر صاف را به سمت قسمت. های الکتریکی تمیز کنیدسیمی یا برس

نرم کنید و تمام سطوح براق را کامال سم اده بکشید تا کدامال مدات و یکدسدت شدوند. الزم اسدت تمدام       

در غیر اینصورت تحدت پوشدش گدارانتی قدرار نخواهندد      درزها سطح بام پیش از اجرا کامال تعمیر شوند 

 گرفت.

 

 اجرا:

موی با کیفیت، غلطک یا اسپری قابل اجراست. برای حصول کننده بام به سهولت بوسیله قلمرنگ عایق

و فرج سطح  شود. برای افزایش تاثیر کار بهتر است کلیه خللمو یا غلطک توصیه مینتیجه بهتر قلم

تر به سطوح بوسیله بتونه پوشیده شود. در صورت استفاده از برس یک دست رنگ به صورت صاف و پر

شود یک دست رنگ که از غلطک استفاده میها بزنید. در صورتیها و فرورفتگیمدگیکوچکتر مانند برآ

آمیزی مجدد خودداری نمایید. همواره یا ضربدری بزنید و از رنگ Mیکنواخت و پرتر با حرکت به شکل 

د. درصورت استفاده از پوشانی داشته باشآمیزی قدیمی همآمیزی جدید با رنگسعی کنید رنگ

باشد.  100/1 -105/1و قطر نازل آن  psi2000پاش بی هوا توصیه میشود که حداقل دارای فشاررنگ

باشد تا بتونه سطح موثرتر عمل کند و میزان  back-rolledپاش سطح بایستی در طول استفاده از رنگ

 ندگی و حتی کل کار را تضمین کند.چس 

 


