
اشی اهی رپسالنی؟کارربد ک  
اهی فنی خاص رد فضااهیی هک رد هک هب دلیل وژیگی باشد، رچااه رد فضااهی خارجی نظیر کف حیاط، اپرکینگ و نمای ساختمان میشوند و کارربد اصلی آناهی رپسالنی خود هب دو دسته پولیش خورده و بدون پولیش تقسیم میکاشی

باشداه )دیوار و کف  میباشدد، کاماًل مقاوم است و همین طور جذب آب آن هم کمتر از ساری پوششد و خبنددان  میمعرض رتدد زیاد یا آب و هوای متغیر )رس . 
 

Eb<0.5% جذب آب: مطابق استاندارد جذب آب این رسامیک اهی بسیار اپیین می باشد داخلی و نمای این میزان جذب آب کم باعث می شود محصول اقبلیت نصب رد همه فضااه اعم از فضای 
محصول نیز می باشد بیرونی ساختمان را دارا باشد. جذب آب کم این محصول را رد ربارب لکه پذریی نیز مصون می دارد و عالوه رب آن نشاهن ای از رتاکم باالی . 

ام رفآیدد اهیتلرانس ابعادی محدود: رسامیک اهی رپسالنی با توهج هب مواد تشکیل دهدده رمغوب و نوع رفآیدد تولید و انج  (Chamfering & Rectify) دارای تلرانس ابعادی بسیار محدود می باشدد. 
 

کان نصب آنها رد ف یختگی باالیی هستدد هک امقاومت شکست و دمول گسیختگی: با توهج هب رسامیک اهی رپسالنی هک تحت فشار رپس اهی سنگین رقار می گیرند دارای مقاومت شکست و دمول گس  ضااهی ین وژیگی ام
رتاکیف، صنعتی، نمای خارجی و کف کاذب را ربای این محصول رفاهم می کدد  .رپر

کان است  مقاومت رد ربارب سایش: رتاکم بسیار باالیی این محصوالت باعث می شود رد ربارب سایش مقاومت باالیی از خود نشان داده و حسب نوع محصول رت)لعابدار یا بدون لعاب  ام اکیف )رباساس فاده رد فضااهی رپر
 .کالس سایش محصول  را داشته باشدد

ربارب آتش را دارا میباشدمقاومت رد ربارب رحیق: اساسا رسامیک بعنوان یک ماده مقاوم رد ربارب آتش شناخته می شود هک مطابق استاندارد باالرتین کالس واکنش رد  . 
عث استفاده از الت رد ربارب انبساط و انقباض اهی انشی از خبنددان مقاوم بوده و رد ارث سیکل خبنددان دچار هیچگوهن آسیبی نخواهد شد. این وژیگی بامقاومت رد ربارب خبنددان: با توهج هب جذب آب اپیین این محصو
 .محصول رد مناطق رسدسیر و همچنین نمای خارجی ساختمان می شود

رب شوک اهی رحارتی مقاوم هستددمقاومت رد ربارب شوک رحارتی: اساسا رسامیک اهی رپسالنی رد ربا . 
 .مقاومت رد ربارب لکه: جذب آب بسیار اپیین رسامیک اهی رپسالنی باعث مقاومت باال رد ربارب لکه می شود

کان تهیه رد متراژ باال و با رطح و رنگ یکسان را ربا میلی  ۱۲۰۰×۶۰۰وهن رد سازی رپوژه اهی زبرگ رفاهم می کندد. بعنوان نم  یعدم محدودیت اتمین: رسامیک اهی رپسالنی با توهج هب تکنولوژی اهی نوین تولید ام
کان تهیه رد متراژاهی باال هب سادگی رفاهم است هک این ارم کمک شایانی هب کیفیت ساخت رپوژه می کدد  .متررسامیک رپسالنی ام

۲۸۰۰-۲۷۰۰تن، رگانیت و رمرم حدود وزن مخصوص: وزن مخصوص سنگهای طبیعی مورد استفاده ردکاراهی ساختمانی نظیر رتاور  
kg/m3  ۲۲۰۰می باشد رد حالی هک رسامیک اهی رپسالنی حدود  kg/m3  سبکتر می باشدد %۲۵می باشد هک رد حدود . 

میلی متر هم باشد . با توهج هب وزن  ۱۵تی ممکن است ضخامت ات میلی متر ضخامت دارد)ح  ۱۱میلی متر و بیشتر می باشد رد حالیکه رسامیک رپسالنی  ۲۰ضخامت: ضخامت سنگ مورد استفاده رد نماسازی حدود 
باشد می  کیلورگم ۵۶میلی متر رد حدود  ۲۰مخصوص سنگ رگانیت، بعنوان نموهن وزن یک متررمبع سنگ رگانیت با ضخامت  . 



 
نتیگراد  و زمان طوالنی پخت می شوند هب رمور زمان دچار رنگ رپیدگی و تغییر ربق و جال نخواهدد شدردهج سا ۱۲۱۰عدم تغییر رنگ محصول: رسامیک اهی رپسالنی با توهج هب اینکه رد دمااهی باال )حدود  . 

 


