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KARAFELEX

چیست؟کارافلکس
امکاناتمدرنهايتکنولوژيازاستفادهبافلکسکاراعايق

مانساختدرطبیعيتخريبيعناصربامقابلهبرايرافراواني
کمهزينهوآساننصبباال،ماندگاريودوام.نمايدميفراهم

چونهمهاييعايقبهنسبتکهباشدميايمالحظهقابلمزاياي
برايهمخواصاين.آوردميفراهمراغیرهوايزوگام،قیرگوني

.استتوجهقابلبسیارپروژهصاحبانهموپیمانکاران
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نهاييمزيت مزيت خصوصیت
فضاي بسیار کمتراشغال  میلیمتر1–8/0قطر  کمضخامت 

وزن کمتر در سازهايجاد  متر مربع/گرم300 سبکي

در برابر پارگي و کشش هاي داخلي و جانبي سازهمقاوم  برابر طول عايق7کشش تا تحمل  استحکام

در برابر انجماد و انبساطمقاوم  سانتیگراد+ 110تا -40دماي تحمل  گرمايي باالظرفیت 

کنج هابه خصوص در استفاده در کلیه قسمتهاي سازه قابل  خم شدن قابل  پذيريانعطاف 

حرارت و يا تخصص ويژهزياد، نیاز به انرژي عدم  به وسیله چسب مخصوص عايقنصب  نصب آسان

بهینه و کاملعايقسازي  اليه چسب رويي+ عايق + زيرين اليه چسب  اليه آببند3

سنگ، کاشي، سرامیکساده با پوشش اتصال  سرامیکنیاز به توري مرغي براي نصب کاشي، عدم  اليه الیاف در دوطرف عايق2

عمل در رفع مشکلسرعت  راحتترمیم  خدمات

درصدي اتالف انرژي35کاهش  از عبور هواي سرد و گرم در بدنه سازهجلوگیري  سازي مصرف انرژيبهینه 

مستقیم با مايعات مختلف در استخرها و مخازن تماس  واکنش با اسید و قلیاعدم  در برابر خوردگيمقاومت 

در برابر آتش سوزيايمن  از متريال ضد حريقمتشکل  ناپذيرياشتعال 
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:گونيمعايب روش سنتي قیر و 

هبتواندنميراحتيبهاستزيادمولکوليوزندارايقیرچون•
يدوقطبآبکهحاليدرکندنفوذگونيالیافخاليفضاهاي

درونبهتواندميراحتيبهداشتهکممولکوليقطروبودهقوي
.شودآنپوسیدگيباعثوکندنفوذگونيخاليفضاهاي

.استکمگونيوقیرکششيتاب•
.پوسدميمدتيازبعدوبودهسال5معموالًگونيعمر•
نايداخلدرهواونمماندنباقيوخاليفضاهايپیدايشامکان•

هطبلرشدباوگرددميشدنطبلهباعثکهداردوجودفضاها
.میگرددفراهمآبنشتامکانآنها،ترکیدنسپسوها
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:برخي از معايب روش ايزوگام 

.کندميتحملراکميخمشازناشيکششيتنش•
.استزاسرطانآنبامجاورتکهاستمحصوليشیشهپشم•
دربرود،بینازعلتهربهشیشهپشمرويقیرپوششاگر•

باعثوکردهجذبآبمقداريشیشهپشمبارندگيفصل
.شودميقیراليهدوبینطبله

.استمشکلهاديوارههمچنینوهاکنجعايقکاري•
.شودميپارهدستباسادگيبه•
ط،محیوانسانينیرويبرايقیروحرارتومشعلازاستفاده•

.استخطرناکومضر
ابنامتعارفجويشرايطبامناطقيبرايآن،جنسدلیلبه•

.نیستمناسبيخبندانوبارندگيياوباالرطوبتياباالدماي
.کیفیتبيوتقلبيمحصوالتفراواني•
دلیلبهسوزيآتشهنگامدرهاآسیبوخطراتتشديد•

.شیشهپشموقیروجود
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140عايق کارافلکس 

نماکلیهبراىشودميشناختهنیزTayvekتايوکنامبهايراندرعايقاين•
وساختهپیشديوارهاىسايدينگ،چوب،کامپوزيت،مانندجدارهدوهاى
ودهشطراحىغیرهوفلزىسفالى،هاىسقفمانندشیبدارهاىسقفکلیه

.میکندحفظجوىسختشرايطدرراخودخاصیت
آبذنفوازراساختمانداردکهفردىبهمنحصرساختاربهتوجهباعايقاين•

تمحافظرسد،مىاصلىديوارهاىبهنماجدارهالىبهالازکهبرفوبارانو
رديگهاىعايقواسکلتپوسیدگىوخوردگىازمانععايقاين.میکند

.میگرددشیبدارهاىسقفزيردر...وشیشهپشممانندحرارتى

:نصبنحوه•
.يابداتصالديوارهبهنماپشتجدارهدرکافیستندارد،خاصينصببهنیاز•
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300کارافلکسعايق

طوحسکلیهوبامپشتاستخر،بهداشتى،هاىسرويس،حماماستفادهموارد•
.باشدمىهستندتماسدرآببامداومبطورکهساختمانبدنهوکفدر

نبودحجمکموسبکعلتبهوندادهعبورخودازراآبعنوانهیچبهعايق•
.داردبااليىکارسرعتوسهولتنصب،هنگامدرحرارتبهنیازعدمو

داشتهادىزيبسیاراستحکامنبافتههاىاليهتکنولوژىازاستفادهبااليهاين•
.داردبااليىبسیارماندگارىخود،اولیهخواصحفظباو

دادنحرارتبهنیازعدمبدلیلومیباشدنصبقابلسازىکفزماندر•
لحراهشودمىاستفادهاتیلنپلىهاىلولهازکههايىپروژهدرمخصوصا

ىمايزوگاموقیرگونىهمچونهايىعايقديگرکردنجايگزينبراىخوبى
(ندبینمىصدمهونبودهمقاومزيادگرماىمقابلدرپالستیکىواتیلنىپلىهاىلوله).باشد

رىپذيانعطافبهتوجهباشورکفوهالولهجاىها،کنجدرعايقايننصب•
.باشدمىآسانبسیارزياد،

:نصبنحوه•
ن،آازپسوشدهمتصلزيرينسیمانىسطحبهکاشىچسبباعايقاين•

واندهچسبعايقبهکاشىچسبوسیلهبهمستقیمبطورسرامیکوکاشى
ظهمالحقابلبرترىباعثاجرانحوهاين.نداردمجددسیمانکارىبهاحتیاج

مىرندداحرارتبهاحتیاجنصببراىکهسنتىهاىعايقبهنسبتعايقاين
.گردد



9

500کارافلکسعايق

فهصربهمقرونوسبکبودن،ضدآبقبیلازمتعدديخواصدارايعايقاين•
بهبتنسبیشترضخامتبابودن،ضدآتشزياد،بسیارماندگاريودوامبودن،

ايندهاستفاموارد.باشدميبرخوردارباالتريمراتببهمقاومتازکارافلکس
...وگاردنروفسازي،پلعمیق،استخرهايفونداسیون،درعايق

:نصبنحوه
پسوهشدمتصلزيرينسیمانىسطحبه(ژيکاوا)سیمانپايهچسبباعايقاين

وباندهچسعايقبهکاشىچسبوسیلهبهمستقیمبطورسرامیکوکاشىآن،از
اينمالحظهقابلبرترىباعثاجرانحوهاين.نداردمجددسیمانکارىبهاحتیاج

.رددگمىدارندحرارتبهاحتیاجنصببراىکهسنتىهاىعايقبهنسبتعايق



Contact US

Pounak. Tehran

مايیدجهت ارتباط با مجموعه کارا میتوانید بر روي آيکون هاي زير کلیک ن

02144851783

09362249040

mailto:info@karacomplex.com
https://goo.gl/maps/zcQgkyzRqjzDLzXL8
tel: 02122050837
http://www.karacomplex.com/
tel:09362249040
https://wa.me/989362249040
https://t.me/kara365_admin
https://goo.gl/maps/zcQgkyzRqjzDLzXL8
https://goo.gl/maps/zcQgkyzRqjzDLzXL8
tel:02144851783
tel:09362249040
https://karacomplex.com/Kara_Catalog_2019.pdf
http://www.karacomplex.com/
https://www.aparat.com/kara365.ir
https://www.youtube.com/channel/UCKPfbvv_73sPJh2TwDi8JSA
http://instagram.com/karacomplexcom
https://www.linkedin.com/company/karacomplex
https://www.facebook.com/karacomplexcom/about/

