
أرقى المنتجات

استخدام التايل فوم لتغطية احلوائط من الداخل أو اخلارج:
يعتبر التايل فوم غطاء مثالى للحوائط اخلارجية, حيث يرضى مظهره اجلذاب 
كل األذواق كتشطيب نهائى عالوة على خواص العزل احلرارى الفائقة عالوة 
على إنه ميكن تركيبه على احلوائط اخلرسانية والطوب مباشرة وبذلك ميكن 

االستغناء عن بنود البياض والدهانات التقليدية متاماً.
اخلواص الفنية:

               - أبعاد البالطة : 30×30سم
أوال : طبقة الفوم )أدڤى فوم( 

        يرجي مراجعة اخلواص الفنية ملنتج أدڤى فوم.

ثانيا: طبقة احلماية
            - التكوين                                   مونة بوملرية أسمنتية
            - السمك              1سم )أسماك أخرى حسب الطلب(
)ASTM C42(2إجهاد الضغط            400 — 600 كجم/سم -            
            - الشكل               سادة-مربيال-مربعات-جنمة-إسالمى
            - اللون                     رمادى يتوافر ) الوان اَخرى حسب الطلب (

سمك طبقة ادفي فومنسبة التوفير في الطاقة  

معامل اإلنتقالية احلرارية و الوفر في الطاقة احلرارية 
لسقف معزول ببالط تايل فوم
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نسبة التوفير في الطاقة احلرارية املفقودة من السقف  
في حالة العزل ببالط تايل فوم

A : منحني الوفر في الطاقة احلرارية
B : منحني اإلنتقالية احلرارية

C : القيمة القصوي لإلنتقالية احلرارية احملددة في الكود
b : اإلنتقالية احلرارية لسقف بدون العزل احلراري

) سمك طبقة الفوم - أدڤى فوم (

1 سم

1.5 سم

2.5 سم

3 سم

٪ 47.1

٪ 57

٪ 68.7

٪ 72,4

الصوت و  رة  للحرا العازلة  د  املوا منتجات 
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كيماويات البناء احلديث
املركز الرئيسى  : 319 شارع الهرم - اجليزة

ت/ 35853917 - 35854084 - 35854118 )202( +   ف : 35859858)202( +

تايل فوم
 – املظهر  جذاب   – التحمل  للحرارة عالى  عازل  وحوائط  أسطح  بالط 

خفيف الوزن.
وصف املنتج:

البوليسترين  للحرارة من  القطاع من طبقة عازلة  تايل فوم: بالط مركب   -
الرغوى املشكل بالبثق ) أدفى فوم ( متحدة بغطاء من اخلرسانة البوليمرية 

قوية التحمل صلبة السطح وجذابة املظهر.
- والطبقة العازلة للحرارة مكونة من البوليسترين الرغوى املشكل بالبثق

) أدفى فوم ( والذى يتفوق على جميع األنواع األخرى من املواد الرغوية العازلة 
قابلية االمتصاص  بإجهاد ضغط عالي )حوالى3كجم/سم2( وعدم  للحرارة 
وعدم نفاذية املياه عالوة على خواص العزل احلرارى الفائقة اجلودة. ومن أهم 
العزل  مواد  )خالف  واملياه  للرطوبة  بتعرضه  تتأثر  ال  العزل  خواص  أن  مزاياه 

التقليدية األخرى(.
بالبثق  الرغوى املشكل  البوليسترين  يبني مقارنة بني سمك  التالى  واجلدول 
نفس  للحرارة إلعطاء  العازلة  السيلتون  مادة  ( وسمك طبقات  فوم  أدفى   (

قيمة العزل احلرارى:

          سمك طبقة الفوم                                                       السيلتون
               ) أدفى فوم (                                            

                   2 سم                                                                     10سم
                   3 سم                                                                  15سم
25سم                    5 سم                                                        

- والطبقة التى تغطى طبقة الفوم ) أدفى فوم ( عبارة عن خرسانة أسمنتية 
وبوليمرية  كيماوية  وإضافات  وأسمنت  متدرج  سليسى  ركام  من  منتجة 
لزيادة إجهاد الضغط واالنحناء والبرى واالحتكاك وتقليل االنكماش، وتلتحم 
قوياً  وكيماوياً  ميكانيكياً  التحاماً  فوم  التايل  لبالطات  املكونتني  الطبقتني 

للغاية مضمون حتت الظروف القاسية.

طريقة تنفيذ العزل املعكوس فوق األسطح:
- تنظف األسطح اخلرسانية متاماً وقد تنفذ طبقة تسوية من مونة أسمنتية 

مقواه باألديبوند أو ما مياثله ) فى حالة احلاجة إلى ذلك (.
- تركب جميع نقاط تصريف املياه فى مستوى الطبقة العازلة للمياه ويحبش 

عليها مباستيك مطاط )كيم فلكس 140( أو ما مياثله.
أو  السيروبالست  أو  السيروتكت  مادة  من  للمياه  العازلة  الطبقات  تدهن   -

نظام البيتوبروف العازل للمياه ) وفقا للنشرة الفنية املتاحة للمنتج (.
- تلصق بالطات التايل فوم باستعمال املونة األسمنتية ويفضل إضافة مادة 

األديبوند ملونة اللصق .

ومن أهم مزايا هذا األسلوب:
- تخفيض األحمال الدائمة فوق األسطح من حوالى200كجم/م2 إلى حوالى

  40كجم/م2.
- تقليل عدد خطوات العمل وسرعة التنفيذ.

- االستغناء عن الطبقة املاصة لبخار املاء.
- إمكانية االستغناء عن خرسانة امليول.

- اقتصادى للغاية باملقارنة بالطرق التقليدية.


