
کنند. در میان تمام موضوعاتی ها نیاز به ایزوگام کردن پشت بام پیدا میبا آمدن فصل سرما و بارندگی بسیاری از آپارتمان

، از جمله مواردی تخمین هزینه ایزوگام پشت بام و نحوه محاسبه ایزوگام پشت بامشود، که به ایزوگام پشت بام مربوط می

اطالعات  هزینه ایزوگام پشت بام آپارتماناست که برای بسیاری سوال برانگیز خواهد شد. در ادامه همراه ما باشید تا از 

 .بیشتری به دست آورید

ه و ، با ما تماس بگیرید تا کارشناسان مشاور ما به طور رایگان در محل حضور یافتهزینه ایزوگام پشت بام آپارتمانبرای 

های الزم را در اختیارتان قرار دهندبرآورد هزینه ایزوگام و همچنین سایر راهنمایی . 

  

 تماس حاصل فرمایید جهت اطالع از هزینه ایزوگام پشت بام آپارتمان با کارشناسان خوارزم سازه

 (021) -46018960 :شماره تماس

09124712355 

  

 هزینه ایزوگام پشت بام آپارتمان
اند، از مواد نفتی هستند. گردد. موادی که ایزوگام را تشکیل دادهسال قبل باز می 50سابقه تولید و ساخت ایزوگام به حدود 

شودمواد تشکیل دهنده ایزوگام شامل، تیشو، قیرهای طبیعی و صنعتی می . 

گیرد و نوعی عایق رطوبتی است. به صورت کلی رد استفاده قرار میایزوگام برای پوشش کف و دیوارهای ساختمانی مو

کاربرد ایزوگام برای جلوگیری از نفوذ آب است. از آن جایی که ایزوگام قابل انعطاف است، می توان از آن روی تمامی 

 .سطوح استفاده کرد

نصب سریع و آسان استهای دیگر شامل، ارزان بودن، به صرفه بودن و های ایزوگام نسبت به روشمزیت . 
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 [caption/]هزینه ایزوگام پشت بام

  

  

 انواع ایزوگام پشت بام آپارتمان
  .برای این که تخریب دقیقی از هزینه داشته باشید، الزم است در ابتدا با انواع ایزوگام بیشتر آشنا شویم

  

  انواع ایزوگام از نظر نوع پوشش

های شود. در ادامه با ویژگیانواع ایزوگام از نظر پوشش، به دو نوع فویل دار و بدون فویل و سنگریزه ای تقسیم بندی می

ها و هزینه هر یک بیشتر آشنا خواهیم شدهر یک از این ایزوگام، تفاوت . 

  

  

 .بر روی لینک قرمز کلیک نمایید و قیمت نصب ایزوگام نصب ایزوگام دلیجان جهت کسب اطالعات بیشتر در مورد نحوه
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دارایزوگام فویل    

دار یا ایزوگام با روکش آلمینیوم : همانطور که از نام این نوع ایزوگام پیداست. در ایزوگام پشت بام آپارتمان ایزوگام فویل

دار وجود دارد. به دلیل وجود این روکش، این ایزوگام قابلیت انعکاس نور فویلدار، یک نوع روکش نازک آلمینیومی فویل

را داشته و در نتیجه عایق در برابر نور خورشید محافظت خواهد شد. اگر پشت بام شما در معرض تابش نور مستقیم آفتاب 

 .است، بهتر است از این نوع ایزوگام استفاده نمایید

ق گرمسیری و سردسیری به صورت متفاوت اجرا و ارائه خواهد شدایزوگام فویل دار برای مناط . 

باشدهزینه این نوع ایزوگام در محاسبه هزینه ایزوگام نسبت به موارد دیگر باالتر می . 

  

 هزینه ایزوگام پشت بام آپارتمان بدون فویل

در معرض تابش نور مستقیم خورشید نوع دیگری از ایزوگام،ایزوگام بدون فویل است. اگر ایزوگام را برای سطوحی که 

نیستند، میخواهید، توصیه میکنیم از این نوع ایزوگام استفاده کنید. این سطوح میتواند شامل حمام، سرویسهای بهداشتی و 

 .باشند ایزوگام طرح دار استخر  یا

  

ایزوگام پشت بام آپارتمان با روکش سنگریزه ای هزینه   

ها از آن استفاده می شوداین نوع ایزوگام جنبه تزئینی نیز دارد و برای زیبایی بیشتر ساختمان . 

تر خواهد بودویل، مناسبهزینه ایزوگام بدون فویل، نسبت به با ف . 

  

 انواع ایزوگام براساس ضخامت و تاثیر آن بر هزینه ایزوگام پشت بام آپارتمان

ها براساس صخامت در ادامه قصد داریم انواع ایزوگام را براساس ضخامت و محاسبه هزینه ایزوگام بررسی کنیم. ایزوگام

های هر کدام از این موارد بیشتر آشنا خواهیم شدمه با ویژگیشوند. در ادابه دو نوع یا الیه و دو الیه تقسیم می . 

  

 ایزوگام یک الیه

پذیری بیشتری نسبت به دیگر انواع آن دارد. متری است . این نوع ایزوگام انعطافمیلی 2ایزوگام یک الیه دارای ضخامت 

دیده می شود در ایزوگام یک الیه، نخ پلی استر به کار رفته است و در آن مواد نفتی نیز .  
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  ایزوگام دو الیه

متر است. میلی 4ایزوگام دو الیه ضخامت دو برابری نسبت به ایزوگام یک الیه خواهد داشت. ضخامت این نوع ایزوگام، 

از آن جایی که این نوع ایزوگام ضخامت بیشتری دارد، استحکام و عمر بیشتری نیز خواهد داشت. برای ضخامت این 

استر به کار رفته استیایزوگام در آن پل در محاسبه هزینه ایزوگام با انتخاب این نوع هزینه ایزوگام پشت بام آپارتمان  .

 .ایزوگام بیشتر خواهد بود
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 [caption/]محاسبه هزینه ایزوگام

  

  

 نحوه تشخیص ایزوگام با کیفیت
به سادگی نمی توان کیفیت ایزوگام را تشخیص داد، اما در ادامه نکاتی را بررسی خواهیم کرد که در تشخیص این  اگرچه

 .موضوع به شما کمک خواهد کرد

های استاندارد باید حتما از این ماده شود. در واقع ایزوگامترین ایزوگام از نوعی قیر به نام قیر پلیمری ساخته میبا کیفیت

باشند تا از کیفیت الزم برخوردار باشند تهیه شده . 



باشدها میتوانند بر کیفیت ایزوگام تاثیر گذار باشند. وزن و ضخامت رولفاکتورهای دیگری که می . 

های ارزان برخی برندهای تقلبی را اصال نباید بخوریدفریب قیمت  . 
باشدچهار میلی متر میایزوگام مرغوب، دو الیه بوده و دارای ضخامت حداقل سه و نیم الی   . 

باشدهمچنین انعطاف پذیری و قدرت چسبندگی این نوع ایزوگام نیز در حد استاندارد و خوب می  . 
های مرغوب به سادگی پاره نشده و محکم و بادوام هستندایزوگام  . 

ا، ضایعات ههای نامرغوب بیشتر از پودرهای مختلف، ضایعات پاالیشگاهاین موضوع در حالی است که ایزوگام 

شوندهای کهنه ساخته میپالستیکی و تیوب . 
های نامرغوب در نگاه اول و از نظر ظاهری هیچگونه تفاوتی با مورد آخر که الزم است بدانید، ایزوگام 

های مرغوب ندارندایزوگام . 

 .پس به هر برندی اعتماد نکرده و از قیمت ارزان ایزوگام، انتظار کیفیت خوب را نداشته باشید

  

  

بر روی لینک قرمز  و بهترین ایزوگام بازار چیه؟ کارخانه ایزوگام در استان تهران جهت اطالع از قیمت خرید مستقیم از

 .کلیک نمایید

  

  

  

 نحوه محاسبه ایزوگام پشت بام

هایی که در ادامه به شود. قیمتنحوه محاسبه ایزوگام پشت بام جهت برآورد هزینه ایزوگام، برای هر متر مربع ارائه می

باشد و بهتر است قبل از هر گونه تصمیم گیری با کارشناسان مشورت نماییدها اشاره خواهیم کرد به صورت تقریبی میآن . 

 30000برای ایزوگام بدون فویل یک الیه،   تومان و 48000ه ازای هر متر مربع هزینه برای ایزوگام با فویل دو الیه ب

باشدتومان می . 

  

 نکات ضروری در اجرای ایزوگام سقف
های استاندارد و با کیفیت برای یک عایق کاری ایده آل امری تصمیمی عقالنی بدیهی است که استفاده از ایزوگام 

 .است

کردن آن را دارید، کامال خشک و تمیز باشدحتما سطحی که قصد ایزوگام   . 
 .شیب سطح باید رو به آب باشد 

 .برای سطوحی که دارای سیمان، آسفالت، موزائیک و سنگ هستند، یک الیه قیر ضروری است 
 .برای کسب اطالعات بیشتر جهت هزینه قیر گونی برای ایزوگام پشت بام آپارتمان، با ما تماس بگیرید 

ل عمر ایزوگام، از گذاشتن ظروف نوک تیز، پاره آجر و... بر روی آن خودداری نماییدجهت باال بردن طو  . 
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 [caption/]نحوه محاسبه ایزوگام پشت بام

  

 نمایندگی فروش ایزوگام دلیجان در تهران

شرایطی  مجری و نمایندگی فروش ایزوگام در کشور و نمایندگی ایزوگام دلیجان تهران به عنوان خوارزم سازه شرکت

بسیار ایده آل را در حوزه فروش و پخش عمده انواع ایزوگام پشت بام با قیمت هایی فوق العاده مناسب به همراه ارائه 

جهت دریافت جزئیات کامل در  خوارزم سازهساله فراهم کرده است. ارتباط با کارشناسان مرکز  15تا  10گارانتی نامه 

و نحوه خرید ایزوگام و محاسبه هزینه ایزوگام بهترین گزینه برای خرید مطمئن با قیمت خصوص قیمت ایزوگام اصل 

 .مناسب است

  

 خالصه مطلب

کنیم نصب ایزوگام پشت بام آپارتمان را حتما به متخصصان بسپارید. زیرا افراد بدون تجربه و در نهایت به شما توصیه می

استفاده کرده باشید، در صورت  بهترین ایزوگامما خواهند شد. حتی اگر از مهارت، تنها باعث هدر رفتن هزینه و انرژی ش
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عدم اجرای اصولی، رطوبت به راحتی در زیر ایزوگام نفوذ خواهد کرد. پس در انتخاب خود دقت کنید تا روزهای زمستانی 

 .را با آرامش سپری نمایید

  

 تماس حاصل فرمایید جهت اطالع از هزینه ایزوگام پشت بام آپارتمان با کارشناسان خوارزم سازه

 (021) -46018960 :شماره تماس

09124712355 
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