
تفاوت ایزوگام سردسیر و گرمسیر در کارایی این دو محصول می باشد، معموال در مناطق سردسیری از ایزوگام عایق 

 .رطوبتی پلیمری االستیکی استفاده می شود که در این مناطق دوام بیشتری دارد

جنس و ضخامت بیشتر باعث  در مناطق سردسیر به قطع میزان بارش هم بیشتر است استفاده از این نوع ایزوگام به دلیل

 .کاهش میزان فرسایش در طوالنی مدت می گردد و تعویض ایزوگام را برای مصرف کننده به تاخیر خواهد انداخت

عالوه بر این در مناطق گرمسیر هم به علت تابش شدید آفتاب باید از نوع دیگری از ایزوگام استفاده گردد که در برابر 

ری دارد، معموال از نظر کارشناسان برای مناطق گرمسیر بهترین گزینه ایزوگام های فرسایش حرارتی مقاومت بیشت

 .پلیمری پالستیکی می باشد

 تفاوت ایزوگام سردسیر و گرمسیر چیست؟
تفاوت ایزوگام سردسیر و گرمسیر به نوع قیر، ضخامت، وزن و قطر بر می گردد، بسته به هر نوع آب و هوا در مناطق 

اوتی از ایزگام استفاده می شودمختلف انواع متف . 

گرچه ایزوگام ها به طور معمول طول عمر باالیی دارد اما نسبت به برخی از عوامل طبیعی حساسیتی دارند که در طوالنی 

مدت می تواند موجب فرسایش آن ها گردد، از جمله این عوامل طبیعی آب و هوا می باشد که می تواند روی این عایف ق 

اثیر گذار باشدهای رطوبتی ت . 

در مناطق گرمسیری با تابش شدید آفتاب به طور معمول از عایق های پلیمری پالستیکی استفاده می شود که از  

پاالیشگاهی تولید شده است و ضخامت و قطر آن نسبت به نوع سردسیری کمتر می باشد اما در  70-60قیر 

 .عوض میزان بازتاب نور در الیه سطحی آن باالتر است
ر مناطق سردسیری از ایزوگام پلیمری االستیکی استفاده می شود که از نوعد   BPE  می باشد و عالوه بر دارا

 .بودن ضخامت باالتر انعظاف و وزن بیتری هم دارد
درجه  20-درجه و برای ایزوگام های سردسیری تا  250مقاومت حرارتی برای ایزوگام های گرمسیری تا مرز  

 .می باشد

 .با ما در خوارزم سازه همراه باشید قیمت رول ایزوگام عمده درب کارخانه برای کسب اطالع از
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 بهترین ایزوگام برای مناطق گرمسیری
گرچه از نظر همه افراد کارایی ایزوگام مقاومت و جلوگیری از نفوذ رطوبت به الیه های پایین تر ساختمان می باشد اما 

مستقیم و شدید آفتاب می توان در  نکته ای که در مناطق گرمسیری باید به آن توجه نمود این است که در این مناطق تابش

 .طی سال ها موجب فرسایش و پایین آمدن کارایی عایق گردد

ایزوگام مناسب برای مناطق گرمسیری ایزوگامی است امکان بازتاب نور را برای عدم جذب حرارت ناشی از تابش آفتاب 

ود نشان دهدرا داشته باشد و عالوه بر این در برابر نفوذ آب هم مقاومت باالیی از خ . 

 بهترین نوع ایزوگام برای مناطق سردسیری
پس از کشف این نکته که ایزوگام های هوای معتدل برای مناطق سردسیری کارایی کمتری دارد بنابر تقاضای موجود در 

لفی داشتند، بازار ایزوگام ها مختلفی برای مناطق سردسیر تولید و به بازار ارائه شد که هر کدام از آن ها ویزگی های مخت

 :اما در ادامه قصد بررسی این نکته را داریم که بهترین نوع ایزوگام برای مناطق سردسیر کدام است

می باشد که بر خالف دیگر ایزوگام ها  BPE ایزوگام مناسب برای مناطق سردسیری از جنس پلیمر االستیکی 

 .نرم و انعطاف پذیر می باشد
درجه مقاومت دارند و مورد فرسایش قرار نمی گیرند 52-این نوع از ایزوگام ها تا دمای   . 

توجه داشته باشید که ایزوگام های االستیکی از بهترین نوع قیر و مواد پاالیشگاهی باید باشند و وجود بوی شدید و  

 .بد در این ایزوگام ها نشانه ای از کیفیت پایین آن ها می باشد

 .با این صفحه در خوارزم سازه همراه باشید لیست قیمت ایزوگام طرح دار استخر کاربران گرامی، برای کسب اطالع از

 

گرمسیریتفاوت قیمت ایزوگام مناطق سردسیری و   

قیمت ایزوگام و هزینه های پرداختی همواره عاملی مهم و تاثیر گذار در انجام خرید هر فرد می باشد، به قطع ایزوگام های 

 .سردسیری به دلیل قطر و ضخامت بیشتری که دارند هم هزینه خرید باالتری دارند و هم هزینه نصب آن ها باالتر می باشد
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ایزوگام می خرید هم تاثیر به سزایی در قیمت تمام شده شما دارد، به تبع خرید ایزوگام  عالوه بر این برندی که از آن

 .اینترنتی از معتبر ترین برند ها قیمت تمام شده باالتری نسبت به برند های گمنام دارند

می توانید محصول مد نظر خود رابه قیمت درب  کاربران گرامی، شما با خرید ایزوگام مناسب برای خود از خوارزم سازه

 .کارخانه خریداری نمایید و هزینه واسطه ها را حذف نمایید

 بهترین برند ایزوگام های سردسیر و گرمسیر

کارخانه های مختلفی در ایران در حال فعالیت و تولید ایزوگام های سردسیر و گرمسیر می باشد، اما برخی از این برند ها 

درخشان و تولید محصوالت با کیفیت تر در میان سازنده ها و مصرف کنندگان اعتبار باالتری دارند و اغلب بنا بر سابقه 

افراد عالقه مند به خرید از این برند ها هستند، در ادامه به بررسی لیست بهترین برند های ایزوگام در ایران خواهیم 

 :پرداخت

 صدف گستر دلیجان 
 پشم شیشه ایران 
جانبام گستر دلی   
 ایزوگام دلیجان 

 هیرمان 
 سما بام 

 سینا بام دلیجان 
 شرق گستر دلیجان 

 سامان دلیجان 
 سینا راد 

 

 خرید ایزوگام سردسیر و گرمسیر
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ب برای منطقه زندگی خود را نمی شناسید و نمی دانید که خرید کدام نوع از ایزوگام برای شما بهتر می اگر ایزوگام مناس

از مشاوره آنالین متخصصین خوارزم سازه برای انجام خرید خود  09124712355باشد می توانید با برقراری تماس با 

 .بهره مند گردید

محصول مورد نظر خود را به قیمت درب کارخانه خریداری نمایید، عالوه  با انجام خرید خود از خوارزم سازه می توانید 

 .بر این به دلیل خرید مستقیم شما از کارخانه خیال شما از اصل بودن محصول نیز راحت خواهد بود

  

 خالصه مطلب

می کنید بهتر است نوع ایزوگام بسته به محل زندگی شما متفاوت خواهد بود، به خصوص اگر در منطقه ای سردسیر زندگی 

 .اقدام به خرید ایزوگام های مناسب با آب و هوای منطقه خود نمایید

 .اگر در مناطق متعادل زندگی می کنید می توانید از ایزوگام های معمولی استفاده کنید 
اگر در مناطق پر بارش و سردسیری زندگی می کنید بهتر است تا از ایزوگام های قطور و ضخیم مناسب این  

اطق که مقاومت بیشتری در برابر بارش دارند استفاده نماییدمن . 
در صورت زندگی در مناطق گرمسیر برای جلوگیری از آسیب رسیدن به ایزوگام بهتر است از ایزوگام هایی  

 .استفاده نمایید که قابلتی بازتاب پرتوی نور را دارند
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