
به علت انحالل قیر با یک فراورده نفتی )اغلب نفت سفید( به   mixture of bitumen یا به طور مفصل قیر mc2 قیر

ده در مصارف جاده ای و راه سازی و آسفالت کردن  رسیده و مناسب ترین گزینه برای استفا  70/100درجه روانسازی 

الت دارد و  خیابان ها می باشد، به کار بردن این ماده در آسفالت خیابان ها تا حد بسیار زیادی تاثیر روی چسبندگی آسف

همینطور از حرکت و جا به جایی آسفالت به مرور زمان هم جلوگیری خواهد کرد، کاربرد باالی این نوع از قیر در 

برای خریدار مورد حائز اهمیت دوم باشد و پیش از آن مصرف کننده صرفا به  mc2 راهسازی موجب شده تا قیمت قیر

 .سطح کیفی محصول فکر کند

کیفیت قیر ام سی تابع مرجعی است که شما خرید خود را از آن انجام می دهید و صرفا خرید از یک مرجع معتبر است که  

صرفا به معنای قیمت باالی  کیفیت قیر خریداری شده توسط شما را تضمین می کند، عالوه بر این کیفیت باال و مناسب

به قیمت درب کارخانه بهره مند شوید،   250محصول نیست و و شما با انتخاب مرجعی مناسب می تواند از قیمت قیر ام سی 

در صورتی که هنوز اطالعی از بهترین مرجع خرید این محصول ندارید به شما توصیه می کنیم تا انتهای این مطلب با ما  

 .همراه باشید

اع قیر ام سی انو  
قیر ام سی که به صورت کلی چند نوع مختلف دارد که همگی از انحالل قیر با حالل های نفتی به درست می آید بسته به  

نسبت انحالل و میزان روان بودنی که در آخر به دست می آید در انواع مختلفی با نام های مختلف و کارایی های مختلف به 

بررسی آن ها خواهیم پرداختدست می آیند که در ادامه به  : 

 mc70 قیر •

% قیر می باشد و به اصطالح قیر کندگیر می باشد که مناسب برای استفاده در آسفالت و راه  64این نوع از قیر دارای 

 .سازی می باشد

250یا ام سی  mc2 قیر •   

استفاده قرار می گیرد% حالل نفتی جهت زیر سازی آسفالت مورد 26% قیر و 74این نوع از قیر ام سی با  . 

  mc30 قیر •

% حالل نفتی است، این نوع از قیر کندگیر کمترین ویسکوزیته را میان  42درصد قیر و  58دارای ترکیب  30قیر ام سی 

 .الباقی قیر های ام سی دارد و به مانند دیگر قیر های ام سی در راه سازی و آسفالت جاده ای کاربرد دارد

https://kharazmsaze.com/%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d9%82%db%8c%d8%b1-mc2/


 

 قیمت قیر ام سی 
ترین نکته در زمان خرید قیر ام سی قیمت این محصول می باشد که البته قیمت این کاال بستگی به نوع مورد نیاز مهم 

 .مصرف کننده دارد و فرموالسیون مختلف در انواع مختلف این قیر در قیمت آن هم تاثیر مستقیم دارد

و اتفاقات سیاسی همه و همه می توانند در قیمت قیر ام  عالوه بر این مواردی اعم از تولید کننده، نوسانات جهانی قیمت نفت 

دارد مرجعی است که اقدام به فروش این  mc سی تاثیر گذار باشند، اما اخرین مسئله ای که تاثیر بسیار زیادی روی قیمت

نمایید که این  محصول می کند، بهترین راه برای هزینه کمتر از سوی شما این است که اقدام به خرید قیر ام سی از مرجعی 

 .محصول را به قیمت درب کارخانه به شما ارائه دهد

خوارزم سازه به عنوان یکی از نمایندگان تولید کننده های قیر ام سی این محصول را به صورت عمده و جزء به قیمت درب  

 .کارخانه به شما ارائه می دهد

 .به صورت عمده رووی لینک مربوطه کلیک کنید  قیمت قیر بشکه ای جهت کسب اطالع از

 با امولسیون  mc2 تفاوت قیر
دارند، علت این روان بودن قیر ام سی و قیر امولسیون هر دو از قیر هایی هستند که تا حد بسیار باالیی خاصیت روان بودن 

در این دو نوع قیر انحالل قیر با ماده ثانویه ای می باشد اما ماده ای که برای انحالل با قیر در دو نوع ام سی و امولسیون به  

 .کار می رود متفاوت می باشد و همین موضوع تفاوت اصلی این دو محصول می باشد

https://kharazmsaze.com/%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d9%82%db%8c%d8%b1-%d8%a8%d8%b4%da%a9%d9%87-%d8%a7%db%8c/


سازی در ساختمان سازی هم کاربرد دارد از آب به عنوان ماده حالل استفاده  در قیر امولسیونی که عالوه بر مصارف جاده 

می شود اما در انواع مختلف قیر ام سی صرفا از یک محلول نفتی به دست آمده از نفت سفید به عنوان حالل استفاده می  

ازی و یا عایق سازی نداردشود، عالوه بر این قیر ام سی بر خالف نمونه امولسیونی هیچگونه کاربردی در ساختمان س . 

 

 به قیمت درب کارخانه  mc2 خرید عمده قیر 

هستید و باید اقدام به خرید عمده این محصول هستید می توانید با   mc2 در صورتی به هر دلیلی نیازمند حجم زیادی از قیر

 :انجام دهید طی کردن مراحل زیر خرید خود را از خوارزم سازه

 .نمایید kharazmsaze.com ابتدا باید اقدام به ورود به سایت خوارزم سازه به آدرس •
که در سایت درج شده است نمایید 12471235509بعد از آن اقدام به برقراری تماس با شماره  • . 

 .شما بعد از تماس با این شماره می توانید جهت استعالم آنالین قیمت و مشاوره نوع مورد نظر خود اقدام نمایید •
می توانید این محصول را به اندازه نیاز خود و به   mc بعد از مشاوره و تشخیص نوع مورد نظر خود از قیر •

خریداری نمایید قیمت درب کارخانه . 

 .روی لینک آبی رنگ کلیک نمایید مرکز فروش قیر و قیرگونی در تهران جهت آشنایی با 

 بهترین برند تولید کننده قیر ام سی در ایران 

خرید از برندی معتبر که کیفیت محصوالت آن تا حدی زیادی باال می باشد برای همه خریداران حائز اهمیت می باشد، شاید  

د کننده ها باالتر می باشد و آن  بتوان گفت در انواع مختلف قیر همواره یک نام است که یک سر و گردن نسبت به دیگر تولی

کارخانه ای نیست به جز پاسارگاد، کارخانه نفتی پاسارگاد که نیمی از صادرات قیر ایران را به دوش می کشد همواره یکی  

 .از بهترین تولید کنندگان قیر در ایران و خاور میانه بوده و هست

/
https://kharazmsaze.com/%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%82%db%8c%d8%b1-%d9%88-%da%af%d9%88%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86/


می توانید از طریق شرکت خوارزم سازه اقدام نمایید، خوارزم شما برای خرید قیر ام سی پاسارگاد به قیمت درب کارخانه 

سازه یکی از قدیمی ترین و معتبر ترین نماینده های تولید کنندگان انواع مصالح ساختمانی و غیر ساختمانی بوده و هست و  

 .شما با انجام خرید از آن بدون واسطه با تولید کننده در ارتباط خواهید بود

  

 خالصه مطلب

طور کلی قیمت قیربه   mc2   به موارد متعددی اعم از نوع و میزان انحالل قیر، کارخانه تولید کننده و نوع خرید )عمده و

جزء( بستگی دارد، این نوع از قیر که صرفا در راهسازی کاربرد دارد با محلول کردن یک فرآورده نفتی و قیر به دست  

ضا های به خصوص مورد استفاده قرار می گیردمی آید و با درجه های روان سازی مختلف برای ف . 

نمایید   mc2 شما با مراجعه به سایت خوارزم سازه و برقراری تماس با کارشناسان این شرکت می توانید اقدام به خرید قیر

 .و چه به صورت جزئی و چه به صورت عمده خرید خود را از این شرکت به قیمت درب کارخانه انجام دهید
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