
بعد از انتخاب نوع مناسب قیر برای قیرگونی و عایق سازی ساختمان مهم ترین مسئله ای که برای مصرف کنندگان و  

می باشد؛ قیمت قیر بر اساس موارد متعددی اعم از نوع آن، دالر و   متقاضیان خرید حائز اهمیت خواهد بود قیمت قیر

شرایط اقتصادی متفاوت متغیر می باشد؛ بهترین اقدام در زمان عایق سازی ساختمانی به وسیله قیر خرید از مراجعی است 

 .که قیر را به قیمت درب کارخانه به شما ارائه می کنند 

رید اما با مرجعی معتبر که این محصول را به  در صورتی که قصد خرید قیر برای مصارف راهسازی و ساختمانی را دا 

قیمت درب کارخانه به شما ارائه بدهد آشنایی ندارید می توانید با برقراری تماس با شماره درج شده در سایت خوارزم سازه  

 .اقدام به خرید از این شرکت مصالح ساختمانی نمایید

 معرفی انواع قیر برای عایق سازی 
نوع قیر وجود دارد که مصرف کنندگان بسته به نیاز خود می توانند   3ساختمانی و راهسازی به طور کلی برای مصارف 

هر کدام از آن ها را خریداری نمایند؛ این سه نوع قیر شامل انواع شل، مخلوط و امولسیون می باشد که در ادامه به بررسی  

 :هر کدام از آن ها به صورت جداگانه می پردازیم

60/70قیر شل یا  •  

یر شل همانطور که از نام آن پیداست روان ترین نوع قیر موجود در ساختمان است که برای ذوب شدن نیاز به میزان ق

 .حرارت کمتری دارد

 قیر مخلوط  •

قیر مخلوط و یا قیر محلول نوعی از قیر می باشد که از ترکیب قیر شل و قیر خشک به دست آمده است و اغلب کاربرد آن 

دا می کنددر راهسازی نمود پی . 

 قیر امولسیون •

نوع آخر قیری که قصد بررسی آن را داریم قیر امولسیون یا قیر دوستدار محیط زیست می باشد؛ این قیر قیر مایع است و  

 .نیازی به حرارت برای ذوب شدن ندارد
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 لیست قیمت قیر فله ای امروز 
هر کدام از این قیر ها بسته به فرموالسیون خود قیمت به  همانطور که پیش تر گفته شد قیر انواع مختلفی دارد و به قطع 

 :خصوص خود را دارند؛ در ادامه به بررسی قیمت انواع قیر خواهیم پرداخت

 قیمت به ایر   وزن نوع قیر 
60/70قیر   ایر  130.875 یک کیلوگرم  

 ایر  165.000 یک کیلوگرم  قیر مخلوط 
 ایر  115.000 یک کیلوگرم  قیر امولسیون

  

 .روی لینک مربوطه کلیک کنید قیمت قیر بشکه ای کرج جهت کسب اطالع از

  

نرخ درب کارخانه قیمت روز هر تن قیر امروز به   
همانطور که در ابتدای این مقاله ذکر شد در صورتی که قصد مصرف کننده خرید عمده قیر باشد قطعا به دنبال مرجعی  

خواهد بود که این محصول را به قیمت درب کارخانه و به نازل ترین قیمت ممکن ارائه دهد؛ انجام همچین خریدی صرفا در 

ای در کار نباشد و خرید شما به صورت کامال مستقیم از کارخانه انجام شودصورتی ممکن است که هیچ واسطه  . 
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شرکت مصالح ساختمانی به عنوان یکی از معتبر ترین نمایندگان تولید کننده های مصالح در سطح ایران بدون هیچ واسطه  

د؛ برای خرید از این شرکت کافیست تا  ای تمامی تولیدات این کارخانه ها را با نازل ترین قیمت به شما مشتریان ارائه می ده

با شماره درج شده در سایت تماس حاصل فرمایید و اقدام به دریافت مشاوره و کسب   بعد از ورود به سایت خوارزم سازه

روز نمایید و در آخر سفارش خود را ثبت کنید قیمت قیراطالع از  . 

  

 

هدر خوارزم ساز 60/70قیمت روز قیر   

به علت خاصیت روان بودن زیادی که دارد دارای کاربرد بسیار باالیی می باشد و همین مسئله موجب شده تا   60/70قیر 

تقاضای این محصول در بازار مصالح ساختمانی به نسبت الباقی قیر ها زیاد باشد؛ شرکت مصالح ساختمانی خوارزم سازه 

کنندگان مصالح در سطح ایران اقدام به ارائه این محصول به قیمت درب کارخانه می به عنوان نماینده بسیاری از تولید 

 :نماید

 حجم بشکه قیمت روز مقدار
 کیلوگرم  190 ایر  130.875 یک کیلوگرم 

 .روی لینک مربوطه کلیک کنید برای کسب اطالع از نحوه ارتباط با پخش عمده قیر ساختمانی

 قیمت هر تن قیر فله ای امروز 

خرید قیر بسته به هر نوع مصرفی در ابعاد مختلف صورت می پذیرد و میزان تقاضای این محصول ممکن است برای هر  

ده ای متفاوت باشد؛ در صورتی که خرید این محصول به قصد عایق سازی ساختمان های بزرگ و یا راهسازی  مصرف کنن

/
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صورت بگیرد به احتمال زیاد شخص متقاضی باید اقدام به خرید فله ای قیر نماید؛ از همین جهت قصد داریم تا در ادامه این  

بپردازیم مقاله به بررسی قیمت هر تن قیر فله ای در خوارزم سازه : 

 قیمت وزن بشکه  نوع
60/70قیر شل   کیلوگرم  190 تومان 1/800/000 

 کیلوگرم  190 تومان 1/850/000 قیر مخلوط 
 کیلوگرم  220 تومان 1/850/000 قیر امولسیون

 

 ارزان قیمت ترین قیر موجود در بازار کدام است؟

اول نوع محصول و مسئله بعدی تولید کننده آن؛ اگر برای خرید به طور کلی دو مورد در بهای قیر تاثیر گذار است؛ نکته 

 .قیر به دنبال ارزان ترین و به نوعی اقتصادی ترین گزینه موجود در بازار هستید در ادامه این مقاله با ما همراه باشید

ن نوع از قیر برای روان در حال حاضر ارزان ترین نوع قیر که توسط کارخانه ها تولید می شود قیر امولسیون می باشد؛ ای

ین جهت به این نوع از قیر لقب قیر دوست دار محیط زیست را  شدن به درجه حرارت بسیار پایین و کمی نیاز دارد و از هم

 .داده اند

 :قیمت بشکه ای قیر امولسیون به شرح زیر می باشد

 قیمت مقدار نوع قیر 
کیلوگرمی  190بشکه  امولسیون  1/850/000 

  



 خالصه مطلب

یکی از بهترین موارد برای قیرگونی ساختمان و مصارف راهسازی قیر می باشد؛ بعد از انتخاب نوع قیر مورد نظر اولین 

روز می باشد؛ در این مقاله قیمت انواع قیر   قیمت قیرموردی که برای مصرف کنندگان و خریداران حائز اهمیت خواهد بود 

اعالم کردیم؛ برای خرید قیر به صورت عمده، فله ای و حتی جزئی می توانید با   را به صورت دقیق به شما عزیزان

  .مراجعه به سایت خوارزم سازه و برقراری تماس با شماره درج شده اقدام به ثبت سفارش در ابعاد مختلف نمایید
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