
به علت داشتن ماده پلی استایرن زمانی که در دمای باال تر از 100 درجه سانتی گراد قرار می  یونولیت کرومیت نسوز

به جای مشتعل شده نرم و در نهایت ذوب می شود؛ همین خاصیت این محصول موجب شده تا سازنده های ساختمان در   گیرد

 .سال های اخیر برای کنترل احتمال آتش سوزی در ساختمان ها به استفاده از این محصول عالقه مند شوند

بازار ارائه می شود؛ در صورتی که عالقه مند به   یونولیت کرومیت نسوز در حال حاضر از سوی تولید کنندگان بسیاری به

خرید یونولیت کرومیت نسوز به صورت عمده و جزء هستید می توانید با برقراری تماس با شماره درج شده در سایت با  

 .کارشناسان مرکز خوارزم سازه تماس برقرار کنید و بعد از دریافت خدمات مشاوره سفارش خود را ثبت نمایید

کرومیت چیست؟یونولیت   
یونولیت کرومیت نسوز که با نام های پالستوفوم و فوم پلی استایرن هم نزد مهندسان شناخته می شود در اصل یک محصول  

پتروشیمی سفید رنگ است که با دانه های ریز برق مانند به هم چسبیده به عمل می آید؛ سبکی و هزینه پایین تر این یونولیت  

ای سیمانی و سنگی موجب شده تا اغلب سازنده های ساختمان این بلوک ها را به الباقی بلوک  های سقفی نسبت به بلوک ه

 .های موجود در بازار ترجیح دهند

این فراورده شیمیایی به دلیل فرموالسیون به خصوصی که دارد در حرارت باال و مجاورت با آتش واکنشی به غیر از 

پلی استایرن که ماده اصلی تشکیل دهنده این   سازنده ها قرار گرفته است؛ مشتعل شدن دارد که همین مسئله مورد توجه 

درجه با سرعت کم با کاهش حجم مواجه خواهد شد و در نهایت ذوب می شود   100یونولیت ها می باشد در دمای باال تر از 

 .که این مسئله می تواند تاثیر به سزایی برای افزایش ایمنی ساختمانی داشته باشد

 .روی لینک مربوطه کلیک کنید خرید مستقیم یونولیت فشرده از کارخانه جهت کسب اطالع از شرایط

 کاربرد و ویژگی های یونولیت نسوز سقفی 
ذکر شد کارایی باالی این یونولیت ها در کنار نسوز بودن آن است که این محصول را مورد توجه  همانطور که پیش تر 

سازنده ها قرار داده است، در ادامه کاربرد و ویژگی های یونولیت سقفی کرومیت را برای شما عزیزان مورد بررسی قرار  

 :می دهیم

؛ که در اصل این یونولیت های کرومیت در ساخت و  بتن ریزی میان تیرچه های ساختمانی نیازمند قالب می باشد •

 .ساز ساختمان نقش همان قالب های بتن ریزی را دارند
عالوه بر این وزن کم این یونولیت ها نسبت به بلوک ها بتنی موجب شده تا سازنده هم برای جا به جایی آن ها و هم   •

 .برای اجرای آن ها دغدغه و دشواری کمتری داشته باشند 
نولیت ها عالوه بر مقاومت به خصوصی که بنا بر فرمول ساخت خود در برابر حرارت دارند عایق بسیار این یو •

 .خوب و مناسبی هم برای صوت و گرما می باشند
یونولیت کرومیت نسوز بنا به ساختار شیمیایی خود در برابر رشد باکتری و آلودگی هم مقاومت به خصوصی   •

 .دارد
 سرعت اجرای باال و ساده •
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 قیمت یونولیت کرومیت نسوز 
چگالی و ساختار تولیدی یونولیت کرومیت اصلی ترین موردی است که می تواند تاثیر مستقیم و زیادی روی قیمت این  

 :محصول داشته باشد؛ در همین راستا در ادامه اقدام به ارائه جدول قیمت انواع یونولیت کرومیت می کنیم

وزن بر اساس هر  

 قیمت  نوع ضخامت  عرض  طول واحد

 تومان 79/500 سقفی CM 25CM 50 متر 2 گرم 1200
 تومان 86/000 سقفی CM 25CM 50 متر 2 گرم 1300
 نومان 92/000 سقفی CM 25CM 50 متر 2 گرم 1400
 تومان 97/500 سقفی CM 25CM 50 متر 2 گرم 1500
 تومان 103/500 سقفی CM 25CM 50 متر 2 گرم 1600
 تومان 108/500 سقفی CM 25CM 50 متر 2 گرم 1700
 نومان 115/000 سقفی CM 25CM 50 متر 2 گرم 1800
 نومان 121/500 سقفی CM 25CM 50 متر 2 گرم 1900
 تومان 125/000 سقفی CM 25CM 50 متر 2 گرم 2000
  تومان 58/500  کرومیت CM 25 CM 65 متر 1 گرم 800
  تومان 60/500  کرومیت CM 25 CM 65 متر 1 گرم 890
  تومان 65/500  کرومیت CM 25 CM 65 متر 1 گرم 960

  تومان 68/500  کرومیت  CM 25 CM 65  متر 1 گرم 1030
 تومان 73/000  کرومیت  CM 25 CM 65  متر1 گرم 1100



  تومان 77/000 کرومیت   CM 25 CM 65 متر 1 گرم 1160
  تومان 80/500 کرومیت   CM  25 CM 65 متر 1 گرم 1230
 تومان 83/500  کرومیت  CM 25 CM 65 متر 1 گرم 1300
 تومان 88/500 کرومیت   CM  25 CM 65 متر 1 گرم 1380
 تومان 103/000 کرومیت   CM 25 CM 65 متر 2 گرم 1600
 تومان 80/500 ورقه ای CM 10 CM 100 متر 2 گرم 1100
 تومان 86/500 ورقه ای CM 10 CM 100 متر 2 گرم 1200
 تومان 92/500 ورقه ای CM 10 CM 100 متر 2  گرم 1300
 تومان 101/000 ورقه ای CM 10 CM 100 متر 2 گرم 1400
 تومان 101/000 ورقه ای CM 10 CM 100 متر 2  گرم 1500
 تومان 105/500 ورقه ای CM 10 CM 100 متر 2  گرم 1600
 تومان 112/000 ورقه ای CM 10 CM 100 متر 2 گرم 1700
 تومان 118/000 ورقه ای CM 10 CM 100 متر 2  گرم 1800
 تومان 124/000 ورقه ای CM 10 CM 100 متر 2  گرم 1900
 تومان 131/000 ورقه ای CM 10 CM 100 متر 2 گرم 2000
 تومان 144/000 ورقه ای CM 10 CM 100 متر 2 گرم 2100
 تومان 149/500 ورقه ای CM 10 CM 100 متر 2 گرم 2200
 تومان 156/500 ورقه ای CM 10 CM 100 متر 2 گرم 2300
 تومان 164/000 ورقه ای CM 10 CM 100 متر 2 گرم 2400
 تومان 168/500 ورقه ای CM 10 CM 100 متر 2 گرم 2500
 تومان 175/500 ورقه ای CM 10 CM 100 متر 2 گرم 2600
 تومان 181/500 ورقه ای CM 10 CM 100 متر 2  گرم 2700
 .تماس بگیرید ورقه ای CM 10 CM 100 متر 2 گرم 2800
 .تماس بگیرید ورقه ای CM 10 CM 100 متر 2 گرم 2900

 .با ما در خوارزم سازه همراه باشید قیمت کارخانه یونولیت برای اطالع آنالین و لحظه ای از

 خرید یونولیت نسوز کرومیت 
بعد از شناخت کامل این محصول موردی که از درجه اهمیت باالیی برخوردار است نحوه خرید آن از مرجعی معتبر می 

به عنوان یکی از بزرگترین و معتبر ترین تامین کنندگان مصالح ساختمانی همواره گزینه ای مطلوب   باشد، خوارزم سازه

ن بوده و هستبرای خرید مصالح از نظر مشتریا  . 

تماس حاصل   09124712355به صورت عمده و جزء فقط کافیست تا با شماره  یونولیت کرومیت نسوزشما برای خرید 

 .فرمایید و بعد از مشاوره اقدام به ثبت سفارش و خرید نمایید

و از همین جهت خرید از شرکت مصالح ساختمانی خوارزم سازه نماینده اصلی بسیاری از تولید کننده ها در کشور می باشد 

 .این شرکت به دلیل حذف واسطه های خرید هزینه تمام شده بسیار پایین تری دارد
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 [caption/]قیمت یونولیت کرومیت سقفی

 ابعاد هر واحد یونولیت کرومیت سقفی 

در ابعاد مشخصی بر اساس هر واحد تا به حال دیده ایم؛ اما به طبع ابعاد این محصول  همه ما یونولیت کرومیت را 

صول  ساختمانی در زمان ساخت و ساز اهمیت پیدا خواهد کرد، از همین جهت در این بخش قصد داریم سایز و ابعاد این مح 

 :را مورد بررسی قرار دهیم

دارد که به شرح زیر می باشد به طور کلی دو بعد استاندارد برای این محصول وجود : 

 ابعاد استاندارد یونولیت کرومیت سقفی 
25*66*100 200*66*25 

 .روی لینک آبی رنگ کلیک کنید  راهنما محاسبه تعداد یونولیت سقف جهت کسب اطالع از شرایط

 وزن یونولیت کرومیت نسوز 

همانطور که پیش تر ذکر شد یونولیت کرومیت نسوز سبک ترین فراورده ای است که می توان به عنوان قالب بتن ریزی از 

 :آن استفاده کرد اما اینکه وزن دقیق این یونولیت ها چقدر می باشد موردی است که در این بخش قصد بررسی آن را داریم

کیلوگرم می باشد؛ گرچه این محصول در وزن   12اندارد یونولیت کرومیت نسوز به ازای هر متر مکعب وزن است •

 .های دیگری هم از سوی تولید کنندگان دیگر در سطح کشور تولید می شود 
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کیلوگرم خواهد بود.   2فقط  12هر واحد از یونولیت های کرومیت نسوز در صورت دارا بودن دانسیته کمتر از  •

در محصوالت خود استفاده می کنند(  12تولید کنندگان به دلیل قیمت باالی مواد اولیه از دانسیته کمتر از  )اغلب  

 .با ما همراه باشید از کجا یونولیت بخریم؟ برای پاسخ به این پپرسش که

 مزایای خرید یونولیت کرومیت از خوارزم سازه 

همواره برای خرید محصول مورد نظر خود به دنبال بهترین ارائه کننده محصول می باشند   مصرف کنندگان هر محصولی

 .و طبیعتا بهترین ارائه کننده محصول مرجعی است که خریدار با خرید از آن از مزایای بیشتری بهره مند شود 

 :با خرید یونولیت کرومیت از خوارزم سازه از این مزایا بهره مند خواهید شد

حصول به قیمت درب کارخانه و حذف تمامی واسطه های فروشخرید م •  
 اطمینان از اصالت و کیفیت کاال •

 تنوع باالی محصوالت •
 امکان ارائه خدمات اجرا  •

 ارسال بار به درب محل مورد نظر •

 

 خالصه مطلب

به دلیل مقاومت و ایمنی ای که در برابر آتش سوزی دارد در حال حاضر بهترین و مناسب ترین  یونولیت کرومیت نسوز

گزینه به عنوان قالب بتن ریزی ساختمانی می باشد؛ این یونیلیت در هر واحد و در وزن های مختلفی به بازار ارائه می شود  

دارند که خریداران می توانند آن ها را خریداری   که هر کدام از این واحد ها بسته به وزن خود قیمت مشخص و معینی

 .نمایند
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عالوه بر تمامی موارد ذکر شده وزن و قیمت بکمتر این یونولیت ها نسبت به بلوک های سیمانی موجب شده تا اغلب سازنده 

دارید می توانید  ها نگاه ویژه ای به این محصول در ساخت و ساز خود داشته باشند؛ اگر شما هم قصد خرید این محصول را 

 .با شماره درج شده در سایت تماس حاصل فرمایید و اقدام به ثبت سفارش کنید
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