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                                                                                                                                                                          اولین و بزرگترین کارخانه تولید فایبرسمنت بدون آزبست در ایران              

    

 الیاف با که باشند می .. و ،سیلیس سیمان معدنی مواد شامل بورد باورس ایوانیت فایبرسمنت

 .شوند می لیدتو هاچک روش با و شده مسلح یا تقویت آزبست دونب یمصنوع و طبیعی

 و شود می محسوب سبز صنعت و شده تولید آزبست بدون ، شد ذکر که همانگونه ها ورق این

 .باشند می آزبستی تولیدات به نسبت برتري خصوصیات داراي

 خوبی بسیار کیفی سطح از و شده تولید BS EN - 12467:2012استاندارد تحت فایبرسمنت این

 انواع با ولی شوند می تولید خاکستري طبیعی رنگ به محصوالت این .باشند می برخوردار

 را امکان این طراح و معمار مهندسین به ترتیب بدین .سازگارند ها پوشش و رنگها از مختلفی

 داخل ساختمان و خارج در را محصوالت این ، پوشش و رنگ در محدودیت بدون تا دهد می

 .دهند قرار استفاده مورد

 :ابعاد و کاربرد

 دارای و است موجودمیلیمتر 08 و 4،6،8،01،01 ضخامتهایفایبرسمنت ایوانیت بورد باورس در

 نمای و ساختمان مختلف نقاط در توان می این محصول را. باشد سانتیمترمی011*141ابعاد

 معموال01و8،01 ،ضخامت سقف برای معموال ان میلیمتر 6و4 ضخامت. کرد استفاده بیرونی

 عمدتا. گردد می استفاده کف برای آن باالی به میلیمتر 01 ضخامت از و  دیوارها نما و برای

 استفاده وال درایسازه های  و سازی نما در مدوالر بصورت محصول این میلیمتر01ضخامت

 .گردد می

 باشد می موجود ساده طرحی با سانتیمتر 141*11*0ابعاد در شرکت این سایدینگ محصول

 .گردد می استفاده ویالیی های ساختمان در مواقع بیشتر و ای کرکره نمای برای که

  :مزایای فایبرسمنت ایوانیت بورد باورس

 شده باعث باورس بورد ایوانیت فایبرسمنت تولید در سیلیس میکرو از مناسبی درصد وجود -

 ای گزینهمی تواند  فایبرسمنت این و باشد نداشته وجود ها ورق نوع این در تورمی و بادکردگی
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 سیمانی صفحات دیگر از را بورد فایبرسمنت نوع این که مزیتی.....باشد نما در استفاده برای مناسب

 .است کرده مجزا موجود

 :ایبرسمنتفاز مزایای دیگر 

 مسکن و ساختمان تحقیقات مرکز از فنی تاییدیه دارای -

 ایران بیمه از کیفیت تضمین گارانتی دارای -

 شهرسازی و مسکن وزارت از شده معرفی آوریهای فن جزء -

 سقف، داخلی، دیوار دیوارنما،: ساختمان قسمتهای تمام برای متنوع محصوالت وجود -

 .بام کاذب، کف،سقف

 سبک العاده فوق -

 وآسان سریع اجرای -

 پذیری رنگ در سهولت و قابلیت -

 بلند ساختمانهای اجرای مناسب -

 کاری گچ و خاک و گچ حذف -

 (UV) بنفش ماوراء اشعه و موریانه آتش، ضربه، رطوبت، آب، برابر در مقاوم -

 (انرژی مصرف در جویی صرفه) ساختمان ملی مقررات 01 مبحث ی اجرا سهولت امکان -

 مالت به نیاز بدون خشک ساز و ساخت ایجاد -

 (زیست محیط با سازگار)سالمت برای مضر مواد و آزبست فاقد -

 المللی بین معتبر استانداردهای دارای -

 آوار و ساختمانی نخاله وجود عدم -

 برقی و مکانیکی تأسیسات اجرای سهولت امکان -

 اشکوب اضافه بصورت بنا توسعه امکان -

 زیربنا سطح افزایش قابلیت -

 (LSF) سبک فلزی اسکلت با هایی سازه در اجرا قابل -

 نگهداری و تعمیر سهولت -
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