




کاربرد

مزایا

عایـق بـام

عـایق بندي کانـال هاي آب و زه کش هـا

کف آشپزخانه ها و سرویس هاي بهداشتی

مخازن آب ، استخر ها و سونـا

پـارکـیـنـگ هـاي طـبـقـاتی 

عایـق کاري پـل ها و تونـل ها

تطبیـق با شـرایط اقـلیمی منـاطقی که داراي تابستـان معتـدل و گـرم می باشد

مقاومت مکانیکی عالی

دوام عالی در برابر فرسودگی در مجاورت هوا و حرارت

پایـداري حـرارتی باال

انـعـطــاف پـذیــري و خـواص ارتـجــاعـی عــالـی

عدم ترك خوردگی در دماهاي بسیار پایین ، ضمن حفظ ویژگی ها در دماهاي باال

20 رول شیرینک شده به صورت عمودي بر روي پالت چوبی به ابعاد 11*120*100 سانتی متر

شرایط نگهداري 

رنـگ

نـوع الیـی

طــول رول

عـرض رول

بسته بندي

نـوع قـیـر

سیاه

دوالیه تیشو و پل یاستر

10 متر

1 متر

BPPقیر اصالح شده با پلیمر

به طور عمودي ، در مکان هاي خشک و سرپوشیده

شرح محصول 

مشخصات کلی محصول

پایتخت از تولیدات شرکت سانال آذر تبریز ( سهامی خاص ) در زمینه عایق هاي رطوبتی ساختمانی چند منظوره می باشد .

حفظ خواص فیزیکی در شرایط مختلف آب و هوایی از ویژگی هاي این محصول به شمار می رود .

BPPاین محصول شـامل یک غشـاء 4 میلیمتـري از قیـر اصالح شده با پلیمر       به همراه دوالیه تیشـو و پلی استـر می باشد . 



اجراي پایتخت به وسیله مشعل گازي صورت می پذیرد که جزئیات اجرا در شرایط مختلف به تفصیل در دفترچه هاي

نصـب عایق هاي پایتخت ارائه شده است . ضمن اینکه در کلیه مراحل انتخاب محصــول ، اجرا و نگهداري محل هاي

عایق شده ، متخصـصـین شرکت سانال آذر تبریز آماده ارائه هرگونه خدمات اجرایی ، نظارتی و مشــاوره می باشند .

روش هاي اجرا 

سطح مورد نظر جهت عایق کاري باید صاف بوده و پیوستگی الیه رویی با بدنه یا الیه هاي زیرین به خوبی برقرارباشد .

قبل از اینکه پرایمر زنی و آغاز عملیات عایق کاري لزوما باید سطح کار تمیز ، خشک و عاري از هرگونه گرد و غبار باشد .

آماده سازي سطح

نهایتا با عملیات پرایمر زنی ، سطح کار به صورت آماده جهت عایق کاري خواهد شد .



1  PE Film Protection

2  Moddify Bitumen with SBS Polymer

3  Reinfocement

4  Modify Bitumen With SBS

5  Touch of Film

Advantages:  

High durability more than 10 years 

High tensile strength, flexibility and excellent elastic properties 

Lightweight compared to other insulators that prevent excessive load on

 the building and structure 

Runs on rough surfaces 

Very high adhesion to a variety of surfaces 

Burnout resistant in the vicinity of air and heat 

Suitable for a variety of tropical and cold weather conditions 

Avoid wasting energy 

Utilization:  

Roof insulation as the bottom layer of the final coating of stone, cement, mosaic 

Insulation of kitchen floors and toilets, Water tanks, pools and saunas. And parking lots

Insulation of cold storage 

Insulation of deck and foundations of bridges and tunnels and Water channel 
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