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پالستوفوم ( یونولیت)

فوم پلی اتیلن

فوم شانه تخن هرغی

پالستَفَم (یًََلیت) یه ػایك هٌاسة تزای

فَم پلی اتیلي تذلیل داضتي خَاظ ٍیژُ یىی

فَم ضاًِ تخن هزغی هحصَلی است اس جٌس

هحصَل دارای ٍسى پاییي ٍ تزش پذیزی آساى

تزٍدت ،حزارت ،رطَتت ٍ صذا هی تاضذ .اس

گیزی استفادُ هی ضَد ٍ هیتَاى اس آى تِ

پالستَفَم در هَارد هختلفی وارتزد دارًذ.

تا در صٌایغ تستِ تٌذی ًیش وارتزد فزاٍاى

فوم رول

تاتاهی

کفپوش پارکی

فَم رٍل وِ تا ًام ّای فَم سایلٌت ،فَم ای

وفپَش تاتاهی ًَػی پَضص تزای وف ٍ

وفپَش پاروی یه ًَع وفپَش هماٍم تا لذرت

صٌایغ ساختواًی  ،ػایك تٌذی  ،خَدرٍساسی

هذارس ٍ هْذوَدن ّا ٍ سهیي ّای تاسی هی

وارتزد اصلی آى تِ ػٌَاى ضزتِ گیز ٍ ػایك

ضزتِ ّای ضذیذ جلَگیزی وزدُ ٍ هاًغ

صذا ٍ تزٍدت هی تاضذ .اس سَی دیگز ایي
است .تا تَجِ تِ ایي خَاظ ٍرق ّای

اس تْتزیي ایشٍالسیَى ّا ٍ ػالیتزیي ػایك

سَی دیگز ساختار ایي فَم هَجة ضذُ است
داضتِ تاضذ.

ٍی ای یا فَم پفه ضٌاختِ هی ضَد در

دیَارّای اهاوٌی ًظیز تاضگاُ ّای ٍرسضی،

ٍویف ٍ وفص دارای وارتزد فزاٍاًی استٍ .

تاضذ .طزاحی ایي پَضص تِ ًحَی است وِ اس

دهایی ٍ صَتی هی تاضذ.

صذهِ دیذى اًساى هی گزدد.

فَم پلی یَرتاى .ایي هحصَل هؼوَال تزای صذا
ػٌَاى پَضص اوَستیىی داخلی دیَار ،سمف ٍ
یا پطت درب هىاىّای هختلف تْزُ تزد.

ارتجاػی تاال هی تاضذ .ایي ًَع وفپَش لاتل
استفادُ در پارن ّا ،سهیي ّای تاسی ،

هْذوَدن ّا ،هذارس ٍ تاضگاُ ّای ٍرسضی

هی تاضذ .ساختار ایي وفپَش تِ طَری است

وِ هی تَاى اس آى در هحَطِ ّای تاس ٍ پز رفت
ٍ آهذ استفادُ ًوَد.
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گرانول پالستوفوم

گزاًَل پالستَفَم ضاهل هَاد اٍلیِ

پالستَفَم است وِ تؼذ اس پخت اٍلیِ تِ تاسار
ػزضِ هی گزدد .اس ایي هحصَل تِ هٌظَر پز
وزدى صٌذلی ّای ّپیچز استفادُ هی ضَد.
ّوچٌیي در تزخی اس هَارد اس گزاًَل

پالستَفَم در دوَر ساسی ٍ تَلیذ یًََتتي ًیش
استفادُ هی گزدد

بلوک سقفی

یخدان یونولیتی

تلَن ّای پالستَفَهی وٌذسَس تا تَجِ تِ

یخذاى ّای یًََلیتی اس یه سَ تِ ػلت

ًظیزسثىی ٍسى،سَْلت ٍسزػت

هٌاسة تزای حفظ هَادغذایی ٍ ًوًَِ ّای

خَاظ فیشیىی ٍضیویایی خاظ خَد

تیطتزدراجزاً،یاس ووتز تِ استفادُ استیزچِ

آسهایطگاّی تاضذ ٍ اس سَی دیگز تِ ػلت

تَاًذ راّىار جایگشیي هٌاسثی تزای سایز

هٌاسة تزای حول ٍ ًگْذاری چٌیي هَادی در

ّای ًگْذارًذُ ٍ ًیزٍی اًساًی ووتز هی
رٍش ّای لذیوی تاضذ.

نایلون حبابدار

اسپری فوم

ًایلَى حثاتذار یه راّىار هٌاسة تزای تستِ

اسپزی فَم هحصَلی ته جشیی تز پایِ پلی

هَجَد در ًایلَى هَجة جلَگیزی اس ضزتِ ٍ

چسثاًذى  ،پز وزدى  ،درسّا ٍ ػایمىاری

تٌذی ٍ ضزتِ گیزی است .حثاب ّای َّا

در ًتیجِ حفظ واال هَرد ًظز هی گزدد.

خاصیت ػایك تَدى هی تَاًذ یه راّىار

یَرتاى است .ایي هادُ هی تَاًذ تِ هٌظَر

هَرد استفادُ لزار گیزد ٍ لاتلیت چسثیذى
تِ تسیاری اس هصالح ساختواًی تجش پلی

اتیلي ،پلی پزٍپلیي  ،سیلیىَى ٍ تفلَى را دارا

خاصیت ضزتِ گیزی هی تَاًذ یه هحفظِ
وَتاُ هذت تاضذ.

سایر هحصوالت

پارت فَم سؼی تز ایي دارد وِ تا تاهیي طیف
ٍسیؼی اس هحصَالت هزتثط سثة ایجاد

آسایص خیال ٍ سَْلت تزای هطتزیاى خَد

گزد .اس جولِ ایي هحصَالت هی تَاى تِ سایز
ػایك ّا ٍ ضزب گیزّا ٍ چسة ّا صٌؼتی ٍ
هصزفی اضارُ ًوَد.

هی تاضذ.
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