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زیر را مطالعھ  با ویژگی ھا و تفاوتھای عایق ھای االستومریک وان فلکس و آریا فلکس مطالب
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 قیمت عایق االستومری وان فلکس

 :عایق حرراتی االستومری

می باشد کھ در دو نوع عایق االستومریی 

عایق حرارتی االستومری وان فلکس ساده

٩،١٣، ۶  ھای و درضخامت

عایق حرارتی وان فلکس االستومریک بھ دو دستھ
کھ از جھت شکل فیزیکی بسیار شبیھ ھم ھستند بندی می شود و

عایق حرارتی وان فلکس

  :در نوع رولی 

عایق رولی ساده ، عایق رولی پشت چسب دار ، عایق رولی
یق رولی صوتی یا آکوستیک تقسیم بندی میشوندآلومینیوم ، عا

  :در نوع لولھ ای 

   

عایق حرارتی االستمر وان فلکس لولھ 
ھا از چسب بیشتر و بھتر دور لولھ



  

 وان فلکساستاندارد جھانی عایق 

  .می باشد CE استاندارد عایق حرارتی وان فلکس یا عایق االستومری وان فلکس دارای تائیدیھ اتحادیھ اروپا

  چسب وان فلکس

  

چسب است کھ برای وصل نمودن عایق و عایق کاری الزم و امری ضروی می باشد   عایق حرارتی وان فلکس دارای
 :و جھت استعالم قیمت چسب عایق وان فلکس تماس حاصل فرمایید 

  .ھای مخصوص مایع وان فلکس استفاده میشودبرای انجام عایق کاری عایق حرارتی وان فلکس بدون چسب از چسب

   

  ی فنی عایق االستومریبررس

درجھ  ١٢٠گراد تا درجھ سانتی  -١٩بررسی ویژگی ھای فنی و بازده دمای عملکرد عایق حرارتی وان فلکس از 
  .گراد استسانتی

  .متر مکعب بر ساعت می باشد ۶٧تا  ۴٠  مقدار و بازده چگالی عایق حرارتی وان فلکس بابر است با

   

ا فلکسدریافت قیمت عایق االستومری آری   

  

محبوب و پر فروش عایق ھای االستومری آریافلکس می باشد ،تاسیسات ایرانیان گستر عرضھ کننده   یکی از برندھای
عزیز در سراسر نقاط ایران است  االستومریک آریا فلکس بھ مشتریان  و فروشنده انواع عایق حرارتی . 

 قیمت عایق االستومری وان فلکس

ھدف اصلی در تامین یک شرایط مطلوب بھ منظور   یق ھای موجود در بازار است، کھعایق االستومری یکی از عا
 .انتقال انواع سیاالت را بر عھده گرفتھ است

  

 عایق االستومری صوتی

مناسب است،کھ دارای خصوصیات متفاوتی نسبت بھ سایر عایق ھا باشد  یک عایق االستومری صوتی وقتی . 

بودن عایق االستومری صوتی می باشد چسب دار  یکی از این ویژگی ھا . 

نوع عایق االستومری صاف و عایق االستومری صوتی شانھ تخم مرغی عرضھ میشود ٢در   . 



ای عایق االستومری لولھ  

پذیر زیاد و وزن کمی است ای کھ با روکش آلومینیوم تولید میشود ، دارای انعطاف عایق االستومریک لولھ . 

فلکسقیمت عایق االستومری وان   

 pdf دانلود

  

 


