
91 S13300

جذب آبنام آجر
(%)

وزن یک متر مربع با بند

      به کیلوگرم

(1cm) مقاومت فشاری
kg/cm2kg/cm2kg/cm

40

ضریب انتقال حراراتی 
(w/mk)

حتدب و تقعر   رواداری

mmmm

20.8

(g/cm)چگالی
3

2

31cm

7cm

2/4cm

۷ X ۳۱ X ۲/۴ ۶/۵ X ۲۶ X ۲/۴ سایز پالک ۶/۵ X ۲۶ X ۱۳ X ٢/۴ ٧ X ٣١ X ١۵/۵ X ٢/۴ سایز ِال

31cm

7cm15
.5

 c
m 2/4cm

Nemachin Brick
R

Nemachin Brick
R

Nemachin Brick

www.nemachin.com

S13

کف فرش ها و آجرهای شیلی عمری طوالنی تر از عمر صاحبان خود خواهند داشت و در طول این مدت به یک

نگهداری کم یا تعمیر مخترصی نیاز خواهند داشت.
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91 S14300

جذب آبنام آجر
(%)

وزن یک متر مربع با بند

      به کیلوگرم

(1cm) مقاومت فشاری
kg/cm2kg/cm2kg/cm

40

ضریب انتقال حراراتی 
(w/mk)

حتدب و تقعر   رواداری

mmmm

20.8

(g/cm)چگالی
3

2

31cm

7cm

2/4cm

۷ X ۳۱ X ۲/۴ ۶/۵ X ۲۶ X ۲/۴ سایز پالک ۶/۵ X ۲۶ X ۱۳ X ٢/۴ ٧ X ٣١ X ١۵/۵ X ٢/۴ سایز ِال

31cm

7cm15
.5

 c
m 2/4cm

Nemachin Brick
R

Nemachin Brick
R

Nemachin Brick

www.nemachin.com

S14

بر خالف دیگر کف فرش ها، کف فرش های شیلی با وجود اینکه در طول زمستان برای ایجاد اصطکاک، �ک بر روی آن پاشیده می شود،

 همواره ثابت رنگ و پایدار باقی می مانند.
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Brick
Molding

61

Brick molding is a strip of material used to close the small gap between a brick wall and the frame 
of a door or window set into the wall. There isn't any brick, or any masonry at all, in molding.
Hardwood was the traditional material used for brick molding. Because hardwoods are resistant to 
rot and moisture damage, this type of molding had a long service life, sometimes as long as 50 years.
Today, it is usually made of softwood, usually fir or pine. Softwood is far more likely to be 
damaged by weather or rot than hardwood, and thus has a much shorter service life.
Softwood brick molding lasts longer if all the surfaces are both primed and painted before it is
installed, including the cut ends. Using metal flashing, so that the molding does not actually 
touch the brick, also increases the service life. The molding should always be caulked 
and painted.If it's properly installed, it usually is serviceable for 15 years. 
Today, other materials can be used for brick molding. Various forms of plastic cost a little more than 
softwood, but they have an expected service life of about 50 years, and they do not need to be 
repainted regularly. They are made of PVC, the kind of plastic used for plumbing fixtures. 
There are three major plastic types: hollow PVC, plasticized wood, and solid PVC.



141 FN33180

جذب آبنام آجر
(%)

وزن یک متر مربع با بند

      به کیلوگرم

(1cm) مقاومت فشاری
kg/cm2kg/cm2kg/cm

38

ضریب انتقال حراراتی 
(w/mk)

حتدب و تقعر   رواداری

mmmm

2.11

(g/cm)چگالی

2

3

31cm

7cm

2/4cm

۷ X ۳۱ X ۲/۴ ۶/۵ X ۲۶ X ۲/۴ سایز پالک ۶/۵ X ۲۶ X ۱۳ X ٢/۴ ٧ X ٣١ X ١۵/۵ X ٢/۴ سایز ِال

31cm

7cm15
.5

 c
m 2/4cm

Nemachin Brick
R

Nemachin Brick
R

Nemachin Brick

www.nemachin.com

FN33

آجرها و کف فرش های شیلی با توجه به جذب آب پایین ، توانایی تحمل آب و هوای مناطق رسدسیر کشور را دارند.
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141 FN33 - FN22180

جذب آبنام آجر
(%)

وزن یک متر مربع با بند

      به کیلوگرم

(1cm) مقاومت فشاری
kg/cm2kg/cm2kg/cm

38

ضریب انتقال حراراتی 
(w/mk)

حتدب و تقعر   رواداری

mmmm

2.11

(g/cm)چگالی

2

3

31cm

7cm

2/4cm

۷ X ۳۱ X ۲/۴ ۶/۵ X ۲۶ X ۲/۴ سایز پالک ۶/۵ X ۲۶ X ۱۳ X ٢/۴ ٧ X ٣١ X ١۵/۵ X ٢/۴ سایز ِال

31cm

7cm15
.5

 c
m 2/4cm

Nemachin Brick
R

Nemachin Brick
R

Nemachin Brick

www.nemachin.com

کف فرش های شیلی به دلیل پخت در دمای ١١٠٠ درجه سانتی گراد یکی از قوی ترین انواع کف فرش ها می باشند.

FN11

FN22

FN

64



141 FN TARKIBI180

جذب آبنام آجر
(%)

وزن یک متر مربع با بند

      به کیلوگرم

(1cm) مقاومت فشاری
kg/cm2kg/cm2kg/cm

38

ضریب انتقال حراراتی 
(w/mk)

حتدب و تقعر   رواداری

mmmm

2.11

(g/cm)چگالی

2

3

31cm

7cm

2/4cm

۷ X ۳۱ X ۲/۴ ۶/۵ X ۲۶ X ۲/۴ سایز پالک ۶/۵ X ۲۶ X ۱۳ X ٢/۴ ٧ X ٣١ X ١۵/۵ X ٢/۴ سایز ِال

31cm

7cm15
.5

 c
m 2/4cm

Nemachin Brick
R

Nemachin Brick
R

Nemachin Brick

www.nemachin.com

FN
TARKIBI

با اجرای کف فرش های شیلی می وان منطقه ای را که محل عبور و مرور است پس از ساخت اولیه به بهره برداری رساند و هزینه های

 تأخیر که برای گرم کردن و خشک شدن کف فرش های ریختنی مانند آسفالت رصف می شود، حذف خواهد شد.

با اجرای کف فرش های شیلی می وان منطقه ای را که محل عبور و مرور است پس از ساخت اولیه به بهره برداری رساند و هزینه های

 تأخیر که برای گرم کردن و خشک شدن کف فرش های ریختنی مانند آسفالت رصف می شود، حذف خواهد شد.
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31cm

7cm

2/4cm

۷ X ۳۱ X ۲/۴ ۶/۵ X ۲۶ X ۲/۴ سایز پالک ۶/۵ X ۲۶ X ۱۳ X ٢/۴ ٧ X ٣١ X ١۵/۵ X ٢/۴ سایز ِال

31cm

7cm15
.5

 c
m 2/4cm

Nemachin Brick
R

Nemachin Brick
R

Nemachin Brick

www.nemachin.com

RF66

اجرای کف فرش های شیلی و سطوح قابل دسرتسی در این کف فرش ها باعث دستیابی آسان به خدمات شهری زیرزمینی مانند فاضالب و.... خواهد شد.

91 RF66390

جذب آبنام آجر
(%)

وزن یک متر مربع با بند

      به کیلوگرم

(1cm) مقاومت فشاری
kg/cm2kg/cm2kg/cm

43

ضریب انتقال حراراتی 
(w/mk)

حتدب و تقعر   رواداری

mmmm

2.41.3

(g/cm)چگالی
3

2
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31cm

7cm

2/4cm

۷ X ۳۱ X ۲/۴ ۶/۵ X ۲۶ X ۲/۴ سایز پالک ۶/۵ X ۲۶ X ۱۳ X ٢/۴ ٧ X ٣١ X ١۵/۵ X ٢/۴ سایز ِال

31cm

7cm15
.5

 c
m 2/4cm

Nemachin Brick
R

Nemachin Brick
R

Nemachin Brick

www.nemachin.com

RF77

کف فرش های شیلی در برابر آسیب های ناشی از نشت سوخت یا روغن، نیروهای ساینده و بارهای استاتیک مقاومند.

91 RF77390

جذب آبنام آجر
(%)

وزن یک متر مربع با بند

      به کیلوگرم

(1cm) مقاومت فشاری
kg/cm2kg/cm2kg/cm

43

ضریب انتقال حراراتی 
(w/mk)

حتدب و تقعر   رواداری

mmmm

2.41.3

(g/cm)چگالی
3

2
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131 RB160

جذب آبنام آجر
(%)

وزن یک متر مربع با بند

      به کیلوگرم

(1cm) مقاومت فشاری
kg/cm2kg/cm2kg/cm

38

ضریب انتقال حراراتی 
(w/mk)

حتدب و تقعر   رواداری

mmmm

30.8

(g/cm)چگالی
3

2

31cm

7cm

2/4cm

۷ X ۳۱ X ۲/۴ ۶/۵ X ۲۶ X ۲/۴ سایز پالک ۶/۵ X ۲۶ X ۱۳ X ٢/۴ ٧ X ٣١ X ١۵/۵ X ٢/۴ سایز ِال

31cm

7cm15
.5

 c
m 2/4cm

Nemachin Brick
R

Nemachin Brick
R

Nemachin Brick

www.nemachin.com

RB

رنگ کف فرش ها و آجرهای شیلی رنگ طبیعی سنگ های شیل است و بنابراین این آجرها هرگز رنگ پریده نخواهند شد.
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91 A300

جذب آبنام آجر
(%)

وزن یک متر مربع با بند

      به کیلوگرم

(1cm) مقاومت فشاری
kg/cm2kg/cm2kg/cm

38

ضریب انتقال حراراتی 
(w/mk)

حتدب و تقعر   رواداری

mmmm

2.10.9

(g/cm)چگالی
3

2

31cm

7cm

2/4cm

۷ X ۳۱ X ۲/۴ ۶/۵ X ۲۶ X ۲/۴ سایز پالک ۶/۵ X ۲۶ X ۱۳ X ٢/۴ ٧ X ٣١ X ١۵/۵ X ٢/۴ سایز ِال

31cm

7cm15
.5

 c
m 2/4cm

Nemachin Brick
R

Nemachin Brick
R

Nemachin Brick

www.nemachin.com

رنگ و سایز بندکشی در جلوه نهایی �ا کامالً اثرگذار است.

A
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91 AF300

جذب آبنام آجر
(%)

وزن یک متر مربع با بند

      به کیلوگرم

(1cm) مقاومت فشاری
kg/cm2kg/cm2kg/cm

38

ضریب انتقال حراراتی 
(w/mk)

حتدب و تقعر   رواداری

mmmm

2.10.9

(g/cm)چگالی
3

2

31cm

7cm

2/4cm

۷ X ۳۱ X ۲/۴ ۶/۵ X ۲۶ X ۲/۴ سایز پالک ۶/۵ X ۲۶ X ۱۳ X ٢/۴ ٧ X ٣١ X ١۵/۵ X ٢/۴ سایز ِال

31cm

7cm15
.5

 c
m 2/4cm

Nemachin Brick
R

Nemachin Brick
R

Nemachin Brick

www.nemachin.com

AF

تنها آجرهای مرغوب تولید شده از سنگ شیل و سنگهای معدنی دارای مقاومت فشاری باال

و جذب آب در محدوده استاندارد می باشند.
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31cm

7cm

2/4cm

۷ X ۳۱ X ۲/۴ ۶/۵ X ۲۶ X ۲/۴ سایز پالک ۶/۵ X ۲۶ X ۱۳ X ٢/۴ ٧ X ٣١ X ١۵/۵ X ٢/۴ سایز ِال

31cm

7cm15
.5

 c
m 2/4cm

Nemachin Brick
R

Nemachin Brick
R

Nemachin Brick

www.nemachin.com

B

111 B250

جذب آبنام آجر
(%)

وزن یک متر مربع با بند

      به کیلوگرم

(1cm) مقاومت فشاری
kg/cm2kg/cm2kg/cm

38

ضریب انتقال حراراتی 
(w/mk)

حتدب و تقعر   رواداری

mmmm

1.90.7

(g/cm)چگالی
3

2

مقاومت در برابر بارانهای اسیدی و آالینده های شهرهای بزرگ تنها در آجرهای تولید شده از

 شیل و سنگ های معدنی وجود خواهد داشت.
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31cm

7cm

2/4cm

۷ X ۳۱ X ۲/۴ ۶/۵ X ۲۶ X ۲/۴ سایز پالک ۶/۵ X ۲۶ X ۱۳ X ٢/۴ ٧ X ٣١ X ١۵/۵ X ٢/۴ سایز ِال

31cm

7cm15
.5

 c
m 2/4cm

Nemachin Brick
R

Nemachin Brick
R

Nemachin Brick

www.nemachin.com

P

171 P200

جذب آبنام آجر
(%)

وزن یک متر مربع با بند

      به کیلوگرم

(1cm) مقاومت فشاری
kg/cm2kg/cm2kg/cm

38

ضریب انتقال حراراتی 
(w/mk)

حتدب و تقعر   رواداری

mmmm

1.80.6

(g/cm)چگالی
3

2

با ترویج استفاده از آجرهای پایه سنگ و شیل و ایجاد الزام قانونی در مرصف آنها می توان گام موثری در حفظ 

محیط زیست و جلوگیری از تخریب خاک های کشاورزی برداشت.

78





31cm

7cm

2/4cm

۷ X ۳۱ X ۲/۴ ۶/۵ X ۲۶ X ۲/۴ سایز پالک ۶/۵ X ۲۶ X ۱۳ X ٢/۴ ٧ X ٣١ X ١۵/۵ X ٢/۴ سایز ِال

31cm

7cm15
.5

 c
m 2/4cm

Nemachin Brick
R

Nemachin Brick
R

Nemachin Brick

www.nemachin.com

121 R250

جذب آبنام آجر
(%)

وزن یک متر مربع با بند

      به کیلوگرم

(1cm) مقاومت فشاری
kg/cm2kg/cm2kg/cm

40

ضریب انتقال حراراتی 
(w/mk)

حتدب و تقعر   رواداری

mmmm

2.10.9

(g/cm)چگالی
3

2

اگر آجرهای استفاده شده در صنعت ساخت¾ن از نوع آجرهای شیلی و پایه سنگ باشند، آب و هوای رسد و گرم،

 طوفان های شن و باران های شدید �ی تواند آنها را تخریب کند.

R
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Nemachin Brick
R

Nemachin Brick
R

Nemachin Brick

www.nemachin.com
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Nemachin Brick
R

Nemachin Brick
R

Nemachin Brick



31cm

7cm

2/4cm

۷ X ۳۱ X ۲/۴ ۶/۵ X ۲۶ X ۲/۴ سایز پالک ۶/۵ X ۲۶ X ۱۳ X ٢/۴ ٧ X ٣١ X ١۵/۵ X ٢/۴ سایز ِال

31cm

7cm15
.5

 c
m 2/4cm

Nemachin Brick
R

Nemachin Brick
R

Nemachin Brick

www.nemachin.com

H&R

H17

R17

91 H17 - R17270

جذب آبنام آجر
(%)

وزن یک متر مربع با بند

      به کیلوگرم

(1cm) مقاومت فشاری
kg/cm2kg/cm2kg/cm

40

ضریب انتقال حراراتی 
(w/mk)

حتدب و تقعر   رواداری

mmmm

2.31.1

(g/cm)چگالی
3

2

با بهره گیری از تکنولوژی مدرن تولید آجر و استفاده از مواد اولیه مرغوب می توان هزینه های ¿ام شده

 تولید محصول از جمله هزینه مرصف انرژی را کاهش داد. تولید محصول از جمله هزینه مرصف انرژی را کاهش داد.
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31cm

7cm

2/4cm

۷ X ۳۱ X ۲/۴ ۶/۵ X ۲۶ X ۲/۴ سایز پالک ۶/۵ X ۲۶ X ۱۳ X ٢/۴ ٧ X ٣١ X ١۵/۵ X ٢/۴ سایز ِال

31cm

7cm15
.5

 c
m 2/4cm

Nemachin Brick
R

Nemachin Brick
R

Nemachin Brick

www.nemachin.com

H

H18

H19

91 H19 - H18350

جذب آبنام آجر
(%)

وزن یک متر مربع با بند

      به کیلوگرم

(1cm) مقاومت فشاری
kg/cm2kg/cm2kg/cm

38

ضریب انتقال حراراتی 
(w/mk)

حتدب و تقعر   رواداری

mmmm

20.8

(g/cm)چگالی
3

2

تنوع رنگ و جلوه های زیبا در �ای ساخت¾ن را تنها با آجرهای پایه سنگ و شیل می توان به دست آورد.
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31cm

7cm

2/4cm

۷ X ۳۱ X ۲/۴ ۶/۵ X ۲۶ X ۲/۴ سایز پالک ۶/۵ X ۲۶ X ۱۳ X ٢/۴ ٧ X ٣١ X ١۵/۵ X ٢/۴ سایز ِال

31cm

7cm15
.5

 c
m 2/4cm

Nemachin Brick
R

Nemachin Brick
R

Nemachin Brick

www.nemachin.com

B13

91 B13300

جذب آبنام آجر
(%)

وزن یک متر مربع با بند

      به کیلوگرم

(1cm) مقاومت فشاری
kg/cm2kg/cm2kg/cm

38

ضریب انتقال حراراتی 
(w/mk)

حتدب و تقعر   رواداری

mmmm

2.21

(g/cm)چگالی
3

2

استفاده از آجرهای پایه سنگ و شیل در کشورهای غربی و صنعتی سابقه چندین صد ساله دارد و پس از گذشت

قرن ها هنوز زیبایی و شادابی خود را حفظ کرده است.

86





31cm

7cm

2/4cm

۷ X ۳۱ X ۲/۴ ۶/۵ X ۲۶ X ۲/۴ سایز پالک ۶/۵ X ۲۶ X ۱۳ X ٢/۴ ٧ X ٣١ X ١۵/۵ X ٢/۴ سایز ِال

31cm

7cm15
.5

 c
m 2/4cm

Nemachin Brick
R

Nemachin Brick
R

Nemachin Brick

www.nemachin.com

B12

91 B12300

جذب آبنام آجر
(%)

وزن یک متر مربع با بند

      به کیلوگرم

(1cm) مقاومت فشاری
kg/cm2kg/cm2kg/cm

38

ضریب انتقال حراراتی 
(w/mk)

حتدب و تقعر   رواداری

mmmm

2.21

(g/cm)چگالی
3

2

تولید آجر با ابعاد و اشکال مختلف این امکان را برای مهندسین طراح و مع¾ر ساخت¾ن به وجود آورده تا بتوانند هر

روز �اهای زیبا و خالقانه ای درصنعت ساخت¾ن بیافرینند.

88





31cm

7cm

2/4cm

۷ X ۳۱ X ۲/۴ ۶/۵ X ۲۶ X ۲/۴ سایز پالک ۶/۵ X ۲۶ X ۱۳ X ٢/۴ ٧ X ٣١ X ١۵/۵ X ٢/۴ سایز ِال

31cm

7cm15
.5

 c
m 2/4cm

Nemachin Brick
R

Nemachin Brick
R

Nemachin Brick

www.nemachin.com

B11

111 B11300

جذب آبنام آجر
(%)

وزن یک متر مربع با بند

      به کیلوگرم

(1cm) مقاومت فشاری
kg/cm2kg/cm2kg/cm

40

ضریب انتقال حراراتی 
(w/mk)

حتدب و تقعر   رواداری

mmmm

20.8

(g/cm)چگالی
3

2

امکان طرح ایده ها و احساسات و هÄ �ایی طراحان و آرشیتکتها تنها با ابعاد، رنگها و شکلهای متنوع آجرهای پایه سنگ و شیل امکان پذیر است.  
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31cm

7cm

2/4cm

۷ X ۳۱ X ۲/۴ ۶/۵ X ۲۶ X ۲/۴ سایز پالک ۶/۵ X ۲۶ X ۱۳ X ٢/۴ ٧ X ٣١ X ١۵/۵ X ٢/۴ سایز ِال

31cm

7cm15
.5

 c
m 2/4cm

Nemachin Brick
R

Nemachin Brick
R

Nemachin Brick

www.nemachin.com

A11

111 A11300

جذب آبنام آجر
(%)

وزن یک متر مربع با بند

      به کیلوگرم

(1cm) مقاومت فشاری
kg/cm2kg/cm2kg/cm

40

ضریب انتقال حراراتی 
(w/mk)

حتدب و تقعر   رواداری

mmmm

20.8

(g/cm)چگالی
3

2

اجرای کف فرش های شیلی یک رسمایه گذاری برای آینده است. این کف فرش ها توسط مهندسین مع¾ر و شهرداران دوراندیشی انتخاب

می شوند که قادرند فراتر از هزینه های اولیه مورد نیاز را ببینند.
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31cm

7cm

2/4cm

۷ X ۳۱ X ۲/۴ ۶/۵ X ۲۶ X ۲/۴ سایز پالک ۶/۵ X ۲۶ X ۱۳ X ٢/۴ ٧ X ٣١ X ١۵/۵ X ٢/۴ سایز ِال

31cm

7cm15
.5

 c
m 2/4cm

Nemachin Brick
R

Nemachin Brick
R

Nemachin Brick

www.nemachin.com

Z13

111 Z13300

جذب آبنام آجر
(%)

وزن یک متر مربع با بند

      به کیلوگرم

(1cm) مقاومت فشاری
kg/cm2kg/cm2kg/cm

40

ضریب انتقال حراراتی 
(w/mk)

حتدب و تقعر   رواداری

mmmm

20.8

(g/cm)چگالی
3

2

تحقیقات نشان داده است که کف فرش های شیلی میزان کار الزم برای تحرک کسانی که از صندلی های چرخدار

 استفاده می کنند را افزایش �ی دهند.
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31cm

7cm

2/4cm

۷ X ۳۱ X ۲/۴ ۶/۵ X ۲۶ X ۲/۴ سایز پالک ۶/۵ X ۲۶ X ۱۳ X ٢/۴ ٧ X ٣١ X ١۵/۵ X ٢/۴ سایز ِال

31cm

7cm15
.5

 c
m 2/4cm

www.nemachin.com

G11

نام آجر

گلبهی ۱۱

جذب آب
(%)

وزن یک متر مربع با بند

      به کیلوگرم

(1cm) مقاومت فشاری
kg/cm2kg/cm2kg/cm

2616032

ضریب انتقال حراراتی 
(w/mk)

حتدب و تقعر   رواداری

mmmm

1.60.51

(g/cm)چگالی
3

2
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31cm

7cm

2/4cm

۷ X ۳۱ X ۲/۴ ۶/۵ X ۲۶ X ۲/۴ سایز پالک ۶/۵ X ۲۶ X ۱۳ X ٢/۴ ٧ X ٣١ X ١۵/۵ X ٢/۴ سایز ِال

31cm

7cm15
.5

 c
m 2/4cm

www.nemachin.com

G22

نام آجر

گلبهی ۲۲

جذب آب
(%)

وزن یک متر مربع با بند

      به کیلوگرم

(1cm) مقاومت فشاری
kg/cm2kg/cm2kg/cm

2616032

ضریب انتقال حراراتی 
(w/mk)

حتدب و تقعر   رواداری

mmmm

1.60.51

(g/cm)چگالی
3

2

99



31cm

7cm

2/4cm

۷ X ۳۱ X ۲/۴ ۶/۵ X ۲۶ X ۲/۴ سایز پالک ۶/۵ X ۲۶ X ۱۳ X ٢/۴ ٧ X ٣١ X ١۵/۵ X ٢/۴ سایز ِال

31cm

7cm15
.5

 c
m 2/4cm

www.nemachin.com

G33

نام آجر

گلبهی ۳۳

جذب آب
(%)

وزن یک متر مربع با بند

      به کیلوگرم

(1cm) مقاومت فشاری
kg/cm2kg/cm2kg/cm

2616032

ضریب انتقال حراراتی 
(w/mk)

حتدب و تقعر   رواداری

mmmm

1.60.51

(g/cm)چگالی
3

2

100



31cm

7cm

2/4cm

۷ X ۳۱ X ۲/۴ ۶/۵ X ۲۶ X ۲/۴ سایز پالک ۶/۵ X ۲۶ X ۱۳ X ٢/۴ ٧ X ٣١ X ١۵/۵ X ٢/۴ سایز ِال

31cm

7cm15
.5

 c
m 2/4cm

www.nemachin.com

G44

نام آجر

گلبهی ۳۳

جذب آب
(%)

وزن یک متر مربع با بند

      به کیلوگرم

(1cm) مقاومت فشاری
kg/cm2kg/cm2kg/cm

2616032

ضریب انتقال حراراتی 
(w/mk)

حتدب و تقعر   رواداری

mmmm

1.60.51

(g/cm)چگالی
3

2
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31cm

7cm

2/4cm

۷ X ۳۱ X ۲/۴ ۶/۵ X ۲۶ X ۲/۴ سایز پالک ۶/۵ X ۲۶ X ۱۳ X ٢/۴ ٧ X ٣١ X ١۵/۵ X ٢/۴ سایز ِال

31cm

7cm15
.5

 c
m 2/4cm

www.nemachin.com

G55

نام آجر

گلبهی ۵۵

جذب آب
(%)

وزن یک متر مربع با بند

      به کیلوگرم

(1cm) مقاومت فشاری
kg/cm2kg/cm2kg/cm

2616032

ضریب انتقال حراراتی 
(w/mk)

حتدب و تقعر   رواداری

mmmm

1.60.51

(g/cm)چگالی
3

2
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31cm

7cm

2/4cm

۷ X ۳۱ X ۲/۴ ۶/۵ X ۲۶ X ۲/۴ سایز پالک ۶/۵ X ۲۶ X ۱۳ X ٢/۴ ٧ X ٣١ X ١۵/۵ X ٢/۴ سایز ِال

31cm

7cm15
.5

 c
m 2/4cm

www.nemachin.com

Yellow

نام آجر

زرد

جذب آب
(%)

وزن یک متر مربع با بند

      به کیلوگرم

(1cm) مقاومت فشاری
kg/cm2kg/cm2kg/cm

2616032

ضریب انتقال حراراتی 
(w/mk)

حتدب و تقعر   رواداری

mmmm

1.60.51

(g/cm)چگالی
3

2
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شوره یا سفیدک

تعریف شوره
انواع شوره ها: 

شوره ها انواع مختلفی دارند: شوره های سولفاتی، شوره های کربناتی 

شوره های کلروری و شوره های نيرتاتی.

مقایسه شوره و لکه هایی که بر روی دیوار ایجاد می شود:
شناسایی منشأ شوره، لکه یا مواد خارجی موجود بر روی دیوار اولین گام در 

جهت حذف شوره یا لکه است. برخی لکه ها اغلب با شوره اشتباه گرفته 

می شوند زیرا شناسایی درست شوره یا لکه ممکن است سخت باشد و توصیه 

می شود از تجربه افرادی که در زمینه آجر تخصص دارند استفاده شود.

انواع لکه ها:
بیرون زدگی آهک (Lime Run) (رسوب کربنات) : این لکه ها معموالً 

به رنگ سفید یا خاکسرتی ظاهر می شوند ، آجرها در محل این لکه ها 

می کنند. فرسوده  را  دیوار  �ای  و  شوند  می  پوسته  پوسته 

ها  لکه  این  سیلیکاتی)  (رسوب   (white scum)  : رنگ  سفید  کف 
دارای رنگ سفید یا خاکسرتی می باشند و باعث تغییر رنگ �ای آجر 

در یا  آجر  سطح  ¿ام  در  است  ممکن  رنگ  تغییر  این  که  می شوند. 

معموالً  رسوب  این  شود.  ظاهر  آجر  روی  نامنظم  کوچک  های  شکل 

با شسË آجر با محلول اسید هیدروکلریک، روی دیوار ظاهر می شود.

لکه های سبز یا زرد وانادیم : لکه های سبز یا زرد که بر روی آجر 
ظاهر می شوند معموالً در اثر رسوب �کهای وانادیم می باشند. این �کها 

شامل سولفاتها، کلریدها یا هیدراتهای وانادیم هستند. مکانیسم پیدایش 

این لکه ها بر  روی آجر مانند مکانیسم ظهور شوره است. این لکه ها 

ممکن است بر روی آجرهای قرمز، زرد نخودی یا آجر سفید ظاهر شوند. 

لکه های منگنز : تحت رشایط خاص لکه قهوه ای، قهوه ای مایل به 
زرد و گاهی خاکسرتی بر روی مالتهای اتصال دهنده آجر ظاهر می شود 

این نوع لکه در نتیجه وجود اکسید منگنز است که می تواند به عنوان 

عامل رنگ در ماده اولیه آجر به کار رود و سپس در اثر واکنش با یک 

اسید این لکه ها را ایجاد می کند. 

لکه های حاصل از منابع خارجی (منابعی غیر از مصالحی که 
در تشکیل دیوار به کار می روند):

می دهند  قرار  تأثیر  راتحت  آجر  که  دیگری  های  لکه 

آلودگی،  مانند  دیگری  منابع  وسیله  به  معموالً 

بسته  های  کارتن  زنده،  موجودات  رشد 

معموالً  می شوند.  ایجاد   ... و  بندی 

ها  لکه  این  کننده  ایجاد  منبع 

حاصل  های  لکه  است.  آشکار 

زنده موجودات  رشد  از 

شامل  می توانند 

کپک  یا  جلبک 

باشند.

شوره، رسوب �ک های محلول در آب است که در اثر تبخÐ آب بر 

روی سطح ديوارهای بنايی باقی می ماند. اين ماده معموالً هم زمان 

�ای  روی  بر  ساخت  ا¿ام  از  پس  مدتی  يا  ساخت¾ن  ساخت  با 

ويژه به  و  سولفیدها  معموالً  آجر  در   . می شود  ظاهر  ساخت¾ن 

پخت  حین  در  سولفیدها  این  دارد.  وجود  آهن)  (سولفید  پریت 

اکسیده می شوند و SO3 را تولید می کنند. SO3 با اکسیدهای بازی 

سدیم،  کلسیم،  های  سولفات  و  دهد  می  واکنش  رس  در  موجود 

کند. سولفات های سدیم، ایجاد می  را  منیزیم  پتاسیم و سولفات 

٩٥٠ از  کوره  در  آجر  پخت  حرارت  که  هنگامی  منیزیم  و  پتاسیم 

درجه باالتر می رود آزاد می شوند درحالی که سولفات کلسیم به 

حرارت حداقل ١٢٠٠ درجه برای آزاد شدن نیاز دارد. معموالً حرارت 

بین  از  بنابراین  است  متغیر  درجه   ١٢٠٠ تا   ٩٥٠ از  آجر  پخت 

سولفات های کلسیم، سدیم، پتاسیم و منیزیم موجود در آجر، 

در و  مواقع  بعضی  در  کلسیم  سولفات  تنها 

وقتی می شود.  ظاهر  آجر  روی  بر  کم  مقادیر 

که شوره بر روی دیوار ظاهر می شود اغلب به 

اشتباه عامل آن را، تنها آجر می شناسند. 

در  محلول  های  �ک  که  درحالی 

آب  و  شن  دوغاب،  و  مالت 

نیز  استفاده  مورد 

ممکن است باعث 

شوره  ایجاد 

. ند شو



براي ايجاد شوره سه رشط زير بايد فراهم شود.

١.وجود �ک های محلول در ديوار 

٢.وجود رطوبت کافی که �ک ها را به محلول هاي �کی تبديل کند.  

٣.وجود مسÐی برای حرکت محلول های �کی به سمت سطح ديوار و تبخÐ �ک های محلول

در سطح وقتی که شوره بر روی دیوار ظاهر می شود اغلب به اشتباه عامل آن، تنها آجر شناخته 

می شود. درحالی که �ک های محلول در مالت و دوغاب شن و آب مورد استفاده نیز ممکن است 

باعث ایجاد شوره شوند. برخی از عوامل موثر در بروز شوره بر روی دیوار عبارتند از:

۱.نقش مالت در تشکیل شوره
اولین و آشکارترین منبع که باعث آلوده شدن آجر به شوره می شود مالت است. مالت حداقل از چهار طرف 

و گاهی از ۵ طرف با آجر در ¿اس است. مالت در حالت مرطوب با آجر به کار برده می شود که در این حالت 

رطوبت فراوانی را برای انتقال �ک های محلول از مالت به آجر فراهم می کند. اگر میزان �ک های محلول مالت 

قابل توجه باشد به تناسب مقدار رطوبت انتقال یافته، �ک های محلول مالت به سمت آجر حمل خواهند شد.

واکنش سی¾ن: از مهم ترین عنارص محلول هیدروکسید کلسیم می باشد این ماده در ¿ام سی¾ن ها یافت می شود. این 

ماده با دی اکسید کربن موجود در هوا واکنش داده و کربنات کلسیم را تشکیل می دهد که پودر سفد رنگی است.

را  زدن  برای شوره  آجر  پتانسیل  شود.  ایجاد شوره  باعث  و  باشد  محلول  �کهای  محتوی  است  ممکن  آجر 
می توان با استفاده از تست شوره مطابق با روش موجود در استاندارد آمریکا(ASTM C67)  مورد بررسی قرار 

داد .در این آزمون آجر را برای یک دوره ٧ روزه در آب مقطر قرار می دهند. در آجرهای رسی که ماده اولیه آنها 
خاک رس است معموالً پتانسیل ایجاد شوره وجود دارد، چنانچه میزان این شوره کم باشد و منجر به پوسته شدن آجر 

نشود و زیبایی �ا را تحت تأثیر قرار ندهد، مشکل ساز نخواهد بود و می توان آن را به راحتی بر طرف کرد. رشایط آزمون 
شوره مطابق با استاندارد آمریکا، خیلی سخت گیرانه تر از رشایط محیطی نرمال است که ممکن است آجر را در معرض شوره 

نرمال هنگامی  ارزیابی می شوند، ممکن است در رشایط محیطی  این آزمون، شوره زده  با  قرار دهد. آجرهایی که مطابق 
نباشند. شوره  معرض  در  رود،  می  کار  به  ساخت¾ن  در  آجر  که 

۳.آجر توکار که �ا روی ان اجرا می شود : در صورتیکه آجر توکاری که آجر �ا روی آن کار می شود دارای 
می شود. ظاهر  �ا  روی  شوره  درنتیجه  و  دهد  انتقال  �ا  آجر  به  را  شوره  این  تواند  می  باشد  شوره 

۴.دمای پخت آجر می تواند در بروز یا عدم بروز شوره موثر باشد.
۵.نوع سوخت کوره: معموالً برای پخت آجر از گاز، نفت سیاه و یا گازوئیل استفاده می شود.

می باشد. اثر گذار  محصول  زدن  شوره  در  سوخت ها  این  خلوص  میزان  و  نوع فرآوری 

مکانیسم یجاد شوره

انواع �ک هایی که باعث

ایجاد شوره و لکه می شوند و منابع آنها

www.nemachin.com

   
       

 
           

  NaCl    CaSO٤.٢H٢O   
 VoSO٤      Na٢SO٤.١٠H٢O   

   VoCL٢      K٢SO٤   
 Mn٣O٤      CaCO٣   

     
   

Fe٢o٣          or 
Fe(OH)٣ 

   
  

 Na٢CO٣   

 Ca(OH)٢    K٢CO٣   
 

   
  KCl 

۲.نقش آجر
در ایجاد شوره
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Nemachin Brick
R

Nemachin Brick
R

Nemachin Brick

به  یا  شوره  های  لکه  نشود  انجام  درستی  به  بندکشی  صورتیکه  در  کردن:  �ا  هنگام  کشی  بند  نادرست  ٦.اجرای 
. بود    خواهد  شوره  تشدید  عامل  مالت  این  و  می کند  آلوده  را  �ا  سطح  ¿امی  بند کشی  مالت  عبارتی 

٧.وضعیت آب و هوا در زمان اجرای پروژه: در زمستان به دلیل رسدی هوا و افزایش میزان رطوبت، شوره تشدید 
میشود. وقتی دیوار آجری تازه ساز در معرض رطوبت قرار گیرد، رطوبت عنارص محلول را به سطح خواهد آورد. 

هیدروکسید کلسیم ماده ای است که معموالً در سی¾ن و مالت وجود دارد. این ماده وقتی دما کاهش می یابد 

بیشرت حل می شو دو بیشرتین حاللیت آن در دمای ٤٠ درجه فارنهایت یا (٤ درجه سانتی گراد) می باشد این 

شود. می  �ایان  آجر  روی  بر  رنگ  سفید  پودر  صورت  به  ماده 

٨.رنگ آجر: رنگ آجر یکی از عوامل موثر در �ایش شوره می باشد. از آنجا که بیشرت شوره ها  سفیدرنگ 
هستند، لذا شوره سفید بر روی آجرهای رنگ روشن مانند آجر های زرد شاموتی، آجر سفید و طوسی 

روشن کمرت دیده می شوند ولی این میزان شوره بر روی اجرهای قرمز، قهوه ای و سیاه �ایان می باشد.

رس در  قليــايـــی  هــای  سولــفــات  ١.کــاهــش 

سيمــان دوغـــاب  و  مالت  آجــر  دهنـــده  تشکيــل 

بنــايی  ديــوار  داخــل  به  آب  نفـوذ  از  ٢.جلوگــيـری 

الف: استفاده از حداقل آب مورد نياز هنگام ساخت دوغاب و سي¾ن.

ديوارها روی  سنگی  های  پوش  درب  يا  بانها  سايه  از  استفاده  ب: 

ج: استفاده از مواد پوششی بر روی �ای ساخت¾ن برای ضد آب کردن آن 

د: عايق بندی (توسط ايزوگام) در قسمت پايينی ديوار که با زمä مرتبط است.

آن سطح  به  ديوار  داخل  از  رطوبت  حرکت  امکان  ٣.کاهش 

کنرتل شوره
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روش های حذف شوره در صورت پديدار شدن بر روی �ا

�ک  اگر  است.  �ک  شناسايی  شوره  بردن   äب از  برای  گام   äاول
آن  حذف  روش  بهرتين  باشد  شوره  ايجاد  عامل  آب  در  محلول 
استفاده از برس خشک است. يک روش برای حذف شوره روش سند 
بالست �ا می باشد با این روش، سطح آجر را سايش داده و �ک 
های رسوب کرده بر سطح را حذف ميکند. اين عمل باعث افزايش 
خلل و فرج روي ديوار و افزايش جذب آب خواهد شد بنابراين پس 
از سندبالست بايد ديوار را با استفاده از مواد ضدآب، آب بندی کرد.

از  بعد  است.  مؤثر  نيز در حذف شوره  مواد شيميايی  از  استفاده 
بايد  ديوار  کننده شوره،  برطرف  محلول هاي شيمیايی  از  استفاده 
برای  که  ماده شيميايی معمول  با آب ¿يز شسته شود. يک  کامالً 
حذف شوره به کار مي رود محلول اسيد کلريدريک و آب است اين 
محلول در نسبت ١ به ١٢ (اسيد کلريدريک به آب) به کار می رود. 
بسيار  آن  کردن  برطرف  در  کننده شوره  ايجاد  نوع �ک  شناسايی 
حائز اهميت است لذا در صورتيکه �ک ايجاد کننده شوره بتواند با 
موجب  و  کربناتی)  �کهای  (مانند  دهد  واکنش  کلريدريک  اسيد 
ايجاد شوره های ديگری بر روی �ا شود، استفاده از محلول های 
٩ به   ١ نسبت  به  آب  و  فسفريک  اسيد  محلول  مانند  ديگر 
( ا قسمت اسيد فسفريک به ٩ قسمت آب ) ميتواند مفيد باشد.
تنها کار  اين  نيست.  شوره  درمان  ديوار  از  شوره  کردن  ¿يز 
پديدار امکان  و  کند  می  حذف  ديوار  روی  از  را  شوره  عالئم 

اينکه  مگر  دارد  وجود  ديوار  روی  بر  آن  مجدد  شدن 
شود.  برطرف  آن  کننده  ايجاد  رشط  سه  از  يکی 

باعث  ديوار،  اسيدشويی  هنگام  در  آب  از  استفاده 
می شود شوره در بعضی موارد مجدداً ظاهر شود و اين بار شدت 
بايد بنابراين  بود.  خواهد  قبل  دفعه  از  بيش  آن 
محلولهای با  ديوار  شستشوی  يا  و  سندبالست  عمل  ا¿ام  از  بعد 

کرد.  بندی  آب  آب،  ضد  مواد  از  استفاده  با  را  شيمیايی،ديوار 
های  �ک  وجود  ی  دهنده  نشان  ديوار  يک  روي  بر  شوره  ظهور 
محلول در ديوار و امکان انتقال محلولهای �کی از ديوار به سطح 
می باشد. حال بايد از نفوذ آب به ديوار و تبديل �کهای جامد به 
محلولهاي �کی ايجاد کننده شوره جلوگÐی کرد. اما بهرت است قبل 
از اقدام به آب بندی ديوار منتظر çانيم تا ظهور شوره ها بر روی 
ديوار به حداکè مقدار خود برسند. بايد مراقب بود که �ک در زير 
سطح ديوار به دام نيفتند زيرا اين وضعيت باعث ايجاد شوره های 
دفع  ماده  يک  توسط  های �کی  محلول  اگر  ميشود.  زير سطحی 
کننده آب، در زير سطح بÐونی آجر يا ديوار متوقف شوند، پس از 
تبخÐ آب موجود در اين محلول های �کی، به تدريج اين �کها در 
انبساط  و  یابند  می  تبلور  سپس  و  کرده  رسوب  ديوار  سطح  زير 
کريستال های �ک باعث خرد شدن يا فروپاشی آجر خواهد شد.

مشکل  نبايد  شوره  هرچند  است.  کنرتل  قابل  مسئله  يک  شوره 
ديوارهای جديد باشد. با حذف سه رشط الزم يا يکی از رشوط الزم 
رعايت   ، خوب  ساخت¾نی  مصالح  از  استفاده  شوره،  ايجاد  براي 
امکان توان  مي  سازی  ساخت¾ن  باالی  کيفيت  و  جزئيات 
داد. کاهش  بسيار  را  جديد  ديوارهای  روی  بر  ايجادشوره 
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 دستاوردهای گروه کارخاجنات آجر مناچین

w تولید کننده محصول منونه استان اصفهان در سال ۱۳۹۳
w انتخاب به عنوان کارآفرین منونه در سال های ١٣۸۱ ، ١٣٩٠ و ١٣٩٢ 
w انتخاب مدیر عامل کارخانه به عنوان خنبه برگزیده صنعت و معدن

w انتخاب به عنوان واحد منونه صنعت و معدن استان اصفهان از طرف 
        سازمان صنعت و معدن در سال ۱۳۹۰

w واحد منونه استاندارد در سال های ۱۳۸۷ و ۱۳۹۲

افتخارات گروه کارخاجنات آجر مناچین

w دارای مجوز حتقیق و توسعه از ادراه کل صنعت و معدن و جتارت

w دارای آزمایشگاه همکار اداره استاندارد

w انتخاب به عنوان برند برتر در سال های ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱ و  ۱۳۹۲

w دریافت گواهینامه ایزو                                          انگلستان

w دریافت گواهینامه ایزو ارزش برند

w دریافت استاندارد مهندسی ایران

w دریافت استاندارد درجه یک ایران

MOODY ISO 2008-9001
 ISO 10668

 ISO / IEC 17025
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Commercial & Sales

لطفاً جهت مالحظه لیست کامل به لطفاً جهت مالحظه لیست کامل به سایت این شـرکـت مراجعـه فرماییــد.

همواره می کوشد تا با استفاده از سیستم های جدید مدیریت ارتباط با مشرتیان و سنجش سطح رضایتمندی مجموعه بازرگانی و فروش �اچین همواره می کوشد تا با استفاده از سیستم های جدید مدیریت ارتباط با مشرتیان و سنجش سطح رضایتمندی مجموعه بازرگانی و فروش �اچین همواره می کوشد تا با استفاده از سیستم های جدید مدیریت ارتباط با مشرتیان و سنجش سطح رضایتمندی 

مشرتیان در جهت بهبود فعالیت های خود اقدام کند و با استفاده از شبکه گسرتده فروش با بیش از صد عاملیت و �ایندگی فروش در سطح 

کشور تالش �وده که محصوالت خود را به آسانی در دسرتس مشرتیان خود قرار دهد در ذیل لیست برخی از �ایندگان نوشته شده:

دفرت مرکزی کارخانه: اصفهان زینبیه کیلومرت 6 جاده حبیب آباد  کارخانه اجر �اچین                       تلفن:۰۳۱-۳۵۴۹۳۰۰۱-۰۶
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