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6 از 1 صفحه
 

  تلفن: 

  

 

  

  

PA-  1

به
ص

،5 پالك بهار،

  شود. رائه

FLEX-ي 

  رق

به ابانيخ سته،

paflex.i 

ت  نهايي نصب ار

االستومري

ي فوم شر

گلدس جادهت
02  

ir@gmail

رگذار در كيفيت

نوار با
دست مي

 باشيد
 اين امر

بريده
 زنيم .

آن

د و چسب 
.  

گ، عايق 
شود. براي 

PA-FL  را
 خوبي در 
به شرايط 
يتا پس از 

صب عايق ا

پارس پلي

سمتبهبهرام،
777979-21

 

       .com

تاثيرگ ت اجرايي

 توان از متر يا ن
ه، محيط لوله بد
رد. توجه داشته
ي شود چرا كه

ن لبه ها، عايق ب
 لوله چسب مي
سپس لبه هاي آ

 آن را رول كرد
نصب مي گردد.

 هاي سايز بزر
چسبانده  ش ن

LEXص عايق
ن كه چسب به
ير شود (بسته ب

گردد) و نهاي ي
  چسبانيم. ي

راهنماي نص

روزيفشرق،
65

www.p    

شده است تا نكات

ز سايز لوله مي
د. به اين وسيله
ظر را انتخاب كر

ور لوله جلوگيري

براي چسب زدن
 آن را در طول

وله قرار گرفته س
 خودداري شود

 نباشد مي توان
فزايش سرعت ن

ايق كاري لوله
د و لبه هاي آن
ز چسب مخصوص
 كنيم پس از آن
الل عايق تبخي

يقه پيشنهاد مي
 لبه را به هم مي

  

ر

سمتبهان،

paflex.ir

ن بخش سعي ش

ت عدم اطالع از
ايق استفاده كر
ايز لوله مورد نظ
ز كشيدن نوار د

   مي كند.

ش در لوله ها: ب
دهيم و لبه هاي
 درستي روي لو
ري سطح لوله خ

خيم و يا طويل
د،اين امر باعث ا

براي عاي رولي:
نظر بريده شود
ر، اليه نازكي از
عايق اعمال مي

مل كرده تا حال
دقي 10تا  2ود

شدن چسب دو

آزادگا بزرگراه 

يت نصب در اين

 محيط :درصور
بر با ضخامت عا
 راه مي توان سا
م اندازه گيري از
ري خطا ايجاد

ب كاري محل برش
 لوله قرار مي د
كه ابتدا عايق به
ود. از چسب كار

ورد استفاده ضخ
به ها اعمال كرد

 كاري عايق هاي
ه اندازه مورد ن
تيجه مطلوب تر
مو در لبه هاي ع
ش شد، كمي تا
ا زماني در حدو
ينان از خشك ش

تهران،

نظور بهبود كيفي

اندازه گيري -
برا ضخامتي

آيد و از اين
كه به هنگام
در اندازه گير

روش چسب -
شده را روي
دقت شود ك
چسبانده شو

عايق مواگر  -
را بر روي لبه

نحوه چسب -
رولي بايد به
رسيدن به نت
توسط قلم م
لبه ها پخش
جوي عموما
حصول اطمي

  

 

  
 

به منظ

  
1

  

  
2

  
3

  

4

  



 

  
 

  

ي وسط 

BM031

1395 همن
 

  

6 از 2 صفحه
 

  تلفن: 

  يم.

  

اين كار را براي س

PA-  1

به
ص

،5 پالك بهار،

PA مي چسباني

نظر بدست آيد.

سپسروع كرده ، 

FLEX-ي 

  رق

به ابانيخ سته،

paflex.i 

  
A-FLEXصوص 

ول عايق مورد نظ

  

 دولبة انتهايي شر

  م.

االستومري

ي فوم شر

گلدس جادهت
02  

ir@gmail

 ايجاد مي كنيم.
سط چسب مخص

 

PA-FL  

 مي كنيم تا طو
  م.

 اده كرد.

 

نيم. اين كار را از

PA مي چسبانيم

صب عايق ا

پارس پلي

سمتبهبهرام،
777979-21

 

       .com

سر عايق لوله اي
حل برش را توس

 نيم.

LEXلي و ر

 را اندازه گيري
 گذاري مي كنيم

   دهيم.
فحه فلزي استفاد

مي كنيم.آغشته
را بهم مي چسباني

A-FLEXصوص

راهنماي نص

روزيفشرق،
65

www.p    

ي طولي در سرتاس
ر مي دهيم و مح

چسباه ها را مي

يمتر با عايق

ط پيرامون لوله
ق شكل عالمت
 دقت برش مي

خط كش يا صفح

آ PA-FLEXق
كاري شده ر سب

  مي دهيم.

وسط چسب مخص

  

ر

سمتبهان،

paflex.ir

نصب شده،  برشي
 برروي لوله قرار
سب، به آرامي لبه

 

ميليم 114ر از

 سايز لوله محيط
يقكاري را مطابق
 گذاري شده به

مي توان از يك خ

 
ب مخصوص عايق
يم و لبه هاي چس
سرتاسر لوله انجام
صب شده را نيز تو

آزادگا بزرگراه 

   ها
قكاري لوله هاي ن
ش داده شده را

 خشك شدن چس

 هاي بيشتر

ت عدم اطالع از
رد نياز براي عاي

محل عالمتاز 
باال بردن دقت م

چسب عايق را با  
دور لوله مي پيچي

و نهايتا سه داده 
صال عايق هاي نص

تهران،

يقكاري لوله
براي عايق -1
عايق برش -2
به محض -3

يقكاري لوله

در صورت - 1
طول مور - 2
عايق را ا - 3

براي باال - 

لبه هاي  - 4
عايق را د  - 5

ادامه لوله 
محل اتصا - 6

  

 

  
 

عاي

  

عاي



 

  
 

  

BM031

1395 همن
 

  

6 از 3 صفحه
 

  تلفن: 

  
تفاع  مخزن را 

لبه هاي  كنيم.

ي عايق در 

PA-  1

به
ص

،5 پالك بهار،

پس محيط و ارت

ك ه به چسب مي
 چسبانبم.

 
يد به ميزان كافي

FLEX-ي 

  رق

به ابانيخ سته،

paflex.i 

 

سپ آورده، ست 

مخزن را آغشته
ا نيز بهم مي چ

ي بزرگ باشد، با

االستومري

ي فوم شر

گلدس جادهت
02  

ir@gmail

اره مخزن را بدس

 Pو ديواره هاي م
و لبه هاي آن ر

ت سطح عايقكاري

صب عايق ا

پارس پلي

سمتبهبهرام،
777979-21

 

       .com

  تا قرار گيرد.

 وبي

 لوله، اندازه ديو

 PA-FLEXي

خزن قرار داده و

اگرمساحت ي كنيم.
 سباند.

راهنماي نص

روزيفشرق،
65

www.p    

راستا  ها در يك

طح مخزن به خو

ه گيري محيط
   آوريم

دهيم. عايق رولي
لي را روي مخو ر

 
 اندازه گيري مي

چسفحات را بهم

  

ر

سمتبهان،

paflex.ir

 برش در عايق

 

الزم است تا سط

 شده براي اندازه
PA بدست مي

 شده برش مي د
ده، سپس عايق

محيط كل آن را 
ورت مي توان صف

آزادگا بزرگراه 

ت شود كه محل

  خازن

وع عايقكاري، ال
 ز شود. 

سط روش ارائه
 A-FLEXاز نوار

 اندازه مشخص
 را نيز چسب زد

ري درب مخزن،
شد در غير اين صو

تهران،

بايد دقت - 

يقكاري مخ

قبل از شرو -
تينر تميز با

در ابتدا توس - 1
با استفاده ا

عايق را به - 2
ليوعايق ر

براي عايقكار -3
دسترس باش

  

 

  
 

  

عا

 
-

  

  

1

2

3
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6 از 4 صفحه
 

  تلفن: 

  
ي نسبي عايق 

 

PA-  1

به
ص

،5 پالك بهار،

قراري چسبندگي
 قرار مي دهيم.

FLEX-ي 

  رق

به ابانيخ سته،

paflex.i 

  مي كنيم.

  . ي زنيم

پس ازبرق. ي دهيم
به ها را روي هم

االستومري

ي فوم شر

گلدس جادهت
02  

ir@gmail

بدست آمده رسم

ن را نيز چسب مي

ت لبه ها فشار مي
ي دهيم و نهايتا لب

صب عايق ا

پارس پلي

سمتبهبهرام،
777979-21

 

       .com

ي با اندازه هاي ب

چنين درب مخزن

  
 از ميانه به سمت

كمي زمان مي م.

راهنماي نص

روزيفشرق،
65

www.p    

به كرده و دايره اي

همچ ه مي كنيم.

ارداده و به ارامي
را چسب مي زنيم

  

ر

سمتبهان،

paflex.ir

ن، شعاع را محاسب
برش مي دهيم.

ال به چسب آغشته

 برروي مخزن قرا
عايق ر ر لبه هاي

آزادگا بزرگراه 

 از قطر در مخزن
 شده را به دقت بر

ست آمده را كامال

ه شده از عايق را
ح مخزن، دورتادور

تهران،

با استفاده   -4
رسمدايره   -5

 
صفحه به دس -6

بريدهصفحه  -7
برروي سطح

  

 

  
 

4
5

6

7

 

  



 

  
 

 

BM031

1395 همن
 

  

6 از 5 صفحه
 

  تلفن: 

ث مي شود تا 

PA-  1

به
ص

،5 پالك بهار،

ر و چربي باعث

 ته مي كنيم.

FLEX-ي 

  رق

به ابانيخ سته،

paflex.i 

صي، گردو غبار

را با چسب آغشت

االستومري

ي فوم شر

گلدس جادهت
02  

ir@gmail

وجود ناخالص م(

ر سطح كانال ن

  

اري در
و نهايتا

  د.

 

 

 

صب عايق ا

پارس پلي

سمتبهبهرام،
777979-21

 

       .com

 

مي كنيم تميز

چنين عايق و هم

ي شود تا عايقكا
صورت  گيرد و
حداقل مي رسد

  اده ميكنيم.

 دچسبدار

چسبدار مطابق
ه مناسب برش
يد كاغذ پشت

راهنماي نص

روزيفشرق،
65

www.p    

 هويه مطبوع

را به خوبي ي
.)ي حاصل نشود
ي دهيم. سطح

يجه توصيه مي
ري ديواره ها ص
فوذ رطوبت به ح

PA-FLE استفا

ق رولي خود

يق رولي خودچ
كرده و به اندازه

ابتدا بايكت، در

  

ر

سمتبهان،

paflex.ir

ستم هاي تهو

كاظر براي عايق
 داكت به خوبي
مناسب برش مي

 

ن به بهترين نتيج
 سپس عايقكاري
 با اين ترتيب نف

EX ب مخصوص

تفاده از عايق

 استفاده از عاي
سطح را تميز ك
عايق برروي داك
شده جدا كنيم.

آزادگا بزرگراه 

براي سيس ت ها

 سطح مورد نظ
گي عايق برروي
ولي را به اندازه م

ه، براي رسيدن
يني آغاز شود،
ويي انجام گيرد.

 ها نيز از چسب

كت ها با است

ي داكت ها با
لت استاندارد س
اي چسباندن ع
طح چسبكاري ش

تهران،

يقكاري داكت

در ابتدا - 1
چسبندگ

عايق رو  - 2

 مثال ارائه شده
دا از سطح پايين
قكاري سطح روي

ي چسباندن لبه

عايقكاري داك

براي عايقكاري -
عايقكاري حال
مي دهيم. برا
عايق را از سط

  

  

 

  
 

عاي

  
در

ابتدا
عايقك

  
براي

 

عا
  
1
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6 از 6 صفحه
 

  تلفن: 

 

پس عايقكاري 

PA-  1

به
ص

،5 پالك بهار،

ي آغاز شود، سپ
  ي رسد.

FLEX-ي 

  رق

به ابانيخ سته،

paflex.i 

 از سطح پاييني
ت به حداقل مي

االستومري

ي فوم شر

گلدس جادهت
02  

ir@gmail

يقكاري در ابتدا
تيب نفوذ رطوبت

صب عايق ا

پارس پلي

سمتبهبهرام،
777979-21

 

       .com

صوير به صورت
ي كاغذ از عايق،

  چسبيده شود.

 مي شود تا عايق
گيرد. به اين ترتي

PA  استفاده

 

 

راهنماي نص

روزيفشرق،
65

www.p    

ي دهيم ( در تص
جدا كردن تدريجي
شار مي دهيم تا چ

ن نتيجه توصيه
طح رويي انجام گ

A‐FLEXصوص

  

ر

سمتبهان،

paflex.ir

ي داكت قرار مي
ت). همزمان با ج
 داده به آرامي فش

سيدن به بهترين
ا عايقكاري سطح

يز از چسب مخص

آزادگا بزرگراه 

ن پوشش را برروي
مشخص شده است
رروي كانال قرار

 شده، براي رسي
ت گيرد و نهايتا

سباندن لبه ها ني
   

تهران،

  
  
لبه بدون - 2

م aنقطه 
عايق را بر

در مثال ارائه
ها صورت ديواره

  
  
  
براي چس - 3

ميكنيم.

  

 

  
 

  

  

  

  


