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 ؟!نمای ناشناخته 3

آقایون، داداشام و خواهران مهندسم می دونم این بحث نما و اینا مال معماراس ولی از اونجایی که هرر مهنردس   

نوع نمای سراخممانی   3عمرانی خودش یه پا معماره به همین دلیل مهم می خوام تو این قسمت از زنگ عمران، 

 کممر شناخمه شده رو باهم بررسی بنماییییییم.
 

 

 بایرامیکس نمای (1

 و مصنوعی و طبیعی های رزین رنگ، ها، سنگدانه از و همالت صورت به کهه دکوراتیو نماهای از بایرامیکس نمای

 آب، با شسمشو قابلیت باال، رنگ تنوع به شه می بایرامیکس نمای مزایای از. دیگه درست میشه های افزودنی

 یکوتاه زمان دری داره و پایین مقاومت نما اینولی . اشاره کرداون  آسان تمیزکاری و سطح یکنواخت پوشش

 .ده می دست از شوزیبایی
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 مینرال نمای (2

 :نما این مزایای. هپالسمر همراه به مرمر و سفید های سنگ گرانیمریال معدنی، های سنگ ترکیب مینرال نمای

 آتش برابر در مشمقاوم و طرح و رنگ در تنوع زیست، محیط با سازگار اجرا، باالی سرعت بودن، صرفه به مقرون

 آسیب دچار زمان مرور به خاطر همین به. رطوبمه برابر در اون مقاومت عدم مینرال نمای عیب بزرگمرین. هسوزی

 .میشه جدی دیدگی

 
 نما نانو( 3

 نمای تونه می اون از اسمفاده مثال برای. ه که می تونه باعث حفظ سطوح بشهنامرئی کامال پوششیه  نما نانو

بهمره بگم این پوشش نانو به ه که این به معنی افزایش عمر ساخممونه. کن ایمن رطوبت برابر در رو ساخممان

 عنوان نمای دوم روی نمای اول زده میشه و اونو ضدآب می کنه.
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 و آمما نتیجه گیری

نماهای ممداول مثل سنگی و  راسمش من به شخصه هیچکدوم از این سه نما رو دوس ندارم و ترجیحم همون

 و دسمرسی به مصالح و نیروی کارش سریعمره! نرومی و آجریه که خیلی زیباتر

 

 
 

 ردآورنده:گ

 های عمرانیکتاب مؤلفمدرس و  میررضا میریحیویمهندس 
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