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Foam Concrete 



 شیب بىدی 

رپکنىدي چاي ،رپطردن  تىنل اهی مىقت 

 ظاخت بلىک سبک 

 کازربی اهی خاص

Catalog-1004-1395

Hamkar Company

کاز شسکت هم
Contact:

++989151200060

++989155213203

Website:

www.Divarchini.com



یک میکسس زا تصىز کنید هک ظرفیت آن یک متسمکعب است 

یک سىم آن زا دوغاب سیمان ردست می کنیم 

دوسىم باقی ماندي زا مادي ای کف شا وازد میکسس می کنیم 

تشکیل شدي است
 فىم بته 
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فوووبتن وووشینابت ووودنجهوووصنرف وووفنردوووصنتموووكه نت شلووو ن هنهوووك ش ك ن ووو ن ووو ن لوووصن
 ووبجفنفیك  وودنت بموورن وو نفوور ن ووب ن ش وودنهووومن ن ووك كن ووكنت ك تووصن  تن ن ی یووصن

 نجهج وو نتیف ووفن
ی
,نج ووینابتوو نج نبر یووننهووی ك ن.نتطلووبننبتوووصن وو نبووبهنجهووش ك رنج نج

نن نفووبتن,ن(نتكهوو نبوورت)تكهوو ن ووك  ن
ی
ب وو یمنتوودن(نتووك رنتووی یك دنببكیووفن   ووفرن ووو )ج

نن هن هووووش كرنت مووووبف ن ووووكنهوووور صن.نتووووب ن
ی
تووووك رن ووووو ن جن هنطوووو ینج ووووشگان ووووكنج

  ووك   ناوووكنن ووك ن ووبجنهجنببكیووفن نب ویووصنب ووب رن ن ووو ناكروومن وو ن ووكتگناك ووفجهنتوودن
 كتفن هنط ینج شگان كنتگتنهوی ك ن نتكهو ن وك  ن هن هوش كرنت لوبان وین  و ر ن
  یر نه ج نب کیمنتدن  فن  ن  نربهتن هركن كن هنقككنن ك نفلوك ن وكناگهوشی دن

ج وین  یورناوزنج ن  ومنتوف ن وكنببرو ن و ن هروفنهوی ك ن ن.نقك منجهش ك رنتدن كتوفن
ن. یلبنگرتن هنتشرنتر عن بج فن ب ن1600جكدنن300تكه ن ك  ن جهج ن   نفضك وودنج ن
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زندیک هب                  حجم فىم بته، کف آن است 



گاي هب صىزت سیاز است  و هب محل رپوژي حمل می شىد  دست

 گاي تىافقی می باشد  (معمىال ربعهدي کازصرماست)اتمیه آب ربق و سیمان دست

ضرازداد قیمت رب اظاض متسمکعب یا متسمربع  منعقد می ظردد 

 گاي، زوشاهن نیب  متسمکعب  فىم بته اجرا می شىد  40الی 10با ره دست
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پط اش اجرای فىم بته عمل آوزی آغاش می شىد 

عمل آوزی ات هس الی هفت زوش می بایست اداهم داشتً باشد 

زی و خی شدگی  جلىگیسی شىد زی و اش  بازصرا  محیط مرطىب  وگهدا
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 گالی کمتس اش آب  (کیلىظرم رد متسمکعب 800- 350)چ

کال گاپاس  مقاومت فشازی تقریبی یک م

(کال است گا پاس  (مقاومت فشازی بته معمىلی بیست م

لرا فىم بته، غیسظاشي ای و رپکنىدي محسىب می شىد 
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 مقاوم رد ربارب حریق 

 ن  مقاوم رد ربارب نفىذ آب و یخبىدا

 عایق صىت و حرازت است 

 سسعت اجرای آن باالست 

 



 یت حرازتی فىم بته کمتس و تقریبا یک سىم پىهک است  ضسیب هدا

سسعت اجرای فىم بته تقریبا هفت ربارب  باالرت اش اجرای پىهک است 

 وشن مخصىص کمتسی نسبت هب پىهک دازد 

اش نظر قیمت رد رپوژي اهی زبزگ هب صسهف رت اش پىهک می باشد. 



ابتدا می بایست تمامی حفري اه و ردشاه ی مرتبط هب طبقات پانیی  بستً شدي باشد 



متىاسب با اختالط وازد میکسس می شىد( یا سیمان پیماهن شدي)سیمان پاکتی  



میکسستىلید کنىدي اهی کف 

گاي  سیاز فىم بته می تىاند هس افش یا تک افش باشد  دست



Divarchini.com

پمپاژ فىم بته اش میکسس هب طبقات
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طروم بىدی پشت بام  و اجرای فىم بته 
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شیب بىدی و طروم بىدی پشت بام 
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اجرای فىم بته رد پشت بام 

Divarchini.com



فىم بته رد طبقات پمپاژ شدي و هب سهىلت تسطیح می ظردد



سطح نهایی فىم بته پط اش طی کشی و تسطیح همان زوش بته ززیی 



سطح نهایی فىم بته پط اش یک زوش 



سطح نهایی فىم بته پط اش یک زوش 



سطح نهایی فىم بته پط اش یک زوش 
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سطح نهایی فىم بته پط اش یک زوش 
Divarchini.com



کثس  هفت زوش  سطح نهایی فىم بته پط اشحدا
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کثس هفت زوش  سطح نهایی فىم بته پط اش حدا
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کثس پط اش هفت زوش   فىم بته حدا
 آمادي بهري ربدازی است 



سطح نهایی فىم بته پط اش هفت زوش 
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سطح نهایی فىم بته پط اش هفت زوش 
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سطح نهایی فىم بته پط اش هفت زوش 
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زی است  فىم بته اقبل بهري ربدازی و بازصرا
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زی است  فىم بته اقبل بهري ربدازی و بازصرا
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o تشخیض است
کیفیت فىم بته اش زوی افت آن نیص اقبل 

  فىم بته با کیفیت
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