
 

 "روش کامأل جدید 3عایق کاری سرویس بهداشتی با ارائه "

 :آشنایی با روش های عایق کاری سرویس بهداشتی و فضاهای دیگر

در ابتدا میپردازیم  عایق کاری سرویس بهداشتی ها، قبل از توضیحبرای درک بهتر عایق کاری

 خواهیم توالت کاری عایق به انتها در و …به عایق کاری فضاهای دیگر مثل زیرزمین و حمام و

 !پرداخت

 عایق کاری رطوبتی دیوار زیرزمین: 

عایق کاری دیوار زیرزمین باید همانند عایق کاری شالوده ساختمان و به صورت یکپارچه و همراه 

 .با آن انجام شود

اصله زمانی بین اجرای عایق افقی و قائم و دیوارها پیش بیاید، باید به منظور یکپارچه چنانچه ف

 .کردن عایق، تدابیر الزم اتخاذ گردد

و مشمع یا گونی یا  قیر ها استفاده از قیر و گونی یاترین عایق کاری برای دیوار زیرزمینمعمول

 .مقوای قیراندود است که باید مانند عایق بام اجرا شود

های گونی طوری روی هم قرار گیرند که ترتیب عایق کاری قائم، باید از باال به پایین باشد و الیه

 .رطوبت نتواند از زمین به داخل دیوار زیرزمین نفوذ کند

 :دو روش برای عایق کاری دیوار زیرزمین متداول است

 شود که عمق زیرزمین، کم و خطر ریزش خاک روش اول در مواقعی به کار گرفته می

 .اطراف زیرزمین وجود نداشته باشد
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در این روش ابتدا تیغه محافظ عایق اجرا شده و روی آن مالت ماسه سیمان و عایق 

 .شودرزمین ساخته میقائم انجام و سپس دیوار اصلی زی

 های زیاد است ابتدا عایق افقی زیر های ریزشی و عمقدر روش دوم که مخصوص زمین

کنند و پس از دیوارسازی، پشت آن را با مالت ماسه سیمان دیوار زیرزمین را اجرا می

 .کننداندود نموده و بعد از عایق کاری اقدام به ساختن تیغه محافظ عایق می

های الزم برای پیوستگی عایق در بینیدر تمام مراحل باید سعی شود پیشدر هر دو روش 

 .های افقی و قائم صورت گیردقسمت

ای بینی شود به گونهها و دودکش و سایر مجاری، باید قبالً در دیوار زیرزمین پیشمحل عبور لوله

 .که عایق پس از اجرا پاره یا زخمی نشود

کش، نباید مستقیماً در تماس با عایق قیری قرار گیرند زیرا ممکن های آب گرم و شوفاژ و دودلوله

 .است آن را ذوب و کیفیت آن دچار اشکال گردد

 عایق کاری کف آشپزخانه، سرویس بهداشتی و فضاهای مشابه: 

هایی که احتمال ریزش آب در کف و قسمت پایین دیوارها وجود داشته باشد در مکان

 .ری کف و پای دیوار امری ضروری است، عایق کاسرویس بهداشتی مثل

و کف آشپزخانه به کار  سرویس بهداشتی ترین نوع عایق کاری که درمعمول

 .شود، مقوا و گونی قیراندود است که به ذکر آنها اکتفا میمشمع کف ،قیرگونی رود،می

نحوه عایق کاری عیناً همانند عایق کاری بام است با این تفاوت که عایق کاری قائم پای دیوارها در 

ای که امکان ریزش آب و تجمع آن وجود دارد سانتیمتر باالتر از باالترین نقطه 15ها تا این مکان

 .)مانند لبه وان و زیر دوش( ضروریست

https://ostovarsazan.com/%d9%82%db%8c%d8%b1%da%af%d9%88%d9%86%db%8c/
https://ostovarsazan.com/%d9%82%db%8c%d8%b1%da%af%d9%88%d9%86%db%8c/
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B4%D9%85%D8%B9_%DA%A9%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B4%D9%85%D8%B9_%DA%A9%D9%81
https://ostovarsazan.com/sanitary-insulation/


 

های عایق تا ب کاسه توالت باید دقت شود که الیهشور آشپزخانه و حمام و محل نصدر محل کف

 .داخل لوله فاضالب امتداد یابد و سپس نسبت به نصب لوازم بهداشتی اقدام گردد

اندود کرد و با فشار دادن کاسه توالت بر  سیمان محل کاسه توالت را ابتدا باید با ماسه نرم و کم

ای اندود روی آن سطح مالت را به شکل کاسه توالت درآورد و روی آن را با ماسه سیمان لیسه

 .نمود

 .پس از خشک شدن اندود، عایق کاری کف انجام خواهد شد

بندی کف حمام، آشپزخانه، توالت و فضاهای مشابه به سمت الزم به یادآوری است که شیب

شود، امری ضروری هایی که احتمااًل در کف جاری میشور و کاسه توالت به منظور تخلیه آبکف

 .است
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 :های ساختمانعایق کاری رطوبتی سایر قسمت

 انداز بام و دیوار حیاطها، درپوش دستها، دودکشعایق کاری کف پنجره: 

چنانچه در ابعاد کم یکپارچه با سنگ، بتن و نظایر آن اجرا شود معموالً مشکلی را به وجود نخواهد 

و انقباض دارند آب از محل درزها نفوذ  درز انبساط آورد، ولی در ابعاد زیاد که این مصالح نیاز به

بر یخ زدن مصالح باالی دیوار و خرابی آنها، سبب زشتی و آلودگی نماسازی نیز کرده و عالوه 

ها، زیر زدگی و حفظ زیبایی در این قسمتشود، از این رو برای جلوگیری از خطرات ناشی از یخمی

 .شودهای درزدار یا روی آنها باید عایق کاری درپوش

ها را عایق کنیم، اجرای یک الیه قیر و گونی به روشی که در عایق چنانچه بخواهیم زیر درپوش

 .کاری بام توضیح داده شد کافیست

 .ها بهترین مصالح، فلزاتی مانند مس و فوالد گالوانیزه هستندبرای عایق کاری روی درپوش

 .ری شوندبدیهی است در محل درز باید چند پیچه یا لحیم یا جوشکا

کاری یا فیتیله شوند و به صورت روند، باید در انتها خمفلزاتی که برای این منظور به کار می

 .آبچکان درآیند تا آب به راحتی از روی آنها تخلیه شود، بدون اینکه بر روی دیوار ترشح نماید

 عایق کاری کف و بدنه استخرها و منابع آب: 

منظور جلوگیری از گریز آب و هدر رفتن آن انجام می شود و عایق کاری کف و بدنه استخرها به 

 .در مواقعی الزم است که ارتفاع و در نتیجه فشار آب زیاد باشد

های عایق کاری استخرها و منابع آب، بیشتر با مواد قیری، ندرتاً با فلزات و بعضی مواقع با رزین

 .گیردپلیمری نظیر رزین اپوکسی انجام می
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 .باشدهمانند دیوار زیرزمین و بام می روش عایق کاری

 .آمیزی بدنه استخر با رنگ ضدآب به عنوان یک اقدام اضافی و احتیاطی مفید استرنگ

 عایق کاری کف پارکینگ در طبقات: 

 .شود، در این صورت عایق کاری آن الزامی استچنانچه کف پارکینگ در طبقات شسته می

های عایق در کف ت، فقط باید توجه داشت که الیهها اسروش عایق کاری همانند سایر کف

های بیشتری برای عایق کاری گیرد و از این رو تعداد الیهها زیر فشار بیشتری قرار میپارکینگ

 .الزم است

 عایق کاری نماها: 

گیرند، پس از مدتی از سمت داخل دیوارهای ساختمان که در معرض برف و بوران قرار می

 .ندشوساختمان خیس می

آمدگی در بینی ایوان و پیشخیز عالوه بر اتخاذ تدابیری نظیر پیشاز این رو در مناطق بوران

 .گیرند، عایق کاری کردهایی از دیوار را که در معرض بوران قرار میسمت وزش باد باید قسمت

در مالت اندود  آهک توان با افزودن قدریچنانچه میزان بارندگی کم یا مدت آن کوتاه باشد می

 .بندی کردسیمانی نما، آن را تا حدود زیادی آب

های پلیمری از قبیل در مالت اندود، مصرف مالت بتن بند کنندهدر موارد شدیدتر مصرف مواد آب

های ضدآب بر و باالخره اجرای رنگ (سیمان های رزین اپوکسی )بدون سیمان یا به همراهمالت

 .تواند مؤثر واقع شودروی نما مفید است و می

 

https://ostovarsazan.com/%d8%a2%d9%87%da%a9/
https://ostovarsazan.com/%d8%a2%d9%87%da%a9/
https://ostovarsazan.com/%d8%a8%d8%aa%d9%86/
https://ostovarsazan.com/%d8%a8%d8%aa%d9%86/
https://ostovarsazan.com/sanitary-insulation/


 

ها مرسوم در بعضی کشورهای صنعتی از قطعات چوب و سایر مصالح همانند آنچه که در سقف

 .شودرای نماپوش استفاده میاست، ب

 

 عایق کاری درزهای انبساط در بام، نما و کف طبقات: 

یا فوالدی گالوانیزه و  های مسیعایق کاری رطوبتی درزهای انبساط در بام و کف طبقات با ورقه

 .گیرددر مواردی با موادی نظیر انواع ماستیک و الستیک انجام می

بهترین مصالح برای عایق کاری درزهای نما، ماستیک یا نوارهای الستیکی است و چنانچه روی 

 .آیدآنها با مصالح فلزی پوشانده شود، اطمینان بیشتری برای عدم نفوذ آب به وجود می

 استوارسازان : گروه آموزشیگردآورنده
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