طبقهبندی کاشی رسامیکی

چهار یا جنپ نوع طبقهبندی وجود دارد هک رب روی همه جعبهاهی کاشی اهی رسامیکی ردج می شود.

ارگ رباق باشد (دارای یک الهی رباق) جنپ نوع و ارگ رباق نباشد چهار نوع طبقهبندی وجود دارد.

ی
وقتی می خواهید کاشی بخرید این ربچسب اه را هبدقت بخوانید .هبدنبال طبقهبندی کاشی مورد نظر باشید :ردهج ،PEI ،جذب آب ،رضیب اصط کاک ،مقاومت رد ربارب خزدن ،و چندرنگی.
رد این مطلب هب ره کدام از این انواع می رپدازیم و هب شما می گوییم هک رچا آناه مهم هستند.

ردهج رنگ کاشی رسامیکی

کم
اولین مورد ردهج کاشی است .ردهج یک بهترین کیفیت است ،ردهج دو شبیه ردهج یک است اما قیمت آن ی کمرت است .ردهج یک و ردهج دو مناسب کف هستند .کاشی ردهج هس استح کام کافی ربای اینهک روی

نم
آن راه ربویم را ندارد و بیشرت رد دیوار استفاده می شود .از کاشی کف می توان رد دیوار استفاده رکد اما کاشی اهی دیوار را ی توان رد کف هب کار ربد .حتما توهج داشته باشید هک کاشی هک رد کف استفاده می کنید حداقل ردهج دو
باشد.

ردهج سائیدگی کاشی رسامیکی

مخ
طبقهبندی دوم چیزی است هک هب آن ردهجبندی  PEIمی گویند PEI .فف کلمه ردهجبندی سائیدگی Porcelain and Enamel Instituteاست PEI.اقبلیت یک کاشی رباق را رد

ربارب سائیدگی و دوام آن هبعنوان یک کاشی کف را ردهجبندی می کند .فقط کاشی اهی رباق دارای ردهج aaهستند ،و ارگ می خواهید کاشی غیررباق بخرید چنین ردهجبندی را رب روی ربچسب آن پیدا نخواهید رکد.
کاشی اهی رسامیکی هک دارای ردهج  Iو  IIهستند را فقط می توان رد دیواراه استفاده رکد .این کاشی اه بیشرت زتئینی هستند و مقاومت چندانی ندارند .کاشی اهیی هک رد دسته  IIIرقار می گیرند مقاومت متوسطی رد ربارب

ب
سائیدگی دارند و بیشرت مناسب استفاده رد فضااهی مسکونی اند .کاشی اهیی هک  PEIآناه  IVاست مقاومت بسیار باالیی رد مقا ل سائیدگی دارند و از آناه می توان رد همه فضااهی مسکونی و تعدادی از فضااهی تجاری
استفاده رکد .کاشی اهیی هک  PEIآناه  Vاست بیشرتین مقاومت را داشته و ربای استفاده رد تمامی فضااهی تجاری مناسب هستند .ارگ مشغول انتخاب کاشی ربای فضای مسکونی هستند کاشی اهیی

هک  PEIآناه  IIIو  IVاست ربای کار شما مناسب هستند و کاشی اهی با PEIبیشرت زهینه اضافی رد مصارف مسکونی ربای شما هب بار می آورند.

ردهج جذب آب کاشی رسامیکی

طبقهبندی مهم دیگر هک هن گام رخیدن کاشی باید هب آن توهج کنید میزان جذب آب یا  )water absorption( W.A.کاشی اهست .ردهجبندی W.A.یک کاشی هب شما می گوید هک آیا کاشی مورد نظر

مناسب استفاده رد مناطق رمطوب یا فضااهی بیرونی است یا خیر؟

چهار دستهبندی رد ردهجبندی W.A.وجود دارد هک رد آناه انم و ردصد جذب آب یک کاشی بیان می شود.
کاشی غیرشیشهای بیش از  7ردصد وزن خود آب جذب می کند و مناسب استفاده رد فضااهی بیرونی یا رمطوب مانند حمام یا اسپا نیست .کاشی نیمهشیشهای بین  3ات  7ردصد وزن خود آب جذب می کند و فقط مناسب

ب
استفاده رد فضااهی خشک و داخلی خاهن است .کاشی شیشهای فقط  0.5ردصد ات  3ردصد وزن خود آب جذب می کند .و آرخین دسته کاشی اهی غیراق لنفوذ هستند هک کمرت از  0.5ردصد وزن خود آب جذب می کنند.

نس
معم
ب
چیزی هک ما هب آن کاشی چینی می گوییم واقعا از چینی ساخته نشده است اما زج دستهبندی غیراق لنفوذ رقار می گیرد .این نوع کاشیها کمرت از  0.5ردصد وزن خود آب جذب می کنند و وال قیمت آناه بت هب دیگر کاشیها
کم
ی بیشرت است .با رخید کاشی اهی شیشهای (بین  0.5ات  3ردصد جذب آب) پول خود را ذخیره می کنید و رد این صورت مصرفکننده هوشیاری هستید .کاشی اهیی هک رد دستهبندی شیشهای رقار می گیرند رسامیک

انم دارند .از رسامیکاه رد کف نیز استفاده می شود و نیاز شما را رد ره خاهنای هک هستید ربرطف می کند.

میزان لیزی کاشی رسامیکی

مخ
طبی
ردهجبندی مهم دیگر رضیب اصط کاک و فف آن  )coefficient of friction( C.O.Fاست COF .هب مقاومت عی کاشی رد ربارب لیزخوردن اشاره دارد .رههچ میزان آن بیشرت باشد کفی هک با

این کاشی رفش شده است اصط کاک کمرتی با اپی ارفاد ربرقار می کند و ارگ میزان آن کم باشد یعنی کف لیز است.

 COFبیشرت از  .50ربای مصارف مسکونی و  COFبیشرت از  .60ربای مصارف تجاری مناسب هستند .ارگ ربای حمام خاهن خود مشغول رخید کاشی هستید حتما هب ردهج  COFآن دقت کنید .ره هچ عدد آن

بیشرت باشد هن گام خارج شدن از حمام کمرت احتمال رسخوردن وجود دارد.

کاشی رسامیکی و مقاومت رد ربارب رسما و چندرنگی

هم
مقاومت رد ربارب رسما هب شما می گوید هک آیا کاشی مورد نظر تواانیی مقاومت رد ربارب رسمای بیرون را دارد یا خیر .ارگ از کاشی مورد نظر رد فضااهی داخلی می خواهید استفاده کنید این ردهجبندی خیلی ا یتی ندارد.
طبی
و رد نهایت ،طبقهبندی آرخ چندرنگی است .از کاشی اهی چند رنگ فقط زمانی استفاده می شود هک بخواهیم کاشی اهی کنار هم چیده شده دارای تنوع رنگ باشند و شبیه سنگ عی شوند .ارگهب دنبال کاشی اهیی با
منح
رنگاهی غلیظ و اپیدار هستید این نوع کاشی مناسب کار شما نخواهد بود .این طبقهبندی مناسب کسانی است هک دوست دارند ره کدام از کاشی اه یک رنگ صر هب خود داشته باشند.
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