
 

 

          

 کاشی دیواری 

زه هك است عموم مورداستفاده سراميكی کاشی نوع رتين معمول دیواری  کاشی  دسته اين هب متعلق بادست ومنقوش مرسوم زتئين رتشيبکاشيهای.شود می يافت گوانگون وطرحهای اه،رنگها رداندا

كال باابعاد وردشرايطی ابعاد اينچ 6*6اينچ و  5*5ضخامت ، اينچ572/0الی 52/0دیواری معموال  اهی کاشی.اند  والبته اسمی ابعادمذكور.شوند می اراهئ بازار هب رتی متفاوت   و رگترزب واش

 .نيزهستند بندكشی ردربگيرنده

متخلخل انزك،سبك دیواری  معموال،کاشيهای
 رتددكم باميزان كفهايی يا پيشخوانها روی را  آنها توان وجود،می بااين.اند شده هپوشاند )دیوار روی استفاده مناسب فقط(ازلعاب انزكی وباالهي بوده و

اتق جزئی يارطوبت  .قرارداد مورداستفاده اه حمام يا اه خواب مانندا

 کاشی روی آب ردرباربنفوذ ردزاه محافظت راجهت ضدآب بتوهن الهي يك  شرايطی،معموال ردچنين.كرد نصب نيز ودوش وان نظيراطراف مرطوب ردمحيطهای توان رامی دیواری  کاشيهای

 .كنند می پخش

 :از عبارتند گرفت نظر رد کاشی انواع سطح کيفيت ربرسی رد بايد هك مواردی

شتن لعاب، مويی اهی رتك رتك، انواع رزی، اهی سوراخ اتب، -1  سطحی، اضافی اتضایع رهگوهن يا لکه خال، وجود ریگتف، فرو سطح،       نبود انصاف قسمتها، بعضی رد لعاب ندا

كاالت  .رپيدگی لب بودن،    دار ساهي دكور، و چاپ اش

  .است بهتر باشد رت شفاف کاشی رنگ رههچ باشد شفاف بايد سراميك و کاشی رنگ -5

 ند.دار بهتری  کيفيت شده استفاده آنها توليد رد كنيوم زری سيليات هك اهيی کاشی -5

تحملردهج سانتيگراد را هب خوبی  500ات  100  حرارت ردهج انگهانی تغييرات هك باشد نحوی هب بايد یکاش  کيفيت  -4
 .نشود ظاره آن لعاب يا و بدهن رد رتك آاثر هيچگوهن و كرده 

 .دارد ای    وژیه اهميت و کارربد ساختمان رد بوژیه هك است سراميكی و سفالين محصوالت از ديگر یکی کاشی  -2

  و ساختمان خارج و داخل زتئينات ربای کاشی -6
ه

شت ربای مچنين  .رود می کار هب رطوبتی عایق و بهدا

زه و ابعاد رد را  کاشی .ميبرند کار هب مذهبی اماکن رد بوژیه را  ساختمان خارج زتئينات کاشی  .كنند می توليد گوانگون        اهی اندا


