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 معرفی صفر تا صد آجر قرمز نمای ساختمان

  

ر های زیبا و در عین حال مقاوم در بازار می باشد که در چند سال اخیر به آجر لفتون قرمز یکی از آج

میزان قابل توجهی نظر مشتریان را به خود جلب کرده است. قریب به اتفاق مصرف کنندگان این 

محصول را به دلیل رنگ گرمی که دارد همینطور در کنار مقاومت خوب در انواع شرایط اقلیمی، برای 

ود استفاده می کنند. در این مقاله ما قصد داریم صفر تا صد این محصول را برای نمای ساختمان خ

را  قیمت آجر قرمز شما معرفی کنیم، ضمن آنکه شما عزیزان می توانید با مراجعه به لینک مربوطه

 .مشاهده نمائید و در صورت داشتن سواالت بیشتر با در ارتباط باشید

 

 آجر قرمز چیست؟

این محصول یکی دیگر از محصوالت ساختمانی می باشد که برای اجرای نمای ساختمان مورد استفاده 

شن درصد  ۹۰قرار می گیرد. آجر قرمز از ترکیبی از خاک شیل، مقداری رنگ متناسب با رنگ مورد نظر، 
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درصد آهک تولید می شود. آجر نمای قرمز در بازه رنگی قرمز تیره تا روشن در بازار موجود است  ۱۰و 

و افراد متناسب با سلیقه خود می توانند انتخاب متنوعی داشته باشند، که وجود این بازه رنگ در این 

، درجه حرارت کوره و محصوالت به چند عامل اصلی میزان رنگ موجود در آن، نوع خاک مورد استفاده

مدت زمان پخت بستگی دارد. به همین ترتیب آجرهایی که مدت زمان بیشتری را تحت دمای باالی 

کوره قرار گرفته باشند رنگ تیره تری دارند. یکی از نکات قابل توجه در این محصول کیفیت و میزان 

که هرچه خاک ریزتر و خاک  ریز بودن ذرات خاک مورد استفاده در ساخت این محصول می باشد. چرا

 .مرغوب تر باشد بافت آجر مستحکم تر خواهد بود و به طبع آن قیمت باالتری خواهد داشت

 مزایای استفاده از آجر قرمز

مزیت این محصول در این است که آجر قرمز دارای افزودنی های زیاد نیست به همین دلیل جذب آب 

کمی دارد ضمن آنکه به دلیل دارا بودن خاک شیل در آن از مقاومت باالیی برخوردار است. جذب کم 

ل کرده آب، این آجر را به یکی از بهترین انتخاب ها برای استفاده در مناطق سردسیر و مرطوب مبد

است. مقاومت فشاری و استحکام باالیی دارد، عالوه بر آن به دلیل بافت منسجمی که دارد در شهرهای 

صنعتی و دارای هوای آلوده آسیب نمیبیند و سریع آلوده نخواهد شد. در کنار تمامی مزایایی که دارد 

ی مقرون به صرفه و با زیبایی بسیار زیاد و قیمت مناسب برای زیبا سازی ساختمان شما محصول

کارآمد می باشد. آجر قرمز را با توجه به عواملی که ذکر کردیم حتی به عنوان عایق حرارتی نیز می 

 .توانید استفاده کنید

 آجر قرمز چرا شوره می زند؟ چیکار باید کرد؟

یکی از علل اصلی شوره آجر عملیات شیمیایی نمک موجود در ترکیبات آجر با آب و رطوبت محیط 

اطراف می باشد که در مواردی موجب ایجاد موادی پودری شکل به رنگ سفید سبز و یا قهوه ای بر 

روی سطح آجر می شود. این اتفاق عالوه بر ظاهر نازیبایی که ایجاد می کند موجب ترک و یا خوردگی 

مقاله  آجر خواهد شد. برای رفع این شوره ها شما می توانید یکی از راهکارهای نامبرده شده در
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را بکار ببندید و در صورت داشتن سواالت بیشتر در پایین همین  چگونه شوره آجر را از بین ببریم ؟ ی

 .مقاله، سوال خود را از ما بپرسید

 

 

 نمای آجر قرمز

یم نما آجر قرمز عالوه بر مقاومت و استحکامی که دارد به دلیل همانگونه که پیش تر ذکر کرد

که دارد موجب دو چندان کردن زیبایی محیط اطراف خواهد شد. عالوه بر آن موجب  گرمی و قرمز  رنگ

جذب کمتر آب و نور خورشید به ساختمان خواهد شد. همانگونه که می دانید عدم جذب آب باعث 

جذب نور خورشید نیز موجب تعادل در دمای هوای داخل ساختمان می بهره وری بیشتر آجر و عدم 

 .شود

 ابعاد آجر قرمز نما

 ۲.۵*۳۲*۷سانتی متر و یا  ۷×۳۱×۲/۵اندازه آجر قرمز به صورت استاندارد در کارخانجات در ابعاد 

سانتی متر و در چهار رنگ اصلی قرمز با تناژهای متفاوت تولید و روانه بازار می گردد. همانگونه که 

ول دارد که ما پیش تر ذکر کردیم میزان پخت آجر در کوره تاثیر مستقیم بر روی کیفیت و رنگ محص
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این توضیحات را بر روی تک تک محصوالت داده ایم. شما عزیزان می توانید از طریق تماس تلفنی 

 .ضمن دریافت قیمت آجر قرمز ، تعداد مورد نیاز را از ما بپرسید

 


