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     کاشی پرسالنی بدون پولیش و نانو پولیش          

پرســان از انــواع ســرامیک اســت کــه در دمــای بــاال پخــت شــده و بــه ایــن جهــت دارای اســتحکام بــاال و جــذب آب 
پاییــن مــی باشــد و در مقابــل یــخ زدگــی نیــز مقــاوم مــی باشــد. کاشــی هــای پرســان بــه دو دســته تقســیم مــی 

شــوند. کاشــی هــای پرســان پولیشــی و کاشــی هــای پرســان بــدون پولیــش.

کاشــی پرســان پولیشــی در مقابــل آلودگــی و لکــه مقاومــت بیشــتری داشــته و ســطح آن بــراق تــر مــی باشــد. البتــه 
کاشــی پرســانی بــدون پولیــش همــان پارامترهــا را دارا مــی باشــد ولــی براقــی کمتــری دارد. کاشــی پرســانی بــدون 

پولیــش جهــت نصــب در فضــای خارجــی ســاختمان نیــز بــه کار مــی رود.

پولیــش عملــی اســت کــه بــر روی کاشــی هــای پرســانی صــورت مــی گیــرد کــه ســرامیک هــا طــی عمــل پولیــش تــا 
درجــه ای بســیار ریــز پرداخــت مــی شــوند در ایــن صــورت ُشــِره لعــاب و مــوج روی لعــاب، پرداخــت شــده و ســرامیک 
بــه شــفافیت ســطوحی ماننــد ســطوح شیشــه ای مــی رســد. امــا انجــام ایــن عملیــات بــر روی ســرامیک باعــث مــی 
شــود تــا منافــذ بســیار ریــزی در ســطح ســرامیک بــه وجــود آیــد بــه ایــن دلیــل بعــد از پولیــش، عمــل نانــو کوتینــگ 
ــد و  ــل آلودگــی و لکــه مقاومــت بیشــتری دارن ــو در مقاب ــا پوشــش نان صــورت مــی گیــرد. کاشــی هــای پولیشــی ب

ســطح آنهــا بــراق تــر مــی شــود.

   مزایای کاشی پرسالن:

استحکام خمشی باال )دو تا سه برابر سنگ های گرانیتی(  -       
جذب آب پایین و مقاوت در برابر یخبندان ) غیر قابل نفوذ در قیاس با سنگ(  -       

مقاومت شیمیایی باال و مقاومت در برابر لک پذیری ) مواد شوینده و پاک کننده اسیدها و بازها(  -       
مقاومت سایش باال ) عمر طوالنی و درخشش زیاد(  -       

سختی سطحی باال ) عدم خراش سطحی و حفظ زیبایی(  -       
ثبــات رنــگ در مقابــل نــور خورشــید ) کــه ناشــی از عــدم تاثیــر اشــعه بــاال بــر ســاختار آن اســت کــه در               -       

ــده نمــی شــود(. ســنگ هــای طبغــی دی
       -  ضد حریق بودن ) نسبت به آتش مقاوم است و در برابر حرارت تغییر ساختار نمی دهد(.

نگهــداری آســان) پرســان نگهــداری آســانی دارد، بــه همیــن دلیــل بــدون ایجــاد هرگونــه آســیب بــه راحتــی   -       
قابــل شستشــو اســت.(

زیبایــی) ایــن کاشــی محصولــی تقریبــاً لوکــس بــه حســاب می آیــد. برخــی از ســبک های ایــن کاشــی واقعــا   -       
ــا دارد.( ــده و زیب ــری خیره کنن ظاه

ــی  ــدگاری باالی ــه مان ــداوم و روزان ــا اســتفاده های م ــن کاشــی در مواجــه ب ــاال )ای ــرای ترافیــک ب مناســب ب  -       
دارد.(

مقــاوم در برابــر رطوبــت )یکــی از مــوارد اساســی در اقلیم هــای ســرد، تجربــه ترک خوردگــی کاشــی معمولــی   -       
بــه دلیــل رطوبــت اســت. پرســان بســیار کمتــر احتمــال دارد بــه ایــن مشــکل دچــار شــود. بــه ایــن دلیــل کــه ایــن 

کاشــی متراکم تــر و یکنواخت تــر بــوده و تخلخــل کمتــری از انــواع دیگــر کاشــی دارد.(

    روش نصب کاشی پرسالن:

   1- قبــل از نصــب مطمئــن شــوید جنــس خریــداری شــده بــا شــرایط کاربــردی کــه در نظــر داریــد )کاشــی کــف اســت یــا    
دیــوار / بــرای داخــل ســاختمان اســت یــا خــارج از ســاختمان / ضریــب اصطــکاک، اســتحکام مکانیکــی، مقاومــت ســایش و 

...( مطابقــت داشــته و مناســب باشــد.
   2- حین نصب از کاشی های بسته های مختلف استفاده گردد.

   3- در هنــگام خریــد و دریافــت محصــوالت در محــل مــورد مصــرف بــه کــد شــید، کــد ابعــاد کاشــی و درجــه آن کــه در 
کنــاره کارتــن کاشــی هــا چــاپ گردیــده اســت دقــت گــردد و در صــورت بیــش از یــک کــد، چــه درِشــید رنگــی و چــه در 

ابعــاد، در محــل هــای جداگانــه چیدمــان و نصــب شــوند.
   4- قبــل از نصــب مــی بایســتی ســطح زیــر کامــا مســطح و صــاف و شــاقول گردیــده و زیرســازی شــود، بــه خصــوص بــرای 

کاشــی هــای رکتیفایــد شــده و یــک نصــاب بــا تجربــه بــرای نصــب طبــق اســتاندارد، انتخــاب گــردد.
   5- در جابجایــی و حمــل، بایــد نهایــت دقــت بــه عمــل آیــد تــا از هــر گونــه خراشــیدگی و یــا لــب پــر شــدن جلوگیــری 

شــود.
   6- در کاشــی هــای مســتطیل شــکل حتمــا بایــد از سیســتم تــراز بنــدی ســطح و بنــد 2 میلیمتــر اســتفاده شــود و کاشــی 

هــا بــه صــورت مــوازی و یــا بــه صــورت 20درصــد طــول همدیگــر نصــب شــوند.

 ۷- بــرای تضمیــن چســبیدن مناســب بــه ســطح زیریــن، در کاشــی هــای پرســانی، بهتــر اســت از مــات و چســب مخصــوص 
پرســان اســتفاده گــردد. در مــواردی کــه کاشــی هــا در محیــط هــای مرطــوب و در معــرض آب نصــب مــی شــوند )حمــام 

هــا و آشــپزخانه هــا و ...( اســتفاه از چســب هــای اپوکســی ضــد آب توصیــه مــی شــود.
8- محصــوالت پولیــش شــده و یــا بــرش داده شــده بایــد کامــا تــراز گردنــد تــا از لــب پــر شــدن جلوگیــری و نصــب آســان 
گــردد. بــرای ایــن گونــه محصــوالت بایــد بندهــای حداقــل 1.5 میلیمتــری در دیــوار و 2 میلیمتــری در کــف در نظــر گرفتــه 

شــود. همچنیــن از مــات هــای نــوع ریزدانــه عــاری از ناخالصــی اســتفاده گــردد.
9- در مورد محصوالت بدو ن برش، باید بندهایی با عرض حداقل 2.5 میلیمتری در نظر گرفته شود.

10- بــر روی دیوارهــای دارای زوایــای داخلــی، فاصلــه 5 میلیمتــری بــرای امــکان ایجــاد انبســاط هــای ممکــن بایــد در نظــر 
ــر  ــت گــردد و 5 میلیمت ــری رعای ــن فضــای 5 میلیمت ــا ای ــد کام ــع بای ــر از ۷ مترمرب ــه شــود. در محیــط هــای بزرگت گرفت
انبســاط بــرای هــر 20 تــا 40 مترمربــع از مســاحت هــای خارجــی و دو برابــر بــرای مســاحت هــای داخلــی در نظــر گرفتــه 

شــود.
11- بافاصلــه بعــد از اتمــام نصــب کاشــی، مــات یــا هــر گونــه مــواد چســبیده روی ســطح کاشــی قبــل از ســخت شــدن، 
بایــد تمیــز گــردد )بــه خصــوص کاشــی هــای ُرســتیک(. جهــت نظافــت محصــوالت نصــب شــده فقــط از پــاک کننــده هــای 

غیــر سایشــی اســتفاده گــردد. اســتفاده از آب گــرم بــه همــراه پــاک کننــده هــای طبیعــی کافــی مــی باشــد.
ــا فیــس هــای متعــددی تولیــد گــردد )الهــام گرفتــه از طبیعــت(، ضــروری  12- بــه دلیــل اینکــه یــک مــدل مــی توانــد ب
نیســت کــه تمامــی فیــس هــا، رنــگ و طراحــی یکســانی داشــته باشــند، بــه همیــن دلیــل مــی تواننــد بــه صــورت رنــدوم 

نصــب شــوند.
13- بهتراست بعد از نصب کاشی روی آنها پوشانده شود تا زمانی که عملیات ساخت و ساز اتمام یابد.

    روش نصب صحیح:

  

                            نصب موازی                                                    نصب 20 درصد طول همدیگر

   روش نصب ناصحیح:



ULDPPOR 183

ULDPPOR 189

ULDPPOR 184

ULDPPOR 190

ULDPPOR 185

ULDPPOR 191

ULDPPOR 186

ULDPPOR 192

ULDPPOR 188

Working 
Size

Thickness Tile
Type

Tile
Code

Rectified

Number 
in Box

Sq/M Weight/
Box

Pallet/
Size

No/box 
on

Pallet

Sq/M
on

Pallet

Pallet/
Weight

60X120 12 mm Floor ULDPPOR 2 1.44 35 Kg 100X100
Cm

56                80.64 1960

Packing Chart

Resiatanc to Surface Abrasion : Class 3 
Stain Resistance : Class 3 
Chemical Resistance : Class B 
Water Absorption : B1b 
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ULDPPOR 136

ULDPPOR 142

ULDPPOR 175

ULDPPOR 138

ULDPPOR 164

ULDPPOR 181



اکشی سمنان
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ULDPPOR 130

Emperio calacatta
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ULDPPOR 131

Emperio black



Semnan Tile

60
 x

 1
2
0
 P

o
rc

el
a

in

INDEX PAGE10

ULDPPOR 135

statorio marble



اکشی سمنان
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ULDPPOR 136

panda marble
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ULDPPOR 138
Bohemia Decor Bohemia Light

Bohemia Dark

ULDPPOR 139

ULDPPOR 140

BOHEMIA
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ULDPPOR 142

orsay marble



اکشی سمنان
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ULDPPOR 142

prada marble
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ULDPPOR 164

calacatta marble
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ULDPPOR 171

onyx marble



اکشی سمنان
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ULDPPOR 172

lotse marble
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ULDPPOR 173

colana marble
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ULDPPOR 175

laluqe light



اکشی سمنان
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ULDPPOR 181

VIVA marble
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ULDPPOR 183

ALTIN
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ULDPPOR 184

carbon marble



اکشی سمنان
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ULDPPOR 185

lisa marble
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ULDPPOR 186

Gamo Black
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ULDPPOR 188

sarina
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ULDPPOR 189

bahama



اکشی سمنان
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ULDPPOR 191

ULDPPOR 190
Luca Dark

Luca Light

luca marble
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ULDPPOR 192

Negro



دفتر مرکزی شرکت کاشی سمنان
خیابان ماصدرا ، خیایان شیخ بهایی شمالی ، کوچه شهید حاضری ، پاک  3۷ ، تهران - ایران

تلفن :88044۷00-021  فکس : 021-88044۷04
کد پستی : 1991۷65391

https://www.instagram.com/semnantileco/

Semnan Tile Co. Head Office

Tel : (+98) 21 88044700 Fax: (+98) 21 88044704

Email : Semnantile_import@gmail.com

WebSite : www.semnantileco.com
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No. 37, Hazeri St. North ShikhBahaee St. Molasadra Av. Tehran - Iran - 1991765391

https://t.me/semnantileco

(+98) 901 514 2282


