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هدف اصلى شــرکت رامان فیدار ســازه تولید مصالح نوین ساختمانى با 
کیفیت باال، مطابق با اســتانداردهاى روز دنیا و نیز اجراى حرفه اى و 
تخصصى این محصوالت اســت. اثربخشى فوق العاده این محصوالت در 
عایق کارى حرارتى، صوتى و رطوبتى ساختمان ها، ضمن صرفه جویى در 
مصرف انرژى، یک محیط سالم و توام با آسایش را براى ساکنین آن به 

ارمغان مى آورد. 

عایق حرارتـى 
                  صـوتى 

                       رطـوبتى 
طـیف کاملى از اندودهاى فوق سبک 

طبقه بندى واکنش در برابر آتش 
براى محصوالت عایق که در ســازه هاى دیوار و ســقف  اســتفاده مى شوند، 7 ســطح طبقه بندى F,E,D,C,B,A2,A1 براى واکنش در برابر آتش وجود 
دارد. موارد دیگرى که حائز اهمیت اســت، انتشــار دود و شــره کردن مواد مذاب و شــعله ور اســت. براى مواد قابل اشتعال، انتشار دود از مسائل بسیار 
مهم بوده که در سطوح طبقه بندى شده واکنش در برابر آتش بین A2 تا D اندازه گیرى مى شود و شدت آن S3,S2,S1 است که S3 بدترین حالت انتشار 

دود را نشان مى دهد.  
شــره کردن مواد مذاب و مشــتعل در ســطح طبقه بندى واکنش در برابر آتش بین A2 تا E اندازه گیرى مى شــوند و اندازه آن مى تواند d2,d1,d0 باشد، 

به طوریکه d2 بدترین حالت است. 
تمامى محصوالت رامان فیدار ســازه طبق اســتاندارد EN 13501-1 در گروه A2-S1,d0  (عدم تاثیرپذیرى در برابر آتش ) قرار مى گیرد. 

کیفیت هواى داخلى ساختمان 
وجود آالینده ها در هواى داخل ســاختمان ها عالوه بر این که مخل راحتى و آســایش ســاکنان 
خواهد بود، تماس طوالنى مدت با آنها مى تواند آســیب هاى بســیار جدى و یا حتى مرگ را به 
دنبال داشته باشد. به طور کلى آالینده هایى از قبیل فرمالدهید، مونوکسید کربن، آزبست، جیوه، 
ذرات معلــق، گاز رادون، آلرژن هــا از مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر روى کیفیت هوا در محیط هاى 

داخلى محسوب مى شوند. 
کیفیت هواى درون ســاختمان ها توســط دو فاکتور مهم غلظت آالینده ها و شرایط گرمایى (دما و 
میزان رطوبت نسبى)، که تاثیرگذار بر روى سالمت و عملکرد ساکنان و کارکنان هستند، نشان داده 
مى شــود. افزایش اســتفاده از مواد شیمیایى، تمایل براى زندگى در ساختمان هاى کوچک، کاهش 
تهویه هوا به منظور ذخیره انرژى، به تعویق انداختن مســائل مربوط به تعمیرات و ســایر خدمات 
ســاختمانى براى کاهش هزینه ها، همه و همه باعث کاهش کیفیت هواى درون ســاختمان ها شده 
+ است. تمامى محصوالت رامان فیدار سازه، کیفیت   A را براى هواى داخلى ساختمان فراهم مى آورد. 
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