
 

بلوک سی ال سی در صنعت ساخت و ساز به وفور مورد استفاده قرار میگیرد و دارای ویژگی های 

 :زیر میباشد

 عایق صوتی و حرارتی

بلوک بتنی نوعی بلوک متخلخل است که اگر به عنوان عایق بندی در ساختمان استفاده شود دیگر نیازی به استفاده 

و متخلخل این بلوک ها باعث جذب صوت میشود و به همین دلیل از آنها باشد. بافت اسفنجی  از دیگر عایق ها نمی

 .میشود استفاده …در ساخت مکان هایی مانند بیمارستان ها, مراکز آموزشی, اماکن مسکونی و 

 خاصیت ضد حریق

ال حرارت در قاستفاده از مواد اولیه سیلیسی در این نوع بلوک ها آنها را به مصالح نسوز تبدیل کرده به نحوی که انت

آنها به کندی صورت میگیرد. این مصالح به دلیل ضد حریق بودن در بناهایی مانند انبارها, مراکز اداری و مسکونی, 

 .میگیرد قرار استفاده مورد …کتابخانه ها و 

 مقاومت در برابر حوادث طبیعی

معمولی, وزن بسیار سبکی دارد و این وزن سبک عاملی برای مقاومت آن در برابر  بتن این نوع بلوک نسبت به آجر و

ساختمان, صدمات مالی و جانی ناشی از بروز زلزله را به  در CLC حوادث طبیعی مانند زلزله است. استفاده از بلوک

 .مراتب کاهش میدهد

 وزن بسیار سبک

بلوک سی ال سی باعث کاهش بار مرده ساختمان و همچنین کاهش هزینه های ساخت و ساز میشود. عالوه بر آن 

 .استفاده از این بلوک ها ایمنی سازه را باالتر میبرد

 عایق رطوبتی

ین نوع بلوک مقاومت آن را در برابر نفوذ آب و رطوبت باال برده و آن را به نوعی عایق رطوبتی مصرف فوم در ا

 .تبدیل میکند

http://www.sakhtemanchi.com/%d8%a8%d8%aa%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%88%d9%85%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a7-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/


 

 

 سازگاری با محیط زیست

در فرآیند تولید بلوک سی ال سی از مواد شیمیایی استفاده نمیشود, به همین دلیل این مصالح سازگار با محیط زیست 

 .بوده و آالینده تولید نمیکند

 سرعت اجرای باال

در ابعاد مختلف ساخته میشوند و با استفاده از بلوک های بزرگ سرعت دیوارچینی باال رفته و  CLC بلوک های

 .انجام پروژه با هزینه کم و سرعت باال صورت میگیرد

 

 


