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 -1بلوک های سبک  AACپرین معروف به بلوک های سبک اتوکالو شده  -2پانل و لینتل های (نعل درگاه) مسلح  AACانحصاری شرکت پرین در
یا بتن های سبک گازی در رده بهاء ( 2رده بهاء  4انحصاری شرکت پرین) دو رده بهاء  2و ( 4انحصاری شرکت پرین ،تنها تولیدکننده در ایران)

 -3ابعاد استاندارد بلوکهای پرین  60*25سانتیمتر و ضخامت ها از  5تا  -4وزن مخصوص خشک بلوک پرین بین  450الی  550کیلوگرم بر
 37/5سانتیمتر به سفارش مشتریان .بلوک ها در دو مدل کام و زبانه دار مترمکعب با میانگین وزن تولیدی  530کیلوگرم بر متر مکعب و دارای
بهمراه دستگیر حمل و یا ساده به سفارش مشتریان تولید و ارائه می شود .مقاومت فشاری محصول در به مقدار  3مگاپاسکال در بلوک های بهاء 2

 -5پرین تنها دارنده گواهینامه آتش از مرکز تحقیقات راه ،مسکن و
شهرسازی (ضخامت  10سانتیمتر حداقل  2ساعت مقاومت در برابر آتش)

 -6پرین عایق حرارتی مناسب مطابق با مبحث  19مقررات ملی ساختمان
برای دیوارهای پیرامونی و نما ،دارای ضریب هدایت حرارتی (0/11 (λ
وات بر متر درجه کلوین و ضریب مقاومت حرارتی ( )Rبه مقدار 1/37
متر در وات به توان دو بر درجه کلوین (برای دیوارضخامت  15سانتیمتر)
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 -7پرین عایق صوتی مناسب و کاهش صوت مطابق با مبحث  18مقررات  -8اجرای بلوک ها با چسب بلوک مخصوص پرین (مالت ماسه سیمان
ملی ساختمان برای دیوارهای رو به معابر و دیوارهای بین واحد ها

اصالح شده و برخی افزودنی ها ،نهایتاً به ضخامت  2تا  3میلیمتر -در هر
متر مربع از بلوک های  10و  15سانتی پرین به ترتیب  2و  3کیلوگرم )

 -9عدم نیاز به اجرای وال پست کنار ستون ها مطابق با پیوست ششم  -10پرین و عدم نیاز به اجرای گچ و خاک به دلیل سطح صاف و مناسب
استاندارد  2800ویرایش و همچنین ض 823-مرکز تحقیقات راه ،مسکن

بلوک ها و برشکاری و شیارزنی آسان با ابزارهای نجاری (اره و شیارزن)

و شهرسازی (انحصاری بلوک  AACو عدم نیاز به میلگردهای بستر)

 -11بسته بندی کامل بلوک پرین به صورت شرینگ فویل و کاهش پرت * جهت کسب اطالعات بیشتر می توانید به وب سایت پرین به آدرس
ناشی از بارگیری و تخلیه در محل پروژه ،اشغال فضای محدود و کم در  WWW.ParinBeton.Comمراجعه نموده و یا به صورت حضوری و
حدود  9مترمربع برای یک تریلی دارای  19پالت  1.0*1.2*1.5متر

مکاتبه ای با آدرس و شماره تماس های شرکت در ارتباط باشید.
آدرس :خیابان دستگردی (ظفر سابق) -بین آفریقا و ولیعصر -جنب

بانک خاورمیانه -پالک  -279طبقه سوم شرقی -شرکت پرین بتن آمود
شماره های تماس(021-41732, 021-88207485 :خط ویژه)

