
 کاربرد دارد؟ شتریب ییهادر چه مکان و کاشی کیکفپوش سرام

 

سرویس ها و در آشپزخانه معموال. برد دارداز خانه کار فضاییباشد که واقعاً در هر  یکفپوشمتلایر تنها  غالبا یکاشو  کفپوش سرامیک

گرم،  یدر آب و هوا خصوصاها، هاز خان یاری. اما بسشودبه کار برده میپرتردد  اماکن گریها و دسرسراها، اتاق نیو همچن بهداشتی

 نیدر ا ایرادیاگر داشته باشند.  یادیز ریتأث زیها نخوابو اتاق منینش هایبخش رتا د کنندیاستفاده م یکاشو  کفپوش سرامیک از

 مشکل باشد. اندازه ایتواند سخت و سرد باشد و نصب آن یکه م مورد نی، اموجود است بایو زمقاوم کفپوش  هایکفپوش

 کندیجذب نمبه خود را  زاتیمواد حساس ریسا ایدارند که خاک، گرد و غبار، گرده  یسطح سخت و محکم کیسرام از جنس یهایکاش

 کیکند تا هوا از مواد تحریکمک م قابلیت نی. اکرداسفنج پاک  ایرا با دستمال شما قادر هستید این آلودگی . آداردیها نگه نمآن یرو ای

 .شودمحافظت ، دضردد داشته باش یژبه آسم و آلر انیمبتال یتواند برایکه م یکننده ا

 ی. در هر قسمت از خانه به خوبدیملک خود انتخاب کن یبرا دیتوانیاست که م یکفپوش یهانهیگز نیاز بهتر یکی کیو سرام یکاش

 است.مناطق پرتردد  ریآشپزخانه و سا وار،یو د نیزم یبه طور مناسب در حمام، رواستفاده  شتریکند، اما بیکار م

 ساخته شده اند؟ موادی از چه یکیسرام یهایکاش

 یکیتکنولوژ یهاشرفتیمدرن، پ یایدن در شدند، مانند سفال. یبودند که از خاک رس ساخته م یها صرفاً موادکیباستان، سرام یایدن در

 یپزشک یهامپلنتیاز ا زیساختن همه چ ی" براشرفتهیپ یهاکیبه نام "سرام یواژه را گسترش داده است. امروزه از مواد نیا فیتعر

 شوند. یاز مخلوط آب، ماسه و خاک رس ساخته م ها معموالً یکاش خود شود!یاستفاده م خچالی یگرفته تا آهنرباها

کف  یهایو کاش یوارید یهایلعاب دار، کاش یهایکاش نیاز ب دیتوان یوجود دارد که م یکاشو  کفپوش سرامیکنوع مختلف  سه

 . دیانتخاب کن

 لعابدار کیو سرام یکاش 

سنگ  یهاطرح یمات برا یهاز مات تا براق متفاوت باشد. روکشتواند ایپوشانده شده اند که م یلعاب دار با پوشش محافظ یهایکاش

 یقلیص یهستند و ظاهر کیش یبراق از نظر ظاهر یکیسرام یهایشوند. کاشیم هیاکثر کاربردها توص یهستند و برا یعال یعیطب

 شود. یم هیتوص وارینصب د یبراق برا یهااخت. پرددهندیبه فضا ارائه م



 وارید یکاش 

 کیتوانند یواقعاً م ،یمتنوع کاش یهابا طرح وارید یهایکاش .شوندیبرجسته استفاده م یوارهایو ددیوارها در  یوارید یهایکاش

 به اتاق اضافه کنند. ریچشمگ یعنصر طراح

 کف یهایکاش 

 یبرا ایکه آ دیحتما بپرس د،یکه دوست دار یکیسرام یکردن کاش دای. هنگام پرندیگیمات پوشش قرار م بخشدر  شتریکف ب یهایکاش

 بادوام باشد. اریتواند بسیم پوشنصب به عنوان کف زمان یکاشو  کفپوش سرامیک. ریخ اینصب کف مناسب است 

 

  یکاشو  کیسرامکفپوش  نهیهز

 ییهایطور که به سمت کاش ، همانوجود نیبا اد.پوش باشکف هایمتلایر نیترصرفه به از مقرون یکی تواندیم یکاشکفپوش سرامیک و 

بر  نهیهز تیفیک با یچوب یهابه اندازه کفپوش تواندیم یبه راحت یکاشو  کفپوش سرامیک ،رویدمی یابا ظاهر بهتر و نصب حرفه

نصب  یکه به صورت حرفه ا یکاشو  کفپوش سرامیککه  در صنعت نشان دهنده این استدده ینشان م ی. آمار صنعت ملباشد

 داشته باشد. بنص یو سخت یکاش تیفیکحداقل و حداکثر قیمتی بر اساس تواند یشود میم

 

 یکاشو  کیسرامکفپوش  یو نگهدار ریتعم

روی آنها محافظ سخت  هیال کی یلعاب دار، که دارا یهایکاش ویژهبه  .نسبتاً آسان است یکیسرام با متلایر یهااز کفپوش نگهداری

اساسی ترین دلیل ترجیح این متلایر نسبت به دیگر کند. یمو محافظت نفوذ  رقابلیها غلکه شتریهستند که آنها را در برابر آب و ب

سطح  یور عاتیها و مالکه ،یفی. کثتاس ییخشکشو یهاحمام، آشپزخانه و اتاق از جملهمناطق مرطوب  یبرااین که مناسب  مصالح

 .و از بین ببرید دیکنآنها را پاک  یکه به راحت دهندیامکان را م نیو به شما ا رندیگیقرار م

 یهااگر لکهکند. و آشغال  یفیاز کث یبرس نرم است تا کف را عار مهیبا ضم یجاروبرق ایشامل جارو کردن  یمعمول یو نگهدار ریتعم

ً یتقر دیتوانیرخ داد، م یثابت  به کار ببرید. یبدون نگران ینیسنگ یکنندهاز هر پاک با



محافظت از سطح آنها  یوجود دارند. برابدون لعاب  یکیسرام یهایدار هستند، کاشکف لعاب یکیسرام یهایکاش شتریکه ب یحال در

 حافظتم یبرامستعد رطوبت و لکه ی هایکاش نیبدر مادوغاب مواد ها، یانواع کاش در شوند. یآب بند دیها باو لکه عاتیدر برابر ما

 استفاده گردند. به طور مرتب دیبا

 ایاز نصب نامناسب  یناش قادر است یاست اما ترک خوردگ بادوام اریبس یکیزیفصدمات  مواجهه بادر یکاشو  کیسرامکفپوش 

تواند صدها یم تیفینصب با ک کیشود،  ینگهدار یبه خوب یکاشو  کیسرامکفپوش باشد. اگر  یکاش یرسازیز بخشمشکالت در 

 ساده است.فرایندی نسبتاً  یکاش ضیتعو ندیترک بخورد، فرآ دیضربه شد لیبه دل یکاش کی. اگر دداشته باشدسال دوام 

 های کفپوش سرامیک و کاشیطرح

 ایمتعدد چاپ  یهابه روش توانندیبسازند که م یتا مواد دهدیم را اجازه و کاشی این کیسرام دکنندگانیساخت مدرن به تول فنون

 تولید متفاوت یبرا این توانایی را دارند . آنهاادغام نمود ینقوش سفارش ای هابا طرح توانیجامد را م یهایشوند. کاشسازی برجسته 

توان برش داد و به شکل  یها را میخود کاش ت،یشوند. در نها های متنوعچاپ یعیطب یهاسخت و سنگ یهااز چوب یاریظاهر بس

 .است متناسب یهر سبک خانه ا یبرا یکاش و کیسرام شکفپو درآورد. اشکال دیگرو  لیمثلث، مستط

 ینصب و راه انداز

از تخته  یا هیبا ال پوشکف یکاش حینصب صحمشکل است.  یاست و نصب آن تا حدود یکار فشرده ا یکاشکفپوش سرامیک و نصب 

شوند و یچسبانده م یبه تخته پشت یمانیها با استفاده از چسب نازک سی. سپس کاشدشو یمشروع  یچوب یهانیرزمیز یرو یمانیس

 رسد.یم سرانجام ها با دوغاب بهیکاش نیب ینصب با پر کردن درزها

داشته  یرا انتخاب کنند که نصب نسبتاً آسان یمراقب باشند محصوالت دیخود را نصب کنند با یخواهند کاش یکه م ییهاخانه صاحبان

 .کنند دارای مشکل خودداری یهایباشند و از کاش

قاب کف محکم  کیاز ترک خوردن به  یریجلوگ یبرا هایو همه کاش باشند نیسنگ اریبس توانندیکف م یکیسرام یهایاز کاش یبرخ

 مناسب نباشد. ،کف با ساختار کف نامناسب اینصب در طبقات باال  یبرا شهیممکن است هم یکاش . نیازمند هسند

 



 کفپوش سرامیک و کاشی شیو آسا یراحت

 زینقابلیت  نیا برعکسی تمیزی آسان،کند. یآن را آسان م یکردن و نگهدار زیتم و همین سبب شده تاسخت است  اریبس کیسرام

با استفاده از  توانیسخت را نم یهاکیسرام ،یارتجاع یهاپوشآن را سخت و ناراحت کننده کند. بر خالف کف یرو ستادنیتواند ایم

 زیها ندر آشپزخانه ی. سختنیستمناسب  ستندیبا یمدت طوالن یبراناگزیر هستند که افراد  اماکنی یبرانرم کرد.  نیریز یهاهیال

 . شکندیم ادیاحتمال ز باشد به سطح سخت اگر فوکه ظر یی، جابه نظر برسدمشکل  کی تواندیم

اول  تواندیکه م شوند،یسرد مسرد، یخ و  یدر هوا هایهمه کاش دارند،یگرما را نسبتاً خوب نگه م هایاز کاش یکه برخ یحال در

 یسرد، گرما یدر حمام باشد. تنها راه مقابله با کاشبدون حفاط  یپاها یرو حقیقتی نامطلوب ایصبح به انگشتان پا شوک وارد کند 

 کف. از شیگرما ای یکاش ریز یکیکترال یهاتشک ایاست،  پوشداخل کف

  یکاشکفپوش سرامیک و  یکاربردها

است.  یداخل ونیپرکاربرد در دکوراس هایمتلایراز  یکی ،ییبایظاهر ز لیو هم به دل نییپا متیق لیهم به دل یکاشکفپوش سرامیک و 

ً ها یکاش نیا دوام  یلعاب به کاش نیوند. اشیشوند و سپس لعاب میساخته م مواد ریو سا دیسف ایاز خاک رس قرمز  ی از مخلوطغالبا

 بر عهده دارد.  را یبخشد و رنگ و نقش کاشیم

 

 :ها عبارتند ازیکاش نیا یکاربردها

کفپوش دهند از یم حیترج یمسکون یهااکثر ساختمان .است یدر کف ساز کیو سرام یاستفاده از کاش اصلی ترین – یساز کف

 یموجود، آنها را برا یهااشکال و اندازه ادیو تنوع ز راحتی در استفادهکم،  نهی. هزروندبه کار میها در آپارتمان یکاشسرامیک و 

 کند.یآل م دهیمنظور ا نیا

توان از یم ،یداخل یوارهای. در دبه کار برد یو چه خارج یچه داخل وارهاید یتوان رویرا م یکاشکفپوش سرامیک و  - وارهاید

 کی جادیا یتوان از آنها برا یم یخارج یوارهاید یکه رو یتاق استفاده کرد. در حالرنگ ا عیسر رییتغ ایساختن الگوها  یآنها برا

 کنند. یگرما را جذب نم رایزاثر خنک کننده استفاده کرد، 

در برابر آب و لکه  یها را به طور کللعاب آن رایهستند، ز هاهیرو یبرا یانتخاب خوب زین یکیسرام یهایکاش آشپزخانه: شخوانیپ

 .دیمراقب باش دیبا نیها مستعد خرد شدن هستند، بنابرا یکاش نیحال، ا نیکرد. با ا زیها را تمآن توانیم یو به راحت کندیمقاوم م



را  یکیسرام یها یکاش ،یسنگ یها ینسبت به کاش یموجود، و ارزان بودن نسب یها و الگوهارنگ ادیتنوع ز ز،ین نجایدر ا - ویپاس

مرطوب دوام و  یتا در آب و هوا دهدفرصت مبخواص ضد آب آنها به آنها  ن،یکرده است. همچن لیانتخاب محبوب تبد کیبه 

 شود. ممانعتمراقب بود که از تجمع آب  دیبا ما، اداشته باشند یشتریب یماندگار

از  یفراوان موجود در بازار به طور کل یالگوها لیبه دل زیگذرند نیها مباغ ها و پارک انیکه از م ییرهایمس - یرو ادهیپ یرهایمس

 باشند. یتکرار ریدهد طراوت و غیاجازه م رهایساخته شده اند که به مس یکیسرام یهایکاش

 سخن پایانی

تر مناسب  ن،یمرمر یباز با ظاهر یمفهوم یها، از جمله حمامسرویس بهداشتی یضد آب هستند، که آنها را برا یکیسرام یهایکاش

 است.

ها را در که ممکن است آن ییمحبوب هستند، جا زیها ندر آشپزخانه شوند،یم زیتم یهستند و به راحت رجذبیغ هایکه کاش ییآنجا از

 .دیابیچشم نواز پشت سر هم ب یهادمانیچ

 یسخت است و برا یبه اندازه کاف زیباز ن یاستفاده در فضا یشود، برا یدرمان و نگهدار یبه درست کیو سرام یکه کاش یزمان

 ها کاربرد دارد.اطیح ایمحوطه ها  ریسا و هاعرشه وها،یاسپ

شما در رابطه با تمامی موارد  ایو  میکن لیتبد تیشما را به واقع یبازساز میتوانیچگونه م نکهیدر مورد ا شتریکسب اطالعات ب یبرا

 .باشید تماس دربا ما  مورد نیاز راهنمایی کنیم

 


