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نانوفناوریوصنعتساختمان
که صنعت ساختمان و پروژه های عمرانی از لحاظ سرمایه و نیروی انسانی درگیر  بررسی آمار و ارقام نشان می دهد 
بزرگ ترین صنعت در کشــور به حســاب می آید. رشــد سریع جمعیت و افزایش تقاضا موجب شده تا نیاز به کاهش 
کاهش زمان بازگشت سرمایه بیش از پیش احساس شود. این امر موجب شده تا  زمان تحویل پروژه های عمرانی و 

ضرورت استفاده از فناوری های جدید و ایجاد تحول در شیوه های سنتی در صنعت ساختمان بیشتر شود.
نیاز به استفاده از تکنولوژی های ساخت متناسب با رشد هر جامعه و بهره گیری از فناوری در سایر صنایع و توانایی 
اجرای آن جامعه متغیر است. چنین نیازهایی موجب به وجود آمدن محصوالت بر پایه فناوری جدید در صنعت 
ساختمان شده است. امروزه استفاده از محصوالت بر پایه فناوری نانو در صنعت ساختمان می تواند موجب ایجاد 

مزیت های رقابتی دیگری همچون کیفیت باالتر، طول عمر بیشتر بنا و کاهش مصرف انرژی می شود.
بــر همین اســاس در کشــور ما ایران نیز تالش های بی شــماری در راســتای توســعه محصــوالت بر پایه فنــاوری نانو در 
صنعت ســاختمان انجام شــده است. نتیجه این تالش ها که با حمایت های ســتاد ویژه توسعه فناوری نانو همراه 
بوده اســت، فعالیت بیش از ۳۶ شــرکت تولیدکننده محصوالت نانو و بیش از ۴۲ محصول مختلف است. آمارها 
نشــان می دهــد کــه محصــوالت حوزه ســاختمان بیــش از ۶ درصــد محصــوالت نانو تولیدشــده در کشــور را به خود 

اختصاص داده است.

اهمیتپوششهایآبگریزدرمصالحساختمانی
 دلیل استفاده از پوشش در مصالح ساختمانی چیست؟

ســاخت پوشــش هایی که بتوانند مانع از تخریب مصالح ســاختمانی، در اثر تماس با آب یا رطوبت شــوند، همواره 
چالشی بزرگ برای اهالی ساخت وساز ساختمان بوده است. بیشتر مصالح ساختمانی به راحتی خیس می شوند و 

به وسیله وجود منافذ در ساختار آن ها آب جذب می کنند.
وجود خلل و فرج در مصالح مختلف باعث نفوذ آب و مایعات مختلف به داخل آن می شود. با گذشت زمان این 
مواد باعث بروز مشکالت مختلفی در ظاهر و زیبایی مصالح می شوند. همچنین وجود برخی گروه های شیمیایی 

در سطح مصالح ساختمانی موجب جذب آب می شود.

 

ج در انواع مصالح ســاختمانی  وجود خلل و فر
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 مشکالت ناشی از تماس آب با مصالح ساختمانی
کنــش مــواد ســیلیکات قلیایی موجود در مصالح با آب، بارش باران اســیدی، تخریب مصالح توســط ســولفات  وا
موجــود در بــاران، نفــوذ کلر به داخل بتن و تســریع خوردگی میلگردها مثال هایی هســتند که از طریــق تماس و نفوذ 

مایعات مختلف به داخل بتن، باعث تخریب مصالح ساختمانی می شود.
مهم ترین مشکالت ظاهری به وجود آمده عبارت اند از:

 پوسته شدن
 تاول های رنگی

کپک  قارچ و 
 شوره زدگی

 افت استحکام

 انواع عیوب در مصالح ساختمانی در اثر تماس با آب

پوششهایآبگریز
با توجه به مشکالت پیش رو در جذب و نفوذ آب در مصالح ساختمانی، مهندسان تالش کرده اند که پوشش هایی 
که در راســتای ممانعت از  که مانع جذب آب توســط مصالح ســاختمانی شــود. به پوشــش هایی  کنند  را درســت 

رسیدن آب به سطح مصالح استفاده می شود، پوشش های آب گریز گفته می شود.
در بــازار مــواد آب گریز مختلفی برای مصالح ســاختمانی وجــود دارد. پارامترهایی که باید در انتخــاب مواد آب گریز 

درنظر گرفته شود عبارت اند از:
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 میزان مقاومت پوشش در جلوگیری از جذب آب
کلر  پایداری پوشش در برابر انواع نمک های محلول در آب، به ویژه 

 میزان نفوذ ماده آب گریز به عمق مصالح
 یکنواختی پوشش اعمال شده

 پایداری در برابر شرایط محیطی
یست تخریب پذیر بودن مواد تشکیل دهنده پوشش آب گریز  ز

 مقاومت در برابر اشعه فرابنفش نور خورشید

پوشــش های آب گریــز از گذشــته موردتوجــه بشــر بــوده اســت. یکــی از دالیل توجه بیشــتر بشــر بــه این پدیــده، وجود 
پدیده های مشابه در طبیعت است. این پدیده برای اولین بار با نام اثر نیلوفر آبی موردتوجه بشر قرار گرفت. آب در اثر 
تماس با سطح نیلوفر آبی، بدون پخش شدن و جذب توسط گیاه، به شکل قطرات کروی درمی آید. این قطرات در 

اثر جاری شدن از سطح گیاه، مواد موجود در سطح را نیز با خود شسته و از بین می برند.

 

تعریفسطوحآبگریز
یکی از عوامل تعیین کننده در میزان آب گریزی یک ســطح، زاویه تماس مایع با آن ســطح اســت. هرچه زاویه تماس 
در ســطح مشــترک بین مایع و ســطح جامد بیشــتر باشد، ســطح آب گریزتر اســت. این زاویه تماس ناشی از قابلیت 

ترشوندگی سطح توسط مایع است.

 

 سطح آب دوست سطح آب گریز  سطح فوق آب گریز 
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انواعپوششهایآبگریزدرمصالحساختمانی
بــه دلیــل ظاهر متخلخل مصالح ســاختمانی، مکانیــزم ایجاد خاصیت آب گریــزی در مصالح ســاختمانی، به دو 

دسته اصلی تقسیم می شود:
 پوشش دهنده ها

 نفوذکننده ها

 پوشش دهنده ها
مــواد مورداســتفاده در ایــن دســته، با ایجــاد یک الیه 
کــه از مــواد آب گریز تشــکیل شــده  پوششــی محافــظ 
اســت، مانع از نفوذ آب به داخل خلل و فرج مصالح 
ســاختمانی می شــوند. این مواد به دلیل اندازه ذرات 
کــه دارنــد، نمی تواننــد بــه داخــل منافــذ نفــوذ  بزرگــی 
کنند، در نتیجه با ایجاد یک الیه پوشش محافظ کل 

سطح را به صورت یکنواخت می پوشانند.
کریلیکــی و  ا از رنگ هــای  در حــال حاضــر در دنیــا 

پلیمرهــای ســیلیکونی بــرای این منظور اســتفاده می کنند. این پوشــش های پلیمری عمومًا آب گریز هســتند. نکته 
قابل توجه در اســتفاده از این مواد، شــرایط محیطی اســتفاده از این دســته از پوشش ها است. ترکیبات آن ها باید به 
گونه ای باشد که در مقابل اشعه فرابنفش نور خورشید مقاوم باشند و آسیب نبینند. این پوشش ها را باید به صورت 

کارایی خود را دوباره به دست آورند. کرد تا  دوره ای مجدد اعمال 
تحقیقات نشــان داده اســت که ایجاد یک ســطح مقاوم بر روی یک ســطح ســخت مثل مصالح ساختمانی بسیار 
مشکل است. احتمال ترک خوردن الیه پلیمری در اثر قرار گرفتن در مقابل نور خورشید باعث از بین رفتن خاصیت 

آب گریزی در طول ۲ تا ۵ سال می شود.

 نفوذکننده ها
برخالف دسته قبلی که ذرات مورداستفاده در آن ها سایز بزرگی داشتند و نمی توانستند به داخل خلل و فرج مصالح 
نفوذ کنند، در این دســته از مواد آب گریز، ذرات مورداســتفاده بســیار ریز بوده و می توانند به داخل منافذ نفوذ کنند. 
این مواد عالوه بر اینکه خودشان خاصیت آب گریزی دارند، با بستن تخلخل ها مانع از نفوذ مایعات دیگر به داخل 

آن ها می شوند.
مواد نفوذکننده در این دسته در دو نوع مختلف وجود دارند:

 واکنشی
 غیرواکنشی

نفوذکننده هــای غیرواکنشــی از مــواد روغنی ســاخته می شــوند. چســبندگی آن ها پایین اســت. می تواننــد به منافذ 
داخلی مصالح نفوذ کرده و خاصیت آب گریزی ایجاد کنند. یکی از ویژگی های مصالح آب گریز شده به این روش 
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بازارجهانی
پیش بینی هــا نشــان می دهــد بــازار جهانی پوشــش های فــوق آب گریــز، از ۲/۹ میلیــون دالر در ســال ۲۰۱۵ به ۳۷/۱ 
میلیون دالر در سال ۲۰۲۴ خواهد رسید. این ارقام رشد ۳۴/۳% را در طی این سال ها نشان می دهد. این رشد بین 
کی از نفوذ بیشــتر این فناوری در صنایع اتومبیل، هوافضا و  ســال های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۴،  ۳۷/۳% خواهد بود. آمارها حا

ساختمان است.

نقشفناورینانودرتوسعهوساختپوششهایآبگریزدرصنعتساختمان
که در ســاختار ماده و در  که در آن، دانشــمندان و مهندســان با تغییراتی  فناوری نانو آن بخش از دانش بشــر اســت 
کیفیت محصوالت و یا تولید محصوالت جدید  مقیاس مولکولی یا اتمی به وجود می آورند باعث بهبود خواص و 

می شوند.
فناوری نانو روش های زیادی برای بهبود کیفیت نمای ساختمان چه از نظر عملکرد و چه زیبایی عرضه می کند. با 
ک )ذرات کثیف( مقاوم بوده و مدت زمان ماندگاری زیبایی  استفاده از نانومواد، سطوح در برابر آب و ذرات گردوخا

در آن ها بیشتر می شود.
امروزه از نانوپوشش های مختلفی در سطوح داخلی و خارجی ساختمان ها از جمله سطوح شیشه ای، پالستیکی، 
چوبی، فوالدی، سنگی، آجری، کاشی، سرامیکی، سیمانی و بتنی و … استفاده می شود؛ که از آن جمله می توان به 

پوشش های آب گریز(Hydrophobic)  یا پوشش های مقاوم در برابر روغن(Oleophobic )  اشاره کرد.
همان طــور کــه قبــاًل اشــاره شــد، پوشــش های آب گریز بــا دو مکانیــزم پوشــش دهندگی و نفوذکنندگی باعــث ایجاد 
خاصیــت آب گریــزی در ســطح مصالــح می شــوند. فنــاوری نانو توانســته اســت بــا کاهــش انــدازه ذرات خاصیت 
آب گریــزی را بهبــود بخشــد. در مــواد آب گریز نفوذکننــده، اندازه ذرات در حد ۱۰ نانومتر اســت کــه می تواند به داخل 

ماده نفوذ کند.

شرکتهایخارجی
شــرکت های خارجی مختلفی موفق شــده اند با اســتفاده از فناوری نانو، پوشش های آب گریز مناسب برای مصالح 
ســاختمانی تولید کنند. تنوع شــرکت ها نشــان دهنده بازار گســترده این محصول و قابلیت باالی تجاری سازی آن 

این اســت که در طبیعت تجزیه می شــوند. به همین دلیل در مدت یک ســال خاصیت آب گریزی خود را از دست 
می دهند. همچنین امکان به وجود آمدن قارچ در سطح استفاده شده از این مصالح وجود دارد.

نفوذکننده های واکنشی با الیه های داخلی مصالح واکنش شیمیایی می دهند و باعث ایجاد خاصیت آب گریزی 
در مقیاس مولکولی می شــوند. این امر موجب افزایش طول عمر خاصیت آب گریزی در این دســته از مواد می شــود. 
گردوغبار( تأثیری روی آن ها ندارند که همین امر  هوازدگی، اشعه فرابنفش نور خورشید و مواد ساینده طبیعی )مثل 

موجب افزایش طول عمر این دسته از مواد آب گریز می شود.
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که توانســتند انواع نانوپوشــش های آب گریز را توســعه  اســت. در ادامه دو مورد از شــرکت های پیش رو در این زمینه 
دهند آورده شده است.

drywired شرکت 
انــواع  تولیدکننــدگان  از  یکــی   drywired شــرکت 
نانوپوشــش های آب گریــز پایه آبی اســت. محصوالت 
کاربردهــای مختلفــی در صنایــع  ایــن شــرکت دارای 
چوب، شیشه، شیشه و سرامیک، سنگ و متخلخل 
و... اســت. یکــی از محصــوالت پرکاربرد این شــرکت 
پوشــش های آب گریــز Stone & Porous اســت. این 
پوشــش پایــه آب و غیرســمی اســت. ایــن پوشــش را 
می توان با اســتفاده از اسپری بر روی سطوح متخلخل 
ساختمانی اعمال کرد. پوشش آب گریز این شرکت به 

صورت تنفس پذیر بوده و به سطح می چسبد.
از مهم تریــن ویژگی هــای ایــن محصــول مقاومــت در 
برابــر UV، افزایش دهنــده طول عمر زیرالیه، پوشــش با 
ضخامــت ۱۰۰ تــا ۱۵۰ نانومتــر و غیرســمی اســت. ایــن 

پوشش را می توان بر روی سطوح ساختمانی مختلف مثل بتن، گرانیت، موزائیک، سنگ مرمر و ... اعمال کرد.

 NANO TECHشرکت  
ایــن شــرکت تولیدکننــده انــواع پوشــش های آب گریــز 
بــرای ســطوح چوبــی، فلز، شیشــه، ســنگ و بتــن و... 
اســت. این شرکت توانســته با اســتفاده از فناوری نانو 
پوشــش های مایع چســبنده به ســطح تولید کند. این 
پوشــش ها از سطوح در برابر خرابی، خوردگی و کثیف 

شدن، محافظت می کنند.

  NANO TECHپوشــش های محافــظ بتــن شــرکت 
قابل اعمــال بــر روی تمام ســطوح داخلــی و خارجی بتنی 
است و سطح را در برابر آب، اسید، زنگ زدگی و کپک زدگی 

محافظت می کند.

 

 

 پوشش های آب گریزStone & Porous قابل اعمال 
گرانیــت، موزائیــک،  بــر روی تمــام ســطوح از جملــه بتــن، 

سنگ مرمر و ...
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شرکتهایتولیدکنندهپوششهایآبگریزایرانیکهازفناورینانواستفادهمیکنند
با توجه به مزایای گفته شده برای استفاده از فناوری نانو در پوشش های آب گریز در مصالح ساختمانی، سه شرکت 
ایرانی از این فناوری در ســاخت محصوالت جدید و با کیفیت، اســتفاده کرده اند. در کشــور ما شرکت های نانوپاد 
شــریف، رنگ الوان و نانو فراز ســپاهان توانســته اند با اســتفاده از فناوری نانو، پوشــش های آب گریز مختلفی را برای 

استفاده در صنعت ساختمان تولید کنند.

  نانوپاد شریف
شــرکت نانوپــاد شــریف یکــی از شــرکت های تولیدکننــده انــواع پوشــش های آب گریز و خودتمیزشــونده با اســتفاده 
از فنــاوری نانــو اســت. محصــوالت آب گریــز این شــرکت قابلیت اعمال بر روی انواع ســطوح مثل شیشــه، ســنگ، 

سرامیک، آجر و بتن را دارد.
مصالحی که در نمای ســاختمان اســتفاده می شــوند، معمواًل بعد از بارندگی ها دچار شــوره زدگی می شوند. یکی از 
راه کارهای مناســب برای جلوگیری از بروز این مشــکالت اســتفاده از پوشش های آب گریز نانو است. تغییر رنگ آجر 
که می تواند به وســیله  در برابر عوامل جوی و باران های اســیدی یکی از عمده ترین مشــکالت نماهای آجری اســت 

پوشش های آب گریز نانو از آن جلوگیری کرد.
محلول آب گریز شرکت نانوپاد شریف بعد از اعمال بر روی سطح آجر یا سیمان، باعث ایجاد یک پوشش محافظ 
بر روی ســطوح محصوالت می شــود. این پوشــش ها با کاهــش جذب آب و رطوبت باعث جلوگیــری از ایجاد قارچ 
و شــوره بــر روی ســطوح مصالــح ســاختمانی می شــوند و در نتیجــه طــول عمــر و کیفیــت محصــول را بــاال می برند. 
پوشش های آب گریز نانو عالوه بر جلوگیری از نفوذ آب به عمق مصالح، باعث ایجاد خاصیت آب گریزی در سطح 
مصالح ساختمانی می شود. این خاصیت موجب جاری شدن قطرات آب و مایعات بر روی سطح آجر یا سیمان 

و شسته شدن آلودگی ها از سطح می شود.
پوشش های آب گریز شرکت نانوپاد شریف قابل استفاده بر روی مصالح مختلفی مثل سنگ های صیقلی، شیشه 

و آجر است.
پوشش های آب گریز شرکت نانوپاد شریف دارای ویژگی های زیر است:

 مانع نفوذ اشعه فرابنفش خورشید به سطح
 امکان تنفس مصالح

 جلوگیری از جذب عمقی آلودگی ها روی سطح
ک روی سطح )برخالف رزین ها(  عدم چسبندگی گردوخا

 عدم ایجاد پوسته )برخالف رزین ها(
 خاصیت تمیزشوندگی آسان سطح

 مقاومت در برابر باران های اسیدی

  شرکت الوان
شرکت رنگ و رزین الوان از جمله شرکت های پیش رو و با سابقه در حوزه رنگ و رزین کشور است. محصوالت این 

www.nano.ir  ستاد ویژه توسعه فناوری نانو
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شرکت به چند دسته کلی رنگ های حفاظتی، رنگ های ساختمانی و محصوالت مهندسی طبقه بندی می شود.
در حوزه رنگ های ساختمانی، این شرکت توانسته است با استفاده از فناوری نانو، محصوالت آب گریز مورداستفاده 
در ســاختمان را با نام تجاری نانوســیل تولید و روانه بازار کند. این شــرکت نانوسیل را در دو نوع پایه آب و پایه حالل 

تولید کرده است.

 نانوسیل پایه آب
این محصول قابلیت رقیق سازی با آب را دارد. در اثر واکنش های شیمیایی که در این ماده اتفاق می افتد، یک الیه 

رزین سیلیکونی بر روی سطح ماده ایجاد می شود که باعث ایجاد خاصیت آب گریزی در سطح مصالح می شود.
بــه دلیــل خاصیت نانویی این محصول به دیواره داخلی خلل و فرج چســبیده و در نهایت مانع نفوذ مایعات دیگر 
به داخل مصالح می شود. در نتیجه این اثر، مصالح خاصیت آب گریزی پیدا کرده و درعین حال خاصیت تنفس 

نیز خواهند داشت.

 نانوسیل پایه حالل
این محصول آماده به مصرف بر پایه سیلوکسان بوده و به عنوان یک دافع آب است که برای آغشته سازی و استفاده 

به عنوان سیلر مصالح ساختمانی معدنی و قلیایی قابل استفاده است.
میزان خاصیت آب گریزی این محصول مطابق با آزمون زاویه تماس قطره آب موردارزیابی قرار گرفته است که نتایج 

به دست آمده برای محصوالت نانوسیل مطابق با جدول زیر است:

گر زاویه تماس قطره آب برای یک سطح کمتر از ۹۰ درجه باشد، سطح آب دوست  براساس نتایج تست زاویه تماس، ا
گر بیشتر از ۹۰ درجه باشد، آب گریز نامیده می شود. و ا

 شرکت نانوفراز سپاهان
کتریال بر پایه فناوری نانو است. این شرکت  شــرکت نانوفراز ســپاهان تولیدکننده پوشش های خودتمیزشونده، آنتی با
فعالیت خود را در زمینه تولید پوشش های پایه آبی شروع کرده و در ادامه توانسته است محصوالت خود را توسعه دهد.

عمده فعالیت ها و محصوالت شرکت نانوفراز سپاهان به صورت زیر طبقه بندی می شود:
 پوشش های نانویی برای مصالح ساختمانی متخلخل مثل آجر، بتن، سیمان و گچ

 پوشش های نانویی مخصوص سطوح نفوذناپذیر مثل شیشه، سنگ و فلز
کتریال برای سطوح مختلف  پوشش های آنتی با

 خدمات مشاوره در خصوص تولید انواع رنگ های و پوشش های نانویی

محصوالت آب گریز شرکت نانوفراز سپاهان به سه دسته تقسیم بندی می شوند.

زاویه تماس قطره آب )درجه( نمونه

۶۹/۴ نمونه شاهد

۹۳/۶ نمونه نانو
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 (NFS-2028IMP)پایه آبی 
ایــن محصــول بــا نفــوذ تا عمــق ۱ ســانتی متری مصالحــی مثل بتن، ســطوح ســیمانی، ســنگی، آجر و...، بــا مواد 
کنش داده و باعث ایجاد یک پوشــش آب گریز یکپارچه در ســطح مصالح می شــود. این پوشــش باعث  موجود وا
محافظــت ســطح در برابــر نفــوذ آب و رطوبــت شــده و مانــع شــوره زدگی، یخ زدگــی، قــارچ و کپــک در محصوالت 

ساختمانی می شود.

 (NFS-300SB)پایه الکل 
کرده و با ایجاد یک سطح  محصول پایه الکل شرکت نانوفراز سپاهان، همانند محصول پایه آبی این شرکت عمل 
یکنواخــت مانــع از نفــوذ آب به ســطح محصوالت می شــود. در نتیجه باعث محافظت ســطوح در برابر صدمات 
ســاختاری و ظاهــری ناشــی از جــذب رطوبت مانند شــوره زدگی، هوازدگی، یخ زدگی، رشــد قــارچ و کپک و غیره 

می شود.

(104-NFS) محصول رزینی 
مواد پایه محصول NFS-104، رزین های ســیلیکونی اســت. این محصول دارای خاصیت مقاومت در برابر نفوذ 
ی آن تنها با یک  کثیف می شــود و ذرات و آلودگی رو گردوغبار و آلودگی ها اســت. ســطح پوشــش داده شــده دیر 

شست وشوی ساده به راحتی تمیز می شود.
ی ســطح  کاماًل می توان از رو یک و... را  کرده و اثر لکه موادی مانند چای، ماژ کاماًل ضدآب  این پوشــش ســطح را 
کــرد. اســتفاده از ایــن محصول عالوه بر اینکه ســطح دیوارهــا را از آلودگی و تخریب در برابــر عوامل محیطی  ک  پــا

محافظت می کند، به دلیل ماندگاری باال از نظر اقتصادی هم بسیار مقرون به صرفه است.

 (EC-211)پوشش نانویی مخصوص شیشه و سطوح صیقلی 
پایه حــالل  کیلــر  یــک  محصــول خودتمیزشــونده شیشــه، 
مخصوص ســطوح شیشــه ای و ســطوح صیقلی مثل فلز و 
یـــــزگردها، آب باران، آلودگـــی هوا  سرامیک است. همواره ر
و بسیـــاری از مــوارد دیگر موجب فرســایش و چــــرک شــدن 
نماهــای شیشــــه ای می شــوند. این نــوع از محلول های نانو 
عالوه بر ضدآب کردن این پوشش ها مقاومـتی فـــوق الـعاده 
ک ایجــاد  و بــا دوام در برابــر خوردگــی، فرســایش و اصطــکا

می کنند.
کــه ناصافی هــای میکرومتری و  پوشــش مخصــوص شیشــه بــه صــورت الیه نازکــی بر ســطح شیشــه قــرار می گیــرد 
ی چسبندگی سطحی میان قطرات آب و سطح شیشه می شود؛ به عبارت دیگر  کاهش نیرو نانومتری آن، موجب 

در این نوع شیشه ها قابلیت خودتمیزشوندگی، با افزایش خاصیت آب گریزی ایجاد می شود.
محصــوالت آب گریــز شــرکت نانوفــراز ســپاهان در مجموعه هایــی همچــون بیمارســتان نمازی شــیراز، پــارک صفه 

اصفهان و مجموعه فرش محتشم مشهد استفاده شده است.
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12

ازمجموعهگزارشهایصنعتیفناورینانودرزمینهصنعتساختمانمنتشرشدهاست

 کف پوش های نانویی در صنعت ساختمان
 پوشش های خودتمیزشونده

 کاربــرد فنــاوری نانو در پوشــش های ضد نقش 
و ضد نوشتار 

 نماهای کامپوزیتی نانویی
 کاربرد فناوری نانو در رنگ های ضد خش

 کاربرد فناوری نانو در رنگ های آنتی  باکتریال
 کاربرد فناوری نانو در عایق های حرارتی
 کاربرد فناوری نانو در عایق های صوتی

 کاربرد فناوری نانو در صنعت چوب 
 کاربرد فناوری نانو در بتن های سبک

 کاربرد فناوری نانو در بتن
 کاربرد فناوری نانو در حسگرهای ساختمانی 

ــرد فــنــاوری نــانــو در لــولــه هــای بــی صــدای  ــارب  ک
فاضالب

 کاربرد فناوری نانو در گچ ساختمانی
 کاربرد فناوری نانـو در صنعت ساختمان

 فناوری نانو و بتن های ویژه

 پوشــش ها، کفپوش هــا و ســازه های مقــاوم در 
برابر لغزش 

 کاربرد فناوری نانو در عایق های رطوبت
 کاربرد فناوری نانو در کاشی و سرامیک

 نقــش فناوری نانــو در ارتقــای کیفــی ســیمان و 
مصالح پایه سیمانی

 کاربرد فناوری نانو در ســازه های بتنی هوشمند 
با قابلیت خود ترمیم  شوندگی 

 کاربرد فناوری نانو در شیشه های هوشـمند 
 کاربرد نانورنگ ها، نانوپوشــش ها و ســازه های 

ضد حریق در صنعت ساختمان
 کاربرد نانوپوشش ها در صنعت ساخت وساز

 نانوپوشش های ضد اثر انگشت
 کاربرد فناوری نانو در رنگ های آنتی استاتیک

 کاربــرد فنــاوری نانــو در رنگ هــا و پوشــش های 
آب گریز

 کاربردهای فناوری نانو در رنگ های ضدحریق
 کاربرد فناوری نانو در رنگ های خودتمیزشونده
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