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معرفی متریال مصرفی شینگل

)Shingle(



مشخصات فیزیکی

در تولید شینگل مواردی مانند مقاومت در برابر ضربه، وزش باد، تغییرات آب و هوایی، ایزوالسیون در برابر تغییرات دمایی و شکل 
شینگل نوعی پوشش برای سقف های شیب دار است که با الیه ای از . گیری به فرم های دلخواه مورد ارزیابی و بررسی قرار می گیرند

.فایبر گالس مقام می شود و رنگ پردازی سطح آن با گرانول های سنگی صورت می گیرد که این امر باعث ثبات رنگی شینگل می شود

سیستم سقف شینگل در برابر عوامل خارجی بسیار مقاوم بوده و به مدت چند . درصد می باشد20حداقل شیب برای نصب سقف شینگل 
ساختار سقف شینگل به گونه ای است که اجزا آن دارای شکل مستطیلی بوده و تخت و مسطح می. سال نیاز به نگهداری و مراقبت ندارد

.باشند و از پایین به سمت باال گذاشته می شوند

برای مثال سنگ، چوب، فلز، پالستیک، سیمان و مصالح. مصالحی که به این منظور مورد استفاده قرار می گیرند، جنس متفاوتی دارند
می سقف های شینگل انواع متفاوتی دارند که از جمله. کامپوزیتی از جمله مصالحی هستند که به این منظور مورد استفاده قرار می گیرند

.توان به سقف شینگل دوالیه و سقف شینگل النه زنبوری اشاره کرد



چرا شینگل؟

شینگل در برابر آب برف و باران مقاوم است و با گذشت زمان آب به الیه زیر آن نفوذ نمی کند از این رو می توان آن را .1

بنابراین نمی توان گفت این . نوعی عایق رطوبتی نیز در نظر گرفت، اما نکته مهم استفاده از یک عایق در زیر آن می باشد

.محصول به تنهایی عایقی برای رطوبت می باشد

.این نوع پوشش سقف در برابر تابش نور خورشید مقاوم است و دچار تغییر رنگ و رنگ پریدگی نمی شود.2

.از دیگر ویژگی های این سقف این است که می توان به راحتی بر روی آن راه رفت.3

.شینگل ظاهری زیبا و طبیعی دارد و در رنگ های متنوع با ابعاد متفاوت تولید می شود.4

یکی از ویژگی های مهم سقف شینگل، قابلیت انعطاف پذیری آن می باشد؛ به همین دلیل این نوع سقف قابل اجرا بر روی .5

.انواع سقف شیب دار پیچیده می باشد



چرا شینگل؟

.پوشش سقف شینگل نیاز به مراقبت و نگهداری ندارد و مقاومت و طول عمر آن باال می باشد.6

.دودکش های سقف را می توان با شینگل پوشش داد و آب بندی کرد.7

.سقف شینگل، سقف ساختمان را به طور کامل آب بندی می کند و در تمامی جهات اورلب می باشد.8

.از دیگر ویژگی های سقف شینگل می توان به وزن کم و اشتعال ناپذیر بودن آن ها اشاره کرد.9

.نصب سقف های شینگل آسان بوده و سرعت انجام آن باال می باشد.10

.سقف های شینگل عموما از کیفیت باالیی برخوردار بوده و به مرور زمان دچار رنگ پریدگی نمی شوند.11

.از آن جایی که این گونه سقف ها مقاومت باالیی در برابر زلزله دارند، انتخاب بسیار مناسبی برای مناطق زلزله خیز محسوب می شوند.12



معایب شینگل

سرد و خشک میباشد اجرای شینگل از –درصد مناطق آن شامل اقلیم گرم و خشک 80با توجه به اقلیم کشورمان به حدودا 

د زیرا این نوع پوشش های سقفی که ساختار قیری و الیافی دارن.نظر استاندارد های این نوع پوشش مناسب کشور ما نمیباشد

.همانند آندوویال بسیار قابل انعطاف میباشد و اقلیم ایران باعث خشک شدن و پایین آمدن طول عمر این نوع پوشش میگردد

باتوجه به بازار رقابتی و قیمت باالی این  . اجرا میشود OSB از طرفی با توجه به زیر سازی سقف های شینگل که توسط تخته

چوب به هیچ عنوان صرفه اقتصادی ندارد



نمونه پروژه های اجرا شده شینگل
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