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علت چکه کردن سقف خانه + نحوه تعمیر آن

علت چکه کردن سقف خانه را می توان متنوع در نظر گرفت که اصلی ترین دلیل چکه کردن، صد

انواع از  مردم  معموًال  امروزه  که  چرا  برمی گردد؛  شما  انتخابی  ایزوگام  پا몭ن  کیفیت  به  درصد 

ایزوگام در کوتاه از دالیل خرابی  ایزوگام برای پوشش سقف خانه خود  استفاده می کنند. یکی 

انتظار داشته نباید  عنوان  به هیچ  که  رطوبتی است  عایق  این  پا몭ن  کیفیت  بدون شک  مدت 

باشید ایزوگام با قیمت ارزان بتواند عمر مفید خود را به نمایش بگذارد. در ادامه ما به بررسی

مورد را  باره  این  در  راهنمایی ها  و  نکات  تمام  و  میپردازیم  علت چکه کردن سقف خانه  کامل 

بررسی قرار می دهیم.
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در این مطلب با چه مواردی آشنا می شویم ؟ 

ایزوگام مرغوب

همه چیز درمورد علت چکه کردن سقف خانه

قیمت ایزوگام
برای اطالعات بیشتر درباره قیمت ایزوگام کلیک کنید

مشاهده قیمت ایزوگام
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ایزوگام مرغوب

ایزوگام یکی از عایق های رطوبتی عالی و البته بسیار کاربردی به شمار می آید که امروزه توانسته

در شما  چنانچه  که  باشید  داشته  خاطر  به  نیز  را  نکته  این  برسد.  فروش  به  مناسب  قیمت  با 

دارید انتظار  و  باید  که  چنان  آن  طبیعتًا  کنید،  توجه  آن  قیمت  به  تنها  ایزوگام  خرید  هنگام 

نمی توانید از عمر مفید آن در طوالنی مدت استفاده کنید.

 امروزه مردم با توجه به مزایای نصب ایزوگام به این نتیجه رسیده اند که می توانند از ایزوگام در

طوالنی مدت چنانچه کیفیت باالیی داشته باشد، به نحو احسن استفاده کنند. به هر حال یک

جنس با کیفیت و مرغوب هیچگاه از مواد اولیه نامرغوب تولید نمی شود و اگر به قیمت ایزوگام

می توانید آن  مرغوبیت  و  کیفیت  به  است  برندهایی  بهترین  از  یکی  برند  این  باشید،  دلیجان 

مطمئن باشید و خرید خود را یک خرید مقرون به صرفه در نظر بگیرید. 
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همه چیز درمورد علت چکه کردن سقف خانه

علت چکه کردن سقف خانه و بررسی خرابی های
ایزوگام

چنانچه عایق سقف شما دچار آسیب و سوراخ شدگی شود، احتمال چکه کردن را باید بسیار
زیاد در نظر بگیرید که بهتر است صبر کنید تا سقف کامًال خشک شده و سپس به پشت بام
مراجعه کنید. چنانچه سقف شما شیروانی باشد می توانید اطراف نشتی را به راحتی بررسی
کنید که در صورت خراب شدگی بهتر است هر چه سریع تر به تعویض سقف شیروانی خود

بپردازید. در هنگام برآورد قیمت ایزوگام سعی کنید تمام دغدغه شما قیمت نباشد.
 در بسیاری از شرایط علت چکه کردن سقف خانه به خاطر خرابی ایزوگام است که این چنین
شدن سوراخ  باعث  آزاردهنده  بسیار  شکلی  به  خرابی هایی  می آورد.  وجود  به  را  مشکلی 
ایزوگام مورد نظر می شوند البته توصیه ما به شما این است که در این شرایط با متخصصین

ما در تماس باشید؛ چرا که یکی از دالیل اصلی نشتی سقف سوراخ شدن ایزوگام است .
 معموًال آبی که از سقف روان می شود قهوه ای و کثیف است که خود یکی از دالیل چکه سقف
چین شک  بدون  می شود  ایزوگام  تخریب  به  منجر  که  دالیلی  جمله  از  می آید.  شمار  به 
خوردگی و شکافی است که در زمان نصب و اجرای آن می توان در نظر گرفت که عمدتًا به

خاطر نصب ناصحیح این چنین مشکالتی به وجود می آیند.
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زیرسازی ناصحیح

 همچنین باید بدانید که زیرسازی صحیح خود می تواند از خرابی ایزوگام جلوگیری به عمل
روی سنگین  وسایل  ندادن  قرار  به  شاید  و  باید  که  چنان  آن  افراد  از  برخی  متأسفانه  آورد. 
آسیب و  صدمه  باعث  کولر  پایه  همچون  سنگین  وسایل  نمی دهند.  نشان  توجهی  ایزوگام 
جبران ناپذیری به ایزوگام می شود و می تواند نشتی طوالنی مدتی را به وجود آورد و باعث
علت چکه کردن سقف خانه  شود، رعایت این نکات آن چنان کار سختی نیست؛ اما متأسفانه

برخی به این نکات بی توجه هستند.
این به  زیادی    افراد  متأسفانه  است.  آن  ناصحیح  نصب  خاطر  به  بیشتر  ایزوگام   تخریب 
موضوع بی توجه هستند و هنوز به اهمیت این موضوع پی نبرده اند. به هر حال در شرایط
به شمار متغیر  ایزوگام ب همین شرایط جوی  اصلی خرابی  از دالیل  یکی  که  جوی مختلف 

می آید، کیفیت ایزوگام مورد بحث قرار می گیرد.

طبله شدن و ترک خوردگی ایزوگام

 حتی طبله شدن ایزوگام نیز خود یکی از دالیل خرابی ایزوگام است که باید نصاب ایزوگام از
ابزارهای نظیر مشعل و کاتر استفاده کند تا به ترمیم محل مورد نظر بپردازد. به هر حال باید
این نکته را نیز در نظر بگیرید که ترک خوردگی می تواند از جمله دالیل خرابی ایزوگام باشد.
همین طبله شدن و ترک خوردگی باعث ایجاد سوراخ می شود  و از جمله “علت چکه کردن
افراد متأسفانه به این از   به شمار می آید. همچنین دیده شده است که برخی  سقف خانه” 
دلیل که به ترک ها و شکاف های جزئی ایزوگام بی توجه بوده اند، در طوالنی مدت با مشکالت

این چنینی رو به رو می شوند.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Mashal_(allegory)


مواد اسیدی

توجه داشته باشید که اسید یکی از عوامل اصلی خرابی ایزوگام و علت چکه کردن سقف خانه
و رسانده  آسیب جدی  ایزوگام  به سطح    درصد  اسیدی صد  مواد  که  چرا  می آید؛  شمار  به 
رو به رو شوید؛ استخر  آب  کردن  با مشکالتی همچون چکه  تا شما  باعث می شود  امر  همین 
این که  آورده  وجود  به  را  سطحی  آسیب های  می تواند  اسید  از  کمی  درصد  حتی  چراکه 
آسیب ها به مرور افزایش می یابند. شما باید سعی کنید که ایزوگام را از مواد قلیایی و باز به
برخی تصور می کنند که کنید.  ایزوگام کمک  افزایش عمر  به  بتوانید  تا  دارید  نگه  شدت دور 
نمک هم می تواند یکی از دالیل خرابی ایزوگام باشد، ولی حقیقتًا تاکنون چنین دیدگاهی به
اثبات نرسیده است. به همین دلیل بازهم برای احتیاط می توانید استفاده از نمک را نیز در

نزدیکی ایزوگام قدغن کنید.

سخن پایانی

با توجه به مواردی که برای علت چکه کردن سقف خانه مورد بررسی قرار داده ایم، بهتر است
چنین ایجاد  باعث  باشد،  داشت  پا몭نی  کیفیت  اگر  راحتی  به  ایزوگام  امروزه  که  بدانید 
خسارت هایی می شود و چه بسا مشکالت بیشتری را به جزء چکه کردن آب از سقف به وجود
آورد. شما برای خرید انواع ایزوگام می توانید به البرز ارغوان که یکی از سایتهای معتبر در این

حوزه است مراجعه کنید و با مشاورین ما در ارتباط باشید. 

این مطلب رو به اشتراک بگذار...
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شرکت عایق البرز ارغوان تولید کننده انواع قیر از قبیل 60/70 و 85/100 به صورت بشکه ، حلب ، کارتن و
انواع عایقهای رطوبتی و پلیمری با برند دریا بام دلیجان و موج بام شرق در سال 1392 با مجوز رسمی از

سازمان صنایع و معادن استان سمنان درشهرک  جنت آباد تاسیس شد.

دسترسی سریع

خدمات ما

گالری

بالگ

درباره ما

تماس با ما

پل های ارتباطی

02334572115
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