
پوشش بام و دیـوار

با قابلیت انعکاس حرارت و نور خورشید

با کاهش 25 درصدی جذب حرارت خورشید 
در یک متر مربع از بام یک ساختمان می توان از 
انتشار 64 کیلوگرم گاز دی اکسید کربن وارد 

شده به اتمسفر در طول عمر مفید آن ساختمان 
جلوگیری کرد. 

با کاهش یک درجه سانتی گراد در دمای 
یک ساختمان می توان 10 درصد در مصرف 

انرژی صرفه جویی کرد و این میزان برای کلیه 
ساختمان های واقع در یک منطقه مسکونی رقم 
قابل توجهی خواهد بود که ذخیره انرژی قابل 

مالحظه ای را باعث می گردد.
(Macquarie University webpage Energyand 

Emissions – Sustainability) 

(Department of Climate Change, 
discussion paper)

SOLACOAT

حقایق ثابت شده ی علمی:

SO
LA

CO
ATدارای عملکرد تایید شده ی جهانی

Solacoat اولین و تنها تولید کننده پوشش های 
منعکس کننده حرارت است که موفق به دریافت جایزه ی 

نقره ای GAIA در سال 2008 شده است.
 B.C.A دارای استاندارد Solacoat رنگ های

(Building Code of Australia) مطابق با "دستورالعمل 
بهره وری انرژی" کشور استرالیا می باشند.

پیشرو در تولید محصوالت سازگار با طبیعت 
)Green Products(

شرکت شیواسپ به عنوان نماینده انحصاری شرکت 
استرالیایی Coolshield International  مفتخر است 

کلیه محصوالت این شرکت را تحت برند Solacoat در 
اختیار مشتریان داخلی قرار داده و با عرضه ی محصوالت 

سازگار با محیط زیست، پایدار و دارای درصد پایینی از 
ترکیبات آلی فرار به سالمت مناطق شهری کمک نماید. 

Supercheap Auto DC – QLD
Solacoat Metal Roof System 
applied to their DC warehouse 
roof and west facing wall in 
February 2006 to reduce internal 
temperatures. Still working 7.5 
years later, and Staff are very 
happy.

DEPULU Wheel Reconditioners – 
QLD
Solacoat Metal Roof System 
applied to engineering workshop/
factory, painting and preparation 
shop to reduce power consumption 
of air-conditioners and internal 
temperatures.

Country Water Offices – NSW
Solacoat Metal Roof System 
applied to roof and walls to reduce 
power consumption and internal 
building temperatures.

Rail Infrastructure –  NSW
Solacoat PT Rail Primer system 
applied to reduce temperatures 
on railway tracks to reduce rail 
traffic traversing the rail whilst in 
a compressed state (a common 
cause of heat buckle).

Settlement City Shopping Centre 
– NSW
Solacoat Metal Roof System 
applied to the roof to reduce air 
conditioning costs

Sea/Land Shipping Containers 
Solacoat Marine Coating applied to 
many shipping containers to reduce 
heat built up and protects produce 
and hazardous products.

Gas Tank – China
Solacoat Metal Roof System 
applied to gas tank in China to 
reduce heat built up to lessen  
gas losses.

Gaylin International – Singapore
Solacoat Metal Roof System 
applied to warehouse and office 
to reduce power consumption 
of air-conditioners and internal 
temperatures.

South View Primary School –  
Singapore
Solacoat Roof System applied to 
the concrete roof and metal roof.  
Temperatures went from 48°C 
down to 32°C on the concrete roof 
and from 71°C down to 35°C on the 
metal roof. 

Amgen Breda Medical - 
Netherlands
Solacoat Metal Roof System was 
applied to a total of 14,700m2 roof 
surface. The roof temperature was 
reduced from 57.2C down to 27.3C.

TEST PROPERTIES AND APPROVALS
Independent International Thermal Testing

 ASTM E1980-11 ‘Standard Test Method for Calculating Solar Reflectance Index 
of Horizontal and Low Sloped Opaque Surfaces’

 ASTM C1371-04a ‘Standard Test Method for Determination of Emittance of 
Materials near Room Temperature Using Portable Emissometers’

 ASTM C1549-09  ‘Standard Test Method for Determination of Solar Reflectance 
Near Ambient Termperature Using a Portable Solar Reflectometer’

 LEED SS Credit 7.1: Heat Island Effect: Non-Roof, Option 1. Use Hardscape 
materials with a Solar Reflectance Index (SRI)2 of at least 29, calculated 
according to ASTM E1980.

 LEED SS Credit 7.2: Heat Island Effect: Roof, Option 1. Use roofing materials 
having a Solar Reflectance Index (SRI)3 of at least 29 for Steep-Sloped Roof and 
78 for Low-Sloped Roof, calculated according to ASTM E1980.

Industry Compliance
 Complies with Australian Standards AS/NZS 4859.1, Materials for the Thermal 

Insulation of Buildings.
 Verified Product Certificate with Ecospecifier Global - Green Star 
 Complies with Australian Standards AS/NZS ISO 9001:2008,  

NCS International Certification No. 7283001-QMS-002

برخی از پروژه های انجام شده توسط شرکت Coolshield international که در آنها انواع 
مختلف پوشش های Solacoat مورد استفاده قرار گرفته است به شرح ذیل معرفی می گردد: 

کیفیت و اعتبار جهانی قابل اعتماد:



تابــش نــور خورشــید یکــی از مهمتریــن عوامــل گرمایــش ســاختمان ها خصوصــا در روزهــای تابســتان اســت کــه تاثیــر 
ــام و  ــرژی دارد. رنگ هــای اســتاندارد مختلفــی وجــود دارد کــه جهــت پوشــش ب ــر افزایــش مصــرف ان مســتقیمی ب
دیوارهــای ســاختمان ها بــه کار مــی رود و تشعشــعات خورشــید را بــه مقــدار زیــادی منعکــس کــرده و مانــع افزایــش 
ــا  ــن رنگ هــا، خاصیــت انعکاســی آنه ــده ی موجــود در ای ــواد تشــکیل دهن ــل م ــه دلی ــا ب ــای ســاختمان می شــود ام دم
پــس از گذشــت 12تــا 24 مــاه بــه شــدت تنــزل می یابــد و علــت ایــن مشــکل رنگدانه هــای اســتاندارد موجــود در 

ایــن نــوع پوشــش اســت کــه در معــرض تابــش اشــعه مــاورای بنفــش خورشــید تغییــر ماهیــت می دهنــد. 
هرچنــد ممکــن اســت ســطح پوشــش همچنــان بــدون نقــص بــه نظــر برســد و شــرایط ظاهــری مناســبی را دارا باشــد 
ــه طــور قابــل توجهــی کاهــش یافتــه و خاصیــت  امــا در حقیقــت میــزان اشــعه های منعکــس شــده توســط پوشــش ب

گذشــته را نــدارد. 
ــا حفــظ  ــا نــام تجــاری Solacoat  جهــت انعــکاس اشــعه خورشــید ب بــه منظــور حــل مشــکالت بیــان شــده، محصولــی ب
کیفیــت اولیــه در یــک بــازه زمانــی طوالنــی طراحــی و ســاخته شــده اســت. ایــن محصــوِل پایــدار و ســازگار بــا محیــط 
زیســت کمــک شــایانی بــه کاهــش حــرارت ســاختمان ها کــرده و در ایــن زمینــه چندیــن جایــزه معتبــر جهانــی را کســب 

نمــوده اســت.
پوشــش  Solacoat یــک پوشــش خــاص اکریلیــک بــر پایــه آب می باشــد کــه دارای یــک الیــه اضافــی منحصــر بفــرد اســت و می توانــد اشــعه های  مرئــی، مــادون قرمــز و 
مــاوراء بنفــش خورشــید را بســته بــه رنــگ مــورد نظــر و نــوع بــام تــا 84.9 درصــد منعکــس کنــد. از نقطــه نظــر معمــاری، اعمــال پوشــش Solacoat  بــه ســاختمان ظاهــری 
ــرای رنگ هــای  ــن مناســبی ب ــن محصــول، پوشــش محافــظ Solacoat جایگزی ــی ای ــداری و خــواص ضــد آب بســیار عال ــه دلیــل دوام، پای ــن ب ــا می دهــد. همچنی بســیار زیب
اســتاندارد مشــابه اســت.  ایــن پوشــش دو جایــزه نقــره ای معتبــر GAIA را از بیــن 2900 شــرکت ســازنده از سرتاســر جهــان در ســال 2008 از آن خــود کــرده اســت.

اســتفاده از Solacoat مقــرون بــه صرفــه اســت زیــرا تنهــا اعمــال یــک الیــه پرایمــر بــا ضخامــت 50 میکــرون و دو الیــه پوشــش اصلــی 50 میکرونــی بــر روی ســطح مــورد 
نظــر کافــی اســت.

به طور کلی می توان محصوالت SOLACOAT را بسته به جنس سطوح مختلف و نوع کاربری در قالب شش سیستم به شرح ذیل طبقه بندی نمود:

   مخصوص سطوح فلزی
ــر WB Metal  و  ــه پرایم ــک الی ــتم از ی ــن سیس در ای
دو الیــه پوشــش نهایــی Solacoat اســتفاده می شــود.

   مخصوص سطوح متخلخل مانند سفال، کاشی و ...
 در ایــن سیســتم از یــک الیــه پرایمــر CP Porous  و 
دو الیــه پوشــش نهایــی مخصــوص کاشــی های بــدون 

لعــاب اســتفاده می شــود.

  جهت جلوگیری از نفوذ آب
ــکار رفتــه در ایــن سیســتم  پوشــش االســتومریک ب
شــامل یــک الیــه پرایمــر CP Porous و یــک الیــه 

ــت.  ــد آب اس ــی ض ــش نهای پوش

  مخصــوص مناطقــی که وســایل نقلیه با ســرعت کــم تردد 
می کننــد نظیر معابــر و پارکینگ خودروها، همچنین مناســب 

برای محوطه ی اســتخرها و ســایر مناطق مرطــوب و لغزنده .
ــوص  ــه ی مخص ــش پای ــه پوش ــک الی ــتم از ی ــن سیس در ای
خیابــان و یــک الیــه پوشــش نهایــی خیابانــی اســتفاده 

می شــود.

 مخصــوص دیوارهــای آجــری و بتنــی در حال ســاخت 
یــا بازســازی و مرمــت کــه در ســه نــوع ریــز، متوســط 
ــه کار  ــزان تخلخــل و مــالت ب ــه می و درشــت بســته ب

رفتــه، مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد.

ســایر  و  شــناورها  فلــزی  ســطوح  مخصــوص    
ــی و کانتینرهــا جهــت  ــع دریای ــزی صنای ســازه  های فل
ــای  ــا گرم ــه ب ــی در مواجه ــطح خارج ــای س ــش دم کاه

شــدید مناطــق ســاحلی.
در ایــن روش از یــک الیــه پرایمــر WB Metal و دو 
الیــه پوشــش مخصــوص دریایــی اســتفاده می شــود.

نــور ســفید خورشــید ترکیبــی از همــه طیــف رنگ هــا اســت. دو جــزء اصلــی نــور 
ــت.  46  ــز اس ــادون قرم ــی و م ــواج مرئ ــد، ام ــن می رس ــه زمی ــه ب ــید ک خورش
درصــد طیــف خورشــید را امــواج مرئــی تشــکیل می دهــد کــه مــا می توانیــم آن 
را در قالــب رنــگ مشــاهده کنیــم و بیــش از نیمــی از طیــف خورشــیدی از امــواج  

نامرئــی مــادون قرمــز تشــکیل  می شــود.
از آنجــا کــه امــواج مــادون قرمــز قابــل مشــاهده نیســتند در نتیجــه اثــری روی 
رنگ هــا  ندارنــد امــا تاثیــر بســیار زیــادی روی میــزان و ســرعت افزایــش 
حــرارت خانه هــا و ســاختمانها دارد. امــواج مــادون قرمــِز جــذب شــده بــه 
حــرارت تبدیــل می شــود و بــام و دیواره هــای ســاختمان را گــرم می کنــد. اغلــب 
رنگ هــای متــداول مــورد اســتفاده بــرای ســاختمان امــواج مــادون قرمــز را جــذب 
 Solacoat ــش ــه پوش ــوند در حالی ک ــاال می ش ــرارت ب ــاد ح ــث ایج ــد و باع می کنن

ــد.  ــری می کن ــرارت جلوگی ــش ح ــرده و از افزای ــس ک ــواج را منعک ــن ام ای
ــه  ــور خورشــید، حــرارت را ب ــا انعــکاس 84.9  درصــدی ن پوشــش Solacoat ب
ــه وارد  ــی ک ــد از حرارت ــده 15.1 درص ــی مان ــد. باق ــراف بر می گردان ــای اط فض
پوشــش می شــود بــا کمــک ضریــب نشــر حرارتــی بــاالی Solacoat در محیــط 

پیرامــون منتشــر می گــردد.

 جلوگیری از گرم شدن ساختمان
 کاهش دمای محیط داخلی ساختمان

 کاهش مصرف انرژی
 کاهش انتشار گازهای گلخانه ای

 کاهش هزینه برق جهت سرمایش

 حفاظت از اموال و دارایی های حساس به حرارت
 محصول غیر سمی و کامال سازگار با محیط زیست

 کمک به ایجاد محیط مساعد برای زندگی و کار
 دارای خواص ضد قارچ و ضد کپک

 نحوه اعمال بسیار آسان

 مجتمع های تجاری

 کارخانه ها و انبارها
 مراکز خرید

 بیمارستان ها و مراکز پزشکی
 مخازن نفت، گاز و آب

 مرغداری ها و گاوداری ها

 منازل

 برج های خنک کننده
 کولرهای آبی

 کانکس  ها  و آالچیق ها
 کانتینرهای یخچال دار

 سردخانه ها

SOLACOAT مزایای استفاده از

SOLACOAT موارد کاربرد

SOLACOAT نحوه عملــــکرد

Solacoat Waterproof System Solacoat Tile )Porous( Roof System

Solacoat Marine Coatings Solacoat Heat Reflective Brick and 
Concrete Renders

Solacoat Heat Reflective Non-Slip 
Waterproof Pavement Coating 

Solacoat Metal Roof System


