
 انواع پوکو معذنی

هعادى پْکَ شِرستاى قرٍّ دارای بِتریي ًْع پْکَ در سطخ کشْر هی باشذ کَ بَ ُویي خاطر هشتریاى فراّاًی را از 

تا از سایر کشْرُا ًیس برای خریذ آى  تواهی کشْر بَ خْد جلب کردٍ است . کیفیت برتر پْکَ هعذًی قرٍّ هْجب شذٍ

 .(پْکَ هعذًی قرٍّ بَ کشْرُای داشیَ خیلج فارش صادر هی شْد اقذام کٌٌذ )

ن در شش اًذازٍ هختلف هْجْد است کَ ُر کذام در ًْع هختلف یا بِتر بگْیی ۶پْکَ قرٍّ در  - انواع پوکو معذنی

 .هی پردازین انواع پوکو معذنی هْارد خاصی هْرد استفادٍ قرار هی گیرد ، در اداهَ بَ هعرفی

 ( دامبو انذازه با ) پوکو بادامی

 

پْکَ بَ اًذازٍ بادام را پْکَ باداهی هی گْیٌذ ،کَ یکی از اًْاع پْکَ هعذًی قرٍّ است، سایس ایي  - اع پْکَ هعذًیاًْ

هیلیوتر است . بیشتریي هْرد استفادٍ پْکَ باداهی در شیب دار کردى سقف ساختواى ّ ُن سطخ  ۶۶تا  ۸۱پْکَ بیي 

 .ْدى کف طبقات ساختواى استًوْدى کف اتاقِا ّ غیرٍ ّ در کل ُن سطخ ًو
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 پوکو فنذوقی

 ۶۱تا  ۸۱پْکَ هعذًی در اًذازٍ فٌذّق را پْکَ فٌذّقی هی گْیٌذ، ایي پْکَ هعذًی در اًذازٍ  -اًْاع پْکَ هعذًی 

 . ُن سطخ ًوْدى کف -قی : ایجاد شیب در سقف ساختواى هیلیوتر هْجْد هی باشذ . هْارد هصرف پْکَ فٌذّ

  

 پوکو نخودی
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هیلیوتر  ۸۶تا  ۵پْکَ بَ اًذازٍ ًخْد را پْکَ ًخْدی هی گْیٌذ ، ایي پْکَ هعذًی در سایسی بیي  -اًْاع پْکَ هعذًی 

ُای تْلیذ بلْک سقفی است کَ برای ساخت بلْک سبک  در کارگاٍ ّجْد دارد . بیشتریي هْرد استفادٍ پْکَ ًخْدی 

 .استفادٍ هی شْد

 پوکو عذسی

 

پْکَ هعذًی کَ بَ اًذازٍ عذش هی باشذ را پْکَ عذسی هی گْیٌذ، ایي پْکَ هعذًی دارای اًذازٍ ای - اًْاع پْکَ هعذًی

 .هیلیوتر است . پْکَ عذسی در بلْک سازی ّ کف پْشی ساختواًِا هْرد استفادٍ قرار هی گیرد ۷تا  ۳بیي 

 پوکو ماسو ای
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هیلیوتر دارد . پْکَ هاسَ  ۵تا  ۸در اًذازٍ هاسَ را پْکَ هاسَ ای هی گْیٌذ، ایي پْکَ هعذًی اًذازٍ ای بیي  پوکو معذنی

ُای ساختواًی هْرد استفادٍ قرار هی  پر کردى سطْح لْلَ کشی ُای بلْک زًی ، ساخت بتي ّ برای  ای در کارگاٍ

 .گیرد
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