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براســاس گزارش های اعالم شده توســط رئیس مرکز 
تحقیقات راه، مســکن و شهرســازی کشور ایران یکی از 
پرمصرف ترین کشــورها در حوزه انــرژی به خصوص در 
بخش ساختمان است. ایران با وجود اینکه تنها یک درصد 
از جمعیت جهــان را دارد حدود 16 درصد یارانه انرژی را 
پرداخت می کند. طبق آمار منتشرشــده بیش از 40 درصد 
مصرف انرژی ایران در بخش ســاختمان اســت و مقدار 

مصرف انرژی در این حوزه 3 برابر متوسط جهانی است.
در حوزه ســاختمان نوع دروپنجره ها نقش مهمی در 
هدر رفت انرژی به خصوص در فصل سرما دارند. اگر با 
زیاد کردن دمای شوفاژ و بخاری، همچنان هوای داخل 
ســاختمان سرد اســت و با بارش برف و باران، رطوبت 
وارد خانه می شود، نشان دهنده این است که دروپنجره ها 
نیاز به درزگیری و آب بندی دارند. در فصول ســرد سال 
بــرای حفظ گرمای محیط و جلوگیری از اتالف انرژی، 

راه های مختلفــی وجــود دارد. از روش هایی که برای 
جلوگیــری از اتــالف انرژی در فصول مختلف ســال 
استفاده می شــود، می توان به عایق کردن و درزگیری 

دروپنجره ها اشاره کرد.
چسب های ســیلیکون که با ویژگی های مختلف و در 
اندازه های گوناگونی تهیه و تولید می شوند یکی از بهترین 
انتخاب هــا برای اســتفاده جهت درزگیــری و آب بندی 
دروپنجره ها هستند. چسب آکواریوم یا چسب آب بندی یا 
همان چسب سیلیکون یکی از قوی ترین و پرکاربردترین 

مدل های چسب برای مصارف خانگی و صنعتی است.
چســب های ســیلیکون از پلیمرهایی هســتند که از 
زنجیره ای متناوب اتم های ســیلیکون و اتم های اکسیژن 
تشکیل شده که با کربن هیدروژن عایق مناسبی در مقابل 
گرما و رطوبت هستند؛ و از آنها برای درزگیری و چسباندن 
قطعات شیشه ای )دروپنجره( استفاده می شود. چسب های 
آکواریــوم دارای مقاومت دمایی باالی نیز هســتند و به 
همین دلیل در مناطق با آب وهوای مختلف نیز می توانند 
استفاده شوند. در همه مناطق خشک و کویری تا مناطق 
سردســیر و کوهســتانی کیفیت خود را حفــظ می کنند. 

استفاده از این چســب ها محدود به حرفه خاصی نیست؛ 
بنابراین اگر نیاز به چســبی با مقاومت باال در مقابل گرما 
و رطوبت دارید، می توانید از چسب آکواریوم استفاده کنید.

چســب های سیلیکون براســاس نوع و کاربرد هرکدام 
بهترین پاسخ را در صنعت ساختمان می دهند.

برخی ویژگی های چسب سیلیکون عبارتند از:
ـ کار کردن در دماهای متفاوت

ـ  چسبندگی به آلومینیوم، کاشی، استیل، سرامیک 
و پی وی سی

ـ  ضد آب، پیوســتگی بســیار عالی و جلوگیری از 
رشد قارچ

ـ  عایق حرارتی و صدا )آکوستیکی(
ـ  عایق و نارسانا

منافــذ و شــکاف های موجود در ســاختمان و عناصر 
ساختمانی باعث غیریکنواخت شدن دمای منزل می شوند 
و مصرف ســوخت را به میــزان قابل توجهــی افزایش 
می دهند. با درزبندی مناســب دروپنجره و منافذ موجود 
در پوسته خارجی ساختمان می توان تا 25 درصد از اتالف 

انرژی یک ساختمان جلوگیری کرد.

نقش چسب سـیلیکون در 
بهینه سازی مصرف انرژی 
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