
1397/03
بازنگری:  01

سیستم های ساخت و ساز خشك کناف
ديوارهاي جداكننده | ديوارهای خارجی | سقف های كاذب | ديوارهاي پوششي | پوشش های محافظ تير و ستون

سيستم های ساخت و ساز خشک كناف



نام کتاب: سيستم های ساخت و ساز خشک كناف

نام پديد آورنده: شركت كناف ايران

شمارگان: 15000

نوبت چاپ: دوازدهم

تاريخ چاپ: خرداد ماه 1397



سیستم های ساخت و ساز خشک کناف

فهرست

 1 -  تاريخچه 
      معرفي گروه صنعتي كناف

      حضور گروه كناف در ايران
      شركت های زير مجموعه كناف ايران

2-1

3 - اجزاي ساختارها
      صفحات روكش دار گچي

 AQUAPANEL صفحات مسلح سيماني      
 SkyLite® صفحات مسلح سيمانی اسکای اليت      

Diamant صفحات      
Cleaneo صفحات آكوستيک و تصفيه كننده هوا      

AMF تايل های گچي و معدني      
Heradesign تايل های      

      مقاطع فوالدی سبک )سازه ها(
      سازه های سپری سقف های مشبک )T پروفيل(

)VERMIPLASTER ®( اندود پاششی ورمی پالستر      
      مصالح درزگيری

      ادوات اتصال و متعلقات
      عايق آبی

      عايق پشم معدنی مينرال پالس
      دريچه های دسترسی

      ابزار

7-4

4 - انواع سیستم های کناف
      ديوارهاي جداكننده

      سقف های كاذب
      ديوارهاي پوششي

      پوشش های محافظ تير و ستون
 AQUAPANEL سيستم های داخلي و خارجي      

 SkyLite® سيستم سقف كاذب صفحات مسلح سيمانی اسکای اليت      
 Diamant سيستم های داخلی      
 Cleaneo سيستم های داخلی      

  VERMIPLASTER ® سيستم های پاششی مقاوم در برابر حريق      

11-8

23 - معرفي سیستم های ساخت و ساز خشك

512 - مزاياي انواع سیستم های کناف

613 - استانداردها

713 - موارد استفاده

14-815 - خدمات فني و مهندسي



1

سیستم های ساخت و ساز خشک کناف

معرفي گروه صنعتي کناف
شــركت كناف يکي از بزرگترين توليدكنندگان سيســتم های ساخت و ساز خشک در جهان مي باشــد. اين شركت به عنوان يک شركت خانوادگی در سال 1932 توسط 
برادران كناف، كارل و دكتر آلفونس در آلمان تاسيس شد. نوآوری، سرمايه گذاری و حمايت از ايده های نوين و خالقانه به عنوان بزرگترين ويژگی اين شركت باعث گرديد 
كه به تدريج تنوع محصوالت آن گسترش يافته و در سرتاسر جهان اقدام به احداث كارخانه نمايد به گونه ای كه اكنون اين شركت با داشتن بيش از 150 كارخانه در 86 
كشور جهان و نيروی كاری بيش از 27500 نفر،  به عنوان يکی از بزرگترين توليدكنندگان مصالح ساختمانی در جهان به شمار رفته و تبديل به خانواده ای از شركت های 
مختلف شــده است. گســتره محصوالت اين شركت شامل ملزومات سيستم های ساخت و ساز خشــک و متعلقات آن نظير صفحات روكش دار گچی و يا صفحات مسلح 
ســيماني، سازه های فوالدی گالوانيزه ســبک، انواع سيستم های سقف كاذب و ديگر محصوالت ساختماني نظير گچ معمولی، اندودهای گچی و سيمانی، انواع ماشين های 
گچ پاش، انواع سيســتم های كف، مواد و مصالح عايق با آخرين فناوری می باشــد. شركت كناف با تمركز بر ارائه نوآوری های فنی و توليد محصوالت با كيفيت و مطابق با 

قوی ترين استانداردها، توسعه صنعت ساختمان در سرتاسر جهان را رهبری می كند.

1 - تاريخچه
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حضور گروه کناف در ايران
حضور گروه كناف در ايران با خريد شركت روكش گچ ايران )وال برد سابق( در سال 1374 و تغيير نام آن به شركت كناف ايران آغاز و بالفاصله كليه خطوط توليد و 
دستگاه های موجود آن مطابق آخرين فن آوري روز جهان مدرنيزه و بازسازی گرديد. هم اكنون شركت كناف ايران با ظرفيت توليد بيش از سی و نه ميليون مترمربع انواع 
صفحات روكش دار گچي در سال، به عنوان اولين و بزرگترين توليدكننده سيستم های ساخت و ساز خشک در ايران به شمار می رود. عالوه بر تأمين نيازهاي داخلي،  اين 

شركت محصوالت خود را به 5 كشور همجوار نيز صادر نموده و تاكنون سه بار به عنوان صادر كننده نمونه كشور برگزيده شده است.

شرکت های زيرمجموعه کناف در ايران
درحال حاضر توليدات شركت های كناف گچ، ايران گچ و كناف اي ام اف ايران به عنوان شركت های زيرمجموعه و صفحات مسلح سيماني با نام تجاري آكواپنل توسط 
شركت كناف ايران به بازار عرضه مي گردد. شركت كناف گچ در زمينه توليد انواع گچ های ساختماني دستي و ماشيني و نيز مصالح پايه سيماني )نظير چسب كاشي، 

مالت بندكشي و ...( و شركت كناف اي ام اف ايران در زمينه فروش سيستم سقف های كاذب مشبک با استفاده از تايل های معدني فعاليت مي نمايند.

براي اطالعات بيشتر به دفترچه "محصوالت توليدي كناف گچ و ايران گچ"، "صفحات مسلح سيمانی آكواپنل" و دفترچه "كناف اي ام اف ايران" مراجعه فرماييد.

  ￪ كارخانه توليد پروفيل و صفحات روكش دار گچي كناف ايران
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تا قبل از جنگ جهانی دوم، اندود گچی رايج ترين مصالح برای پوشش داخلی منازل، ساختمان های اداری و بسياری از ساختمان ها در اروپا به شمار می رفت. در آن زمان 
واژه خشــک برای مصالح پوششــی ديوار كه نياز به اندود گچ نداشــت، به كار می رفت. در سال های پس از جنگ جهانی دوم استفاده از سيستم های ديوار خشک به علت 
اين كه مشکالت سيستم اندود گچی )از قبيل نياز به نيروی كار متخصص، وزن بيشتر، نفوذ رطوبت به ساختار زيرين، سرعت پايين و صرف زمان برای خشک شدن قبل 

از عمليات رنگ كاری( را برطرف می نمود به سرعت گسترش يافت.
اين سيســتم روشــی برای ساخت جداكننده های غير باربر و پوشش نازک كاری ديوار و سقف كاذب با استفاده از اجزای پيش ساخته است كه از قاب نگه دارنده و صفحه 
 U و C گچی نصب شــده بر روی آن تشــکيل می شود. در مواردی نيز به جای صفحه گچی از صفحات سيمانی استفاده می شود. قاب نگه دارنده اصلی از سازه ها با مقطع
و L شــکل ســردنورد شده از جنس فوالد گالوانيزه و در برخی كشورها از مقاطع چهارتراش چوبی استفاده می شود. قاب اصلی برای نصب و تثبيت صفحات گچی در نظر 

گرفته شده و هيچ گونه نقش سازه ای در ساختمان ندارد.
اتصال صفحات به قاب با استفاده از پيچ مخصوص صورت می گيرد و سپس درز ميان آن ها به وسيله نوار و بتونه مخصوص درزگيری شده و بدين ترتيب سطحی يکپارچه 

حاصل می گردد. 
اين روش ساخت به عنوان سيستمی مدوالر، برنامه ريزی دقيق، اجرای سريع و صنعتی سازی را ميسر می نمايد.

2 - معرفی سیستم های ساخت و ساز خشك



4

سیستم های ساخت و ساز خشک کناف

صفحات روکش دار گچی
اين صفحات داراي هسته گچي بوده و سطح و لبه های طولي آن ها با 
كاغذ مخصوص پوشانده شده است. صفحات روكش دار گچي در چهار 
 )MR( برای مصارف عمومی، مقاوم در برابر رطوبت )RG( نوع معمولي
جهت استفاده در فضاهای مرطوب، مقاوم در برابر حريق )FR( جهت 
استفاده در محل هايی كه نياز به محافظت در برابر حريق وجود دارد 
برابر حريق و  )مانند پوشش ستون ها و تير های فوالدي( و مقاوم در 
مرطوب  فضاهای  در  حريق  برابر  در  محافظت  جهت   )FM( رطوبت 
روكش دار  صفحات  مي شوند.  عرضه  و  توليد  تاسيساتی(  )داكت های 

گچی كناف مطابق استاندارد ملی 14818 توليد می شود.

صفحات مسلح سیماني
پرليت،  پرتلند،  سيمان  از  تركيبي  آكواپنل  سيماني  مسلح  صفحات 
سيليس، دانه های رس منبسط شده سبک و افزودنی های خاص ديگر 
الياف  از  به وسيله شبکه اي  آن  لبه های طولي  و  رو  و  بوده كه پشت 
شيشه )فايبرگالس( مسلح شده است. اين صفحات در دو نوع خارجي 
و داخلي توليد شده كه به ترتيب در ديوارهاي خارجي )نما( و فضاهاي 
و  استخر  )مانند  هستند  باال  درصد  با  رطوبت  معرض  در  كه  داخلي 

سونا(، به كار مي روند.

SkyLite® صفحات مسلح سیمانی اسکای اليت
آكواپنـل اسـکای اليت محصـول جديـدی از شـركت كنـاف آكواپنـل 
آلمـان اسـت كـه انحصاراً توسـط شـركت كناف ايـران به بـازار مصالح 
سـاختمانی كشـور عرضـه می گـردد. از ايـن محصـول كـه ضخامـت و 
وزن كمتـری نسـبت بـه صفحـات مسـلح سـيمانی آكواپنـل داخلی و 
خارجـی دارد، صرفـاً بـرای سـاختارهای سـقف كاذب در محيط هـای 
مرطـوب داخلـی ماننـد اسـتخر، سـونا، جکـوزی، آشـپزخانه صنعتی، 
آزمايشـگاه و ... و همچنيـن فضاهـای بيرونـی سـاختمان مانند سـقف 

زيرگـذر، بالکـن، زيـر طـاق و ... اسـتفاده می شـود.

صفحات
هسـته گچـی تشـکيل دهنـده ايـن صفحـات حـاوی اليـاف شيشـه و 
مـواد سـيليکونی می باشـند. چگالی صفحـات مذكور باالتـر از صفحات 
گچـی معمولـی بـوده و بـه هميـن دليـل اسـتفاده از يک اليـه از اين 
صفحـات بـه جای چنـد اليه برای رسـيدن به مقاومت بيشـتر در برابر 

ضربـه امکان پذير اسـت. 

3 - اجزای ساختارها*

* برای اطالعات بيشتر از اجزای عمومی و اختصاصی هر ساختار، به مجموعه دستورالعمل های فنی كناف مراجعه فرماييد.
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صفحات آکوستیك و تصفیه کننده هوا  
 )Zeolite( زئوليت  حاوی  صفحات  اين  دهنده  تشکيل  گچی  هسته 
سيگار،  دود  جمله  از  هوا  در  موجود  آالينده های  سطح  كه  می باشد 
تری تيالمين، آمونياک، فرمالدهيدها، بنزن، هيدرو كربن های آروماتيک 
را كاهش می دهد. شکاف و سوراخ های سطح  و هيدروكربن های كلر 
اين صفحات نيز باعث جذب صدا شده و آلودگی های صوتی فضای كار 

و زندگی را كاهش می دهد. 

تايل های گچي و معدني
تايل های گچي و معدني )AMF(، در سقف های كاذب مشبک كناف 
وسيله  به  كه  از شبکه سازه های سپري  اين سقف ها  كار مي روند.  به 
آويزهاي قابل تنظيم، به سقف اصلي متصل گرديده و تايل های سقفی 
تايل های سقفی  اين شبکه قرار مي گيرند، تشکيل شده اند.  كه درون 
خصوصيات  طراحان  به  مختلف  ابعاد  و  متنوع  و  زيبا  طرح های  در 
آكوستيکی، مقاومت در برابر حريق و ايمنی در برابر زلزله را به همراه 

امکان دسترسی به فضای پشت سقف كاذب، عرضه می نمايد.

تايل های 
ايـن تايل هـا از پشـم چوب طبيعی و پـودر مگنزيت كه بـا آب مخلوط 
و مسـتحکم شـده اند، تشـکيل شـده اسـت. ايـن تايل هـا از اسـتحکام 
بااليـی در برابـر ضربـات مکانيکـی، مقاومـت در برابر رطوبـت، قابليت 
رنگ پذيـری و جـذب صـوت برخـوردار هسـتند و بـرای آكوسـتيک 
نمـودن فضاهای ورزشـی، آموزشـی، سـالن های آمفی تئاتر، اسـتخرها، 
سـاختمان های اداری و غيره بسـيار مناسـب می باشـند. از ويژگی های 
ايـن محصـوالت بافـت زيبـا و قابليـت رنگ پذيـری آن ها می باشـد كه 
فضاهايـی بسـيار زيبـا در طيف هـای رنگـی گوناگـون می تـوان خلـق 

نمود. 

مقاطع فوالدی سبك )سازه ها(
سـازه های كنـاف از ورق هـای فـوالدي گالوانيـزه بـه روش نـورد سـرد 
توليـد شـده و جهـت ايجاد زيرسـازي در انواع سيسـتم های سـاخت و 

سـاز خشـک بـه كار مي روند.
اجـزای قالب بنـدی فوالدی سـاختارهای كنـاف مطابق اسـتاندارد ملی 

13035 توليد می شـوند.
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سازه های سپری سقف های مشبك )T پروفیل ها(
از ايـن سـازه ها بـرای اجـرای انواع سـقف های كاذب مشـبک اسـتفاده 
می  شـود. سـازه های اين سيسـتم بـه صورت سـپری )T شـکل( بوده و 
در 3 طـول اسـتاندارد 3600، 1200، 600 ميلی متـر توليـد می شـوند. 
جنـس ايـن سـازه ها ورق گالوانيـزه می باشـد. در حـال حاضـر ايـن 
پروفيل هـا بـه رنـگ )سـطح بيرونـی( سـفيد توليـد می شـوند. سـاير 
رنگ هـا بنـا به سـفارش مشـتری و حجم درخواسـت قابل توليد اسـت.

 اندود پاششی ورمی پالستر 
اندود پاششی مقاوم در برابر حريق بر پايه گچ می باشد كه جهت محافظت 
تير و ستون های فلزی و يا بتن مسلح، ديوارهای بتن آرمه، سقف های بتن 
آرمه و سقف های بتنی مسلح با عرشه فلزی به كار می رود. اجزا اصلی تشکيل 
دهنده اين محصول ورميکوليت، گچ، پرليت و افزودنی های سبک می باشد. 
اين محصول به صورت مالت پاششی اجرا می گردد و قابليت محافظت سازه 
در برابر حريق از 30 تا 180 دقيقه را دارا می باشد. اجرای اين محصول 
نيازمند پرايمر نبوده و طول عمری منطبق با طول عمر ساختمان دارد. اين 
محصول دارای گواهينامه فنی از مركز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازی 

بوده و همچنين مورد تاييد سازمان آتش نشانی می باشد.

مصالح درزگیری
مصالـح درزگيـری كنـاف شـامل بتونـه درزگيـر )فوگـن فولـر(، نـوار 
درزگيـر، نوار چسـب جـدا كننده )تـرن فيکس( و گچ پوششـی )پودر 

ماسـتيک( می باشـد.

ادوات اتصال و متعلقات
شـامل انواع پيچ های پنل به سـازه، سـازه به سـازه، سـازه به سـاختار 
خشـک، پيـچ و رول پـالگ، مهارهـای ويـژه اعضـای توخالـی، و نيـز 
متعلقاتـی ماننـد نـوار فـوم عايـق، پرايمـر زيـر رنگ، چسـب كاشـی، 

... می باشـد. و 
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عايق آبی
عايـق آبـی كناف برای عايـق كاری رطوبتـی ديوارها و كف سـلول های 
بـه كار  حمام هـا  و  بهداشـتی  سـرويس های  آشـپزخانه ها،  نظيـر  تـر 
مـی رود. ايـن نـوع عايـق، جايگزيـن عايق هـای رطوبتـی سـنتی مانند 
ايـن محصـول  ويـژه  از مزيت هـای  ايـزوگام می باشـد.  يـا  قيرگونـی 
می تـوان بـه ضخامت كم غشـاء، قابليـت انعطاف و خاصيت كشسـانی 
بـاال، مقـاوم در برابـر ترک هـای ناشـی ازتغيير شـکل های سـاختمان، 
چسـبندگی عالـی، قابليـت اجـرا بر روی كـف و ديوار، اجرای آسـان و 

سـريع اشـاره كرد. 

عايق پشم معدنی مینرال پالس
شركت كناف عايق )Knauf Insulation( با بيش از 30 سال تجربه 
در صنعت عايق در حال فعاليت می باشد و هم  اكنون يکی از بزرگترين 

توليدكننده های عايق در 35 كشور با بيش از 30 كارخانه است.
Mineral Plus يک پنل عايق با پايه پشم معدنی است كه به عنوان 

مورد  نماهای خشک  و  ديوارهای جداكننده  در  و حرارت  عايق صوت 
استفاده قرار می گيرد. از خواص اين محصول می توان به سازگار بودن 
با محيط زيست، انبارداری راحت، حمل و نقل آسان و همچنين نصب 

سريع درخصوص عايق صوت و حرارت نام برد.

دريچه های دسترسی
دريچه هـای دسترسـی كنـاف، در انـواع و ابعـاد گوناگـون جهـت نصب 
و اسـتفاده در سيسـتم های مختلـف سـاخت و سـاز خشـک )سـقف و 
ديـوار( بـه كار می رونـد. با اسـتفاده از ايـن دريچه ها، بازديد تاسيسـات 
بـاالي سـقف كاذب يـا درون فضاي ديوارها و در صـورت لزوم تعميرات 

آن هـا به سـادگي امکان پذير اسـت.

ابزار
ابزارهـای كنـاف طيـف وسـيعی از كاربردهـا را در بـر می گيـرد. ايـن 
ابـزار اختصاصـاً جهـت اسـتفاده هايی همچـون حمـل، بـرش، نصب و 
درزگيـری و پرداخـت طراحـی و توليد شـده كـه باعث افزايـش بازده 
كاری و نيز افزايش چشـمگير كيفيت در سيسـتم های سـاخت و سـاز 

خشـک می گـردد.
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4 - انواع سیستم ها

ديوارهای جداکننده
ديوارهـاي جداكننـده كنـاف، ديوارهاي غيـر باربري هسـتند كه براي 
تقسـيم فضاهاي داخلي سـاختمان اسـتفاده مي شـوند. اين سـاختارها 
شـامل قاب های فوالدي سـبک سـاخته شـده بـا مقاطـع U و C بوده 
كـه صفحـات روكـش دار گچـي در يـک يـا چند اليـه، به وسـيله پيچ 
مخصـوص بـر روي آن هـا نصب مي شـوند. درزهـاي بين ايـن صفحات 
بـه وسـيله نـوار و بتونـه مخصـوص درزگيـري شـده و بديـن ترتيـب 
سـطحي يکپارچـه حاصـل مي شـود. سـطح بـه دسـت آمـده، پـس از 
آماده سـازی بـه وسـيله ماسـتيک كنـاف داراي قابليـت اجـرای رنگ، 
كاغـذ ديـواری، كاشـي و پوشـش های ديگـر مي باشـد. فضـاي خالـي 
داخـل ديـوار، امکان اسـتفاده از انـواع عايق حرارتي و صوتـي را فراهم 
نمـوده و بديـن ترتيـب امـکان انتخـاب و دسـتيابي بـه كميت هـای 
مرتبـط بـا فيزيک سـاختمان )ماننـد عملکرد صوتي، عملکـرد حرارتي 

و رفتـار جـداره در برابـر حريق( را ميسـر مي سـازد.

سقف های کاذب 
و  يکپارچـه  كاذب  سـقف های  نـوع  دو  در  كنـاف  كاذب  سـقف های 

مي شـود. ارائـه  و  توليـد  مشـبک  كاذب  سـقف های 

- سقف های کاذب يکپارچه
سـقف های كاذب كنـاف سـقف های سـبکي هسـتند كـه بـه واسـطه 
توليـد صنعتـي، داراي مشـخصات فنـي اسـتاندارد بـوده و جايگزيـن 
بسـيار مناسـبي بـراي سـقف های كاذب غير اسـتاندارد سـاخته شـده 
بـا رابيتـس و گـچ مي باشـند. ايـن سـاختار شـامل زيرسـازي فوالدي 
سـبک )متصـل به سـقف اصلـي( بـوده كه صفحـات روكـش دار گچي 
در يـک يـا چنـد اليه، به وسـيله پيـچ مخصـوص بـر روي آن ها نصب 
بتونـه  و  نـوار  وسـيله  بـه  ايـن صفحـات  ميـان  درزهـاي  مي شـوند. 
مخصـوص درزگيـري شـده و بديـن ترتيب سـطحي يکپارچـه و بدون 
درز حاصـل مي شـود كـه داراي قابليـت رنگ آميـزي )بالفاصله پس از 
خشـک شـدن بتونه و اجرای ماسـتيک( مي باشـد. فضاي خالي پشـت 
سـقف كاذب، امکان اسـتفاده از انـواع عايق حرارتـي و صوتي را فراهم 
نمـوده و عبـور و دسترسـي بـه تأسيسـات الکتريکـي و مکانيکـي را 
ميسـر مي سـازد. از ديگـر مزيت های سيسـتم سـقف های كاذب كناف 
می تـوان بـه انعطـاف معماري باال و سـاخت سـقف های معلـق تزييني 
)دكوراتيـو( و عـدم نياز بـه پيش بيني آويـز )همانند سـقف های كاذب 

بـا مصالح بنايـی( اشـاره نمود.
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ديوارهای پوششی
بازسازي  جهت  كارآمد  و  سريع  روش  يک  كناف،  پوششي  ديوارهاي 
ديوارهاي  پوشش  تخريب(،  ايجاد هيچ گونه  )بدون  فرسوده  ديوارهاي 
ساختمان ها  صوتي  و  حرارتي  بهسازي  و  )نازک كاري(  جديد  بّنايي 
مي باشد. ديوارهای پوششی كناف در دو نوع با و يا بدون سازه قابل 
نوع بدون سازه آن، يک اليه صفحه روكش دار  اجرا می باشند كه در 
به  با اليه عايق(  يا صفحه مركب )صفحات گچي پوشش شده  گچي 
به ديوار  پرلفيکس مستقيماً  نام  به  وسيله چسب خميري مخصوصي 

زمينه متصل مي شوند. 
در ديوارهای پوششی با سازه نيز صفحات روكش دار گچي بر روي يک 
زيرسازي فلزي )متصل به ديوار زمينه يا مستقل از آن( پيچ مي شوند. 
درزهاي ميان صفحات به وسيله نوار و بتونه مخصوص درزگيري شده 
كه  شد  خواهد  حاصل  درز  بدون  و  يکپارچه  ترتيب سطحي  بدين  و 
داراي قابليت رنگ آميزي )بالفاصله پس از خشک شدن بتونه و اجرای 

ماستيک(، اجراي كاغذ ديواري، كاشي و پوشش های ديگر مي باشد.  

- سقف های کاذب مشبك
سـقف های كاذب مشـبک كناف از شبکه سازه های سـپری و تايل های 
گچی و يا فلزی تشـکيل می شـوند. شـبکه مذكور به وسـيله آويزهای 
قابـل تنظيـم بـه سـقف اصلی متصـل گرديده و سـپس تايل هـا درون 
ايـن شـبکه قرار می گيرند. نصب سـريع، سـهولت دسترسـي به فضای 
تاسيسـاتی پشـت سـقف كاذب، تعميـر و نگهـداری آسـان از جملـه 
ويژگی هـای ايـن سـاختار می باشـند. ايـن نـوع سـقف را مي تـوان بـه 

تنهايـي يـا به صـورت تركيبي بـا سـقف كاذب يکپارچه اجـرا نمود.

)AMF( سقف های کاذب مشبك معدني -
اين سقف های كاذب مشبک در طرح های زيبا و دكوراتيو، ابعاد مختلف و 
رنگ های متنوع توليد می شوند. ابعاد استاندارد تايل ها 60x 60 سانتی متر 
و در 2 نوع لبه تخت و تايل لبه دار به بازار عرضه می گردند. تايل های 
معدني كناف اي. ام. اف به صورت وزني در داخل شبکه زيرسازی قرار 
می گيرند. اين سقف های كاذب مشبک عالوه بر ويژگي های ذكر شده 
قابليت  بسيار سبک، عايق حرارتي،  به وزن  نوع گچي آن مي توان  در 
آكوستيک باال و نسوز بودن آن ها اشاره نمود. اين تايل ها همچنين در 
محيط های تميز )clean room( مانند بيمارستان ها استفاده می شوند.
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پوشش های محافظ تیر و ستون 
يکــی از نقاط ضعف مهم ســازه های فوالدی، مقاومت كم آن ها در برابر حريق می باشــد، به طــوری كه در فاصله زمانی 
كوتاهی پس از وقوع حريق، ممکن است چنين ساختمان هايی دچار ناپايداری و فروپاشی كامل شوند. مطابق با مقررات و 
استانداردهای ملی، سازه های فوالدی بايد برای مدت زمان معينی در مقابل حريق مقاوم سازی شوند. يکی از كاربردهای 
صفحــات مقاوم در برابــر حريق كناف )FR( و صفحات مقاوم در برابر حريق و رطوبت كناف )FM(، حفاظت ســازه های 
فوالدی از طريق پوشــش تيرها و ســتون ها است. در اين ساختار، يک زيرسازی فلزی سبک در پيرامون تيرها و ستون ها 
اجرا شده كه صفحات گچی بر روی اين زيرسازی نصب می شوند. بدين ترتيب پوششی از صفحات مقاوم در برابر حريق، 
اجزای سازه ای را احاطه نموده كه می تواند مقاومتی تا 120 دقيقه برای تيرها و 180 دقيقه برای ستون ها ايجاد نمايد.

سیستم های داخلی و خارجی 
فناوری صفحات مســلح ســيمانی )AQUAPANEL( باعث تحول در صنعت ســاختمان گرديده است. مقاومت بسيار 
باالي اين پنل ها در برابر آب موجب شــده اســت كه اين پنل ها به راحتی در فضاهای مرطوب داخلی )همچون حمام، 
ســرويس های بهداشتی، استخرها، آشپزخانه های صنعتی( و نيز فضاهای خارجی نظير نما و پوشش سقف های كاذب در 
معرض رطوبت مورد اســتفاده قرار گيرند. همچنين از اين سيســتم ها می توان به عنوان ديوار پوششی در بازسازی نمای 
ســاختمان های قديمی و بهسازی توأمان حرارتی و صوتی آن ها استفاده نمود. ساختارهای ايجاد شده عالوه بر ايمنی در 
برابر زلزله، %100 در برابر آب و رطوبت مقاوم می باشند، فاقد الياف سلولزی و مقاوم در برابر قارچ و كپک، گسيختگی و 

تورم و غير قابل اشتعال می باشد.

 SkyLite®  سیستم سقف کاذب صفحات مسلح سیمانی اسکای اليت 
سـاختار سـقف كاذب يکپارچـه كنـاف آكواپنـل اسـکای اليت بسـيار اقتصـادی و پايـدار بـوده و عملکـرد مناسـبی در 
سـاختارهای خارجی و داخلی دارد. اين سـاختار اسـکای اليت متشـکل از هسـته سـيمانی از نوع پرتلند و افزودنی های 
سـبک ديگـر بـوده و لبه هـای طولـی و وجـوه پشـت و روی آن بـا شـبکه اليـاف شيشـه تقويـت شـده اسـت. پنـل 
اسـکای اليت %100 در برابـر آب و رطوبـت مقـاوم بـوده و كامال در برابر رشـد قارچ و كپک و سـاير ميکـرو ارگانيزم های 

مضـر ديگـر مقـاوم اسـت و بـا حفـظ ايـن ويژگی هـا قابليـت اجـرای كليـه طرح هـای سـقف كاذب را دارا می باشـد.

سیستم های داخلی 
بـرای دسـتيابی بـه مشـخصاتی همچـون عايق بنـدی صوتی بـاال، مقاومـت در برابـر حريق، مقاومـت در برابـر رطوبت و 
مقاومـت مکانيکـی بـاال در ديوارهـا، اسـتفاده از ايـن پنل هـا بهتريـن گزينـه می باشـد. همچنيـن اجـرای ديوارهای ضد 
سـرقت، ضـد گلولـه و ديـوار بـا ارتفـاع بـاال، بـه راحتـی امکان پذيـر خواهـد بـود. از ايـن پنل هـا در سـقف های كاذب 
يکپارچـه نيـز اسـتفاده می شـود، كـه امـکان اتصـال بارهـای سـنگين تر نسـبت به سـقف كاذب بـا پنل هـای معمولی را 

می باشـد. دارا 
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سیستم های داخلی 
اكثر ما 80 % سـاعت شـبانه روز را در محيط های بسـته داخل سـاختمان به سـر می بريم. همچنين در سـاختمان های 
دولتـی، اداری، مـدارس، مراكـز خريـد، رسـتوران ها هتل هـا بـه دليـل الزامـات مربـوط بـه صرفه جويـی انـرژی و بسـته 
بـودن پوسـته سـاختمان ها، تهويـه هـوا بـه درسـتی صـورت نمی گيـرد كـه ايـن امـر باعث بـه حداقـل رسـيدن تبادل 

هـوای محيـط بـا هـوای تـازه و افت سـريع كيفيـت هـوا می گردد.
از سـوی ديگـر لـوازم درون سـاختمان ها، پوشـش رنـگ ديوارهـا و سـقف ها، كف سـازی، اسـتفاده از انواع مواد شـوينده 
شـيميايی و خوشـبو كننـده و اسـتعمال دخانيـات، دسـتگاه های پرينتـر، كپـی و مانيتورهـا از منابع انتشـار انـواع بخار 

گازهـای مضـر در محيـط داخلی سـاختمان ها می باشـند.
بـا اسـتفاده از پنل هـای آكوسـتيک و تصفيـه كننـده هـوا، عـالوه بـر دسـتيابی به خـواص صوتـی، آلودگی هـای محيط 

زندگـی كاهـش خواهنـد يافت.

سیستم های پاششی مقاوم در برابر حريق 
اجرای پوشش های مقاوم در برابر حريق از متداول ترين روش های محافظت سازه در زمينه مهندسی حريق به شمار می آيد. در 
اين روش عمدتاً ستون ها و تيرهای اصلی جهت عايق سازی قاب های سازه ای مورد تقويت قرار می گيرند. سطوح ديوارها، سقف 
و كف از ديگر موارد در مقاوم سازی غيرعامل در مقابل حريق می باشند كه در موارد خاصی مورد عايق سازی قرار می گيرند. 
سابقه استفاده از پوشش های معدنی جهت محافظت در برابر حريق در جهان به بيش از 50 سال و در ايران به بيش از 2 دهه 
می رسد. اين مواد به صورت پاششی اجرا می گردند و دارای ظاهری مانند كنيتکس می باشند. اين پوشش ها به دليل اطمينان 
از صحت عملکرد و دقت اجرا، يکی از مناسب ترين روش های مقاوم سازی در برابر حريق می باشند. از جمله مزايای استفاده از 
روش پاششی با استفاده از ورمی پالستر عبارتند از: محافظت از اشکال پيچيده در برابر حريق، وزن كم، حفظ و نگهداری خواص 
خود در تمام چرخه عمر يک ساختمان بدون تجديد، نصب بسيار سريع و آسان توسط دستگاه در سطوح افقی و عمودی، 
چسبندگی بسيار خوب به فوالد و بتن، پرت كم، بدون نياز به آستر يا پرايمر، محفاظت در برابر حريق از 30 الی 180 دقيقه.
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5 - مزايای انواع سیستم های کناف

￭ سبک سازی
￭ سرعت و سهولت در اجرا

￭ عملکرد لرزه ای مناسب
￭ امکان انتخاب و دستيابی به كميت های مرتبط با فيزيک ساختمان )مانند عملکرد صوتی، عملکرد حرارتی و رفتار جداره در برابر حريق(

￭ افزايش سطح مفيد بنا
￭ انعطاف معماری بسيار باال

￭ كاهش هزينه های سازه ای با توجه به كاهش بار مرده ساختمان
￭ اطمينان از حصول كيفيت با توجه به امکان نظارت مرحله ای  

￭ دقت باال در اجرا
￭ دور ريز كم مصالح 

￭ قابليت ترميم و تعويض
￭ دسترسی و تعميرات آسان تاسيسات

￭ اجرای سطوح وسيع با حداقل مصالح مصرفی
￭ حمل و نقل آسان و ارزان
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6 - استانداردها 

7 - موارد استفاده

محصـوالت و سيسـتم های كنـاف در تطابـق كامـل با اسـتانداردها و تائيديه های فنـی داخلی نظير )اسـتاندارد ملی، گواهينامـه و تائيديه فنی مركز تحقيقات سـاختمان 
و مسـکن( و اسـتانداردهای بيـن المللـی نظيـر )TS ،JIS ،BS ،ASTM ،NF ،DIN ،EN( توليـد و ارائه می گردند.  اين اسـتانداردها و گواهينامه ها در صورت درخواسـت 

مشـتريان محتـرم قابـل ارائه بوده و نيز از طريق وب سـايت شـركت كنـاف ايران قابل دريافت اسـت.

مزايـای بيشـمار سيسـتم های سـاخت و سـاز خشـک باعـث شـده كـه امـروزه اين سيسـتم ها بـه صـورت گسـترده در پروژه هـای مختلف مـورد اسـتفاده قـرار گرفته و 
جايگزيـن روش هـای منسـوخ بنايـی گـردد. از ايـن سيسـتم ها می تـوان در پروژه هايـی بـا انـواع كاربری هـای ذيـل اسـتفاده نمود:

￭ ساختمان های مسکونی
￭ ساختمان های تجاری - اداری

￭ ساختمان های درمانی
￭ ساختمان های آموزشی

￭ ساختمان های عمومی و چند منظوره
￭ ساير كاربری های موجود
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8 - خدمات فنی و مهندسی

نکتـه قابـل توجهـي كـه غالبـا فراموش مي شـود اين اسـت كـه فن آوری هايـي نويـن داراي دسـتورالعمل های ويژه خود بـوده و بـراي بهره گيری موثـر از آن هـا بايد اين 
دسـتورالعمل ها را در مراحـل مختلـف طراحـي، اجـرا، بهره  بـرداری و تعميـرات مـد نظـر قـرار داد. شـركت كنـاف ايـران اهميت رعايـت دسـتورالعمل های ويـژه كاربرد 

سـاختارهاي خشـک را از ابتـدا مـورد توجـه قـرار داده و بديـن منظـور، خدمـات فني و مهندسـي خـود را در زمينه هـای زير ارائـه مي دهد:
￭ مشاوره در انتخاب ساختار                        ￭ برگزاری دوره های آموزشي                        ￭ بازرسي فني پروژه ها                   ￭ پاسخگويي به استعالم های فني

مشاوره در انتخاب ساختار
گام نخسـتين در اسـتفاده از سيسـتم های سـاخت و سـاز خشـک، انتخـاب سـاختار مناسـب می باشـد. هـر يـک از سـاختارها دارای قابليت هـای ويـژه خود بـوده كه در 
مرحلـه طراحـی می بايـد مشـخصات عملکـردی آن سـاختار ماننـد قابليت هـای فيزيکـی و مکانيکـی تعيين كننـده از قبيـل مقاومت اسـتاتيکی، ميزان عايـق حرارتی و 
صوتـی و مقاومـت سـاختار در برابـر حريـق در نظـر گرفتـه شـود. به عنـوان مثال، بـرای انواع ديـوار )ديوارهـای جداكننده داخلـی، ديوارهـای جداكننده بيـن دو واحد 
آپارتمانـی، ديـوار راهروهـا، ديـوار سـلول های تـر و ...( سـاختارهای مختلفـی وجـود دارد كـه بـا توجه به شـرايط و نـوع كاربری، بايد سـاختار مناسـب انتخـاب و به كار 

گرفته شـود.

اجرای دوره های آموزشی 
بـا توجـه بـه اهميـت فـراوان امـر آمـوزش در تحقق اجرای كيفی سيسـتم های سـاخت و سـاز خشـک، شـركت كناف ايـران اقدام بـه تاسـيس مراكز آموزشـی مجهز و 
نيـز اسـتقرار كارشـناس ويـژه بازرسـي و آمـوزش در شـهرهای مختلف كشـور نموده، تا مطالـب فنی و روش هـای صحيح نصب در قالـب دوره های آموزشـی كوتاه مدت 

بـه گروه هـای نظارتـی و اجرايـی ارايـه گــردد. در حـال حاضـر، دوره های آموزشــی كه توسـط آكادمـی كناف ايران ارايه می شـود به شـرح زير می باشـد: 

دوره آشنايی با محصوالت کناف: اين دوره ويژه افراد عالقمند، گروه های مشغـول به فعـاليت در زمينه ساخت و ساز خشک، مديران عامل شركت های مختلف و ... 
طراحی شده است. مدت دوره 1 روز بوده و محتوای آن شامل معرفی محصوالت كناف و سيستم های مختلف قابل اجرا در ايران می باشد.

دوره نصب ساختارها
دوره نصب ساختارها در سه زير مجموعه به شرح زير، ويـژه گـروه های اجـرايی و نصاب هايی كه تاكنون هيچ دوره ای را نگذرانده اند طراحی شـده است:

دوره نصب ديوارهای جداکننده 
مدت اين دوره 4 روز بـوده و محتـوای آن شامل آموزش نصب انواع ساختارهای ديوار جداكننده، نصب بارهای كنسولی، اجرای تاسيسات مکانيکی و الکتريکی، 

عايق كاری در سلول های تر، نصب چهارچوب در و درزگيری و آماده سازی سطوح می باشد.
دوره نصب سقف های کاذب  

مدت دوره 4 روز بوده و محتوای آن شامل آموزش نصب انواع سقف كاذب، نصب دريچه بازديد، اجرای خروجی تهويه، نصب روشنايی و درزگيری و آماده سازی سطوح می باشد.
دوره نصب ديوارهای پوششی 

مدت دوره 3 روز بوده و محتوای آن شامل آموزش نصب انواع ديوارهای پوششی، نصب تاسيسات مکانيکی و الکتريکی، درزگيری و آماده سازی سطوح و آشنايی با 
ضوابط بارگذاری می باشد.

دوره دکوراتیو: اين دوره تخصصی، ويژه اشخاصی طراحی شده است كه دوره نصب ساختارها، دوره تکميلي يا نصب ساختارها را با موفقيت گذرانده باشند. مدت 
دوره 3 روز بوده و محتوای آن شامل آموزش نصب ديوارهای دكوراتيو و سقف های تزئينی )مانند باكس، نور مخفی، ابزار گچی و ....(، جزئيات اجرايی خاص و ايرادات 

متداول مرتبط می باشد.

دوره سیستم های کناف ويژه مهندسین: اين دوره، ويژه دستگاه نظارت كارفرمايان طراحی شده است. مدت دوره 5 روز بوده و محتوای آن شامل آشنايی با 
سيستم های ساخت و ساز خشک )تئوری و عملی فشرده(، تشريح مشخصات عملکردي ساختارهاي خشک، آشنايی با برخی طرح های دكوراتيو، بارهای كنسولی، 
اجرای ساپورت های تاسيساتی و مکانيکی، مشکالت متداول در اجرا، روش كنترل و مديريت مراحل اجرايی پروژه و روش بازرسی فنی و نظارت كيفی بر اجرا می باشد.

دوره تکمیلی: اين دوره در 5 روز و با هدف به روزرسانی اطالعات فنی اشخاصی طراحی شده است كه دوره نصب عمومی يا ويژه كارفرمايان را پيشتر گذرانده اند. 
همچنين گروه های اجرايی حرفه ای كه دارای تجربه كافی و مسلط به مستندات فني در زمينه اجرا می باشند، می توانند در اين دوره شركت نمايند. محتوای اين دوره 

شامل آموزش نصب انواع ديوارهای جداكننده، سقف های كاذب، ديوارهای پوششی و جزئيات اجرايی آن ها مطابق با مستندات فنی جديد می باشد.

دوره درزگیری و آماده سازی سطوح: اين دوره تخصصی، ويژه افراد بتونه كار طراحی شده است. مدت دوره 1 روز بوده و محتـوای آن شامل آموزش روش های 
صحيح و دستورالعمل های استاندارد اجرای مراحل مختلف درزگيری، نازک كاری و پرداخت سطوح سيستم های ساخت و ساز خشک می باشد.
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بازرسی فنی پروژه ها
برای حصول اطمينان از صحت و كيفيت اجرای سيستم های ساخت و ساز خشک، بازرسی فنی پروژه هاي در حال اجرا توسط كادر فنی شركت كناف ايران صورت 

می پذيرد. اين بازرسی به صورت ادواری و در مراحل مختلف عمليات اجرايی )زيرسازی، پنل گذاری و درزگيری و نازک كاری( انجام می پذيرد.

نکته: خدمات مشاوره در انتخاب ساختار، پاسخگويي به استعالم های فني و بازرسي از پروژه هايی كه توسط عاملين مجاز كناف اجرا مي گردد به صورت رايگان مي باشد.

پاسخگويی به استعالم های فنی
در صورت وجود هرگونه ابهام فنی در هر يک از مراحل طراحی، اجرا، بهره  برداری و تعميرات سيستم های ساخت و ساز خشک، دايره پشتيبانی فنی شركت كناف ايران 

آمادگی ارائه راهنمايی ها، جزئيات فنی، راه حل ها و رفع ابهام های فنی را دارد.

دوره فراگیر: اين دوره ويژه افرادی طراحی گرديده است كه دارای تجربه كافی در زمينه درای وال بوده و فرصت الزم جهت حضور در دوره های آموزشی را ندارند. 
دوره مذكور يک روزه بوده و صرفا از كارآموزان امتحان تئوری و عملی گرفته خواهد شد. در صورت قبولی در آزمون كارت دوره درخواستی اعطا می گردد.

دوره آکواپنل: اين دوره ظرف مدت يک روز و با هدف آموزش جزئيات اجرای صفحات مسلح سيمانی )جهت ديوارهای داخلی، خارجی و سقف های كاذب( منطبق بر 
دستورالعمل های استاندارد، برگزار می گردد.

دوره ويژه نقاشان:  اين دوره برای گروه هايی تهيه شده كه در زمينه نقاشی در پروژه، فعاليت دارند. دوره مذكور يک روز می باشد.

دوره ويژه تاسیسات: اين دوره برای گروه هايی تهيه شده كه در زمينه نصب تاسيسات مکانيکی يا الکتريکی در پروژه فعاليت دارند. دوره مذكور يک روز می باشد.

 Guardex محصوالت دوره های تخصصی: اين دوره ها شامل آموزش نصب محصوالت جديد كناف مانند
هوا(،  كننده  تصفيه  و  آكوستيک  )پنل های   Cleaneo خارجی(،  ديوارهای  در  استفاده  )پنل گچی جهت 
Vermiplaster )پوشش های پاششی جهت محافظت ساختمان در برابر حريق( و Diamant )پنل مقاوم 

 )AMF )تايـل های چوبــی   Heradesign آمد(،  و  رفت  پر  محــل های  برای  مناسب  و  برابر ضــربه  در 
مــی باشد كه ظرف مدت يک روز برگـزار می گردد.

كادر آموزشي شركت كناف ايران آمادگي ارائه دوره های آموزشي را در محل پروژه ها در سراسر كشور شدارد.
در پايان هر دوره آموزشي، براي شركت كنندگاني كه حضور فعال و منظم در بخش های تئوري و عملي داشته 

و آزمون مربوطه را با موفقيت گذرانده اند باشند، گواهينامه صادر مي شود.
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ACADEMY

نکات مهم
1 - انتخاب ساختار مناسب جزو مراحل بسيار مهم پيش از استفاده از سيستم های ساخت و ساز خشک بوده و به ويژه برای تهيه اسناد منـاقصات و برای تعيين   
مبنای قيمت گذاری الزم خواهد بود. لذا به كارفرمايان محترم توصيه می شود كه پيش از هر اقدامی، با دايـره مهندسی فـروش شركت كناف ايران تماس حاصل 

فرموده تا راهنمايی  های الزم را در اين ارتباط دريافت نمايند.
2 - به كارفرمايان محترم توصيه می شود كه پيش از آغاز عمليات اجرايی، دستگاه نظارت خود را جهت گذراندن دوره آموزشی ويژه كارفرمايان، به شركت كناف 
ايران معرفی نموده؛ همچنين وضعيت صالحيت حرفه ای مجريان سيستم های ساخت و ساز خشک را )قبل و حين عمليات اجرايی( از طريق كنترل گواهينامه های 

آموزشی بررسی فرمايند. گواهينامه های معتبر دارای شماره ثبت در شركت كناف ايران می باشند.
3 - عوامل نصب سيستم های ساخت و ساز خشک، از طريق بازديدهای كادر فنی شركت كناف ايران مورد مميزی و ارزيابی فنی قرار می گيرند به كارفرمايان محترم 

توصيه می شود كه پيش از آغاز عمليات اجرايی، رتبه فنی عاملين را از دايره مهندسی فروش شركت كناف ايران استعالم فرمايند.
4 - كارفرمايان محترم؛ برای قرارگيری پروژه های خود در برنامه بازرسی فنی شركت كناف ايران، الزم است مراتب را پيش از آغاز عمليات اجرايی، به صورت مکتوب 

و با ذكر مشخصات كامل پروژه به دايره بازرسی و آموزش شركت كناف ايران اعالم فرماييد.  
5 - شركت كناف ايران طيف وسيعی از مراجع و مستندات فنی مربوط به مشخصات عملکردی، روش های نصب و اجرا، بهره  برداری و تعميرات سيستم های ساخت 
و ساز خشک را در اختيار دارد. لذا در صورت تمايل، دست  اندركاران محترم صنعت ساختمان می توانند با دايره پشتيباني فني شركت كناف ايران تماس حاصل 

فرموده تا راهنمايی های الزم را در اين ارتباط دريافت نمايند.
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  مجتمع تجاری سيتی سنتر - قشم
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سیستم های ساخت و ساز خشک کناف

مجتمع تجاری ارگ - تهران
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سیستم های ساخت و ساز خشک کناف

مجتمع مسکونی ديپلمات ولنجک - تهران
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اطالعات مندرج در اين دفترچه، با توجه به دانش فني مبتني بر استانداردها، آزمايش ها و شرايط موجود در زمان چاپ آن تهيه شده است. خط مشي شركت كناف ايران همواره تالش در جهت تحقيق و توسعه و رشد كيفي محصوالت 

بوده و در اين راستا، اين شركت اين حق را براي خود محفوظ مي دارد تا در هر زمان نسبت به تغيير اطالعات فني محصوالت خود اقدام نمايد. اين دفترچه، معتبرترين دفترچه فني در زمينه خود بوده و بر اين اساس، استناد يا استفاده 

از نسخه هاي پيش از آن امکان پذير نمي باشد. شايان ذكر است كه آخرين نسخه دفترچه هاي فني همواره در وب سايت اين شركت قرار داشته و نيز از طريق تماس با واحد پشتيباني فني قابل استعالم است. اطالعات اين دفترچه غير 

قابل تغيير مي باشد، بدين معنا كه هر گونه اظهار نظر فني از سوي هر شخص حقيقي يا حقوقي جهت اصالح، تغيير موردي يا تغيير كلي مندرجات آن مردود بوده، مگر آنکه تاييديه كتبي آن قبال از سوي واحد پشتيباني فني شركت 

كناف ايران اخذ شده باشد. تمامي محصوالت شركت كناف ايران جهت كاربرد و هدفي مشخص توليد شده و هر گونه تفسير يا استفاده غير از اين محصوالت و همچنين اجراي نامناسب مسئوليتي را متوجه اين شركت نخواهد ساخت.

تهــران، خيابــان نلســون مانــدال  دفتــر مرکــزی: 
ــان  ــت قبادي ــن بس ــاد، ب ــل ميردام ــر از پ ــا(، باالت )آفريق

شــرقی، پــالک 19 
تلفن: 88207929 

فکس مهندسي فروش: 88203315
فکس امـور مشـتريان: 88202371

کارخانه: تهران، كيلومتر 23 جاده خراسان
تلفن: 5-33584711 

فکس: 33583595

www.knauf.ir
info@knauf.ir


