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معرفی. ۱.۱
بطـور کلـی اجزای تشـکیل دهنده سیسـتم سـاخت و سـاز خشـک عبارتند 
از صفحـات روکـش دار گچی یا مسـلح سـیمانی، پروفیل های گالوانیزه سـرد 

نورد شـده یـا چـوب، ادوات اتصال و مصالـح درزگیری.
بـا اسـتفاده از اجـزای یـاد شـده می تـوان سـاختارهای مختلفی نظیـر دیوار 
جداکننـده، دیـوار پوششـی، سـقف کاذب و سیسـتم های محافظـت در برابر 

حریـق تیـر و سـتون و شـریان های تاسیسـاتی را اجـرا نمود.

مرور ساختار. ۲.۱

دیوار پوششی. ۱.۲.۱
ـــه دو دســـته تقســـیم می شـــوند: بطـــور کلـــی دیوارهـــای پوششـــی کنـــاف ب

با سازه و بدون سازه.

دیوارهاي پوششي بدون سازه کناف	�
سـاختارهاي سـریع و کارآمـدي جهـت بازسـازي دیوارهـاي بنایـي قدیمي، 
پوشـش دیوارهـاي بنایـي جدید )نـازک کاري( و بهسـازي حرارتـي و صوتي 
سـاختمانها مي باشـند. در ایـن سـاختار از یـک الیـه پنـل گچـي یـا پنـل 
مرکـب )پنل گچي پوشـش شـده با الیـه عایق( اسـتفاده مي شـود. صفحات 
مذکـور، بـدون زیرسـازي فلـزي و بـه وسـیله چسـب خمیـري مخصوصـي 
بـه نـام پرلفیکـس )یـا به وسـیله بتونـه درزگیـر کناف( مسـتقیما بـه دیوار 
زمینـه متصـل مي شـوند. درزهـاي میـان ایـن صفحـات بـه وسـیله نـوار و 
بتونـه مخصـوص درزگیـري شـده و بدیـن ترتیب سـطحي یکپارچـه حاصل 
و  دیـواري  کاغـذ  رنـگ،  اجـراي  قابلیـت  آمـده  بدسـت  سـطح  مي شـود. 

پوشـش هاي دیگـر را خواهـد داشـت.

دیوارهاي پوششي با سازه	�
ــا  ــه ی ــوار زمین ــه دی ــل ب ــد متص ــی می توانن ــای پوشش ــوع دیواره ــن ن ای

ــند.  ــتقل از آن باش مس

الـف: دیوار پوششـی متصل به دیوار زمینـه راه حل مناسـبي جهت غلبه بر 
مشـکالت اجرایـي دیوار زمینـه، نظیر ناشـاقولي و ناصافي دیوار و یا شـرایط 
نامناسـب جهـت اتصـال پرلفیکـس )رطوبـت، میـزان جـذب، آلودگـي و ...( 
مي باشـد. بـه طـور مثال بـا ایـن روش مي توان یک پوشـش بـراي دیوارهاي 
برشـي بتنـي )کـه پوشـش بـا سـایر اندودهـا بـر روي آن داراي محدودیـت 
اسـت( ایجـاد نمـود. وجود فاصلـه آزاد میان صفحـات و دیـوار زمینه، فضاي 
تاسیسـاتي مناسـبي جهـت نصب الیـه عایق و عبـور تاسیسـات الکتریکي و 
مکانیکـي، آن هـم بـدون نیـاز بـه شـیارزني ، ایجـاد مي نماید. با اسـتفاده از 

ایـن سـاختار، پوشـش کاري تا ارتفـاع 10 متـر قابل اجرا مي باشـد.

ب: دیوار پوششـی مسـتقل از دیوار زمینه، مشـابه دیوارهاي جداکننده کناف 
مي باشـند؛ بـا ایـن تفـاوت کـه پنل هـا تنهـا در یـک سـمت سـاختار نصـب 
مي شـوند. مزیـت اصلـي ایـن نـوع سـاختار، عدم وابسـتگي بـه شـرایط دیوار 
زمینـه اسـت. ایـن نـوع پوشـش کاري، در مـوارد زیر قابل اسـتفاده مي باشـد: 

اجراي ساختار با کد حریق مد نظر باشد )به طور مثال در مقاوم سازي 	�
دیوارهاي بنایي در برابر حریق در ساختمان هاي در حال بهره برداري(.

پوشش کاري با ارتفاع بیش از 3 متر مورد نظر باشد.	�
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نصـب بارهاي طره اي با بارگذاري و محاسـبات اسـتاتیکي مشـخص، مورد 	�
باشد. نظر 

فاصلـه تاسیسـاتي زیـادي جهـت تعبیـه الیـه عایق و یـا عبور تاسیسـات 	�
حجیـم مـورد نیاز باشـد.

دیـوار زمینـه ناشـاقول، ناصـاف، سسـت، داراي شـرایط اتصال نامناسـب، 	�
داراي آلودگـي و یـا شـرایط نامسـاعد دیگري باشـد.

اسـتقالل کامـل پوشـش از دیـوار زمینـه مـد نظـر باشـد )بـه طـور مثال 	�
در بعضـي از پروژه هـاي مرمـت و احیـاي سـاختمان هاي تاریخـي، جهـت 
حفاظـت از دیـوار زمینـه در زمـان بهره بـرداري بنا، مي توان بدون آسـیب 

بـه دیـوار زمینه یک پوشـش محافـظ ایجـاد نمود(.

تشریح مزایا. ۳.۱

عدم نیاز به اجرای زیرسازی در برخی ساختارهای دیوار پوششی	�
بـــدون شـــک، مهمتریـــن مزیـــت دیوارهـــاي پوششـــي بـــدون ســـازه 
ـــب  ـــي موج ـــن ویژگ ـــت. ای ـــازي اس ـــراي زیرس ـــه اج ـــاز ب ـــدم نی ـــاف، ع کن
کاهـــش هزینـــه و افزایـــش ســـرعت اجـــرا مي شـــود. بـــا اســـتفاده از 
ـــا  ـــداره و ب ـــه وزن ج ـــل توج ـــش قاب ـــدون افزای ـــوان ب ـــاختار، مي ت ـــن س ای
ـــم  ـــداره را )آن ه ـــق کاري ج ـــازک کاري و عای ـــغال، ن ـــاي اش ـــن فض کمتری

تنهـــا در یـــک مرحلـــه اجرایـــي( انجـــام داد.

عملکرد لرزه ای مناسب	�
ـــه  ـــاي زلزل ـــل نیروه ـــد در مقاب ـــي مي توانن ـــه خوب ـــاف ب ـــاختارهای کن س
ـــان  ـــبات نش ـــد. محاس ـــت کنن ـــود مقاوم ـــه خ ـــر صفح ـــود ب ـــداد عم در امت
مي دهـــد کـــه ســـاختارهای کنـــاف در برابـــر شـــتابهایي بـــه بزرگـــي 
بیـــش از g ۵ مقاومـــت دارنـــد )ایـــن در حـــــالي اســــت کـــه شتــــاب مبنـــاي 
طـــرح در لـــرزه خیزتریـــن مناطـــق ایـــران حداکثـــر g 0/3۵مي باشـــد(. 
عملکـــرد لـــرزه اي دیـــوار جداکننـــده کنـــاف، بـــدون شـــک مهمتریـــن 
مزیـــت ایـــن نـــوع دیـــوار بـــه ویـــژه در کشـــور لـــرزه خیـــزي ماننـــد 
ـــي  ـــان قاب ـــار می ـــا داراي رفت ـــوع دیواره ـــن ن ـــود. ای ـــوب مي ش ـــران محس ای
ـــاالت  ـــراي اتص ـــا اج ـــد. ب ـــر مي باش ـــاف پذی ـــال انعط ـــوده و کام ـــده آل ب ای
مناســـب مي تـــوان ایـــن دیوارهـــا را از قاب هـــاي ســـازه منفـــک نمـــود 
ـــري  ـــل جلوگی ـــور کام ـــه ط ـــازه ب ـــوار و س ـــن دی ـــل بی ـــرات متقاب ـــا از اث ت
شـــود. همچنیـــن دیـــوار دچـــار شکســـت انفجـــاري نشـــده و آوار بـــر 

ــذارد. ــاي نمي گـ جـ

سرعت اجرایی باال	�
ـــاف اســـت  ـــاختارهای کن ـــي س ـــاي اصل ـــی از ویژگي ه ـــاال یک ـــي ب ـــرعت اجرای س
ـــن  ـــان ممک ـــن زم ـــوان در کمتری ـــانی می ت ـــروی انس ـــل نی ـــا حداق ـــه ب بطوریک
ـــت  ـــاختارها داراي قابلی ـــن س ـــن، ای ـــش داد. همچنی ـــیعی را پوش ـــطوح وس س
ـــي  ـــچ پوشش ـــا گ ـــه و ی ـــدن بتون ـــک ش ـــس از خش ـــه پ ـــزي بالفاصل ـــگ آمی رن
مي باشـــند کـــه ســـرعت اجـــراي بـــاال و در نتیجـــه کاهـــش مـــدت زمـــان 

ـــود. ـــد ب ـــر خواه ـــیار موث ـــرمایه بس ـــریع س ـــت س ـــروژه در بازگش ـــراي پ اج

اجرای بسیار آسان	�
ــا حــدی آســان اســت کــه در بســیاری از  اجــرای ســاختارهای خشــک ت

ــگاه های  ــاختار را از فروش ــزای س ــدگان اج ــرف کنن ــا، مص ــورهای دنی کش
ــتور  ــه دس ــا مطالع ــوده و ب ــداری نم ــاختمانی خری ــزات س ــح تجهی مصال
ــرای آن  ــه اج ــاده نســبت ب ــزار س ــتفاده ازاب ــا اس ــه و ب ــای مربوط العمل ه

ــد. ــدام می کنن اق

دقت باال در اجرا	�
ــاز  ــاخت و سـ ــق سـ ــک، از مصادیـ ــاختارهای خشـ ــی سـ ــور کلـ ــه طـ بـ
ـــان  ـــی آس ـــل روش اجرای ـــه دلی ـــه ب ـــد ک ـــمار می رون ـــه ش ـــا ب ـــی بناه صنعت
ـــه  ـــش یافت ـــی از آن کاه ـــای ناش ـــی و هزینه ه ـــای اجرای ـــتاندارد، خطاه و اس
ـــی در  ـــه جوی ـــح و صرف ـــم مصال ـــیار ک ـــز بس ـــا دور ری ـــی ب ـــات اجرای و عملی

ـــود.  ـــد ب ـــراه خواه ـــان هم ـــانی و زم ـــروی انس ـــح، نی مصال

ساختمان	� مرده  بار  کاهش 
بـه  نسـبت  درصـد   90 تـا   60 متوسـط  طـور  بـه  کنـاف  دیوارهـای 
سـبک  اقتصـادی،  لحـاظ  بـه  هسـتند.  تـر  سـبک  بنایـی  دیوارهـای 
کاهـش  سـازه  ایسـتایی  تامیـن  مخـارج  کـه  می شـود  موجـب  سـازی 
یابـد. سـبک کـردن اجـزای غیر سـازه ای، عـالوه بر ایـن کـه نیروهای 
از  ناشـی  قائـم  نیـروی  می دهـد،  کاهـش  را  زلزلـه  از  ناشـی  جانبـی 
بـار مـرده وارده بـر سـاختمان را نیـز کاهـش داده، در نتیجـه باعـث 
و  تیرهـا  فونداسـیون،  میـزان مصالـح مصرفـی در  و  ابعـاد  کاهـش در 

شـد. خواهـد  اقتصـادی  وری  بهـره  و  سـتون ها 

دستیابی به مشـخصات فنی مورد نیاز طراح	�
ــرد  ــد عملک ــاختمان )مانن ــک س ــا فیزی ــط ب ــاي مرتب ــت کمیت ه رعای
ــاي  ــق( و کمیت ه ــر حری ــداره در براب ــار ج ــي و رفت ــي، حرارت صوت
ــاي  ــرش باره ــت پذی ــاع مجــاز، ظرفی ــر ارتف ــد حداکث مکانیکــي )مانن
طــره اي و رفتــار لــرزه اي( نقــش بســزایي در ایجــاد شــرایط آســایش 
و بهــره بــرداري مناســب از فضــا را دارنــد. کمیت هــاي مذکــور 
در تمامــی ســاختارهاي کنــاف مطابــق بــا روش هــاي اســتاندارد 
ــرکت  ــن ش ــي ای ــناد فن ــدارک و اس ــق م ــده و از طری ــش ش آزمای
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ــاي  ــه کمیت ه ــتیابي ب ــراي دس ــالوه، ب ــه ع ــند. ب ــه می باش ــل ارائ قاب
ــي  ــن ویژگ ــند. ای ــي مي باش ــل طراح ــژه قاب ــاختارهاي وی ــاص، س خ
ــورد  ــي م ــاي فن ــازندگان، معیاره ــان و س ــه طراح ــد ک ــازه مي ده اج
نظــر خــود را در طراحــي و اجــراي ســاختمان پیــاده ســازي نمــوده 
ــت در  ــوت و مقاوم ــرارت و ص ــور ح ــزان عب ــر می ــي نظی و کمیت های
ــراي  ــا ب ــه غالب ــي ک ــد )امکان ــرل در آورن ــت کنت ــق را تح ــر حری براب

ــدارد(. ــود ن ــي وج ــاختارهاي بنای س

تعویض	� و  ترمیم  قابلیت 
بـا اسـتفاده از ابـزار سـاده مي تـوان سـاختارهای کنـاف را بـه راحتـي 

ترمیـم یـا قطعـات آن را تعویـض نمـود.

دسترسی و تعمیر آسان	�
قرارگیري تأسیسات در فضای خالي دیوارها و دفن نشدن آن در داخل این 
ساختارها، عالوه بر رفع مسئله خوردگي و کاهش هزینه تعمیرات، دسترسي 
را  ساختمان  از  برداري  بهره  مرحله  در  نگهداري  و  تعمیرات  تأسیسات،  به 

آسان مي نماید.

حمل و نقل آسان و ارزان	�
 مصالـح سـاختارهای خشـک، بسـیار سـبک و دارای حجـم کـم بـوده کـه 
ایـن امـر موجـب کاهـش هزینه های حمـل تا پـروژه و تسـهیل در جابجایی 

مصالـح در محـل کارگاه می شـود.

اجرای سطوح وسیع با حداقل مصالح مصرفی	�
 این ویژگی در راسـتای تحقق توسـعه پایدار در حوزه سـاختمان سـازی بوده 

و در جلوگیـری از هـدر رفت منابع فناپذیر معدنی بسـیار مؤثر می باشـد. 



اجزاء سیستم های ساخت و ساز خشک. ۲
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صفحات روکش دار گچی )پنل گچی(

صفحات روکش دار گچی )پنل گچی(. ۱.۲
ــی  ــای طول ــطح و لبه ه ــوده و س ــی ب ــته گچ ــات دارای هس ــن صفح ای
ــا کاغــذ مخصــوص پوشــانده شــده اســت. صفحــات روکــش دار  آن هــا ب
ــواع معمولــی )RG یــا GKB(، مقــاوم در برابــر رطوبـــت  گچــــی در ان
ــاوم در  ــا GKF(، مق ــق )FR ی ــر حری ــاوم در براب ــا GKBI(، مق )MR ی
ــت،  ــر رطوب ــاوم در براب ــا GKFI( و مق ــت )FM ی ــق و رطوب ــر حری براب
آتــش و ضربــه )Diamant( تولیــد و عرضــه می شــوند. بســته بــه 
انــواع  از  می تــوان  کنــاف  سیســتم های  در  نیــاز،  مــورد  عملکــرد 

ــود. ــتفاده نم ــی اس ــات گچ صفح

۱.۱.۲ .)GKB یا RG( پنل گچی ساده
ــاخت و  ــتم های س ــی در سیس ــور عموم ــه ط ــاده ب ــی س ــای گچ پنل ه
ســاز خشــک کنــاف )ماننــد دیوارهــای جداکننــده، دیوارهــای پوششــی و 
ــن صفحــات دارای  ــد. ای ــرار می گیرن ــتفاده ق ــوارد اس ســقف های کاذب( م
ــی پشــت آن هــا مهــر  ــداد محــور میان ــوده و در امت ــگ ب روکــش کــرم رن

آبــی کنــاف چــاپ شــده اســت.

۲.۱.۲ .)GKBI یا MR( پنل گچی مقاوم در برابر رطوبت
پنل هایــی هســتند کــه گــچ تشــکیل دهنــده آن هــا بــا مــواد مقــاوم در 
ــر  ــاوم در براب ــای گچــی مق ــده اســت. پنل ه ــب ش ــت ترکی ــر رطوب براب
رطوبــت در فضاهــای مرطــوب )ماننــد آشــپزخانه ها و ســرویس های 
بهداشــتی( مــورد اســتفاده قــرار می گیرنــد. ایــن صفحــات دارای 
روکــش ســبز رنــگ بــوده و در امتــداد محــور میانــی پشــت آن هــا مهــر 

ــی کنــاف چــاپ شــده اســت. آب

۳.۱.۲ .)GKF یا FR( پنل گچی مقاوم در برابر حریق
پنل هایـی هسـتند کـه گـچ تشـکیل دهنـده آن هـا حـاوی الیـاف شیشـه 
می باشـد. پنل هـای گچـی مقـاوم در برابـر حریـق در محل هایـی کـه نیـاز 
بـه محافظـت در برابر حریـق وجود دارد )مانند پوشـش سـتون ها و تیرهای 
فـوالدی( مـورد اسـتفاده قرار می گیرنـد. این صفحـات دارای روکش صورتی 
رنـگ بـوده و در امتـداد محـور میانـی پشـت آن هـا مهـر قرمز کنـاف چاپ 

است. شـده 
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)AQUAPANEL( صفحات مسلح سیمانی آکواپنل

۴.۱.۲ .)GKFI یا FM( پنل گچی مقاوم در برابر حریق و رطوبت
پنل هایـی هسـتند کـه گـچ تشـکیل دهنـده آن هـا حـاوی الیـاف شیشـه و 
مـواد مقـاوم در برابـر رطوبـت می باشـد. پنل هـای گچـی مقـاوم در برابـر 
حریـق و رطوبـت در محیط هایـی کـه بـه طور همزمـان خـواص مقاومت در 
برابـر حریـق و رطوبـت مـورد نیاز باشـد )مانند چاه هـای تاسیسـاتی(، مورد 
اسـتفاده قـرار می گیرنـد. ایـن صفحـات دارای روکش سـبز رنگ بـوده و در 

امتـداد محـور میانـی پشـت آن هـا مهـر قرمـز کناف چاپ شـده اسـت.

۵.۱.۲ .)Diamant( پنل گچی دیامانت
ایـن پنـل از یـک هسـته گچـی اشـباع و روکـش کاغـذی مقـاوم در هـر دو 
سـمت آن تشـکیل شـده اسـت. ویژگی هـای ایـن پنـل باعـث شـده اسـت 
بتـوان بـه سـاختاری بـا اسـتحکام و مقاومت مکانیکـی باال دسـت یافت، در 
عیـن حـال مـوارد مربوط بـه عایق بندی صوتـی، حرارتی و مقاومـت در برابر 

حریـق آن حفظ شـود.

۶.۱.۲ .)Cleaneo( پنل گچی کلینیو
شـکاف و سـوراخ هـای موجود بر روی سـطح ایـن صفحات عالوه بـر زیبایی 
باعـث جـذب صـدا شـده و آلودگی هـای صوتی فضـای کار و محیـط زندگی 
را کاهـش مـی دهـد. عالوه بر خـواص آکوسـتیکی، نوعی از ایـن پنل حاوی 
زئولیـت )Zeolite( در هسـته گچـی خود می باشـد که سـطح آالینده های 
موجـود در هـوا از جملـه دود سـیگار، تری تیالمین، آمونیـاک، فرمالدهیدها،

بنـزن، هیـدرو کربـن هـای آروماتیـک و هیدروکربـن هـای کلـر موجـود در 
محیـط زندگـی را کاهـش می دهـد.

۲.۲ .)AQUAPANEL( صفحات مسلح سیمانی آکواپنل
صفحات مسـلح سـیمانی آکواپنـل ترکیبی از سـیمان پرتلنـد، پرکننده های 
ویـژه و مـواد افزودنـی خـاص بوده کـه پشـت و رو و لبه های طولـی آن ها به 
وسـیله شـبکه ای از الیاف شیشـه مسـلح شـده اسـت. این صفحات در انواع 
خارجـی، داخلـی و اسـکای الیـت تولید شـده کـه بـه ترتیـب در دیوارهای 
خارجـی )نمـا(، فضاهـای داخلـی و سـقف های کاذب که در معـرض رطوبت 
بـا درصـد باال و یـا آب ریزی مـداوم هسـتند )مانند آشـپزخانه های صنعتی، 

اسـتخر و سـونا(، بـه کار می روند.
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اجزای فلزی. ۳.۲

سازه C/CW )استاد(. ۱.۳.۲
سـازه اسـتاد، جزء عمودی سـاختار قـاب فوالدی را در دیوارهای خشـک تشـکیل 
می دهـد. ایـن سـازه ها بـه صـورت قائـم و در فواصـل 30، 40 یـا 60 سـانتیمتر از 
یکدیگـر نصـب شـده و بـه عنوان زیرسـازی بـرای نصـب پنل ها عمـل می نمایند. 
مقطع این پروفیل C شکل بوده و در اندازه های ۵0، 70، 7۵ و 100 میلیمتر )عمق 
جـان( و در دو نـوع بـر اسـاس اسـتانداردهای DIN و NF تولید و عرضه می شـود.

سازه U/UW )رانر( . ۲.۳.۲
سـازه رانر، جزء افقی سـاختار قاب فوالدی را در دیوارهای خشـک تشـکیل 
می دهـد. ایـن سـازه در کف و سـقف اجرا شـده و بـه عنوان هادی اسـتادها 
عمـل می نمایـد. بـه عـالوه، از ایـن سـازه در بخش هـای افقی بازشـوها نیز 
اندازه هـای  بـوده و در  ایـن پروفیـل U شـکل  اسـتفاده می شـود. مقطـع 
متناظـر بـا انـواع اسـتاد )۵0، 70، 7۵ و 100 میلیمتـر( و در دو نـوع بـر 

اسـاس اسـتانداردهای DIN و NF تولیـد و عرضـه می شـود.

۳.۳.۲ . UA سازه
ــا افقــی در ســاختار  ــوان جــزء عمــودی ی ــه عن ــد ب ــل می توان ــن پروفی ای
ــه طــور معمــول اطــراف  ــور ب ــوار خشــک اســتفاده شــود. ســازه مذک دی
ــع، بازشــوهای ســنگین  ــر مترمرب ــرم ب ــاالی 2۵ کیلوگ ــا وزن ب ــای ب دره
ــوارک  ــزرگ و نامتعــارف در نمــای ســاختمان و در اجــرای دی ــاد ب ــا ابع ب
کاربــرد دارد. ســازه UA توســط نبشــی مخصــوص بــه رانــر کــف و ســقف 

ــود. ــل می ش متص

۴.۳.۲ . )SP60( سازه پشتیبان
از ایـن سـازه جهـت نصب لوله های آب سـرد و گـرم و فاضـالب، رادیاتورها 
و سـایر بارهـای طـره ای کـه وزن آن هـا بایـد بـه اسـتادهای مجـاور منتقل 

شـود، اسـتفاده می شود.

۵.۳.۲ .)SC47( قطعه اتصال پشتیبان
 بـا اسـتفاده از ایـن قطعـه اتصـال در ترکیب با سـازه F47، می توان سـازه 

پشـتیبان جهـت نصـب قوطی های بـرق فلزی تامیـن نمود.



اتصاالت فلزی
اجزاء سیستم های ساخت و ساز خشک

1۵

۶.۳.۲ .)Corner bead( سازه محافظ گوشه
 سـازه محافـظ گوشـه، در کنج هـای خارجـی دیوارهـا و محل هایـی کـه در 
معـرض ضربـه هسـتند، اسـتفاده شـده و عـالوه بـر ضربـه گیـری، لبه هایی 

گونیـا و یکنواخـت ایجـاد می نمایـد.

7.۳.۲ .)J-bead( سازه محافظ لبه
 از ایـن سـازه جهـت ایجـاد لبه هـای صـاف و یکنواخـت در انتهـای آزاد 
پنل هـای گچـی اسـتفاده می شـود. سـازه لبـه عـالوه بـر ایجـاد لبه هـای 

می نمایـد. محافظـت  نیـز  پنل هـا  آزاد  لبه هـای  از  یکنواخـت، 

سازه درز انقطاع. 8.۳.۲
 از ایـن سـازه جهـت ایجـاد درز انقطـاع در دیوارهـا و سـقف های پیوسـته با 
طول زیاد، اسـتفاده می شـود. سـازه های درز انقطاع در اقسـام مختلف برای 

انـواع کاربردها تولید می شـوند.

اتصاالت فلزی. ۴.۲

براکت )اتصال مستقیم(. ۱.۴.۲
زمانـي کـه فاصلـه سـقف کاذب بـا سـقف اصلـي کـم اسـت، از ایـن قطعـه 
جهـت اتصـال زیرسـازي سـقف کاذب بـه سـقف اصلـي اسـتفاده مي شـود. 
براکـت در دو نـوع، بـراي سـازه هاي CD60 و F47 تولید و عرضه مي شـود
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ادوات اتصال. ۵.۲

۱.۵.۲ .)TB-TN( پیچ های اتصال پنل به سازه کناف
با  به سازه های  اتصال صفحات گچی  برای  تیز(  )نوک   TN نوع  پیچ های  از   
ضخامت تا 0/7 میلیمتر و از پیچ های نوع TB )سرمته دار( برای اتصال صفحات 
گچی به سازه های با ضخامت بیش از 0/7 و کمتر از 2/2۵ میلیمتر استفاده 
می شود )توضیح این که چنانچه پیچ از دو یا چند الیه فلزی عبور نماید، مجموع 
 TN ضخامت الیه های فلزی را باید در انتخاب نوع پیچ در نظر گرفت(. پیچ های

و TB در طول های 2۵، 3۵، 4۵، ۵۵ و 70 میلیمتر عرضه می شوند. 

۲.۵.۲ .)LB-LN( پیچ های اتصال سازه به سازه کناف
 از پیچ هـای نـوع LN )نـوک تیـز( بـرای اتصال سـازه های فلزی بـا ضخامت 
تـا 0/7 میلیمتـر بـه یکدیگر و از پیچ هـای نوع LB )سـرمته دار( برای اتصال 
سـازه های فلـزی بـا ضخامـت بیـش از 0/7 و کمتـر از 2/2۵ میلیمتـر بـه 
یکدیگـر اسـتفاده می شـود )توضیـح ایـن کـه مجمـوع ضخامـت الیه هـای 
فلـزی را بایـد در انتخـاب نـوع پیـچ در نظر گرفـت(. پیچ هـای LN و LB به 

ترتیـب در طول هـای 9 و 9/۵ میلیمتـر عرضـه می شـوند.

۳.۵.۲ .)FN( پیچ اتصال سازه به ساختار خشک کناف
 از پیچ هـای نـوع FN )نـوک تیـز( بـرای اتصال سـازه های فلزی بـا ضخامت 
تـا 0/7 میلیمتـر بـه سـاختار های خشـک اسـتفاده می شـود. ویژگـی ایـن 
نـوع پیـچ، سـر تخـت آن بوده کـه اجـازه می دهد اتصـال خوبی میان سـازه 
و سـطح زیریـن ایجـاد شـود. اتصـال رانـر فوقانـی دیـوار کنـاف بـه سـقف 
 ،FN اسـت. توجـه شـود کـه پیـچ FN کاذب کنـاف، از مـوارد کاربـرد پیـچ
بـه زیرسـازی فلـزی سـاختار خشـک متصل می شـود )نـه به الیه پوششـی 

تنهـا(. پیچ هـای FN در طول هـای 3۵ و 6۵ میلیمتـر عرضـه می شـوند.

۴.۵.۲ .)XTN( پیچ اتصال پنل دیامانت به سازه های کناف
 از پیچ های XTN برای اتصال پنل های دیامانت به سازه های کناف استفاده 

می شود. پیچ های XTN در طول های 23 و 38 میلیمتر عرضه می گردد.

پیچ و رول پالگ. ۵.۵.۲
 از ایـن عامـل بـرای اتصـال اسـتادها و رانر هـا بـه عناصـر پیرامونـی دیـوار 
اسـتفاده می شـود. بـرای این منظـور، اسـتفاده از پیچ هـای گالوانیـزه و رول 
پـالگ بـا قطـر حداقـل 4 میلیمتـر و طـول حداقـل ۵0 میلیمتـر توصیـه 

می گـردد. 

مهار چکشي. ۶.۵.۲
 از این ادوات براي اتصال آویز به سقف هاي بتني استفاده مي شود.

مهارهاي ویژه اعضاي توخالي. 7.۵.۲
 در صورتـي کـه ایجـاد اتصـال بـا یـک عضـو توخالي مـد نظر باشـد، عوامل 
اتصـال گوناگونـي از جملـه مهـار صلیبي و مهار جمع شـونده مورد اسـتفاده 
قـرار مي گیـرد. نـوع عامـل اتصـال بـر اسـاس رده بارگـذاري و نـوع کاربـرد 

مي شـود. تعیین 

 پیچ سازه به سازه LB )سرمته دار( پیچ سازه به سازه LN )نوک تیز(

XTN پیچ پنل )دیامانت( به سازه FN پیچ سازه به ساختار خشک 

 پیچ پنل به سازه TB )سرمته دار( پیچ پنل به سازه TN )نوک تیز(

 پیچ و رولپالگ مهار چکشی

 مهار چکشی ویژه اعضای توخالی
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 نوارها. ۶.۲

نوار درزگیر کناف. ۱.۶.۲
از نـوار درزگیـر کنـاف )مـش فایبـرگالس و کاغـذی( جهـت مسـلح کـردن 
محـل درز و جلوگیـري از ایجـاد تـرک در سـطح بتونـه اسـتفاده مي شـود. 
عـدم اسـتفاده از نـوار درزگیر، باعث بـه وجود آمدن تـرک در محل درز های 

پنـل خواهد شـد.

۲.۶.۲ .)Trenn-fix( نوار چسب جدا کننده کناف
زمانـي کـه دو سـاختار غیـر همجنـس بـه یکدیگـر اتصـال یابنـد، بـه علت 
ایـن اختـالف، ترکـي نامنظـم و قابـل رؤیـت در فصل مشـترک آن هـا ایجاد 
مي شـود. بـراي جلوگیـري از ایجـاد چنیـن ترک هایـي، در محلهایـي کـه 
سـاختارهاي کنـاف و بنایـي بـه یکدیگر مي رسـند، از نوار چسـب جداکننده 
اسـتفاده مي شـود. بدین ترتیب در فصل مشـترک دو سـاختار، درزی مویین 
و نامحسـوس ایجـاد شـده و شـکل ظاهـري کار ارتقـا مي یابـد. ایـن نـوار از 
جنـس کاغـذ روغنـي )به پهنـاي 6/۵ سـانتیمتر( بوده که در پشـت آن، یک 

الیه چسـب )بـه پهناي 1 سـانتیمتر( وجـود دارد.

۳.۶.۲ .)Corner bead( محافظ گوشه )سازه )یا نوار
سـازه )یـا نـوار( محافظ گوشـه، در کنج هـاي خارجـي دیوارهـا و محل هایي 
کـه در معـرض ضربـه هسـتند، اسـتفاده مي شـود. کرنربیـد عالوه بـر ضربه 
گیـري، لبه هایـي گونیـا و یکنواخـت ایجـاد مي کنـد. کرنربیـد در دو نـوع 

فلـزي و کاغـذي عرضـه مي شـود.

نوار فوم. ۴.۶.۲
 ایـن نـوار بیـن سـطح اتصال دیـوار با عناصـر پیرامونـی قرار گرفتـه و هدف 
اسـتفاده از آن، بهبـود عملکـرد صوتـی سـاختار می باشـد. این نـوار می تواند 
بـه صـورت یـک تکه باشـد و کل جـان رانر را پوشـش دهد یا بـه صورت دو 

ردیـف نـوار عایـق بـه عرض 1۵ میلـی متر، زیـر رانر قـرار گیرد.
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مصالح تکمیلی. 7.۲

چسب کاشی کناف. ۱.7.۲
 بـرای اجـرای کاشـی و سـنگ بر روی دیوارهای خشـک، از چسـب کاشـی 
کنـاف اسـتفاده می شـود. چسـب های کاشـی کنـاف در رده هـای مقاومتـی 
مختلفـی تولید شـده و نوع چسـب کاشـی بر اسـاس کاربرد، جنـس، وزن و 

ابعـاد قطعـات مـورد اسـتفاده انتخاب می شـود. 

۲.7.۲ . )Tiefengrund( پرایمر زیر رنگ کناف
بـرای آمـاده سـازی صفحات جهـت پذیرش پوشـش های نهایـی )نظیر رنگ 
روغنـی، کاغـذ دیـواری، سـنگ و یا کاشـی( در فضاهـای خشـک، از پرایمر 

تیفن گرونـد کناف اسـتفاده می شـود. 

بتونه درزگیر کناف. ۳.7.۲
بتونـه درزگیـر کنـاف بـراي درزگیـري صفحـات روکـش دار گچـي بـه کار 
مـي رود. ایـن بتونـه همـراه بـا نـوار درزگیـر اجـرا شـده و بدیـن ترتیـب 
سـاختاري مسـلح و مسـتحکم تشـکیل مي شـود. ایـن مـالت بـه صـورت 
الیـه اي نـازک با ضخامـت 1 تا 2 میلیمتر اجـرا مي گردد. در صـورت اجراي 
بتونـه به شـکل چنـد مرحلـه اي، مي توان تـا ضخامت حداکثـر 10 میلیمتر 

از ایـن محصـول اسـتفاده نمود.

ماستیک کناف. ۴.7.۲
ماسـتیک کنـاف جهـت دسـتیابي بـه سـطحي صـاف و یکدسـت، بـر روي 
سـطوح ایجـاد شـده با پنل هـاي گچي اجرا مي شـود. سـطح به دسـت آمده 
بـا ایـن محصول، زیرسـازي بسـیار مناسـبي براي پوشـش نهایـي کار ایجاد 

می نمایـد.

چسب پرلفیکس کناف. ۵.7.۲
بـراي نصـب صفحـات گچي و صفحات مرکب بر روي سـطوح سـاخته شـده 
بـا مصالـح بنایـي، از چسـب پرلفیکس کنـاف اسـتفاده مي شـود. پرلفیکس، 

از گـچ و مـواد افزودني ویژه سـاخته مي شـود.

عایق رطوبتی کناف )عایق آبی(. ۶.7.۲
 ایـن نـوع عایـق، جایگزیـن عایق هـای رطوبتـی سـنتی ماننـد قیـر و گونی 
یـا ایـزوگام می باشـد. مزیـت اسـتفاده از عایـق رطوبتـی کنـاف، ضخامـت 
کـم غشـاء حاصـل از آن اسـت کـه امـکان اجـرای دیوارهـای تـک الیـه را 
در سـلول های تـر فراهـم می سـازد )در صـورت اسـتفاده از قیـر و گونـی 
یـا ایـزوگام، بـه دلیـل ضخامـت زیـاد الیـه عایـق، بایـد از سـاختار دو الیـه 
اسـتفاده نمـود(. از دیگـر مزایـای مهـم ایـن محصـول، امکان اجرای کاشـی 

)بـه وسـیله چسـب کاشـی( بـر روی آن اسـت.
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وسایل و ابزار . 8.۲

همـزن: قطعـه اتصـال بـه دریـل جهـت تهیـه خمیرهـای 
گچـــی یکــدست )پرلفیکــس، ماســتیک( 

پـخ زن: جهـت اجـرای پـخ 22/۵o و 4۵o در لبه هـای بـرش 
خـورده پنـل بـرای بتونـه کاری صحیح

دسـتگیره حمـل پنـل: ابــزاری کامـال ســاده برای حمــل 
راحـت تــر پنل هـا توسـط نفـر

جـک نگهدارنـده پنـل: جهـت قـرار دادن موقـت پنـل روی 
زیرسـازی دیـوار و انجـام عملیـات پیـچ  زنـی

حمل کننده پنل

غلتک سوزنیریسمان رنگی پیچ زن

سـازه  نصـب  جهـت  السـتیکی:  چکـش  بـا  کرنربیدکـوب 
کرنربیـد فلـزی )31×31 میلیمتـر( در گوشـه های خارجـی 

انبر پانچ بولت کش
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دستگاه برش طولی: جهــت برش پنــل به صــورت نــواری و سـری کــاری بــا سـرعــت 
اجــرای بــاال )بـرای برش هایـی بـا حداکثـر عـرض 60 سـانتیمتر(

رنده: جهـت صاف کردن لبـه های برش خـورده پنل 

دستگاه برش قرقره ای: جهــت برش پنــل به صــورت نــواری و سـری کــاری بــا سـرعـت 
اجــرای بــاال )بـرای برش هایـی با حداکثـر عرض 12 سـانتیمتر(

تیـغ بـرش )کاتـر(: ابـزار برش پنـل )با بدنـه فلـزی مقاوم و 
تیــغه کـوتـاه غیـر قابـل انـعـطاف(

اره چاقوییاره: از این وسیله برای برش پنل استفاده می شود

سوهان گرد قیچی

کاتر پرگاری: جهت برش پنل به صورت دایره متر: جهت اندازه گیری و برش اجزاگرد بر
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لیسه استیل: جهـت بتـونه کاری سطـوح پنـل

در  درزگیـری  و  نـوار  نصـب  بـرای  داخلـی:  زاویـه  کاردک 
داخلـــی کنج هـای 

درزگیـری  و  بتونـه کاری  جهـت  پیچ گوشـتی دار:  کاردک 
سـطوح پــنل )وجــود پیچ گـوشتــی انتهایی جهت تنظیم 

پیچ هـا هنـگام بتونـه کاری بسـیار مفیـد می باشـد( 

کاردک زاویـه خارجـی: بـرای نصـب نـوار و درزگیـری در 
خارجـی کنج هـای 

مالت هـای  برداشـتن  بـرای  کارآمـد  وسـیله ای  کمچـه: 
مربـوط محـل  در  نصـب  و  ظـرف  از  مختلـف 

ماله استیل: جهــت پـرداخــت سطــوح بـا قــابلیت نصـب 
شـانه های مختلف برای کاشیکـــاری، اجرای سـاتن سمنت 
)مالـه آکواپانـل مـدل دندانه دار( بـا قابلیت تعییـن ضخامت 

ت مال

ساب دسته دار

سـاب مالـه ای: جهـت از بیـن بـردن پرز هـای اضافـه لبـه 
پنـل کـه در مقطـع بـرش بـه وجود آمـده، همچنیـن جهت 

سـمباده زدن ســطوح درزگــیری شده

ظـرف آماده سـازی بتونـه: جهت تهیـه بتونه بـا قابلیت تمیز 
شـدن آسـان پس از انجام کار





دیوارهای پوششی کناف. ۳
W611.ir  دیوار پوششي ویژه نازک کاری	�

W631.ir  دیوار پوششي ویژه بهسازی حرارتی	�

W624.ir  دیوار پوششي ویژه بهسازی حرارتی و صوتی	�

W623.ir  دیوار پوششي با سازه متصل به دیوار زمینه	�

W625.ir  دیوار پوششي مستقل تک الیه )بدون کد حریق(	�

W623.ir  دیوار پوششي مستقل دو الیه )بدون کد حریق(	�

W628a.ir دیوار پوششي مستقل بدون استاد )دارای کد حریق(	�

W628b.ir دیوار پوششي مستقل دو الیه )دارای کد حریق(	�

W629.ir  دیوار پوششي مستقل با استادهای دوتایي )دارای کد حریق(	�

W630.ir  دیوار پوششي مستقل با استادهای افقی )دارای کد حریق(	�
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دیوارهای پوششی بدون سازه . ۱.۳

 W611.ir دیوار پوششي ویژه نازک کاری. ۱.۱.۳
ــه  ــا بتون ــن ســاختار، صفحــات گچــي توســط چســب پرلفیکــس )ی در ای
درزگیــر کنــاف( مســتقیما بــر روي ســطوح بنایــي متصــل مي شــوند. بــراي 
 W611.ir ــوع ــي، پوشــش کاري ن ــازک کاري ســریع و ارزان ســطوح بنای ن

گزینــه مناســبي اســت.

 W631.ir دیوار پوششي ویژه بهسازی حرارتی. ۳.۱.۳
ــس  ــب پرلفیک ــط چس ــوع PS توس ــب ن ــات مرک ــاختار، صفح ــن س در ای
ــل  ــي متص ــطوح بنای ــر روي س ــتقیما ب ــاف( مس ــر کن ــه درزگی ــا بتون )ی
مي شــوند. بــا اســتفاده از ســاختار W631.ir، ضمــن نــازک کاري، خــواص 
حرارتــي دیــوار بنایــی موجــود نیــز بــه نحــو چشــم گیــري ارتقــاء مي یابــد.

 W624.ir دیوار پوششي ویژه بهسازی حرارتی و صوتی. ۲.۱.۳
ــوع MW توســط چســب پرلفیکــس  در ایــن ســاختار، صفحــات مرکــب ن
ــل  ــي متص ــطوح بنای ــر روي س ــتقیما ب ــاف( مس ــر کن ــه درزگی ــا بتون )ی
ــق کاري  ــازک کاري و عای ــا اســتفاده از ســاختار W624.ir، ن مي شــوند. ب

ــرد. ــورت مي گی ــان ص ــور همزم ــه ط ــي ب ــوار بنای ــي دی ــي و صوت حرارت
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اتصال پوشش کاری به سقف اصلیاتصال سقف کاذب به پوشش کاری

ــده نوارچســب جداکننـ
ــایی هموار ــوار بنــ دی
ــیر ــه درزگـ بتونــ

ــده نوارچســب جداکننـ
ــیر ــه درزگـ بتونــ

PS پنـــل مرکــب

ــرایمر پـ

اتصال پوشش کاری به دیوار زمینهاتصال پوشش کاری به دیوار زمینه

ــایی ناهموار        ــوار بنــ دی

ــرایمر پـ

ــرلفیکس پــــ

پنـــل

ــرلفیکس  پــــ

PS پنـــل مرکــب

اتصال پوشش کاری به کفاتصال پوشش کاری به کف

زیــاد ــا ناهمواري          ــایی ب ــوار بنــ دی

ــرلفیکس  پــــ

PS پنـــل مرکــب

ــیر ــه درزگـ بتونــ

جزئیات اجرایی W611.ir دیوار پوششي ویژه نازک کاری
جزئیات اجرایی دیوارهای پوششی بدون سازه. ۲.۳

جزئیات اجرایی W631.ir دیوار پوششي ویژه بهسازی حرارتی
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جزئیات اجرایی W624.ir دیوار پوششي ویژه بهسازی حرارتی و صوتی

اتصال نازک کاری سقف به پوشش کاری

ــیر ــه درزگـ بتونــ
ــده نوارچســب جداکننـ

MW پنـــل مرکــب

ــیر ــه درزگـ بتونــ

اتصال پوشش کاری به دیوار زمینه

ــرلفیکس  پــــ

MW پنـــل مرکــب

ــدنی در محل  الیـــاف پشـــم مع
ــه اي  ــط الی ــال توسـ اتصـ
ــیر یــا  ــه درزگـ از بتونــ ازك      ن
ــت شــود  ــرلفیکس تقویــ پــــ

اتصال پوشش کاری به کف

ــرایمر پـ

ــا  نــوار پنـــل ب
ــتر  میلیمـــ عرض 001    



روش اجرای دیوارهاي پوششي بدون سازه
دیوارهای پوششی کناف

21

روش اجرای دیوارهاي پوششي بدون سازه. ۳.۳

بررسي و آماده سازي دیوار زمینه. ۱.۳.۳
قبــل از نصــب صفحــات، بایــد دیــوار زمینــه مــورد بررســي قــرار گرفتــه و 

در صــورت نیــاز آمــاده ســازي شــود:
دیــوار زمینــه بایــد حتــي االمــکان شــاقول و داراي ســطحي مســتوي 	�

و صــاف باشــد.
دیــوار زمینــه بایــد خشــک و فاقــد رطوبــت باشــد و در معــرض رطوبــت 	�

نیــز قــرار نگیــرد.
ــدار 	� ــت و ناپایـ ــات سسـ ــد قطعـ ــد فاقـ ــه بایـ ــوار زمینـ ــطح دیـ سـ

ــه  ــار الیـ ــل بـ ــت تحمـ ــي جهـ ــجام کافـ ــتحکام و انسـ و داراي اسـ
ــد. ــي باشـ پوششـ

ـــم هایي 	� ـــرو ارگانیس ـــي، میک ـــاري از چرب ـــد ع ـــه بای ـــوار زمین ـــطح دی س
ـــري  ـــی دیگ ـــه آلودگ ـــر گون ـــار و ه ـــرد و غب ـــک، گ ـــارچ و کپ ـــر ق نظی

ـــد. باش
ــر و از 	� ــطحي زبـ ــد داراي سـ ــه بایـ ــوار زمینـ ــي، دیـ ــور کلـ ــه طـ بـ

نظـــر میـــزان جـــذب رطوبـــت متعـــادل باشـــد. در مـــواردي کـــه 
جـــذب رطوبـــت دیـــوار زمینـــه بـــاال اســـت )نظیـــر ســـطوح بنایـــي 
متخلخـــل(، بایـــد ســـطح مـــورد نظـــر بـــا پرایمـــر گروندیرمیتـــل 
ـــده  ـــانده ش ـــه 3( پوش ـــبت 1 ب ـــه نس ـــا آب ب ـــده ب ـــق ش ـــاف )رقی کن
ـــري  ـــوختن آن جلوگی ـــس و س ـــر پرلفیک ـــت خمی ـــذب رطوب ـــا از ج ت
ـــت  ـــم اس ـــه ک ـــوار زمین ـــت دی ـــذب رطوب ـــه ج ـــواردي ک ـــود. در م ش
ـــر  ـــا پرایم ـــر ب ـــورد نظ ـــد ســـطح م ـــي(، بای ـــي صیقل ـــر ســـطوح بتن )نظی
ــان  ــال مناســـب میـ ــا اتصـ ــانده شـــده تـ ــاف پوشـ بتوکنتاکـــت کنـ

چســـب پرلفیکـــس و آن تامیـــن شـــود.

نکات
فنی

آب مورد استفاده براي تهیه چسب پرلفیکس باید کامال تمیز 	�
و از عاري از هر گونه مواد اضافي و آلوده باشد. بنابراین توصیه 

مي شود از آب آشامیدني براي این منظور استفاده شود.
بندي 	� بسته  )در  پرلفیکس  چسب  پودر  مصرف  زمان 

استاندارد و در شرایط انبارش متعارف(، 6 ماه پس از تاریخ 
تولید مي باشد. بدیهي است که پس از باز شدن پاکت، پودر 

چسب پرلفیکس را باید ظرف مدت کوتاهي مصرف نمود.
زمان گیرش اولیه خمیر چسب پرلفیکس به طور متوسط 	�

30 دقیقه مي باشد. زمان مذکور در شرایط آزمایشگاهي به 
دست آمده و بدیهي است با توجه به شرایط محیطي متغیر 
خواهد بود؛ بدین معني که هر چه درجه حرارت محیط 
باالتر و درصد رطوبت نسبي هوا پایین تر باشد )شرایط آب 

و هوایي گرم و خشک(، زمان مذکور کاهش خواهد یافت.
سانتیگراد 	� درجه   40 تا   ۵ دماي  در  پرلفیکس  چسب 

قابل اجرا مي باشد. استفاده از این محصول در دماهاي 
پایین تر )به دلیل احتمال یخ زدگي مالت( و در دماهاي 
باالتر )به دلیل احتمال خشک شدن مالت، قبل از انجام 

واکنش های شیمیایی( مجاز نیست.

چسب پرلفیکس نباید با سایر موادي که باعث ایجاد تغییرات در خواص 	�
شیمیایي و یا مشخصات فیزیکي این محصول مي گردد، ترکیب نمود.

داده 	� انجام  را  خود  اولیه  گیرش  پرلفیکس  چسب  خمیر  که  هنگامي 
)سفت شده(، نمي توان با اضافه نمودن آب و هم زدن مجدد، آن را براي 

استفاده مجدد آماده نمود )چنین مالتي غیر قابل استفاده مي باشد(.
میـزان مصرف چسـب پرلفیکس، بسـتگي به مورد اسـتفاده و شـرایط 	�

دیـوار زمینـه دارد. بـراي پوشـش کاري یـک مترمربـع دیـوار، به طور 
تقریبـي ۵ کیلوگـرم پودر چسـب پرلفیکس الزم خواهد بـود. بنابراین 
بـه طـور متوسـط، هـر کیسـه 20 کیلوگرمـي ایـن محصـول بـراي 

پوشـش کاري 4 الـی ۵ مترمربـع دیـوار الزم می باشـد.
هنـگام کار بـا چسـب پرلفیکـس، مالت هـاي اضافـه باقي مانـده روي 	�

ابـزار )نظیـر مالـه( را نباید به مـالت درون ظرف برگردانـد؛ زیرا باعث 
کوتـاه شـدن زمـان گیرش چسـب پرلفیکـس درون ظرف خواهد شـد.

ظروف آماده سازي مالت و ابزار کار مي بایست بالفاصله پس از اتمام 	�
کار با آب تمیز شسته شوند؛ در غیر این صورت مالت خشک شده و 

تمیزکاري دشوار خواهد شد.
گچ 	� یا  و  درزگیر  بتونه  عنوان  به  نمي توان  را  کناف  پرلفیکس  چسب 

پوششی در ساختارهاي خشک استفاده نمود.

تهیه چسب پرلفیکس. ۲.۳.۳
بــرای تهیــه چســب پرلفیکــس، بــه ازای هــر 10 کیلوگــرم پــودر، بــه طــور 

تقریبــی ۵ الــی ۵/۵ لیتــر آب مــورد نیــاز می باشــد.
ــه 	� ــودر چســب پرلفیکــس ب ــه و پ ــرف مناســبي ریخت آب را داخــل ظ

ــود. ــه مي ش ــه آن اضاف ــي ب آرام
ــس 	� ــب پرلفیک ــودر چس ــا پ ــرده ت ــر ک ــه صب ــا 3 دقیق ــدت 2 ت ــه م ب

ــد. ــري در آی ــت خمی ــه حال ــوده و ب ــي آب روي ســطح را جــذب نم تمام
با استفاده از همزن الکتریکي )با دور پایین(، چسب پرلفیکس را به مدت 	�

2 تا 3 دقیقه مخلوط کرده تا خمیري یکدست حاصل شود.
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نصب صفحات. ۳.۳.۳
بســته بــه شــرایط دیــوار زمینــه، روش هــاي مختلفــي جهــت اجــراي الیــه 

پوششــي وجــود دارد:

الیه نازک بتونه درزگیر
ــاي  ــد دیواره ــد )مانن ــاف باش ــراز و ص ــه ت ــوار زمین ــه دی ــي ک در صورت
بتنــي صــاف(، بــا اســتفاده از مالــه شــانه اي، بتونــه درزگیــر کنــاف )بتونــه 
درزگیــر(* بــه صــورت نــواري بــر پشــت پنــل )یــا بــر روي دیــوار زمینــه( 
اجــرا و صفحــات بدیــن وســیله بــر روي ســطح زیــر کار نصــب مي شــوند.

ــا 	� ــا پوشــش شــده ب در صــورت اســتفاده از صفحــات گچــي )ســاده ی
ــه  ــه بتون ــف الی ــه ردی ــر، س ــت 12/۵ میلیمت ــه ضخام ــق( ب ــه عای الی
ــر  ــالوه ب ــن، ع ــود. بنابرای ــد ب ــل الزم خواه ــر پن ــه ازاي ه ــر ب درزگی
ــل  ــر در وســط پن ــه درزگی ــه بتون ــف الی ــک ردی ــل، ی ــیه هاي پن حاش

ــود. ــرا مي ش ــز اج نی
ــا 	� ــا پوشــش شــده ب در صــورت اســتفاده از صفحــات گچــي )ســاده ی

ــه  ــه بتون ــف الی ــار ردی ــر، چه ــت 9/۵ میلیمت ــه ضخام ــق( ب ــه عای الی
ــر  ــالوه ب ــن، ع ــود. بنابرای ــد ب ــل الزم خواه ــر پن ــه ازاي ه ــر ب درزگی
حاشــیه هاي پنــل، دو ردیــف الیــه بتونــه درزگیــر در وســط پنــل نیــز 

اجــرا مي شــود.

* براي کسب اطالع از روش تهیه بتونه درزگیر کناف )بتونه درزگیر( به مبحث»دستور العمل 
برش، نصب، درزگیري و آماده سازي صفحات روکش دار گچي« رجوع شود.

ــیر ــه درزگـ نــوار و بتونــ
MW پنـــل مرکــب

ــیر ــه درزگـ بتونــ

چانه هاي پرلفیکس
در صورتــي کــه دیــوار زمینــه داراي ناتــرازي و یــا ناصافــي تــا 20 میلیمتــر 
ــاي  ــاي آجــري و ســفالي(، صفحــات توســط چانه ه ــد دیواره باشــد )مانن
ــوند. خمیــر  ــر کار نصــب مي ش ــس بــر روي ســطح زی ــب پرلفیک چس
ــه قطــر تقریبــي 20 ســانتیمتر  ــه صــورت چانه هــاي مــدور ب پرلفیکــس ب
ــه ابعــاد تقریبــي ۵×2۵ ســانتیمتر  یــا بــه صــورت چانه هــاي مســتطیلي ب
و ضخامــت مناســب، در فواصــل تقریبــي 3۵ ســانتیمتر )مرکــز تــا مرکــز( 
بــر روي دیــوار زمینــه )یــا بــر پشــت پنــل( قــرار مي گیرنــد. توجــه شــود 
کــه فاصلــه چانه هــا در لبــه صفحــات بــه 2۵ ســانتیمتر کاهــش مي یابــد.

ــا 	� ــا پوشــش شــده ب در صــورت اســتفاده از صفحــات گچــي )ســاده ی
الیــه عایــق( بــه ضخامــت 12/۵ میلیمتــر، ســه ردیــف چانــه پرلفیکــس 
بــه ازاي هــر پنــل الزم خواهــد بــود. بنابرایــن، عــالوه بــر حاشــیه هاي 
پنــل، یــک ردیــف چانــه پرلفیکــس در وســط پنــل نیــز اجــرا مي شــود.

ــا 	� ــا پوشــش شــده ب در صــورت اســتفاده از صفحــات گچــي )ســاده ی
الیــه عایــق( بــه ضخامــت 9/۵ میلیمتــر، چهــار ردیــف چانــه پرلفیکــس 
بــه ازاي هــر پنــل الزم خواهــد بــود. بنابرایــن، عــالوه بــر حاشــیه هاي 
ــه پرلفیکــس در وســط پنــل نیــز اجــرا مي شــود. پنــل، دو ردیــف چان

 PS  

الیه نازک بتونه درزگیر

چانه هاي پرلفیکس
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زیرسازي از نوار پنل
ــش از 20  ــي بی ــا ناصاف ــرازي و ی ــه داراي نات ــوار زمین ــه دی ــي ک در صورت
میلیمتــر باشــد )ماننــد دیوارهــاي ســنگي(، ابتــدا بــا اســتفاده از برش هــاي 
ــور،  ــن منظ ــراي ای ــود. ب ــام مي ش ــازي انج ــي، زیرس ــل گچ ــواري از پن ن
ــه  ــي تهی ــل گچ ــانتیمتر از پن ــرض 10 س ــه ع ــواري ب ــاي ن ــدا برش ه ابت
مي شــود. ســپس بــا اســتفاده از چانه هــاي چســب پرلفیکــس )در فواصــل 
ــرا  ــه اج ــوار زمین ــر روي دی ــور ب ــاي مذک ــانتیمتر(، نواره ــي 3۵ س تقریب
ــر  ــه درزگیــر ب ــازک بتون ــه وســیله الیــه ن مي شــوند. در انتهــا، صفحــات ب
ــی  ــای طول ــه لبه ه ــن زیرســازي نصــب مي شــوند )توجــه شــود ک روي ای

ــد(. ــرار می گیرن ــا ق ــز نواره ــر روی مرک صفحــات ب

ــا 	� ــا پوشــش شــده ب در صــورت اســتفاده از صفحــات گچــي )ســاده ی
ــیه هاي  ــر حاش ــالوه ب ــر، ع ــت 12/۵ میلیمت ــه ضخام ــق( ب ــه عای الی
ــود. ــرا مي ش ــز اج ــه نی ــط صفح ــل در وس ــوار پن ــف ن ــک ردی ــه، ی صفح

ــا 	� ــا پوشــش شــده ب در صــورت اســتفاده از صفحــات گچــي )ســاده ی
الیــه عایــق( بــه ضخامــت 9/۵ میلیمتــر، عــالوه بــر حاشــیه هاي 
ــود. ــرا مي ش ــز اج ــه نی ــط صفح ــل در وس ــوار پن ــف ن ــه، دو ردی صفح
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نکات
فنی

محـل 	� راهنمـاي  خطـوط  صفحـات،  نصـب  از  پیـش 
اسـتقرار الیه هاي پوششـي باید در کف و سـقف ترسـیم 
شـوند. همچنیـن محـل اجـراي چانه هـاي پرلفیکس یا 
خطـوط راهنمـا جهـت اجـراي الیـه بتونـه درزگیـر نیز 

باید ترسـیم شـوند. 
براي ایجاد استحکام در لبه هاي پیراموني دیوار، بازشوها 	�

)نظیر در و پنجره( و منفذهاي تاسیساتي )نظیر کلید و 
پریز و خروجي هاي آب و فاضالب( باید یک نوار پیوسته از 
خمیر پرلفیکس )یا بتونه درزگیر در روش الیه نازک( اجرا 
شود. عدم رعایت جزئیات اخیر، عالوه بر تضعیف لبه هاي 
آزاد پنل، موجب حرکت جریان هوا در فضاي بین صفحه و 
دیوار و در نتیجه کاهش عملکرد صوتي و حرارتي ساختار 
نفوذ هوا  و  مي شود. همچنین در مناطق مرطوب، عبور 
در فضاي پشت الیه پوششي موجب تجمع رطوبت و در 

نتیجه ایجاد نقصان در عملکرد ساختار مي شود.
در صـورت اسـتفاده از صفحات مرکـب MW، ابتدا باید 	�

در حاشـیه و وسـط پنـل یک الیـه نـازک پرلفیکس )یا 
بتونـه درزگیـر( بـر روي الیـه پشـم معدنـي اجرا شـود. 
بـراي ایـن منظور، خمیـر پرلفیکـس )یا بتونـه درزگیر( 
بایـد بـا فشـار اجرا شـده تا در الیـاف پشـم معدني نفود 
کنـد. ایـن عملیات بـراي ایجاد اسـتحکام در الیه پشـم 

معدنـي صـورت مي گیرد.

بـراي نصـب صفحـات مي تـوان با اسـتفاده از جـک، پنل هـا را بر روي 	�
دیـوار زمینه مسـتقر نمود و سـپس با قـرار دادن قطعـات دورریز پنل 

)بـه عنـوان لقمـه( بین صفحـات و کف، جـک را آزاد نمود.
پـس از اسـتقرار صفحـات، با اسـتفاده از شمشـه و چکش السـتیکي، 	�

پنل هـا بـر روي دیـوار زمینـه فشـرده و در جاي خود محکـم و تنظیم 
مي شـوند. صفحـات بایـد در کنـار یکدیگـر بـه صـورت شـاقول، هـم 
بـاد و مطابـق خطـوط راهنمـا در یـک راسـتا قـرار گیرنـد. صفحات با 
اسـتفاده از جـک و قطعـات دورریـز پنـل، در جاي خود تثبیت شـده 

تـا چسـب پرلفیکـس )یـا بتونه درزگیـر( گیـرش نماید.
پـس از فشـردن صفحـات بـر روي دیـوار زمینـه، ضخامـت چانه هـاي 	�

پرلفیکـس بایـد حداقـل ۵ میلیمتر باشـد.
فاصلـه زمانـي تهیـه خمیـر پرلفیکـس تـا نصـب صفحـات نبایـد زیاد 	�

باشـد. بـراي ایـن منظـور، زمـان گیـرش اولیه چسـب پرفیکـس باید 
در نظـر گرفتـه شـود. بـه طـور معمـول، نصـب صفحـات حداکثـر تـا 
20 دقیقـه پـس از تهیـه خمیـر پرفیکس بایـد کامل شـود. همچنین 
توصیـه مي شـود کـه خمیـر پرلفیکـس بـه صـورت مرحلـه اي و هـر 

مرتبـه بـه انـدازه پوشـش کاري  یـک پنـل تهیه شـود.
در صورت استفاده از صفحات مرکب PS، توصیه مي شود که پس از 	�

نصب صفحات، هر صفحه با حداقل دو عامل اتصال مناسب به دیوار 
زمینه متصل شده تا در زمان وقوع حریق، الیه پوششي ایستایي خود 
دیوار  و  پنل  بین  خمیر  از  باید  مذکور  اتصال  عوامل  نماید.  را حفظ 

زمینه عبور کرده و حداقل 40 میلیمتر در دیوار زمینه نفوذ کنند.
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اجـرای دیـوار پوششـی W631.ir بـا چانه هـای پرلفیکـس و الیه 
نـازک بتونـه درزگیر

PS اجرای چانه های پرلفیکس بر پشت پنل مرکب

1

بررسـی تـراز و تنظیـم بـودن پنـل نصـب شـده با اسـتفاده 
از شمشـه و تـراز

4

نصب و تنظیم پنل، با پنل نصب شده مجاور

7

پنل به سادگی توسط دو نفر قابل بلند کردن است

2

اجـرای الیـه بتونـه درزگیـر )بـه صورت شـانه ای( بر پشـت 
PS پنـل مرکب 

۵

اجرای عوامل اتصال کمکی برای جلوگیری از ناپایداری 
الیه پوششی در زمان وقوع حریق

8

استقرار پنل بر روی دیوار زمینه

3

استقرار پنل بر روی دیوار زمینه

6

پوشش کاری تکمیل شده

9
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2۵

اجرای دیوار پوششی W624.ir با چانه های پرلفیکس

شمشـه گذاری بـر روی دیـوار زمینه، جهت تعییـن ناترازی 
آن و عالمـت گـذاری روی کف

1

عالمت گذاری مسیر الیه پوششی بر روی سقف
)با استفاده از ریسمان رنگی(

4

شمشـه گذاری بـر روی دیـوار زمینه، جهت تعییـن ناترازی 
آن و عالمـت گذاری روی سـقف 

2

عالمت گذاری مسیر الیه پوششی بر روی کف
)با استفاده از ریسمان رنگی( 

۵

شمشـه گـذاری بـه صـورت مایـل بـر روی دیـوار زمینـه، 
ناهمـواری در طـول دیـوار جهـت بررسـی 

3

اجرای الیه نواری پرلفیکس بر روی الیه پشم معدنی
)MW پشت صفحه مرکب(

6

مشـخص کردن محـل اجرای چانـه های پرلفیکـس بر روی 
دیـوار زمینه

7

حاشـیه  در  پیوسـته  نـوار  صـورت  بـه  پرلفیکـس  اجـرای 
زمینـه دیـوار  پیرامونـی 

8

اجرای چانه های پرلفیکس بر روی دیوار زمینه
)در فواصل مرکز به مرکز حداکثر 3۵ س.م(

9
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پنل به سادگی توسط دو نفر قابل بلند کردن است

10

تنظیم نهایی پنل نصب شده با شمشه و چکش الستیکی

13

نصب و تنظیم پنل، با پنل نصب شده مجاور

16

استقرار پنل بر روی دیوار زمینه

11

ضخامـت چانـه پرلفیکـس پـس از نصب و فشـردن پنل باید 
حداقل ۵ میلیمتر باشـد

14

تنظیم نهایی پنل نصب شده با شمشه و چکش الستیکی

17

بررسـی تـراز و تنظیـم بـودن پنـل نصـب شـده با اسـتفاده 
از شمشـه و تـراز

12

پنل هـا بـر روی محور مرکـزی ردیف های پرلفیکس مسـتقر 
ند می شو

1۵

پوشش کاری تکمیل شده

18
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27

مشـخص کـردن محـل نصـب کـرم پاییـن بـا اسـتفاده از 
شمشـه و تـراز

4

نصب کرم پایین

۵

چانه های پرلفیکس در فواصل حداکثر 3۵ سانتیمتر
)مرکز به مرکز( بر پشت کرم ها قرار می گیرند

6

اجرای دیوار پوششی W611.ir با زیرسازی از نوار پنل

اندازه گیری میزان ناهمواری دیوار 

1

استقرار کرم باال

2

نصب و تنطیم کرم باال با شمشه و چکش الستیکی

3

نصب کرم ها به فاصله حداکثر 60 سانتیمتر از یکدیگر
)مرکز به مرکز( 

7

بررسـی تـراز و تنظیـم بـودن کـرم نصـب شـده با اسـتفاده 
از شمشـه و تـراز

8

تنظیم نهایی کرم نصب شده با شمشه و چکش الستیکی

9
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کرم بندی تکمیل شده

10

الیـه نـواری بتونـه درزگیـر را می تـوان بر پشـت پنل ها اجرا 
د نمو

13

نصب و تنظیم پنل، با پنل نصب شده مجاور

16

اجـرای الیـه بتونـه درزگیـر بـر روی کـرم ها بـا اسـتفاده از 
دار دندانه  مالـه 

11

 پنل به سادگی توسط دو نفر قابل بلند کردن است

14

تنظیم نهایی پنل نصب شده با شمشه و چکش الستیکی

17

 نصب پنل با استفاده از جک نگهدارنده

12

پنل ها بر روی محور مرکزی کرم ها مستقر می شوند

1۵

پوشش کاری تکمیل شده

18
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اجراي بازشوها. ۴.۳.۳
یــک نــوار پیوســته از خمیــر پرلفیکــس در لبه هــاي پیرامونــي بازشــوها 	�

)نظیــر در و پنجــره( بایــد اجــرا شــود.
ــت 	� ــه در ضخام ــو )ک ــي درون بازش ــطح محیط ــش کاري س ــراي پوش ب

ــر تمــام  ــرار دارد(، توصیــه مي شــود کــه خمیــر پرلفیکــس ب جــداره ق
ســطح اجــرا شــود.

ــرق 	� ــوی ب ــش نشــاني و تابل ــه آت ــه جعب چهارچــوب در و پنجــره و بدن
ــوند. ــل می ش ــه متص ــوار زمین ــه دی ــوکار، ب ت

پنـــل

ــرلفیکس پــــ

محــافظ گوشـــه
یــا نــوار)       ) سازه

پنـــل

ــرلفیکس پــــ

ــایی ــوار بنــ دی

درزبنـــد خمیر     
پنـــل
ــیر ــه درزگـ بتونــ

محــافظ گوشـــه سازه (یا نوار)

W611.ir اجرای بازشوی پنجره در ساختار

اجرای چانه های پرلفیکس بر پشت پنل

1

استقرار پنل بر روی دیوار زمینه

2

نصب و تنظیم پنل بر روی دیوار زمینه

3

پوشش کاری دور پنجره و جزئیات نصب سنگ کف پنجرهپوشش کاری دور پنجره
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برش پنل با استفاده از اره

4

استقرار پنل بر روی دیوار زمینه

7

در محـل بازشـوی پنجـره، برش پنل به صورت  »C« شـکل 
صـورت می گیرد

۵

نصب و تنظیم پنل بر روی دیوار زمینه

8

بـه نحـوه اجـرای پرلفیکـس در محل بازشـوی پنجـره توجه 
د شو

6

برش پنل به صورت  »C« شکل )با استفاده از اره(

9

پوشش کاری تکمیل شده در ناحیه بیرونی بازشوی پنجره

10

استقرار پنل نواری در ناحیه داخلی دور بازشوی پنجره

13

اجرای پرلفیکس بین پنل و دیوار بنایی
)دور تا دور بازشوی پنجره(

11

نصب و تنظیم پنل نواری

14

اجرای پرلفیکس بر پشت پنل نواری
)برای پوشش کاری ناحیه داخلی دور بازشوی پنجره(

12

استقرار پنل نواری در ناحیه داخلی دور بازشوی پنجره

1۵
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نصب و تنظیم پنل نواری

16

اجرای پرایمر بر روی سطح پنل

17

اجرای چسب کاشی بر روی سطح پرایمر خورده

18

استقرار سنگ کف پنجره

19

نصب و تنظیم سنگ کف پنجره

20

بازشوی پنجره تکمیل شده

21

نصب تاسیسات الکتریکي و مکانیکي. ۵.۳.۳
یــک نــوار پیوســته از خمیــر پرلفیکــس در لبه هــاي پیرامونــي منفذهــاي 	�

تاسیســاتي )نظیــر کلیــد و پریــز و خروجي هــاي آب و فاضــالب( بایــد اجــرا 
شــود.

شریان هاي الکتریکي و مکانیکي باید قبل از نصب صفحات، بر روي دیوار 	�
زمینه نصب و داراي استحکام کافي باشند. در صورت وجود فاصله آزاد 
کافي میان الیه پوششي و دیوار زمینه، شریان هاي تاسیساتي از این فضا 
عبور مي کنند. زماني که فاصله بیشتري جهت عبور تاسیسات مورد نیاز 

باشد، باید شیار زني بر روي دیوار زمینه انجام پذیرد.
بــرق ویــژه 	� از قوطي هــاي   ،W624.ir و W631.ir در ســاختارهاي

ســاختار خشــک )متصــل شــونده بــه پنــل( اســتفاده مي شــود. در ســاختار 
ــه ارجــح اســت. ــوار زمین ــر روي دی ــرق ب ــاي ب W611.ir، نصــب قوطي ه

اجراي درز انقطاع. ۶.۳.۳
در الیه هــاي پوششــي پیوســته بــا طــول زیــاد، بایــد درز انقطــاع 
ــر  ــر 1۵ مت ــر ه ــل حداکث ــراي فواص ــول، ب ــور معم ــه ط ــود. ب ــاد نم ایج
ــه  ــر گرفت ــاع در نظ ــک درز انقط ــته، ی ــتقیم و پیوس ــش هاي مس در پوش
ــرک در محــل اتصــال  ــي و ایجــاد ت مي شــود. همچنیــن، احتمــال جابجای
ــا عناصــر غیــر هــم جنــس )نظیــر ســتون هاي بتنــي(  دیوارهــاي بنایــي ب
وجــود دارد؛ لــذا ایجــاد درز انقطــاع از طریــق بــه کارگیــری تــرن فیکــس 

ــود*. ــه مي ش ــز توصی ــي نی ــن نقاط در چنی
* براي کسب اطالعات بیشتر، به مبحث»دیوارهاي جداکننده کناف« رجوع شود.

درزگیري و آماده سازي**. 7.۳.۳

ضوابط بارگذاري. ۴.۳
هر  در  و  مستقیما  مي توان  را  عکس(  قاب  و  ساعت  )نظیر  سبک  بارهاي 
نقطه اي بر روي صفحات نصب نمود. بارهاي سنگین )نظیر قفسه آشپزخانه 
و جعبه آتش نشاني و تابلوی برق روکار( باید توسط عوامل اتصال مناسب به 
دیوار زمینه متصل شوند. عوامل اتصال مذکور باید از خمیر بین پنل و دیوار 
زمینه عبور کرده و به میزان کافی در دیوار زمینه نفوذ کنند. اجرای بارهای 

گسترده مانند کاشی کاری بر روی دیوار فوق مجار نمی باشد.

ضوابط مرتبط با ساختارهاي داراي کد حریق. ۵.۳
ساختارهاي دیوار پوششي بدون سازه فاقد کد حریق مي باشند.

** جهت درزگیري و آماده سازي صفحات، به مبحث»دستور العمل برش، نصب، درزگیري و 
آماده سازي صفحات روکش دار گچي« رجوع شود.

تذکر
در اجـرای درزهـای انقطاع، عالوه بر ایجـاد درز در الیه های 

پوششـی باید به تفکیـک دیوار زمینه نیز توجه شـود.
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اتصال پوشش کاری به دیوار جداکنندهاتصال سقف کاذب به پوشش کاری

D112

 
       
         
         

W112

ــایی ــوار بنــ دی
ــده نوارچســب جداکننـ

ــیر ــه درزگـ بتونــ
MW پنـــل مرکــب
ــیر ــه درزگـ بتونــ

اتصال پوشش کاری به دیوار جداکنندهاتصال پوشش کاری به سقف کاذب

D112
ــده نوارچســب جداکننـ
ــه بتونــ

پنـــل

ــرلفیکس  پــــ

W111

ــایی ــوار بنــ دی
ــده نوارچســب جداکننـ

ــیر ــه درزگـ بتونــ
PS پنـــل مرکــب
ــیر ــه درزگـ بتونــ

اتصال دیوار جداکننده به پوشش کاری

W111

مهار جمع شــونده
ــایق درزبنـــد یــا نــوار ع خمیر     

ــیر ــه درزگـ نــوار و بتونــ
MW پنـــل مرکــب
ــرلفیکس  پــــ

۶.۳ . W624.ir و W631.ir و W611.ir جزئیات تکمیلی

W624.ir و W631.ir و W611.ir جزئیات تکمیلی
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اتصال گوشه بیرونیاتصال گوشه داخلی

ــایی ــوار بنــ دی
MW پنـــل مرکــب

ــرلفیکس  پــــ
ــیر ــه درزگـ نــوار و بتونــ

PS پنـــل مرکــب

ــیر ــه درزگـ بتونــ

ــرایمر پـ

ــایی ــوار بنــ دی

پوشش کاری دور ستون بتنیاتصال گوشه ۱۳۵ درجه

پنـــل

ــرلفیکس  پــــ
ــیر ــه درزگـ بتونــ

پنـــل شـــیار خورده
ــیر ــه درزگـ نــوار و بتونــ نــوار محــافظ گوشـــه

ــیر ــه درزگـ بتونــ
ــده نوارچســب جداکننـ
ــرلفیکس  پــــ

پنـــل شـــیار خورده

درز انقطاع با سازه ترکیبی آلومینیوم و الستیکدرز انقطاع با اتصال کشویی لغزان

20 نــوار پنـــل
ــرلفیکس  (درصــورت لــزوم)پــــ

محــافظ لبـــه سازه     
75

35
48

درز انبســــاط سازه     
م.م     001 نـوار پـنل با عرض 

اتصــال با پـرلفیکس) )

W624.ir و W631.ir و W611.ir جزئیات تکمیلی
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اطالعات عملکردي ساختارها. 7.۳

عایق صوتی دیوار پوششی W624.ir: بر اساس DIN 4109: ۴-۱جدول 

عایق صوتی جانبی RL,W,Rعایق صوتی RW,Rمشخصات دیوار زمینه

جنس مصالح

دیوار با اندود گچ به ضخامت
 10 میلیمتر و وزن واحد سطح 
حداقل 10 کیلوگرم بر مترمربع
)اجرا شده در یک سمت دیوار(

چگالی
مصالح

)چگالی 
دیوار(

ضخامت
وزن
واحد
سطح

دیوار بنایی

دیوار بنایی به همراه
پنل مرکب*

 )MW+پنل 12/۵ م.م.(

ضخامت الیه عایق
دیوار بنایی

دیوار بنایی به همراه
MW پنل مرکب

30mm۵0mm**منقطع***ممتد

]kg/m3[]mm[]kg/m2[]dB[]dB[]dB[]dB[

آجر دقیق بتن گازی
DIN 4165 مطابق با

اجرا با چسب

۵00
)4۵0(

12۵
17۵
2۵0
300
36۵

۵6
79
113
13۵
164

29
33
38
40
42

46
47
۵0
۵2
۵4

47
48
۵1
۵3
۵۵

36
40
4۵
47
۵0

49
۵2
۵3
۵4
۵6

۵7
60
64
66
68

700
)6۵0(

12۵
17۵
2۵0
300
36۵

81
114
163
19۵
237

33
38
42
44
46

47
۵0
۵4
۵6
۵8

48
۵1
۵۵
۵7
۵9

40
4۵
۵0
۵2
۵۵

۵2
۵4
۵6
۵7
۵7

61
63
67
69
70

آجر مجوف سبک
DIN 105 مطابق با
B و A ،W1 تیپ های
اجرا با مالت سبک

800
)770(

11۵
17۵
240
300
36۵

100
14۵
19۵
241
291

36
41
44
47
۵0

48
۵3
۵6
۵9
61

49
۵4
۵7
60
62

43
48
۵2
۵۵
۵7

۵3
۵۵
۵7
۵7
۵7

63
66
69
71
72

آجر فشاری/
آجر مجوف/

آجر فشاری پر مقاومت/
آجر مجوف پر مقاومت/
آجر سفالی پر مقاومت/
DIN 105 مطابق با
اجرا با مالت معمولی

1200
)1180(

11۵
17۵
240
300
36۵

146
217
293
264
441

41
4۵
۵0
۵3
۵8

۵3
۵7
61
63
66

۵4
۵8
62
64
67

48
۵3
۵7
60
63

۵۵
۵7
۵7
۵8
۵8

67
70
71
72
73

1400
)1360(

11۵
17۵
240
300
36۵

166
248
336
418
۵06

42
47
۵1
۵6
۵9

۵4
۵9
62
6۵
67

۵۵
60
63
66
68

۵0
۵۵
۵9
62
6۵

۵6
۵7
۵7
۵8
۵8

67
70
72
73
74

آجر فشاری ماسه آهکی/
آجر مجوف ماسه آهکی
DIN 106 مطابق با
اجرا با مالت معمولی

1600
)1۵40(

240
300
36۵

380
472
۵72

۵4
۵7
61

64
66
69

6۵
67
70

61
64
67

۵7
۵8
۵8

72
73
74

1800
)1720(

240
300
36۵

423
۵26
638

۵6
60
62

6۵
68
70

66
69
71

62
6۵
68

۵7
۵8
۵8

73
74
7۵
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عایق صوتی جانبی RL,W,Rعایق صوتی RW,Rمشخصات دیوار زمینه

جنس مصالح

دیوار با اندود گچ به ضخامت
 10 میلیمتر و وزن واحد سطح 
حداقل 10 کیلوگرم بر مترمربع
)اجرا شده در یک سمت دیوار(

چگالی
مصالح

)چگالی دیوار(
ضخامت

وزن
واحد
سطح

دیوار بنایی

دیوار بنایی به همراه
پنل مرکب*

 )MW+پنل 12/۵ م.م.(

ضخامت الیه عایق
دیوار بنایی

دیوار بنایی به همراه
MW پنل مرکب

30mm۵0mm**منقطع***ممتد

]kg/m3[]mm[]kg/m2[]dB[]dB[]dB[]dB[

بلوک مجوف بتن سبک
DIN 18151 مطابق با

800
)820(

240
300
36۵

207
2۵6
309

44
47
۵0

۵6
۵9
61

۵7
60
62

۵3
۵۵
۵8

۵7
۵7
۵8

70
71
72

1000
)1000(

240
300
36۵

2۵0
310
37۵

47
۵0
۵2

۵9
61
64

60
62
6۵

۵۵
۵8
61

۵7
۵7
۵8

71
72
73

1200
)1180(

240
300
36۵

293
364
441

۵0
۵3
۵8

61
63
66

62
64
67

۵7
60
63

۵7
۵8
۵8

72
73
74

بلوک مجوف بتن معمولی
DIN 18153 مطابق با

1800
)1720(

240
300
36۵

423
۵26
638

۵6
60
62

6۵
68
70

66
69
71

62
6۵
68

۵8
۵8
۵9

73
74
7۵

بتن معمولی
DIN 1045 مطابق با

2400
)2300(

1۵0
200
2۵0

3۵۵
470
۵8۵

۵3
۵8
61

63
66
69

64
67
70

60
64
67

۵7
۵8
۵8

72
73
74

*
K¨o¶ ®¹Q ½HoµÀ ¾M ÂÄI¹M nH¼Äj

**
kTµ¶ Âz{¼Q nH¼Äj

***
Íõ£¹¶ Âz{¼Q nH¼Äj

L,w,RRL,w,RR

w,RR

عایق صوتی جانبی RL,W,R )عضو جانبی(  عایق صوتی Rw,R )عضو جداگر(
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عایق حرارتی دیوارهای پوششی W624.ir و W631.ir: بر اساس DIN 4108: ۴-۲جدول 

                 ضریب انتقال حرارت Uمشخصات دیوار زمینه )دیوار خارجی(

جنس مصالح

دیوار با اندود سیمانی به 
ضخامت 20 میلیمتر

)اجرا شده از سمت خارج(

چگالی

ضریب 
هدایت 
حرارتی

دیوار بناییضخامت
MW/PS دیوار بنایی به همراه پنل مرکب

)WLG 040( الیه عایق
λR30mm40mm۵0mm60mm80mm

]kg/m3[]W/(mK)[]mm[]W/(m2K)[]W/(m2K)[

آجر دقیق بتن گازی
DIN 4165 مطابق با

اجرا با چسب

۵0016/0
2۵0
300
36۵

0/۵7
0/48
0/40

0/39
0/3۵
0/30

0/36
0/32
0/28

0/33
0/30
0/26

0/30
0/28
0/2۵

0/26
0/24
0/22

70021/0
2۵0
300
36۵

0/72
0/62
0/۵2

0/46
0/41
0/36

0/41
0/37
0/33

0/37
0/34
0/31

0/34
0/31
0/29

0/29
0/27
0/2۵

آجر مجوف سبک
DIN 105 مطابق با

تیپ W1 اجرا با مالت سبک
80033/0

240
300
36۵

1/09
0/91
0/77

0/۵8
0/۵2
0/47

0/۵0
0/46
0/42

0/4۵
0/41
0/38

0/40
0/38
0/3۵

0/34
0/32
0/30

آجر مجوف سبک
DIN 105 مطابق با

تیپ A و B اجرا با مالت سبک
80039/0

240
300
36۵

1/24
1/04
0/89

0/62
0/۵6
0/۵2

0/۵3
0/49
0/46

0/47
0/44
0/41

0/42
0/40
0/37

0/3۵
0/33
0/31

آجر فشاری/
آجر مجوف/

آجر پر مقاومت
DIN 105 مطابق با
اجرا با مالت معمولی

1200۵0/0
240
300
36۵

1/49
1/26
1/08

0/67
0/62
0/۵8

0/۵8
0/۵4
0/۵0

0/۵0
0/48
0/4۵

0/46
0/43
0/40

0/37
0/3۵
0/34

1400۵8/0
240
300
36۵

1/6۵
1/41
1/22

0/71
0/66
0/61

0/60
0/۵6
0/۵3

0/۵2
0/۵0
0/47

0/46
0/44
0/42

0/38
0/36
0/3۵

160068/0
240
300
36۵

1/83
1/۵8
1/37

0/74
0/69
0/6۵

0/62
0/۵9
0/۵6

0/۵4
0/۵1
0/49

0/47
0/46
0/44

0/38
0/37
0/36

180081/0
240
300
36۵

2/04
1/78
1/۵۵

0/77
0/73
0/69

0/6۵
0/62
0/۵9

0/۵6
0/۵3
0/۵1

0/49
0/47
0/4۵

0/39
0/38
0/37
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                          ضریب انتقال حرارت Uمشخصات دیوار زمینه )دیوار خارجی(

جنس مصالح

دیوار با اندود سیمانی به 
ضخامت 20 میلیمتر

)اجرا شده از سمت خارج(

چگالی

ضریب 
هدایت 
دیوار بناییضخامتحرارتی

MW/PS دیوار بنایی به همراه پنل مرکب

)WLG 040( الیه عایق
λR30mm40mm۵0mm60mm80mm

]kg/m3[]W/(mK)[]mm[]W/(m2K)[]W/(m2K)[

بلوک مجوف بتن سبک
DIN 18151 مطابق با

240mm≤ 2چشمه با عرض
300mm≤ 3چشمه با عرض
36۵mm≤ 4چشمه با عرض

80039/0
240
300
36۵

1/24
1/04
0/89

0/62
0/۵6
0/۵2

0/۵4
0/49
0/46

0/47
0/44
0/41

0/42
0/40
0/37

0/3۵
0/33
0/31

100049/0
240
300
36۵

1/47
1/24
1/07

0/67
0/62
0/۵7

0/۵7
0/۵4
0/۵0

0/۵0
0/47
0/44

0/4۵
0/42
0/40

0/36
0/3۵
0/33

120060/0
240
300
36۵

1/69
1/44
1/2۵

0/71
0/67
0/62

0/60
0/۵7
0/۵4

0/۵2
0/۵0
0/47

0/46
0/44
0/42

0/38
0/36
0/3۵

بلوک مجوف بتن معمولی
DIN 18153 180092/0300مطابق با

36۵
1/93
1/70

0/7۵
0/71

0/63
0/61

0/۵۵
0/۵3

0/48
0/47

0/39
0/38

آجر ماسه آهکی
DIN 106 مطابق با
اجرا با مالت معمولی

1200۵6/0240
300

1/61
1/37

0/70
0/6۵

0/60
0/۵6

0/۵2
0/49

0/46
0/44

0/37
0/36

140070/0240
300

1/87
1/61

0/74
0/70

0/63
0/60

0/۵4
0/۵2

0/48
0/46

0/39
0/37

160079/0240
300

2/01
1/7۵

0/77
0/72

0/64
0/61

0/۵۵
0/۵3

0/49
0/47

0/39
0/38

180099/0
240
300
36۵

2/30
2/02
1/78

0/80
0/77
0/73

0/67
0/64
0/62

0/۵7
0/۵۵
0/۵3

0/۵0
0/49
0/47

0/40
0/39
0/38

بتن معمولی
DIN 1045 240010/2مطابق با

1۵0
200
2۵0

3/78
3/47
3/20

0/93
0/91
0/89

0/76
0/74
0/73

0/64
0/63
0/62

0/۵۵
0/۵4
0/۵3

0/43
0/43
0/42

2800۵0/3400دیوار با سنگ گرانیتی
600

3/2۵
2/74

0/90
0/8۵

0/73
0/70

0/62
0/60

0/۵4
0/۵2

0/42
0/41

260030/2400دیوار با سنگ رسوبی
600

2/73
2/20

0/8۵
0/79

0/70
0/66

0/60
0/۵7

0/۵2
0/۵0

0/41
0/40
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عایق حرارتی دیوارهای پوششی W624.ir ،W611.ir و W631.ir: بر اساس DIN 4108: ۴-۳جدول 

ساختار

ضخامت
پوشش کاری

ضخامت
الیه عایق

ضخامت
پنل

وزن واحد سطح
)تقریبی(

مقاومت
حرارتی

D
]mm[

a
]mm[

d
]mm[]kg/m2[

R
]m2K/W[

W611.ir

d

--9/۵7/6-

--12/۵9/8-

W624.ir

a
d

D

3320

12/۵

12/80/۵6

433014/30/81

63۵016/81/31

W631.ir

d
a D

3020
9/۵

80/۵۵

40308/20/80

3320

12/۵

10/30/۵6

433010/۵0/81

۵34010/71/06

63۵010/91/31

736011/11/۵6

938011/۵2/06
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ــه . 8.۳ ــل ب ــازه متص ــا س ــي ب ــوار پوشش ــی W623.ir دی معرف
ــه ــوار زمین دی

ـــه  ـــزي ک ـــازي فل ـــک زیرس ـــر روي ی ـــي ب ـــای گچ ـــاختار، پنل ه ـــن س در ای
ـــه آزاد  ـــود فاصل ـــوند. وج ـــچ مي ش ـــت، پی ـــل اس ـــه متص ـــوار زمین ـــه دی ب
ـــت  ـــبي جه ـــاتي مناس ـــاي تاسیس ـــه، فض ـــوار زمین ـــات و دی ـــان صفح می
ـــم  ـــي، آن ه ـــي و مکانیک ـــات الکتریک ـــور تاسیس ـــق و عب ـــه عای ـــب الی نص
ـــش کاري  ـــوع پوش ـــن ن ـــد. ای ـــاد مي نمای ـــیارزني*، ایج ـــه ش ـــاز ب ـــدون نی ب
ـــه،  ـــوار زمین ـــي دی ـــکالت اجرای ـــر مش ـــه ب ـــت غلب ـــبي جه ـــل مناس راه ح
ـــا شـــرایط نامناســـب جهـــت اتصـــال  ـــوار و ی ـــي دی ـــر ناشـــاقولي و ناصاف نظی
ـــور  ـــه ط ـــد. ب ـــي و ...( مي باش ـــذب، آلودگ ـــزان ج ـــت، می ـــس )رطوب پرلفیک
ـــي  ـــاي برش ـــراي دیواره ـــش ب ـــک پوش ـــوان ی ـــن روش مي ت ـــا ای ـــال ب مث
ـــت  ـــر روي آن داراي محدودی ـــا ب ـــایر اندوده ـــا س ـــش ب ـــه پوش ـــي )ک بتن
ـــا  ـــش کاری ب ـــاختار، پوش ـــن س ـــتفاده از ای ـــا اس ـــود. ب ـــاد نم ـــت( ایج اس

ـــد.  ـــرا مي باش ـــل اج ـــر قاب ـــا 10 مت ـــاع ت ارتف

* قرار گیري تاسیسات در فضاي خالي میان الیه پوششي و دیوار زمینه و دفن نشدن آن در داخل 
مصالح بنایي، عالوه بر رفع مسئله خوردگي و کاهش هزینه تعمیرات، دسترسي به تاسیسات و 

تعمیرات و نگهداري در مرحله بهره برداري را نیز آسان مي نماید. 

اتصال به سقف

 
 
     

(L25  ) UD28 
        

(F47      ) CD60     

اتصال به کفاتصال به دیوار زمینه

ــدنی ــایق پشـــم مع ع

LN ــچ پیـ

TN ــچ پیـ
پنـــل

ــت براکـ

(F47     یــا سازه) CD60     سازه

ــایق نــوار ع

ــال اتصـ عامل     
ــایق درزبنـــد یــا نــوار ع خمیر     
ــیر ــه درزگـ بتونــ

(F47     یــا سازه) CD60     سازه
(L25 ــی رانــر UD28 (یــا نبشــ

معرفی W623.ir دیوار پوششي با سازه متصل به دیوار زمینه

9.۳ . W623.ir جزئیات اجرایی
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اتصال گوشه داخلیاتصال گوشه بیرونی

ــایق نــوار ع
ــال اتصـ عامل     

ــت براکـ

(F47     یــا سازه) CD60     سازه
(L25 ــی رانــر UD28 (یــا نبشــ

یــا نــوار) محــافظ گوشـــه      ) سازه

ــیر ــه درزگـ نــوار و بتونــ
ــرچ) ــا پ ــال ب ــی  L25 (اتصـ نبشــ

LN ــچ ــرچ یــا پیـ پ
(F47     یــا سازه) CD60     سازه

اتصال سقف کاذب به دیوار پوششیدرز عمودی

UD28 رانـــر
(L25 یا نبشى)

براکت
عامل اتصال ناسب

نوار عایق

نوار درزگیر + بتونه درزگیر
سازه CD60 (یا F47)پنل

بتونه درزگیر به انضمام
نوار چسب جداکننده

براکت

پنل
(F47 یا) CD60 سازه

(L25 یا نبشى) UD28 رانر

اتصال دیوار جداکننده به دیوار پوششی

نــوار و
ــیر ــه درزگـ بتونــ

درزبنـــد یــا خمیر     
ــایق  نــوار ع

مهار جمع شــونده
اســـتاد

نــوار و
ــیر ــه درزگـ بتونــ

درزبنـــد یــا خمیر     
ــایق نــوار ع

TN ــچ پیـ
اســـتاد

معرفی W623.ir دیوار پوششي با سازه متصل به دیوار زمینه
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اجزاي ساختار. ۱۰.۳
اجــزاي مــورد مصــرف در ســاختار W623.ir، مشــابه ســقف کاذب 

ــاختار: ــن س ــه در ای ــح ک ــن توضی ــا ای ــت؛ ب ــاف اس ــه کن یکپارچ

اجرا 	� سقف  و  کف  در  سازه  هادي،  عنوان  به   )L25 )یا   UD28 سازه 
مي شود. سازه مذکور، اعضاي افقي قاب بازشوها را نیز تشکیل مي دهد. 

سازه CD60 )یا F47( اعضاي قائم زیرسازي را تشکیل مي دهد.	�
براکت، سازه هاي قائم را به دیوار زمینه متصل مي نماید.	�
در صورت اسـتفاده از پنل گچی دیامانت و یا صفحات مسـطح سـیمانی 	�

آکواپنـل، سـازه UD28 بـه عنوان سـازه هادی در کف و سـقف و سـازه 
CD60 بـه عنـوان اعضای قائم زیرسـازی اجرا می شـوند.

روش اجرا. ۱۱.۳
اجراي زیرسازي. ۱.۱۱.۳
بـه وسـیله ریسـمان رنـگ پـاش، مسـیر عبـور دیـوار در کـف و سـقف 	�

مشـخص مي شـود. بـا اسـتفاده از پیـچ و رول پالگ، سـازه هاي  هـادي به 
کف و سـقف متصل مي شـوند. براي ایـن منظور، عوامل اتصـال در فواصل 
حداکثـر 60 سـانتیمتر اجـرا مي شـوند. همچنیـن، توجه شـود کـه فاصله 
اولیـن عامـل اتصـال از انتهاي سـازه نباید از 10 سـانتیمتر بیشـتر باشـد.

ــر روي 	� ــم ب ــاش، موقعیــت ســازه هاي قائ ــگ پ ــه وســیله ریســمان رن ب
ــر  ــم حداکث ــازه هاي قائ ــه س ــود )فاصل ــخص مي ش ــه مش ــوار زمین دی
ــتفاده  ــا اس ــت( ب ــانتیمتر اســت(. بســت اتصــال مســتقیم )براک 60 س
ــوار زمینــه تعییــن  ــوع دی ــر اســاس ن از عامــل اتصــال مناســب )کــه ب
ــر روي دیــوار زمینــه  می شــود(، در فواصــل حداکثــر 1۵0 ســانتیمتر ب
ــانتیمتر  ــه 90 س ــل ب ــازه F47، فواص ــراي س ــوند* )ب ــل مي ش متص
ــازه   ــوان س ــه عن ــی ب ــتفاده از نبش ــورت اس ــد(. در ص ــل مي یاب تقلی
هــادی، اولیــن براکــت را بایــد حداکثــر در فاصلــه 20 ســانتیمتر از کــف 

اجــرا نمــود.
سازه هاي قائم پس از قرارگیري در سازه هاي  هادي کف و سقف، توسط 	�

دو عدد پیچ LN به براکت ها متصل مي شوند )در صورت وجود الیه عایق، 
سازه هاي قائم پس از اجرای الیه عایق نصب مي شوند(.

طــول اضافــي براکت هــا خــم شــده تــا مزاحمتــي بــراي نصــب صفحــات 	�
ــاد نکند. ایج

* این مشخصات در مورد سازه CD60 و UD28 می باشد.

≤ 
20

0

ــت براکـ
F47     سازه
TN ــچ پیـ
L25 ــی نبشــ
ــال اتصـ عامل     

نکات
فنی

سازه 1

سازه 2

قبـل از نصـب سـازه هاي  هـادي کف و سـقف، دو ردیف 	�
خمیـر درزبنـد )یـا نـوار عایق( بـر روي جان آن هـا اجرا 
مي شـود. عـدم رعایـت جزئیـات اخیر، سـهم زیـادي در 

نقصـان عملکـرد صوتي سـاختار خواهد داشـت.
سازه هاي 	� در  قائم  سازه هاي  جایگیري  سهولت  براي 

از  کوتاه تر  میلیمتر  را مي توان ۵  قائم   هادي، سازه هاي 
فاصله کف تا سقف برید. بدین ترتیب سازه هاي قائم به 
نحوي اجرا مي شوند که باالی آن ها داراي فاصله آزادي 

به میزان ۵ میلیمتر با سقف باشد.
قبـل از اجـراي براکت هـا، بایـد وضعیت دیـوار زمینه از 	�

نظر اسـتحکام بررسـي شود.

در محـل اتصـال براکـت بـه دیـوار زمینـه، از یـک الیـه فـوم عایـق 	�
اسـتفاده مي شـود تـا از ایجـاد پـل حرارتـي و صوتـي میـان دیـوار 
زمینـه و الیـه پوششـي جلوگیـري شـود )قطعـات فـوم بـر پشـت 

مي شـوند(. چسـبانده  براکت هـا 
بـراي افزایـش طول سـازه هاي قائم، از قطعـه اتصال طولي اسـتفاده 	�

مي شـود. بـراي حفـظ اسـتحکام سـاختار، در محـل اتصال سـازه ها 
بایـد از براکت هـاي تقویتـي اسـتفاده نمـود. همچنیـن، در صـورت 
اسـتفاده از سـازه هاي افزایـش طـول یافتـه، بایـد سـازه گذاري بـه 

صـورت حصیـر چیـن انجام شـود.
�	 )U یـا   L ،C( توسـط سـازه هاي کمکـي  بایـد  کنج هـاي محـدب 

تقویـت شـوند.

جزییات اتصال به کف

اتصال براکت به سازه های قائم

افزایش طول سازه قائم و براکت تقویتی
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مشخص کردن محل نصب سازه هادی سقف با ریسمان رنگی

1

انتقـال تصویـر سـازه هـادی سـقف بـه کـف )بـا اسـتفاده از 
اسـتاد و تـراز(

4

نصب قطعات فوم )عایق( بر پشت براکت ها

7

اجـرای دو ردیـف خمیـر درزبنـد )یـا نـوار عایـق( بر پشـت 
سـازه های هـادی کـف و سـقف

2

مشخص کردن محل نصب سازه هادی کف با ریسمان رنگی

۵

مشخص کردن محل نصب براکت ها بر روی دیوار زمینه

8

نصب سازه هادی سقف

3

نصب سازه هادی کف

6

نصب براکت بر روی دیوار زمینه

9

خم کردن بال های براکت

10

براکت های نصب شده

11

اجرای عایق پشم معدنی

12
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استقرار سازه های قائم در سازه های هادی و میان براکت ها

13

خـم کـردن طـول اضافه بال هـای براکـت )توجه: الیـه عایق 
در پشـت سـازه ها قـرار می گیرد(

16

سازه های قائم مستقر شده 

14

نصب پنل ها

17

اتصال سازه های قائم به براکت ها

1۵

دیوار پوششی تکمیل شده

18
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جزئیات قاب بندی بازشوی پنجره

(UD28) 

عمودي  سازه     
(CD60) 

رانر قاب بندى

)W611.ir( پوشش کاری دور پنجره و جزئیات نصب سنگ کف پنجرهپوشش کاری دور پنجره

پـرلفیکس

TN ــچ پیـ

یــا نــوار) محــافظ گوشـــه      ) سازه
    (درصــورت لــزوم)

پنـــل

 

    

  CD60     سازه

LN  ــچ پیـ

ــی کاشـ چسب    
ــه  همراه پـرایمر ب

ــرلفیکس پــــ

  TN ــچ پیـ

ــایی ــوار بنــ دی

ــت براکـ

پنـــل

UD28 رانــر

ــرلفیکس پــــ

یــا نــوار)        ) سازه

عایق پشم معدنى

محافظ گوشه

)W624.ir( پوشش کاری دور پنجره

ــیر ــه درزگـ بتونــ

 MW پنـــل مرکــب

TN ــچ پیـ
(F47     یــا سازه) CD60 سازه

 

اجراي بازشوها. ۲.۱۱.۳
مبحث  در  مشروح  روش  مشابه  کار  کلي  قواعد  بازشو،  یک  ایجاد  براي 
»دیوارهاي جداکننده کناف« مي باشد؛ یعني حفظ استحکام، یکپارچگي و 
ایستایي ساختار از طریق ایجاد یک قاب متکي به سازه هاي مجاور. اجزاي 
بر  عالوه  مي دهد.  تشکیل   )L25 )یا   UD28 سازه  را  بازشوها  قاب  افقي 

مواردي که شرح آن گذشته است، موارد زیر نیز باید در نظر گرفته شود:
براي پوشش کاري سطح محیطي درون بازشو )که در ضخامت جداره قرار 	�

دارد(، به طور معمول از پوشش کاري بدون سازه استفاده مي شود. در این 
به  آزاد صفحات  لبه  اجرا شده و  بر تمام سطح  حالت، خمیر پرلفیکس 
سازه های تشکیل دهنده قاب بازشو پیچ می شوند. در صورت استفاده از 
صفحات مرکب یا ساختار پوششی با زیرسازی فلزی در این ناحیه، امکان 

اجرای الیه عایق تا لبه بازشو وجود خواهد داشت.
ــرق 	� ــوی ب ــش نشــاني و تابل ــه آت ــه جعب چهارچــوب در و پنجــره و بدن

ــوند. ــل می ش ــه متص ــوار زمین ــه دی ــوکار، ب ت
روش اجــراي قــاب بازشــوی پنجــره، مشــابه روش اجــراي قاب بازشــوی 	�

تابلــوی بــرق توکار اســت.
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جزئیات قاب بندی بازشوی پنجره

بنـدي  قاب    
ــی نبشــ

عمودي  سازه     
(F47)

(L25) 

پوشش کاری دور پنجره و جزئیات نصب سنگ کف پنجره

F47     سازه

LN  ــچ پیـ

ــی کاشـ چسب    

ــرلفیکس پــــ

TN ــچ پیـ

ــایی ــوار بنــ دی

ــت براکـ

پنـــل

L25  ــی نبشــ

ــرلفیکس پــــ
محــافظ گوشـــه
یــا نــوار)       ) سازه

به همراه پرایمر

عایق پشم معدنى



روش اجرا
دیوارهای پوششی کناف

46

بـرش انتهـای سـازه های افقـی قاب بنـدی بازشـوی پنجـره 
)بـه انـدازه 20 سـانتیمتر و بـه صـورت فارسـی بر(

1

تنظیم سازه قاب بندی به وسیله تراز

4

استقرار سازه قاب بندی فوقانی )به جهت خم ها توجه شود(

7

خم کردن سازه برش خورده

2

اتصـال سـازه قاب بنـدی بـه سـازه قائـم بـه وسـیله پـرچ یا 
پیـچ )بـه جهـت بـرش 4۵ درجـه توجه شـود(

۵

سـازه  سـقف،  هـادی  سـازه  در  قائـم  سـازه های  اسـتقرار 
براکت هـا و  فوقانـی  قاب بنـدی 

8

استقرار سازه قاب بندی تحتانی )به جهت خم ها توجه شود(

3

استقرار سازه های قائم در سازه هادی کف، سازه قاب بندی 
تحتانی و براکت ها

6

اتصال سازه های قائم به براکت ها

9

زیرسازی و قاب بندی بازشوی پنجره تکمیل شده

10

اجرای عایق پشم معدنی

11

نصب پنل بر روی زیرسازی

12
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برش پنل با استفاده از اره

13

نصب پنل بر روی زیرسازی

16

برش پنل با استفاده از تیغ برش

14

برش پنل به صورت »C« شکل )با استفاده از اره(

17

در محـل بازشـوی پنجـره، بـرش پنل به صورت »C« شـکل 
می گیرد صـورت 

1۵

برش پنل به صورت »C« شکل )با استفاده از تیغ برش(

18

پوشش کاری تکمیل شده در ناحیه بیرونی بازشوی پنجره

19

اتصال پنل نواری به سازه قاب بندی فوقانی

22

اجـرای پرلفیکـس بر پشـت پنل نـواری )برای پوشـش کاری 
ناحیـه داخلی دور بازشـوی پنجره(

20

تنظیم پنل نواری )گونیا کردن(

23

استقرار پنل نواری در ناحیه داخلی دور بازشوی پنجره

21

استقرار پنل نواری در ناحیه داخلی دور بازشوی پنجره

24
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تنظیم پنل نواری )تراز کردن(

2۵

تنظیم پنل نواری )گونیا کردن(

26

اتصال پنل نواری به سازه قاب بندی تحتانی

27

اسـتقرار پنـل نـواری در ناحیـه داخلـی دور بازشـوی پنجره 
)بـه اجـرای یکپارچـه پرلفیکس توجه شـود( 

28

پوشش کاری تکمیل شده در ناحیه بیرونی و درونی بازشوی 
پنجره

31

استقرار سنگ کف پنجره

34

تنظیم پنل نواری )گونیا کردن(
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اجراي درز انقطاع. ۶.۱۱.۳
در الیه هـــاي پوششـــي پیوســـته بـــا طـــول زیـــاد، بایـــد درز انقطـــاع 
ایجـــاد نمـــود. بـــه طـــور معمـــول، بـــراي فواصـــل حداکثـــر هـــر 1۵ 
ـــر  ـــاع در نظ ـــک درز انقط ـــته، ی ـــتقیم و پیوس ـــش هاي مس ـــر در پوش مت
ــرک  ــاد تـ ــي و ایجـ ــال جابجایـ ــن، احتمـ ــود. همچنیـ ــه مي شـ گرفتـ
در محـــل اتصـــال دیوارهـــاي بنایـــي بـــا عناصـــر غیـــر هـــم جنـــس 
)نظیـــر ســـتون هاي بتنـــي( وجـــود دارد؛ لـــذا ایجـــاد درز انقطـــاع از 
ـــه  ـــز توصی ـــي نی ـــن نقاط ـــس در چنی ـــرن فیک ـــری ت ـــه کارگی ـــق ب طری

مي شـــود**. 

تذکر
در اجـرای درزهـای انقطاع، عالوه بر ایجـاد درز در الیه های 

پوششـی باید به تفکیک زیرسـازی نیز توجه شـود.

درزگیري و آماده سازي***. 7.۱۱.۳

ضوابط بارگذاري. ۱۲.۳
ــتقیما و  ــوان مس ــس( را مي ت ــاب عک ــاعت و ق ــر س ــبک )نظی ــاي س باره
ــنگین  ــاي س ــا باره ــود؛ ام ــب نم ــات نص ــر روي صفح ــه اي ب ــر نقط در ه
بایــد توســط عوامــل اتصــال مناســب بــه دیــوار زمینــه متصــل شــوند. وارد 
ــوق  ــاختار ف ــر روی س ــی کاری( ب ــد کاش ــترده ) مانن ــای گس ــردن باره ک

مجــاز نمی باشــد.

ضوابط مرتبط با ساختارهاي داراي کد حریق. ۱۳.۳
ساختار W623.ir فاقد کد حریق مي باشد.

** براي کسب اطالعات بیشتر، به مبحث»دیوارهاي جداکننده کناف« رجوع شود.
*** جهت درزگیري و آماده سازي صفحات، به مبحث»دستور العمل برش، نصب، درزگیري 

و آماده سازي صفحات روکش دار گچي« رجوع شود.

نصب تاسیسات الکتریکي و مکانیکي. ۳.۱۱.۳
ـــر  ـــات، ب ـــب صفح ـــل از نص ـــد قب ـــي بای ـــي و مکانیک ـــریان هاي الکتریک ش
ـــورت  ـــند. در ص ـــي باش ـــتحکام کاف ـــب و داراي اس ـــه نص ـــوار زمین روي دی
وجـــود فاصلـــه تاسیســـاتي کـــم، ادوات تاسیســـاتي )نظیـــر قوطي هـــاي 
بـــرق و خروجي هـــاي آب و فاضـــالب( بـــر روي دیـــوار زمینـــه متصـــل 
ــتیبان  ــازه های پشـ ــر روي سـ ــورت، بـ ــن صـ ــر ایـ ــوند و در غیـ مي شـ

ــوند. ــب مي شـ نصـ

نصب الیه عایق. ۴.۱۱.۳
پــس از نصــب تاسیســات و قبــل از اجــرای ســازه های قائــم، عایــق 
ــه اي باشــد  ــه گون ــد ب ــه بای ــن مرحل گــذاری صــورت مي گیــرد. اجــراي ای
کــه شــکاف، درز و یــا فاصلــه خالــي بیــن قطعــات عایــق وجــود نداشــته 
باشــد. در ســاختار W623.ir، الیــه عایــق بیــن ســازه های قائــم و دیــوار 

ــرو افتادگــی نشــود. ــا دچــار ف ــرار گرفتــه ت زمینــه ق

نصب صفحات. ۵.۱۱.۳
ــرای  ــه )ب ــا دو الی ــک ی ــوان صفحــات را در ی در ســاختار W623.ir می ت

مقاومــت در برابــر ضربــه بیشــتر( اجــرا نمــود*.

* نکات مرتبط با نصب صفحات مانند روش مشروح در مبحث»دیوارهاي جداکننده کناف« 
مي باشد.
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جزئیات تکمیلي. ۱۴.۳

≤ 
20

0

TN ــچ پیـ

پنـــل قوســـی 120 درجه

ــت ــالبراکـ اتصـ عامل     

LN ــچ پیـ

ــه ــتیبان ب تســمه فلـــزي پشــــ
م.م       6/0 ــاي 100 م.م و ضخامت پهن

(Flex 100) در محل درزهاي افقـــی

قــائم سازه     
(CD60)

 

(UD28) ــرش خورده رانــر ب

نوار و بتونه درزگیر

پوشش کاری دور ستون بتنی

UD28 رانــر

TN ــچ پیـ

پنل شیار خورده

TN ــچ پیـ
ــال اتصـ عامل     

پنـــل شـــیار خورده

UD28 رانــر

CD60     سازه

ــیارهاي موازي     ــا ش پنـــل ب

TN ــچ پیـ

ــال اتصـ عامل     
UD28 رانــر

ــا ــطح ب پوشـــش کــل س
ــیر ــه درزگـ ــی یــا بتونــ  گــچ پوششــ

ــر شــوند ــیر پ ــه درزگـ ــا بتونــ ــیارها ب ش

CD60     سازه

CD60     سازه

پوشش کاری دور ستون فوالدیپوشش کاری دور کانال تهویه

پوشش کاری دور ستون فوالدی
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مشخصات عملکردی ساختار W623.ir: ۴-۴جدول 

D
d

h

نوع
الیه پوششی

ضخامت
الیه پوششی

d

نوع
پروفیل

ضخامت
دیوار پوششی

D

فاصله هوایی
پشت دیوار

پوششی

h

حداقل
ضخامت

الیه عایق

G

وزن
واحد سطح
)تقریبی(

بدون وزن عایق

]mm[F47CD60]mm[]mm[]mm[]kg/m2[دیامانتپنل گچی

W623.ir

 600 mm

12/۵

≤4≤2/7۵≤30≤9/4

≤۵≤3/7۵≤30≤9/7

≤4≤2/7۵≤30≤14/8

≤۵≤3/7۵≤30≤1۵/1

 600 mm

2×12/۵

≤۵/2۵≤2/7۵≤30≤16/8

≤6/2≤3/7۵≤30≤17/1

≤۵/2۵≤2/7۵≤30≤27/6

≤6/2≤3/7۵≤30≤27/9

مشخصات قطعه اتصال مستقیم )براکت(: ۴-۵جدول 

مشخصات قطعه اتصال کامل
ابعادپروفیل

]mm[

F47CD60bH

H

b

4779

60
60
90
120

مشخصات عملکردی ساختار . ۱۵.۳
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معرفي دیوارهاي پوششي با سازه مستقل از دیوار زمینه. ۱۶.۳

 W625.ir دیــــوار پوششـــي مســـتقل تـــک الیـــه . ۱.۱۶.۳
)بـــدون کـــد حریـــق(

در صورتــی کــه اجــرای یــک دیــوار پوششــی مســتقل بــا حداقــل مصالــح 
مصرفــی مــورد نظــر باشــد، W625.ir گزینــه مناســبی بــه شــمار مــی رود. 
در ایــن ســاختار، یــک الیــه پوششــی بــه ضخامــت 12/۵ میلیمتــر بــر روی 

زیرســازی فلــزی مســتقل از دیــوار زمینــه اجــرا می شــود.

ر پوششـــي مســـتقل دو الیـــه . ۲.۱۶.۳ دیـــوا  W626.ir  
ـــق( ـــد حری ک ـــدون  ب (

در صورتـــی کـــه اجـــرای یـــک دیـــوار پوششـــی مســـتقل بـــا ارتفـــاع و 
مقاومـــت در برابـــر ضربـــه بیشـــتری نســـبت بـــه W625.ir مـــد نظـــر 
ــن  ــی رود. در ایـ ــمار مـ ــه شـ ــبی بـ ــه مناسـ ــد، W626.ir گزینـ باشـ
ــر روی  ــر بـ ــت 12/۵ میلیمتـ ــه ضخامـ ــی بـ ــه پوششـ ــاختار، دو الیـ سـ

ــود. ــرا می شـ ــه اجـ ــوار زمینـ ــتقل از دیـ ــزی مسـ ــازی فلـ زیرسـ

ـــتاد . ۳.۱۶.۳ ـــدون اس ـــتقل ب ـــي مس ـــوار پوشش  W628a.ir دی
ـــق( ـــد حری )دارای ک

از ایــن ســاختار بــرای پوشــش مســیرهاي قائــم عبــور تاسیســات 
ــه از  ــق 90 دقیق ــد حری ــب و ک ــي مناس ــق صوت ــود. عای ــتفاده مي ش اس
ــر در  ــات اخی ــت. خصوصی ــی W628a.ir اس ــوار پوشش ــاي دی ویژگي ه
چاه هــای تاسیســاتي، بــه واســطه انتشــار صــدای ناشــی از حرکــت ســیال 
ــرایت  ــوذ و س ــکان نف ــات و ام ــان طبق ــودي می ــاط عم ــا و ارتب در لوله ه
آتــش، دارای اهمیــت اساســي اســت. در ایــن ســاختار، دو الیــه پوششــی 
بــه ضخامــت 2۵ میلیمتــر بــه صــورت افقــی بــر روی ســازه های طرفیــن 
)کــه بــه دیوارهــای مجــاور متصــل می باشــند( نصــب می شــوند. بنابرایــن 
اســتادگذاری معمــول وجــود نداشــته و ایــن خصوصیت، ســهولت و ســرعت 
اجرایــي را بــه ارمغــان مــی آورد. دیــوار تــا ارتفــاع حداکثــر 1۵ متــر بــدون 
محدودیــت قابــل اجــراء می باشــد. ایــن ســاختار دارای محدودیــت عــرض 

ــد. ــر می باش ــا 2 مت ــر ت حداکث
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 W628b.ir دیــــوار پوششـــي مستـــقل دو الیــه . ۴.۱۶.۳
کـد حریـق( )دارای 

ــر روی زیرســازی فلــزی مســتقل از  در ایــن ســاختار، دو الیــه پوششــی ب
ــه مناســب و امــکان  ــر ضرب ــوار زمینــه اجــرا می شــود. مقاومــت در براب دی
ــوار پوششــی  ــاي دی ــه از ویژگي ه ــا 90 دقیق ــق ت ــد حری ــه ک دســتیابی ب
W628b.ir اســت. همچنیــن در صــورت اســتفاده از الیــه گــذاری 2۵×2 
میلیمتــر، امــکان اســتادگذاری بــا فواصــل تــا 100 ســانتیمتر وجود داشــته 
کــه ســرعت اجرایــي را افزایــش می دهــد. در ایــن ســاختار، الیه هــا 

ــد. ــب می گردن ــی نص ــورت افق بص

 W629.ir دیـوار پوششـي مسـتقل با اسـتادهای دوتایي . ۵.۱۶.۳
)دارای کـد حریق(

ــود.  ــام می ش ــي انج ــورت دوتای ــه ص ــتادگذاری ب ــاختار، اس ــن س در ای
ســاختار ویــژه زیرســازي در دیــوار پوششــی W629.ir، ارتفــاع مجــاز بــاال 
ــکان  ــن، ام ــراه دارد. همچنی ــه هم ــق را ب ــه عای ــراي الی ــهولت در اج و س
ــوار پوششــی  ــاي دی ــه از ویژگي ه ــا 90 دقیق ــق ت ــد حری ــه ک دســتیابی ب
W629.ir اســت. در ایــن ســاختار، پوشــش کاری در دو الیــه انجــام 

می شــود.

 W630.ir دیـوار پوششـي مسـتقل بـا اسـتادهای افقـی . ۶.۱۶.۳
)دارای کـد حریـق(

ــاختار  ــوند. س ــرا می ش ــی اج ــورت افق ــه ص ــتادها ب ــاختار، اس ــن س در ای
ویــژه زیرســازي در دیــوار پوششــی W630.ir اجــازه می دهــد کــه 
پوشــش کاری، بــدون محدودیــت در ارتفــاع انجــام شــود. همچنیــن، امــکان 
ــوار پوششــی  ــاي دی ــه از ویژگي ه ــا 90 دقیق ــق ت ــد حری ــه ک دســتیابی ب
W630.ir اســت. در ایــن ســاختار، پوشــش کاری در دو الیــه انجــام 

می شــود.
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اتصال به سقفاتصال گوشه داخلی

TN ــچ پیـ
پنـــل
اســـتاد

نوار و بتونه درزگیر

 
 

        

     

درز افقیاتصال به گوشه داخلی

TN پیچ
استاد

ــدنی پشـــم مع
TN ــچ پیـ

پنـــل
اســـتاد

ــیر ــه درزگـ بتونــ
 پشـــت بنـــد

ــایق  ع

نــوار و 
سازه    

اتصال به کفاتصال به گوشه خارجی

 

رانــر
اســـتاد

ــایق ع
ــدنی پشـــم مع

یــا نــوار) محــافظ گوشـــه      ) سازه

اســـتاد
ــال اتصـ عامل     
رانــر
ــایق درزبنـــد یــا نــوار ع خمیر
ــیر ــه درزگـ بتونــ

W625.ir جزئیات اجرایی
جزئیات اجرایی دیوارهای پوششی مستقل از دیوار زمینه. ۱7.۳
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W626.ir جزئیات اجرایی
اتصال به سقفاتصال گوشه داخلی

ه درزگیر بتوـن و نوار
TN ــچ پیـ
پنـــل
اســـتاد

 
 

        
     

درز افقیاتصال به گوشه داخلی

TN پیچ
استاد

ــدنی ــایق پشـــم مع ع

ــیر ــه درزگـ نــوار و بتونــ
TN ــچ پیـ

پنـــل
اســـتاد

اتصال به کفاتصال به گوشه خارجی

رانــر
اســـتاد

ــایق ع
ــدنی پشـــم مع

یــا نــوار) محــافظ گوشـــه      ) سازه

اســـتاد
ــال اتصـ عامل     
رانــر
ــایق درزبنـــد یــا نــوار ع خمیر     

ــیر ــه درزگـ بتونــ
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W625.ir اتصال دیوار جداکننده به دیوار پوششی

نــوار و
ــیر ــه درزگـ  بتونــ

درزبنـــد خمیر     
ــایق یــا نــوار ع

TN ــچ پیـ
اســـتاد

نــوار و
ــیر ــه درزگـ درزبنـــدبتونــ خمیر     

ــایق یــا نــوار ع مهار جمع شــونده
اســـتاد

W626.ir اتصال دیوار جداکننده به دیوار پوششی

نــوار و
ــیر ــه درزگـ  بتونــ

درزبنـــد خمیر     
ــایق  یــا نــوار ع

TN ــچ پیـ
اســـتاد

نــوار و
ــیر ــه درزگـ درزبنـــد بتونــ خمیر     

ــایق یــا نــوار ع مهار جمع شــونده
اســـتاد

W625.ir درز انقطاع با اتصال کشویی لغزانW626.ir درز انقطاع با اتصال کشویی لغزان

20≥ 20 ≥ 20 20
≤ ≤≥ 2020 20

≤ ≤

جزئیات اجرایی
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جزئیات قاب بندی بازشوی پنجرهپوشش کاری دور پنجره و جزئیات نصب سنگ کف پنجره

اســـتاد 
عایق پـشم معدنی

ــرلفیکس پــــ

ــه همراه پرایمر  ب
ــی کاشـ چسب    

TN ــچ پیـ

ــایی ــوار بنــ دی

پنـــل
رانــر 

ــرلفیکس پــــ

یــا نــوار)       ) سازه
محــافظ گوشـــه

W625.ir پوشش کاری دور پنجره و جزئیات نصب سنگ کف پنجره

بنـــدي قاب     رانــر 
(UW) 

عمودي  سازه     
(CW) 

)W611.ir( پوشش کاری دور پنجره

ــرلفیکس پــــ

ــدنی ــایق پشـــم مع ع

یــا نــوار) محــافظ گوشـــه      ) سازه
 (درصــورت لــزوم)

درزبنـــد خمیر     

پنـــل

)W624.ir( پوشش کاری دور پنجره

ــیر ــه درزگـ بتونــ

اســـتاد

یــا نــوار) محــافظ گوشـــه      ) سازه
(درصــورت لــزوم)

TN ــچ پیـ

 MW پنـــل مرکــب

جزئیات اجرایی

اســـتاد 
عایق پـشم معدنی

ــرلفیکس پــــ

ــرایمر ــه همراه پـ  ب
ــی کاشـ چسب    

TN ــچ پیـ

ــایی ــوار بنــ دی
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مقطع دیوار پوششی و نصب دریچهنصب دریچه بین دو سازه با توجه به ابعاد

دریچه
بازدید

دریچه بازدید

استاد
رانر قاب بندى

فواصل سازه ها

اســـتاد

بنـــدي قاب      رانــر 

ــد بازدیـ دریچه
ــا پنـــل 12/5 م.م  ب

پنـــل

 (=
    

    
    

    
    

  +
 2x

5 m
m)

ــو
شـ

باز
زه       

دا
ان

  
  

 
چه

دری
زه       

دا
ان

  
  

 
چه

دری
زه       

دا
ان نصب دریچه در صورت برش سازه

دریچه بازدید

استاد

فواصل سازه ها

استاد
قاب بندى

رانر قاب بندى

جزئیات نصب دریچه بازدید
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اتصال به سقفاتصال به دیوار بنایی جانبی

ــه همراه ــیر ب ــه درزگـ بتونــ
ــده نوارچســب جداکننـ

     

FR          ــه پنـــل 2 الی
م.م  ــه ضخامت 52       ب

کمـــتر از 200 س.م ــا عرض     ــاتی ب چاه تاسیســــ

ــه فواصـــل  ــال ب اتصـ عامل     
حـــداکثر 500 م.م 
ــی 0/7× 35×50 م.م ــانبی از نبشــ جـ سازه

TN70 ــه فواصـــل ــچ           ب پیـ
حـــداکثر 200 م.م 

TN35 ــه فواصـــل ــچ           ب پیـ
حـــداکثر 600 م.م 

یــا اســـتاد 50 یــا رانــر 50
ــده نوارچســب جداکننـ
ــیر ــه درزگـ بتونــ
TN70

FR 

ــچ            پیـ
ــه فواصـــل حـــداکثر 200 م.م  ب
TN35           ــچ پیـ

ــه فواصـــل حـــداکثر 600 م.م  ب
ــه پنـــل          2 الی
م.م  ــه ضخامت 52       ب

D1 - درز افقیاتصال گوشه

رانر
استاد
پیچ LN به فواصل
حداکثر 500 م.م
پیچ TN به فواصل
حداکثر 250 م.م
تسمه به عرض 100 م.م
استاد
بتونه درزگیر
نوار محافظ گوشه

پیچ TN به فواصل حداکثر 250 م.م

ــال اتصـ عامل     
ــه فواصـــل حـــداکثر 500 م.م ب
ــانبی جـ سازه     

ــیر ــه درزگـ نــوار و بتونــ

FR          ــه پنـــل 2 الی
م.م  ــه ضخامت 52       ب

D2 - اتصال به کفاتصال گوشه

دو الیه پنل به ضخات 25 م.م
نبشى 50/35 یا استاد و رانر

TN پیچ

بتونه درزگیر

نوار محافظ گوشه

ــیر ــه درزگـ بتونــ

ــانبی جـ سازه     

FR          ــه پنـــل 2 الی
م.م  ــه ضخامت 52       ب

W628a.ir جزئیات اجرایی
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اتصال به سقفاتصال به دیوار بنایی جانبی

        

    
  

FR            2
 .       5/21  

        
 .  60

 
 

        

     
.  60    

FR          2
 .       5/21  

درز افقیدرز قائم

   
           
  

 .  250 

TN35

   
TN35             

 .  250 
FR            2

 .       5/21  

TN25             
 .  750 

اتصال به کفاتصال گوشه بیرونی

 
  (       )

(  )

FR            2
 .       5/21  

LB        
 .  500   

TN25             
(     ) .  200 
TN35           

 .  200   

        

  

      
 .  60   

TN35           
 .  250   

جزئیات اجرایی W628b.ir )پوشش کاری ۱۲/۵×۲ م.م(
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اتصال به سقفاتصال به دیوار بنایی جانبی

        

    
  

FR            2
 .       52  

        
 .  60

 

 
        

      
 .  60   

FR            2
 .       52  

درز افقیدرز قائم

   
TN70           

 
 .  200 

  

   

TN35             
 .  600 
FR            2

 .       52  

TN70             
 .  200 

اتصال به کفاتصال گوشه بیرونی

  (       )
(  )

FR            2
 .       52  

LB          
 .  500 

TN35             
(     ) .  200 

TN70             
 .  200 

 

        

 

FR          2
 .       52  

        
 .  60

جزئیات اجرایی W628b.ir )پوشش کاری ۲۵×۲ م.م(
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دیوار پوششی W629.ir و)F30: پوشش کاری ۱۲/۵×۲ م.م(
هر دو الیه عمودی نصب می شود.

)F30( درز قائم

   

        
  
 .  750 

LB

TN35             
 .  250 

FR          2
 .       5/21  

TN25             
 .  750 

دیوار پوششی W629.ir و)F60: پوشش کاری ۱۲/۵+۲۰ یا ۱8+۲۵ م.م(
الیه اول افقی و الیه دوم عمودی نصب می شود.

)F60( درز قائم

FR       
.       52  

FR .       81        

TN55             
 .  250 

دیوار پوششی W629.ir و)F90: پوشش کاری ۲۰×۲ یا ۲۵×۲ م.م(
هر دو الیه افقی نصب می شود.

)F90( درز قائم

  

   

            
.  750 

LB

FR            2
 .       52  

TN70             
 .  200 

W629.ir جزئیات اجرایی
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)F30( اتصال به دیوار بنایی جانبی)F30( اتصال به سقف

        

    
  

FR            2
 .       5/21  

        
 .  60

 
 

        

        
 .  60

FR            2
 .       5/21  

)F60( اتصال به دیوار بنایی جانبی)F60( درز افقی

FR  .       02        

FR  .       5/21        

        
        
 .  60

  

TN45             
 .  250 

             
 .  600 

TN35

FR  .       02        

FR  .       5/21        

)F90( اتصال به دیوار خشک جانبی)F90( اتصال به کف

  

        
     

 .   60   

FR            2
 .       02  

TN35             
 .  600 

W
11

2

  

 

FR            2
 .       02  

        
 .  60

TN55             
 .  200 

W629.ir جزئیات اجرایی



جزئیات اجرایی دیوارهای پوششی مستقل از دیوار زمینه
دیوارهای پوششی کناف

64

دیوار پوششی W630.ir و)F30: پوشش کاری ۱۲/۵×۲ م.م(
هر دو الیه افقی نصب می شود.

)F30( درز قائم

   
TN25            

 .  750

TN35            
 .  250 

دیوار پوششی W630.ir و)F60: پوشش کاری ۱8+۲۵ م.م(
الیه اول عمودی و الیه دوم افقی نصب می شود.

)F60( درز قائم

 

TN35           
 .  600   

TN55           
 .  250   

دیوار پوششی W630.ir و)F90: پوشش کاری ۲۵×۲ م.م(
هر دو الیه عمودی نصب می شود.

)F90( درز قائم

   
TN70           
 .  200   

TN35          
 .  600   

W630.ir جزئیات اجرایی
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)F30( اتصال به دیوار جانبی)F30( اتصال به سقف

        

    
 

        
 .  60

FR            2
 .       5/21  

 
 

        

        
 .  60

FR            2
 .       5/21  

)F60( اتصال به دیوار جانبی)F90( و )F60( درز افقی

(    ،     )

FR        
 .       52  

FR        
 .       81  (F60) 

 

 

(F90) 

 

FR 2 الیه پنل
به ضخامت 25 م.م

FR پنل
به ضخامت 25 م.م
FR پنل
به ضخامت 18م.م

نوار و بتونه درزگیر

LB پرچ یا پیچ
به فواصل حداکثر
750 م.م

استاد دوتایى

نوار و بتونه درزگیر
استاد

رانر

رانر

)F90( اتصال به دیوار جانبی)F90( اتصال به کف

    
 

FR            2
 .       52  

 

FR            2
 .       52  

        
 .  60

W630.ir جزئیات اجرایی
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W625.ir جزئیات نصب دریچه بازدیدW626.ir جزئیات نصب دریچه بازدید

≥ 30

5

ــداســـتاد بازدیـ دریچه      

ــو بازشـ اندازه       

دریچه      اندازه       

≥ 30

5

ــد بازدیـ اســـتاددریچه      

ــو بازشـ اندازه       

دریچه      اندازه       

W628a.ir جزئیات نصب دریچه بازدید

90 90

بنـــدي قاب     ــدرانــر  بازدیـ بنـــديدریچه       قاب     اســـتاد 

ــو بازشـ اندازه        دریچه  =         (2x 90 mm +                      )اندازه       

دریچه      اندازه       

جزئیات نصب دریچه بازدید W628b.ir )پوشش کاری ۱۲/۵×۲ م.م(

90 90

           

               =         (                      + 2x 90 mm)

            

جزئیات اجرایی نصب دریچه بازدید
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جزئیات نصب دریچه بازدید W628b.ir )پوشش کاری ۲۵×۲ م.م(

90 90

           

               =         (                      + 2x 90 mm)

            

)F30( و )F90(هW629.ir جزئیات نصب دریچه بازدید

           

               =         (                      + 2x 90 mm)

            90 90

W630.ir جزئیات نصب دریچه بازدید

90 90

           

               =         (                      + 2x 90 mm)

            

جزئیات اجرایی نصب دریچه بازدید
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دیوارهای پوششی کناف
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اجزاي ساختار . ۱8.۳
اجــزاي مــورد مصــرف در دیوارهــاي پوششــي بــا ســازه مســتقل از دیــوار 

زمینــه، مشــابه دیوارهــاي جداکننــده کنــاف اســت.
 

روش اجرا. ۱9.۳
کلیات. ۱.۱9.۳

روش کلـی اجـرا در دیوارهـاي پوششـي بـا سـازه مسـتقل از دیـوار زمینـه، 
مشـابه دیوارهـاي جداکننـده کنـاف اسـت؛ بـا ایـن توضیـح که:

در این ساختارها، پنل ها تنها در یک سمت ساختار نصب مي شوند.	�
بـه طـور کلي نیازي نیسـت اسـتادها بـه رانرها متصـل گردند )اسـتادها 	�

مي تواننـد بـه طـور آزاد در رانـر فوقانـي و تحتاني قـرار گیرنـد(، زیرا در 
نهایـت بـا نصـب صفحات، اسـتادها در جـاي خـود تثبیت مي شـوند. اما 
در صورتـي کـه به سـبب سلسـله مراتـب اجرایي قرار باشـد که اسـتادها 
در حالـت انتظـار بماننـد، مي تـوان آن هـا را بـه وسـیله پانچ بـه رانر کف 

و سـقف متصـل نمود.
بـراي تامیـن ایسـتایي در سـاختارهاي دیوار پوششـي، حداقـل درگیري 	�

میـان اسـتاد و رانـر بایـد 20 میلیمتـر باشـد )عالوه بـر این شـرط، باید 
پنـل بـه میـزان حداقـل 20 میلیمتـر با بـال رانر درگیر شـود(.

فواصل مجاز اجرای پیچ در دیوارهای پوششی: ۴-۶جدول 

ساختار
دیوار پوششی

الیه سومالیه دومالیه اول*
عرض پنل**

]mm[
عرض پنل
]mm[

عرض پنل
]mm[

1200600 12006001200600

----2۵0200تک الیه

--7۵06002۵0200دو الیه

7۵0600۵003002۵0200سه الیه

* در ساختارهای چندالیه، منظور از الیه اول، الیه زیرین می باشد.
** پنل های با ضخامت 9/۵ تا 18 میلیمتر با عرض 1200 و پنل های با ضخامت 20 و 2۵ میلیمتر با عرض 600 میلیمتر به بازار عرضه می گردد.

نل
ل پ

 او
الیه

نل
ل پ

 او
الیه

نل
م پ

دو
یه 

ال

نل
م پ

دو
یه 

ال

الیه اول پنل

الیه دوم پنل

الیه دوم پنل

الیه اول پنل

هر دو الیه عمودى
 سازه گذارى عمودى

هر دو الیه افقى
 سازه گذارى عمودى

الیه اول افقى الیه دوم عمودى 
سازه گذارى افقى

هر دو الیه افقى
 سازه گذارى افقى

اصول حصیرچینی الیه های پوششی

ــان 	� ــاي می ــق در فض ــه عای ــه الی ــاختار W623.ir، ک ــالف س ــر خ ب
زیرســازي فلــزي و دیــوار زمینــه اجــرا مي شــود، در دیوارهــاي 
ــق در فواصــل  ــه عای ــه، الی ــوار زمین ــا ســازه مســتقل از دی پوششــي ب

میــان اســتادها اجــرا مي شــود.
ــر و بیشــتر، 	� ــت 20 میلیمت ــا ضخام در صــورت اســتفاده از صفحــات ب

ــوند. ــرا می ش ــتادها اج ــر اس ــود ب ــتای عم ــا در راس پنل ه
ــر و بیشــتر، 	� ــت 20 میلیمت ــا ضخام در صــورت اســتفاده از صفحــات ب

فاصلــه مجــاز اجــراي پیچ هــا 20 ســانتیمتر مي باشــد. در ســاختارهاي 
دو الیــه، فاصلــه مجــاز اجــراي پیچ هــا در الیــه اول را مي تــوان 

ــش داد. ــانتیمتر( افزای ــر )60 س ــا ســه براب ــر ت حداکث
ــاي 	� ــش دیواره ــه در بخ ــوها ک ــراي بازش ــه اج ــوط ب ــاي مرب توصیه ه

پوششــي بــا ســازه متصــل بــه دیــوار زمینــه شــرح داده شــد، در نظــر 
ــود. ــه مي ش گرفت
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۲۰.۳ . W625.ir :نکات اجرایي
در صــورت اجــرای کاشــی بــر روی صفحــات بــا ضخامــت 12/۵ میلیمتــر )از نــوع مقــاوم در برابــر رطوبــت MR یــا FM(، فاصلــه اســتادها بایــد بــه 40 
ســانتیمتر تقلیــل یابــد. بــه عنــوان روش جایگزیــن، مي تــوان از صفحــات بــا ضخامــت 18 میلیمتــر )از نــوع مقــاوم در برابــر رطوبــت MR یــا FM( بــا 

اســتادگذاري بــه فواصــل 60 ســانتیمتر اســتفاده نمــود.

 W625.ir اجرای دیوار پوششی

مشخص کردن محل نصب رانر سقف با ریسمان رنگی

1

انتقال تصویر رانر سقف به کف )با استفاده از استاد و تراز(

4

اجـرای نـوار عایـق )یـا دو ردیـف خمیـر درزبنـد( بر پشـت 
جـان رانـر کف و سـقف

2

مشخص کردن محل نصب رانر کف با ریسمان رنگی

۵

نصب رانر سقف

3

نصب رانر کف

6

نصب اولین استاد بر روی ساختار جانبی

7

اجرای استادها )به صورت شاقولی(

8

زیرسازی تکمیل شده

9

 W625.ir :نکات اجرایي
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اتصال و تثبیت استادها به رانرها
)به وسیله پانچ، پرچ یا پیچ(

10

توجـه: پنل هـا بایـد در جهتـی نصـب شـوند کـه لبـه آزاد 
آن هـا بـه سـمت دهانـه بـاز اسـتادها قـرار گیـرد

13

اجرای عایق پشم معدنی )توجه: در فاصله میان استادها(

11

)W625.ir الیه اول پنل ها تکمیل شده )دیوار پوششی

14

نصب الیه اول پنل ها

12

دوم  )الیـه   W625.ir سـاختار  پنل هـا؛  دوم  الیـه  اجـرای 
نسـبت بـه الیـه اول بـه صـورت حصیرچیـن اجرا می شـود(

1۵

 W625.ir اجرای بازشوی پنجره در ساختار

عالمت گذاری بر روی رانر قاب بندی بازشوی پنجره
)به اندازه 20 سانتیمتر و به صورت فارسی بر(

1

برش 4۵ درجه انتهای رانر قاب بندی

2

خم کردن رانر برش خورده

3



روش اجرا
دیوارهای پوششی کناف

71

استقرار رانر قاب بندی تحتانی
)به جهت خم ها توجه شود(

4

استقرار استادها در رانرکف و رانر قاب بندی تحتانی

7

تنظیم رانر قاب بندی تحتانی به وسیله تراز

۵

استقرار رانر قاب بندی فوقانی
)به جهت خم ها توجه شود(

8

اتصـال رانـر قاب بنـدی تحتانـی بـه اسـتاد بـه وسـیله پانچ، 
پـرچ یـا پیـچ )بـه جهـت بـرش 4۵ درجـه توجه شـود(

6

تنظیم رانر قاب بندی فوقانی به وسیله تراز

9

اتصـال رانـر قاب بنـدی فوقانـی بـه اسـتاد بـه وسـیله پانـچ، 
پـرچ یـا پیـچ )بـه جهـت بـرش 4۵ درجـه توجه شـود(

10

استقرار استادها در رانر سقف و رانر قاب بندی فوقانی

11

زیرسازی و قاب بندی بازشوی پنجره تکمیل شده

12

اجرای عایق پشم معدنی

13

نصب پنل بر روی زیرسازی

14

برش پنل با استفاده از اره

1۵
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در محـل بازشـوی پنجـره، بـرش پنل به صورت »C« شـکل 
می گیرد صـورت 

16

نصب پنل بر روی زیرسازی

17

برش پنل به صورت »C« شکل )با استفاده از اره(

18

پوشش کاری تکمیل شده در ناحیه بیرونی بازشوی پنجره

19

استقرار پنل نواری در ناحیه داخلی دور بازشوی پنجره

22

بـرش پنـل نـواری )بـرای پوشـش کاری ناحیـه داخلـی دور 
بازشـوی پنجـره(

20

تنظیم لبه های پنل در محل کنج

23

اجرای پرلفیکس بر پشت پنل نواری
)به اجرای یکپارچه پرلفیکس توجه شود(

21

اتصال پنل نواری به رانر قاب بندی فوقانی

24

تنظیم پنل نواری )گونیا کردن(

2۵

استقرار پنل نواری در ناحیه داخلی دور بازشوی پنجره

26

تنظیم پنل نواری )گونیا کردن(

27
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اتصال پنل نواری به استاد

28

اتصال پنل نواری به رانر قاب بندی تحتانی

31

استقرار سنگ کف پنجره

34

استقرار پنل نواری در ناحیه داخلی دور بازشوی پنجره

29

اجرای پرایمر بر روی سطح پنل

32

نصب و تنظیم سنگ کف پنجره

3۵

تنظیم پنل نواری )گونیا و تراز کردن(

30

اجرای چسب کاشی بر روی سطح پرایمر خورده

33

بازشوی پنجره تکمیل شده

36
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۱.۲۰.۳ . W628a.ir :نکات اجرایي
ــا دو 	� ــدارد؛ بلکــه صرف ــن ســاختار اســتادگذاری معمــول وجــود ن در ای

ــن  ــرای ای ــود. ب ــرا می ش ــاور اج ــای مج ــر روی دیواره ــازه ب ــدد س ع
ــود.  ــتفاده نم ــا CW اس ــازه L ،UW و ی ــوان از س ــور می ت منظ

حداکثر ارتفاع دیوار 1۵ متر و عرض دهنه، 2 متر می باشد.	�
الیه هــای پوششــی )2۵×2 میلیمتــر( بــه صــورت افقــی بــر روی 	�

می شــوند. نصــب  طرفیــن  ســازه های 
ــه 	� ــد ب ــن بای ــدارد؛ لیک ــود ن ــاع وج ــت ارتف ــاختار، محدودی ــن س در ای

ــر(. ــر 2 مت ــود )حداکث ــه نم ــی توج ــوار پوشش ــرض دی ــت ع محدودی
در صــورت نیــاز بــه اجــرای کنــج، می تــوان از جزئیــات زیــر اســتفاده 	�

نمــود. در ایــن صــورت، مجمــوع عــرض دیوارهــا )بــه انضمــام 
شکســت ها( می توانــد حداکثــر 2 متــر باشــد. همچنیــن، در ایــن 

ــود. ــد ب ــر خواه ــه ۵ مت ــدود ب ــوار مح ــاع دی ــت ارتف حال
درزهــای انقطــاع در ارتفــاع دیــوار پوششــی و در فواصــل حداکثــر هــر 	�

ــوند.  ــرا می ش ــر اج 1۵ مت

۲.۲۰.۳ . W628b.ir :نکات اجرایي
در صــورت اســتفاده از الیــه گــذاری 2۵×2 میلیمتــر، امــکان اســتادگذاري 

بــا فواصــل تــا 100 ســانتیمتر وجــود دارد.

۳.۲۰.۳ . W629.ir :نکات اجرایي
در این ساختار، استادها به صورت دوتایي اجرا مي شوند. براي این منظور، 	�

جان استادها پشت به پشت یکدیگر قرار گرفته و در فواصل حداکثر 7۵ 
سانتیمتر توسط پرچ یا پیچ LB به یکدیگر متصل مي شوند.

در ساختارهاي داراي کد حریق با ارتفاع بیش از ۵ متر، استادهاي دوتایي 	�
به وسیله پرچ یا پیچ LB به رانرهاي کف و سقف متصل مي شوند.

در صورت امکان بروز خیز در سقف، ناحیه فوقانی دیوار مطابق با جزئیات 	�
مقابل اجرا می شود. در این حالت بال استادها )در سمت تاسیساتی( به وسیله 
یک نوار محافظ از جنس صفحه گچي مقاوم در برابر حریق به ضخامت 
حداقل 20 میلیمتر، به ارتفاع حداقل 400 میلیمتر و به پهناي حداقل 100 

میلیمتر، در برابر حریق محافظت مي شود )اتصال کشویی لغزان(.

b
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اتصال گوشه بیرونی

اتصال کشویی لغزان در دیوار پوششی اتصال استادهای دوتایی به رانر کف در ساختارهای با کد حریق
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≥ 100 mm FR      ــه ضخامت نــوار محــافظ از پنـــل       ب
ــا اتصـــاالت  م.م ،  ب حداقل 02      
ــه فواصـــل حـــداکثر 250 م.م  ب

ــال 	� ــر، ب ــا ارتفــاع بیــش از ۵/6 مت ــق ب در ســاختارهاي داراي کــد حری
ــظ از  ــوار محاف ــک ن ــیله ی ــه وس ــاتی( ب ــمت تاسیس ــتادها )در س اس
جنــس صفحــه گچــي مقــاوم در برابــر حریــق بــه ضخامــت حداقــل 20 
میلیمتــر و بــه پهنــاي حداقــل 100 میلیمتــر، در برابــر حریــق محافظت 
ــا  ــتادها، پیچ ه ــال اس ــر روي ب ــور ب ــوار مذک ــب ن ــراي نص ــود. ب مي ش
بایــد بــه صــورت زیــگ زاگ و در فواصــل حداکثــر 2۵ ســانتیمتر اجــرا 

شــوند.

 W629.ir اجرای دیوار پوششی

)W625.ir اجرای قاب پیرامونی )به روش مشابه ساختار

1

استقرار استادهای دوتایی در رانرها )به صورت شاقولی(

4

الیه عایق تکمیل شده

7

قاب پیرامونی تکمیل شده

2

زیرسازی تکمیل شده

۵

نصب الیه اول پنل ها

8

اجرای استادهای دوتایی

3

اجرای عایق پشم معدنی )توجه: در فاصله میان استاد ها(

6

نصب الیه دوم پنل ها و تکمیل ساختار

9

W629.ir محافظت بال رانر در ساختار
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۴.۲۰.۳ . W630.ir :نکات اجرایي 
در ایــن ســاختار، رانرهــا بــر روی دیوارهــای مجــاور اجرا و اســتادگذاری 	�

بــه صــورت افقــی انجــام می شــود. حداکثــر فاصلــه میــان اســتادها 30 
ســانتیمتر اســت؛ لیکــن صرفــا در ســاختارهای بــا کــد حریــق 60 و 90 
دقیقــه می تــوان اســتادگذاری را بــه صــورت دوتایــي و بــا فواصــل 60 

ســانتیمتر اجــرا نمــود.

ــا 	� ــرچ ی ــچ، پ ــه وســیله پی ــا را ب ــوان آن ه ــرای اجــرای اســتادها، می ت ب
پانــچ بــه رانرهــا متصــل نمــود.

حداکثر ارتفاع این دیوار 7 متر و حداکثر عرض مجاز ۵ متر می باشد.	�
اســتادها مجــاز 	� افزایــش طــول )همپوشــانی(  ایــن ســاختار،  در 

. شــد نمی با

ی 
قـــ

ي اف
ها

زه     
سا

ن 
ـــ

 بی
ـله

صــ
فا

س.م
 60

 W630.ir اجرای دیوار پوششی

نصب اولین رانر بر روی ساختار جانبی

1

اتصل و تثبیت استاد به رانر
)به وسیله پانچ، پرچ یا پیچ (

4

نصب استاد کف و تکمیل قاب پیرامونی

2

اجرای استادها در زیر سازه مبنا
)به فواصل 30 سانتیمتر(

۵

اجرای استاد در تراز 120 سانتیمتر از کف
)به عنوان سازه مبنا(

3

اجرای استادها در باالی سازه مبنا
)به فواصل 30 سانتیمتر( 

6

ــی
فقـ

ي ا
ها

زه     
سا

ن 
ـــ

 بی
ـله

صــ
فا

س.م
 3

0

F90 و F60 F30انبر پانچ
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زیرسازی تکمیل شده

7

نصب الیه اول پنل ها

8

نصب الیه دوم پنل ها و تکمیل ساختار

9

ضوابط بارگذاري. ۲۱.۳
ضوابط بارگذاري براي دیوارهاي پوششي با سازه مستقل از دیوار زمینه، مشابه دیوار جداکننده تک الیه کناف )W111.ir( است.

ضوابط مرتبط با ساختارهاي داراي کد حریق. ۲۲.۳
ـــده  ـــاي جداکنن ـــابه دیواره ـــه، مش ـــوار زمین ـــتقل از دی ـــازه مس ـــا س ـــي ب ـــاي پوشش ـــراي دیواره ـــق ب ـــد حری ـــاختارهاي داراي ک ـــا س ـــط ب ـــط مرتب ضواب

ـــت.  ـــاف اس کن

نکات
فنی

در کلیـــه ســـاختارهایی کـــه دارای کـــد حریـــق 	�
هســـتند، مقاومـــت ســـاختار در برابـــر حریـــق از دو 
ـــه  ـــاي الی ـــمت نم ـــی از س ـــش کاري  )یعن ـــمت پوش س
ــن  ــاتي( تامیـ ــاي تاسیسـ ــمت فضـ ــي و از سـ پوششـ

می گـــردد.
در کلیـــه ســـاختارهایی کـــه دارای کـــد حریـــق 	�

هســـتند، بـــرای اتصـــال رانرهـــای کـــف و ســـقف، 
ــراي  ــه بـ ــال داراي تاییدیـ ــل اتصـ ــتفاده از عامـ اسـ
مصـــرف در ســـاختارهاي داراي کـــد حریـــق الزامـــي 
اســـت. مهـــار چکشـــي کنـــاف از جملـــه ایـــن نـــوع 

عوامـــل اتصـــال اســـت.
ـــق هســـتند، 	� در کلیـــه ســـاختارهایی کـــه دارای کـــد حری

فاصلـــه اجـــرای پیـــچ در کنج هـــا، چـــه در الیـــه 
ـــانتیمتر  ـــر 20 س ـــی، حداکث ـــه نهای ـــه در الی ـــن و چ زیری

می باشـــد.
عملکـــرد 	� دارای  کـــه  ســـاختارهایی  کلیـــه  در 

صوتـــی و یـــا دارای کـــد حریـــق می باشـــند، 
ـــر  ـــه درزگی ـــا بتون ـــن ب ـــای زیری ـــری الیه ه درزگی
ـــر  ـــوار درزگی ـــتفاده از ن ـــت. اس ـــی اس ـــاف الزام کن
ــرورت  ــن ضـ ــای زیریـ ــری الیه هـ ــرای درزگیـ بـ

نـــدارد.

ــا دارای کــد 	� ــی و ی ــه ســاختارهایی کــه دارای عملکــرد صوت در کلی
ــت  ــود ثاب ــاي خ ــال در ج ــد کام ــق بای ــه عای ــند، الی ــق می باش حری
ــان  ــق در فواصــل می ــه عای ــن منظــور، الی ــرای ای و محکــم شــود. ب
ــق  ــه عای ــت الی ــه ضخام ــي ک ــود. در صورت ــرا مي ش ــتادها اج اس
ــر باشــد، اجــراي  ــر از عمــق جــان اســتاد کمت ــش از 20 میلیمت بی
ــه  ــا خــواص مشــابه و ب ــوار اضافــه از جنــس پشــم معدنــی ب یــک ن
پهنــاي حداقــل ۵0 میلیمتــر، بــرای تثبیــت الیــه عایــق اصلــی الزم 
خواهــد بــود. عــدم رعایــت جزئیــات اخیــر موجــب فروافتادگــی الیــه 
عایــق می گــردد کــه در ایــن صــورت، ســاختار مخــدوش و عملکــرد 

ــا حریــق دچــار نقصــان خواهــد شــد. ــر صــوت و ی آن در براب
در برخـی سـاختارها، از نـوار پنل محافـظ برای حفاظت بال اسـتادها 	�

)در سـمت تاسیساتی( اسـتفاده می شود. 
در مقـاوم سـازی سـاختمان در برابـر حریـق، توجـه شـود کـه برخی 	�

مسـیرهای قائـم تاسیسـاتی )نظیـر داکت های بـرق، کانال هـای تهویه 
و شـوت های زبالـه(، میان طبقـات و فضاهای سـاختمان ارتباط ایجاد 
نمـوده و امـکان نفـوذ و سـرایت آتـش را فراهـم می نماینـد. بنابرایـن 
پوشـش و محافظـت ایـن گونـه مسـیرها دارای اهمیـت اساسـي بوده 
و در طـرح سـاختمان بایـد در نظـر گرفتـه شـود. بـه عـالوه، چنیـن 
تاسیسـاتی بایـد بـه نحوی بـه بدنه اصلی سـاختمان مهـار و محافظت 
گردنـد کـه در طـول حریـق سـقوط نکـرده و بـار اضافـی بـه دیـوار 

ننمایند. وارد  پوششـی 
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جزئیات تکمیلي. ۲۳.۳

≥50 mm

نوار عایق
پشم معدنى اضافه  

  
  

        
    

 
   
    
   

. 
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10
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×

    

 

  

TN

پـوشـش مـحافـظ بـا
پنل گچى هم ضخامت
با الیه پوششى دیوار

ثابت کردن الیه عایق قوطی برق با پوشش محافظ پنل گچی

دیواره چاه تاسیساتی
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اطالعات عملکردي ساختارها. ۲۴.۳
حداکثر عرض مجاز. ۱.۲۴.۳

عرض مجاز: برای پروفیل های DIN: ۴-7جدول 

استاد
ضخامت

الیه پوششی
فاصله

استادها
عرض مجاز

ساختار دارای کد حریق
]mm[]cm[]m[

W628a.ir

-2×2۵-2

W630.ir

CW 502×12/۵

*30

3

CW 7518+2۵4

CW 1002×2۵۵

* صرفا در ساختارهای با کد حریق 60 و 90 دقیقه می توان استادها را به صورت دوتایی و به فواصل 60 سانتیمتر اجرا نمود.

عرض مجاز: بر اساس پروفیل های NF: ۴-8جدول 

استاد
ضخامت 

الیه پوششی
فاصله

استادها
عرض مجاز

ساختار بدون کد حریق
]mm[]cm[]m[

W630.ir

C 50

2×12/۵*30

2/3

C 703/10

C 1004

 * در کلیه ساختارها می توان استادها را به صورت دوتایی و به فواصل 60 سانتیمتر اجرا نمود.

عامل اتصال
UD28 پروفیل

UW پروفیل
UA پروفیل

MR پنل

دیوار پوششی تاسیساتی )اجرا به صورت موضعی و با ارتفاع محدود(دیوار پوششی تاسیساتی )برای نصب توالت فرنگی دیواری(
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ارتفاع مجاز: بر اساس پروفیل های DIN: ۴-9جدول 

استاد

ضخامت
الیه

پوششی
GKF)I(
GKB)I(

]mm[

ارتفاع مجاز
]m[

ساختار دارای کد حریقساختار بدون کد حریق

منطقه نصب 1
فاصله استادها

]cm[

منطقه نصب 2
فاصله استادها

]cm[

منطقه نصب 1
فاصله استادها

]cm[

منطقه نصب 2
فاصله استادها

]cm[

304060304060304060100304060100

W625.ir

CW 75

12/۵
43/۵33/۵32/۵--------

CW 100۵4/۵443/۵3--------

W626.ir

CW 50

2×12/۵

3/332/6-----------

CW 754/۵43/۵43/۵3--------

CW 100۵/۵۵4/2۵4/۵43/۵--------

W628b.ir

CW 75

2×12/۵
------4/۵43/۵-43/۵3-

CW 100------۵/۵۵4/2۵-4/۵43/۵-

CW 75

2×2۵
------4/۵43/۵343/۵32/6

CW 100------۵/۵۵4/2۵3/7۵4/۵43/۵2/7۵

W629.ir

2xCW 50

2×12/۵
------۵-4-4/۵-3/۵-

2xCW 75------6/۵-۵/۵-6-۵-

2xCW 100

2×12/۵------7/۵-6/۵-7/۵-6/۵-

12/۵+20------8-7-7/۵-6/۵-

18+2۵------8-7-7/۵-6/۵-

2×20------8/۵-7/۵-7/۵-6/۵-

2×2۵------8/۵-7/۵-7/۵-6/۵-

منطقـه نصـب ۱: مناطقی که تجمع افراد در آنها کم است.
منطقـه نصـب ۲: مناطقی کـه تجمع افـراد در آنها زیاد اسـت و محل هایی 

کـه پرتـگاه با عمق بیـش از یک متر وجـود دارد.

حداکثر ارتفاع مجاز ساختارهای دیوار پوششی. ۲.۲۴.۳

ضخامت ورق استادها 0/6 میلیمتر است.	�

GKB)I(/GKF)I(
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ارتفاع مجاز: بر اساس پروفیل های NF: ۴-۱۰جدول 

استاد

ضخامت
الیه

پوششی
GKB)I(

]mm[

ارتفاع مجاز
]m[

ساختار بدون کد حریق

منطقه نصب 1
فاصله استادها

]cm[

منطقه نصب 2
فاصله استادها

]cm[

304060304060

W625.ir

C 50

12/۵

*2/8۵*2/2۵----

C 703/73/3*3/1*3/1--

C 100۵/0۵4/63/6۵/0۵3-

W626.ir

C 50

2×12/۵

2/9*2/9----

C 704/13/6۵*3/42/۵*2/1-

C 100۵/۵4/9۵3/9۵/۵4/9۵*2/1۵

W629.ir

C 50

2×12/۵

3/۵۵3/22/6۵2/7۵*2/۵-
C 70۵4/۵3/8۵۵4/۵2/2۵
C 1006/6۵6/0۵۵/26/6۵6/0۵۵/2

* ارتفاع های مجاز نشانه گذاری شده با عالمت )*(، بدون در نظر گرفتن بار کنسولی محاسبه شده اند.

ارتفاع مجاز: بر اساس پروفیل های DIN: ۴-۱۱جدول 

استاد

ضخامت
الیه

پوششی پنل 
دیامانت
]mm[

ارتفاع مجاز
]m[

ساختار بدون کد حریق
منطقه نصب 1
فاصله استادها

]cm[

منطقه نصب 2
فاصله استادها

]cm[

304060304060

W623.ir

CD 60x27
12/۵--10--10

2×12/۵--10--10
W625.ir

CW 50

12/۵
3/903/0۵33/903/0۵2/1۵

CW 754/4۵444/4۵44
CW 100۵/90۵/304/۵۵/90۵/304/۵

W626.ir

CW 50

2×12/۵
443/3۵442/6۵

CW 754/9۵4/4044/9۵4/404
CW 1006/6۵۵/904/9۵6/6۵۵/904/9۵

منطقـه نصـب ۱: مناطقی که تجمع افراد در آنها کم است.
منطقـه نصـب ۲: مناطقی کـه تجمع افـراد در آنها زیاد اسـت و محل هایی 

کـه پرتـگاه با عمق بیـش از یک متر وجـود دارد.

ضخامت ورق استادها 0/6 میلیمتر است.	�
در صــورت نیــاز بــه اطالعــات در مــورد ســاختارهای دارای کــد حریــق 	�

بــا واحــد پشــتیبانی فنــی تمــاس حاصــل نماییــد

GKB)I(/GKF)I(

Diamant
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مقاومت در برابر حریق دیوارهای پوششی W628 و W630.ir: ساختارهای پیشنهادی کناف: ۴-۱۲جدول 

نوع پنلکد حریقساختار
ضخامت

الیه پوششی
]mm[

نوع عایق
حداکثر فاصله

استادها
]cm[

W628a.ir

ــاتی چاه تاسیســــ عرض    

F90
GKF
(FR)2×2۵

بدون عایق
یا

G پشم معدنی 
-

W628b.ir

     

     

فاصله بین استاد ها

فاصله بین استاد ها

F30

GKF
(FR)

2×12/۵

بدون عایق
یا

G پشم معدنی 

60

F902×2۵100

W630.ir

ــاتی چاه تاسیســــ عرض    

ــاتی چاه تاسیســــ عرض    

ــاتی چاه تاسیســــ عرض    

F30

GKF
(FR)

2×12/۵

بدون عایق
یا

G پشم معدنی 
*30 F6018+2۵

F902×2۵

صرفــا در ســاختارهای بــا کــد حریــق 60 و 90 دقیقــه می تــوان 	�
ــه فواصــل60 ســانتیمتر اجــرا نمــود. ــی و ب ــه صــورت دوتای اســتادها را ب

عایق پشم معدنی مطابق با DIN EN 13162 بخش 3.1.1	�
A مصالح ساختمانی رده G

مقاومت در برابر حریق ساختارهای دیوار پوششی. ۳.۲۴.۳
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F90

F90

سمت   
ــاتی  چاه تاسیســــ

ــاق ات سمت    

مثــال ــه طور     ب

مقاومت در برابر حریق دیوار پوششی W629.ir: ساختارهای پیشنهادی کناف: ۴-۱۳جدول 

نوع پنلکد حریقساختار
ضخامت

الیه پوششی
]mm[

حداقل ضخامت
عایق
]mm[

حداقل چگالی
عایق

]kg/m3[
نوع عایق

حداکثر فاصله
استادها
]cm[

W629.ir

a
ــتادها ــن اس فاصـــله بیـ

F30

GKF
(FR)

2×12/۵-

بدون عایق
یا

پشم معدنی 
G

60

a
ــتادها ــن اس فاصـــله بیـ

a
ــتادها ــن اس F60فاصـــله بیـ

12/۵+2040
60

40
30

پشم معدنی 
S

18+2۵-

بدون عایق
یا

پشم معدنی 
G

a
ــتادها ــن اس فاصـــله بیـ

a
ــتادها ــن اس F90فاصـــله بیـ

2×2040
60

40
30

پشم معدنی 
S

2×2۵-

بدون عایق
یا

پشم معدنی 
G

تذکر

بـرای کلیه سـاختارهای دارای کد حریق، مقاومت سـاختار 
در برابـر حریـق از دو سـمت پوشـش کاری یعنـی از سـمت 
نمـای الیـه پوششـی و از سـمت فضـای تاسیسـاتی، تامین 

می گـردد.

DIN 4102-17 با نقطه ذوب بیش از 1000 درجه سانتیگراد بر اساس A مصالح ساختمانی رده SA مصالح ساختمانی رده G

الیه عایق پشم معدنی مطابق با DIN EN 13162 بخش 3.1.1	�
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عایق حرارتی دیوارهای پوششی W625.ir، W623.ir و W623.ir: بر اساس DIN 4108: ۴-۱۴جدول 

ضریب انتقال حرارت Uمشخصات دیوار زمینه )دیوار خارجی(

جنس مصالح
دیوار با اندود سیمانی به 

ضخامت 20 میلیمتر
)اجرا شده از سمت خارج(

چگالی
ضریب 
هدایت 
حرارتی

دیوار بناییضخامت
دیوار بنایی به همراه دیوار پوششی

)WLG 040( الیه عایق

λR30mm40mm۵0mm60mm80mm

]kg/m3[]W/(mK)[]mm[]W/(m2K)[]W/(m2K)[

آجر دقیق بتن گازی
DIN 4165 مطابق با

اجرا با چسب

۵000/16
2۵0
300
36۵

0/۵7
0/48
0/40

0/39
0/3۵
0/30

0/36
0/32
0/28

0/33
0/30
0/26

0/30
0/28
0/2۵

0/26
0/24
0/22

7000/21
2۵0
300
36۵

0/72
0/62
0/۵2

0/46
0/41
0/36

0/41
0/37
0/33

0/37
0/34
0/31

0/34
0/31
0/29

0/29
0/27
0/2۵

آجر مجوف سبک
DIN 105 مطابق با

تیپ W1 اجرا با مالت سبک
8000/33

240
300
36۵

1/09
0/91
0/77

0/۵8
0/۵2
0/47

0/۵0
0/46
0/42

0/4۵
0/41
0/38

0/40
0/38
0/3۵

0/34
0/32
0/30

آجر مجوف سبک
DIN 105 مطابق با

تیپ A و B اجرا با مالت سبک
8000/39

240
300
36۵

1/24
1/04
0/89

0/62
0/۵6
0/۵2

0/۵3
0/49
0/46

0/47
0/44
0/41

0/42
0/40
0/37

0/3۵
0/33
0/31

آجر فشاری/
آجر مجوف/

آجر پر مقاومت
DIN 105 مطابق با
اجرا با مالت معمولی

12000/۵0
240
300
36۵

1/49
1/26
1/08

0/67
0/62
0/۵8

0/۵8
0/۵4
0/۵0

0/۵0
0/48
0/4۵

0/46
0/43
0/40

0/37
0/3۵
0/34

14000/۵8
240
300
36۵

1/6۵
1/41
1/22

0/71
0/66
0/61

0/60
0/۵6
0/۵3

0/۵2
0/۵0
0/47

0/46
0/44
0/42

0/38
0/36
0/3۵

16000/68
240
300
36۵

1/83
1/۵8
1/37

0/74
0/69
0/6۵

0/62
0/۵9
0/۵6

0/۵4
0/۵1
0/49

0/47
0/46
0/44

0/38
0/37
0/36

18000/81
240
300
36۵

2/04
1/78
1/۵۵

0/77
0/73
0/69

0/6۵
0/62
0/۵9

0/۵6
0/۵3
0/۵1

0/49
0/47
0/4۵

0/39
0/38
0/37

مقاومت حرارتی ساختارهای دیوار پوششی. ۴.۲۴.۳
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ضریب انتقال حرارت Uمشخصات دیوار زمینه )دیوار خارجی(

جنس مصالح

دیوار با اندود سیمانی به 
ضخامت 20 میلیمتر

)اجرا شده از سمت خارج(

چگالی
ضریب 
هدایت 
حرارتی

دیوار بناییضخامت
دیوار بنایی به همراه دیوار پوششی

)WLG 040( الیه عایق

λR30mm40mm۵0mm60mm80mm

]kg/m3[]W/(mK)[]mm[]W/(m2K)[]W/(m2K)[

بلوک مجوف بتن سبک
DIN 18151 مطابق با

240mm≤ 2چشمه با عرض
300mm≤ 3چشمه با عرض
36۵mm≤ 4چشمه با عرض

8000/39
240
300
36۵

1/24
1/04
0/89

0/62
0/۵6
0/۵2

0/۵4
0/49
0/46

0/47
0/44
0/41

0/42
0/40
0/37

0/3۵
0/33
0/31

10000/49
240
300
36۵

1/47
1/24
1/07

0/67
0/62
0/۵7

0/۵7
0/۵4
0/۵0

0/۵0
0/47
0/44

0/4۵
0/42
0/40

0/36
0/3۵
0/33

12000/60
240
300
36۵

1/69
1/44
1/2۵

0/71
0/67
0/62

0/60
0/۵7
0/۵4

0/۵2
0/۵0
0/47

0/46
0/44
0/42

0/38
0/36
0/3۵

بلوک مجوف بتن معمولی
DIN 18153 18000/92300مطابق با

36۵
1/93
1/70

0/7۵
0/71

0/63
0/61

0/۵۵
0/۵3

0/48
0/47

0/39
0/38

آجر ماسه آهکی
DIN 106 مطابق با
اجرا با مالت معمولی

12000/۵6240
300

1/61
1/37

0/70
0/6۵

0/60
0/۵6

0/۵2
0/49

0/46
0/44

0/37
0/36

14000/70240
300

1/87
1/61

0/74
0/70

0/63
0/60

0/۵4
0/۵2

0/48
0/46

0/39
0/37

16000/79240
300

2/01
1/7۵

0/77
0/72

0/64
0/61

0/۵۵
0/۵3

0/49
0/47

0/39
0/38

18000/99
240
300
36۵

2/30
2/02
1/78

0/80
0/77
0/73

0/67
0/64
0/62

0/۵7
0/۵۵
0/۵3

0/۵0
0/49
0/47

0/40
0/39
0/38

بتن معمولی
DIN 1045 24002/10مطابق با

1۵0
200
2۵0

3/78
3/47
3/20

0/93
0/91
0/89

0/76
0/74
0/73

0/64
0/63
0/62

0/۵۵
0/۵4
0/۵3

0/43
0/43
0/42

28003/۵0400دیوار با سنگ گرانیتی
600

3/2۵
2/74

0/90
0/8۵

0/73
0/70

0/62
0/60

0/۵4
0/۵2

0/42
0/41

26002/30400دیوار با سنگ رسوبی
600

2/73
2/20

0/8۵
0/79

0/70
0/66

0/60
0/۵7

0/۵2
0/۵0

0/41
0/40
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عایق صوتی دیوارهای پوششی W625.ir ،W623.ir و W623.ir: بر اساس DIN 4109: ۴-۱۵جدول 

عایق صوتی جانبی RL,W,Rعایق صوتی RW,Rمشخصات دیوار زمینه

جنس مصالح

دیوار با اندود گچ به ضخامت
 10 میلیمتر و وزن واحد سطح 
حداقل 10 کیلوگرم بر مترمربع
)اجرا شده در یک سمت دیوار(

چگالی
مصالح

)چگالی 
دیوار(

ضخامت
وزن
واحد
سطح

دیوار بنایی

دیوار بنایی به همراه دیوار 
پوششی و عایق

به ضخامت ۴۰م.م*
ضخامت پنل

دیوار بنایی
دیوار بنایی به همراه

دیوار پوششی

12/۵ mm12/۵×2 mm**منقطع***ممتد
]kg/m3[]mm[]kg/m2[]dB[]dB[]dB[]dB[

آجر دقیق بتن گازی
DIN 4165 مطابق با

اجرا با چسب

۵00
)4۵0(

12۵
17۵
2۵0
300
36۵

۵6
79
113
13۵
164

29
33
38
40
42

47
48
۵2
۵4
۵6

48
49
۵3
۵۵
۵7

36
40
4۵
47
۵0

49
۵2
۵3
۵4
۵6

۵7
60
64
66
68

700
)6۵0(

12۵
17۵
2۵0
300
36۵

81
114
163
19۵
237

33
38
42
44
46

48
۵2
۵6
۵8
60

49
۵3
۵7
۵9
61

40
4۵
۵0
۵2
۵۵

۵2
۵4
۵6
۵7
۵7

61
63
67
69
70

آجر مجوف سبک
DIN 105 مطابق با
B و A ،W1 تیپ های
اجرا با مالت سبک

800
)770(

11۵
17۵
240
300
36۵

100
14۵
19۵
241
291

36
41
44
47
۵0

۵0
۵۵
۵8
61
63

۵1
۵6
۵9
62
64

43
48
۵2
۵۵
۵7

۵3
۵۵
۵7
۵7
۵7

63
66
69
71
72

آجر فشاری/
آجر مجوف/

آجر فشاری پر مقاومت/
آجر مجوف پر مقاومت/
آجر سفالی پر مقاومت/
DIN 105 مطابق با
اجرا با مالت معمولی

1200
)1180(

11۵
17۵
240
300
36۵

146
217
293
264
441

41
4۵
۵0
۵3
۵8

۵۵
۵9
63
6۵
68

۵6
60
64
66
69

48
۵3
۵7
60
63

۵۵
۵7
۵7
۵8
۵8

67
70
71
72
73

1400
)1360(

11۵
17۵
240
300
36۵

166
248
336
418
۵06

42
47
۵1
۵6
۵9

۵6
61
64
67
69

۵7
62
6۵
68
70

۵0
۵۵
۵9
62
6۵

۵6
۵7
۵7
۵8
۵8

67
70
72
73
74

آجر فشاری ماسه آهکی/
آجر مجوف ماسه آهکی
DIN 106 مطابق با
اجرا با مالت معمولی

1600
)1۵40(

240
300
36۵

380
472
۵72

۵4
۵7
61

66
68
71

67
69
72

61
64
67

۵7
۵8
۵8

72
73
74

1800
)1720(

240
300
36۵

423
۵26
638

۵6
60
62

67
70
72

68
71
73

62
6۵
68

۵7
۵8
۵8

73
74
7۵

عایق صوتی ساختارهای دیوار پوششی. ۵.۲۴.۳



جزئیات تکمیلي
دیوارهای پوششی کناف

87

عایق صوتی جانبی RL,W,Rعایق صوتی RW,Rمشخصات دیوار زمینه

جنس مصالح

دیوار با انـدود گـچ به ضخامـت
10 میلیــمتر و وزن واحد سطح 
حداقل 10 کیلوگرم بر مترمربع
)اجرا شـده در یک سمت دیوار(

چگالی
مصالح

)چگالی 
دیوار(

ضخامت
وزن
واحد
سطح

دیوار بنایی

دیوار بنایی به همراه دیوار 
پوششی و عایق

به ضخامت ۴۰م.م*
ضخامت پنل

دیوار بنایی
دیوار بنایی به همراه

دیوار پوششی

12/۵ mm12/۵×2 mm**منقطع***ممتد
]kg/m3[]mm[]kg/m2[]dB[]dB[]dB[]dB[

بلوک مجوف بتن سبک
DIN 18151 مطابق با

800
)820(

240
300
36۵

207
2۵6
309

44
47
۵0

۵8
61
63

۵9
62
64

۵3
۵۵
۵8

۵7
۵7
۵8

70
71
72

1000
)1000(

240
300
36۵

2۵0
310
37۵

47
۵0
۵2

61
63
66

62
64
67

۵۵
۵8
61

۵7
۵7
۵8

71
72
73

1200
)1180(

240
300
36۵

293
364
441

۵0
۵3
۵8

63
6۵
68

64
66
69

۵7
60
63

۵7
۵8
۵8

72
73
74

بلوک مجوف بتن معمولی
DIN 18153 مطابق با

1800
)1720(

240
300
36۵

423
۵26
638

۵6
60
62

67
70
72

68
71
73

62
6۵
68

۵8
۵8
۵9

73
74
7۵

بتن معمولی
DIN 1045 مطابق با

2400
)2300(

1۵0
200
2۵0

3۵۵
470
۵8۵

۵3
۵8
61

6۵
68
71

66
69
72

60
64
67

۵7
۵8
۵8

72
73
74

*
K¨o¶ ®¹Q ½HoµÀ ¾M ÂÄI¹M nH¼Äj

**
kTµ¶ Âz{¼Q nH¼Äj

***
Íõ£¹¶ Âz{¼Q nH¼Äj

L,w,RRL,w,RR

w,RR

عایق صوتی جانبی RL,W,R )عضو جانبی(     عایق صوتی Rw,R )عضو جداگر(

وزن تقریبی ساختارها: ۴-۱۶جدول 

ضخامت الیه پوششیساختار
]mm[

وزن واحد سطح *
]kg/m2[

W623.ir
12/۵13

2×12/۵23

W625.ir12/۵14

W626.ir2×12/۵24

* تقریبی و بدون در نظر گرفتن وزن الیه عایق
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عایق صوتی دیوارهای پوششی W629.ir ،W628 و W630.ir: ساختارهای پیشنهادی کناف: ۴-۱7جدول 

ساختار
ضخامت

الیه پوششی
]mm[

وزن
 واحد سطح*

ضخامت
 الیه عایق

]cm[

عایق صوتی
RW,R 
]dB[

W628a.ir

ــاتی چاه تاسیســــ عرض    

2×2۵4۵
-

40
60

33
41
42

W628b.ir

     

     

فاصله بین استاد ها

فاصله بین استاد ها

2×12/۵24
-

40
60

30
36
36

2×2۵46
-

40
60

33
41
42

W629.ir

a
ــتادها ــن اس فاصـــله بیـ

2×12/۵26
-

40
60

30
36
36

12/۵+2034
-

40
60

-
36
36

18+2۵43
-

40
60

33
41
42

2×2042
-

40
60

-
41
42

2×2۵48
-

40
60

33
41
42

W630.ir

ــاتی چاه تاسیســــ عرض    

ــاتی چاه تاسیســــ عرض    

ــاتی چاه تاسیســــ عرض    

2×12/۵26
-

40
60

30
36
36

18+2۵43
-

40
60

33
41
42

2×2۵48
-

40
60

33
41
42

* تقریبی و بدون در نظر گرفتن وزن الیه عایق
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برش با استفاده از دستگاه هاي برش طولي و برش قرقره ای. ۳.۱.۴
بـا اسـتفاده از ایـن ابـزار، مي تـوان برش هایـي بـه عـرض ۵ تـا 60 سـانتیمتر اجـرا نمود. ایـن ابزار امـکان برش صفحـات گچي را به صـورت نوارهـاي باریک 
فراهـم مي کنـد، کـه ایـن عمـل بـا تیـغ برش بسـیار دشـوار مي باشـد. مزیـت اصلي اسـتفاده از ایـن ابـزار، افزایـش سـرعت کار )به ویـژه در سـري کاري( و 
امـکان بـرش صفحـات بـه وسـیله یـک نفر مي باشـد. در ایـن روش به دلیل ایجاد شـیار در دو سـمت پنـل، کیفیت بـرش افزایـش یافته و لبة بـرش خورده 

کامـاًل گونیـا خواهـد بـود. بـا دسـتگاه برش قرقـره اي، مي تـوان برش هـاي موج دار )بـا عرض کـم( نیز اجـرا نمود.

برش پنل با دستگاه برش طولی

1

شکستن پنل در محل برش

2

برش صفحات روکش دار گچي. ۱.۴
برش با استفاده از تیغ برش کناف و شمشه خط کشي. ۱.۱.۴
محل برش بر روي صفحه گچي مشخص و به وسیله تیغ برش کناف یک شیار به عمق حدود 2 میلیمتر ایجاد مي شود؛ به نحوی که کاغذ روکش کاماًل برش بخورد.	�
صفحه گچي پشت و رو شده و با وارد کردن ضربه به پشت پنل، صفحه از محل شیار شکسته مي شود.	�
کاغذ پشت صفحه به وسیله تیغ برش بریده مي شود.	�

ایجاد شیار )برش کاغذ روکش( بر روی پنل

1

شکستن پنل در محل برش

2

برش کاغذ روکش پشت پنل

3

برش با استفاده از اره دستي. ۲.۱.۴
هنگامـي کـه بـرش بـه یکـی از صورت هـای زیـر مـد نظـر باشـد، از اره دسـتی )چـوب بـر( اسـتفاده 

می شـود:
برش نوارهای با عرض کمتر از ۵ سانتیمتر. 	�
برش به صورت »L« یا »C« شکل.	�
بـرش صفحـات مرکـب کنـاف )صفحـات مرکـب کنـاف، پنل هـاي گچي هسـتند که سـطح پشـت 	�

آن هـا توسـط یـک الیـه عایق پشـم معدنـی یـا پلي اسـتایرن پوشـیده شـده اند(.

برش پنل با اره دستی

دستگاه برش طولی: جهــت برش پنــل به صــورت نـواری 
و سـری کـاری بـا سـرعـت اجـرای بـاال 

برش صفحات روکش دار گچي
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برش پنل با دستگاه برش قرقره ای

1

اجرای برش موج دار با دستگاه برش قرقره ای

1

شکستن پنل در محل برش

2

جداکردن پنل از محل برش

2

اجراي پخ و پرداخت لبه هاي برش خورده. ۴.۱.۴
ـــوند.  ـــت ش ـــورده و پرداخ ـــخ خ ـــب، پ ـــل از نص ـــد قب ـــاً بای ـــورده حتم ـــرش خ ـــاي ب ـــي لبه ه تمام
ـــت  ـــه کیفی ـــوده، در نتیج ـــل نم ـــري را مخت ـــات درزگی ـــل، عملی ـــل ذی ـــک از مراح ـــر ی ـــذف ه ح

ـــت: ـــد یاف ـــش خواه ـــي کاه نهای

لبه به وسیله رنده یکنواخت مي شود. 	�
با استفاده از پخ زن، لبه پخ زده مي شود.	�
بـه وسـیله سـاب مالـه اي، هـر دو وجه عمـودي و مایل لبة پـخ خـورده پرداخت و کاغذهـای اضافه 	�

نیز برداشـته مي شـود. 

پرداخت لبه برش خورده با رنده

1

پرداخت وجه عمودی لبه پخ خورده با ساب ماله ای

3

اجرای پخ با پخ زن

2

پرداخت وجه مایل لبه پخ خورده با ساب ماله ای

4

دسـتگاه بـرش قرقـره ای: جهــت بـرش پنــل بـه صــورت 
نــواری و سـری کــاری بــا سـرعــت اجــرای بـاال
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اجرای پخ با تیغ برش تصویر اجرا شده یک درز با دولبه پخ خوردهاجرای پخ بر روی پنل نصب شده مجاز نمی باشد

45

4mm 4mm

2mm

روش نادرست نصب پنل در محل بازشویک درز با دولبه پخ خورده روش صحیح نصب پنل در محل بازشو

نکات
فنی

در هنـگام بـرش پنـل، کاغـذ روکـش )در لبه هـا( نباید 	�
آسـیب ببینـد. عـدم توجـه بـه ایـن موضـوع، عملیـات 

درزگیـري را دچـار مشـکل خواهـد نمـود.
دستگاه پخ زن داراي دو زاویه 22/۵ و 4۵ درجه مي باشد. 	�

 9/۵ تا  ضخامت  با  صفحات  براي  درجه   22/۵ زاویه  از 
با ضخامت  براي صفحات  زاویه 4۵ درجه  از  و  میلیمتر 

12/۵ میلیمتر و بیشتر، تا 18 میلیمتر استفاده مي شود.
براي سهولت، سرعت و ارتقا کیفیت اجراي پخ، توصیه 	�

مي شود که صفحات گچي بر روي میز کار قرار داده شده 
یا عملیات بر روي پالت بسته بندي انجام گردد.

به طور کلي استفاده از تیغ برش براي پخ زدن صفحات 	�
گچي توصیه نمي شود؛ زیرا مهارت نصاب در کیفیت پخ 
اجرا شده تاثیر زیادي خواهد داشت. چنانچه عرض پنل 
از  استفاده  که  باریک(  نوار  )یک  باشد  کم  اندازه اي  به 
دستگاه پخ زن میسر نباشد، در چنین مواردي ناگزیر به 
وسیله تیغ برش، پخ اجرا مي شود. براي این منظور، ابتدا 
روي صفحه گچي و به فاصله 4 میلیمتر از لبه، یک خط 
ترسیم شده و سپس به وسیله تیغ برش، پخي یکنواخت 

با زاویه 4۵ درجه اجرا مي شود.

چنانچـــه لبه هـــاي پنل هـــای نصـــب شـــده پـــخ خـــورده 	�
ـــرش  ـــغ ب ـــیله تی ـــه وس ـــا ب ـــر روي آن ه ـــخ ب ـــراي پ ـــند، اج نباش
مجـــاز نمي باشـــد؛ زیـــرا نـــوک تیـــغ بـــه پنـــل مجـــاور آســـیب 

خواهـــد رســـاند. 
ــر و 	� ــاور 2 میلیمتـ ــة مجـ ــان دو صفحـ ــة درز میـ ــد فاصلـ بایـ

ــر  ــاور 4 میلیمتـ ــة مجـ ــا در دو لبـ ــر یـــک از پخ هـ ــاي هـ پهنـ
باشـــد.

همـــواره دو لبـــة مجـــاور بایـــد متجانـــس باشـــند؛ بدیـــن معنـــي 	�
ـــرش  ـــة ب ـــک لب ـــاورت ی ـــه اي در مج ـــة کارخان ـــک لب ـــه ی ـــه چنانچ ک
ـــرش  ـــد ب ـــز بای ـــه اي نی ـــة کارخان ـــر لب ـــرد، ناگزی ـــرار گی ـــورده ق خ
ـــام  ـــر روي آن انج ـــت ب ـــي و پرداخ ـــخ زن ـــل پ ـــه مراح ـــورد و کلی بخ

ـــود. ش
ـــکل 	� ـــورت »L« ش ـــه ص ـــي ب ـــات گچ ـــد صفح ـــا، بای ـــل دره در مح

ــش  ــای آتـ ــرق و جعبه هـ ــاي بـ ــا، تابلوهـ ــل پنجره هـ و در محـ
ـــب  ـــن ترتی ـــوند. بدی ـــده ش ـــکل بری ـــورت »C« ش ـــه ص ـــاني، ب نش
پـــس از نصـــب پنـــل، درز ممتـــد در امتـــداد قائـــم چهارچـــوب 
ــر  ــات اخیـ ــه جزئیـ ــي کـ ــود. در صورتـ ــاد نمی شـ ــو ایجـ بازشـ
ـــد  ـــاد خواه ـــرک ایج ـــم ت ـــای قائ ـــداد درزه ـــود، در امت ـــت نش رعای

ـــد. ش
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نصب صفحات روکش دار گچي. ۲.۴
روش اجرا. ۱.۲.۴
در ساختارهای دیوار، می توان صفحات گچي را با استفاده از جک نگهدارندة 	�

نصب  در  از جک  استفاده  اصلي  مزیت  داد.  تکیه  زیرسازي  روي  بر  پنل 
صفحات گچي، پیچ کاری توسط یک نفر )بدون نیروي کمکي( مي باشد.

در سـاختارهای سـقف، می تـوان صفحـات گچـي را بـا اسـتفاده از باالبر 	�
نگهدارنـدة پنـل بر روي زیرسـازي قـرار داد.

بـراي دسـتیابي بـه حداکثـر اسـتحکام در سـاختارهای دیـوار )به جهت 	�
بیشـتر بـودن مقاومـت خمشـی در طـول نسـبت بـه عـرض در پنل های 
گچـی(، بایـد صفحـات گچـی بـه صـورت قائـم نصـب شـوند )راسـتاي 

طولـي پنـل، هـم راسـتاي اسـتاد اجرا شـود(.
بایـد 	� در سـاختارهای سـقف،  اسـتحکام  بـه حداکثـر  بـراي دسـتیابي 

صفحـات گچـي بـه صـورت عرضي نصب شـوند )راسـتاي طولـي پنل ها، 
عمـود بـر راسـتاي سـازه هاي پنـل خـور اجـرا شـود(. در ایـن حالـت، 
لبه هـاي بـرش خـورده در محل سـازه هاي پنل خـور قـرار می گیرند )به 
عنـوان یـک قاعـده همیشـگي در سـقف هاي کاذب، همـواره یـک سـازه 

بایـد لبـه بـرش خـورده پنـل را پشـتیباني نماید(.
در کلیـه سـاختارهاي دیـوار و سـقف )تک الیـه و چند الیـه( پنل ها باید 	�

به صـورت حصیرچین اجرا شـوند. 
فاصلـه دو درز افقـی در زمـان حصیرچینـی در سـاختارهای دیـوار )تک 	�

الیـه( حداقـل 40 سـانتیمتر در نظـر گرفته شـود. در سـاختارهای چند 
الیـه ایـن فاصلـه حداکثـر می تواند تـا 20 سـانتیمتر کاهـش یابد. 

در ساختارهای سقف کاذب به جهت کاهش مصرف زیرسازی، فاصله دو درز 	�
نباید کمتر از ۵0 سانتیمتر باشد. )توصیه می شود مضربی از عدد ۵0 باشد(.

یافتن درزها در طول یکدیگر، 	� امتداد  عدم رعایت اصول حصیرچینی و 
موجب تضعیف ساختار و همچنین ایجاد ترک در محل درزها می شود.

بـراي حصـول اطمینـان از نفـوذ بتونـه، الزم اسـت درزي بـه انـدازه 2 	�
میلیمتـر میـان دو صفحـة مجاور در نظر گرفته شـود به نحوي که سـازه 

زیریـن قابل رؤیت باشـد.
با 	� و  کناف  پیچ مخصوص  وسیله  به  زیرسازي،  به  اتصال صفحات گچي 

استفاده از دستگاه پیچ زن قابل تنظیم صورت مي گیرد.

نصب پنل بر روی زیرسازی، با استفاده از جک و پیچ زن

جزئیات حصیرچینی الیه های پوششی دیوار

جزئیات حصیرچینی الیه های پوششی سقف

ـل
پنـ

ض 
ــر

عـ

ـل
پنـ

ض 
ــر

عـ

سازه هاى پنل خور

الیـه دوم پنـل

الیـه اول پنـل

12
00

12
00

12
00

12
00

12001200
پنـــل عرض    

ــه اول پنـــل الی پنـــل دوم ــه  الی
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فواصل مجاز. ۲.۲.۴
فاصلـــه مجـــاز اجـــراي پیچ هـــا بـــر روي صفحـــات گچـــي در 	�

ــاختارهاي دو  ــد. در سـ ــانتیمتر مي باشـ ــوار 2۵ سـ ــاختارهاي دیـ سـ
ــوان  ــه اول را مي تـ ــا در الیـ ــراي پیچ هـ ــاز اجـ ــه مجـ ــه، فاصلـ الیـ
حداکثـــر تـــا ســـه برابـــر )7۵ ســـانتیمتر( افزایـــش داد. در صـــورت 
اســـتفاده از صفحـــات بـــا ضخامـــت 20 میلیمتـــر و بیشـــتر، فاصلـــه 
مجـــاز اجـــرای پیچ هـــا در الیـــه زیریـــن 60 ســـانتیمتر و در الیـــه 

نهایـــی 20 ســـانتیمتر می باشـــد
فاصلـــه مجـــاز اجـــراي پیچ هـــا در لبـــه کنج هـــاي بیرونـــي 	�

ســـاختارهاي دیـــوار پوششـــي بـــا ســـازه مســـتقل از دیـــوار زمینـــه، 
مي باشـــد. ســـانتیمتر   20

فاصله مجاز پیچ از لبه پنل، 1۵ میلیمتر مي باشد..	�

15 mm15 mm

فواصل مجاز پیچ از لبه های کارخانه ای و برش خورده

نصب صفحات روکش دار گچي

فواصل مجاز اجرای پیچ در دیوارها: ۴-۱جدول 

ساختار
دیوار جداکننده

الیه اول*
عرض پنل**

]mm[

الیه دوم
عرض پنل

]mm[

الیه سوم
عرض پنل

]mm[

1200 60012006001200600

----2۵0200تک الیه

--7۵06002۵0200دو الیه

7۵0600۵003002۵0200سه الیه

* در ساختارهای چندالیه، منظور از الیه اول، الیه زیرین می باشد.
** پنل های با ضخامت 9/۵ تا 18 میلیمتر با عرض 1200 و پنل های با ضخامت 20 و 2۵ میلیمتر با عرض 600 میلیمتر به بازار عرضه می گردد.
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9۵

نکات فني*. ۳.۲.۴
هرگـز از پیچ هـاي خـودکار معمولي بـراي نصب صفحات گچي اسـتفاده 	�

نشود.
هرگز از دریل براي پیچ زنی استفاده نشود.	�
میـزان نفـوذ پیـچ بایـد بـه اندازه اي باشـد که سـر پیـچ، هم سـطح پنل 	�

تمـام شـود؛ زیـرا بیـرون زدگـي سـر پیـچ، عملیـات درزگیـري را دچـار 
مشـکل مي نمایـد. 

پیـچ بایـد بـه نحـوي اجـرا شـود که کاغـذ روکـش پنـل را بـرش ندهد 	�
)یعنـي بیـش از حـد نفـوذ نکنـد(؛ زیـرا ایـن الیه بـه صورت واشـر عمل 
نمـوده و بـا بـرش آن، احتمـال جـدا شـدن پنـل از سـازه وجـود خواهد 

داشت.
پیـچ بایـد عمـود بـر سـطح پنل اجـرا شـود؛ زیـرا در صورتي کـه پیچ به 	�

صـورت مایـل اجرا شـود، کاغـذ روکش پنل آسـیب خواهـد دید.
پیـچ مـورد مصـرف بـراي نصـب پنـل بایـد بـه نحـوي انتخاب شـود که 	�

پـس از عبـور از الیه هاي پوششـي، حداقـل 10 میلیمتر در سـازه زیرین 
نیـز نفـوذ کنـد. به عنـوان مثـال چنانچـه الیه هاي پوششـي متشـکل از 
دو عـدد پنـل 12/۵ میلیمتـري باشـد، بـراي الیه اول پیچي بـا طول 2۵ 
میلیمتـر و بـراي الیـه دوم پیچـي بـا طـول 3۵ میلیمتر مناسـب خواهد 

بود.
بـراي اتصـال پنـل به سـازه هاي با ضخامـت 0/7 میلیمتـر و کمتر، هرگز 	�

از پیچ هـاي سـرمته دار اسـتفاده نشـود؛ زیرا اسـتفاده از چنیـن پیچ هایي 
موجـب بـراده بـرداري در ورق سـازه شـده، در نتیجـه اتصـال مناسـب 

نمي گردد. ایجـاد 
بـراي اتصـال دو سـازه بـه یکدیگـر، هرگـز از پیچ هـاي اتصـال پنـل بـه 	�

سـازه اسـتفاده نشـود؛ زیـرا شـکل هندسـی سـر و رزوه هـاي ایـن نـوع 
پیچ هـا بـا پیچ هـاي اتصـال سـازه بـه سـازه متفـاوت بـوده، در نتیجـه 

اتصـال مناسـب ایجـاد نمي گـردد.
در سـاختارهای چنـد الیـه اي کـه داراي عملکـرد صوتـي و یـا داراي کد 	�

حریـق مي باشـند، درزگیـري الیه هـای زیریـن بـا بتونـه درزگیـر کنـاف 
الزامـي اسـت. اسـتفاده از نـوار درزگیـر بـراي درزگیري الیه هـاي زیرین 

ندارد. ضـرورت 
* براي استفاده از پنل هاي با ضخامت 9/۵ میلیمتر و کمتر )که به طور کلي در ساختارهاي 

تزئیني کاربرد دارند(، با دایره پشتیباني فني شرکت کناف ایران تماس حاصل شود.

اجرای صحیح پیچ
)کاغذ و روکش به صورت واشر درآمده است(

اجرای نادرست پیچ
)کاغذ روکش آسیب دیده است(

پیچی که به صورت مایل اجرا شده و به کاغذ روکش پنل 
آسیب رسانده است

اسـتفاده بیـش از حـد از ضایعـات پنـل مجـاز نمي باشـد؛ زیـرا موجـب 	�
توصیـه  همچنیـن  مي شـود.  کار  کیفیـت  نـزول  و  سـاختار  تضعیـف 
می شـود کـه ضایعـات پنل بـه صـورت متمرکز اسـتفاده نشـود و در کل 

سـطح کار پخـش گـردد.
ــوار 	� ــاع دی ــا ارتف ــب ب ــد متناس ــات بای ــدازه صفح ــکان، ان ــي االم حت

ــی در  ــاه، درز افق انتخــاب شــود. در صــورت اســتفاده از صفحــات کوت
ــه،  ــک الی ــوار ت ــاختارهاي دی ــه در س ــده ک ــاد ش ــی ایج ــه پوشش الی
اجــراي ســازه پشــت بنــد در محــل درزهــاي افقــي الزامــي اســت )در 
صورتــی کــه فاصلــه اســتادها 40 ســانتیمتر یــا کمتــر باشــد، نیــازی بــه 

ــد(. ــد نمی باش ــت بن ــازه پش ــرای س اج
ــات 	� ــوار، صفح ــاختارهاي دی ــات در س ــب صفح ــهولت در نص ــراي س ب

بایــد بــه انــدازه 1 ســانتیمتر کوتاهتــر از ارتفــاع کــف تــا ســقف بــرش 
ــوند. داده ش

در سـاختارهای دیـوار، صفحـات نبایـد بـه رانـر فوقانی )سـقفی( متصل 	�
ند. شو

ــري 	� ــل درگی ــوار، حداق ــاختارهاي دی ــتایي در س ــن ایس ــراي تامی ب
ــر  ــالوه ب ــد )ع ــر باش ــد 20 میلیمت ــر بای ــاي ران ــل و بال ه ــان پن می
ایــن شــرط، در ســاختارهاي دیــوار جداکننــده و دیــوار پوششــي، بایــد 
ــر  ــا ران ــر ب ــه میــزان حداقــل 10 و 20 میلیمت ــه ترتیــب ب اســتادها ب

ــر شــوند(. درگی
در هنـگام نصـب صفحات در سـاختارهای دیـوار، باید به جهت اسـتادها 	�

توجـه نمـود. همـواره صفحـات را بایـد در جهتـي نصـب نمـود کـه لبـه 
آزاد صفحـه بـه سـمت دهانه باز اسـتاد قـرار گیـرد. رعایت ایـن نکته به 
نصـاب اجـازه مي دهـد کـه هنـگام پیـچ زني، اسـتاد را مهـار نمـوده و از 

چرخـش آن جلوگیـري نماید.
بـه لحـاظ ایسـتایي،  عایق بندي، آتش بنـدي و هوابندی اجـراي صفحات 	�

گچـي در کل ارتفاع دیوار الزامي اسـت.
در سـاختارهای سـقف، نصـب صفحـات بایـد از وسـط سـقف آغـاز و به 	�

حاشـیه ها ختـم شـود. همچنیـن می توان نصـب صفحـات را از یک کنج 
آغـاز و در هـر دو امتـداد طولـی و عرضـی، بـه طور همگن پوشـش کاری 
را ادامـه داد. عـدم رعایـت جزئیـات اخیر موجـب ایجاد ترک بـر اثر خیز 

سـقف کاذب خواهد شـد.

نصب صفحات روکش دار گچي



تهیه بتونه درزگیر و ماستیک کناف 
دستورالعمل برش، نصب، درزگیری و آماده سازی صفحات روکش دار گچی

96

تهیه بتونه درزگیر و ماستیک کناف . ۳.۴
تهیه بتونه درزگیر کناف. ۱.۳.۴

بـرای تهیـه بتونـه درزگیـر، بـه ازای هر 10 کیلوگـرم پودر بتونـه، 9 الی 10 
لیتـر آب الزم اسـت و بـه ترتیـب زیر مخلوط می شـوند:

آب را داخـل ظـرف مخصـوص تهیه بتونـه ریخته و پودر بتونـه به آرامي 	�
بـه آن اضافه مي شـود.

بـه مـدت 2 تـا 3 دقیقـه صبر کرده تا پـودر بتونه تمامي آب روي سـطح 	�
را جـذب نمـوده و به حالت خمیـري در آید.

بـا اسـتفاده از کمچـه، بتونـه را بـه مدت 1 تـا 2 دقیقه مخلـوط نموده تا 	�
خمیري یکدسـت حاصل شـود. 

ریختن آب در ظرف تهیه بتونه

1

خیس خوردن پودر بتونه

3

ریختن پودر بتونه در آب

2

مخلوط کردن خمیر بتونه

4

ریختن آب در ظرف مناسب

1

ریختن پودر ماستیک در آب

2

خیس خوردن پودر ماستیک

3

تهیه ماستیک کناف. ۲.۳.۴
ــودر  ــرم پـ ــر 10 کیلوگـ ــه ازای هـ ــاف، بـ ــتیک کنـ ــه ماسـ ــرای تهیـ بـ
حـــدود 6 الـــی 7 لیتـــر آب الزم اســـت و بـــه ترتیـــب زیـــر مخلـــوط 

ند: مي شـــو
آب را داخـل ظـرف مناسـبي ریختـه و پـودر ماسـتیک بـه آرامـي به آن 	�

اضافـه مي شـود.
بـه مـدت 2 تـا 3 دقیقـه صبر کـرده تا پـودر ماسـتیک تمامـي آب روي 	�

سـطح را جـذب نمـوده و بـه حالـت خمیـري در آید.
بـا اسـتفاده از همـزن الکتریکـي، ماسـتیک را بـه مـدت 2 تـا 3 دقیقـه 	�

مخلـوط کـرده تـا خمیـري یکدسـت و آمـاده مصـرف شـود.

نکته

عنـوان  )بـه  سـاتن  از  اسـتفاده  صـورت  در  شـود  توجـه 
جایگزیـن پـودر ماسـتیک(، روش تهیـه ایـن مـالت نیـز 
ماننـد ماسـتیک بـوده بـا ایـن تفـاوت کـه در انتهـا مراحل 

زیـر نیـز اضافـه خواهـد شـد:
پـس از بدسـت آمـدن خمیر سـاتن یک دسـت، مجدداً 	�

بـه مـدت 2 دقیقـه صبـر کـرده تـا فعـل و انفعـاالت 
شـیمیایي صـورت گیـرد.

مجـدداً بـا اسـتفاده از همـزن الکتریکـي، سـاتن را بـه 	�
مـدت 2 دقیقـه مخلـوط کـرده تا خمیـر حاصلـه آمادة 

شـود. مصرف 
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مخلوط کردن خمیر ماستیک

4

رها کردن خمیر به مدت 2 تا 3 دقیقه
)مربوط به تهیه ساتن(

۵

مخلوط کردن مجدد خمیر ساتن

6

نکات فني . ۳.۳.۴
قبـل از اجـرای بتونـه یـا ماسـتیک، سـطح کار می بایسـت از هرگونـه 	�

آلودگـی و گـرد و غبـار تمیـز شـود.
آب مـورد اسـتفاده بـراي تهیه بتونه و ماسـتیک کناف بایـد کاماًل تمیز و 	�

عـاري از هـر گونـه مواد اضافـي و آلوده باشـد. بنابراین بهتر اسـت از آب 
آشـامیدني براي این منظور اسـتفاده شـود.

بـرای نگهـداری پـودر بتونـه و ماسـتیک، می بایسـت کیسـه ها در محـل 	�
خشـک روی پالـت و بـه دور از آب، رطوبـت، آفتـاب و گرمـا قـرار گیرند.

زمـان مصـرف پـودر بتونه و ماسـتیک کناف )در بسـته بندي اسـتاندارد 	�
و در شـرایط انبـارش متعـارف(، 6 مـاه پـس از تاریـخ تولیـد مي باشـد. 
بدیهـي اسـت که پـس از باز شـدن پاکت، پـودر بتونه و ماسـتیک کناف 
را بایـد ظـرف مدت کوتاهـي مصرف نمود )طـی حداکثر 7 روز اسـتفاده 

نمایید(.
ــه 	� ــه ترتیــب و ب ــه و ماســتیک کنــاف، ب زمــان اســتفاده از خمیــر بتون

طــور میانگیــن 4۵ و 220 دقیقــه مي باشــد. زمان هــاي مذکــور در 
ــه  ــا توجــه ب ــه دســت آمــده و بدیهــي اســت ب شــرایط آزمایشــگاهي ب
ــه  ــر چ ــه ه ــي ک ــن معن ــود؛ بدی ــد ب ــر خواهن ــرایط محیطــي متغی ش
درجــه حــرارت محیــط باالتــر و درصــد رطوبــت نســبي هــوا پایین تــر 
باشــد )شــرایط آب و هوایــي گــرم و خشــک(، زمان هــاي مذکــور 

ــت. ــد یاف کاهــش خواهن
بتونـه و ماسـتیک کنـاف در دمـاي ۵ درجـه سـانتیگراد و کمتـر از 40 	�

درجـه سـانتیگراد قابل اجرا مي باشـند. اسـتفاده از این مـواد در دماهاي 
پایین تـر )بـه دلیـل احتمـال یـخ زدگـي مـالت( و در دماهـاي باالتر )به 
دلیـل احتمـال خشـک شـدن مـالت، پیـش از گیـرش شـیمیایي( مجاز 

نمی باشـد.
ــچ 	� ــدت گ ــی م ــردن طوالن ــار ک ــز انب ــچ و نی ــه گ ــاالی آب ب ــبت ب نس

ــه  ــه هرچ ــی ک ــن معن ــردد. بدی ــرش می گ ــان گی ــش زم ــبب افزای س
ــرش،  ــان گی ــش زم ــل افزای ــه دلی ــردد ب ــاده گ ــری آم ــالت رقیق ت م
ــمتی  ــه و قس ــرار گرفت ــوا ق ــان ه ــرض جری ــری در مع ــدت طوالنی ت م
ــود. در  ــر می ش ــرش تبخی ــدن گی ــل ش ــت کام ــاز جه ــورد نی از آب م
ایــن حالــت مــالت بــه جــای گیــرش، خشــک می شــود و از اســتحکام 

ــود. ــد ب ــوردار نخواه ــبی برخ مناس
قـرار گرفتـن مـالت در معـرض جریان باد نیز سـبب تبخیر آب سـطحی 	�

از  باعـث جلوگیـری  امـر  ایـن  از گیـرش آن می شـود.  مانـع  مـالت و 
اسـتحکام مـالت و بـروز تـرک بـر روی سـطح خواهـد شـد.

بتونـه و ماسـتیک کنـاف را نبایـد بـا سـایر مـوادي کـه باعـث ایجـاد 	�
تغییـرات در خـواص شـیمیایي و یـا مشـخصات فیزیکي ایـن محصوالت 

مي گـردد، ترکیـب نمـود.
ضخامـت مـالت کار شـده اگـر از مقادیـر مجـاز بیشـتر و یا کمتر باشـد، 	�

بـر روی اسـتحکام مـالت اثـر می گذارد.
سطح زیر کار اگر متخلخل باشد، سبب کوتاه شدن زمان گیرش شده که 	�

بر روی خواص مکانیکی از جمله چسبندگی و استحکام اثر می گذارد.
ماسـتیک کنـاف را نمي تـوان بـه عنـوان بتونـه درزگیـر در سـاختارهاي 	�

خشـک اسـتفاده نمود.
هنگامـي کـه خمیـر بتونـه یـا ماسـتیک کناف سـفت شـد، نمي تـوان با 	�

اضافـه نمـودن آب و هـم زدن مجـدد، آن را براي اسـتفاده مجـدد آماده 
نمـود )چنیـن مالتي غیـر قابل اسـتفاده مي باشـد(.

مانده روی 	� باقی  اضافه  بتونه و ماستیک کناف، مالت های  با  هنگام کار 
ابزار )کاردک، لیسه و ماله( را نباید به مالت درون ظرف برگرداند؛ زیرا 
باعث کوتاه شدن زمان گیرش بتونه یا ماستیک درون ظرف خواهد شد.

ظـروف آماده سـازي مـالت و ابزار کار مي بایسـت بالفاصله پـس از اتمام 	�
کار بـا آب تمیـز شسـته شـوند؛ در غیـر این صورت مواد خشـک شـده و 

تمیزکاري دشـوار خواهد شـد.
مـالت بایـد با توجه به مقدار نیاز و کاردک سـاخته شـود. از آماده سـازی 	�

مـالت بیـش از مقدار مورد نیاز خودداری شـود.
مالت آماده نباید در معرض نور آفتاب و یا گرد و غبار محیط قرار گیرد.	�

شستشوی ابزار بالفاصله پس از اتمام کار
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ترفند هاي کارگاهي جهت بررسي کیفیت بتونه اجرا شده . ۴.۴
بتونـه مناسـب داراي قـوام بـوده و بـه کاردک مي چسـبد. بـراي درک 	�

بهتـر ایـن حالـت، مي تـوان بتونـه خـوب را به »ماسـت چکیـده« و بتونه 
نامناسـب را بـه »ماسـت بریـده« یـا اصطالحـا »دانـه دانه« تشـبیه کرد. 
توجـه شـود کـه زماني که پـودر بتونـه با آب مخلـوط مي شـود، مالت به 
دسـت آمـده اصطالحا قدري »شـل« اسـت، امـا پس از گذشـت حدود 2 
تـا 3 دقیقـه،  بایـد قـوام یابـد. ایـن حالـت از نشـانه هاي یـک بتونه خوب 
اسـت. از نشـانه هاي مثبـت دیگـر، مي تـوان به حرکـت روان خمیـر بتونه 

در زیـر کاردک در هنـگام اجـرا اشـاره نمود. 

اجرای نامناسب اجرای مناسب دست کشیدن بر روی سطح

وجــود گــرد گــچ بــر روي ســطح بتونــه و یــا سســت بــودن ســطح بتونه، 	�
ــي  ــي کارگاه ــراي بررس ــت. ب ــب آن اس ــرش نامناس ــانه هاي گی از نش
ــت  ــده دس ــک ش ــه خش ــطح بتون ــر روي س ــوان ب ــوع، مي ت ــن موض ای
ــي  ــل قبول ــزان قاب ــه می ــد ب ــت ســطح دســت بای ــن حال کشــید. در ای
ــن  ــچ مشــاهده نشــود. همچنی ــرد گ ــکان گ ــي االم ــد و حت ــز بمان تمی
مي تــوان بــا ناخــن،  ســطح بتونــه را خــراش داد. در ایــن حالــت،  ســطح 
ــر ســایش باشــد )اصطالحــا  ــي در براب ــد داراي مقاومــت کاف ــه بای بتون

بایــد »اســتخواني« باشــد(. 

ـــود و در 	� ـــوب نم ـــه را مرط ـــطح بتون ـــدار س ـــفنج نم ـــک اس ـــتفاده از ی ـــا اس ـــوان ب ـــزی، می ت ـــگ آمی ـــس از رن ـــه پ ـــار بتون ـــی رفت ـــرای بررس ب
ـــود  ـــاهده ش ـــه مش ـــطح بتون ـــی در س ـــد تورم ـــش، نبای ـــن آزمای ـــام ای ـــس از انج ـــود. پ ـــازی نم ـــبیه س ـــه آب را ش ـــگ پای ـــا رن ـــی ب ـــع نقاش واق

ـــود. ـــدا نش ـــته و ج ـــطح کار شس ـــتی از س ـــه بایس ـــن بتون همچنی

اجرای نامناسب اجرای مناسبمرطوب کردن سطح دیوار با اسفنج نمدار
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نوار درزگیر بر روي بتونه قرار داده شده و به وسیله کاردک، از باال به پایین روي 	�
بتونه فشرده مي شود، به نحوي که بتونه هاي اضافي از طرفین نوار بیرون بزند. 

اضافـات بتونـه بـر روي سـطح نـوار کشـیده و بالفاصلـه جمـع مي شـود. 	�
حرکـت کاردک در ایـن قسـمت نیـز از بـاال بـه پاییـن مي باشـد.

کار رها شده تا بتونه این مرحله به طور کامل خشک شود.	�

درزگیري صفحات روکش دار گچي. ۵.۴
بررسي ها و اقدامات اولیه . ۱.۵.۴
عملیات درزگیری باید پس از تغییر شکل های ساختمانی صورت گیرد. 	�
قبـل از شـروع عملیـات درزگیري، الزم اسـت تمامي سـطح کامـاًل تمیز 	�

و عـاري از هـر گونـه گـرد و غبار و چربي باشـد.
وضعیـت کلیـه پیچ هـا از نظـر اجـراي صحیـح بررسـي شـود. در صورت 	�

وجـود مشـکالتي از قبیـل پارگـي کاغـذ روکش پنـل، بیرون زدگي سـر 
پیچ هـا و عـدم رعایـت فواصـل مجـاز، معایـب بایـد بر طرف شـوند.

تمامي لبه هاي برش خورده بررسي شوند. در صورت عدم اجراي پخ و یا 	�
پرداخت، باید پنل از زیرسازي جدا و روي میز کار )یا پالت( به وسیله 

دستگاه پخ زن، پخ زده شود و به وسیله ساب ماله ای پرداخت شود.
درزهـاي میـان صفحـات بررسـي شـوند. بایـد فاصلـه اي بـه انـدازه 2 	�

میلیمتـر میـان هـر دو صفحـة مجـاور وجـود داشـته باشـد.
در سـاختارهای دیـوار جداکننـده، عملیـات درزگیری می بایسـت پس از 	�

اتمـام مرحلـه نصـب صفحات در دو طـرف دیوار انجام شـود.

درزگیري لبه هاي کارخانه اي )لبه هاي برش نخورده(. ۲.۵.۴
مرحله اول

در این مرحله، درز پر گشته و نوار درزگیر در محل خود تثبیت مي شود:
بـا اسـتفاده از کاردک پیـچ گوشـتي دار، یـک الیـه بتونـه بـه پهناي 10 	�

سـانتیمتر و ضخامـت 3 میلیمتـر در محـل درز اجـرا مي شـود.

بتونه باید دارای چسـبندگی مناسـبی به سـطح پنل باشـد. برای بررسـی 	�
کارگاهـی ایـن خاصیـت می تـوان پـس از خشـک شـدن کامـل سـطح 
بتونـه، نـوار درزگیـر را در چنـد مقطع )در طول مسـیر درزگیری شـده( 
بـرش داد و از طریـق کشـیدن نـوار درزگیر، میـزان چسـبندگی بتونه را 
بررسـی نمـود. در ایـن حالـت چنانچـه نـوار درزگیـر به راحتی از سـطح 

پنـل جـدا گردد، چسـبندگی صـورت نگرفته اسـت.
در هنـگام بررسـی کیفیـت درزگیـری، سـایر مـوارد اجرایـی نظیـر تـراز 	�

بـودن زیرسـازی، اسـتحکام زیرسـازی، اتصـال کامـل پنل به زیرسـازی، 
متجانـس بـودن لبه هـای مجـاور )فابریک و غیـر فابریـک(، حصیرچین 

بـودن پنـل هـا و ... نیـز بایسـتی کنتـرل گردد.

توجه

ـــه  ـــب بتون ـــبندگي نامناس ـــا چس ـــب و ی ـــرش نامناس گی
ــر  ــي نظیـ ــدد اجرایـ ــوارد متعـ ــي از مـ ــد ناشـ مي توانـ
اســـتفاده از آب نامناســـب، طـــرح اختـــالط نامناســـب،  
ـــاز و  ـــر مج ـــط غی ـــاي محی ـــرا در دم ـــي،  اج ـــته کش کش
یـــا آلودگـــي ســـطح کار باشـــد. همچنیـــن مي توانـــد 
ــه  ــودر بتونـ ــه پـ ــت رفتـ ــواص از دسـ ــت خـ ــه علـ بـ
باشـــد )بـــه طـــور مثـــال، بـــر اثـــر شـــرایط انبـــارش 

نامناســـب(.

نکته
فنی

حرکت کاردک در این مرحله باید در جهت عمود بر درز باشد، 
به نحوي که بتونه کاماًل در درز بین دو صفحه نفوذ کند.

نکته
فنی

در این مرحله، رطوبت زیر و روي نوار درزگیر یکسان شده و 
از تغییر شکل و جدا شدن نوار جلوگیري مي شود.

نکته
فنی

بسته به شرایط محیطي، ممکن است خشک شدن کامل بتونه تا 
24 ساعت طول بکشد. در صورتي که بتونه هر مرحله کامالً خشک 
نشود، رطوبت اضافي توسط نوار درزگیر جذب، اتصال میان نوار و 
بتونه سست و نهایتاً نوار به صورت موضعي از بتونه جدا خواهد شد.

نکته
فنی

در صورت استفاده از نوار درزگیر کاغذی باید توجه نمود که 
مقطع نوار درزگیر کناف داراي انحنا مي باشد؛ بدین معني که 
یک سمت آن مقعر و سمت دیگر محدب مي باشد. توجه شود 
که حتماً سمت محدب نوار بر روي بتونة اجرا شده قرار داده 
شود. این کار اجازه مي دهد که حباب هاي هواي موجود در 
بتونه، از زیر نوار خارج شوند. چنانچه نوار از سمت مقعر بر روي 
بتونه قرار داده شود، حباب هاي هوا در زیر نوار محبوس گشته، 

در نتیجه چسبندگي الزم میان نوار و بتونه برقرار نمي شود.

چسبندگی صورت نگرفته استچسبندگی صورت گرفته است

درزگیري صفحات روکش دار گچي
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تـمیــز کــردن ســطح، قبــل از بتـونــه کاری و یا اجرای 
ماسـتیک بسـیار مهـم اسـت

1

مرحله اول درزگیری: اجرای الیه بتونه در محل درز )کاردک در 
جهت عمـود بر درز کشیده می شود تا بتونه کامال در درز نفوذ کند(

4

مرطوب کردن سطح نوار با بتونه های اضافه

7

بررسی بیرون زدگی پیچ ها با کاردک

2

مقطع نوار درزگیر )به انحنای آن توجه شود(

۵

مرحلـه دوم درزگیـری: اجرای الیـه دوم بتونه بـه پهنای 
سانتیمتر  20

8

فرو بردن سر پیچ ها با پیچ گوشتی پشت کاردک

3

قرار دادن نوار درزگیر بر روی بتونه

6

پرداخت سطح بتونه خشک با ساب ماله ای

9

مرحله دوم
در این مرحله، ساختار درز مستحکم و با صفحات گچي یکپارچه مي شود:

با استفاده از لیسه یا ماله استیل، یک الیه بتونه به پهناي 20 سانتیمتر و ضخامتي که نوار درزگیر محو شود، بر روي الیه قبلي اجرا مي شود.	�
کار رها شده تا بتونه این مرحله به طور کامل خشک شود.	�
با استفاده از ساب ماله اي، سطح بتونة خشک پرداخت شده و براي مرحله بعدی کار )اجرای الیه آماده سازی( آماده مي شود.	�

درزگیري صفحات روکش دار گچي
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درزگیري لبه هاي برش خورده. ۳.۵.۴
کلیـه مراحـل اجـرا ماننـد درزگیـري لبه هـاي کارخانـه اي مي باشـد، بـا این 

تفـاوت کـه پهنـاي الیه بتونـه در مرحلـه دوم 30 سـانتیمتر مي باشـد. 

گوشـه . ۴.۵.۴ محافـظ  سـازه  بـا  خارجـي  کنج هـاي  درزگیـري 
فلـزي( )کرنربیـد 

مرحله اول
سطح سازه محافظ گوشه به وسیله مواد چربي زدا، تمیز مي شود.	�
سـازه محافـظ گوشـه روي کنـج دیـوار قـرار گرفتـه و به وسـیله چکش 	�

الستیکي و دستــگاه کرنربید کوب نصــب مي شــود. فاصلـــه ضربـات، 
حـداکثــر 3۵ سـانتیــمتر مي باشد.

مرحله دوم
بـا اسـتفاده از لیسـه یـا مالـه اسـتیل، یـک الیـه بتونـه بـه پهنـاي 20 	�

سـانتیمتر و ضخامتـي کـه سـازه محافـظ گوشـه محـو شـود، بـر روي 
کرنربیـد و در دو طـرف کنـج اجـرا مي شـود.

کار رها شده تا بتونه اجرا شده به طور کامل خشک شود.	�
با اسـتفاده از سـاب ماله اي، سـطح بتونة خشـک پرداخت شـده و براي 	�

مرحلـه بعـدی کار )اجـرای الیه آماده سـازی( آماده مي شـود.

نکته
فنی

در بتونـه کاري درزهـاي بـرش خـورده، الیـه دوم بتونـه 
بـه ایـن دلیـل نسـبت بـه بتونـه کاري درزهـاي کارخانه اي 
لبه هـاي  در  موجـود  فرورفتگـي  کـه  می باشـد  پهن تـر 
کارخانـه اي، نـوار و بتونـه درزگیـر را در خـود جـاي داده و 
بـر آمدگـي در محـل درز کمتـر مي باشـد؛ حـال آن که در 
لبه هـاي بـرش خـورده، فرورفتگي مذکـور وجود نداشـته و 
بـر آمدگـي در محل درز محسـوس تر بوده و لـذا براي محو 
کـردن ایـن برآمدگي، نیـاز به اجـرای الیـه دوم بتونه کاری 

بـا پهنـای بیشـتری خواهـد بود.

نکته
فنی

در صورتـی که دسـتگاه کرنربید کوب در دسـترس نباشـد، 
سـازه محافـظ گوشـه را می توان بـا بتونه نصـب نمود.

نصب سازه محافظ گوشه با دستگاه کرنربیدکوب

1

اجرای بتونه روی سازه محافظ گوشه

2

درزگیري صفحات روکش دار گچي
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درزگیـري کنج هـاي خــارجي بـا نــوار محافـظ گوشــه . ۵.۵.۴
)کرنربیـد کاغـذي(

مرحله اول
نوار محافظ گوشه به وسیله دست از وسط تا زده مي شود.	�
بـــا اســـتفاده از کاردک پیـــچ گوشـــتي دار )یـــا لیســـه(، یـــک الیـــه 	�

بتونـــه بـــه پهنـــاي 10 ســـانتیمتر و ضخامـــت 3 میلیمتـــر، بـــر دو 
ــود. ــرا مي شـ ــج اجـ ــرف کنـ طـ

کرنربیـــد بـــر روي بتونـــه قـــرار داده شـــده و بـــا انگشـــت شـــصت و 	�
ســـبابه بـــه آن فشـــار وارد مي شـــود، بـــه نحـــوي کـــه بتونه هـــاي 

اضافـــي از طرفیـــن آن خـــارج شـــود.

نوار محافظ گوشه کناف

1

قرار دادن نوار محافظ گوشه بر روی بتونه

2

تثبیـت و شـکل دهـی نـوار محافـظ گوشـه بـا کاردک زاویه 
رجی خا

3

درزگیري کنج هاي خارجي با نوار درزگیر کاغذي. ۶.۵.۴
بـراي درزگیـري کنج هـاي خارجي اي کـه در معـرض ضربه نیسـتند )مانند 
کنج هـاي خارجـي در سـقف ها(، در صـورت وجـود مهـارت کافـي، مي توان 
از نـوار درزگیـر کاغـذي بـه جـاي کرنربیـد اسـتفاده نمـود. کلیـه مراحـل 
اجـرا ماننـد درزگیـري کنج هـاي خارجـي بـا نـوار محافـظ گوشـه )کرنربید 

کاغـذي( مي باشـد.

خم کردن نوار درزگیر با دستگاه تازن

1

قرار دادن نوار درزگیر بر روی بتونه

2

تثبیت و شکل دهی نوار درزگیر با کاردک زاویه خارجی

3

با استفاده از کاردک زاویه خارجي، از باال به پایین روي نوار محافظ گوشه 	�
کشیده تا سطح آن هموار و کنجي کاماًل گونیا و یکنواخت به دست آید.

بـه وسـیله کاردک پیـچ گوشـتي دار )یـا لیسـه(، اضافـات بتونه بـر روي 	�
سـطح کرنربیـد کشـیده و بالفاصلـه جمـع مي شـود. 

کار رها شده تا بتونه این مرحله به طور کامل خشک شود. 	�
مرحله دوم 

ماننـد مرحلـه دوم در درزگیـري کنج هـاي خارجـي با سـازه محافظ گوشـه 
)کرنربیـد فلـزي( عمل مي شـود. 

درزگیري صفحات روکش دار گچي
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درزگیـري کنج هـاي داخلـي - فصل مشـترک دو سـاختار . 7.۵.۴
خشـک

ــترک دو  ــل مشـ ــه در فصـ ــي اي کـ ــج داخلـ ــري کنـ ــراي درزگیـ بـ
ـــاف؛  ـــوار کن ـــع دو دی ـــل تقاط ـــد مح ـــرار دارد )مانن ـــک ق ـــاختار خش س
ـــذي  ـــر کاغ ـــوار درزگی ـــاف(، از ن ـــقف کن ـــک س ـــوار و ی ـــک دی ـــا ی ی
اســـتفاده مي شـــود. کلیـــه مراحـــل اجـــرا ماننـــد درزگیـــري 
کنج هـــاي خارجـــي بـــا نـــوار محافـــظ گوشـــه )کرنربیـــد کاغـــذي( 
ـــتفاده  ـــي اس ـــه داخل ـــه از کاردک زاوی ـــاوت ک ـــن تف ـــا ای ـــد، ب مي باش

. مي شـــود

خم کردن نوار درزگیر با دست

1

قرار دادن نوار درزگیر بر روی بتونه

2

تثبیت و شکل دهی نوار درزگیر با کاردک زاویه خارجی

3

درزگیـري کنج هــاي داخلـي - فصل مشــترک ساخــتار . 8.۵.۴
خشــک و بنایـي

بـــراي درزگیـــري کنـــج داخلـــي اي کـــه در فصـــل مشـــترک ســـاختار 
ـــاف  ـــوار کن ـــک دی ـــع ی ـــل تقاط ـــد مح ـــرار دارد )مانن ـــي ق ـــک و بنای خش
بـــا یـــک دیـــوار بنایـــي؛ یـــک دیـــوار کنـــاف بـــا یـــک ســـقف بنایـــي؛ 
ـــدا  ـــب ج ـــوار چس ـــي(، از ن ـــوار بنای ـــک دی ـــا ی ـــاف ب ـــقف کن ـــک س ـــا ی ی
کننـــده کنـــاف )Trenn-fix( اســـتفاده مي شـــود؛ بدیـــن ترتیـــب کـــه 
ـــبانده  ـــازه چس ـــر روي س ـــس ب ـــرن فیک ـــوار ت ـــب، ن ـــات نص ـــل از عملی قب
ـــات  ـــه، اضاف ـــدن بتون ـــک ش ـــري و خش ـــات درزگی ـــس از عملی ـــده و پ ش

آن بـــه وســـیله تیـــغ بـــرش جـــدا مي شـــود.
چسباندن نوار ترن فیکس بر روی سازه

1

بتونه کاری در فصل مشترک دیوار خشک و سقف بنایی

3

شکستن نوار چسب جداکننده پس از نصب سازه ها

2

بـرش اضافـات نوارچسـب جداکننـده پس از خشـک شـدن 
نه بتو

4

نکته
فنی

ـــراي  ـــه( ب ـــا لیس ـــتي دار )ی ـــچ گوش ـــه از کاردک پی چنانچ
ـــال  ـــود، احتم ـــتفاده ش ـــي اس ـــاي داخل ـــري کنج ه درزگی
ـــز کاردک(  ـــة تی ـــط گوش ـــر )توس ـــوار درزگی ـــدن ن ـــاره ش پ
وجـــود دارد؛ بنابرایـــن بـــراي جلوگیـــري از بـــروز ایـــن 
ـــه  ـــاً ب ـــد صرف ـــي بای ـــاي داخل ـــري کنج ه ـــکل، درزگی مش

ـــود.  ـــام ش ـــي انج ـــه داخل ـــیله کاردک زاوی وس

درزگیري صفحات روکش دار گچي
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اجراي بتونه در محل پیچ ها. 9.۵.۴
از  با استفاده  ابتدا  نیز اجرا مي شود. بدین ترتیب که  بتونه در محل پیچ ها 
کاردک )یا لیسه(، بتونه در جهت عمودی کشیده شده و سپس با حرکت 
کاردک در جهت افقی، بتونه جمع می شود. پس از خشک شدن بتونه، سطح 

آن به وسیله ساب ماله اي پرداخت مي شود.

اجرای بتونه در محل پیچ ها

1

پرداخت سطح بتونه خشک

2

آماده سازی صفحات روکش دار گچي . ۶.۴
پـس از اتمـام مراحـل درزگیـري، سـطوح ایجـاد شـده بـا پنـل گچـی باید 
بـرای پذیـرش پوشـش نهایـي )رنـگ، کاغـذ دیـواری، کاشـی، ...(، آمـاده 
سـازی شـوند. بسـته به نـوع پوشـش نهایي، ممکن اسـت یک یـا ترکیبی از 

الیه هـای آمـاده سـازی زیـر بـر روی سـطح پنل هـا اجـرا شـود: 

اجرای ماستیک. ۱.۶.۴
از عملیـات  پـس  آمیـزي،  رنـگ  در  نتیجـه  بهتریـن  بـه  بـراي دسـتیابي 
درزگیـري و قبـل از رنگ آمیـزي، یک الیه نازک پوششـي )1 تا 2 میلیمتر( 
بـا ماسـتیک کنـاف روي تمـام سـطح کار اجـرا می شـود. اجـرای ایـن الیـه 
موجب پوشـش اعوجاج  های احتمالی در کل سـطح کار می شـود و سـطحی 
صـاف و یکدسـت جهـت ادامـه کار بـه وجـود خواهـد آمـد. )ضخامـت قابل 

قبـول، طـی یک یـا چنـد مرحلـه کاری قابل دسـتیابی اسـت(.

اجرای پرایمر. ۲.۶.۴
پس از عملیات درزگیري و قبل از کاشیکاری، اجرای کاغذ دیواری یا رنگ 
آمیزي با رنگ روغنی، اعمال الیه پرایمر* بر روي کل سطح کار الزم خواهد 

بود. حذف الیه پرایمر موجب بروز مسایل زیر خواهد شد: 
در اجراي کاشي، اتصال مناسب میان چسب کاشي و پنل حاصل نشده، 	�

که نتیجه آن فروریزي کاشي ها در دوره بهره برداري خواهد بود.
در صورت اقدام به جداسازي کاغذ دیواري در نوسازی هاي آینده ساختمان، 	�

به کاغذ روکش پنل آسیب خواهد رسید )توضیح این که الیه پرایمر موجب 
مي شود که کاغذ دیواري بدون آسیب به کاغذ روکش پنل، از آن جدا شود(.

در رنـگ آمیـزي بـا رنـگ روغنـي،  حالـت سـایه و روشـن ایجـاد شـده، 	�
همچنیـن چسـبندگي میـان رنـگ و الیه ماسـتیک تضعیف خواهد شـد 
)توضیـح ایـن کـه اجـراي پرایمـر موجـب یکسـان شـدن میـزان جذب 
سـطح پنـل و محل هـاي بتونه کاري شـده گردیده و از ایجاد حالت سـایه 

و روشـن جلوگیـري مي نمایـد(.
از کاربردهای فوق  برای هر یک  پرایمر مناسب  بیشتر در خصوص  براي کسب اطالعات   *

الذکر، با دایره پشتیباني فني شرکت کناف ایران تماس حاصل شود.

اجرای ماستیک

اجرای الیه پرایمر بر روی ماستیک قبل از رنگ آمیزی با رنگ روغنی

نکته
فنی

 در صورتـی کـه بتونـه در دو جهت متعامد کشـیده نشـود، 
حفـره در محـل پیـچ به خوبـی پر نخواهد شـد.

آماده سازی صفحات روکش دار گچي 
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سطوح کیفي درزگیري و آماده سازی. 7.۴
بـراي یکسـان سـازي روش درزگیـری و آماده سـازی سـطوح ایجاد شـده با 
پنـل گچـی، مراحـل درزگیـری و نـوع الیة آمـاده سـازی بـرای کاربرد های 
مختلـف بـه شـرح زیـر توصیـه مي گـردد. اسـتفاده از سـطوح کیفـي زیر در 

ادبیـات فنـي مـدارک مناقصـات و قراردادهـا مفید خواهـد بود.

مراحل درزگیری و الیه های آماده سازی بر اساس نوع سطوح کیفی: ۴-۲جدول 

کاربرد
شماتیکالیه آماده سازیدرزگیری

الیه الیه گذاری پرایمرماستیکمرحله دوممرحله اول

دیوار موقت
)دیوارهای حائل کارگاهی، 

اتاقک های موقت، ...(

محل هایی که در دید نیست
)انباری، خرپشته، فضای پشت 

سقف کاذب، ...(

کاشی کاری

رنگ پایه آب )پالستیک(

رنگ روغنی
/ پوشش های بافت دار

)کنیتکس، رولکس، رومالین، ...(
/ کاغذ دیواری
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نکات
فنی

اســـتفاده از پوشـــش های قلیایـــی )نظیـــر رنگ هـــای 	�
ــی  ــات گچـ ــر روی صفحـ ــیلیکاتی( بـ ــی و سـ آهکـ

مجـــاز نمی باشـــد.
بـــرای نصـــب کاغـــذ دیـــواری، توصیـــه می گـــردد از 	�

 CMC )Carboxyl Methyl Cellulose( چســـب
ـــب  ـــان مناس ـــد از جری ـــن بای ـــود. همچنی ـــتفاده نم اس
ـــب  ـــا چس ـــود ت ـــل نم ـــان حاص ـــط اطمین ـــوا در محی ه

ـــود. ـــک ش ـــرعت خش ـــه س ـــور ب مذک

هنگامـی کـه کاغـذ روکـش پنل بر اثـر شـرایط نگهداری نامناسـب و 	�
رطوبـت مـداوم دچـار کپـک زدگی شـده باشـد، باید پنل ها خشـک، 
سـطح آن ها از کپک پاکسـازی و کل سـطح پنل ها آغشـته بـه پرایمر 
گـردد. پـس از طی ایـن مراحـل، می توان پنل هـا را نصـب، درزگیری 

و بـرای پذیرش پوشـش نهایـی آماده سـازی نمود.
هنگامی که کاغذ روکش پنل بر اثر شرایط نگهداری نامناسب و تابش 	�

مداوم نور خورشید تغییر رنگ داده باشد )زرد رنگ شده باشد(، باید 
کل سطح پنل ها آغشته به پرایمر گردیده و سپس می توان پنل ها را 

نصب، درزگیری و برای پذیرش پوشش نهایی آماده سازی نمود.

سطوح کیفي درزگیري و آماده سازی
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زمانبندی اجرای پروژه با سیستم های ساخت و ساز خشک	�
مباني انتخاب ساختار دیوارهای پوششی	�
مشخصات محصوالت	�
آنالیز مصالح	�
خدمات فنی و مهندسی	�
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زمانبندی اجرای پروژه با سیستم های ساخت و ساز خشک. ۱.۵
سیسـتم های سـاخت و سـاز خشـک سالهاسـت که در کشـورهای پیشـرفته 
شـناخته شـده و مورد اسـتفاده قرار می گیرد. در کشـور ما به نظر می رسـد 
دلیـل اصلـی مقاومـت مالکیـن و کارفرمایان در اسـتفاده از این سیسـتم ها ، 

عدم آشـنایی بـا مزیت هـای آنهـا در پروژه ها می باشـد.
 هـدف از ارائـه ایـن فصـل روشـن تـر شـدن این مسـاله اسـت که عـالوه بر 
مزیت هـای سـازه ای، فنـی و کیفـی، سیسـتم های سـاخت و سـاز خشـک 
در مقایسـه بـا مصالـح سـنتی )بنایـی(، تاثیـر بسـزایی نیـز در کاهـش وزن 
و سـختی و هزینه هـای سـازه ای، مدیریـت پـرت و حمـل مصالـح، نظـارت 
کیفـی دقیـق تـر، و از همـه مهمتر منجر به افزایش سـرعت اجـرای پروژه ها 
خواهـد شـد. کـه در نهایـت بصـورت مسـتقیم و یا غیر مسـتقیم بهـره وری 

اقتصـادی را بـه همـراه خواهد داشـت.
در ادامه به برخی از مزایای سیستم های ساخت و ساز خشک نسبت به مصالح 
بنایی که تاثیر بسیاری در برنامه زمانبندی پروژه خواهند داشت )خصوصا در 
کارگاه های ساختمانی( اشاره می گردد و با ارائه نمودار برنامه زمانبندی یک 
پروژه فرضی، تقدم و تاخر و مدت زمان اجرای سیستم های ساخت و ساز 

خشک با دیگر فعالیت های اجرایی مرتبط نشان داده خواهد شد. 

سهولت و سرعت در اجرا 	�
به  نیاز  عدم  بر  عالوه  کناف  ساختارهای  بنایی،  ساختارهای  با  مقایسه  در 
این  تر،  مالت های  شدن  جهت خشک  زمان  صرف  همچنین  و  جوشکاری 
امکان را فراهم می کنند تا اجرای سریع و آسان تاسیسات مکانیکی و برقی 
در فضای از پیش تعیین شده )بدون نیاز به عملیات شیارزنی و ترمیم( با 
سهولت و سرعت باال انجام شود. در نتیجه می توان گفت اجرای سیستم های 
ساخت و ساز خشک کناف نسبت به انواع سیستم های بنایی، حدودا 3 تا 4 

برابر از سرعت بیشتری برخوردار می باشند.
از سـوی دیگـر بـا افزایش سـرعت اجـرای پروژه، مـدت زمان توقف سـرمایه 

بـه میـزان قابل توجهـی کاهش خواهـد یافت.

کاهش نیروی انسانی مورد نیاز	�
یک  حداقل  توسط  انتها(  تا  ابتدای  از   ( ساز خشک  و  ساخت  ساختارهای 
گروه سه نفره متشکل از استادکار، شاگرد ماهر و شاگرد نیمه ماهر قابل اجرا 
خواهد بود. این در حالیست که به عنوان مثال جهت اجرای یک سقف کاذب 
رابیتس و گچ به گروه های چند نفره از جمله جوشکار، رابیتس کار و گچ کار 
نیاز خواهد بود. از همه مهمتر سیستم های سنتی بطور غیر مستقیم نیروهای 
متعدد دیگری به منظور انتقال مصالح به پای کار، نظافت و حمل نخاله به 

خارج از محل کارگاه را درگیر خود خواهند کرد. 

صرفه جویی کلی در مصالح ساختمانی و کاهش نخاله	�
خشک  ساز  و  ساخت  سیستم های  اساس  بر  پروژه  سازه  طراحی  چنانچه 
صورت گرفته باشد، این امر به دلیل وزن کم ساختارها باعث صرفه جویی در 

میزان مصرف مصالح به خصوص فوالد و سیمان مصرفی خواهد شد.
همچنیـن میـزان تولیـد نخالـه در سیسـتم های سـاخت و سـاز خشـک در 
مقایسـه بـا سـاختارهای سـنتی بسـیار کمتـر می باشـد، کـه این امـر عالوه 
بـر مسـائل زیسـت محیطـی و صرفـه جویـی در مصـرف بـی رویـه منابـع 
ملـی باعـث کاهـش هزینه های حمـل مصالح، نظافـت محـل کار، بارگیری و 

خـروج نخالـه از کارگاه تـا محـل تخلیـه نیـز می گـردد.

حمل سریع و آسان 	�
بـه واسـطه وزن و حجـم کـم و همچنیـن نوع بسـته بندی )صنعتـی( مصالح 
سیسـتم های سـاخت و سـاز خشـک، تعداد دفعات حمل، بارگیری و تخلیه 

در مقایسـه بـا سـاختارهای بنایی بـه مراتب کاهـش خواهد یافت.
همچنیـن میـزان آسـیب وارده به مصالح در مسـافت های طوالنـی نیز کمتر 

خواهـد بود.

حذف صرف زمان برای خشک شدن مصالح	�
مصالـح بنایـی )خصوصاً در ماه های سـرد سـال( نیاز به صـرف زمان طوالنی 
تـری جهت خشـک شـدن دارنـد. در مناطق سردسـیر و فصول سـرد سـال 
الزم اسـت محیـط کار گـرم باشـد زیـرا در شـرایط آب و هوایـی سـرد، آب 
مـالت گـچ قبل از انبسـاط و سـخت شـدن گـچ، یـخ زده و فعـل و انفعاالت 
شـیمیایی بمنظور سـخت شـدن مـالت متوقف می گـردد. پس از آب شـدن 
یـخ، گـچ فاسـد شـده و با توقـف فرآینـد افزایش حجـم گچ، در سـطح تمام 

شـده گـچ کاری، تـرک ایجاد می شـود.
ــوان  ــک می ت ــاز خش ــاخت و س ــتم های س ــت سیس ــه ماهی ــه ب ــا توج ب
ــدن  ــک ش ــرای خش ــان ب ــرف زم ــه ص ــازی ب ــتم ها نی ــن سیس ــت ای گف
نداشــته و در فصــول ســرد ســال مشــکالت اجرایــی کمتــری دارنــد 
ــر روی ســطح  همچنیــن بالفاصــه پــس از نصــب، امــکان رنــگ آمیــزی ب
ــه زمانبنــدی  آنهــا وجــود داشــته و باعــث ایجــاد وقفــه در پیشــبرد برنام

ــد. ــد ش ــروژه نخواه پ

اجرای همزمان با تاسیسات	�
در سیسـتم های سـاخت و سـاز خشـک امـکان اجـرای همزمـان تأسیسـات 
مکانیکـی و برقـی وجـود دارد و برخـالف سیسـتمهای سـنتی)بنایی( کـه 
جهـت عبـور تاسیسـات نیـاز بـه تخریب و شـیار زنی در سـاختار می باشـد، 
تاسیسـات بـه راحتـی از فضـای خالـی درون سـاختارهای یـاد شـده عبـور 

کـرده و بـه همـان میـزان سـرعت اجـرا افزایـش خواهـد یافت.
ــح  ــنتی )مصال ــتم های س ــتفاده از سیس ــورت اس ــر در ص ــارت دیگ ــه عب ب
ــرا  ــی اج ــاختار بنای ــات س ــروع تاسیس ــل از ش ــتی قب ــدا بایس ــی( ابت بنای
شــود. ســپس شــیار زنــی انجــام گیــرد. در نهایــت پــس از اجــرای 
ــا  ــازک کاری انجــام شــود ت تاسیســات مجــددا ســاختار ترمیــم شــده و ن
ــردد  ــزی گ ــگ آمی ــات رن ــاده عملی ــس از خشــک شــدن ســطح کار آم پ

ــر(. ــان ب ــی زم )عملیات
 در حالیکـه در سیسـتم های سـاخت و سـاز خشـک، ابتـدا عملیـات اجرای 
تاسیسـات آغـاز و یـا توامـا بـا اجـرای سـاختارها انجـام می گیرد)همزمان با 
اجـرای سـازه گذاری سـاختارهای کنـاف( و سـپس الیـه پوششـی نصـب و 

عملیـات درزگیـری و رنـگ آمیـزی اجرا می شـود.
در ادامـه، جهـت سـهولت برنامـه ریـزی و کاهـش مـدت زمـان اجـرای یک 
پـروژه سـاختمانی کـه بـا اسـتفاده از سیسـتم های سـاخت و سـاز خشـک 
سـاخته شـده اسـت، یـک برنامـه زمانبنـدی سـاختمانی ۵ طبقـه )مطالعـه 
مـوردی( ارائـه گردیـده اسـت. مـدت زمـان اجـرای سیسـتم های سـاخت 
و سـاز خشـک و ارتبـاط آن بـا فعالیت هـای مرتبـط بصـورت شـماتیک در 
نمـودار مشـخص شـده اسـت. ایـن نمـودار می توانـد در تهیـه دقیـق تـر و 
مدل سـازی فرآیند هـای برنامـه زمانبنـدی پروژه هـا بـا در نظـر گرفتن تقدم 
و تاخـر فعالیت هـای مرتبـط بـا اجرای سیسـتم های سـاخت و سـاز خشـک 

کمـک رسـان مهندسـین در ایـن حوزه باشـد. 
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مباني انتخاب ساختار دیوارهای پوششی . ۲.۵
انتخـاب صحیـح سـاختار،  ارائـه کننـده راهبردهایـی جهـت  ایـن بخـش 
بـرای پاسـخگویی بـه عملکردهـای مـورد نظـر طـراح می باشـد. توضیح این 
کـه شـرکت کنـاف یـک تولیـد کننـده بـوده و خـود را مکلـف می دانـد که 
اطالعـات عملکـردی و اجرایی سـاختارهای خـود را در اختیـار پروژه ها قرار 
دهـد. بدیهـی اسـت کـه مشـاور طـرح، بـر اسـاس مقـررات ملـی و یـا بین 
المللـی سـاختمانی و بـا در نظـر گرفتـن الزامات طرح، نسـبت بـه »انتخاب 
سـاختار« اقـدام می نمایـد. در ایـن راسـتا، دایـره پشـتیبانی فنـی شـرکت 
کنـاف آمادگـی کامـل دارد تا بـرای عملکردهای خاص، مشـاوره های الزم را 

بـه طراحـان محتـرم ارائـه دهد.
عواملي که در انتخاب سـاختار دیوارهاي پوششـی کناف موثر اسـت شـامل 

مـوارد زیر مي باشـد:

شرایط دیوار زمینه. ۱.۲.۵
یکـي از مهم ترین موارد در انتخاب سـاختار در دیوارهاي پوششـي، شـرایط 
دیـوار زمینـه بـوده کـه مي توانـد تعییـن کننـده نـوع و یـا روش اجرایـي 

سـاختار باشـد. در ایـن ارتبـاط، مهـم تریـن نـکات به شـرح زیر اسـت: 
در دیوارهـاي پوششـي بـدون سـازه؛ ناشـاقولي، ناصافـي، رطوبـت و یـا 	�

قابلیـت مرطـوب شـدن، قطعـات سسـت و ناپایـدار، گـرد، غبـار، چربي و 
میکـرو ارگانیسـم هایي نظیـر قارچ و کپـک و همچنین میزان چسـبندگي 

پرلفیکـس اهمیـت ویـژه دارد.
در دیـوار پوششـي با سـازه متصـل به دیوار زمینه؛ اسـتحکام دیـوار زمینه 	�

)بـه لحـاظ امـکان ایجاد و حفظ اتصـال میان آن و زیرسـازي فلزي( دارای 
اهمیت ویژه اسـت.

در دیوارهـای پوششـي بـا سـازه مسـتقل از دیـوار زمینـه؛ شـرایط دیـوار 	�
زمینـه تعییـن کننـده نمي باشـد.

مقاومت مکانیکي. ۲.۲.۵
ارتفـاع مجـاز: حداکثـر ارتفـاع در دیوارهـاي پوششـي بـا توجـه بـه نـوع 

سـاختار متفـاوت اسـت:
در دیوارهاي پوششي بدون سازه، حداکثر ارتفاع 3 متر است. 	�
در دیـوار پوششـي بـا سـازه متصـل بـه دیـوار زمینـه، حداکثر ارتفـاع 10 	�

اسـت. متر 
براي دیوارهاي پوششـي با سـازه مسـتقل از دیـوار زمینـه، حداکثر ارتفاع 	�

از طریـق جـداول ایسـتایی مربوطه در مبحث اخیر اسـتخراج مي شـود.

منطقـه نصـب: منطقـه نصـب صرفـا در تعییـن ارتفـاع مجـاز دیوارهـاي 
پوششـي بـا سـازه مسـتقل از دیـوار زمینـه موثـر اسـت: 

منـطقـه نصـب ۱: مناطقي که تجمع افراد در آن ها کم است.
و  اسـت  زیـاد  آن هـا  در  افـراد  تجمـع  کـه  مناطقـی   :۲ منطقـه نصـب 

دارد. وجـود  متـر  یـک  از  بیـش  عمـق  بـا  پرتـگاه  کـه  محل هایـی 

راه  برابـر ضربـه،  ایجـاد مقاومـت در  بـراي  مقاومـت در برابـر ضربـه: 
اسـت: دسـترس  در  زیـر  حل هـاي 

افزایش تعداد الیه هاي پوششي	�
افزایش ضخامت الیه هاي پوششي	�
کاهش فاصله سازه ها	�

نصـب بارهاي طره اي: ضوابـط مرتبط بـا بارگذاري در دیوارهاي پوششـي 
بـا توجه به نوع سـاختار متفاوت اسـت:

در دیوارهـاي پوششـي بـدون سـازه و دیـوار پوششـي بـا سـازه متصل به 	�
دیـوار زمینـه، بارهـاي سـبک را مي تـوان مسـتقیما و در هـر نقطـه اي بـر 
روي صفحـات نصـب نمـود؛ اما بارهاي سـنگین باید توسـط عوامل اتصال 

مناسـب بـه دیـوار زمینه متصل شـوند.
ضوابـط بارگـذاري بـراي دیوارهـاي پوششـي بـا سـازه مسـتقل از دیـوار 	�

زمینه، مشـابه دیـوار جداکننده تک الیـه کناف )W111.ir( اسـت. براي 
نصـب برخـي بارهـا، سـازه پشـتیبان بایـد در مرحلـه طراحي سـاختار در 

نظـر گرفته شـود.

عملکرد صوتي. ۳.۲.۵
یکـي از کاربردهـاي متـداول دیوارهـاي پوششـي، بهبـود عملکـرد صوتـي 
دیوارهـاي بنایـي اسـت. بـراي این منظـور، پوشـش کاري به همـراه الیه عایق 
پشـم معدنـي اجرا مي شـود. عالوه بـر ضخامت و خـواص الیه عایـق مصرفي، 
تعـداد و ضخامـت صفحات نیز در میزان عبور صوت سـاختار موثر مي باشـند. 
بـراي ایـن منظـور، ارزش صوتي سـاختارهاي گوناگـون با توجه به نـوع دیوار 

زمینـه و از طریـق جـداول منـدرج در مبحث اخیر اسـتخراج مي شـوند.

توضیـح: بـه طـور کلـی عملکـرد صوتـی الیه هـای الیافـی نظیر پشـم های 
معدنـی، ناشـی از بـه ارتعـاش در آمـدن الیـاف بر اثـر برخورد امـواج صوتی 
و تبدیـل انـرژی ایـن امـواج بـه انـرژی مکانیکـی و سـپس گرمایـی اسـت. 
بـا توجـه بـه عـدم وجـود الیـاف در پلـی اسـتایرن، ایـن مـواد عایـق صوتی 
مناسـبی نبـوده و صرفـا اسـتفاده از عایق هـای معدنـی بـرای ایـن منظـور 

توصیـه می شـود.

مقاومت در برابر حریق. ۴.۲.۵
در شـرایطي کـه کـد حریـق مطـرح اسـت، از دیوارهـاي پوششـي بـا سـازه 
مسـتقل از دیـوار زمینـه با صفحات گچي نوع FR یا FM اسـتفاده مي شـود. 
تعـداد و ضخامـت الیه هـاي پوششـي، انـدازه، فواصـل و آرایـش سـازه ها و 
ضخامـت و خـواص الیـه عایق پشـم معدنـی مصرفي بـا توجه به کـد حریق 
و ارتفـاع مـورد نظـر و از طریـق جـداول منـدرج در مبحـث اخیر اسـتخراج 
مي شـوند. عـالوه بـر ایـن مـوارد، ضوابـط مرتبـط بـا سـاختارهای دارای کد 

حریـق* بایـد در نظـر گرفته شـوند.

* مندرج در این مبحث و مبحث »دیوارهای جداکننده«

تذکر
در صـورت وجـود کـد حریق، ممکن اسـت الزاماتـی از نظر 
رده مقاومتـي الیـه عایـق در برابـر حریـق وجـود داشـته 

باشـد، کـه بایـد آن هـا را در نظـر گرفت.

تذکر
مهم

سـاختارهاي داراي کـد حریـق داراي ضوابـط و جزئیـات 
ویـژه هسـتند؛ لـذا براي اسـتفاده از ایـن نوع سـاختارها در 
پروژه هـا، هماهنگـي با دایره پشـتیباني فني شـرکت کناف 

قویـا توصیه مي شـود.
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عملکرد حرارتي. ۵.۲.۵
یکـي از کاربردهـاي متـداول دیوارهـاي پوششـي، بهبـود عملکـرد حرارتـي 
دیوارهـاي بنایـي اسـت. در دیوارهـاي پوششـي بـدون سـازه، از عایق هـاي 
پشـم معدنـي یـا پلـي اسـتایرن )کـه در ضخامت هـاي مختلـف و چگالـي 
مناسـب در کارخانـه بـه صفحـات گچي متصل شـده اند( اسـتفاده مي شـود. 
در دیوارهاي پوششـي با سـازه، صرفا اسـتفاده از عایق پشـم معدني مناسـب 
مي باشـد. در ایـن راسـتا، ارزش حرارتـي سـاختارهاي گوناگـون بـا توجـه 
بـه ضخامـت و خـواص الیـه عایـق مصرفـي و نـوع دیـوار زمینـه و از طریق 

جـداول منـدرج در مبحـث اخیـر اسـتخراج مي شـوند.

فضاي تاسیساتي. ۶.۲.۵
اندازه سازه انتخابي یا فضاي خالي پشت دیوارهاي پوششي باید متناسب با 	�

حجم تاسیسات، ادوات و ملحقات نفوذی و الیه عایق باشد.
در مقاوم سـازی سـاختمان در برابر حریق، پوشـش و محافظت مسیرهای 	�

قائـم تاسیسـاتی )نظیـر داکت هـای بـرق، کانال هـای تهویـه و شـوت های 
زبالـه( و مهـار آن هـا بـه بدنه اصلی سـاختمان بایـد در نظر گرفته شـود. 

سلول هاي تر. 7.۲.۵
نکاتـي کـه در پوشـش کاري جدارهـا در سـلول هاي تـر بایـد در نظـر گرفت 

به شـرح زیر اسـت:
بــا توجــه بــه اجــراي کاشــي در ســلول هاي تــر و مقاومــت مکانیکــي 	�

ــازه  ــا س ــاي پوششــي ب ــا از دیواره ــار، صرف ــن ب ــل ای ــراي حم الزم ب
ــن  ــه در ای ــود ک ــه ش ــود. توج ــتفاده ش ــه اس ــوار زمین ــتقل از دی مس
ــر  ــرم ب ــر 40 کیلوگ ــا وزن حداکث ــي هاي ب ــتفاده از کاش ــت، اس حال

ــع مجــاز اســت. مترمرب
در فضاهـای مرطـوب )نظیـر حمـام و آشـپزخانه در منـازل مسـکونی( از 	�

دو الیـه صفحـه MR یـا FM بـا ضخامـت 12/۵ میلیمتـر با اسـتادگذاری 
بـه فواصل 60 سـانتیمتر اسـتفاده می شـود. به عنـوان سـاختار جایگزین، 
می تـوان از یـک الیـه صفحـه MR یـا FM بـا ضخامـت 18 میلیمتـر بـا 
 FM ،MR اسـتادگذاری بـه فواصـل 60 سـانتیمتر یـا یـک الیـه صفحـه
یـا Diamant بـا ضخامـت 12/۵ یـا 1۵ میلیمتـر بـا اسـتادگذاری بـه 
فواصـل 40 سـانتیمتر اسـتفاده نمـود. در فضاهایـی کـه رطوبـت محیـط 
زیـاد اسـت و یا شـرایط آب ریـزی مداوم وجـود دارد )نظیر سـرویس های 
بهداشـتی عمومـی، آشـپزخانه های صنعتـی و اسـتخرها(، اسـتفاده از یک 

الیـه صفحه سـیمانی Aquapanel Indoor بـا ضخامت 12/۵ میلیمتر 
بـا اسـتادگذاری بـه فواصـل 60 سـانتیمتر الزامی اسـت.

پیـش بینـي حداقـل فضاي الزم جهـت عبور تاسیسـات و یا نصـب ادوات 	�
سـرویس بهداشـتي ضروري است.

بازشوها. 8.۲.۵
نکاتي که در اجراي بازشوها باید در نظر گرفت به شرح زیر است:

در دیوارهـاي پوششـي بـدون سـازه، بایـد یـک نـوار پیوسـته از خمیـر 	�
پرلفیکـس در لبه هـاي پیرامونـي بازشـوها اجـرا شـود.

در دیوارهـاي پوششـي بـا سـازه، بایـد پیـش بیني هـاي الزم جهت حفظ 	�
اسـتحکام، یکپارچگي و ایسـتایي سـاختار )از طریق ایجاد یک قاب متکي 

بـه سـازه هاي مجـاور( در نظر گرفته شـود. 
بـراي پوشـش کاري سـطح محیطـي درون بازشـو )که در ضخامـت جداره 	�

قرار دارد(، به طور معمول از پوشـش کاري بدون سـازه اسـتفاده مي شـود. 
در ایـن حالـت، خمیـر پرلفیکـس بـر تمـام سـطح اجـرا شـده و لبـه آزاد 
صفحـات بـه سـازه های تشـکیل دهنـده قـاب بازشـو پیـچ می شـوند. در 
صورت اسـتفاده از صفحات مرکب یا سـاختار پوششـی با زیرسـازی فلزی 
در ایـن ناحیـه، امـکان اجـرای الیـه عایـق تـا لبـه بازشـو وجـود خواهـد 

داشت.
چهارچـوب در و پنجـره و بدنه جعبه آتش نشـاني و تابلوی بـرق توکار، به 	�

دیـوار زمینه متصل می شـوند.
توجه شـود کـه در سـاختارهای دارای کد حریق، بازشـوها باید با جزئیات 	�

ویـژه اجـرا و در برخـی موارد از نـوع مقاوم در برابر حریق انتخاب شـوند.

درزهاي انقطاع. 9.۲.۵
در پوشـش هاي پیوسـته بـا طـول زیـاد، بایـد درز انقطـاع بـراي حداکثر هر 
1۵ متـر ایجـاد نمـود. همچنیـن، اجـراي درز انقطـاع در محل اتصـال دیوار 
پوششـی بـا عناصـر غیـر هـم جنـس )نظیـر سـتون هاي بتنـي( نیـز توصیه 
مي شـود. توجه شـود کـه در سـاختارهاي داراي کد حریق، درزهـای انقطاع 

بـا جزئیـات ویـژه اجرا می شـوند.

تذکر
در صـورت وجـود کـد حریق، ممکن اسـت الزاماتـی از نظر 
رده مقاومتـي الیـه عایـق در برابـر حریـق وجـود داشـته 

باشـد، کـه بایـد آن هـا را در نظـر گرفت.

نکته
فنی

در صـورت احتمـال بـروز پدیـده میعـان و یـا نفـوذ آب و 
بخـار در سـاختار های عایق بنـدی حرارتـی، ممکـن اسـت 
از  دفـع رطوبـت  و  کنتـرل  بینی هـای الزم جهـت  پیـش 
طریـق ایجـاد تهویـه و یـا تعبیـه الیه هـای ویـژه بخاربند و 
یـا زهکـش، الزم باشـد )توضیـح ایـن کـه پشـم معدنی در 

برابـر رطوبـت آسـیب پذیر اسـت(.
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مشخصات محصوالت. ۳.۵

مشخصات فنی پنل ها: ۵-۱جدول 

پنل

وزن ابعاد
تقریبی

kg/m2

حداقل
چگالی

(kg/m3)

ضریب 
هدایت 
حرارتی
λ 

W/(m.K)

استاندارد
نوع لبهتولید طول و عرض

]mm[

ضخامت

]mm[

wRG
)GKB(

24
00

-3
00

0

1200

9/۵
12/۵
1۵
18

7/3
7/8

12/00
14/60

770
780
800
810

0/2۵
EN520

ISIR14818
DIN18180

AK

VK

طولى

عرضى

MR
)GKBI(

12/۵
1۵
18

8/60
12/00
14/60

800
800
810

FR
)GKF(

12/۵
1۵
18

10/10
12/00
14/60

780
800
810

FM
)GKFI(

12/۵
1۵
18

10/10
12/00
14/60

800
800
810

Diamant23
76

1200

12/۵12/8≤10000/27
EN520

ISIR14818
DIN18180

VK

HRAK طولى

عرضى

Cleaneo 
Random

Plus
12/20/35R

23
76

1200

12/۵9/37600/23

EN14190
DIN18180

UFF

طولى
و

عرضى

Cleaneo 
Alternating
 Circular

12/20/35R

23
76

1188

12/۵8/47600/23

Cleaneo 
Standard
Square
8/18Q 

23
76

1188

12/۵8/37600/23

Cleaneo 
Slotline

B5

24
00

1200

12/۵8/67600/23
AK

VK

طولى

عرضى

AQUAPANEL24
00

1200

داخلی 12/۵
خارجی 12/۵
اسکای الیت 8

11
16

10/۵

7۵0
11۵0
1230

0/3۵

Essy
Edge

VK

طولى

عرضى
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مشخصات فنی پروفیل های گالوانیزه: ۵-۲جدول 

نوعتصویر
پروفیل

ابعاد

استاندارد
تولید

ضخامت
)t(

]mm[

جان
)b(

]mm[

بال
(h1 - h2)
±0/۵
]mm[

لبه برگشتی
)S(

]mm[

طول

]mm[

وزن تقریبی

kg/m

h2

h1

b

t

C26
C50
C70
C100

0/6

26
46/8
68/8
98/8

39 - 41
34 - 36
39 - 41
39 - 41

۵

3000

0/38
0/۵7۵
0/72۵
0/867

EN14195
ISIRI13035

CW50
CW75
CW100

48/8
73/8
98/8

47 - 496
0/716
0/834
0/9۵1

EN14195
ISIRI13035

DIN18182-1

h1

b

t

UD280/62828

-

4000

0/37

EN14195
ISIRI13035

UH360/۵۵36170/33

U50
U70
U100

0/۵
48
70
100

28/8
0/404
0/491
0/608

UW50
UW75
UW100

0/6
۵0
7۵
100

38/8
0/۵89
0/720
0/824

EN14195
ISIRI13035

DIN18182-1

UA50
UA75

UA100
2

48/8
73/8
98/8

40-
1/90۵
2/296
2/686

EN14195
DIN18182-1

h

b

s

t

CD60

0/6

6027

6

0/۵7
EN14195
ISIRI13035

DIN18182-1

F474717/۵0/4۵
EN14195
ISIRI13035

b

b t
L250/624/۵--0/22

EN14195
ISIRI13035
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میزان مصرف مصالح در هر مترمربع از ساختار دیوار پوششی: ۵-۳جدول 

W611.irW623.irW625.irW626.irواحدمصالح
W628a.ir 

)F90(
W628b.ir

)F30(
W629.ir

)F30(
W630.ir

)F30(

زیر سازی

پروفیل و 
اتصاالت 
گالوانیزه

C / CW استاد

متر طول

221243/7

U / UW 0/70/70/70/70/۵سازه

CD60/F47 2سازه

UD28 / L25 0/7سازه

2/9عدداتصال مستقیم

نوار عایق 
پشت 

چسب دار

متناسب با جان رانر
یا

عرض 1۵ میلیمتر
متر طول

-1/21/211/21/21/2

2/82/42/40/22/42/42/4

اتصاالت 
زیر سازی

 میخ مهار فوالدی سقفی 
m6×35mm

عدد

0/70/70/72/20/70/7

 پیچ و رول پالگ 
m6×60mm

3/60/70/70/70/7

LN9 ۵/81/6 پیچ

LB9.5 پیچ

الیه گذاری

صفحات 
روکش دار 

گچی
11122222مترمربعپنل گچی

انواع
پیچ

TN25 

عدد

12126666

TN35 -12۵/۵121217

TN45 -7

3/۵کیلوگرمپرلفکیسچسب

پوشش نهایی

مصالح 
درزگیری 
و پوشش 

نهایی

بتونه درزگیر
کیلوگرم

0/3۵0/3۵0/3۵0/3۵0/6۵0/6۵0/6۵0/6۵

0/۵0/۵0/۵0/۵0/۵0/۵0/۵0/۵ماستیک

0/7۵0/7۵0/7۵0/7۵0/7۵0/7۵0/7۵0/7۵مترطولنوار درزگیر

:W628a.ir

دیوار مستقیم به طول 2 متر، ارتفاع 2/7۵ و مساحت ۵.۵0 مترمربع 	�
سایر ساختارها:

دیـوار مسـتقیم )بـدون شکسـت( بـه طـول 4 متـر، ارتفـاع 2/7۵ متـر و 	�
مسـاحت 11 مترمربـع

عوامل اتصال ابتدا و انتهای دیوار در محاسبات منظور نشده است.	�
فواصـل سـازه ها 60 سـانتیمتر در نظـر گرفته شـده اسـت. )بجز سـاختار 	�

W630.ir کـه فواصـل 30 سـانتیمتر می باشـد(

4.00 m

2.7
5 m

آنالیز مصالح. ۴.۵
ساختارهای دیوار پوششی. ۱.۴.۵
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11۵

نکات
مهم

انتخاب سـاختار مناسـب جـزء مراحل بسـیار مهم پیش 	�
از اسـتفاده از سیسـتم های سـاخت و سـاز خشـک بـوده 
و بـه ویـژه بـرای تهیـه اسـناد منــاقصات و بـرای تعیین 
مبنـای قیمت گـذاری الزم خواهد بود. لذا بـه کارفرمایان 
محتـرم توصیه می شـود که پیش از هر اقدامی، با دایــره 
مهندسـی فــروش شـرکت کناف تماس حاصـل فرموده 
تـا راهنمایی هـای الزم را در ایـن ارتباط دریافـت نمایند.

بـه کارفرمایـان محترم توصیه می شـود که پیـش از آغاز 	�
عملیات اجرایی، دسـتگاه نظارت خـود را جهت گذراندن 
دوره آموزشـی ویژه کارفرمایان، به شـرکت کناف معرفی 
نمـوده؛ همچنیـن وضعیـت صالحیـت حرفـه ای مجریان 
سیسـتم های سـاخت و سـاز خشـک را )قبـل و حیـن 
گواهینامه هـای  کنتـرل  طریـق  از  اجرایـی(  عملیـات 
آموزشـی بررسـی نماینـد. گواهینامه هـای معتبـر دارای 

شـماره ثبـت در شـرکت کناف می باشـند.
عوامـل نصـب سیسـتم های سـاخت و سـاز خشـک، از 	�

طریـق بازدیدهای کادر فنی شـرکت کنـاف مورد ممیزی 
و ارزیابـی فنـی قـرار می گیرنـد. بـه کارفرمایـان محتـرم 
توصیـه می شـود که پیش از آغـاز عملیـات اجرایی، رتبه 
فنـی عاملیـن را از دایره مهندسـی فروش شـرکت کناف 

اسـتعالم فرمایند.
کارفرمایـان محتـرم؛ بـرای قرارگیری پروژه هـای خود در 	�

برنامه بازرسـی فنی شـرکت کنـاف، الزم اسـت مراتب را 
پیـش از آغـاز عملیـات اجرایـی، به صـورت مکتـوب و با 
ذکـر مشـخصات کامل پروژه بـه دایره بازرسـی و آموزش 

شـرکت کناف اعـالم فرمایید.
شـرکت کنـاف طیـف وسـیعی از مراجـع و مسـتندات 	�

فنـی مربوط به مشـخصات عملکـردی، روش هـای نصب 
و اجـرا، بهره بـرداری و تعمیـرات سیسـتم های سـاخت و 
سـاز خشـک را در اختیـار دارد. لـذا در صـورت تمایـل، 
می تواننـد  سـاختمان  محتـرم صنعـت  دسـت اندر کاران 
بـا دایره مهندسـی فـروش شـرکت کناف تمـاس حاصل 
فرمـوده تـا راهنمایی هـای الزم را در این ارتبـاط دریافت 

یند. نما

خدمات فنی و مهندسی. ۵.۵
مشـاوره در انتخـاب سـاختار: گام نخسـت در اسـتفاده از سیسـتم های 
سـاخت و سـاز خشـک، انتخـاب سـاختار مناسـب می باشـد. هـر یـک از 
سـاختارها دارای قابلیت هـای ویژه خـود بوده که در مرحلـه طراحی می باید 
مشـخصات عملکـردی آن سـاختار ماننـد قابلیت هـای فیزیکـی و مکانیکـی 
تعییـن کننـده از قبیـل مقاومـت اسـتاتیکی، میـزان عایق حرارتـی و صوتی 
و مقاومـت سـاختار در برابـر حریـق در نظـر گرفتـه شـود. بـه عنـوان مثال، 
بـرای انـواع دیـوار )دیوارهـای جداکننده داخلـی، دیوارهـای جداکننده بین 
دو واحـد آپارتمانـی، دیـوار راهروهـا، دیوار سـلول های تر و ...( سـاختارهای 
مختلفـی وجـود دارد کـه بـا توجـه بـه شـرایط و نوع کاربـری، باید سـاختار 

مناسـب انتخـاب و بـه کار گرفته شـود.

اجـرای دوره های آموزشـی: بـا توجه بـه اهمیت فـراوان امر آمـوزش در 
تحقـق اجـرای کیفـی سیسـتم های سـاخت و سـاز خشـک، شـرکت کنـاف 
اقدام به تاسـیس مراکز آموزشـی مجهز و اسـتقرار کارشـناس در شـهرهای 
مختلـف کشـور نمـوده، تـا مطالب فنـی و روش هـای صحیح نصـب در قالب 
دوره هـای آموزشـی کوتـاه مـدت بـه گروه هـای نظارتـی و اجرایـی ارایـه 
گــردد. در حـال حاضر، دوره های آموزشــی که توسـط آکادمـی کناف ارایه 

می شـود به شـرح زیـر می باشـد:

تعـداد روزنــام دوره

1آشنایی با محصوالت کناف

4نصب دیوارهای جداکننده

4نصب سقف های کاذب

3نصب دیوارهای پوششی

3دکوراتیو

۵دوره تکمیلی

۵سیستم های کناف ویژه مهندسین

1درزگیری و آماده سازی سطوح

1ویژه نقاشان

1ویژه تاسیسات

دوره های تخصصی: آکواپنل، ای.ام.اف، گاردکس، کلینیو، ورمی 
پالستر، هرادیزاین

هر محصول
 1 روز

-دوره فراگیر

* براي کسب اطالعات بیشتر با واحد بازرسي و آموزش شرکت کناف تماس حاصل نمایید.

بازرسـی فنـی پروژه هـا: بـرای حصـول اطمینـان از صحـت و کیفیـت 
اجـرای سیسـتم های سـاخت و سـاز خشـک، بازرسـی فنـی پروژه هـا توسـط 
کادر فنـی شـرکت کنـاف صـورت می پذیـرد. این بازرسـی به صـورت ادواری 
و در مراحـل مختلـف عملیـات اجرایـی )زیرسـازی، پنل گـذاری، درزگیـری و 

نـازک کاری( انجـام می پذیـرد.

پاسـخگویی به اسـتعالم های فنی: در صورت وجـود هرگونـه ابهام فنی 
در هـر یـک از مراحـل طراحی، اجـرا، بهره بـرداری و تعمیرات سیسـتم های 
سـاخت و سـاز خشـک، دایـره پشـتیبانی فنی شـرکت کنـاف آمادگـی ارائه 

راهنمایی هـا، جزئیـات فنـی، راه حل هـا و رفـع ابهام های فنـی را دارد.
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اطالعات مندرج در این دفترچه، با توجه به دانش فني مبتني بر استانداردها، آزمایش ها و شرایط موجود در زمان چاپ آن تهیه شده است. خط مشي شرکت کناف ایران همواره تالش در جهت تحقیق و توسعه و رشد 
کیفي محصوالت بوده و در این راستا، این شرکت این حق را براي خود محفوظ مي دارد تا در هر زمان نسبت به تغییر اطالعات فني محصوالت خود اقدام نماید. این دفترچه، معتبرترین دفترچه فني در زمینه خود بوده 
و بر این اساس، استناد یا استفاده از نسخه هاي پیش از آن امکان پذیر نمي باشد. شایان ذکر است که آخرین نسخه دفترچه هاي فني همواره در وب سایت این شرکت قرار داشته و نیز از طریق تماس با واحد پشتیباني 
فني قابل استعالم است. اطالعات این دفترچه غیر قابل تغییر مي باشد، بدین معنا که هر گونه اظهار نظر فني از سوي هر شخص حقیقي یا حقوقي جهت اصالح، تغییر موردي یا تغییر کلي مندرجات آن مردود بوده، 
مگر آن که تاییدیه کتبي آن قبال از سوي واحد پشتیباني فني شرکت کناف ایران اخذ شده باشد. تمامي محصوالت شرکت کناف ایران جهت کاربرد و هدفي مشخص تولید شده و هر گونه تفسیر یا استفاده غیر از این 

محصوالت و همچنین اجراي نامناسب مسئولیتي را متوجه این شرکت نخواهد ساخت.

دفتر مرکزی: تهران، خیابان نلسون ماندال )آفریقا(، باالتر 
از پل میرداماد، بن بست قبادیان شرقی، پالک 19 

تلفن: 88207929 
فکس مهندسي فروش: 88203315
فکس امـور مشـتریان: 88202371

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

فکس: 33583595

www.knauf.ir
info@knauf.ir




