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انواع سیستم های ساخت و ساز 
خشک

دیوار های جداکننده

دیوارهاي جداکننده کناف، دیوارهاي غیر 
باربري هســتند که براي تقسیم فضاهاي 
داخلي ساختمان اســتفاده مي شوند. این 
ساختارها شــامل قاب های فوالدي سبک 
ســاخته شــده با مقاطع به شــکل U و 
C می باشــد. ســازه های دیوار با مقاطع 
 U و مقاطع )Stud( شــکل، اســتاد C
شکل، رانر )Runner( نامیده می شوند. 
صفحات روکــش دار گچي در یک یا چند 
الیه، به وسیله پیچ مخصوص بر روي آن ها 
نصب مي شوند. درزهاي بین این صفحات 
به وسیله نوار و بتونه مخصوص درزگیري 
شــده و بدین ترتیب ســطحي یکپارچه 
حاصل مي شــود. سطح بدست آمده، پس 
از آماده ســازی به وسیله ماستیک کناف 
داراي قابلیت اجرای رنگ، کاغذ دیواری، 
کاشي کاری و پوشش های دیگر مي باشد. 
فضاي خالي داخل دیوار، امکان اســتفاده 
از انواع عایق حرارتــي و صوتي را فراهم 
نمــوده و بدین ترتیب امــکان انتخاب و 
دستیابي به کمیت های مرتبط با فیزیک 
ساختمان )مانند عملکرد صوتي، عملکرد 
حرارتــي و رفتار جداره در برابر حریق( را 

میسر مي سازد.

1

اجرای استادها )به صورت شاقولی(

2

اجرای پنل ها در یک طرف دیوار

3

درزهـای افقـی به صـورت حصیرچـین نسبت به یکدیگر 
قرار می گیرند )به محل سازه های پشت بند توجه شود(

4

اجـرای پنل ها در طرف دیگر دیـوار )پنـل ها نسبت به 
سمت اول به صورت حصیرچین اجرا می شوند(
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دیوار های پوششی

دیوارهاي پوششي کناف، یک روش سریع 
و کارآمد جهت بازسازي دیوارهاي بنایي 
بنایي جدید  دیوارهاي  پوشــش  قدیمي، 
)نازک کاري( و بهســازي حرارتي و صوتي 
ساختمان ها مي باشد. دیوارهای پوششی 
کناف شــامل انواع بدون ســازه و با سازه 
بوده که در نوع بدون ســازه آن، یک الیه 
صفحه روکــش دار گچي یا صفحه مرکب 
)صفحات گچي پوشش شده با الیه عایق( 
به وسیله چسب خمیري مخصوصي به نام 
پرلفیکس مستقیما به دیوار زمینه متصل 
مي شــوند. در دیوارهای پوششی با سازه 
نیز صفحات روکش دار گچي بر روي یک 
زیرســازي فلزي )متصل بــه دیوار زمینه 
یا مســتقل از آن( پیچ مي شوند. درزهاي 
میــان صفحات به وســیله نــوار و بتونه 
مخصوص درزگیري شــده و بدین ترتیب 
سطحي یکپارچه و بدون درز حاصل شده 
کــه داراي قابلیت رنگ آمیزي )بال فاصله 
پس از خشــک شدن بتونه(، اجراي کاغذ 
دیواري، کاشي و پوشش هاي دیگر مي باشد.

1

PS اجرای چانه های پرلفیکس بر پشت پنل مرکب

2

استقرار پنل بر روی دیوار زمینه

3

استقرار پنل بر روی دیوار زمینه

4

پوشش کاری تکمیل شده
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سقف های کاذب

نــوع  دو  در  کنــاف  کاذب  ســقف های 
ســقف های کاذب یکپارچه و ســقف های 

کاذب مشبک تولید و ارائه مي شود.

سقف های کاذب یکپارچه

سقف های کاذب کناف سقف های سبکي 
هســتند که به واســطه تولیــد صنعتي، 
داراي مشــخصات فنــي اســتاندارد )با 
مقاومت در برابــر زلزله( بوده و جایگزین 
بسیار مناسبي براي سقف های کاذب غیر 
استاندارد ساخته شــده با رابیتس و گچ 
زیرسازي  این ساختار شــامل  مي باشند. 
فوالدي ســبک )متصل به ســقف اصلي( 
بوده کــه صفحات روکــش دار گچي در 
یک یا چند الیه، به وسیله پیچ مخصوص 
بــر روي آن ها نصب مي شــوند. درزهاي 
میان این صفحات به وســیله نوار و بتونه 
مخصوص درزگیري شــده و بدین ترتیب 
ســطحي یکپارچه و بــدون درز حاصل 
مي شــود که داراي قابلیــت رنگ آمیزي 
)بال فاصله پس از خشــک شدن بتونه و 
اجرای ماســتیک( مي باشد. فضاي خالي 
پشت سقف کاذب، امکان استفاده از انواع 
عایق حرارتــي و صوتي را فراهم نموده و 
عبور و دسترســي به تأسیسات الکتریکي 
و مکانیکي را میســر مي ســازد. از دیگر 
مزیت های سیستم سقف های کاذب کناف 
می توان به انعطاف معماري باال، ســاخت 
سقف های معلق تزییني )دکوراتیو( و عدم 
نیاز به پیش بیني آویز )همانند سقف های 

کاذب با مصالح بنایی( اشاره نمود.  
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سقف های کاذب مشبک

سقف های کاذب مشــبک کناف از شبکه 
ســازه های ســپری و تایل هــای گچی 
تشکیل می شوند. شبکه مذکور به وسیله 
آویزهــای قابــل تنظیم به ســقف اصلی 
متصل گردیده و سپس تایل ها درون این 
شبکه قرار می گیرند. نصب سریع و آسان، 
دسترسی آسان به فضای تاسیساتی پشت 
ســقف کاذب و تعمیر و نگهداری آسان از 
جمله ویژگی های این ســاختار می باشد. 
در این سیســتم از انواع تایل هاي گچي، 
 )AMF کنــاف  )تولید شــرکت  معدني 
 Heradesign پوشــالی  تایل هــای  و 

مي توان استفاده نمود.

7



پوشش های محافظ تیر و ستون

یکــی از نقــاط ضعــف مهم ســازه های 
فوالدی، مقاومت کم آن ها در برابر حریق 
می باشــد، به طوری که در فاصله زمانی 
کوتاهی پس از وقوع حریق، ممکن است 
ناپایداری و   چنین ســاختمان های دچار 
فروپاشی کامل شوند. مطابق با مقررات و 
استانداردهای ملی، سازه های فوالدی باید 
برای مــدت زمان معینی در مقابل حریق 
مقاوم ســازی شــوند. یکی از کاربردهای 
 )FR( صفحات مقاوم در برابر حریق کناف
و صفحات مقاوم در برابر حریق و رطوبت 
فوالدی  )FM(، حفاظت سازه های  کناف 
از طریق پوشــش تیرها و ستون ها است. 
در این ساختار، یک زیرسازی فلزی سبک 
در پیرامون تیرها و ستون ها اجرا شده که 
صفحات گچی بر روی این زیرسازی نصب 
می شوند. بدین ترتیب پوششی از صفحات 
مقاوم در برابر حریق، اجزای ســازه ای را 
احاطه نمــوده که می توانــد مقاومتی تا 
120 دقیقــه برای تیرهــا و 180 دقیقه 
ایجاد نمایــد. همچنین  برای ســتون ها 
اجرای پوشــش های مقاوم در برابر حریق 
متداول ترین روش های محافظت سازه  از 
در زمینه مهندسی حریق به شمار می آید  
که این امر با اســتفاده از اندود پاششــی 

ورمی پالستر محقق می گردد.
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خارجی  و  داخلــی  سیســتم های 
آکواپنل

باعث  آکواپنل،  سیمانی  پنل های  فناوری 
تحول در صنعت ساختمان گردیده است. 
مقاومت 100 درصــد این پنل ها در برابر 
آب موجب شــده اســت که ایــن پنل ها 
به راحتــی در فضاهــای مرطوب داخلی 
همچون حمام، ســرویس های بهداشتی، 
اســتخرها، آشــپزخانه های صنعتی و نیز 
فضاهــای خارجــی نظیر نما و پوشــش 
سقف های کاذب در معرض رطوبت مورد 
اســتفاده قــرار گیرند. همچنیــن از این 
سیستم ها می توان به عنوان دیوار پوششی 
در بازســازی نمای ساختمان های قدیمی 
و بهســازی توأمان حرارتی و صوتی آن ها 

استفاده نمود.
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اجزای ساختارها

صفحات روکش دار گچی

صفحات مسلح سیمانی 

این صفحات داراي هسته گچي بوده و سطح 
و لبه هــای طولــي آن ها با کاغــذ مخصوص 
پوشانده شده است. صفحات روکش دار گچي 
در چهار نوع معمولــي )RG( برای مصارف 
عمومی، مقاوم در برابر رطوبت )MR( جهت 
اســتفاده در فضاهای مرطوب، مقاوم در برابر 
حریق )FR( جهت استفاده در محل هایی که 
نیاز به محافظت در برابــر حریق وجود دارد 

 )FM( و مقاوم در برابر حریق و رطوبت )مانند پوشش ستون ها و تیر های فوالدي(
جهت محافظت در برابر حریق در فضاهای مرطوب مانند دیوار شــفت تاسیساتی و 

یا موتورخانه ها تولید و عرضه مي شوند. 

صفحات مســلح ســیماني آکواپنل ترکیبي 
از ســیمان پرتلند، پرکننده هاي ویژه و مواد 
افزودني خاص بوده که پشــت و رو و لبه هاي 
طولي آن به وســیله شبکه ای از الیاف شیشه 
مسلح شــده اســت. این صفحات در دو نوع 
خارجي و داخلي تولید شده که به ترتیب در 
دیوارهاي خارجي )نما( و فضاهاي داخلي که 
در معرض رطوبت با درصد باال هستند )مانند 

استخر و سونا(، به کار مي روند.

صفحات گاردکس 

این صفحات به واســطه مشــخصات ویژه در 
ترکیبات هســته گچی و الیــه فیلیس فایبر 
گالس پوشیده شــده در دو سمت آن دارای 
ویژگی هایــی از جملــه ســازگاری با محیط 
زیســت، مقاومت در برابر حریق، مقاومت در 
برابر رطوبــت و نیز مقاومــت در برابر کپک 

زدگی با توانایی تنفس می باشند. 
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Diamant صفحات
هســته گچی تشــکیل دهنده این صفحات 
حــاوی الیــاف شیشــه و مواد ســیلیکونی 
می باشــند. چگالی صفحات مذکــور باالتر از 
صفحات گچی معمولی بوده و به همین دلیل 
اســتفاده از یک الیه از این صفحات به جای 
چند الیه برای رســیدن به مقاومت بیشتر در 

برابر ضربه امکان پذیر است. 

تایل های گچی و معدنی

تایل های گچي و معدني )AMF(، در سقف های 
کاذب مشــبک کناف بــه کار مي رونــد. این 
سقف ها از شبکه سازه های سپري که به وسیله 
آویزهاي قابل تنظیم، به ســقف اصلي متصل 
گردیده و تایل های سقفی که درون این شبکه قرار 
مي گیرند، تشکیل شده اند. تایل های سقفی در 
طرح های زیبا و متنوع و ابعاد مختلف به طراحان 
خصوصیات آکوستیکی، مقاومت در برابر حریق 

و ایمنی در برابر زلزله را به همراه امکان دسترســی به فضای پشــت سقف کاذب، 
عرضه می نماید.

صفحات آکوستیک و تصفیه کننده هوا  
هســته گچی تشــکیل دهنده این صفحات 
حاوی زئولیت )Zeolite( می باشد که سطح 
آالینده های موجود در هوا از جمله دود سیگار، 
تری تیالمین، آمونیــاک، فرمالدهیدها، بنزن، 
هیدرو کربن های آروماتیک و هیدروکربن های 
کلر را کاهش می دهد. شــکاف و سوراخ های 
سطح این صفحات نیز باعث جذب صدا شده 
و آلودگی های صوتــی فضای کار و زندگی را 

کاهش می دهد. 
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تایل های 

این تایل ها از پشــم چوب طبیعــی و پودر 
مگنزیت که با آب مخلوط و مستحکم شده اند، 
تشکیل شده اســت. این تایل ها از استحکام 
باالیــی در برابر ضربــات مکانیکی، مقاوم در 
برابــر رطوبــت، دارای قابلیــت رنگ پذیری 
و جاذب صوت هســتند و برای آکوســتیک 
نمودن فضاهای ورزشی، آموزشی، سالن های 
آمفی تئاتر، استخرها، ساختمان های اداری و 

غیره بســیار مناسب می باشــند. از ویژگی های این محصوالت بافت زیبا و قابلیت 
رنگ پذیری آن ها می باشــد که فضاهایی بســیار زیبا در طیف های رنگی گوناگون 

می توان خلق نمود. 

مقاطع فوالدی سبک

سازه های سپری سقف های مشبک  )T پروفیل ها(

سازه های کناف از شکل دهی ورق های فوالدي 
گالوانیزه به روش نورد ســرد تولید شــده و 
جهت ایجاد زیرســازي در انواع سیستم های 

ساخت و ساز خشک به کار مي روند.

سازه های کناف از شکل دهی ورق های فوالدي 
گالوانیزه به روش نورد ســرد تولید شــده و 
جهت ایجاد زیرســازي در انواع سیستم های 

ساخت و ساز خشک به کار مي روند.
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 اندود پاششی ورمی پالستر 

اندود پاششی مقاوم در برابر حریق بر پایه گچ 
می باشد که جهت محافظت تیر و ستون های 
فلــزی و یا بتن مســلح، دیوارهای بتن آرمه، 
سقف های بتن آرمه و سقف های بتنی مسلح با 
عرشه فلزی به کار می رود. اجزا اصلی تشکیل 
دهنده این محصول ورمیکولیت، گچ، پرلیت 
و افزودنی های سبک می باشد. این محصول به 
صورت مالت پاششی اجرا می گردد و قابلیت 

محافظت ســازه در برابر حریق از 30 تا 120 دقیقه را دارا می باشــد. اجرای این 
محصول نیازمند پرایمر نبوده و طول عمری منطبق با طول عمر ســاختمان دارد. 

این محصول دارای گواهینامه فنی ETOA از اروپا می باشد.

مصالح درزگیری

مصالــح درزگیری کناف شــامل بتونه درزگیر 
)فوگــن فولــر(، نــوار درزگیر، نوار چســب 
جدا کننده )ترن فیکس( و گچ پوششی )پودر 

ماستیک( می باشد.

ادوات اتصال و متعلقات

شــامل انواع پیچ های پنل به ســازه، سازه به 
ســازه، سازه به ساختار خشــک، پیچ و رول 
پالگ، مهارهای ویــژه اعضای توخالی، و نیز 
متعلقاتــی مانند نوار فوم عایــق، پرایمر زیر 
رنگ، چســب کاشــی، عایق رطوبتی کناف 

)عایق آبي( و ... می باشد.
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دریچه های دسترسی

دریچه های دسترســی کناف، در انواع و ابعاد 
گوناگون جهت نصب و استفاده در سیستم های 
مختلف ســاخت و ساز خشک )سقف و دیوار( 
بــه کار می روند. با اســتفاده از این دریچه ها، 
بازدید تاسیســات باالي سقف کاذب یا درون 
فضاي دیوارها و در صورت لزوم تعمیرات آن ها 

به سادگي امکان پذیر است.

ابزار

ابزارهــای کناف طیف وســیعی از کاربردها 
را در بر می گیــرد. این ابزار اختصاصاً جهت 
اســتفاده هایی همچون حمل، برش، نصب و 
درزگیری و پرداخت طراحی و تولید شــده 
که باعث افزایش بــازده کاری و نیز افزایش 
چشــمگیر کیفیت در سیستم های ساخت و 

ساز خشک می گردد.

از پیچ های نوع TN )نــوک تیز( برای اتصال 
صفحات گچی به سازه های با ضخامت تا 0/7 
میلیمتر و از پیچ های نوع TB )ســر مته دار( 
برای اتصال صفحات گچی به ســازه های با 
ضخامــت بیــش از 0/7 و کمتــر از 2/25 
میلیمتراســتفاده می شــود )توضیح این که 
مجمــوع ضخامت های الیه های فلزی را باید 

درانتخاب نوع پیچ در نظر گرفت(.

)TB-TN( پیچ های اتصال پنل به سازه

پیچ های TN و TB در طول های 25، 35، 45 و 55 میلیمتر عرضه می شوند.
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از پیچ های نوع LN )نــوک تیز( برای اتصال 
سازه های فلزی با ضخامت تا 0/7 میلیمتر به 
یکدیگر و از پیچ های نوع LB )ســرمته دار( 
برای اتصال ســازه های فلزی با ضخامت بیش 
از 0/7 میلیمتر و کمتــر از 2/25 میلیمتر به 
یکدیگر اســتفاده می شــود )توضیح این که 
مجموع ضخامت هــای الیه های فلزی را باید 

در انتخاب نوع پیج در نظر گرفت(. 

پیچ های LN و LB به ترتیب در طول های 9 و 9/5 میلیمتر عرضه می شوند.

)LB-LN( پیچ های اتصال سازه به سازه

از پیچ هــای نوع FN )نوک تیز( برای اتصال 
سازه های فلزی با ضخامت تا 0/7 میلیمتر به 

ساختارهای خشک استفاده می شود.

)FN( پیچ های اتصال سازه به ساختار کناف

از نوار درزگیــر کناف )در دو نوع کاغذی و 
فایبرگالس( جهت مســلح کردن محل درز 
و جلوگیری از ایجاد ترک در ســطح بتونه 

استفاده می شود.

نوار درزگیر
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زمانــی که دو ســاختار غیــر همجنس به 
یکدیگر اتصال یابنــد، به علت این اختالف، 
ترک نامنظم و قابل رویت در فصل مشترک 
آن ها ایجاد می شود. برای جلوگیری از چنین 
ترک هایــی، در محل هایی که ســاختارهای 
کناف و بنایی به یکدیگر می رســند، از نوار 
چسب جداکننده اســتفاده می شوند. بدین 
ترتیب در فصل مشــترک دو ساختار، درزی 

مویین و نامحسوس ایجاد شده و شکل ظاهری کار ارتقا می یابد. این نوار از جنس 
کاغذ روغنی )به پهنای 6/5 ســانتیمتر( بوده که در پشت آن، یک الیه چسب )به 

پهنای 1 سانتیمتر( وجود دارد.

ســازه )یا نوار( محافظ گوشــه، در کنج های 
خارجی دیوارهــا و محل هایی که در معرض 
ضربه هســتند، استفاده می شــود. کرنربید 
عالوه بــر ضربه گیــری، لبه هایــی گونیا و 
یکنواخــت ایجاد می کند. کرنربید در دو نوع 

فلزی و کاغذی عرضه می شود.

بتونــه درزگیر کناف برای درزگیری صفحات 
روکــش دار گچی به کار مــی رود. این بتونه 
همراه بــا نوار درزگیــر اجرا شــده و بدین 
ترتیب ســاختاری مسلح و مستحکم تشکیل 
می شــود. این ماده به صورت الیه ای نازک 
با ضخامت 1 تا 2 میلیمتر اجرا می گردد. در 
صورت اجرای بتونه به شکل چند مرحله ای، 
می توان تا ضخامت حداکثر 10 میلیمتر از این 

محصول استفاده نمود.

)Trenn-Fix( نوار چسب جداکننده

)Cornerbead( محافظ گوشه )سازه )یا نوار

بتونه درزگیر
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ماستیک کناف جهت دســتیابی به سطحی 
صاف و یکدست، بر روی سطوح ایجاد شده با 
پنل های گچی اجرا می شــود. سطح به دست 
آمده با این محصول، زیرسازی بسیار مناسبی 

برای پوشش نهایی کار ایجاد می نماید.

ماستیک



مصالح مورد مصرف

صفحات روکش دار گچی و صفحات مسلح سیمانی

شرح کاال

صفحات روکش دار گچی
)RG(

صفحات روکش دار گچی
مقاوم در برابر آتش

)FR(

صفحات روکش دار گچی
مقاوم در برابر رطوبت

)MR(

صفحات روکش دار گچی
مقاوم در برابر آتش و رطوبت

)FM(

صفحات مسلح سیمانی داخلی         

صفحات مسلح سیمانی خارجی    

ضخامتنوع لبه
VK      AKmm

**

*

**

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

9.5

12.5

12.5

12.5

12.5

12.5

12.5

15

15

15

15

18

18

18

18

18



وزنطولعرض
mmmmkg/m2

7.4 )± 2%( 

12.15 )± 2%( 

12.15 )± 2%( 

15.70 )± 2%( 

15.50 )± 2%( 

2000
2400
2500
2800
3000

2400
2500
2800
3000

2400
2500
2800
3000

2400
2500
2800
3000

2400
3000

2400
3000

2400
3000

2400
3000
2400
3000
1200
2400
1200
2400

2400
3000

2400
3000

2400
3000

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

6.20 )± 2%( 2400

10 )± 2%( 

12.20 )± 2%( 

15.60 )± 2%( 

8.40 )± 2%( 

10 )± 2%( 

12.20 )± 2%( 

15.85 )± 2%( 

15

16

19



مقاطع فلزی

سازه های سقفی  اتصاالت مربوطه )سقف های یکپارچه(

نوع سازه

F47 بست اتصال کامل

F47 بست اتصال نیمه

Proline

Proline

37

37/29
37/29

24/19

20



سازه های سقفی  اتصاالت مربوطه )سقف های یکپارچه(

)CD60، F47( رکاب نانیوس

CD60 چنگک نانیوس

پین نانیوس )سوزن تنظیم ارتفاع(

قطعه رابط نانیوس 10 سانتیمتری

آویز نانیوس

قطعه افزایش طول نانیوس
 300 سانتیمتری

120

130

13/5

100

3000

*متغیر

* این قطعه در طول های 20، 40، 60، 80 و 100 سانتیمتری تولید می گردد.

1

1

1

1

1 12

2/5

نوع سازه

CD60X27 بست اتصال کامل

CD60X27 بست اتصال نیمه

21



مقاطع فلزی

نوع سازه

سازه محافظ گوشه

22



نوع سازه

سازه محافظ گوشه

23



ابزار مورد استفاده

 

تیغ برش: ابزار برش پنل )با بدنه فلزی مقاوم و 
تیـغه کـوتـاه غیـر قابـل انـعـطاف(

سوهان گرد: جهت سوراخ کردن و بریدن پنل 
پریزها  دریچه ها،  )مانند نصب  در شرایط خاص 

و بولت ها(

پنـل  برش  جهـت  قرقره ای:  برش  دستگاه 
سـرعـت  بـا  سـری کـاری  و  نـواری  صـورت  به 

اجـرای بـاال

جهت  ساده  ابزاری  پنل:  حمل کننده  گاری 
حمل راحت پنل ها )قابلیت حمل 10 برگ پنل( 

دستگیره حمل پنل: ابـزاری کاماًل سـاده برای 
حمـل دستی یک برگ پنل

ریسمان رنگی: جهت عالمت گذاری مسیر نصب 
سازه ها در کف، سـقف یا دیـوار و پنـل ها )مسیـر 

جـای پیچ ...(

به  پنـل  برش  جهـت  طولی:  برش  دستگاه 
سـرعـت  بـا  سـری کـاری  و  نـواری  صـورت 
 60 طول  تا  نواری  برش  )برای  بـاال  اجـرای 

سانتیمتر(

اره چاقویی: جهـت برش پنل، با کارایی راحت تر و 
قدرت مانور بیشتر نسبت به اره های بزرگ

24



موقت انبر پانچ: جهت ایجاد اتصال موقت بین دو سازه دادن  قرار  پنل: جهت  نگهدارنده  جک 
پنل روی زیرسازی دیوار و انجام عملیات پیچ  زنی

در   45o و   22/5o پخ  اجرای  جهت  زن:  پخ 
لبه های برش خورده پنل برای بتونه کاری صحیح

دریل  روی  بـر  بستـن  بـا  کـه  ابـزاری  گردبر: 
برقی، سوراخ های مورد نیاز را با اندازه های معین 

ایجاد می کند

سـازه هـا  بـرش  جهت  سـاده  ابـزاری  قیچی: 
)ضخامت ورق کمتر از 0/7 میلیمتر(

کرنربیدکوب با چکش الستیکی: جهت نصب 
سازه کرنربید فلزی )31x31 میلیمتر( در گوشه های 

خارجی 

پیچ زن: جهت فرو بردن پیچ، با  قابلیت تنظیم 
مقدار نفـوذ پیچ و کـنتـرل سرعت

برش  لبـه های  کردن  صاف  جهـت  رنده: 
خـورده پنل 

25



تهیه  جهت  دریل  به  اتصال  قطعه  همزن: 
)پرلفیکـس،  یکـدست  گچــی  خمیرهای  

ماسـتیک( 

با  بتونه  تهیه  جهت  بتونه:  آماده سازی  ظرف 
قابلیت تمیز شدن آسان پس از انجام کار

لیسه استیل: جهـت بتـونه کاری سطـوح پنـل

و  نوار  نصب  برای  خارجی:  زاویه  کاردک 
درزگیری در کنج های خارجی

با  سطوح  پرداخت  جهت  استیل:  ماله 
برای  مـخـتــلـف  شـانه های  نصب  قـابلیت 
کـاشــیــکـاری و اجــرای SM700 )آکواپانل( 

با قابلیت تعیین ضخامت مالت

کاردک زاویه داخلی: برای نصب نوار و درزگیری 
در کنج های داخلــی

و  بتونه کاری  جهت  پیچ گوشتی دار:  کاردک 
پیچ گـوشتـی  )وجـود  پـنل  سطوح  درزگیری 
بتونه کاری  هنگام  پیچ ها  تنظیم  جهت  انتهایی 

بسیار مفید می باشد( 

غلطک سوزنی: وسیله ای که در کارهای دکوراتیو 
جهت قوس دادن پـنل هــا )بـه وسـیـلـه مـرطـوب 

کـردن پنل ها( مورد استفاده قرار می گیرد

26



کفچه: وسیله ای کارآمد برای برداشتن مالت های 
مختلف از ظرف و نصب در محل مربوط

ساب ماله ای: جهت از بین بردن پرز های اضافه 
آمده،  وجود  به  برش  مقطع  در  که  پنل  لبه 
همچنین جهت سمباده زدن سـطوح درزگـیری 

شده

سطوح  زدن  سمباده  جهت  دسته دار:  ساب 
درزگیری در محل های دور از دسترس

باال بر: جهت استقرار پنل در سقف

27



برش صفحات روکشدار گچی

با استفاده از تیغ برش کناف و  برش 
شمشه خط کشی

محل برش بر روی صفحه گچی مشخص 
و به وســیله تیغ برش کناف یک شیار به 
عمق حدود 2 میلیمتر ایجاد می شود، به 
نحوی که کاغذ روکش کاماًل برش بخورد. 
صفحه گچی پشــت و رو شــده و با وارد 
کردن ضربه به پشت پنل، صفحه از محل 

شیار شکسته می شود.

برش با استفاده از دستگاه های برش 
طولی و برش قرقره  ای

با استفاده از این ابزار، می توان برش هایی 
به عرض 5 تا 60 سانتیمتر اجرا نمود.

برش پنل با دستگاه برش طولی

2

3

1
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برش پنل با دستگاه برش قرقره ای

اجرای برش موج با دستگاه برش قرقره ای

برش پنل با اره دستی

برش با استفاده از اره دستی

هنگامی که برش بــه یکی از صورت های 
زیر مد نظر باشد، از اره دستی )چوب بر( 

استفاده می شود:
برش نوارهای با عرض کمتر از 5 سانتیمتر.

برش به صورت “L” یا “C” شکل.
برش صفحات مرکب کناف*

29* صفحات مرکب کناف، پنل های گچی هستند که توسط یک الیه عایق پشم معدنی یا پلی استایرن پوشیده شده اند.



اجرای پــخ و پرداخت لبه های برش 
خورده

تمامــی لبه های برش خــورده حتماً باید 
قبل از نصب، پخ خورده و پرداخت شوند.

حــذف هر یک از مراحــل ذیل، عملیات 
درزگیــری را دچار خلل نموده، در نتیجه 

کیفیت نهایی کار نزول خواهد کرد:
لبه به وسیله رنده یکنواخت می شود.

با استفاده از پخ زن، لبه پخ زده می شود.
به وســیله ســاب ماله ای، هر دو وجه 
عمودی و مایل لبه پخ خورده پرداخت 
و کاغذهای اضافه نیز برداشته می شود. 

پرداخت لبه های برش خورد با رنده

1

اجرای پخ با پخ زن

2

با  خورده  پخ  لبه  مایل  وجه  و  عمودی  وجه  پرداخت 
ساب ماله ای

3

نکات فنی
در هنگام بــرش پنل، کاغذ روکش )در 
لبه ها( نباید آسیب ببیند. عدم توجه به 
این موضوع، عملیات درزگیری را دچار 

مشکل خواهد نمود.
دســتگاه پخ زن دارای دو زاویه 22/5 و 
45 درجه می باشد. از زاویه 22/5 درجه 
برای صفحات با ضخامت 9/5 میلیمتر و 
از زاویه 45 درجه برای صفحات با ضخامت 

12/5 تا 18 میلیمتر استفاده می شود.
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اجرای پخ با تیغ برش

برای سهولت، سرعت و ارتقا کیفیت اجرای 
پخ، توصیه می شود که صفحات گچی بر 
روی میز کار قرار داده شده یا عملیات بر 

روی پالت بسته بندی انجام گردد.
به طور کلی اســتفاده از تیغ برش برای 
پخ زدن صفحات گچی توصیه نمی شود؛ 
زیــرا مهارت نصــاب درکیفیت پخ اجرا 
شده تاثیر زیادی خواهد داشت. چناچه 
عرض پنل به اندازه ای کم باشــد )یک 
نوار باریک( که اســتفاده از دستگاه پخ 
زن میســر نباشــد، در چنین مواردی 
ناگزیر به وســیله تیغ بــرش، پخ اجرا 
می شــود. برای این منظــور، ابتدا روی 
صفحه گچــی و به فاصله 4 میلی متر از 
لبه، یک خط ترســیم شده و سپس به 
وسیله تیغ برش، پخی یکنواخت با زاویه 

45 درجه اجرا می شود.
چنانچه لبه های پنل های نصب شده پخ 
خورده نباشند، اجرای پخ بر روی آن ها 

به وسیله تیغ برش مجاز نمی باشد.
همــواره دو لبه مجاور بایــد متجانس 
باشند؛ بدین معنی که چنانچه یک لبه 
کارخانه ای در مجــاورت یک لبه برش 
خورده قرار گیرد، ناگزیر لبه کارخانه ای 
نیــز باید برش خورده و کلیه مراحل پخ 

زنی و پرداخت بر روی آن انجام شود.

روش صحیح نصب پنل در محل بازشو روش نادرست نصب پنل در محل بازشو

یک درز با دو لبه پخ خورده

اجرای پخ بر روی پنل نصب شده مجاز نمی باشد
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آماده سازی صفحات روکشدار گچی

تهیه بتونه درزگیر
برای تهیه بتونه درزگیر کناف، پودر بتونه 
و آب به نســبت 4 بــه 3 )4 پیمانه پودر 
و 3 پیمانــه آب( و به ترتیب زیر مخلوط 

می شوند:
آب را داخل ظرف مخصوص تهیه بتونه 
ریخته و پــودر بتونه بــه آرامی به آن 

اضافه می شود.
به مدت 2 تا 3 دقیقه صبر کرده تا پودر 
بتونــه تمامی آب روی ســطح را جذب 

نموده و به حالت خمیری در آید.
با اســتفاده از کفچــه، بتونه را به مدت 
1 تــا 2 دقیقه مخلوط نموده تا خمیری 

یکدست حاصل شود.

ریختن آب در ظرف مخصوص

خیس خوردن پودر بتونه

ریختن پودر بتونه در آب

مخلوط کردن خمیر بتونه

1

2

3

4
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مخلوط کردن خمیر ماستیک با همزن برقی

تهیه ماستیک
 

برای تهیه ماستیک کناف، پودر ماستیک 
و آب به نســبت 5 بــه 3 )5 پیمانه پودر 
ماستیک و 3 پیمانه آب( و به ترتیب زیر 

اضافه می شود.
آب را داخل ظرف مناسبی ریخته و پودر 

ماستیک به آرامی به آن اضافه می شود.
به مدت 2 تا 3 دقیقه صبر کرده تا پودر 
ماستیک تمامی آب روی سطح را جذب 

نموده و به حالت خمیری درآید.
با استفاده از همزن الکتریکی، ماستیک 
را به مدت 2 تا 3 دقیقه مخلوط کرده تا 

خمیری یکدست حاصل شود.
مجدداً به مــدت 2 دقیقه صبر کرده تا 

فعل و انفعاالت شیمیایی صورت گیرد.
مجدداً با اســتفاده از همزن الکتریکی، 
ماســتیک را به مدت 2 دقیقه مخلوط 
کرده تا خمیر حاصله آماده مصرف شود.

ریختن آب در ظرف مناسب

خیس خوردن پودر ماستیک

ریختن پودر ماستیک در آب

1

2

3

4
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مخلوط کردن خمیر به مدت 2 تا 3 دقیقه

شستشوی ابزار بالفاصله پس از اتمام کار

نکات فنی
آب مورد اســتفاده بــرای تهیه بتونه و 
ماستیک کناف باید کاماًل تمیز و عاری 
از هــر گونه مواد اضافی و آلوده باشــد. 
بنابر این بهتر اســت از آب آشــامیدنی 

برای این منظور استفاده شود.
زمان مصــرف پودر بتونه و ماســتیک 
کناف )در بســته بندی استاندارد و در 
شــرایط انبارش متعــارف(، 6 ماه پس 
از تاریخ تولید می باشــد. بدیهی اســت 
که پس از باز شــدن پاکت، پودر بتونه 
و ماســتیک کناف را بایــد ظرف مدت 

کوتاهی مصرف نمود.
زمان استفاده از خمیر بتونه و ماستیک 
کنــاف، به ترتیب و به طور میانگین 45 

و 220 دقیقه می باشد.
بتونه و ماســتیک کناف در دمای 10 تا 
30 درجه سانتی گراد قابل اجرا می باشند.

ماســتیک کناف را نمی تــوان به عنوان 
بتونه درزگیر در ســاختارهای خشــک 

استفاده نمود.
هنگامی کــه خمیر بتونه یا ماســتیک 
کنــاف گیرش نموده )ســفت شــده(، 
نمی تــوان بــا اضافه نمــودن آب و هم 
زدن مجدد، آن را برای اســتفاده مجدد 
آمــاده نمود )چنین مالتــی غیر قابل 

می باشد(.    استفاده   

6

7
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تمیــز کردن ســطح، قبــل از بتونه کاری و یــا اجرای 
ماستیک بسیار مهم است.

1

بررسی بیرون زدگی ها با کاردک

2

فرو بردن سر پیچ ها با پیچ گوشتی پشت کاردک

3

عملیــات درزگیری باید پــس از تغییر 
شکل های ساختمانی صورت گیرد.

قبل از شــروع عملیات درزگیری، الزم 
است تمامی سطح کاماًل تمیز و عاری از 

هرگونه گرد و غبار و چربی باشد.
وضعیــت کلیــه پیچ ها از نظــر اجرای 
صحیح بررسی شــود. در صورت وجود 
مشــکالتی از قبیل پارگی کاغذ روکش 
پنــل، بیرون زدگی ســر پیچ ها و عدم 
رعایت فواصــل مجاز، معایــب باید بر 

طرف شوند.
تمامــی لبه های برش خورده بررســی 
شــوند. در صورت عدم اجــرای پخ و یا 
پرداخت، باید پنل از زیرســازی جدا و 
روی میز کار )یا پالت( به وسیله دستگاه 
پخ زن، پخ زده شــود و به وسیله ساب 

ماله ای پرداخت شود.
درزهای میان صفحات بررســی شوند. 
باید فاصله ای به اندازه 2 میلی متر میان 
هر دو صفحه مجاور وجود داشته باشد.

جداکننــده،  دیــوار  ســاختارهای  در 
عملیــات درزگیری می بایســت پس از 
اتمام مرحله نصب صفحات در دو طرف 

دیوار انجام شود.

بررسی  ها و اقدامات اولیه

درزگیری صفحات روکش دار گچی
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مرطوب کردن سطح نوار با بتونه های اضافه

7

قرار دادن نوار درزگیر بر روی بتونه

6

مقطع نوار درزگیر )به انحنای آن توجه شود(

5

اجــرای الیه بتونه در محل درز )کاردک در جهت عمود 
بر درز کشیده می شود تا بتونه در درز کامال نفوذ کند(

4 درزگیری لبه های کارخانه ای )لبه های 
برش نخورده(

مرحله اول
در ایــن مرحلــه، درز پر گشــته و نوار 

درزگیر در محل خود تثبیت می شود.
با اســتفاده از کاردک پیچ گوشــتی دار، 
یک الیه بتونه به پهنای 10 ســانتی متر و 
ضخامت 3 میلی متر در محل درز اجرا شود.

نکته فنــی: حرکــت کاردک در این 
مرحله باید در جهت عمود بر درز باشد، 
بــه نحوی که بتونه کاماًل در درز بین دو 

صفحه نفوذ کند.
نوار درزگیر بر روی بتونه قرار داده شده و 
به وسیله کاردک، از باال به پایین روی بتونه 
فشرده می شــود، به نحوی که بتونه های 

اضافی از طرفین نوار بیرون بزند.
نکته فنی: باید توجــه نمود که مقطع 
نوار درزگیر کاغذی کنــاف دارای انحنا 
می باشــد؛ بدین معنی که یک سمت آن 
مقعر و ســمت دیگر محدب می باشــد. 
توجه شود که حتماً سمت محدب نوار بر 
روی بتونه اجرا شده قرار داده شود. این 
کار اجازه می دهــد که حباب های هوای 
موجود در بتونه، از زیر نوار خارج شوند. 
چنانچه نوار از سمت مقعر بر روی بتونه 
قرار داده شــود، حباب های هوا در زیر 
نوار محبوس گشته، در نتیجه چسبندگی 

الزم میان نوار و بتونه برقرار نمی شود.
اضافات بتونه بر روی سطح نوار کشیده و 
بالفاصله جمع می شود. حرکت کاردک در 
این قسمت نیز از باال به پایین می باشد.

رطوبت  مرحله،  ایــن  در  فنی:  نکته 
زیر و روی نوار درزگیر یکســان شده 
و از تغییــر شــکل و جدا شــدن نوار 

می شود.  جلوگیری 
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درزگیری لبه های برش خورده
کلیه مراحل اجرا مانند درزگیری لبه های 
کارخانه ای می باشــد، با ایــن تفاوت که 
پهنــای الیــه بتونه در مرحلــه دوم 30 

سانتی متر می  باشد.

مرحله دوم
در این مرحله، ساختار درز مستحکم و 

با صفحات گچی یکپارچه می شود.
با استفاده از لیســه یا ماله استیل، یک 
الیــه بتونه به پهنای 20 ســانتی متر و 
ضخامتی که نوار درزگیر محو شــود، بر 

روی الیه قبلی اجرا می شود.
کار رها شده تا بتونه این مرحله به طور 

کامل خشک شود.

پرداخت سطوح بتونه خشک با ساب ماله ای

9

اجرای الیه دوم بتونه، به پهنای 20 سانتی متر

کار رها شده تا بتونه این مرحله به طور 8
کامل خشک شود.

نکته فنی: بســته به شرایط محیطی، 
ممکن است خشک شــدن کامل بتونه 
تا 24 ســاعت طول بکشد. در صورتی که 
بتونه هر مرحله کاماًل خشــک نشــود، 
رطوبــت اضافی توســط نــوار درزگیر 
جذب، اتصال میان نوار و بتونه سســت 
و نهایتــاً نوار به صورت موضعی از بتونه 

جدا خواهد شد.

مرحله دوم 
در این مرحله، ساختار درز مستحکم و 

با صفحات گچی یکپارچه می شود:
با استفاده از لیســه یا ماله استیل، یک 
الیــه بتونه به پهنای 20 ســانتی متر و 
ضخامتی که نوار درزگیر محو شــود، بر 

روی الیه قبلی اجرا می شود.
کار رها شده تا بتونه این مرحله به طور 

کامل خشک شود.
با اســتفاده از ساب ماله ای، سطح بتونه 
خشــک پرداخت شــده و برای مرحله 
بعــدی کار )اجرای الیه آماده ســازی( 

آماده می شود.
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درزگیری کنج های خارجی با ســازه 
محافظ گوشه )کرنربید فلزی(

مرحله اول
سطح سازه محافظ گوشه به وسیله مواد 

چربی زدا، تمیز می شود.
سازه محافظ گوشه روی کنج دیوار قرار 
گرفته و به وســیله چکش الستیکی و 
دســتگاه کرنربیدکوب نصب می شــود. 
فاصله ضربات، حداکثر 35 ســانتی متر 

می باشد.

نکتــه فنــی: در صورتیکه دســتگاه 
کرنربیدکوب در دســترس نباشــد، سازه 
محافظ گوشه را می توان با بتونه نصب نمود.

مرحله دوم
با استفاده از لیســه یا ماله استیل، یک 
الیــه بتونه به پهنای 20 ســانتی متر و 
ضخامتی که ســازه محافظ گوشه محو 
شود، بر روی کرنربید و در دو طرف کنج 

اجرا می شود. 
کار رها شــده تا بتونه اجرا شده به طور 

کامل خشک شود.
با اســتفاده از ساب ماله ای، سطح بتونه 
خشــک پرداخت شــده و برای مرحله 
بعدی کار )اجرای الیه آماده سازی( آماده 

می  شود.

نصب سازه محافظ گوشه، با دستگاه کرنربید کوب

اجرای بتونه بر روی سازه محافظ گوشه

38



نوار  با  خارجی  کنج هــای  درزگیری 
محافظ گوشه )کرنربید کاغذی(

مرحله اول
نوار محافظ گوشــه به وســیله دست از 

وسط تا زده می شود.
با اســتفاده از کاردک پیچ گوشــتی دار 
)لیســه(، یک الیه بتونــه به پهنای 10 
ســانتی متر و ضخامت 3 میلیمتر، بر دو 

طرف کنج اجرا می  شود.
کرنربید بر روی بتونه قرار داده شده و با 
انگشت شصت و سبابه به آن فشار وارد 
می شود، به نحوی که بتونه های اضافی 

از طرفین آن خارج شود.
با اســتفاده از کاردک زاویه خارجی، از 
بــاال به پایین روی نوار محافظ گوشــه 
کشــیده تا ســطح آن هموار و کنجی 

کاماًل گونیا و یکنواخت به دست آید.
به وســیله کاردک پیچ گوشتی دار )یا 
لیســه(، اضافات بتونه بر روی ســطح 
کرنربید کشیده و بالفاصله جمع می شود.
کار رها شده تا بتونه این مرحله به طور 

کامل خشک شود.

مرحله دوم
مانند مرحلــه دوم در درزگیری کنج های 
خارجی با ســازه محافظ گوشه )کرنربید 

فلزی( عمل می شود.

نوار محافظ گوشه )کرنربید کاغذی(

قرار دادن نوار محافظ گوشه بر روی بتونه

تثبیت و شــکل دهــی نوار محافظ گوشــه با کاردک 
زاویه خارجی

1

2

3

39



درزگیری کنج هــای داخلی - فصل 
مشترک دو ساختار خشک

برای درزگیــری کنج داخلــی که فصل 
مشترک دو ســاختار خشــک قرار دارد 
)مانند محل تقاطع دو دیوار کناف، یا یک 
دیوار و یک ســقف کناف(، از نوار درزگیر 
کاغذی اســتفاده می شــود. کلیه مراحل 
اجــرا مانند درزگیــری کنج های خارجی 
با نوار محافظ گوشــه )کرنربید کاغذی( 
می باشد، با این تفاوت که از کاردک زاویه 

داخلی استفاده می شود.

خم کردن نوار درزگیر با دست

قرار دادن نوار درزگیر بر روی بتونه

تثبیت و شکل دهی نوار درزگیر با کاردک زاویه داخلی

1

2

3
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درزگیری کنج هــای داخلی - فصل 
مشترک ساختار خشک و بنایی

برای درزگیری کنج داخلی ای که در فصل 
مشترک ساختار خشک و بنایی قرار دارد 
)مانند محل تقاطع یک دیوار کناف با یک 
ســقف بنایی؛ یا یک ســقف کناف با یک 
دیــوار بنایی(، از نوار چســب جداکننده 
می شود؛  اســتفاده   )Trenn-fix( کناف 
بدیــن ترتیب که قبــل از عملیات نصب، 
نوار ترن فیکس بر روی ســازه چسبانده 
شده و پس از عملیات درزگیری و خشک 
شــدن بتونه، اضافات آن به وســیله تیغ 

برش جدا می شود.

چسباندن نوار ترن فیکس بر روی سازه

شکل نوار چسب جداکننده، پس از نصب سازه ها

بتونه کاری در فصل مشترک دیوار خشک و سقف بنایی

برش اضافات نوار چسب جداکننده، پس از خشک شدن 
بتونه

1

2

3

4
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اجرای بتونه در محل پیچ ها

بتونه در محل پیچ ها نیز اجرا می شــود. 
بدین ترتیب که ابتدا با استفاده از 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 ای 

پرداخت می  شود.

بتونه در دو  نکته فنی: در صورتی کــه 
جهت متعامد کشــیده نشــود، حفره در 

محل پیچ به خوبی پر نخواهد شد.

اجرای ماستیک

نتیجه در  بهتریــن  به  برای دســتیابی 
رنگ آمیزی، پــس از عملیات درزگیری 
و قبــل از رنگ آمیزی، یــک الیه نازک 
پوششــی )1 تا 2 میلیمتر( با ماســتیک 
کناف روی تمام ســطح کار اجرا می شود 
)ضخامت بیشــتر، طی چند مرحله کاری 

قابل دستیابی است(.

اجرای پرایمر

نفوذپذیری  آوردن درجــه  پاییــن  برای 
و میــزان جذب صفحات گچــی، پس از 
عملیات درزگیری و قبل از کاشــیکاری، 
اجــرای کاغذ دیواری یا رنــگ آمیزی با 
رنــگ روغنی، اعمال الیــه پرایمر پس از 
اجرای ماســتیک بر روی سطح کار الزم 

خواهد بود.

اجرای بتونه در محل پیچ ها

اجرای ماستیک

پرداخت سطح بتونه خشک

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

1

2

3

3
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ســطوح کیفــی درزگیری و 
آماده سازی

کاربرد
الیه آماده سازیدرزگیری

شماتیک الیه گذاری مرحله 
اول

مرحله 
پرایمرماستیکدوم

دیوار موقت
)دیوار حائل کارگاهی، اتاقک های 

موقت و ...(

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

کاذب و ...(

کاشی کاری

رنگ آب پایه )پالستیک(

رنگ روغنی / پوشش های بافت دار
)کنیتکس، رولکس، رومالین و ...( / 

کاغذ دیواری

گوشــه های  در  بتونه  اجرای  نکته: 
خارجی ° 135 

جهت اجرای عملیات درزگیری در گوشه های 
خارجــی° 135، نیازی به برش کاری و پخ 
زدن لبه هــای صفحات گچی به خصوص 
در حالت نصب شــده نمی باشد. بنابراین 
برای انجام عملیات فوق می بایســت لبه 
صفحات به صورت مایل )° 135( به گونه ای 
نصب شوند که درزی کمتر از 7 میلیمتر 
ایجاد شود. در این حالت درز ایجاد شده با 

بتونه درزگیری کناف پر خواهد شد.

ــال گوشـــه 135 درجه  اتصـ

ــه ــال ورق فلـــزي ب اتصـ
ــانچ ــط پـ  اســـتاد توسـ
ورق فلـــزي خم شده   
0/7 × 200 × 200 م.م
ــير ــه درزگـ بتونــ

نــوار محــافظ گوشـــه

ورق فلـــزي خم شده   
0/7 × 100 × 100 م.م

نوار درزگير
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دیوار جداکننده

دیوارهای جداکننده کناف، دیوارهای غیر 
باربری هســتند که برای تقسیم فضاهای 
داخلی ســاختمان اســتفاده می شوند. از 
مزایــای این دیوارها وجــود فضای خالی 
در داخل آن اســت که امکان استفاده از 
انــواع عایق ها را فراهم مــی آورد. تمامی 
خصوصیــات فیزیک ســاختمان از جمله 
حرارتی،  عایق بندی  صوتــی،  عایق بندی 
مقاومت در برابر حریق و عملکرد مناسب 
در برابــر زلزلــه با اجرای ایــن دیوارها 

امکان پذیر می باشد. 
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انواع دیوار ها

W111 دیوار جداکننده ساده

در واقع W111، ســاختار پایه دیوارهای 
جداکننده کناف می باشــد. ســاختار این 
دیوار شــامل یــک ردیف ســازه و یک 
الیه پنــل در هر طرف می باشــد. دیوار 
W111 برای تقسیمات داخلی واحد های 
مســکونی، اداری و یــا در هر کاربری که 
اجــرای یک دیوار با ســرعت اجرایی باال 
و حداقــل مصالح و هزینه مطرح باشــد، 

استفاده می گردد.
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W112 دیــوار جداکننده با مقاومت 
مکانیکی باال

W112 یک دیــوار جداکننده با قابلیت  
فنی فراوان اســت. ســاختار ایــن دیوار 
شــامل یک ردیف ســازه و دو الیه پنل 
در هر طرف می باشــد. دیوار W112 در 
محل  هایی که ارتفــاع بلند دیوار مد نظر 
باشــد و یا در محل  هایی کــه در معرض 
ضربه و یا تحت بارگذاری ســنگ، کاشی، 
کابینت و سایر بارهای طره ای هستند، به 
کار می رود. دیوارهای البی، راهرو، راه پله، 
آشپزخانه، سرویس بهداشتی و مدارس از 
جمله محل   هایی هســتند که این ساختار 
در آن هــا به کار می رود. عالوه بر مقاومت 
مکانیکــی باال، این ســاختار دارای عایق 
صوتی بــاال و عملکرد مناســب در برابر 

حریق نیز می باشد.

W112 دیوار جداکننده
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استادها به یکدیگر متصل نبوده و به وسیله برش هایی از نوار 
فوم از یکدیگر جدا می شوند.

W115 دیوار جداکننده

W115 دیــوار جداکننده با عملکرد 
صوتی باال

مواردی  در   W115 دیــوار جداکننــده 
اســتفاده می شــود که عایق صوتی قابل 
توجه مورد نظر باشــد. ساختار این دیوار 
شامل دو ردیف ســازه و دو الیه پنل در 
هر طرف می باشــد. این دو ردیف ســازه 
به وســیله نوار فوم کناف از یکدیگر جدا 
شده که در جلوگیری از عبور صدا از یک 
سمت دیوار به ســمت دیگر نقش مهمی 
دارد. همچنین نوع زیرسازی به کار رفته 
در این دیوار، امکان استفاده از عایق های 
صوتی را در دو الیه امکان پذیر می ســازد 
که نتیجه آن کاهش قابل مالحظه انتقال 
صوت از یک ســمت دیوار به سمت دیگر 
بسیار مناسبی  W115 ساختار  می باشد. 
واحد های  بین  دیوارهای جداکننده  برای 
مســکونی، اطاق های هتــل و بخش های 
مراقبت ویژه بیمارستان ها به شمار می رود.
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W116 دیوار جداکننده تاسیساتی

دیــوار جداکننــده W116 کنــاف، در 
محل هایی نظیر ســرویس های بهداشتی 
که حجم و تراکم تاسیســات زیاد است، 
مورد اســتفاده قرار می  گیرد. ساختار این 
دیوار شامل دو ردیف سازه و دو الیه پنل 
در هر طرف می باشد. این دو ردیف سازه 
با فاصله از یکدیگر اجرا شده و با استفاده 
از برش هایــی از پنل، بــه یکدیگر متصل 
می شــوند. اجرای دو ردیف سازه، امکان 
عبور تاسیسات مکانیکی را بدون تداخل 
با زیرســازی فلزی امکان پذیر می سازد. 
عالوه بر سلول های تر، این دیوار در محل 
قاب های بادبند دار نیز به کار می رود )در 
این حالــت، بادبند هــا در فاصله بین دو 

ردیف سازه قرار می گیرند(.

W116 دیوار جداکننده
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ارتفاع های مجاز نشانه گذاری شده با عالمت )*(، بدون در نظر گرفتن بار کنسولی محاسبه شده اند.
ضخامت ورق استادها 0/6 میلیمتر است.

NF ارتفاع مجاز: بر اساس پروفیل های
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ارتفاع مجاز
[m]

 ضخامت الیه
پوششی

استاد ساختار

ساختار دارای کد حریق ساختار بدون                کد حریق

منطقه نصب 2
فاصله استادها

[cm]

منطقه نصب 1
فاصله استادها

[cm]

منطقه نصب 2
فاصله استادها

[cm]

منطقه نصب 1
فاصله استادها

[cm]

60 40 30 60 40 30 60 40 30 60 40 30

2/75 - - 3 - 4 2/75 3/75 4/75 3 4 5

12/5

CW50

W1113/75 - - 4/5 - 5 3/75 5/25 6/25 4/5 6 7 CW75

4/25 - - 5 - 5/5 4/25 5/75 7/25 5 6/5 8 CW100

3/5 4/5 5/5 4 5 6 3/5 4/5 5/5 4 5 6

2X12/5

CW50

W1125 6 7 5/5 6/5 7/5 5 6 7 5/5 6/5 7/5 CW75

5/75 7 8/5 6/5 7/5 9 5/75 7 8/5 6/5 7/5 9 CW100

2/8 - - 3/3 - - 2/8 - - 3/3 - -

2X12/5

CW50

W1154 - - 4/5 - - 4 - - 4/5 - - CW75

5 - - 5/5 - - 5 - - 5/5 - - CW100

4 - - 4/5 - - 4 - - 4/5 - -

2X12/5

CW50

W1165/5 - - 6 - - 5/5 - - 6 - - CW75

6 - - 6/5 - - 6 - - 6/5 - - CW100

منطقه نصب 1: مناطقی که تجمع افراد در آن ها کم است.
منطقه نصب 2: مناطقی که تجمع افراد در آن ها زیاد است و محل هایی که پرتگاه با عمق بیش از یک متر وجود دارد

ضخامت ورق استادها 0/6 میلیمتر است

DIN ارتفاع مجاز: بر اساس پروفیل های
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ارتفاع مجاز
[m]

 ضخامت الیه
پوششی

استاد ساختار

ساختار دارای کد حریق ساختار بدون                کد حریق

منطقه نصب 2
فاصله استادها

[cm]

منطقه نصب 1
فاصله استادها

[cm]

منطقه نصب 2
فاصله استادها

[cm]

منطقه نصب 1
فاصله استادها

[cm]

60 40 30 60 40 30 60 40 30 60 40 30

2/75 - - 3 - 4 2/75 3/75 4/75 3 4 5

12/5

CW50

W1113/75 - - 4/5 - 5 3/75 5/25 6/25 4/5 6 7 CW75

4/25 - - 5 - 5/5 4/25 5/75 7/25 5 6/5 8 CW100

3/5 4/5 5/5 4 5 6 3/5 4/5 5/5 4 5 6

2X12/5

CW50

W1125 6 7 5/5 6/5 7/5 5 6 7 5/5 6/5 7/5 CW75

5/75 7 8/5 6/5 7/5 9 5/75 7 8/5 6/5 7/5 9 CW100

2/8 - - 3/3 - - 2/8 - - 3/3 - -

2X12/5

CW50

W1154 - - 4/5 - - 4 - - 4/5 - - CW75

5 - - 5/5 - - 5 - - 5/5 - - CW100

4 - - 4/5 - - 4 - - 4/5 - -

2X12/5

CW50

W1165/5 - - 6 - - 5/5 - - 6 - - CW75

6 - - 6/5 - - 6 - - 6/5 - - CW100
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مراحل اجرای دیوار جداکننده نکات فنی

اجرای نوار عایق )یا دو ردیف خمیر سیلیکون( بر پشت 
جان رانر کف و سقف

1

نصب استاد بر روی ساختار جانبی )سوراخ کردن استاد 
و دیوار(

3

اتصال رانر به کف با پیچ و رول پالگ

2

اجرای استادها )به صورت شاقولی(

4

حتــی االمــکان، اندازه صفحــات باید 
متناسب با ارتفاع دیوار انتخاب شود. در 
صورت اســتفاده از صفحات کوتاه، درز 
افقی در الیه پوششی ایجاد شده که در 
ساختارهای تک الیه، اجرای سازه پشت 
بند در محل درزهای افقی الزامی است.

بــراي ســهولت در نصــب صفحات در 
به  باید  دیوار، صفحــات  ســاختارهاي 
اندازه 1 سانتیمتر کوتاهتر از ارتفاع کف 

تا سقف برش داده شوند.
براي تامین ایســتایي در ســاختارهاي 
دیوار، حداقــل درگیري میــان پنل و 
بال هــای رانــر باید 20 میلیمتر باشــد 
)عالوه بر این شرط، باید استادها به میزان 
حداقل 10 میلیمتر با رانر درگیر شوند(.
در کلیه ساختارهای تک الیه و چند الیه، 
صفحات باید به صورت حصیرچین اجرا 
شــوند. برای این منظور، فاصله دو درز 
باید حداقل 40 سانتیمتر در نظر گرفته 
شــود. عدم رعایت اصول حصیرچینی و 
امتداد یافتن درزها در طول یکدیگر، موجب 
تضعیف ساختار و همچنین ایجاد ترک 

در محل درزها می شود.  
در محل درها، بایــد صفحات گچی به 
صورت ‘L’ شــکل و در محل بازشوهای 
بزرگ دیگر )نظیــر تابلوی برق و جعبه 
آتش نشانی توکار(، به صورت ‘C’ شکل 
بریده شــوند. بدین ترتیب پس از نصب 
پنل، درز ممتد در امتداد قائم چهارچوب 
بازشــو ایجاد نمی شــود. در صورتی که 
جزئیات اخیر رعایت نشــود، در امتداد 

درزهای قائم ترک ایجاد خواهد شد.
در هنــگام نصب صفحات، باید به جهت 
استادها توجه نمود. همواره صفحات را 
باید در جهتی نصــب نمود که لبه آزاد 
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اجرای پنل ها در یک طرف دیوار

5

اجرای عایق پشم معدنی در فواصل بین استادها )توجه 
شود که تاسیسات در مرحله قبل اجرا شده است(

7

اجرای سازه پشت بند در محل درز افقی

6

اجــرای پنل ها در طرف دیگر دیوار )پنل ها نســبت به 
سمت اول به صورت حصیرچین اجرا می شوند(

8

اجرای الیه دوم پنل ها ساختار W112 )الیه دوم نسبت 
به الیه اول به صورت حصیرچین اجرا می شود(

9

صفحه به ســمت دهانه باز اســتاد قرار 
گیرد. رعایت ایــن نکته به نصاب اجازه 
می دهد که هنگام پیچ زنی، استاد را مهار 

نموده و از چرخش آن جلوگیری نماید.
ایســتایي، عایق بندي صوتي،  لحاظ  به 
آتش بندي و هوابندي، اجراي صفحات 
گچــي در کل ارتفــاع دیــوار و امتداد 
آن ها در فضاي پشــت ســقف کاذب تا 
ســقف اصلي الزامي اســت. در صورت 
فراهم نبودن شــرایط، به ویژه وضعیت 
تاسیسات در پشت سقف کاذب،  مي توان 
ابتدا سقف کاذب را اجرا و سپس دیوار 
جداکننده را به آن متصل نمود )در این 
حالت  باید با استفاده از عناصر مهاربندي 
جانبي، اســتحکام سقف کاذب را تامین 
نمود(. به عنــوان راه حل دیگر مي توان 
از ســاختار “دیوارک” استفاده نمود. در 
هر دو روش باید مسائل مربوط به عایق 
بنــدي صوتي، آتش بنــدي و هوابندي 
)به ویژه در ســرویس هاي بهداشتي که 
منشاء انتشار هواي نامطبوع مي باشند( 
در مباني طراحي و اجراي سقف کاذب 

لحاظ گردد.

توجــه: بــرای اســتفاده از پنل های با 
ضخامت 9/5 میلیمتر و کمتر )که به طور 
کلی در ساختارهای تزئینی کاربرد دارند(، 
با دایره پشتیبانی فنی شرکت کناف ایران 

تماس حاصل شود.
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همپوشانی استادها

حتــی االمــکان، انــدازه اســتادها باید 
متناســب با ارتفاع دیوار انتخاب شــود. 
برای این منظور، استفاده از استاد با طول 
بلنــد و برش آن به طــول دلخواه راهکار 
مناسبی خواهد بود. در صورت استفاده از 
استادهای کوتاه، افزایش طول استادها به 

سه روش زیر امکان پذیر خواهد بود:
همپوشانی طولی از استاد مطابق جدول 

همپوشانی و شکل )1(
اســتفاده از برشی از اســتاد به طولی 

مطابق جدول همپوشانی و شکل )2(
استفاده از برشی از رانر به طولی مطابق 

جدول همپوشانی و شکل )3(
برای اتصال موقت ســازه ها به یکدیگر، از 
پانچ اســتفاده شــده و با نصب صفحات، 
اتصال نهایی برقرار و ساختاری مستحکم 
و یکپارچه تشــکیل می شــود. همچنین 
می تــوان از پــرچ و پیــچ بــرای اتصال 

استفاده نمود.

از  اســتفاده  نکته فنی: در صورت 
اســتادهای افزایش طول یافته، باید 
ســازه گذاری به صورت حصیرچین 

انجام شود.
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در  عایــق کاری  و  کف ســازی 
سلول های تر

کف سازی

در صورتــی که دیوار بــر روی کف تمام 
نشــده اجرا شده باشــد، از یک الیه نوار 
فوم جهت جداسازی کف سازی و صفحات 
گچی استفاده شده تا بدین وسیله از نفوذ 
رطوبــت مالت کف ســازی و آســیب به 
صفحات جلوگیری شود. برای این منظور، 
از یک الیه نــوار فوم به عرض حداقل 30 
سانتیمتر استفاده می شود که در زیر رانر 
اجرا شــده و تا روی پاشنه دو سمت دیوار 

امتداد می یابد.

پس از تکمیل ســاختار دیوار، کف سلول 
تر با مالت ماسه و سیمان با شیب مناسب 
کف ســازي شــده به نحوي که ســطح 
حاصله یکپارچه، مســتحکم، صاف، عاري 
از آلودگي و آماده پذیرش الیه عایق باشد. 
پس از اجرای کف سازی، عایق کاری کف 
انجام می شود. برای عایق کاری کف، به دو 

روش می توان عمل نمود:

ــايق نــوار ع

ــال اتصـ عامل     

پنـــل

اســـتاد

رانــر
كفســــازي

اي سازه      كــف 

ــه كــف سازه     اي  ــوار ب ــال دي اتصـ
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عایق کاری با قیر و گونی یا ایزوگام

در صورتی کــه از قیر و گونــی یا ایزوگام 
استفاده شود، به دلیل ضخامت زیاد الیه 
عایق، باید از ســاختار دو الیه اســتفاده 
نمــود. در این حالت، الیه دوم پوششــی 
)صفحه رویی( با فاصله از کف اجرا شــده 
تــا الیه عایق در فرورفتگی به وجود آمده 

جاسازی شود و برجستگی ایجاد ننماید.

 
(    )
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ــتي كنــاف ــايق رطوبــ ع
ــرايمر)  (يــا پـ

ــي كاشـ
ــي كاشـ چسب    

ــه درزبنـــد فتيلـــ
ــايق نــوار ع

درزبنـــد خمير     
ــايق  يــا نــوار ع

درزبنـــد خمير     
ــده اليـــاف مســـلح كننـ

ــير ــه درزگـ بتونــ

ــه كــف   ــال ب اتصـ
ــتي كنــاف) ــايق رطوبــ ــا ع ــه ب ــك الي ــوار ت (دي

عایق کاری با عایق رطوبتی کناف

این محصول، جایگزین عایق های رطوبتی 
سنتی می باشد. مزیت اســتفاده از عایق 
رطوبتی کناف، ضخامت کم غشاء حاصل 
از آن اســت )حدود 2 تا 3 میلیمتر( که 
امــکان اجرای دیوارهای تــک الیه را در 
ســلول های تر فراهم می ســازد. از دیگر 
مزایای مهم ایــن محصول، امکان اجرای 
کاشــی )به وســیله چسب کاشــی پایه 

سیمانی( بر روی آن است.

بــرای اجرای این نوع عایق، ابتدا ســطح 
کار آماده سازی و سپس با عایق رطوبتی 
کناف پوشــش داده می شود به نحوی که 
الیه عایق، کف را به طور کامل پوشــش 
داده و تا ارتفاع مــورد نظر بر روی دیوار 
امتداد یابد. نقاط حساس مانند کنج ها و آب 
روها با اســتفاده از الیه الیافی مخصوص 

مسلح می شوند.
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اجرای تاسیسات برقی

اتصال  سازه پشــتیبان )شــامل قطعه 
SC47 و ســازه F47( به وسیله پیچ 
LN به استادهای مجاور متصل می شود.

قوطی برق به وســیله پیچ LB به سازه 
پشتیبان متصل می شود.

در محل قوطــی برق، پنل به وســیله 
گردبــر برش داده می شــود. اندازه قطر 
گردبر باید به گونه ای انتخاب شــود که 
سطح برش خورده به صورت یک دایره 

محاط در قوطی برق در آید.
با استفاده از اره چاقویی و سوهان، حفره 
بــه صورت یک مربع شــکل  موجود 

داده می شود.

 F47 به صورت کشــویی در سازه SC47 قطعه اتصال
قرار می گیرد.

1

اتصال سازه پشتیبان به استادهای مجاور

2

تاسیسات تکمیل شده

3

خروجی   های تاسیساتی به وسیله اره چاقویی و سوهان 
ایجاد می شــود )در نصب قوطی های برق فلزی با سازه 
پشتیبان، برش کاری خروجی قبل از نصب پنل صورت 

می گیرد(

4
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خروجی های تاسیساتی به وسیله گردبر ایجاد می شوند

1

گیره های متحرک قوطی برق توسط پیچ گوشتـی قابل
 تنظیم می باشند

2

در حالــی که گیره ها باز هستند، قوطــی بـرق در محل
خود قرار می گیرد

3

ویژه  بــرق  قوطی های  نصــب 
خشک دیوار 

در این روش، از قوطی های پالستیکی که 
ویژه این نوع دیوارها طراحی و تولید شده اند 
استفاده می شود. این روش دارای مزایای 

زیر است:
حذف سازه پشتیبان

نصب آسان در هر نقطه از دیوار 
قابل تنظیم و هماهنگ با افزایش تعداد 

الیه های پوششی دیوار
عمق نفوذ کم

تولیــد قوطی ها به صــورت چند تایی و 
متصل به هم

روش نصب
مرکز هندسی قوطی برق بر روی صفحه 

گچی تعیین می شود.
صفحه گچی به وسیله گردبر برش داده 
می شــود )با قطر متناسب با قوطی برق 

مورد مصرف(.
این نوع قوطی دارای دو عدد گیره بوده 
که به وسیله پیچ، قابل تنظیم می باشد. 
با استفاده از یک پیچ گوشتی، فک های 
گیره ها جمع شــده و قوطی برق با پنل 

درگیر و به آن متصل می شود.
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نکات فنی
جهت برش پنل در محل قوطی برق، باید 
از ابزار و روش اجرایی مناســب استفاده 
نمود؛ در غیر این صورت، کیفیت کار به 
اندازه قابل توجهی کاهش خواهد یافت.

در دیوارهای خشک، باید از نصب پشت 
به پشــت قوطی های برق پرهیز نمود. 
عدم رعایــت این نکته، عملکرد دیوار را 
در برابر حریــق و صوت، به میزان قابل 

توجهی کاهش خواهد داد.

گیره ها توسط پیچ گوشتی جمع می شوند

4

گیره ها با پنل درگیر شـده و قوطــی برق در جای خود 
محکم می شود

5

پس از نصب قوطی، پریز برق نصب می شود

6
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نصب چهارچوب در

اجرای قاب پیرامونی

برای نصب چهارچوب در، باید یک بازشو 
به ترتیب زیر اجرا نمود:

در مجاورت چهارچوب، بخشی از رانر کف 
)به اندازه 20 ســانتی متر( برش خورده 
و  رو به باال خم می شــود )در صورتی که  
رانر بر روی کف سازه ای اجرا شده باشد، 
نیازی به برش آن نیســت، چرا که پس از 
اجرای کف ســازی، این بخش از رانر در 

کف دفن خواهد شد(.
استادها در رانر سقف و کف و خم ها قرار 
می گیرند. باالی اســتادها به وسیله پیچ 
LB به رانر ســقف پیچ شده و پایین آن ها 
رانر کف و  بــه  پانچ  به وســیله  موقتاً 
خم ها متصل می گردد که در هنگام نصب 
صفحــات، اتصال نهایی پایین  اســتادها 

توسط پیچ TB تامین گردد.
در بخش فوقانی قاب، از یک قطعه رانر به 
عنوان نعل درگاه اســتفاده می شود. طول 
این ســازه، به اندازه عرض بازشو به اضافه 
40 ســانتی متر در نظر گرفته می شود. به 
اندازه 20 سانتی متر از هر انتها، بال ها به 
صورت فارسی بر برش خورده و دو سر رانر 
رو به پایین خم می شوند )جهت برش بال 
رانر باید به نحوی باشد که زائده به وجود 
آمده، بر روی اســتاد تکیه داشته باشد(. 
عضو حاصله به نحــوی در بخش فوقانی 
قاب قرار داده می شود که دهانه باز آن رو به 
سقف باشــد. این نعل درگاه با استفاده از 
پانچ به استادهای مجاور متصل می شود.
دوقطعه استاد به عنوان زیرسازی در محل 
کتیبه نصب می شود. برای این منظور دو 
قطعه استاد به اندازه ارتفاع کتیبه منهای 

نصب رانر کف

1

نصب استاد اول

2

استقرار چهارچوب در

4

3

LB اتصال باالی استاد با پیچ
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5 میلی متر )برای ســهولت اجرا( در رانر 
نعل درگاه و رانر سقف قرار می گیرند. این 
دو ســازه به رانرها متصل نمی شوند تا در 
هنگام نصب صفحات، قابلیت جابجایی و 

تنظیم داشته باشد.

نصب چهارچوب

چهارچوب در توســط پیچ LB، در محل 
صفحــات نصب بــه اســتادهای طرفین 
متصــل می گردد. از نظر سلســله مراتب 
اجرایی، ابتدا یک اســتاد به طور شاقول 
نصب و چهارچوب در محل خود مســتقر 
می شــود. ســپس اســتاد دوم نصــب و 
چهارچوب به صورت شــاقول و تراز به هر 
دو اســتاد متصل می گردد. در انتها نعل 
درگاه در محل خود مستقر و به استادها و 

چهارچوب متصل می شود.

توضیح: موارد توضیح داده شــده برای 
درهای بــا وزن حداکثــر 25 کیلوگرم و 
ابعاد متعارف مناســب است. برای اجرای 
درهای با وزن و ابعاد نامتعارف، ســازه 
کشــی فوالدی و انتقال بار به بدنه اصلی 
ساختمان الزم خواهد بود )به طور معمول 
از قوطی فوالدی استفاده می شود(. تعیین 
مقطع مورد نیاز جهت ســازه مذکور، بر 
حسب بار در مورد مصرف و ارتفاع طبقه 
و بــدون در نظر گرفتن نقش دیوار کناف 
در تحمل بارها، توســط طــراح می باید 
تعییــن گردد )در واقع، ســازه مورد نظر 
مانند ستونی است که دیوار کناف به آن 

منتهی گردیده است(.

نصب استاد دوم

5

6

اتصال چهارچوب به استاد اول و دوم

استقرار رانر نعل درگاه

7

استقرار استادهای کتیبه

8
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تقویت قاب پیرامونی

برای حصول اطمینان از استحکام ساختار  
)بــه ویژه جهــت جلوگیــری از انتقال 
لرزش های ناشی از باز و بسته شدن در(، 
اســتادها در طرفین چهارچوب توســط 
رانــر تقویت می گردنــد. رانر تقویتی، در 
کل طول اســتاد اجرا می شــود ) با این 
توضیــح که برای ســهولت در نصب، رانر 
تقویتــی را می توان قــدری کوتاهتر برید 
تا در رانرهای ســقف و کــف نفوذ نکند(. 
برای این منظور، رانر تقویتی موقتاً توسط 
پرچ به استاد متصل گردیده که در هنگام 
نصب صفحات، اتصال نهایی میان این دو 

سازه توسط پیچ TB تامین می گردد.

تقویت استاد اول و دوم با رانر

9

زیرسازی تکمیل شده

10

اجرای پنل اول دور چهارچوب )پنل ها به صورت L برش 
داده می شوند(

11

اجرای پنل دوم دور چهارچوب

12

چهارچوب در

محل قرارگــــيري صــفحات نصـــب 
 در چهارچوب هاي فلـــزي

صفحه نصب
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نکات فنی: 
  در نصب ســنگ و کاشــی، می توان با حفظ فواصل متعارف اســتادها 
)60 ســانتیمتر(، از یــک الیه صفحه گچی با ضخامــت 18میلیمتر به جای 
دو الیه صفحه گچی به ضخامت 12/5 میلیمتر اســتفاده نمود. همچنین، در 
صورت تقلیل فواصل اســتادها به 40 ســانتیمتر، می توان از یک الیه صفحه 
گچی با ضخامت 12/5یا 15 میلیمتر به جای دو الیه صفحه گچی به ضخامت 

12/5 میلیمتر استفاده نمود.

  در دیوارهایی که با ســنگ و کاشی پوشش می شــوند، استفاده از  صفحات 
گچی با لبه گونیا )VK( توصیه می شــود. در صورت استفاده از صفحات گچی 
با لبه پخ دار )AK(، باید صفحات با بتونه و نوار درزگیر کناف درزگیری شوند 

)در ساختارهای دو الیه، استفاده از نوار درزگیر در الیه زیرین الزم نیست(.

قبل از اجرای چسب کاشی، سطح پنل ها 
از هر گونه چربی و گرد و غبار پاک سازی 
شده و یک الیه پرایمر مناسب بر روی آن 
اجرا می شود. برای این منظور، می توان از 
پرایمر تیفن گروند کناف یا عایق رطوبتی 
کناف رقیق شده )با نسبت 1پیمانه عایق 

رطوبتی به 4پیمانه آب( استفاده نمود.

 نصب سنگ و کاشی

قطعات پالک )نظیر کاشی، سنگ و آجر 
پالک( با وزن حداکثــر 40 کیلوگرم بر 
متر مربع با استفاده از چسب کاشی کناف بر 
روی دیوارهای خشک اجرا می شوند. قطعات 
سنگین تر باید به صورت مستقل از دیوار 
و با اســتفاده از اتصاالت مکانیکی به بدنه 
اصلی ساختمان متصل گردند تا بار آن ها 
به دیوار کناف وارد نشود )اجرای خشک(. 
چسب های کاشی کناف دارای پایه سیمانی 
بوده و در رده های مقاومتی مختلف تولید 
می شوند. نوع چسب کاشی مورد مصرف بر 
اساس کاربرد، جنس، وزن و ابعاد قطعات 

مورد استفاده انتخاب می شود. 
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بارگــذاري روي دیوار هاي W112 )دیوار دو الیه 
با یک ردیف سازه( و W116 )دیوار دو الیه با دو 

ردیف سازه متصل به یکدیگر(

بارگذاري روي دیوار هاي W111 )دیوار یک الیه 
با یک ردیف سازه( و W115 )دیوار دو الیه با دو 

ردیف سازه مستقل از یکدیگر(

بارگذاری

نصب بارهای طره ای

ظرفیــت باربــری دیوارهــای کنــاف بر 
اســاس خروج از مرکزیت بار و با توجه به 

نمودارهای زیر تعیین می شود. 
بر اســاس نمودارهای بارگذاری موجود، در 
ساختارهای تک الیه بارهای طره ای تا 85 
کیلوگرم بر متر طول دیوار و در ساختارهای 
دو الیه بارهای طره ای تا 115 کیلوگرم بر 
متر طول دیوار، به طور مســتقیم و در هر 
نقطه ای بر روی صفحه گچی )بدون نیاز به 

سازه پشتیبان( قابل حمل می باشند.

100cm 30 یا بیشتر و عرضcm قفسه با ارتفاع عنوان

60       50       40       30       20       10  cm عمق قفسه

حداکثر بار مجاز kg در متر طول قفسه  78       70       62       55       47       40

دو نقطه اتصال بیش از دو نقطه اتصال تعداد نقاط اتصال در متر طول قفسه

100cm 30 یا بیشتر و عرضcm قفسه با ارتفاع عنوان

60       50       40       30       20       10   cm عمق قفسه

حداکثر بار مجاز kg در متر طول قفسه  108     100      92       85       77       70

دو نقطه اتصال بیش از دو نقطه اتصال تعداد نقاط اتصال در متر طول قفسه
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قالب ایکس ظرفیت باربری تا 5 کیلوگرم

قالب ایکس ظرفیت باربری تا 10 کیلوگرم

قالب ایکس ظرفیت باربری تا 15 کیلوگرم

نصــب بارهایي نظیر قاب عکس، قفســه 
آشــپزخانه و ادوات سرویس بهداشتی بر 
روي دیوارهــاي کناف به ســادگي قابل 
انجام اســت. بــراي این منظــور، طیف 
وســیعي از عوامل اتصــال وجود دارد که 
نوع عامل اتصال، بر اساس رده بارگذاري 

و نوع کاربرد انتخاب مي گردد.
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مهار جمع شونده فلزی )دیوار دو الیه(

مهار جمع شونده فلزی )دیوار تک الیه(

مهار حلزونی پالستیکی

مهار حلزونی فلزی

ظرفیت باربری مهارهای جمع شــونده به 
شرح زیر می باشد:

ظرفیت باربری مهارهای جمع شــونده 
فلزی )قطــر پیــچ: M5 و M6( برای 
دیوارهــای تک الیه و دو الیه به ترتیب 

30 و 50 کیلوگرم می باشد.  
ظرفیت باربری مهارهای جمع شــونده 
پالســتیکی )قطــر:Q8 وQ10( برای 
دیوارهــای تک الیه و دو الیه به ترتیب 

25 و 40 کیلوگرم می باشد.
ظرفیت باربــری مهارهای حلزونی برای 
دیوارهــای تک الیه و دو الیه )ضخامت 
هر الیه پنل 12/5 میلی متر( به ترتیب 

8 و 11 کیلوگرم می باشد. 
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نصب لگن روشویی

برای نصب لگن روشــویی )اعم از دیواری 
و پایــه دار(، از یــک قطعــه چوب عمل 
آوری شــده به طول 56 )36 برای استاد 
گذاری با فاصله 40 سانتیمتر(، ارتفاع 30 
و ضخامت 4 ســانتیمتر استفاده می شود. 
این تخته چوبــی که اصطالحا “تراورس” 
نامیده می شود، به وسیله پیچ TN35 به 
فواصل حداکثر 5 سانتیمتر به استادهای 
طرفین متصل می شود. در صورت استفاده 
از قطعات چوبــی با ضخامت کمتر )نظیر 
تختــه چند الیی چوبی بــه ضخامت 20 
میلیمتــر(، می توان از دو قطعه نبشــی 
L25 بــرای نصب تراورس به ســازه های 

مجاور استفاده نمود.

پس از نصب تــراورس، باید عامل اتصال 
ویژه نصب روشویی )مطابق تصویر زیر( به 
تراورس متصل شود. حداقل قطر و طول 
مناسب برای این عامل اتصال به ترتیب 8 

و 135 میلیمتر می باشد.

در مواردی که تراورس در دیوار پیش بینی 
نشــده باشــد، می توان لگن روشویی را به 
 )KM10 وســیله مهار صلیبی ویژه )نظیر

به دیوار موجود متصل نمود. 

مهار لگن روشویی )KM10(اتصال ویژه نصب روشویی )روکا(

بست افقی از پنل برش خورده

TN35 پیچ

SP60 سازه پشتیبان
LN پیچ
استاد

تراورس
)چوب اشباع شده به ضخامت 40 م.م(
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L25 اتصال تراورس )تخته چند الیی( به قطعات نبشی

ایجاد خروجی های تاسیساتی به وسیله گردبر

اتصال مهار روشویی به تراورس

اجرای خمیر درزبند در اطراف خروجی های تاسیساتی
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نصب توالت فرنگی دیواری

برای نصب توالت فرنگی دیواری، از سازه 
پشــتیبان ویژه آن اســتفاده می شود. با 
استفاده از این ســازه، وزن توالت فرنگی 
به کف و سازه های مجاور )قوطی فوالدی( 
منتقل می شــود. سازه پشــتیبان مذکور 
دارای جزئیــات بســیار ســاده ای بوده و 
می تــوان آن را به صورت پیش ســاخته 
تهیه یا با اســتفاده از مقاطع فلزی نظیر 
قوطــی، ناودانــی و نبشــی در محــل 

کارگاه ساخت.
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جزئیات نصب فالش تانک توکار و توالت فرنگی دیواری
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سقف
با سازه گذاري  سقف کاذب   D112a

دو طرفه   

ساختار این ســقف شامل یک زیر سازی 
فوالدی سبک با سازه گذاری در دو جهت 
)به صورت عمود بر هم( بوده که پنل ها در 
یک یا دو الیه بر روی آن نصب می شوند.

قبل از اجراي زیرســازي، فاصله آویزها، 
فاصله ســازه های باربر و فاصله سازه های 
پنل خور بر اساس نوع پوشش کاری، رده 
وزني سقف کاذب و نوع مقاومت در برابر 
حریــق )در صورت اجراي ســاختارهاي 
داراي کــد حریــق( و از طریــق جداول 

استخراج مي شود.

max. 17 cm

max. 50 cm

max. 90 cm

max. 120 cm
(c)

(a)
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 a  فاصله آویزها                 
[mm]

 [kN/m2] رده وزنی سقف کاذب
c  فاصله  سازه های باربر                         

[mm]
0/5 ≥ 0/30 ≥ 0/15 ≥
800 950 1200 500
750 900 1150 600

* 700 850 1100 700
 * 700 800 1050 800

- 800 1000 900
- 750 950 1000
- * 750 900 1100
- - 900 1200
* در صورتیکه فاصله سازه های پنل خور 800 میلیمتر باشد، معتبر نمی باشد

 a  فاصله آویزها                 
[mm]

 [kN/m2] رده وزنی سقف کاذب
c  فاصله  سازه های باربر                         

[mm]
0/5 ≥ 0/30 ≥ 0/15 ≥
650 750 950 500
600 700 900 600
550 700 850 700

- 650 800 800
- 600 800 900
- - 750 1000
-  - 750 1100

سقف کاذب D112a بدون کد حریق
حداکثر فاصله سازه های باربر و آویزها: F47 و آویز ترکیبی

سقف کاذب D112a بدون کد حریق یا دارای کد حریق از پایین سقف کاذب 
حداکثر فاصله سازه های باربر و آویزها: سازه CD60 و آویز نانیوس یا براکت

 )CD60 و F47 نکته فنی: زیرســازی ترکیبی زیر )متشــکل از سازه های
برای ســقف های کاذب D112a با پوشــش یک الیه پنل 12/5 میلیمتری 

)ساختار بدون کد حریق( قابل اجرا می باشد:
سازه پنل خور: F47 به فواصل50 سانتیمتر

سازه باربر: CD60 به فواصل 100 سانتیمتر
آویز: نانیوس، براکت یا آویز ترکیبی به فواصل 100 سانتیمتر

 توضیح این که ســازه های پنل خور توســط پل CD60 به سازه های باربر 
متصل می شوند.
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نصب سازه تراز

1

اتصال آویز به سقف اصلی

2

احاطه سازه باربر توسط رکاب

3

LN اتصال سازه باربر به رکاب توسط پیچ

4

اتصال سازه پنل خور به سازه باربر توسط بست اتصال

5

اتصال پنل به زیرسازی توسط پیچ کناف

6
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سازه گذاري  با  کاذب  سقف   D112b
یک طرفه 

ســاختار این سقف شــامل یک زیرسازي 
فوالدي سبک با سازه گذاري در یک جهت 
بوده که پنل ها در یک یا دو الیه بر روي آن 
نصب مي شوند. زماني که یک سقف کاذب 
با ســرعت اجرایي بــاال و حداقل مصالح و 
 D112b هزینه مد نظر باشد، سقف کاذب
کناف گزینه بسیار مناسبي خواهد بود. به 
لحاظ اجرایي، توصیه می شــود که از این 
نوع ســقف کاذب با در نظر گرفتن شرایط 

زیر استفاده شود:

سطح سقف کاذب کمتر از 50 متر مربع
دهانه سقف کاذب کمتر از 4 متر 

ارتفاع آویزگیری کمتر از 50 سانتیمتر
سقف کاذب ساده و فاقد شکست

نکات فنی
در لبه هاي غیر باربر، بکارگیری سازه تراز 
اختیاري اســت؛ لیکن نصــب آن اجراي 
ســقف را آســان تر می نماید. در صورت 
وجود سازه تراز، توصیه می شود صفحات 

در حاشیه کار به آن پیچ شوند.
نصب ســازه تراز در سقف هاي کاذبي که 
داراي عملکــرد صوتــي و یــا کد حریق 
هستند الزامي است )چه در لبه های باربر 

و چه در لبه های غیر باربر(.
در صــورت نیــاز به عایق بنــدی صوتی 
ســقف، قبل از نصب سازه تراز، دو ردیف 
خمیــر درزبند کناف بر جــان آن اجرا 
مي شود. عدم رعایت جزئیات اخیر، سهم 
زیادي در نقصان عملکرد صوتي ساختار 

خواهد داشت. 
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سقف کاذب D112b بدون کد حریق
حداکثر فاصله آویزها: سازه F47 و آویز ترکیبی

سقف کاذب D112a/b بدون کد حریق
حداکثر فاصله سازه های پنل خور

اتصال آویز به سقف اصلی

اتصال چنگک به آویز و رگالژ سقف توسط پین

استقرار پنل با استفاده از باالبر

 b فاصله سازه های  
                 پنل خور
[mm]

                         ضخامت پنل
[mm]

500 2X12/5 12/5 یا
550 15
600 18
600 20
800 25

فواصل عوامل اتصال )سانتیمتر(
عامل اتصال دیوار زمینه

L25 UD28

اتصال غیر باربر اتصال باربر اتصال غیر باربر اتصال باربر پیچ TN یا FN کناف دیوار خشک

60 30 100 60 پیچ و رول پالگ دیوار بنایی

 a  فاصله آویزها                 
[mm]

 [kN/m2] رده وزنی سقف کاذب

0/30 ≥ 0/15 ≥

900 1100

در کلیه ساختارهای سقف کاذب یکپارچه 
کناف، ســازه تراز به دو صورت قابل اجرا 

است؛ باربر و غیر باربر.

1

2

3

78



نکات فني

فاصله اولین عامل اتصال از انتهاي ســازه 
تراز نباید بیشتر از 10 سانتیمتر باشد.

برای اتصال ســازه تراز به دیوار خشک 
می توان از پیچ TN یا FN استفاده نمود 
)پیچ ها به اســتادها متصــل می گردند(. 
در صورتی   که زیرســازی در محل اتصال 
وجود نداشــته باشــد، می تــوان قبل 
از پنل گــذاری، یک نوار تســمه فوالدی 
ضخامت  100و  عــرض  به  گالوانیــزه 
0/6 میلیمتر را به صورت سراســری در 
تــراز مورد نظر به وســیله پانچ یا پرچ بر 
روی اســتادها اجرا نمود تا زیرسازی در 

تمام نقاط در تراز سقف ایجاد گردد.
درصــورت بنایي بودن دیــوار پیراموني، 
ســازه تراز پس از نازک کاري و بر روي 
پوشــش نهایي گچ دیوار اجرا مي شــود. 
همچنین، باید نوار چســب جداکننده در 

حد فاصل سازه تراز و دیوار قرار گیرد. 
در لبه هاي باربر، نشــیمن گاه ســازه های 
پنــل خور یا باربر بر روی بال ســازه تراز 

باید حداقل 20 میلیمتر باشد.
در لبه هاي غیر باربر، حداکثر کنسول در 
سازه CD60، پانزده سانتیمتر، در سازه 
F47، ده ســانتیمتر و در پنــل گچی 

ده سانتیمتر است.
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اجرای آویزها

به وســیله ریســمان رنگ پــاش، محل 
اجــراي آویزها بــر روي ســقف اصلي 
مشخص مي شــود. با اســتفاده از عامل 
اتصــال مناســب، آویز به ســقف اصلي 
متصل مي شــود. براي این منظور و بسته 
به نوع و شــرایط سقف اصلي، مي توان از 
مهار چکشــي )برای ســقف های بتنی( و 
یا مهارهاي ویژه اعضــاي توخالي )برای 
بلوک هاي سقفي ســفالي یا سیماني در 
ســقف هاي تیرچه بلوک( استفاده نمود. 
فواصل آویزها بر اســاس رده وزني سقف 
کاذب و نــوع مقاومت در برابر حریق و از 
طریق جداول مندرج در مرجع فنی کناف 

استخراج مي شود. 

زماني که ارتفاع آویزگیری کم اســت، از 
اتصال مســتقیم )براکــت( جهت اتصال 
زیرسازي به سقف اصلي استفاده مي شود. 
براي ایــن منظور، براکت توســط عامل 
اتصال مناسب به سقف اصلي متصل شده 
و پروفیل هــاي باربر توســط دو عدد پیچ 

LN به براکت متصل مي شوند.
در صورت وجود شــرایط زیر، مي توان از 
آویزهای ترکیبي زیر به جاي آویز نانیوس 

استفاده نمود:
ساختار بدون کد حریق

ارتفاع آویز گیري کمتر از 150 سانتیمتر

HT90 
LN 

LB 

U50      

HT90 
LN 

LN 

UH36      

LN 
اتصال مستقيم (براكت)

mi
n. 

13
0 m

m

mi
n. 

13
0 m

m

آویز ترکیبی 1

آویز ترکیبی 2

آویز نانیوس )ارتفاع آویزگیری تا 4 متر(

80



اجراي بازشوها

بازشــوهایي نظیر دریچــه هاي بازدید، 
خروجي هاي تهویــه و چراغ هاي توکار 
در ســقف هاي کاذب به سادگي اجرا 
مي شوند. در اجرای بازشوها، موارد زیر 

باید در نظر گرفته شوند:
برای ایجاد یک بازشــو در سقف کاذب، 
از تمهیدات مناســب جهت  اســتفاده 
حفظ اســتحکام، یکپارچگي و ایستایي 
ساختار ضروري اســت. قاعده کلي کار 
بر این اســت که چنانچه اجرای بازشو 
موجب قطع سازه های سقفی شود، باید 
از ســازه هاي کمکــي و آویزهاي اضافه 
براي حفظ یکپارچگي و ایستایي ساختار 

استفاده نمود.
جهــت نصــب ادوات نفــوذی نظیــر 
روشــنایي هاي ســقفي توکار، در نظر 
گرفتن حداقل فضاي تاسیســاتی پشت 
ســقف کاذب براي جاسازي این ادوات 

ضروري است. 
چنانچه وزن ادواتی نظیر روشــنایي ها 
از میزان مجاز بیشــتر باشد، استفاده از 
آویزهــاي کمکي براي حفظ ایســتایي 

ساختار ضروري خواهد بود.
با توجــه به ابعاد و موقعیــت دریچه و 
فاصله سازه گذاری، ممکن است دریچه 
بازدید به صورت ساده یا با تعبیه سازه ها 
و آویزهــای کمکی نصب شــود )قاب 
کمکــی، زمانی مورد نیاز خواهد بود که 
مسیر ســازه ها قطع شود یا فاصله میان 
لبه قاب دریچه و ســازه های پنل خور 
مجاور از اندازه مجاز بیشتر باشد(. توجه 
شود که فاصله آزاد میان لبه قاب دریچه 
و ســازه های پنل خور مجاور )حداقل در 
دولبه هم راستا( باید بیش از 30 و کمتر  

از 100 میلیمتر در نظر گرفته شود.
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برای برش محل دریچــه بر روی پنل، 
باید ابعــاد قاب پیرامونی دریچه در نظر 
گرفته شود. برای برشکاری و پرداخت از 

اره چاقویی و سوهان استفاده می شود.
دریچــه در محل خــود مســتقر و به 
وسیله پیچ TB )به فواصل حداکثر 15 

سانتیمتر( به پنل نصب می شود.

ــد  بازديـ ــوي دريچه       جزئيـــات اجراي بازشـ

دريچه      
ــد بازديـ

دريچه     
ــد بازديـ

ــي  ــه هاي پوششــ جزئيـــات حصـــــيرچيني الي

12
00

12
00

12
00

12
ــل00

پنـ
ض    

عر

ــل
پنـ

ض    
عر

ــه اول پنـــل الي

ــه دوم پنـــل الي
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 150 (CD60)

آويــز نــــانيوس 

ــه همراه  ــير ب ــه درزگـ بتونــ
ــده نوارچســب جداكننـ

L25 ــي نبشــ

c

 100 mm

 100 (F47)

(F47 يــا CD60) بـــاربر سازه     

(F47 يــا CD60) پنـــل خور سازه     
ــه فواصـــل حـــداكثر 500 م.م ب

TN ــچ پيـ
ــه فواصـــل حـــداكثر 170 م.م ب

(UH36 يــا F47 ، CD60) قــائم سازه     
ــه فواصـــل حـــداكثر 600 م.م ب

ــي  ــه نبشــ ها ب ــال سازه      اتصـ
 LB ــچ ــرچ يــا پيـ ــه وســـيله پ ب م.م  ــه ضخامت 5/21       پنـــل ب

يــا نــوار) محــافظ گوشـــه       ) سازه

ــاكس گوشـــه (مقطــع)  بـ

  

c

(F47  CD60)       
.  500   

L25 

     

c

  

 .       5/21   

   (       )

     
(F47  CD60)

(UH36  F47 ، CD60)      
.  600   

         
 LB     

TN 
.  170   

سقف های دکوراتیو

م.م  ــه ضخامت 5/21       ــي L25پنـــل ب نبشــ (F47 يــا CD60) پنـــل خور سازه     

(UH36 يــا F47 ، CD60) قــائم سازه     

≤ 600 ≤ 500

≤ 600

ما)     ن ــاكس گوشـــه ( بـ
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L25 

c

(F47  CD60)       
.  500   

TN 
.  170   

(UH36  F47 ، CD60)      
.  600   

         
 LB      .       5/21   

   (       )

  

  

c

(F47  CD60)       
.  500   

L25 

     

c

  

 .       5/21   

   (       )

     
(F47  CD60)

(UH36  F47 ، CD60)      
.  600   

         
 LB     

TN 
.  170   

ــاكس گوشـــهبـ

ــاكس گوشـــه  ــه بـ ــقف كــاذب ب ــال س اتصـ

L25 ــي نبشــ

ــده ــه همراه نوارچســب جداكننـ ــير ب ــه درزگـ بتونــ

c

100 

150 (CD60)

آويــز نــــانيوس 

(F47 يــا CD60) پنـــل خور سازه     
ــه فواصـــل حـــداكثر 500 م.م ب

TN ــچ پيـ
ــه فواصـــل حـــداكثر 170 م.م ب

(UH36 يــا F47 ، CD60) قــائم سازه     
ــه فواصـــل حـــداكثر 600 م.م ب

ــي ــه نبشــ ها ب ــال سازه      اتصـ
 LB ــچ ــرچ يــا پيـ ــه وســـيله پ ب م.م  ــه ضخامت 5/21       پنـــل ب

يــا نــوار) محــافظ گوشـــه       ) سازه

LB ــچ پيـ

c
100 (F47)

(F47 يــا CD60) بـــاربر سازه     
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L25 

c

(F47  CD60)       
.  500   

TN 
.  170   

(UH36  F47 ، CD60)      
.  600   

         
 LB      .       5/21   

   (       )

 ≤ 500 mm

L25 ــي نبشــ

ــده ــه همراه نوارچســب جداكننـ ــير ب ــه درزگـ بتونــ

(F47 يــا CD60) پنـــل خور سازه     
ــه فواصـــل حـــداكثر 500 م.م ب
 

(UH36 يــا F47 ، CD60) قــائم سازه     
ــه فواصـــل حـــداكثر 600 م.م ب

ــي ــه نبشــ ها ب ــال سازه      اتصـ
 LB ــچ ــرچ يــا پيـ ــه وســـيله پ ب

م.م  ــه ضخامت 5/21       پنـــل ب

يــا نــوار) محــافظ گوشـــه       ) سازه

LB ــچ پيـ

TN ــچ پيـ
ــه فواصـــل حـــداكثر 170 م.م ب

ــير ــه درزگـ نــوار و بتونــ

ــيه پلـــه اي  حاش طرح    

L25 ــي نبشــ

ــده ــه همراه نوارچســب جداكننـ ــير ب ــه درزگـ بتونــ

(F47 يــا CD60) پنـــل خور سازه     
ــه فواصـــل حـــداكثر 500 م.م ب

ــي ــه نبشــ ها ب ــال سازه      اتصـ
 LB ــچ ــرچ يــا پيـ ــه وســـيله پ ب

LB ــچ پيـ

D112 ــقف كــاذب س
(UH36 يــا F47 ، CD60) قــائم سازه     
ــه فواصـــل حـــداكثر 600 م.م ب

ــيه پلـــه اي  ــه حاش ــقف كــاذب ب ــال س اتصـ
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TN 
.  170   
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 LB     

   

 

     

86



  TN 

   

       

   

 

   

پلـــه اي  ــا طرح     ــطح ب ــالف س اخت

پنـــل شـــيار خورده

TN ــچ پيـ

L25 ــي نبشــ

ــه شده    نــوار پنـــلچســـبيده  و منگنـ

D112  ــقف كــاذب س

ــي نحـوه  شـــيار زن

خط ســايه  ــا طرح     ــطح ب ــالف س اخت

ــه شده    چســـبيده  و منگنـ

D112  ــقف كــاذب س

ــي نحـوه  شـــيار زن

ــته پلـــه اي  برجســ طرح    
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L25 

    
 

(UH36  U50)      
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c
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TN 
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 .       5/21   

   (       )
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              LB
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سقف خود ایستا

زماني که امکان آویزگیري وجود نداشته 
باشــد، از سقف کاذب خود ایستای کناف 
استفاده مي شــود. به لحاظ اجزای مورد 
مصرف و نوع ســاختار، این نوع ســقف 
کاذب مشابه دیوار جداکننده کناف بوده 
با این تفــاوت که به صــورت افقي اجرا 
مي شــود. یک نمونه از کاربردهاي سقف 
کاذب خود ایســتا، در راهروهاي هتل ها 
و بیمارســتان ها است که حجم تاسیسات 
بســیار باال بوده به طوری کــه آویزگیري 

امکان پذیر نمی باشد.
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b

A

A

C

C

زير  )   )      

سقف کاذب خود ایستا 
)بدون کد حریق(

در زیرسازی این ســاختار از سازه های 
اســتاد تک و دوتایی استفاده می شود. 
برای پوشش کاری می توان از پنل های با 
ضخامت 12/5، 18 و 2x12/5 میلیمتر 
اســتفاده نمود و به کارگیری الیه عایق 
بــا وزن حداکثر 5 کیلوگرم بر متر مربع 

مجاز می باشد.

سازه دو تایی 
           حداکثر دهانه سقف      

[m]
 [b] فاصله سازه ها

سازه تک 
           حداکثر دهانه سقف      

[m]
[b] فاصله سازه ها

500 600استاد 500

ضخامت پنل
[mm]

ضخامت پنل
[mm]

ضخامت پنل
[mm]

+ بار عایق 18 + بار عایق 2x12/5 + بار عایق 12/5 + بار عایق 2x12/5 + بار عایق 12/5

2/25 2/4 2/2 2/3 2/5 2/7 1/6 1/75 2/05 2/3 C 50

2/85 3/05 2/8 2/95 3/15 3/4 2/1 2/3 2/7 2/95 C 70

3/5 3/7 3/45 3/6 3/85 4/15 2/65 2/9 3/3 3/6 C 100

بار عایق: 5 کیلوگرم بر متر مربع
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اتصال بال های فوقانی سازه سقفی به سازه تراز باربر

1

زیرسازی تکمیل شده

2

استقرار پنل با استفاده از باالبر

3

روش اجرا

اجراي زیرسازي

قبل از اجــراي زیرســازي، باید نوع و 
آرایش آن بر اســاس دهانه سقف، نوع 
پوشــش کاری، نوع عایق گــذاري و نوع 
مقاومــت در برابر حریــق )در صورت 
اجراي ساختارهاي داراي کد حریق( و 
از طریــق جداول مندرج در مرجع فنی 

کناف استخراج شود.

اجرای سازه تراز باربر

به وسیله ریســمان رنگ پاش، خط تراز 
ســقف کاذب بــر روي دیــوار پیراموني 
مشخص مي شود. سازه U )به عنوان سازه 
تراز باربر( در محل خود به وســیله عامل 
اتصال مناسب و در فواصل معین )به شرح 

زیر( به دیوار زمینه متصل می گردد:
در صورتي که دیوار زمینه بنایي باشــد، 
عامل اتصال مناســب پیچ و رول پالگ 
بــوده و فاصله عوامــل اتصال حداکثر 

30 سانتیمتر می باشد.
در صورتي که دیوار زمینه دیوار خشک 
باشد، عامل اتصال مناسب دو عدد پیچ 
FN بوده و فاصله عوامل اتصال حداکثر 

60 سانتیمتر می باشد.
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نکات فني:
در صورتی کــه دهانه ســقف کاذب از 
2/25 متر کمتر باشــد، فواصل عوامل 

اتصال فوق را می توان دو برابر نمود.
فاصله اولین عامل اتصال از انتهاي سازه 

تراز نباید از 10 سانتیمتر بیشتر باشد.
درصورت بنایي بــودن دیوار پیراموني، 
ســازه تراز پس از نازک کاري و بر روي 
پوشــش نهایي گچ دیوار اجرا مي شود. 
نوار چســب جداکننده  باید  همچنین، 
کناف در حد فاصل ســازه تراز و دیوار 

قرار گیرد.
در صــورت نیاز بــه عایق بندی صوتی 
ســقف، قبل از نصب سازه تراز، نوار فوم 
)یــا دو ردیف خمیر درزبند( بر جان آن 
اجرا مي شود. عدم رعایت جزئیات اخیر، 
ســهم زیادي در نقصان عملکرد صوتي 

ساختار خواهد داشت.

اجرای سازه های سقفی

ســازه های C )به عنوان ســازه باربر( در 
درون ســازه های تــراز قــرار مي گیرند. 
نشــیمن گاه سازه های باربر روی بال سازه 
تراز باید حداقل 20 میلیمتر باشد. فاصله 
این ســازه ها بنا به نوع پوشــش کاری 
مي تواند 50 یا 60 ســانتیمتر باشد. بسته 
به عملکرد مورد نظر، ممکن است سازه ها 

به صورت تک یا دوتایي اجرا شوند. 

نکته مهم: افزایش طول سازه های سقفی 
تحت هیچ شرایطی مجاز نمی باشد.
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سقف کاذب مشبک

ســقف هاي کاذب مشبک کناف، از شبکه 
سازه هاي سپري )T شــکل( و تایل هاي 
ســقفی تشکیل مي شــوند. شبکه مذکور 
به وســیله آویزهاي قابل تنظیم، به سقف 
اصلــي متصل گردیده و تایل ها به صورت 
وزنی درون این شــبکه قــرار مي گیرند. 
فضاي خالي پشــت ســقف کاذب، امکان 
اســتفاده از الیــه عایــق را فراهم نموده 
و بدیــن ترتیب می توان به مشــخصات 
عملکردی نظیر جذب صوت باال دســت 
یافت. ویژگي هــاي مثبت فراوان این نوع 
ســقف کاذب باعث گســترش استفاده از 
آن در فضاهــاي اداري، تجــاري، درمانی 
و آموزشي شده اســت. این نوع سقف را 
می توان به تنهایي یا در ترکیب با ســقف 

کاذب یکپارچه کناف اجرا نمود.

(T3600) Â±ÅH ½pIw

þ£w nIM ÏI£TºH ¾ÿÃË» ®ÃÎ»oQ ¸ÄH

þ£w ¾\ÃTº nj » q@Ä»A ¾M Hn JlI¨

jnHj ½k¿ø ¾M Â±ÅH

pHoU ½pIw

þ£w pHoU nj ½pIw ¸ÄH

j¼{Â¶ Ho]H JlI¨

´ÃÊ¹U o¹Î IM qÄ»A

½qÃºH¼²I¬ ¸@ÀA Ï¼@Tÿ¶ pH q@Ä»A ¸ÄH

¾ÃL÷U o@¹Î ô@w¼U ·A ÌIÿUnH » ½j¼M

j¼{Â¶ ´ÃÊ¹U ,·A Á»n oM ½k{

(T1200) ÂøoÎ ½pIw

(T3600) Â@±ÅH ÁIÀ ½pI@w ,®ÃÎ»o@Q ¸ÄH

k¹¨Â¶ ®@~T¶ o«Äk§Ä ¾M Hn

(T600) ÂøoÎ ½pIw

(T1200) ÂøoÎ ÁIÀ ½pIw ,®ÃÎ»oQ ¸ÄH

k¹¨Â¶ ®~T¶ o«Äk§Ä ¾M Hn

nI¿¶ Ï¼Tÿ¶

þ£w Â@LºI] RI¨oe Ïo@T¹¨ S¿]

¾²q²p ·I¶p nj

(60x60) cm ®ÄIU

®iHj Âºp» Rn¼Å ¾M RIdÿÅ ¸ÄH

kºoÃ¬Â¶ nHo@¤ ÁoPw ÁIÀ ½pI@w
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فواصل عوامل اتصال )سانتیمتر(
عامل اتصال نوع دیوار زمینه

اتصال غیر باربر اتصال باربر

60 30
پیچ TN یا FN کناف دیوار خشک

پیچ و رول پالگ دیوار بنایی

نکات فني: 
فاصله اولین عامل اتصال از انتهاي نبشی 

تراز نباید از 10 سانتیمتر بیشتر باشد.
در لبه های باربر، نشــیمن گاه سازه های 
سپری بر روی بال سازه تراز باید حداقل 

20 میلیمتر باشد.
حداکثر کنســول در ســازه سپری 10 
بنابراین در صورت  اســت.  ســانتیمتر 
اجــرای لبه غیر باربر، اولیــن آویز باید 
در فاصله حداکثر 10 سانتیمتر از دیوار 

اجرا شود.
برای اتصال نبشــی تراز به دیوار خشک 
می توان از پیچ TN یا FN استفاده نمود 
)پیچ ها به استادها متصل می گردند(. در 
اتصال  محل  صورتی که زیرســازی در 
می توان قبل  باشــد،  نداشــته  وجود 
از پنل گذاری، یک نوار تســمه فوالدی 

روش اجرا

اجرای نبشي تراز 

به وسیله ریســمان رنگ پاش، خط تراز 
ســقف کاذب بــر روي دیــوار پیراموني 
مشــخص مي شود. نبشــی تراز در محل 
خود به وســیله عامل اتصال مناســب و 
در فواصل معین بــه دیوار زمینه متصل 
می گردد. توجه شــود که سازه تراز به دو 

صورت قابل اجرا است، باربر و غیر باربر.
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گالوانیزه به عرض 100 و ضخامت 0/6 
میلیمتر را به صورت سراســری در تراز 
مورد نظر به وســیله پانچ یا پرچ بر روی 
اســتادها اجرا نمود تا زیرسازی در تمام 

نقاط در تراز سقف ایجاد گردد.
درصورت بنایي بــودن دیوار پیراموني، 
نبشــی تراز پس از نازک کاري و بر روي 

پوشش نهایي گچ دیوار اجرا مي شود.
درگوشــه ها، نبشــي تراز باید به دقت 
فارســي بر شده یا از قطعه زاویه داخلی 

یا خارجی استفاده شود.
در صــورت ناصاف بودن دیــوار زمینه، 
استفاده از نبشــي با خط سایه توصیه 

مي گردد.

اجرای آویزها
به وسیله ریسمان رنگ پاش، محل اجراي 
آویزهــا بر روي ســقف اصلي مشــخص 
مي شــود. بــا اســتفاده از عامــل اتصال 
مناســب، آویزهــا در فواصــل حداکثر 
120 ســانتیمتر به ســقف اصلي متصل 
مي شــوند. براي این منظور و بســته به 
نوع و شــرایط ســقف اصلي، مي توان از 
مهار چکشــي )برای ســقف های بتنی( و 
یا مهارهاي ویژه اعضــاي توخالي )برای 
بلوک هاي سقفي ســفالي یا سیماني در 

سقف هاي تیرچه بلوک( استفاده نمود.

نصب سازه تراز پس از تعیین خط تراز سقف

1

اتصال قطعه HT90 به سقف اصلی

2

HT90 اتصال آویز به قطعه

3

آویزهای تکمیل شده

4
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نکات فني: 
قبل از اجراي هر گونه آویز، باید وضعیت 
ســقف اصلي از نظر اســتحکام بررسي 
شود )به ویژه در سقف هاي تیرچه بلوک 
و ســقف هاي بتني(. همچنیــن، براي 
انتخاب نوع عامل اتصال، باید از مناسب 
بودن آن براي ســقف اصلــي اطمینان 

حاصل نمود.
در لبه هــای باربــر و غیر باربــر، فاصله 
مجــاز اولین آویــز از دیوار بــه ترتیب 
حداکثر 40 و 10 ســانتیمتر می باشد. 
توضیــح این که در صورت اســتفاده از 
لبه غیــر باربر،  اجراي آویــز در فاصله 
حداکثر 10 سانتیمتري از دیوار در کلیه 
سازه هاي اصلي و فرعي منتهي به نبشي 
تراز الزامي است. در این حالت،  با توجه به 
این که سازه هاي فرعي فاقد سوراخ براي 
آویزگیري مي باشند، باید در محل کارگاه 

سوراخ هایي بر روي آن ها ایجاد نمود.
بــراي آویزگیري با ارتفــاع کمتر از 20 
سانتیمتر، اســتفاده از مفتول گالوانیزه 
با قطر حداقل 2 میلیمتر - مشــروط بر 
این که فاصله آویزهــا از یکدیگر به 60 
ســانتیمتر کاهش یابد - بالمانع است. 
در صورت آویزگیــري با ارتفاع بیش از 
20 ســانتیمتر،  ممکن اســت در زمان 
بهره بــرداري،  مفتول فــوق الذکر دچار 
تغییر شکل )کرنش طولي( شده و سقف 

کاذب از رگالژ خارج شود.   

نکته مهم: آویزگیري از عناصر تاسیساتي 
موجود در فضاي پشت سقف کاذب تحت 
هیچ شــرایطي مجاز نبوده و آویزها صرفا 
باید به ســقف اصلي )ســازه اي( متصل 
شــوند. عدم رعایت اصول اخیر می تواند 

موجب ناپایداري سقف کاذب شود.
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T3600  اجرای سازه های اصلي

در لبه جان این ســازه، ســوراخ هایي به 
فواصــل معین جهت اتصال به آویز تعبیه 
شــده اســت. در انتهای آویــز یک خم 
)قالب( وجــود دارد که با عبور این خم 
از سوراخ های موجود، اتصال میان آویز و 
 T3600 سازه بر قرار می شود. سازه هاي
در فواصــل 120 ســانتیمتر بــه موازات 

یکدیگر اجرا می شوند.

T1200 اجرای سازه هاي فرعي

 ،T1200 پس از اجراي ســازه هاي اصلي
این ســازه ها توســط ســازه هاي فرعي 
T1200 )که عمود بر ســازه هاي اصلي 
اجرا می شود( به یکدیگر متصل مي گردند. 
بــرای این منظــور، شــیارهاي قائمی به 
فواصــل معین بر روي جان ســازه اصلی 
تعبیه شــده که ســازه هاي T1200 در 
فواصل 60 ســانتیمتر به موازات یکدیگر 
و از طریق شیارهای موجود، به سازه های 

T3600 متصل می شوند.

T600 اجرای سازه هاي فرعي

 ،T1200 پس از اجراي ســازه هاي فرعي
 T600 این سازه ها توسط سازه هاي فرعي
)که موازی سازه هاي اصلي اجرا می شود( 
بــه یکدیگر متصل مي گردنــد. برای این 
منظور، شــیارهاي قائمی به فواصل معین 
بر روي جان ســازه T1200 تعبیه شده 
که ســازه هاي T600 از طریق شیارهای 
موجود، به ســازه های T1200 متصل و 
نیم تقســیم می کنند.  بــه دو  را  آن ها 
 60x 60 بدین ترتیب چشمه هایی به ابعاد
ســانتیمتر حاصل گردیده که تایل ها در 

درون آن ها قرار می گیرند.

T3600 اجرای سازه های اصلی

5

T600 اجرای سازه ای فرعی

7

زیرسازی تکمیل شده

8

T1200 اجرای سازه های فرعی

6
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تایل گذاری

پس از اجرای زیر ســازی فلزی، تایل های 
مــورد نظــر درون شــبکه ها قــرار داده 
می شــوند. )در صــورت نیــاز می توان از 
گیره هــای مخصــوص نگه دارنــده تایل 

استفاده نمود(.

تایل گذاری شطرنجی جهت ایجاد نشست اولیه

9

قرار دادن گیره های مخصوص نگه دارنده تایل

10

نحوه عبور تایل از میان سازه ها

11
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نکات فنی:
فاصلــه اولین ســازه T3600 از دیوار 

حداکثر 60 سانتیمتر مي باشد.
بــرای اتصال طولی ســازه ها، در ابتدا و 
انتهاي هر سازه یک زبانه اتصال کشویي 
)کلیــک( وجود دارد که بــا فرو رفتن 
زبانه هــای مذکور در یکدیگر، ســازه ها 
درگیــر و اتصال طولی میــان آن ها بر 

قرار می گردد.
اجــراي آویز اضافــه در محل اتصال دو 

سازه اصلی ضروري است.
ادامه پیدا  در حالتی که سازه ســپري 
نمي کند، زبانه اتصال انتهایي ســازه، در 
شیار ســازه مقابل قرار گرفته و خم 
می شود. با خم کردن این زبانه، سازه در 

جاي خود ثابت مي ماند.

ضوابط بارگذاري
 

بارهاي نقطه اي با وزن کمتر از 500 گرم 
)نظیر روشــنایي هاي کوچک( را مي توان 
مســتقیما به تایل وارد نمود. بار الحاقاتي 
که وزن آن ها بیش از مقدار مذکور اســت 
)مانند روشنایي های 60x 60 سانتیمتر(، 
باید بــا آویزهای کمکی به ســقف اصلي 

منتقل شود.

99



دیوار پوششی

مرور ساختار
دیوارهاي پوششــي بدون ســازه کناف، 
کارآمدی جهت  و  ســاختارهای ســریع 
بازسازي دیوارهاي بنایي قدیمي، پوشش 
دیوارهــاي بنایي جدید )نــازک کاري( و 
و صوتي ساختمان ها  حرارتي  بهســازي 
مي باشند. در این ساختار از یک الیه پنل 
گچي یا پنل مرکب )پنل گچي پوشــش 
شــده با الیه عایق( اســتفاده مي شــود. 
صفحات مذکور، بدون زیرســازي فلزي و 
به وسیله چســب خمیري مخصوصي به 
نام پرلفیکس )یا به وســیله بتونه درزگیر 
کناف( مســتقیما به دیوار زمینه متصل 
مي شــوند. درزهای میان این صفحات به 
وســیله نوار و بتونه مخصوص درزگیری 
شــده و بدین ترتیب ســطحی یکپارچه 
حاصل می شود. سطح بدست آمده قابلیت 
اجرای رنگ، کاغذ دیواری و پوشــش های 

دیگر را خواهد داشت.

ایــن روش در شــرایط زیــر قابل 
استفاده می باشد:

صاف،  شــاقول،  زمینــه  دیــوار 
مستحکم، فاقد رطوبت و عاری از 

هر گونه آلودگی باشد.
فاصله میان الیه پوششی و دیوار 

زمینه محدود باشد.
 3 حداکثر  پوشــش کاری  ارتفاع 

متر باشد.
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اندازه گیری میزان ناهمواری دیوار

1

چانه های پرلفیکس در فواصل حداکثر 35 ســانتیمتر 
)مرکز به مرکز( بر پشت کرم ها قرار می گیرند

2

3

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

اجرای الیه فوگن فولر بر روی کرم ها با استفاده از ماله 
دندانه دار

4

الیه نواری فوگن فولر را می توان بر پشت پنل ها اجرا نمود

5

تنظیــم نهایــی پنل نصب شــده با شمشــه و چکش 
الستیکی

6

W611 دیوار پوششي ویژه نازک کاری

در این ســاختار، صفحات گچي توســط 
چسب پرلفیکس )یا بتونه درزگیر کناف( 
مســتقیما بر روي ســطوح بنایي متصل 
مي شوند. براي نازک کاري سریع و ارزان 
 W611 ســطوح بنایي، پوشش کاري نوع

گزینه مناسبي است.
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PS اجرای چانه های پرلفیکس بر پشت پنل مرکب

1

استقرار پنل بر روی دیوار زمینه

2

اجرای الیه فوگن فولر )به صورت شــانه ای( بر پشــت 
پنل مرکب

3

نصب و تنظیم پنل، با پنل نصب شده مجاور

4

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

5

6

پوشش کاری تکمیل شده

W631 دیــوار پوششــي ویــژه 
بهسازی حرارتی

 PS در این ساختار، صفحات مرکب نوع
)فوم پلی استایرن( توسط چسب پرلفیکس 
)یا بتونه درزگیر کناف( مستقیما بر روي 
سطوح بنایي متصل مي شوند. با استفاده 
از ســاختار W631، ضمــن نازک کاري، 
خواص حرارتي دیوار بنایی موجود نیز به 

نحو چشم گیري ارتقاء مي یابد.
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شمشه گذاری بر روی دیوار زمینه، جهت تعیین ناترازی 
آن و عالمت گذاری روی کف  

1

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

2

اجرای پرلفیکس به صورت نوار پیوســته در حاشــیه 
پیرامونی دیوار زمینه

3

اجرای چانه هــای پرلفیکس بر روی دیــوار زمینه )در 
فواصل مرکز به مرکز حداکثر 35 سانتیمتر(

4

استقرار پنل بر روی دیوار زمینه

5

پوشش کاری تکمیل شده

6

W624 دیوار پوششي ویژه بهسازی 
حرارتی و صوتی

 MW در این ساختار، صفحات مرکب نوع
پرلفیکس  توســط چسب  )پشم معدنی( 
)یــا بتونه درزگیــر کناف( مســتقیما بر 
روي ســطوح بنایي متصل مي شــوند. با 
استفاده از ساختار W624، نازک کاري و 
عایــقکاري حرارتي و صوتي دیوار بنایي 

به طور همزمان صورت مي گیرد.
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الیه نازک فوگن فولر

در صورتي کــه دیوار زمینــه تراز و صاف 
باشــد )مانند دیوارهاي بتنــي صاف(، با 
اســتفاده از ماله شــانه اي، بتونه درزگیر 
کنــاف )فوگن فولر( به صــورت نواري بر 
پشــت پنل )یا بر روي دیوار زمینه( اجرا 
و صفحات بدین وسیله بر روي سطح زیر 

کار نصب مي شوند.
در صــورت اســتفاده از صفحات گچي 
)ساده یا پوشش شــده با الیه عایق( به 
ضخامت 12/5 میلیمتر، سه ردیف الیه 
فوگــن فولر به ازاي هر پنل الزم خواهد 
بود. بنابراین، عالوه بر حاشیه هاي پنل، 
یک ردیف الیه فوگن فولر در وسط پنل 

نیز اجرا مي شود.
در صــورت اســتفاده از صفحات گچي 
)ساده یا پوشش شــده با الیه عایق( به 
ضخامت 9/5 میلیمتر، چهار ردیف الیه 
فوگــن فولر به ازاي هر پنل الزم خواهد 
بود. بنابراین، عالوه بر حاشیه هاي پنل، 
دو ردیف الیه فوگن فولر در وســط پنل 

نیز اجرا مي شود.

 نصب صفحات

بســته به شــرایط دیوار زمینه، روش هاي 
مختلفي جهت اجراي الیه پوششي وجود دارد:
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 چانه هاي پرلفیکس

در صورتي کــه دیوار زمینه داراي ناترازي 
و یا ناصافي تا 20 میلیمتر باشــد )مانند 
ســفالي(، صفحات  و  آجــري  دیوارهاي 
توســط چانه هــاي چســب پرلفیکس بر 
روي سطح زیر کار نصب مي شوند. خمیر 
پرلفیکــس به صــورت چانه هاي مدور به 
قطر تقریبي 20 ســانتیمتر یا به صورت 
چانه هــاي مســتطیلي به ابعــاد تقریبي 
5×25 ســانتیمتر و ضخامت مناسب، در  
فواصــل تقریبي 35 ســانتیمتر )مرکز تا 
مرکــز( بر روي دیوار زمینه )یا بر پشــت 
پنل( قرار مي گیرند. توجه شود که فاصله 
چانه ها در لبه صفحات به 25 ســانتیمتر 

کاهش مي یابد.
در صــورت اســتفاده از صفحات گچي 
)ساده یا پوشش شــده با الیه عایق( به 
ضخامت 12/5 میلیمتر، سه ردیف چانه 
پرلفیکس بــه ازاي هر پنل الزم خواهد 
بود. بنابراین، عالوه بر حاشیه هاي پنل، 
یک ردیف چانه پرلفیکس در وسط پنل 

نیز اجرا مي شود.
در صــورت اســتفاده از صفحات گچي 
)ساده یا پوشش شــده با الیه عایق( به 
ضخامت 9/5 میلیمتر، چهار ردیف چانه 
پرلفیکس بــه ازاي هر پنل الزم خواهد 
بود. بنابراین، عالوه بر حاشیه هاي پنل، 
دو ردیف چانه پرلفیکس در وســط پنل 

نیز اجرا مي شود.
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زیرسازي از نوار پنل

در صورتي کــه دیوار زمینه داراي ناترازي 
و یــا ناصافي بیش از 20 میلیمتر باشــد 
)مانند دیوارهاي سنگي(، ابتدا با استفاده 
از برش هاي نواري از پنل گچي، زیرسازي 
انجام مي شــود. براي ایــن منظور، ابتدا 
برش هاي نواري به عرض 10 سانتیمتر از 
پنل گچي تهیه مي شود. سپس با استفاده 
از چانه هاي چسب پرلفیکس )در فواصل 
تقریبي 35 سانتیمتر(، نوارهاي مذکور بر 
روي دیوار زمینه اجرا مي شوند. در انتها، 
صفحات به وسیله الیه نازک فوگن فولر بر 
روي این زیرسازي نصب مي شوند )توجه 
شــود که لبه های طولی صفحات بر روی 

مرکز نوارها قرار می گیرند(.
در صــورت اســتفاده از صفحات گچي 
)ســاده یا پوشش شــده با الیه عایق( 
بــه ضخامت 12/5 میلیمتــر، عالوه بر 
حاشیه هاي صفحه، یک ردیف نوار پنل 

در وسط صفحه نیز اجرا مي شود.
در صــورت اســتفاده از صفحات گچي 
)ســاده یا پوشش شــده با الیه عایق( 
به ضخامــت 9/5 میلیمتــر، عالوه بر 
حاشــیه هاي صفحه، دو ردیف نوار پنل 

در وسط صفحه نیز اجرا مي شود.
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W623 دیوار پوششی با سازه متصل 
به دیوار زمینه

در این ســاختار، پنل هــای گچي بر روي 
یک زیرســازي فلزي که بــه دیوار زمینه 
متصل اســت، پیچ مي شوند. وجود فاصله 
آزاد میــان صفحات و دیوار زمینه، فضاي 
تاسیساتي مناسبي جهت نصب الیه عایق 
و عبور تاسیسات الکتریکي و مکانیکي، آن 
هم بدون نیاز به شیارزني، ایجاد مي نماید. 
با استفاده از این ساختار، پوشش کاری با 

ارتفاع تا 10 متر قابل اجرا مي باشد.
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روش اجرا

اجراي زیرسازي
به وســیله ریســمان رنگ پاش، مسیر 
عبور دیوار در کف و ســقف مشخص 
مي شود. با استفاده از پیچ و رول پالگ، 
ســازه هاي هادي به کف و سقف متصل 
مي شوند. براي این منظور، عوامل اتصال 
در فواصل حداکثر 60 ســانتیمتر اجرا 
که  شــود  توجه  مي شــوند. همچنین، 
فاصله اولین عامل اتصال از انتهاي سازه 

نباید از 10 سانتیمتر بیشتر باشد.
به وســیله ریسمان رنگ پاش، موقعیت 
ســازه هاي قائــم بر روي دیــوار زمینه 
مشخص مي شود )فاصله سازه هاي قائم 
حداکثر 60 سانتیمتر است(. براکت ها با 
اســتفاده از عامل اتصال مناسب )که بر 
اساس نوع دیوار زمینه تعیین می شود(، 
در فواصل حداکثر 150 ســانتیمتر بر 
روي دیوار زمینه متصل مي شوند )براي 
ســازه F47، فواصل به 90 ســانتیمتر 
اســتفاده  در صورت  مي یابــد(.  تقلیل 
از نبشی به عنوان ســازه هادی، اولین 
براکــت را باید حداکثــر در فاصله 20 

سانتیمتر از کف اجرا نمود.
ســازه هاي قائم پــس از قرارگیري در 
سازه هاي هادي کف و سقف، توسط دو 
LN به براکــت ها متصل  عدد پیــچ 
مي شــوند )در صورت وجود الیه عایق، 
ســازه هاي قائم پس از اجرای الیه عایق 

نصب مي شوند(.
طــول اضافــي براکت ها خم شــده تا 
مزاحمتــي براي نصب صفحــات ایجاد 

ننمایند.
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نصب سازه های هادی سقف و کف

2

اجــرای دو ردیف خمیر درزبند )یا نوار عایق( بر پشــت 
سازه های هادی کف و سقف

1

نصب براکت بر روی دیوار زمینه

3

اســتقرار ســازه های قائم در ســازه های هادی و میان 
براکت ها

5

اجرای عایق پشم معدنی

4

خم کردن طول اضافه بال های براکت )توجه: الیه عایق 
در پشت سازه ها قرار می گیرد( 

7

اتصال سازه های قائم به براکت ها

6

نصب پنل ها

8
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W626 ،W625 دیوارهای پوششی با 
سازه مستقل از دیوار زمینه   

پوششي  دیوارهاي  لحاظ ســاختاري،  به 
با ســازه مســتقل از دیوار زمینه، مشابه 
دیوارهاي جداکننده کناف مي باشــند، با 
این تفاوت که پنل ها تنها در یک ســمت 

ساختار نصب مي شوند.
این نوع پوشــش کاری در موارد زیر قابل 

استفاده می باشد:
با ارتفاع بیش از  زماني که پوشش کاري 

3 متر مورد نظر باشد.
زماني کــه نصــب بارهــاي طــره اي با 
اســتاتیکي  محاســبات  و  بارگــذاري 

مشخص، مورد نظر باشد.
زماني که فاصله تاسیساتي زیادی جهت 
تعبیــه الیه عایق و یا عبور تاسیســات  

حجیم مورد نیاز باشد.
زماني که دیوار زمینه ناشــاقول، ناصاف، 
سست، داراي شــرایط اتصال نامناسب، 
داراي آلودگي و یا شــرایط نامســاعد 

دیگري باشد.
زماني که استقالل کامل پوشش از دیوار 
زمینه مد نظر باشــد )به طور مثال در 
بعضــي از پروژه هاي مرمــت و احیای 
ســاختمان هاي تاریخي، جهت حفاظت 
از دیــوار زمینه در زمــان بهره برداري 
امروزي از بنا، مي توان بدون آســیب به 

دیوار زمینه یک پوشش ایجاد نمود(.
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تک  مستقل  پوششي  دیوار   W625
الیه )بدون کد حریق(

در صورتی که اجرای یک دیوار پوششــی 
مســتقل با حداقل مصالح مصرفی مورد 
نظر باشــد، W625 گزینه مناســبی به 
شمار می رود. در این ســاختار، یک الیه 
پوششــی به ضخامــت 12/5 میلیمتر بر 
روی زیرســازی فلزی مســتقل از دیوار 

زمینه اجرا می شود.

نکته: در صورت اجرای کاشــی بر روی 
صفحــات با ضخامــت 12/5 میلیمتر )از 
نوع MR یا FM(، فاصله استادها باید به 
40 ســانتیمتر تقلیل یابد. به عنوان روش 
جایگزین، می توان از صفحات با ضخامت 
18 میلیمتــر )از نــوع MR یــا FM( با 
به فواصل 60 ســانتیمتر  اســتادگذاری 

استفاده نمود.
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اجرای نوار عایق )یا دو ردیف خمیر درزبند( در پشــت 
جان رانر کف و سقف

1

اجــرای عایق پشــم معدنــی )توجــه: در فاصله میان 
استادها(

5

اجرای استادها )به صورت شاقولی(

4

نصب رانر سقف

2

نصب الیه اول پنل ها

6

نصب رانر کف

3

توجه: پنل ها باید در جهتی نصب شوند که لبه آزاد آن ها 
به سمت دهانه باز استادها قرار گیرد

7

)W625 الیه اول پنل ها تکمیل شده )دیوار پوششی

8

روش اجرا
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W626 دیوار پوششــي مستقل دو 
الیه )بدون کد حریق(

در صورتی که اجرای یک دیوار پوششــی 
مســتقل با ارتفــاع و مقاومــت در برابر 
ضربه بیشــتری نســبت به W625 مد 
مناســبی  گزینه   W626 باشــد،  نظر 
به شــمار می رود. در این ســاختار، دو 
الیه پوششــی به ضخامت 12/5 میلیمتر 
بر روی زیرســازی فلزی مستقل از دیوار 

زمینه اجرا می شود.
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خدمات فنی و مهندسی

تخصص در تمامی پروژه ها
از مراحل اولیه طراحی که ساختارهای 
مناسب هر پروژه پیشــنهاد می شود تا 
دستیابی به جزئیات فنی صحیح و حل 
مشــکالت اجرایی، متخصصین شرکت 
کنــاف پروژه ها را کمــک و راهنمایی 
می نماینــد تا با کیفیت و مشــخصات 

مورد نظر طراح شکل بگیرد.

مجموعه خدمات فنی و مهندسی کناف 
از پیشــنهاد ساختار  گستره وســیعی 
تــا آموزش و بازرســی کیفیت اجرا را 

شامل می شود.
 

خدمات فنی و مهندسی
به عنــوان عضوی از گروه کناف همواره 
سعی داریم با شناخت نیازها و باالترین 
کیفیــت، خدمات مورد نیاز مشــتریان 
خود را تامین نماییــم و در چهارچوب 
فعالیت مشتریان خود به عنوان کارفرما، 
مشــاور و یا پیمانــکار در پروژه ها با هر 
کناف  کارشناسان  مشــخصاتی  و  ابعاد 
ایران کمک های الزم را درجهت بهبود 

کیفیت ارائه می نمایند.
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مهندسی برتر
ما متعهد هســتیم تا به طور مداوم راه 
حل هــای فنی، خالقانــه و نو را نه تنها 
در مورد محصوالت و سیستم های خود 
بلکه در رابطــه با نیازهای مشــتریان 

عرضه نمائیم.

کیفیت
ما به کیفیت محصــوالت خود افتخار 
می نماییم و معتقدیــم که این کیفیت 
همــواره بــا رضایت مندی مشــتریان 
سنجیده می شود و تعهد شرکت کناف 
نــه تنها در ارائه محصــوالت با کیفیت 
بلکــه در کســب رضایت مشــتریان 

می باشد.
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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 آنکه 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.
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