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1محصوالت پودری

معرفی گروه صنعتی کناف
شرکت کناف توسط برادران کارل )Karl( و دکتر آلفونس )Dr.Alfons( در سال 1932 در آلمان بنیانگذاری شد. کار 
این شرکت از تولید و عمل آوری گچ آغاز گردید و با توسعه و تنوع بخشیدن به تولیدات خود اکنون با 220 کارخانه 
در بیش از 80 کشور جهان و 28000 نفر نیروی کاری به صورت یک گروه عظیم صنعتی در سطح بین المللی فعالیت 
می نماید. تمامی این کارخانجات تحت مدیریت مستقیم شرکت کناف آلمان اداره شده و تمامی محصوالت با رعایت اصول 

آیین نامه ای و استانداردهای بین المللی تولید و کنترل کیفیت می شوند.

فعالیت های عمده این گروه
تولید مصالح و مواد ساختمانی بر پایه سیمان و گچ	 
تولید عایق های صوتی و حرارتی	 
استخراج سنگ آهک و تولید مصالح مرتبط با آن	 
تولید مصالح و مواد مورد نیاز سیستم های ساخت و ساز خشک بر پایه مواد معدنی گچ و سیمان	 

گروه صنعتی کناف در ایران
گروه کناف در ایران در قالب سه شرکت کناف ایران، کناف گچ و ایران گچ فعالیت می نماید. 

شرکت کناف ایران از سال 1374 فعالیت خود را به عنوان اولین و بزرگترین تولید کننده مصالح ساخت و ساز خشک آغاز نموده  ●
است. ساختار کلی سیستم های ساخت و ساز خشک شامل صفحات روکش دار گچی و پروفیل های فوالدی سبک می باشد. 

شرکت کناف گچ در سال 1383 با خرید و بازسازی شرکت گچ ساران فعالیت خود را شروع نموده است. این شرکت  ●
با ظرفیت روزانه 1000 تن در زمینه تولید انواع گچ های ساختمانی دستی، ماشینی و همچنین مصالح ساختمانی پایه 

سیمانی مانند چسب های کاشی فعالیت می کند.
شرکت ایران گچ در سال 1387 توسط شرکت کناف خریداری شد و ضمن مجهز شدن به تکنولوژی های روز، در حال  ●

حاضر انواع محصوالت گچی شامل بلوک های گچی پیش ساخته 7 و 8 سانتیمتری )معمولی و مقاوم در برابر رطوبت( 
و گچ های میکرونیزه و سفید کاری را تولید می کند.
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)IZOGIPS( گچ پلیمری دستی ایزوگیپس

ــه دلیــل  ــرای مصــارف داخلــی می باشــد کــه ب ــواع گچ هــای پلیمــری کنــاف ب گــچ پلیمــری دســتی ایزوگیپــس از ان
افــزودن مــواد پلیمــری ســاخت کشــور آلمــان و مــواد معدنــی )همچــون پرلیــت( معایــب گچ هــای ســنتی را پوشــش 
ــن  ــن نمــودن ای ــر، جایگزی ــز کمت ــن محصــول همچــون وزن و دورری ــا و ویژگی هــای ای ــه مزای داده اســت. باتوجــه ب

ــه صرفــه می باشــد. ــا محصــوالت ســنتی مقــرون ب محصــول ب

میزان مصرف 
مدت زمان كاركرد

میزان پوشش هر كیسه
مقاومت در برابر آتش

برای ضخامت 1سانتی متر، حدود 9/5 كیلوگرم بر مترمربع
60 دقیقه

حدود 3 مترمربع با ضخامت 10 میلی متر
A1 ) در آتش سوزی شركت نمی كند (

ویژگی ها:

چسبندگی بسیار باال به تمامی سطوح زیرین متداول
ضایعات حداقل به دلیل دیرگیر بودن

کاهش زمان مورد نیاز مخلوط کردن گچ با آب
حذف مرحله زیر سازی با گچ و خاک

استحکام باال در برابر عوامل مکانیکی )مقاوم در برابر خش (
وزن مخصوص کمتر و حجم بیشتر به دلیل وجود پرلیت

مناسب جهت ترمیم سطوح گچی ) پاششی و دستی (
مقاومت باال در برابر رطوبت

مــزایا:   
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چسبندگی بسیار باال به تمامی سطوح زیرین متداول
ضایعات حداقل به دلیل دیرگیر بودن

مقاومت باال در برابر ضربه و فشار
مقاومت باال در برابر رطوبت

وزن مخصوص کمتر و حجم بیشتر به دلیل وجود پرلیت
مقاومت باالتر در برابر حریق و حرارت نسبت به گچ سنتی

اجرای تک مرحله ای بدون نیاز به گچ و خاک

)JETGIPS( گچ پلیمری پاششی جت گیپس

گچ پلیمری پاششی جت گیپس از انواع گچ های پلیمری کناف برای مصارف داخلی می باشدکه با توجه به استفاده از افزودنی های 
پلیمری و مواد معدنی ویژه همچون پرلیت در ترکیبات آن، دارای مزایای قابل توجهی مانند قابلیت استفاده با ماشین 
گچ پاش PFT، زمان گیرش باال، وزن سبک تر و خصوصیات عایق بهتر در برابر حریق نسبت به گچ های معمولی می باشد. از 
جمله مزیت های اختصاصی این گچ سرعت باالی اجرا ) حدود 150	250 متر در روز ( به وسیله ماشین گچ پاش می باشد که 

پس از پاشش همانند بتن سخت و مقاوم شده و بستری بدون موج و دارای اختالف سطحی نزدیک به صفر ایجاد می کند.

مــزایا:   

ویژگی ها:
میزان مصرف 

مدت زمان كاركرد
میزان پوشش هر كیسه

مقاومت در برابر آتش

برای ضخامت 1 سانتی متر، حدود 10 كیلوگرم بر مترمربع
حدود 80-100 دقیقه

حدود 3 مترمربع با ضخامت 10 میلی متر
A1 ) در آتش سوزی شركت نمی كند (
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سطح کار تمیز و در صورت نیاز ترمیم شود.
سطح کار نباید بیش از حد خشک یا نمناک باشد.

بــرای ســطوحی کــه نیــاز بــه آمــاده ســازی پیــش از اجــرا دارنــد، بایــد از پرایمــر مناســب بــه منظــور کنتــرل میــزان 
نفــوذ پذیــری و خاصیــت جــذب اســتفاده شــود.

در صورت نیاز هنگام اجرای محصول از شمشه کروم جهت تراز نمودن سطح استفاده شود.
گچ جت گیپس با فاصله 10 تا 15 سانتی متر از سطح و بین شمشه کروم ها از باال به پایین پاشش شود و مرحله شمشه کشی 
اولیه اجرا گردد. الزم بذکر است ضخامت مالت پاشیده شده باید حداقل 10 میلی متر و حداکثر 25 میلی متر روی دیوار و 

10 میلی متر روی سقف باشد. )در صورت نیاز به ضخامت بیشتر، پاشش مالت در دو مرحله صورت گیرد(
برای گوشه های خارجی از پروفیل گوشه استفاده شود و در هنگام قرارگیری دو جنس مختلف در زیر کار از توری 

مناسب استفاده گردد.
قبل از خشک شدن سطح با استفاده از ماله استیل و یا شمشه ذوزنقه ای، مرحله شمشه کشی را برای بار دوم انجام دهید.

پس از آنکه مالت به اندازه کافی روی سطح خشک شد، سطح مرطوب شده و مرحله پرداخت با ماله اسفنجی انجام 
شود، ذرات گچ باقیمانده از روی سطح پاک گردد. سپس با استفاده از ماله استیل در دو مرحله پرداخت تا رسیدن به 

سطحی صاف و صیقلی ادامه یابد.

3

صاف کردن با ماله فلزی

2

شمشه کشی )دومرحله(

1

مرحله پاشش مالت

4

مرحله ماله اسفنجی

5

پرداخت نهایی )دو مرحله(

)JETGIPS( روش اجرای گچ پلیمری پاششی
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)PFT G4( دستگاه گچ پاش

22l/min

30Bar

         >50m
400V, 32Amp, 3Ph, 50Hz

5.5kW, 400Rpm

1200l, 720w, 1530h
287kg

مشخصات فنی دستگاه : 

دارای سوئیچ های ایمن و بدون خطر 
مدت زمان کارکرد باال )بیش از یک شیفت کاری(

دارای قسمت ویژه جهت جداسازی کلوخه های احتمالی
اختالط خودکار و یکنواخت و خروجی مواد خمیری شکل

ساختار قوی و مناسب پروژه های با حجم باال 
حمل و نقل آسان با توجه به ساختار مناسب دستگاه

دارای تابلوی کنترل به منظور نگهداری بهتر و راحت تر دستگاه
تامین قطعات و تضمین خدمات پس از فروش شرکت کناف

ظرفیت انتقال
فشار عملیاتی
مسافت انتقال

اتصال برق
موتور میکسر

ابعاد )میلی متر(
وزن

مــزایا :   

ــای گچــی، ســیمانی،  ــه جهــت اجــرای مالت ه ــدل G4 ســاخت کشــور آلمــان می باشــد ک ــاش PFT م دســتگاه گچ پ
خــود ترازهــای ســیمانی و اندودهــای مقــاوم در برابــر حریــق مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد. ایــن دســتگاه در مــواردی 

ــرار می گیــرد.  ــل پاشــش می باشــد، مــورد اســتفاده ق ــاال در اجــرای مالت هــای قاب ــه ســرعت کار ب ــاز ب کــه نی
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سفید رنگ  PFTکاربرد آسان با استفاده از دستگاه گچ پاش   
امکان پرداخت )ماله کشي( نهایي سطح عدم نیاز به پرایمر

 )VERMIPLASTER(  اندود محافظ در برابر حریق ورمی پالستر

واكنش در برابر حريق
مدت زمان كاركرد

مقاومت خمشی
مقاومت فشاری

حداقل چسبندگی 
سختی سطح

میزان مصرف به ازای هر سانتی متر ضخامت
طبقه بندی

A1 ) در آتش سوزی شركت نمی كند (

حدود 60 دقیقه
<0/7 MPa

<1/7 MPa

<0/06 MPa

<1/90 MPa

)ETAG018 -Part3 طبق ( Y گروه

ویژگی ها:

محصول ورمی پالستر کناف، اندود مقاوم در برابر حریق است که برای کاربری های داخل ساختمان استفاده می شود. 
این محصول از دسته ی محصوالت محافظ غیر عامل در برابر حریق است که وظیفه اصلی آن محافظت از عناصر سازه ای 
ساختمان در برابر حریق می باشد. عملکرد این محصول به گونه ای است که سازه در مواجهه با آتش تا زمان خاموشی 
کامل حریق و یا تخلیه ساختمان دچار تغییر شکل نگشته و کاربری خود را حفظ می کند. این محصول قابلیت اجرا با 
دستگاه گچ پاش PFT مدل G4 D4-3 را دارا می باشد لذا سرعت باال در اجرا از مزیت های این محصول به حساب می آید.

مــزایا:   

~ 6/5-7 Kg/m2
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 )BETOGIPS( روکش فوم و بتن بتوگیپس

بتوگیپس از انواع گچ های پلیمری کناف می باشد که با فرموالسیون کناف آلمان تهیه شده و دارای خواص فیزیکی خاص 
و قدرت چسبندگی بسیار باالیی می باشد. این محصول بر خالف گچ های سنتی به راحتی به عنوان روکش بر روی سطح 
بتنی، فوم پلی استایرن و سطوح صیقلی دیگر استفاده می گردد و مرحله رابیتس کاری را )به جز استفاده روی فوم پلی 

استایرن ( حذف می نماید.

میزان مصرف 
مقاومت خمشی
مقاومت فشاری
سختی سطحی

مدت زمان كاركرد

ویژگی ها:

چسبندگی بسیار باال
استحکام باال در برابر عوامل مکانیکی و شرایط محیطی

پوشش دهی مناسب
مقاومت در برابر تنش های سازه ای

ایجاد واسط قوی با روکش نهایی

مــزایا :   

برای ضخامت 1 میلی متر، حدود 1 كیلوگرم بر مترمربع
 INSO 12015/1 2  طبقN/mm2 بیشتر از
 INSO 12015/1 6  طبقN/mm2 بیشتر از

 INSO 12015/1 2.5  طبقN/mm2 بیشتر از
حدود 30 دقیقه
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 )FUGENFÜLLER( بتونه درزگیری

بتونه درزگیری کناف برای درزگیری صفحات روکش دار گچی به کار می رود. این پودر همراه با نوار درزگیر اجرا می شود و 
بدین ترتیب ساختاری مسلح و مستحکم تشکیل می گردد. بتونه درزگیری کناف به صورت الیه ای نازک با ضخامت 1 تا 2 

میلی متر اجرا می گردد.

میزان مصرف در سه مرحله
مدت زمان كاركرد

نحوه آماده سازی
حجم بارگیری روی پالت چوبی

800 gr

35 - 55 دقیقه
مخلوط با آب )9تا10 لیتر آب به ازای هر 10 كیلوگرم پودر(

60 پاكت 20 كیلوگرمی

ویژگی ها:

دارای pH خنثی و عدم ایجاد حساسیت های پوستی
چسبندگی بسیار مناسب به سطح

زمان کارکرد مناسب
استحکام و مقاومت مطلوب

مــزایا :   
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 )Painting Putty( بتونه نقاشی

مقاومت خمشی
مقاومت فشاری

نحوه آماده سازی
مدت زمان كاركرد

حجم بارگیری روی پالت چوبی

 INSO 12015/1 1 طبقN/mm2 بیشتر از
 INSO 12015/1 2.5  طبقN/mm2 بیشتر از

هر 5 كیلوگرم با 3 تا 3,5 لیتر آب مخلوط گردد
حدود 4 ساعت

240 پاكت 5 كیلوگرمی، 60 پاكت 20 كیلوگرمی

بدون نیاز به رنگ، روغن و تینر 
سازگار با پوست، بدون بو و حساسیت

پوشش دهی دو برابر نسبت به بتونه سنتی

قابلیت اجرا بر روی تمام سطوح
سازگاری با رنگ های روغنی، پالستیک و اکریلیک

ویژگی ها:

مــزایا:   

بتونه نقاشی کناف دارای مواد اولیه تولید گروه صنعتی کناف در آلمان است و جهت دستیابی به سطحی صاف و صیقلی 
به عنوان زیرسازی بسیار مناسب قبل از نقاشی و یا کاغذ دیواری مورد استفاده قرار می گیرد. از این محصول می توان برای 
جلوگیری از حالت سایه روشن و پوشش ترک های دیوار استفاده کرد. بتونه های کناف در بسته بندی های 5 و 20 کیلوگرمی 

عرضه می گردد و جهت آماده سازی فقط با آب مخلوط می شود لذا نیازی به افزودنی های دیگر نظیر روغن یا تینر ندارد.
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مشخصات 
ابعاد

وزن هر بلوک
وزن هر متر مربع
مقاومت حرارتی

ضريب صوتی
بار شکست

رنگ
مقاومت در برابر آتش

جذب آب
*A1  ) در آتش سوزی شرکت نمی کند (

)Gypsum Block( بلوک گچی ایران گچ

بلوک هــای گچــی جهــت اجــرای ســریع طراحــی شــده انــد و قابــل اســتفاده در فضاهــای بــا کاربــرد مختلــف از جملــه 
تجــاری و مســکونی می باشــند. ایــن بلوک هــا بــه دلیــل داشــتن فــاق و زبانــه بــه راحتــی قابــل نصــب می باشــند و پــس 
از اینکــه درزهــای اجــرا توســط مــالت مخصــوص درزگیــری ) بتوگیپــس( پــر و صــاف گردیــد، نیازی بــه گــچ کاری مجدد 

نــدارد و می تــوان مســتقیما روی آن عملیــات  رنگ آمیــزی را انجــام داد یــا ســطح را بــا کاغــذ دیــواری پوشــاند.

مــزایا:   

ویژگی ها:   

کاهش زمان اجرا
بستر آماده برای نقاشی

بدون نیاز به گچ و خاک
کاهش هزینه اجرا و مصالح

بدون نیاز به پوشش خاص جهت پرداخت سطح
سبک سازی نسبت به روش های سنتی

ایجاد فضای بیشتر در ساختمان  به دلیل ضخامت کم 
قابلیت اتصال به سقف، کف و دیوارهای باربر

بلوک گچی 7 سانتی متریبلوک گچی 8 سانتی متری MR )مقاوم در برابر رطوبت(

بلوک 7 سانتی متری

 50×66/6×7 cm

 21-23 kg

 63-69 kg

 0/218 m2.K/W

 38 dB

بیشتر از 4 كیلو نیوتن
سفید
 A1*

بلوک 8 سانتی متری

 50×66/6×8 cm

 24-26 kg

 72-78 kg

 0/218 m2.K/W

 38 dB

بیشتر از 5 كیلو نیوتن
سفید
 A1*

)MR( بلوک گچی مقاوم در برابر رطوبت

 50×66/6×8 cm

 24-26 kg

 72-78 kg

 0/218 m2.K/W

 38 dB

بیشتر از 6 كیلو نیوتن
آبی

 A1*

كمتر از 5 درصد
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گچ سفیدکاری کناف یکی از مرغوبترین گچ های ساختمانی بوده که دارای عملکرد عالی در عملیات سفید کاری، نازک کاری، 
ابزار زنی و رابیتس کاری می باشد و در بسته بندی 30 کیلوگرمی عرضه می گردد. این نوع گچ، میکرونیزه و دوسرنده می باشد 

و بدون نیاز به الک جهت سفیدکاری و ابزارزنی استفاده می گردد. 

)Fine Plaster( گچ سفیدکاری کناف

گچ سارالیت به علت رنگ سفید خالص، استحکام، مقاومت و کارپذیری بیشتر نسبت به محصوالت مشابه، مناسب جهت 
استفاده به عنوان گچ سفیدکاری، گچ زیر کار و همچنین گچ ابزار زنی و رابیتس کاری می باشد. این محصول در بسته بندی 

30 کیلوگرمی عرضه می گردد. برای استفاده به عنوان سفید کاری، توصیه می گردد با الک 500 میکرون سرند شود. 

)SARALIT( گچ سارالیت

ویژگی ها:
6-12 دقیقه 

حداكثر 30 دقیقه 
حدود 0/7 كیلوگرم بر متر مربع 
حدود 17 كیلوگرم بر متر مربع 

 INSO 12015/1 2  طبقN/mm2 بیشتر از
INSO 12015/1 6  طبقN/mm2 بیشتر از

حداكثر 1250 میکرون 

گیرش اولیه آزمايشگاهی
گیرش ثانويه آزمايشگاهی

مقدار استفاده در ضخامت 1میلی متر )سرند شده(
مقدار استفاده برای ضخامت 10 میلی متر  )زبره كاری(

مقاومت خمشی
مقاومت فشاری

دانه بندی

ویژگی ها:
گیرش اولیه آزمايشگاهی 

گیرش ثانويه آزمايشگاهی 
مقاومت خمشی
مقاومت فشاری

دانه بندی         

6-12 دقیقه
حداكثر 30 دقیقه

 INSO 12015/1 2  طبقN/mm2 بیشتر از
 INSO 12015/1 6  طبقN/mm2 بیشتر از

حداكثر 500 میکرون

رنگ سفید
کارکرد آسان

استحکام باال در برابر عوامل مکانیکی
زمان گیرش مناسب

عدم نیاز به کشته کشی )کیفیت باالتر در سطح نهایی(
کارپذیری بسیار عالی

مــزایا:   

مــزایا:   

رنگ سفید 
استحکام باال در برابر عوامل مکانیکی

عدم نیاز به کشته کشی )افزایش کیفیت سطح به دست آمده(
زمان گیرش مناسب

سهولت در استفاده و کارکرد آسان    
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دمای مناسب محیط
ضخامت قابل اجرا 

ماندگاری
میزان پوشش هر كیسه

1 پالت

5-25 درجه سانتی گراد
2-5 میلی متر

12 ماه در شرايط استاندارد
برای شانه 6 میلی متری حدود 9 مترمربع

48 پاكت 25 كیلوگرمی

ویژگی ها:

)K1 FLEX و K1 PLUS( چسب کاشی

مــزایا:   
کاربرد بسیار آسان

چسبندگی مناسب به انواع مصالح ساختمانی
کاهش بار مرده ساختمان

افزایش فضای مفید ساختمان

چسب کاشی و سرامیک پودری کناف با مواد اولیه ساخت کشور آلمان و بر پایه سیمان تولید و در بسته بندی پاکتی 
25 کیلوگرمی عرضه می  شود. جهت آماده سازی این چسب ها تنها کافیست آنرا به نسبت معین با آب مخلوط کنید تا مالت 
مناسب با کارایی بسیار باال به دست آید. K1 FLEX جهت نصب انواع کاشی و سرامیک، موزاییک و سنگ های طبیعی با ابعاد 
مختلف بر روی سطوح داخلی و خارجی ساختمان حتی در محل های با درجه رطوبت باال یا شرایط غوطه وری مانند سونا و 

استخر می باشد و K1 PLUS جهت چسباندن کاشی و سرامیک با ابعاد کوچک و متوسط بکار گرفته می شود.
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چسب كاشی
 )K1 PLUS(

چسب كاشی
)K1 FLEX(

گچ سفیدكاری سارالیت 
)SARALIT(

گچ سفیدكاری كناف
)Fine Plaster(

دكوپالست
)DECOPLAST(

پودر بتونه نقاشی 
)Painting Putty(

بتونه درزگیری 
)FUGENFÜLLER(

بتوگیپس
)BETOGIPS(

ورمی پالستر  
)VERMIPLASTER(

جت گیپس پايه
)JETGIPS BASE(

گچ پاششی جت گیپس 
)JETGIPS(

گچ پلیمری ايزوگیپس 
)IZOGIPS(

چسب کاشی سیمانی
C1TE بسترنازک

چسب کاشی سیمانی
C2TE گچ زیرکار و سفید کاری بسترنازک گچ سوپر سفیدکاری گچ دکوراتیو و ابزارزنی اندود گچی الیه نازک؛ اندود 

پرداخت
اندود گچی درزبندی برای 
صفحات روکش دار گچی

اندود گچی با سختی سطحی 
باال ویژه سطوح بتنی

اندود گچی پاششی مقاوم در 
برابر آتش

اندود گچی پاششی سبک 
دو الیه

اندود گچی پاششی سبک 
تک الیه

اندود گچی دستی سبک 
تک الیه دسته بندی محصول

دستی دستی دستی دستی دستی دستی دستی دستی ماشینی ماشینی ماشینی دستی نوع اجرا

فضای داخلی و خارجی فضای داخلی و خارجی فضای داخلی فضای داخلی فضای داخلی فضای داخلی فضای داخلی فضای داخلی فضای داخلی فضای داخلی فضای داخلی فضای داخلی محل اجرا

ماله صاف و ماله دندانه دار 
جهت شانه کشی

ماله صاف و ماله دندانه دار 
جهت شانه کشی ماله ماله شابلون های ابزار زنی ماله کاردک، لیسه،

ماله ماله ماله شمشه تراز
شمشه ذوزنقه

 شمشه تراز، شمشه ذوزنقه، 
اسفنج و ماله جهت پرداخت

 شمشه تراز، شمشه ذوزنقه، 
اسفنج و ماله جهت پرداخت ابزار اجرا

180 180 6 8 10	8 240 55	35 30 60 60	50  100	80 60 كارپذيری)دقیقه(

5	2 5	2 در هر الیه
1 میلی متر

رجوع شود به کاتالوگ 
دستورالعمل برش، نصب، 

درزگیری کناف
حداقل 2

رجوع شود به کاتالوگ اندود 
گچی پاششی محافظ در 

برابر حریق
حداقل 10 حداقل 10 میلی متر حداقل 10 میلی متر ضخامت اجرا )میلی متر(

Paper Bag 25 kg Paper Bag 25 kg 30 kg pp 30kg pp 30kg pp
Paper bag 5Kg

20 kg AD*
20 kg AD* 30kg AD* Paper Bag 20 kg 30kg AD* 30kg AD* 30kg AD* بسته بندی

1/7 kg : 4   mm شانه
2/5 kg : 6   mm شانه
3/2 kg : 8   mm شانه

1/5 kg : 4   mm شانه
2/3 kg : 6   mm شانه

               3kg :8mm شانه     

17kg/10mm :زیرکار
0/7 kg /1 mm :سفیدکاری 0/8 kg /1 mm 0/7 kg /1 mm 1kg/1mm

0/8 kg
برای سه مرحله 1kg/1mm 6/5 kg /10 mm 12kg/10mm 10kg/10mm 9/5 kg /10 mm

میزان مصرف در هر مترمربع
به ازای ضخامت اجرا )كیلوگرم(

20 30 - - - - - - - - - - زمان باز )دقیقه(

15 20 - - - - - - - - - - زمان تنظیم )دقیقه(

قابلیت اجرا قابلیت اجرا انواع سطـح زيرين

-    - - -  -    بلوک هوادهی شده

    - - -  -    آجرهای معمولی

- - - - - - -  - - - - فوم پلی استايرن

      -  -    سطوح گچی

  - - - - -  -    بردهای سیمانی

  - - - - -  -    سطوح سیمانی

    - - -  -    سطوح ماسه سیمانی

  - - - - - - - - - - سطوح غیر جاذب

  - - -   - - - - - صفحات روكش دار گچی

- - - - - - - -  - - - عناصر سازه ای )سطوح فوالدی- فلزی(

جدول معرفی محصوالت کناف گچ
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چسب كاشی
 )K1 PLUS(

چسب كاشی
)K1 FLEX(

گچ سفیدكاری سارالیت 
)SARALIT(

گچ سفیدكاری كناف
)Fine Plaster(

دكوپالست
)DECOPLAST(

پودر بتونه نقاشی 
)Painting Putty(

بتونه درزگیری 
)FUGENFÜLLER(

بتوگیپس
)BETOGIPS(

ورمی پالستر  
)VERMIPLASTER(

جت گیپس پايه
)JETGIPS BASE(

گچ پاششی جت گیپس 
)JETGIPS(

گچ پلیمری ايزوگیپس 
)IZOGIPS(

چسب کاشی سیمانی
C1TE بسترنازک

چسب کاشی سیمانی
C2TE گچ زیرکار و سفید کاری بسترنازک گچ سوپر سفیدکاری گچ دکوراتیو و ابزارزنی اندود گچی الیه نازک؛ اندود 

پرداخت
اندود گچی درزبندی برای 
صفحات روکش دار گچی

اندود گچی با سختی سطحی 
باال ویژه سطوح بتنی

اندود گچی پاششی مقاوم در 
برابر آتش

اندود گچی پاششی سبک 
دو الیه

اندود گچی پاششی سبک 
تک الیه

اندود گچی دستی سبک 
تک الیه دسته بندی محصول

دستی دستی دستی دستی دستی دستی دستی دستی ماشینی ماشینی ماشینی دستی نوع اجرا

فضای داخلی و خارجی فضای داخلی و خارجی فضای داخلی فضای داخلی فضای داخلی فضای داخلی فضای داخلی فضای داخلی فضای داخلی فضای داخلی فضای داخلی فضای داخلی محل اجرا

ماله صاف و ماله دندانه دار 
جهت شانه کشی

ماله صاف و ماله دندانه دار 
جهت شانه کشی ماله ماله شابلون های ابزار زنی ماله کاردک، لیسه،

ماله ماله ماله شمشه تراز
شمشه ذوزنقه

 شمشه تراز، شمشه ذوزنقه، 
اسفنج و ماله جهت پرداخت

 شمشه تراز، شمشه ذوزنقه، 
اسفنج و ماله جهت پرداخت ابزار اجرا

180 180 6 8 10	8 240 55	35 30 60 60	50  100	80 60 كارپذيری)دقیقه(

5	2 5	2 در هر الیه
1 میلی متر

رجوع شود به کاتالوگ 
دستورالعمل برش، نصب، 

درزگیری کناف
حداقل 2

رجوع شود به کاتالوگ اندود 
گچی پاششی محافظ در 

برابر حریق
حداقل 10 حداقل 10 میلی متر حداقل 10 میلی متر ضخامت اجرا )میلی متر(

Paper Bag 25 kg Paper Bag 25 kg 30 kg pp 30kg pp 30kg pp
Paper bag 5Kg

20 kg AD*
20 kg AD* 30kg AD* Paper Bag 20 kg 30kg AD* 30kg AD* 30kg AD* بسته بندی

1/7 kg : 4   mm شانه
2/5 kg : 6   mm شانه
3/2 kg : 8   mm شانه

1/5 kg : 4   mm شانه
2/3 kg : 6   mm شانه

               3kg :8mm شانه     

17kg/10mm :زیرکار
0/7 kg /1 mm :سفیدکاری 0/8 kg /1 mm 0/7 kg /1 mm 1kg/1mm

0/8 kg
برای سه مرحله 1kg/1mm 6/5 kg /10 mm 12kg/10mm 10kg/10mm 9/5 kg /10 mm

میزان مصرف در هر مترمربع
به ازای ضخامت اجرا )كیلوگرم(

20 30 - - - - - - - - - - زمان باز )دقیقه(

15 20 - - - - - - - - - - زمان تنظیم )دقیقه(

قابلیت اجرا قابلیت اجرا انواع سطـح زيرين

-    - - -  -    بلوک هوادهی شده

    - - -  -    آجرهای معمولی

- - - - - - -  - - - - فوم پلی استايرن

      -  -    سطوح گچی

  - - - - -  -    بردهای سیمانی

  - - - - -  -    سطوح سیمانی

    - - -  -    سطوح ماسه سیمانی

  - - - - - - - - - - سطوح غیر جاذب

  - - -   - - - - - صفحات روكش دار گچی

- - - - - - - -  - - - عناصر سازه ای )سطوح فوالدی- فلزی(
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محصول جت گیپس:
باغ ایرانی )تهران( ●
مجتمع مسکونی چیتگر بتاجا )تهران( ●
اطلس مال نیاوران )تهران( ●
رزمال )تهران( ●
مصالی بزرگ )تهران( ●
بیمارستان خاتم االنبیا )تهران( ●
اجالس )تهران( ●
پرینس الیف الهیه )تهران( ●
کمیته امداد )تهران( ●
مهمانسراي هالل احمر )تهران( ●
مروارید 	 شرکت ایران سازه )تهران( ●
ساختمان اداري شرکت سورینت کیش )تهران( ●
پارک علم و فن آوري )پردیس 	 تهران( ●
برج های مسکونی کرانه 1 و2 )کیش( ●
هتل آسمان )کیش( ●
هتل آرامیس2 )کیش( ●
هتل حیات کوروش )کیش( ●
هتل پانوراما )کیش( ●
مجتمع مسکونی شاراکس )کیش( ●
مجتمع مسکونی آفتاب ) قشم( ●

مجتمع تجاری اداری آرمیتاژ )مشهد( ●
کوه سر مال )مشهد( ●
الگانت )مشهد( ●
هتل برج مسکونی باران 3 )مشهد( ●
هتل جهان )مشهد( ●
تعاوني مسکن فرهنگیان )اصفهان( ●
سیتی سنتر )اصفهان( ●
هتل آسمان )شیراز( ●
4000 متري بین الحرمین )شیراز( ●
دادگستری )همدان( ●
5700 واحدي مسکن مهر )کاشان( ●
8000 واحدي مسکن مهر )سقز(                                                                   ●
21000 واحدي مسکن مهر )الله مالرد(                                                            ●
6000 واحدي مسکن مهر )سنندج(                                                                  ●
1000 واحدي مسکن مهر سرخ رود )بابل(                                                          ●
1200 واحدي مسکن مهر )بندرعباس(                  ●
شهرک پیامبر اعظم )بندر عباس(           ●
تجاری	مسکونی آواز قو )سلمانشهر(                                                           ●
هتل آراز )نوشهر(                                            ●
200 واحدي مسکن مهر )فومن(                                                                      ●
2500 واحدي تعاوني مسکن رجایي )کرج(                                      ●

500 واحدي قصر دریا )محمود آباد(                                                                 ●
2400 واحدي مسکن مهر )رشت(                                                                    ●
بیمارستان چشم پزشکي نور )تهران( ●

محصول چسب کاشی:
بیمارستان نیکان )تهران( ●
بیمارستان پیامبران )تهران( ●
بیمارستان عرفان )تهران( ●
بورس اوراق بهادار سعادت آباد )تهران( ●
بیمارستان ایالم )ایالم( ●
بیمارستان شهید فکوری )جویبار( ●
بیمارستان شهید مطهری )جهرم( ●
بیمارستان 320 تختخواتبی امام علی)ع( )زاهدان( ●
بیمارستان فرهنگیان )تهران( ●
شهرک سبز )کیش( ●
هتل یاقوت 	 دیدنی های سابق ) کیش( ●
بیمارستان امام رضا )مشهد( ●
بیمارستان میالد )ارومیه( ●
تاالر هفت آسمان )اراک( ●
بیمارستان سینا )اراک( ●
مجتمع مسکونی کارکنان نظام مهندسی )اراک( ●

معرفی برخی پروژه های شاخص
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 بیمارستان شهید دکتر جلیل )یاسوج( ●
400 واحدي مسکن مهر )دلیجان( ●
320 واحدي میثاق )اراک(                                                            ●
 بیمارستان تخصصي الزهرا )زاهدان(                             ●
861 واحدي تعاوني مسکن جهاد کشاورزي )اراک(                                                             ●
500 واحدي تعاوني مسکن بسیجیان )اراک( ●
مسکوني غزال 4 )شیراز( ●
بیمارستان سینا )اراک( ●
باران )مشهد( ●
بیمارستان آستارا )گیالن( ●
هتل قدس )مشهد( ●
5000 واحدي تعاوني مسکن )کرمانشاه( ●
540 واحدي فجر 4 )مشهد( ●
گمرک )اراک( ●

محصول ایزوگیپس:
اطلس مال ) مشهد( ●
مجتمع مسکونی فرهنگیان )ماکو( ●
مجتمع مسکونی رضویه ) پردیس ( ●
20000واحدي مسکن مهر  ) پرند 	  کوزو پارس (                                                                   ●
8000 واحدي مسکن مهر )سقز (                                                                   ●

 5000 واحدي مسکن مهر ) پرند (  ●
 استخر دشت بهشت رجایي شهر )کرج (                                                                 ●
 هتل سلسبیل )مشهد( ●
برج باران 3 )مشهد( ●

محصول ورمی پالستر:
مجتمع اداری	تجاری نیاوران )تهران( ●
امام محمدباقر )تهران( ●
ساختمان اداری شاتل )تهران( ●
هتل انتخاب )مشهد( ●
ساختمان مسکونی شقایق )تهران( ●

محصول بتوگیپس:
مسکن مهر )یزد(                                                                  ●
مسکن مهر )اصفهان(  ●
ساختمان مرکزی دادگستري )یزد(                                                        ●
2131 واحدي تربت )یاس 1 و 2(                                                                ●
1080 واحدي بنیاد مسکن )مشهد( ●
10000 واحدي احمدي روشن )یزد( ●
برج های باران 2 و باران 3 )مشهد( ●
کوه سرمال )مشهد( ●

هتل سي نور )مشهد( ●
برج کسری )مشهد( ●

محصول سارالیت:
مسکن مهر )یزد( ●
آرمیتاژ گلشن )مشهد( ●
کوه سرمال )مشهد(     ●
اطلس مگامال )مشهد(     ●
برج کسري )مشهد( ●

محصول بلوک گچی 7 و 8 سانتی متری
مسکن مهر )کاشان( ●
مسکن مهر )یزد( ●
مسکن مهر )پردیس( ●
مسکن مهر )خرم آباد( ●
مسکن مهر )قزوین( ●
امام رضا )تهران( ●
5000 واحدي تعاوني مسکن )کرمانشاه(     ●
هتل طاووس )انزلي( ●
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ــتورالعمل هاي  ــن داراي دس ــاي نوی ــن آوري ه ف
ــد در  ــه بای ــت ک ــه فردیس ــر ب ــژه و منحص وی
ــورد  ــرداري م ــرا و بهره ب ــف اج ــل مختل مراح

ــرد. ــرار گی ــه ق توج

شــرکت کنــاف اهمیت رعایــت دســتورالعمل هاي 
ویــژه کاربــرد محصــوالت را از ابتــدا مــورد توجــه 
قــرار داده و خدمــات فنــي و مهندســي خــود را 

ــد: ــه مي ده ــاي زیرارائ در زمینه ه
مشــاوره درانتخــاب محصــول، اجــرای نمونــه  ●

رایــگان و محاســبه قیمــت تمــام شــده روش 
انتخابــی جهــت انتخــاب بهتریــن روش اجــرا 

ــاختماني  ــاي س درپروژه ه
برگزاري دوره هاي آموزشي  ●
بازرسي فني پروژه ها ●
پاسخگویي به استعالم هاي فني ●

برگزاري دوره هاي آموزشي
ــه تاســیس  ــا کیفیــت محصــوالت، شــرکت کنــاف اقــدام ب ــراوان آمــوزش در تحقــق اجــراي ب ــه اهمیــت ف باتوجــه ب
مراکــز آموزشــي مجهــز و نیــز اســتقرار کارشــناس ویــژه بازرســي وآمــوزش درشــهرهاي مختلــف کشــور نمــوده اســت، 
تــا اطالعــات فنــي و روش هــاي صحیــح اجــراي محصــوالت در قالــب دوره هــاي آموزشــي کوتــاه مــدت بــه گروه هــاي 

اجرایــي و دســتگاه نظارتــي ارایــه گــردد.
از جملــه دوره هــای آموزشــی آکادمــی کنــاف؛ دوره تخصصــی آمــوزش اجــرای گــچ پلیمــری ماشــینی جت گیپــس و 
گــچ ســبک دســتی ایزوگیپــس، تعمیــرات دســتگاه PFT و نیــز دوره عمومــی آشــنایی بــا محصــوالت پــودری کنــاف در 

قالــب دوره هــای ویــژه کارفرمایــان و مهندســین و دوره ویــژه پیمانــکاران و اجــرا کننــدگان می باشــد.  

کادرآموزشــي شــرکت کناف آمادگي ارائه دوره هاي آموزشــي را درمحل پروژه های سراسر کشور را نیز دارد.
ــي  ــوري و عمل ــاي تئ ــال و منظــم دربخش ه ــه حضــور فع ــي ک ــراي شــرکت کنندگان ــر دوره آموزشــي، ب ــان ه درپای

ــردد. ــر صــادر مي گ ــه معتب ــده باشــند گواهینام ــت گذران ــا موفقی ــه را ب ــون مربوط داشــته و آزم

بازرسي فني پروژه ها
بــراي اطمینــان ازصحــت و کیفیــت اجــراي محصــوالت، بازرســي فنــي پروژه هــا بــه صــورت ادواري و در مراحــل مختلــف 

عملیــات اجرایــي توســط کادر فنــي شــرکت کنــاف صــورت مي پذیــرد.

پاسخگويي به استعالمات فني
ــه  ــاف آمادگــي ارائ ــک از مراحــل اجــراي محصــوالت شــرکت کن ــر ی ــي در ه ــام فن ــه ابه درصــورت وجــود هــر گون

ــروژه دارد. ــا پ ــل ب ــوب تعام ــا را درچهارچ ــي و راه حل ه ــات فن ــا و جزئی توصیه ه

خدمات فنی و مهندسی



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 گچ 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 
طریق  از  نیز  و  داشته  قرار  شرکت  این  سایت  وب  در  همواره 
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 
گچ اخذ شده باشد. تمامي محصوالت شرکت کناف گچ 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.

اطالعات تماس
 تلفن مهندسی فروش: 88207929
فکس مهندسی فروش: 88208718

info@knauf.ir

www.knaufgatch.com       

دفتر مرکزی:
 تهـران، خیابان نلسون ماندال )آفریقا(، باالتر از پل میرداماد،

بن بست قبادیان شرقی، پالک 19 کد پستي 1917634611

کارخانه کناف گچ:
تهران، کیلومتر 60 جاده خراسان

کارخانه ایران گچ:
تهران، کیلومتر 23 جاده خراسان

کارخانه کناف ایران:
تهران، کیلومتر 23 جاده خراسان
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