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ساختار دیوار خشک خارجی )پیرامونی( کناف با صفحات مسلح سیمانی آکواپنل خارجی
Knauf Exterior Drywall System with AQUAPANEL® Technology Inside

مقدمه

پرتلند،  از سیمان  صفحات مسلح سیمانی آکواپنل )®AQUAPANEL(  ترکیبی فشرده 
پرلیت منبسط شده و سنگدانه های سبک می باشند که پشت و روی آن ها با شبکه توری الیاف 
 Knauf AQUAPANEL شیشه مخصوص مسلح شده است. اين محصول توسط شرکت
آلمان در اروپا تولید شده و به صورت انحصاری در ايران به وسیله شرکت کناف ايران و 
شبکه گسترده عاملین فروش کناف به بازار عرضه می شود.  به علت عدم استفاده از هرگونه 
الیاف سلولزی و افزودنی های غیر آلی در فرايند تولید، اين صفحات کامًا در برابر آبريزش، 
رطوبت و شرايط متنوع جوی و اقلیمی مقاوم بوده، امکان رشد میکروارگانیزم هايی مانند 
قارچ يا کپک در آن ها وجود نداشته و مشکاتی نظیر تورم، گسیختگی، افزايش ابعاد و ... 
در آن ها رخ نمی دهد. نظر به مسلح بودن اين پنل ها به شبکه توری، امکان خم کردن اين 
صفحات در حالت خشک تا شعاع 3 متر نیز وجود دارد که قابلیتی کاربردی جهت خلق 

طرح های دکوراتیو در نمای ساختمان ها می باشد.
خارجی  آکواپنل  سیمانی  مسلح  صفحات  از  استفاده  با  کناف  خارجی  ديوار  ساختار 
جهت  بهینه  و  مناسب  راهکاری   )AQUAPANEL® Cement Board Outdoor(
اجرای ديوارهای پیرامونی ساختمان ها به جای ساختارهای سنتی است. اين ساختار با وزن 
بسیار سبک، قابلیت اجرای سريع با ضخامت بسیار کم ساختار و مشخصات عملکردی فراتر 
از الزامات مقررات ملی ساختمانی کشور در زمینه عايق بندی حرارتی، صوتی و مقاومت در 
برابر حريق، ضمن کاهش بارهای مرده ساختمان و تسريع عملیات اجرايی، کمک شايانی به 
کاهش هزينه های گزاف سازه ای و آسايش ساکنین در حین بهره برداری از ساختمان نموده 
و دوام طوانی مدت آن در برابر عوامل مخرب جوی مطابق با مدارک فنی اتحاديه اروپا 
مورد تايید قرار گرفته است. از اين ساختار در بسیاری از پروژه های داخل و خارج کشور 

استفاده می شود.



معرفی و مرور اجزای ساختار
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موارد استفاده
� ساخت انواع ديوارهای پیرامونی و نماهای خارجی

� بازسازی نمای ساختمان های قديمی
� پوشش نمای داخلی تونل ها و ايستگاه های قطار زيرزمینی

� سقف های کاذب واقع در فضاهای خارج ساختمان

مزایا
� سرعت و سادگی در نصب

� سبک و ايمن در برابر زلزله
� 100% مقاوم در برابر آب و رطوبت

� مقاوم در برابر چرخه های ذوب و يخبندان و ديگر عوامل جوی 
)A1( غیر قابل اشتعال �

� فاقد الیاف سلولزی، مقاوم در برابر رشد قارچ، کپک و میکرو ارگانیزم های مخرب
� عدم گسیختگی، تورم و تغییرات ابعادی ناشی از شرايط مختلف جوی

� ايجاد فضای مفید بیشتر با ضخامت کم ساختار ديوارها
� خلق طرح های متنوع با قابلیت خم  پذيری منحصر به فرد

صفحات مسلح سیمانی آکواپنل خارجی

مشخصات فیزیکی آکواپنل خارجی بر اساس تاییدیه فنی اتحادیه اروپا
  1200 mm 3حداقل شعاع خم برای صفحات به عرض )m(

       300 mm 1حداقل شعاع خم برش های به عرض )m(
    EN 12467 1150چگالی در حالت خشک بر اساس استاندارد )kg/m 3(  ًحدودا

EN 12467  9.6مقاومت خمشــی بر اساس استاندارد )MPa(
   EN 319  0.65مقاومت کششی عمود بر صفحه بر اساس استاندارد )N/ mm2(

EN 12467 607مقاومت برشی بر اساس استاندارد )N( 
PH 12میزان

حدوداً )N/ mm2( 7000-4000   مدول ااستیسیته
  ISO 10456   0.35ضريب هدايت حرارتی )w/m.k(

)k 6- 10( 7 انبساط حرارتی    
 ISO 12572   66ضريب نفوذ پذيری )µ( 

EN 318            65% - 85%  در رطوبت mm/m 0.23تغییر ابعاد طولی بر حسب

EN 318          65% - 85% در رطوبت mm/m 0.2تغییر ابعاد ضخامت بر حسب

EN 13501    نسوزطبقه بندی حريق مصالح ساختمانی / A1

با استفاده از فناوری Easy Edge، لبه اين صفحات به وسیـله شبـکه توری 
فايبرگاس مسلح می گردد که نتیجـه آن درزگیری بسیار خوب با نوار و بتونه 

درزگیـر و اجـرای يـک سـاختـار مستحکم با سـطحی هـمـوار می باشد.
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ایه آب بند مخصوص آکواپنل
اين ايه از الیاف پلی اتیلن ساخته شـده، 
که از يک طرف مـانع ورود آب و رطوبت 
از فضـای بیرون به داخل ساختمان شده 
و از طرف ديگـر رطـوبت حاصل از میعان 
هدايت  بیرون  به  ساختار  داخل  از  را 
به  ايه  اين  قرارگیری  محل  می نمايد. 
طور معمول بین سازه استاد و صفحـات 

مسلح سیمانـی آکواپنل بوده و عـامت 
تجـاری چـاپ شـده روی آن همواره بايد 

به سمت خارج ساختمان باشد.

بسته بندی در یک پالت:
)75 m2 1 رول )معادل

50 m :طول
1/5 m :عرض

1/1 m2 :مقدار مصرف

(AQUAPANEL Outdoor( صفحات مسلح سیمانی آکواپنل خارجی
صفحات مسلح سیمانی آکواپنل ترکیبی 
فشرده از سیمان پرتلند، پرلیت منبسط 
بـوده  افزودنی های خـاص ديگـر  و  شده 
که پشـت، رو و لبه های طولی پنل ها به 
وسیله شبکه فايبرگاس مسلح شده است.

بسته بندی در یک پالت:
)100/8 m2 35 برگ )معادل

12/5 mm :ضخامت
1200 mm :عرض
2400 mm :طول
16  kg/m2 :وزن

پیچ مخصوص Maxi آکواپنل
نـوع  دو  در   Maxi مخصـوص  پیـچ 
جـهت   )SB( سـرمته دار  و   )SN( سـاده 
اتصـال  صفحـات مســلح سیمانــی به 
انواع سـازه زيـرسـازی استفـاده می شود. 
ايه  اتصال يک  برای   25 mm پیچ های 
نصب  بـرای   39 mm پیـچ های  و  پنـل 
ايه دوم پنـل بـه زيرسازی کاربـرد دارنـد. 
نـوع سـرمته دار اين پیـچ ها بـرای اتصـال 

ضخـامت  با  سـازه هايـی  بـه  صفحات 
mm 0/8 تا mm 2 مناسب است. 

بسته بندی )در یک جعبه(:
SN39: 500 عدد

SN25: 1000 عدد

SB25 و SB39: 250 عدد

برای  عدد   15 تقريباً  مصرف:  مقدار 
هر مترمربع ديوار؛ با فرض فاصله استاد 

600mm
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)Joint Filler - Grey( )بتونه درزگیر مخصوص آکواپنل خارجی )خاکستری
فاصله  کردن  پر  جهت  بتونه  اين  از 
و  خارجی  آکواپنل  بین صفحات  درز 
درزگیری همراه با نوار درزگیر )عرض 
توری  شبکه  از  برشی  يا   )10  cm

)عرض cm 20(  استفاده می شـود.  

 نسبت اختاط: هر کیسه با 6/5 لیتر 
آب 

 0/7 kg/m2 :مقدار مصرف

شبکه توری
ايــن شــبکه از جنــس الیــاف شیشــه 
مقــاوم در برابــر شــرايط قلیايــی بــوده 
و بــر روی تمــام ســطح آکواپنــل 
ــیمانی  ــدود س ــل ان ــی، در داخ خارج
مخصــوص قــرار می گیــرد و آن را 

مســلح می نمايــد.

100 cm :عرض
50 m :طول

50 m2 هر رول معادل

 1/1 m2 ًمقدار مصرف: تقريبا

)Exterior Basecoat( اندود سیمانی مخصوص آکواپنل خارجی
سطح  پوشش  جهت  محصول  اين  از 
درزگیری(  از  )پس  خارجی  آکواپنل 
اين  بهینه  ضخامت  می شود.  استفاده 
خارجی  آکواپنل  سطح  روی  اندود 

mm 7 می باشد.   

)موجود در دو رنگ خاکستری و سفید(

نســبت اختــاط: هــر کیســه بــا 7 
الــی 8 لیتــر آب

7-8 Kg/m2  ًمقدار مصرف: تقريبا

تولید:   تاریخ  از  بازه زمانی مصرف 
* 12 ماه

25 kg بسته بندی: کیسه

نوار درزگیر آکواپنل خارجی
از ايـن نـوار بـه همـراه بتونـه درزگیـر 
مخصـوص آکواپنـل خارجــی، جهـت 
صفحـات  بیـن  درز  کــردن  مسـلح 
داخـل  نـوار  ايـن  می شـود.  اسـتفاده 
ايـه بتونه درزگیر مخصـوص آکواپنل 
خارجـی و روی محـل درزهای افقی و 

عمـودی قـرار می گیـرد.

نهايــی  پوشــش  صورتی کــه  در   ●
نمــای  ســاختمان، رنگ آمیــزی در 
ــه جــای   ــه شــده باشــد، ب نظــر گرفت
 10 cm اســتفاده  از نــوار درزگیــر
می بايســت از بــرش شــبکه تــوری 
ــود. ــتفاده  ش ــرض cm 20 اس ــه  ع ب

50 m بسته بندی: هر رول معادل
10 cm :عرض

50 m :طول
مقدار مصرف: m 2/1 در هر مترمربع

تولید:  تاریخ  از  بازه زمانی مصرف 
* 12 ماه 

20 kg بسته بندی: کیسه

* در شرايط انبارش استاندارد و توصیه شده توسط تولید کننده
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ضخامت سازه ها و فواصل آن ها بر اساس بار باد منطقه، ارتفاع کف تمام شده تا سقف سازه ای و در صورت لزوم ضوابط مرتبط لرزه ای تعیین می شود.
برای اجرای متعارف از سازه های استاندارد با ضخامت بین mm 0/6 تا mm 1 استفاده می شود.

در صورت نیاز و بنا به الزامات خاص مورد نیاز در پروژه می بايست از سازه هايی با ضخامت بیش از mm 1 استفاده شود.

سازه های فلزی

ارتفاع بالتصویرنوع سازه
mm

عرض جان
mm

ضخامت ورق
mm

طول شاخه
mm

CW  استاد
47

47

47

47

75

100

125

150

0/6

0/6

0/8

0/8

3000

3000

3000

3000

UW  رانر
40

40

40

40

75

100

125

150

0/6

0/6

0/8

0/8

4000

4000

4000

4000

UA  استاد
40

40

40

40

75

100

125

150

2

2

2

2

3000

3000

3000

3000

L  25250/63600نبشی

151000/62600امگا  

نبشی )براکت( مخصوص
UA و CW ----
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اجرای زیرسازی گالوانیزه 
ــقف،  ــف و سـ ــر کــ ــرای رانـ ــل از اجـ قبـ
جهـــت جلـوگیــــری از ايجــــاد پـــل صوتـــی، 
نصب نوار عــــايق پشـــت چســــب دار کنــــاف 
ـــروری  ـــا UW ضـ ـــر U ي ـــروفیل ران روی پـ
اســـت. اتصـــال رانـــر بـــه کـــف و ســـقف 
بـــا عوامـــل اســـتاندارد مناســـب )بســـته 
بـــه نـــوع کـــف و ســـقف ســـازه ای مثـــال 
پیـــچ و رول پـــاگ( و در صـــورت وجـــود 

کـــد حريـــق، توســـط میـــخ مهـــاری فـــوادی مخصـــوص صـــورت می گیـــرد. 
ـــورت  ـــقف cm 60 و در ص ـــف و س ـــه ک ـــر ب ـــال ران ـــل اتص ـــاز عوام ـــه مج فاصل

ـــر  ـــق، cm 30 از يکديگ ـــد حري ـــود ک وجـ
می باشــــد. پروفیل هـــای قائـــم )اســـتادها( 
بـــه طـــول مـــورد نظـــر بــــرش خـــورده 
ــا رانـــر )بـــه  ــاد شـــده بـ و در قـــاب ايجـ
 60 cm فواصـــل مشـــخص کـــه حداکثـــر
ـــراز و  ـــس از ت ـــه و پ ـــرار گرفت ـــد(، قـ می باش
ـــی  ـــای افق ـــه پروفیل ه ـــودن، ب ـــاقول نمـ شـ
)رانرهـــا( پانـــچ می گردنـــد تـــا زير ســـازی 

تکمیـــل شـــود.

ــزای  ــر اجـ ــه ديگ ــاد ب ــر و استـ ــای ران ــه پروفیل ه ــی ک ــه 1: در محل هاي نکت
ســـاختمان ماننــد ديوارهــا، ســقف و ســتون ها اتصــال دارنــد حتمــاً بايــد از نــوار 

عـــايق کنـــاف در محـــل  اتصــال ايـــن دو جــزء اســتفاده نمود. 

600 mm

اجرای ایه آب بند 
جهــت جلوگیــری از نفــوذ آب ناشــی 
ــاختار و  ــل س ــه داخ ــاران ب ــج ب از ک
همچنیــن هـــدايت و زهکش نمـــودن 
ــل  ــوا از داخ ــود در ه ــار آب موج بخ
بــه خـــارج ســاختمان و بــه عنــوان راه 
ــان  ــده میع ــرای پدي ــب ب ــی مناس حل
)تعريــق(، از ايــه آب بنــد مخصــوص، 
قبــل از نصــب صفحــات ســیمانی 

ــه  ــود. اي ــتفاده می ش ــده، اس ــرا ش ــازی اج ــی روی زيرسـ ــل خارج آکواپن
ــر آب  ــت، در براب ــده اس ــاپ ش ــو روی آن چ ــه لوگ ــی ک ــد از وجه آب بن

ــمت  ــوده و از س ــوذ ب ــل نف ــر قاب غی
ــذا همیشــه  ــراوا می باشــد، ل ــر ت ديگـ
وجــه دارای لوگـــو بــه ســمت بیـــرون 
نصب مـــی گردد و در صـــورت اجـرای 
اشتبـــاه و عـــدم دقــت، کارايـــی ايــن 
ايــه عمــًا تغییــر خـــواهد کـــرد. نظر 
بــه اهمیــت اســتفاده از ايــن محصــول 
در ديوارهــای خارجـــی، بررســی رفتار 
ديــوار خارجـــی در شـــرايط مختلــف 

آب و هوايــی الزامــی اســت، بــا توجــه بــه تنــوع اقلیمــی در ايــران، در مــورد 
چیدمــان صحیــح ايــه آب بنــد و ايــه 
بخاربنــد در هــر يــک از وجوه بیرونـــی 
و داخلـــی ديوارهـــای خارجی کنـاف، 
مشـــاوره بــا واحــد پشتیبانـــی فنـــی 
کنــاف ايــران اکیــداً توصیــه می شــود. 
ــراز  ــه آب بنــد همیشــه از ت نصـــب اي

می گــردد،  آغــاز  ديــوار  پائیــن 
ــد حتمــاً  ــه آب بن ــی اي ــف رويـ ردي
بايــد cm 10 بــا رديــف پايینــی 
همپوشــانی داشــته و بــا اســتفاده از 

چســـب نــواری مناســب پهـــن، ايــه آب بنــد بــه زير ســازی موجــود متصــل 
ــه 10  ــه صفح ــد ب ــه آب بن ــی اي ــات اجراي ــوص جزئی ــردد. )در خص می گ

ــود( ــه ش مراجع

نحوه اجرا

10 cm

نکتـــه 2: هنـگام اجرای بازشـوی درب و پنجره نیـاز به در نظر گرفتـن الزامات 
ايسـتايی سـاختار و يـا سـاخت سـازه کمکـی می باشـد. به منظـور تامیـن الزامات 
فیزيـک سـاختمان بـرای کاهـش حجـم بخـار عبـوری از وجـه داخلـی بـه خـارج 
ديـوار، اسـتفاده از ايـه بخاربنـد مناسـب توصیـه می گـردد. )ماننـد ايـه بخاربند 

.)Knauf LDS  100/200
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ــه  ــیمانی در وجـ ــل سـ ــب پنـ نصـ
ــوار ــی دیـ بیرونـ

کلیـــه صفحـــات در هنـــگام نصـــب در 
ـــود  ـــازی موج ـــر س ـــی* روی زي ـــتای افق راس
ايجــــاد  همچنیـــن  می گیرنـــد.  قـــرار 
 5 mm ــا ــدازه mm 3 تـ ــه انـ ــه ای بـ فاصلـ
بیـــن درزهـــای افقـــی و عمـــودی جهـــت نفـــوذ 
مخصـــوص  درزگیـــر  بتونـــه  مناســـب 
آکواپنـــل، الزامــــی اســـت. جهـــت ايجـــاد 
لقمـــه  از  می تـــوان  فاصلـــه  ايـــن 
چوبــــی يـــا از پیـــچ ماکســــی آکواپنـــل 
ـــا  ـــه پنل ه ـــن کلیـ ـــود. همچنی ـــاده نم استفـ
بـــه صـــورت حصیرچیـــن  می بايســـت 
ـــک  ـــودی در ي ـــای عم ـــده و درزه ـــرا ش اج
ـــودی از  ـــه دو درز عم ـــند. فاصل ـــتا نباش راس
يکديگــــر حــــداقل بايـــد بـــه انــــدازه فاصلـــه 
بیـــن دو اســـتاد باشـــد. در اجـــرای ديـــوار 
ـــای  ـــا درزه ـــردد ت ـــت گ ـــوها دق ـــار بازش کن
ــا در  ــن پنل هـ ــودی بیـ ــا عمـ ــی يــ افقـــ
امتـــداد خطـــوط محیطـــی بازشـــو قـــرار 
نگرفتـــه و پنل هـــا بـــه صـــورت L شـــکل 

اجـــرا شـــوند.

نکتـــه: اجـــرای درز انبســـاط در فواصـــل 
ـــوار  ـــودی دي ـــی و عم m 15 در راســـتای افق
ـــه  ـــا ب ـــت. لطف ـــی اس ـــاف الزامـ ـــی کن خارج
ــوار"  ــاع ديـ ــی "درز انقطـ ــات اجرايـ جزئیـ

مراجعـــه شـــود.

ــه  ــیمانی بـ ــل سـ ــال پنـ اتصـ
زیرســـازی

ـــل  ـــیمانی آکواپن ـــلح س ـــات مس صفح
بـــا اســـتفاده از پیچ هـــای مخصـــوص 
ــود  ــازی موجـ ــه زيرســ ــی بـ ماکسـ
متصـــل می شـــوند. حداکثـــر فاصلـــه 
راســـتای  در  يکديگـــر  از  پیچ هـــا 
عمـــودی cm 25 و در راستــــای افقــــی 
ـــد.  ـــاد می باشـ ـــه دو استـ ـــادل فاصل مع
حــــداقل فاصلـــه پیـــچ ماکســــی از 
ـــل  ـــی آکواپن ـــی و عرضـ ـــای طولـ لبه ه
cm 1/5 می  باشـــد. توجـــه شـــود در 

حیـــن نصـــب بايـــد از نفـــوذ بیـــش 
از انـــدازه پیـــچ ماکســـی بـــه داخـــل 

پنـــل ســـیمانی جلوگیـــری گـــردد.

* اجـــرای صفحـــات آکواپنـــل بـــه صـــورت عمـــودی نیـــز مجـــاز اســـت. در 
صـــورت اجـــرای عمـــودی پنل هـــا، از حصیـــر چیـــن بـــودن درزهـــای افقـــی 
 40 cm اطمینـــان حاصـــل شـــود. فاصلـــه لبـــه آزاد پنـــل تـــا درز، حداقـــل

می باشـــد.

≤250 mm 

≥15 mm 
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درزگیری
ـــش  ـــا و پی ـــب پنل ه ـــس از نص ـــه پ بافاصل
ـــار،  ـــرد و غبــ ـــا گــ ـــا ب ـــدن درزه ـــر ش از پ
بايـــــد اقــــدام بــــه درزگیــری بــــا استفاده 
 10 cm از نـــوار درزگیــــر مخصـــوص بـــه عــــرض
ــل  ــوص آکواپنـ ــر مخصـ ــه درزگیـ و بتونـ

)Joint Filler - Grey( نمـــود.
مالـه  از  اسـتفاده  بـا  ابتـدا  منظـور  بديـن 
مناسـب، درزهای mm 3 تا mm 5 موجود 
بتونـه درزگیـر مخصـوص  بـا  پنل هـا  بیـن 
کامـًا پـر شـده و روی محـل درز بـه عرض 
 3 mm  2 تـا mm 15و ضخامـت cm ًتقريبـا
بـا همیـن بتونـه پوشـیده می شـود، سـپس 
نـوار درزگیـر cm 10 را روی درز بـه آرامـی 
فشـرده و سـطح آن مجـدداً با ماله تسـطیح 
و پرداخـت مــی  گردد. پـس از اتمـام مرحله 
درزگیــری، محـل اجـرای کلیـه پیچ هـا نیز 
بـا بتونه درزگیـر مخصوص پوشـش می يابد.

نهايــی  در صورتی کــه پوشــش  نکتــه: 
نمــای ســاختمان، رنگ آمیــزی در نظــر 
ــا عــرض  ــری ب ــه شــده باشــد، درزگی گرفت
ــه عــرض  ــا اســتفاده از برشــی ب بیشــتر و ب
ــه  ــوری فايبــرگاس، ب cm 20  از شــبکه ت

جــای نــوار درزگیــر عــرض cm 10 الزامــی 
ــای  ــور ترک ه ــاد و ظه ــا از ايج ــد ت می باش
مويــی احتمالــی روی محــل درز جلوگیــری 

شــود.

ضخامت mm 2 روی شبــکه توری را 
بـا انـدود آمـاده پوشـش داده و سـطح 
ديــوار  بـا لبه ماله پرداخـت می گردد. 
ضخامـت اندود پوششـی مسـلح شـده 
با شـبکه توری فايبرگاس می بايسـت 

بیـن mm 5 تـا mm 7 باشـد.

نکات:
� در صورتی که ديوار خارجی آکواپنل 
 Cladding ثانويه  پوششی  نمای  با 
نمای  يا  آلومینیوم  کامپوزيت  )نمای 
سنگ خشک( پوشش مـی يابد، اجرای 
مراحل کار تا درزگیـری کفايت نموده  
مخصوص  اندود  اجرای  به  نیازی  و 

پوششی نمی باشد.
� در صورت قرار داشتن محل اجرای  
شديد  تابش  معرض  در  خارجی  ديوار 
می بايست  شديد  باد  وزش  يا  آفتاب 
تابـش  جلـوی  موقت  حايل  ايجاد  با 
يا  گرفت  را  باد  وزش  و  نور  مستقیم 
اجرای   برای  روز  در  را  مناسب  زمانی 

کار در سايه انتخاب نمود.
سیمانی  اندود  اجرای  از  قبل   �
عاری  بايد  نظر  مخصوص، سطح مورد 

از هر گونه گرد و غبار باشد.
و  درزگیری  مراحل  کلیه  اجرای   �
تا   +5 محیط  دمای  در  بايد  پوششی 

30+ درجه سانتی گراد صورت گیرد.
مخصـوص  سـیمانی  انـدود  گیـرش 
خاکسـتری با توجـه به دمـای محیط، 
6 الـی 7 روز و انـدود سـیمانی سـفید 
بیـن 1 تـا 3 روز پس از اجرا می باشـد. 
همچنیـن نیـازی بـه پاشـش آب بـه 
اندودهـا جهـت عمـل آوری نمی باشـد.

اجرای اندود سیمانی مخصوص آکواپنل خارجی
جهـت تکمیـل سـاختار، آکواپنـل خارجـی بايـد بـا انـدود سـیمانی مخصـوص 
)خاکسـتری يـا سـفید رنـگ( و شـبکه تـوری پوشـش پیـدا کنـد. پـس از آمـاده 
سـازی انـدود در محـل، پخش خمیر  اندود روی سـطح آکواپنل خارجــی )مطابق 
شـکل( بـه ضخامـت تقريبــی mm 5 بـا اسـتفاده از مالـه مخصـوص شـانه ای 
)دندانه هـای cm 1( صـورت گرفته و شـبکه توری )فايبرگاس( را به آرامــی روی 
مات خیس فشـرده تا اندکــی در اندود زيرين درگــیر شـود سـپس مجــدداً به 

5 mm

2 mm
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جزئیات اجرایی اطراف بازشوها
صفحـات در اطـراف بازشـوها می بايسـت بـه 
صـورت C يـا L شـکل بريده شـوند به نحوی 
کـه درز اجرايـی در راسـتای قـاب پنجـره يا 
در نباشـد )مطابـق بـا تصويـر(، عـدم رعايت 
موضوع فـوق باعث ايجاد تـرک و نفوذپذيری 

سـاختار خواهد شـد.

اطـراف بازشـوها در چهارگوش می بايسـت از 
تکه هـای نـواری شـکل شـبکه تـوری مطابق 
بـا تصويـر بـه منظـور تقويـت پوشـش نهايی 
سـاختار اسـتفاده شـود. ابعـاد نـوار تـوری به 

طـول cm 50 و عـرض cm 30 می باشـد.

تقویت کنج ها
کلیـه کنج هـای داخلی و خارجی می بايسـت 
بـا سـازه محافظ کنـج يا کرنر بیـد مخصوص 
آکواپنـل به همـراه اندود پوششـی مخصوص 

آکواپنـل خارجی تقويت شـوند.

3
0

5
0

محل های اتصال
نفوذپذيـری  از  جلوگیـری  منظـور  بـه 
سـاختار ديـوار خارجی کلیـه محل های 
اتصـال )شـامل کـف، سـقف، سـتون و 
غیـره( می بايسـت کامـًا عايـق شـوند.

بنايی  مصالح  با  ديوار  به  اتصال  هنگام 
از  جلوگیری  منظور  به  ديوار  دو  هر 
ايجاد تنش و انعطاف پذيری ازم جهت 
جابه جايی ساختار می بايست از يکديگر 
به  اتصال  شامل  نکته  اين  شوند.  مجزا 
به  می شود.  نیز  سقف  و  ديوار  ستون، 
و  بادبند  از  اطمینان  حصول  منظور 
اجرای  هنگام  در  ساختار  بودن  هوابند 
ايه آب بند مخصوص آکواپنل و يا ايه 
همپوشانی  به  مربوط  نکات  بخاربند 

می بايست رعايت شود.

در دو تصويـر زير اتصال T شـکل ديوار 
جدا کننـده کنـاف در فضـای داخـل به 
ديـوار خارجـی را در دو حالـت يـک يا 

دو رديـف سـازه مشـاهده می نمايید.

سایر نکات اجرایی
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مرحله سوم
مطابـق با شـکل مقابـل يک تکـه اضافه 
از ايـه آب بنـد مخصـوص آکواپنـل در 
قسـمت قـاب بـاای پنجره اجرا شـده و 
بـا چسـب مخصوص در جـای خود ثابت 
لبه هـا  کلیـه  در  همپوشـانی  می شـود. 

می بايسـت حداقـل cm 15 باشـد.

مرحله اول
صحیح  صورت  به  بازشو  زيرسازی  ابتدا 
به  مناسب  اتصال  عوامل  و  شده  نصب 
انتخاب  ساختار  ايستايی  تامین  منظور 
مخصوص  آب بند  ايه  می شود.  اجرا  و 
اجرا  باا  به  پايین  سمت  از  آکواپنل 

می شود.

مرحله دوم
ــه  ــل ب ــوص آکواپن ــد مخص ــه آب بن اي
ــل  ــود. قب ــب می ش ــی نص ــورت افق ص
ــل  ــیمانی آکواپن ــات س ــب صفح از نص
خارجــی بــه منظــور ثابــت نمــودن 
ايــه آب بنــد از نــوار چســب مخصــوص 

اســتفاده می شــود.

مرحله چهارم
سـپس رديـف بعـدی ايـه آب بنـد در 
بـه  شـده  اجـرا  سـازه ها  روی  عـرض، 
عمـودی  لبه هـای  کلیـه  کـه  نحـوی 
همپوشـانی   10  cm حداقـل  افقـی  و 
داشـته باشـند. بديهـی اسـت بـه منظور 
اجـرای آن در محل بازشـو نیـاز به برش 
ايـه آب بنـد می باشـد کـه بهتـر اسـت 
مطابـق بـا تصويـر مقابل، برش از وسـط 

بـه سـمت طرفیـن انجـام شـود.

10 cm

مرحله پنجم
اضافه  تکه  يک  مقابل  شکل  با  مطابق 
در  آکواپنل  مخصوص  آب بند  ايه  از 
و  شده  اجرا  پنجره  قاب  پايین  قسمت 
با چسب مخصوص در جای خود ثابت 
لبه ها  کلیه  در  همپوشانی  می شود. 

می بايست حداقل cm 15 باشد.
10 cm

مرحله ششم
در  را  آکواپنل  مخصوص  آب بند  ايه 
جهت لبه های عمودی قاب پنجره و به 
سمت داخل تا کرده و با نوار چسب در 

جای خود ثابت می شود.

10 cm

مرحله هفتم
نوار  با  را  پنجره  گوشه های  سپس 
چسب های اضافی و با زاويه 45 درجه 
نوار  می شود.  تقويت  تصوير  با  مطابق 
تثبیت ايه  برای  استفاده  مورد  چسب 
عوامل  و  رطوبت  برابر  در  بايد  آب بند، 
داشته  را  ازم  دوام  و  مقاومت  جوی 

باشد.

 جزئیات اجـرایی ایه آب بند مخصوص آکـواپنل در بازشـوها
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اتصـــال کشـــویی لغـــزان بـــه 
ســـقف ســـازه ای 

در صورتی کـــه در ســـقف ســـازه ای 
ـــته  ـــود داش ـــز وج ـــال خی ـــروژه احتم پ
باشـــد بايـــد جزئیـــات ويـــژه اتصـــال 
ــال  ــل اتصـ ــزان در محـ ــويی لغـ کشـ
ــرا  ــقف اجـ ــه سـ ــی بـ ــوار خارجـ ديـ
ـــتايی  ـــن ايس ـــور تامی ـــه منظ ـــود. ب ش
ـــورد  ـــاختار م ـــوع س ـــه ن ـــه ب ـــا توج و ب

نیـــاز می بايســـت از پیچ هايـــی بـــا طـــول مناســـب و فواصـــل مشـــخص 
شـــده بـــر اســـاس الزامـــات مـــورد نیـــاز پـــروژه اســـتفاده شـــود.

Ceiling 

a

< 1/3 a

≥ 5 cm

a

≥ 1/3 a
≤ 1/2 a  ≥ 5 cm

توجه به نکات فنی زیر الزامی است:

1- نکات مرتبط با ایستایی ساختار 
زیرسازی و اتصال سازه ها

فواصل استادها
تصاوير  در  شده  داده  نمايش  زيرسازی  سازه های  کلیه  مرکز  به  مرکز  فواصل 

صفحات سیمانی آکواپنل خارجی mm 600 می باشد.
حداقل عرض جان عناصر کمکی )مانند قوطی کشی فلزی( مورد نیاز می بايست 

mm 50 باشد تا اتصال سازه ها و ساير الحاقات به آن امکان پذير باشد.

ساختار ترکیبی
پوشش با دو ايه صفحه سیمانی آکواپنل خارجی يا ساير صفحات با مصالح ديگر 

به منظور تامین کد حريق مورد نیاز در ديوار خارجی امکان پذير می باشد.

نصب بار، عوامل اتصال و الحاقات آن
اثرات نیروهايی چون بار باد، برف، يخ زدگی يا بارهای خاص ديگر در نما به وسیله 
زيرسازی فلزی به عناصر سازه ای باربر منتقل شده و در آن ها مستهلک می گردد. 
در اين حالت اجزای فوق می بايست با استفاده از عوامل اتصال مناسب به صورت 

مکانیکی به کف و اجزای سازه ای متصل شوند.

اتصال می بايست توسط مهندس  ابعاد سازه ها، نبشی ها، پیچ ها و عوامل  توجه: 
محاسب و طراح پروژه تعیین شود.
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سازه محافظ گوشه

سازه استاد کناف
ايه آب بند مخصوص آکواپنل خارجی 

سازه استاد

سازه استاد

سازه استاد کناف

آکواپنل خارجی

سازه محافظ کنج داخلی

اندود سیمانی مخصوص آکواپنل خارجی

ايه آب بند مخصوص آکواپنل خارجی

شبکه توری مخصوص آکواپنل خارجی

شبکه توری مخصوص آکواپنل خارجی

اندود سیمانی مخصوص آکواپنل خارجی

اندود سیمانی مخصوص آکواپنل خارجی

آکواپنل خارجی

ايه آب بند مخصوص آکواپنل خارجی
آکواپنل خارجی

سازه محافظ کنج داخلی

رنگ يا پوشش نهايی

شبکه توری مخصوص آکواپنل خارجی

اندود سیمانی مخصوص آکواپنل خارجی

رنگ يا پوشش نهايی

رنگ يا پوشش نهايی

سازه درز انقطاع از جنس 

محافظ کنج خارجی آکواپنل سازه 

 آکواپنل خارجی

سازه استاد کناف

درزگیر مخصوص پلی اورتان
سازه درز انقطاع

آکواپنل خارجی

ايه آب بند مخصوص 
آکواپنل خارجی

اندود سیمانی مخصوص 
آکواپنل خارجی

اندود سیمانی مخصوص 
آکواپنل خارجی

آکواپنل خارجی
سازه استاد کناف

سازه محافظ گوشه

سازه استاد کناف
ايه آب بند مخصوص آکواپنل خارجی 

سازه استاد

سازه استاد

سازه استاد کناف

آکواپنل خارجی

سازه محافظ کنج داخلی

اندود سیمانی مخصوص آکواپنل خارجی

ايه آب بند مخصوص آکواپنل خارجی

شبکه توری مخصوص آکواپنل خارجی

شبکه توری مخصوص آکواپنل خارجی

اندود سیمانی مخصوص آکواپنل خارجی

اندود سیمانی مخصوص آکواپنل خارجی

آکواپنل خارجی

ايه آب بند مخصوص آکواپنل خارجی
آکواپنل خارجی

سازه محافظ کنج داخلی

رنگ يا پوشش نهايی

شبکه توری مخصوص آکواپنل خارجی

اندود سیمانی مخصوص آکواپنل خارجی

رنگ يا پوشش نهايی

رنگ يا پوشش نهايی

سازه درز انقطاع از جنس 

محافظ کنج خارجی آکواپنل سازه 

 آکواپنل خارجی

سازه استاد کناف

درزگیر مخصوص پلی اورتان
سازه درز انقطاع

آکواپنل خارجی

ايه آب بند مخصوص 
آکواپنل خارجی

اندود سیمانی مخصوص 
آکواپنل خارجی

اندود سیمانی مخصوص 
آکواپنل خارجی

آکواپنل خارجی
سازه استاد کناف

نحوه اجرای سازه های کمکی آکواپنل خارجی
سازه محافظ گوشه

سازه استاد کناف
ايه آب بند مخصوص آکواپنل خارجی 

سازه استاد

سازه استاد

سازه استاد کناف

آکواپنل خارجی

سازه محافظ کنج داخلی

اندود سیمانی مخصوص آکواپنل خارجی

ايه آب بند مخصوص آکواپنل خارجی

شبکه توری مخصوص آکواپنل خارجی

شبکه توری مخصوص آکواپنل خارجی

اندود سیمانی مخصوص آکواپنل خارجی

اندود سیمانی مخصوص آکواپنل خارجی

آکواپنل خارجی

ايه آب بند مخصوص آکواپنل خارجی
آکواپنل خارجی

سازه محافظ کنج داخلی

رنگ يا پوشش نهايی

شبکه توری مخصوص آکواپنل خارجی

اندود سیمانی مخصوص آکواپنل خارجی

رنگ يا پوشش نهايی

رنگ يا پوشش نهايی

سازه درز انقطاع از جنس 

سازه PVC محافظ کنج خارجی آکواپنل

 آکواپنل خارجی

سازه استاد کناف

درزگیر مخصوص پلی اورتان
سازه درز انقطاع

آکواپنل خارجی

ايه آب بند مخصوص 
آکواپنل خارجی

اندود سیمانی مخصوص 
آکواپنل خارجی

اندود سیمانی مخصوص 
آکواپنل خارجی

آکواپنل خارجی
سازه استاد کناف

سازه محافظ گوشه

سازه استاد کناف
ايه آب بند مخصوص آکواپنل خارجی 

سازه استاد

سازه استاد

سازه استاد کناف

آکواپنل خارجی

سازه محافظ کنج داخلی

اندود سیمانی مخصوص آکواپنل خارجی

ايه آب بند مخصوص آکواپنل خارجی

شبکه توری مخصوص آکواپنل خارجی

شبکه توری مخصوص آکواپنل خارجی

اندود سیمانی مخصوص آکواپنل خارجی

اندود سیمانی مخصوص آکواپنل خارجی

آکواپنل خارجی

ايه آب بند مخصوص آکواپنل خارجی
آکواپنل خارجی

سازه محافظ کنج داخلی

رنگ يا پوشش نهايی

شبکه توری مخصوص آکواپنل خارجی

اندود سیمانی مخصوص آکواپنل خارجی

رنگ يا پوشش نهايی

رنگ يا پوشش نهايی

PVC سازه درز انقطاع از جنس

محافظ کنج خارجی آکواپنل سازه 

 آکواپنل خارجی

سازه استاد کناف

درزگیر مخصوص پلی اورتان
سازه درز انقطاع

آکواپنل خارجی

ايه آب بند مخصوص 
آکواپنل خارجی

اندود سیمانی مخصوص 
آکواپنل خارجی

اندود سیمانی مخصوص 
آکواپنل خارجی

آکواپنل خارجی
سازه استاد کناف

سازه محافظ گوشه

سازه استاد کناف
ايه آب بند مخصوص آکواپنل خارجی 

سازه استاد

سازه استاد

سازه استاد کناف

آکواپنل خارجی

سازه محافظ کنج داخلی

اندود سیمانی مخصوص آکواپنل خارجی

ايه آب بند مخصوص آکواپنل خارجی

شبکه توری مخصوص آکواپنل خارجی

شبکه توری مخصوص آکواپنل خارجی

اندود سیمانی مخصوص آکواپنل خارجی

اندود سیمانی مخصوص آکواپنل خارجی

آکواپنل خارجی

ايه آب بند مخصوص آکواپنل خارجی
آکواپنل خارجی

سازه محافظ کنج داخلی

رنگ يا پوشش نهايی

شبکه توری مخصوص آکواپنل خارجی

اندود سیمانی مخصوص آکواپنل خارجی

رنگ يا پوشش نهايی

رنگ يا پوشش نهايی

سازه درز انقطاع از جنس 

محافظ کنج خارجی آکواپنل سازه 

 آکواپنل خارجی

سازه استاد کناف

درزگیر مخصوص پلی اورتان
سازه درز انقطاع

آکواپنل خارجی

ايه آب بند مخصوص 
آکواپنل خارجی

اندود سیمانی مخصوص 
آکواپنل خارجی

اندود سیمانی مخصوص 
آکواپنل خارجی

آکواپنل خارجی
سازه استاد کناف

سازه محافظ گوشه

سازه استاد کناف
ايه آب بند مخصوص آکواپنل خارجی 

سازه استاد

سازه استاد

سازه استاد کناف

آکواپنل خارجی

سازه محافظ کنج داخلی

اندود سیمانی مخصوص آکواپنل خارجی

ايه آب بند مخصوص آکواپنل خارجی

شبکه توری مخصوص آکواپنل خارجی

شبکه توری مخصوص آکواپنل خارجی

اندود سیمانی مخصوص آکواپنل خارجی

اندود سیمانی مخصوص آکواپنل خارجی

آکواپنل خارجی

ايه آب بند مخصوص آکواپنل خارجی
آکواپنل خارجی

سازه محافظ کنج داخلی

رنگ يا پوشش نهايی

شبکه توری مخصوص آکواپنل خارجی

اندود سیمانی مخصوص آکواپنل خارجی

رنگ يا پوشش نهايی

رنگ يا پوشش نهايی

سازه درز انقطاع از جنس 

محافظ کنج خارجی آکواپنل سازه 

 آکواپنل خارجی

سازه استاد کناف

درزگیر مخصوص پلی اورتان
سازه درز انقطاع

آکواپنل خارجی

ايه آب بند مخصوص 
آکواپنل خارجی

اندود سیمانی مخصوص 
آکواپنل خارجی

اندود سیمانی مخصوص 
آکواپنل خارجی

آکواپنل خارجی
سازه استاد کناف

آکواپنل خارجی
سازه استاد کناف

UW سازه رانر

سازه رانر 
سازه استاد کناف

C جزئیات اجرايی

ايه آب بند مخصوص آکواپنل خارجی

ايه آب بند مخصوص آکواپنل خارجی

جزئیات اجرايی

اندود سیمانی مخصوص آکواپنل خارجی

اندود سیمانی مخصوص آکواپنل خارجی

 آکواپنل خارجی

آبچکان سازه 

سازه آبچکان

آکواپنل خارجی
سازه استاد کناف

سازه رانر 

UW سازه رانر
سازه استاد کناف

جزئیات اجرايی 

ايه آب بند مخصوص آکواپنل خارجی

ايه آب بند مخصوص آکواپنل خارجی

C جزئیات اجرايی

اندود سیمانی مخصوص آکواپنل خارجی

اندود سیمانی مخصوص آکواپنل خارجی

 آکواپنل خارجی

سازه PVC آبچکان

سازه آبچکان

اتصال کنج خارجی با سازه PVC مخصوص

درز انقطاع با سازه PVC مخصوص

اتصال کنج داخلی با سازه PVC مخصوص

PVC سازه مخصوص انتهايی اندودکاری )آبچکان( از جنس

سازه محافظ گوشه

سازه استاد کناف
ايه آب بند مخصوص آکواپنل خارجی 

سازه استاد

سازه استاد

سازه استاد کناف

آکواپنل خارجی

سازه محافظ کنج داخلی

اندود سیمانی مخصوص آکواپنل خارجی

ايه آب بند مخصوص آکواپنل خارجی

شبکه توری مخصوص آکواپنل خارجی

شبکه توری مخصوص آکواپنل خارجی

اندود سیمانی مخصوص آکواپنل خارجی

اندود سیمانی مخصوص آکواپنل خارجی

آکواپنل خارجی

ايه آب بند مخصوص آکواپنل خارجی
آکواپنل خارجی

سازه محافظ کنج داخلی

رنگ يا پوشش نهايی

شبکه توری مخصوص آکواپنل خارجی

اندود سیمانی مخصوص آکواپنل خارجی

رنگ يا پوشش نهايی

رنگ يا پوشش نهايی

سازه درز انقطاع از جنس 

محافظ کنج خارجی آکواپنل سازه 

 آکواپنل خارجی

سازه استاد کناف

درزگیر مخصوص پلی اورتان
سازه درز انقطاع

آکواپنل خارجی

ايه آب بند مخصوص 
آکواپنل خارجی

اندود سیمانی مخصوص 
آکواپنل خارجی

اندود سیمانی مخصوص 
آکواپنل خارجی

آکواپنل خارجی
سازه استاد کناف

سازه محافظ گوشه

سازه استاد کناف
ايه آب بند مخصوص آکواپنل خارجی 

سازه استاد

سازه استاد

سازه استاد کناف

آکواپنل خارجی

سازه محافظ کنج داخلی

اندود سیمانی مخصوص آکواپنل خارجی

ايه آب بند مخصوص آکواپنل خارجی

شبکه توری مخصوص آکواپنل خارجی

شبکه توری مخصوص آکواپنل خارجی

اندود سیمانی مخصوص آکواپنل خارجی

اندود سیمانی مخصوص آکواپنل خارجی

آکواپنل خارجی

ايه آب بند مخصوص آکواپنل خارجی
آکواپنل خارجی

سازه محافظ کنج داخلی

رنگ يا پوشش نهايی

شبکه توری مخصوص آکواپنل خارجی

اندود سیمانی مخصوص آکواپنل خارجی

رنگ يا پوشش نهايی

رنگ يا پوشش نهايی

سازه درز انقطاع از جنس 

محافظ کنج خارجی آکواپنل سازه 

 آکواپنل خارجی

سازه استاد کناف

درزگیر مخصوص پلی اورتان
سازه درز انقطاع

آکواپنل خارجی

ايه آب بند مخصوص 
آکواپنل خارجی

اندود سیمانی مخصوص 
آکواپنل خارجی

اندود سیمانی مخصوص 
آکواپنل خارجی

آکواپنل خارجی
سازه استاد کناف

سازه محافظ گوشه

سازه استاد کناف
ايه آب بند مخصوص آکواپنل خارجی 

سازه استاد

سازه استاد

سازه استاد کناف

آکواپنل خارجی

سازه محافظ کنج داخلی

اندود سیمانی مخصوص آکواپنل خارجی

ايه آب بند مخصوص آکواپنل خارجی

شبکه توری مخصوص آکواپنل خارجی

شبکه توری مخصوص آکواپنل خارجی

اندود سیمانی مخصوص آکواپنل خارجی

اندود سیمانی مخصوص آکواپنل خارجی

آکواپنل خارجی

ايه آب بند مخصوص آکواپنل خارجی
آکواپنل خارجی

سازه محافظ کنج داخلی

رنگ يا پوشش نهايی

شبکه توری مخصوص آکواپنل خارجی

اندود سیمانی مخصوص آکواپنل خارجی

رنگ يا پوشش نهايی

رنگ يا پوشش نهايی

سازه درز انقطاع از جنس 

محافظ کنج خارجی آکواپنل سازه 

 آکواپنل خارجی

سازه استاد کناف

درزگیر مخصوص پلی اورتان
سازه درز انقطاع

آکواپنل خارجی

ايه آب بند مخصوص 
آکواپنل خارجی

اندود سیمانی مخصوص 
آکواپنل خارجی

اندود سیمانی مخصوص 
آکواپنل خارجی

آکواپنل خارجی
سازه استاد کناف

آکواپنل خارجی
سازه استاد کناف

سازه رانر 

سازه رانر 
سازه استاد کناف

جزئیات اجرايی 

ايه آب بند مخصوص آکواپنل خارجی

ايه آب بند مخصوص آکواپنل خارجی

جزئیات اجرايی

اندود سیمانی مخصوص آکواپنل خارجی

اندود سیمانی مخصوص آکواپنل خارجی

 آکواپنل خارجی

آبچکان سازه 

سازه آبچکان

سازه PVC آبچکان

سازه PVC محافظ کنج داخلی آکواپنل

سازه PVC درز انقطاع آکواپنل

سازه PVC محافظ کنج خارجی آکواپنل
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EN 13964 طبقه بندی مقاومت در برابر خوردگی بر اساس استاندارد

توضیحاتگروه

Aاجزای ساختمانی که عموماً با رطوبت نسبی متغیر تا 70% و دماهای متغیر تا 25 درجه سانتیگراد مواجه هستند، بدون تماس با آاينده های خورنده

Bاجزای ساختمانی که عموما با رطوبت نسبی متغیر تا 90% و دماهای متغیر تا 30 درجه سانتیگراد مواجه هستند، بدون تماس با آاينده های خورنده

C
 اجزای ساختمانی که عموما با رطوبت نسبی متغیر بیش از 90% مواجه هستند و احتمال پديده میعان وجود دارد. استخرهای شنای معمولی نیز شامل 

اين دسته می باشند.

Dحالت شديدتر از موارد باا شامل محیط هايی مانند استخرهای شنا با آب شور، سونای بخار، حمام های با درجه حرارت باا و ساير موارد مشابه آن

ديوارها و نمای خارجی ساختمان می بايست به نحوی طراحی شوند که در برابر 
تغییرات آب و هوايی و شرايط جوی مقاوم باشند. بنابراين می بايست بسته به میزان 
مناسبی  مصالح  از  زيرسازی  اجزای  انتخاب  منظور  به  محیط،  در  موجود  رطوبت 
استفاده شود. برای زيرسازی فلزی و ساير اجزای الحاقی آن می بايست محافظت در 
برابر خوردگی مد نظر قرار گیرد و هنگامی که چندين نوع مصالح مختلف در نمای 

خارجی با يکديگر ترکیب می شوند بنا به مورد، همگن بودن مصالح لحاظ شود.

توجه: میزان رطوبت موجود در محیط و به تبع آن میزان مقاومت در برابر رطوبت 
می بايست توسط مهندس مشاور و طراح پروژه تعیین شود.

پیچ های ماکسی آکواپنل دارای پوشش محافظ در برابر خوردگی مخصوص هستند 
مقاومت در برابر خوردگی اين پیچ ها به میزان 720 ساعت مورد آزمايش قرار گرفته 
و دارای تايیديه های فنی ازم به منظور استفاده در نمای خارجی ساختمان می باشد.

1- حداقل پوشش روی مورد استفاده در فرآيند گالوانیزه نمودن سازه های فلزی 
مورد استفاده به عنوان زيرسازی در ساختار ديوار خارجی که مستقیماً در برابر 
الزامات  با  ساختارهايی  برای  می باشد.   Z275 با  برابر  دارند  قرار  جوی  عوامل 
بااتر مانند ساختارهای مورد استفاده در مناطق مجاور دريا میزان مقاومت در 
برابر رطوبت می بايست بیشتر باشد. موضوع فوق شامل ساختارهای دارای نمای 
خارجی ثانويه با امکان عبور جريان هوا نمی باشد که در اين حالت می بايست از 

استاندارد مرتبط به اين ساختارها تبعیت شود.

2- در کاس C طبقه بندی فوق، سازه هايی با پوشش گالوانیزه Z100 )میزان 
روی به کار رفته gr/m2 100( نیاز به تقويت پوشش در برابر خوردگی با استفاده 

از پوشش های آلی به میزان 20 میکرومتر در هر طرف سازه می باشند.

3 - در کاس D طبقه بندی فوق نیاز به مقاومت در برابر خوردگی بیشتری بسته 
به میزان تماس با آاينده های خورنده دارند )مانند يون های کلر و سولفید و غیره(. 
استانداردهای مختلفی در خصوص تقويت سازه ها در برابر خوردگی وجود دارد 

.DIN 18168 ازجمله استاندارد

انتخاب مصالح مناسب و محافظت در برابر خوردگی



14

استاتیکی  نیازهای  به  با توجه  بايد  زيرسازی گالوانیزه مناسب ديوار خارجی کناف 
سازه، محاسبه و انتخاب شود. فواصل مجاز پروفیل هـای CW با توجه به نوع اتصال، 
ارتفـاع کف تمام شده تا سقف سازه ای )H(، فشــار باد وارده به ديوار و بار مــرده 
و...(  سرامیک  آجر،  )سنگ،  الحاقــی  اجزای  يا  پنجــره(  و  )درب  بازشــو  عناصر 
متفاوت می  باشند. در اين ارتباط رجوع به مبحث ششم مقررات ملی ساختمان ايران 
باد(  بار  از  ناشی  يا مکش  باد )فشار  بار  بر ساختمان( جهت محاسبه  وارد  )بارهای 

توصیه می گردد.
در بخش 6-10، بارهای ناشی از اثر باد با استفاده از رابطه P=Iwqcecgcp محاسبه 

می شود که در اين رابطه به ترتیب:

      جدول مشخص نمودن زیرسازی
بار باد      راه حل پیشنهادی )بر اساس فاصله کف تا سقف(  ارتفاع        فاصله سازه ها

[kN / m2] 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400

0.50 400

600

A A A A A B B B B B B B B C C C

B B B B C C C C C D D D D D E E

0.60 400

600

A A A A B B B B B B C C C C C C

B B C C C C C D D D D D E E E E

0.70 400

600

A A B B B B B B B C C C C C C D

B C C C C D D D D D E E E F F F

0.80 400

600

A B B B B B B C C C C C C D D D

C C C C D D D D D E E E F F F F

0.90 400

600

B B B B B C C C C C C C D D D D

C C C D D D D E E E F F F F F F

1.00 400

600

B B B B B C C C C C D D D D D D

C C D D D D E E E F F F F F G G

1.10 400

600

B B B B C C C C C D D D D D E E

C D D D D E E E F F F F F G G G

1.20 400

600

B B B C C C C C D D D D D E E E

C D D D E E E F F F F F G G G G

1.30 400

600

B B C C C C C D D D D D E E E E

D D D D E E F F F F F G G G G G

1.40 400

600

B B C C C C C D D D D E E E E F

D D D E E F F F F F G G G G G G

1.50 400

600

B C C C C C D D D D D E E E F F

D D E E E F F F F G G G G G G G

راه حل پیشنهادی
  A          Knauf CW   75/50/06              

  B          Knauf CW 100/50/06          

  C          Knauf CW 125/50/06          

  D          Knauf CW 150/50/06          

  E     2 X Knauf CW 125/50/06          

  F     2 X Knauf CW 150/50/06          

  G    2 X Knauf  UA 125/40/20          

محاسبات ایستایی دیوارخارجی در برابر بارهای وارده 
جهت انتخاب زیرسازی گالوانیزه مناسب

P = فشار خارجی که به صورت استاتیکی در جهت عمود بر سطح )فشار وارد 

بر سطح يا مکش به سمت خارج از سطح(
I = ضريب اهمیت برای بار باد )جدول 2-1-6(.                                             

w

 q = فشار مبنای باد )جدول6-10-3 و جدول 2-10-6(.
c = ضريب بادگیری )بند 6-10-6(.                                                         

e

c = ضريب اثر جهشی باد )4-6-10-6(.
g

c = ضريب فشار خارجی که بر مساحت وجه مورد نظر میانگین گیری شده باشد.
p
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3-4 mm

600 mm

آکواپنل خارجیپیچ ماکسی آکواپنل

عايق الیاف معدنی صفحه روکش دار گچی
سازه های استاد دوبل H شده به صورت پشت به پشت

LB پیچ سازه به سازه

رانر UW کناف

h/2

h/2

عايق الیاف معدنی

صفحه روکش دار گچی

صفحه روکش دار گچی

نوار فوم مخصوص
سازه کمکی )قوطی فوادی( 

ايه بخاربند

ساختار کف سازی

ايه عايق رطوبتی

سقف / کف سازه ای

پیچ ماکسی آکواپنل

 آکواپنل خارجی

ايه آب بند مخصوص 
آکواپنل خارجی

عامل اتصال مناسب

درزگیری با بتونه 
درزگیر مخصوص 
آکواپنل خارجـی

عايق الیاف معدنی

مشخصات ساختار نوع سازه
 MW عایق حرارتی و صوتی

)ضخامت و چگالی(

عملکرد ساختار

)kg/m2( وزن
مقاومت در برابر حریق

)دقیقه(
)dB( عایق صوتی

عایق حرارتی
)W/m2k ضریب انتقال حرارت(  

CW 75AP12.5+CW75+2XFR12.560mm/50kg/m342F60480.56

CW 75AP12.5+CW75+2XFR1560mm/50kg/m347F60480.55

CW 100AP12.5+CW100+2XFR12.580mm/50kg/m345F60500.44

CW 100AP12.5+CW100+2XFR1580mm/50kg/m348F60500.44

* بـا توجـه بـه تولیـد سفارشـی سـازه های CW150 ،CW125 و UA125 در ايـران، در صـورت لـزوم می تـوان از مقاطـع  معـادل ايـن سـازه ها بـا بهره گیـری از 
پروفیل های  موجود CW استفـــاده نمـــود و يا از ســازه هـــای به ضخــامت ورق بیشتـر از mm 0/6 استـفاده نمـود. کنتـرل محـاسبـات ايستايـی ديـوار خـارجـی 

در صــورت استـفــاده از پروفیـل هــای متـفــرقه يا با ضخــامت بیشتـر بـر عهــده مهنــدس محاسب پروژه بوده و ضروری است.

در مـواردی کـه ارتفـاع کـف تمام شـده تـا سـقف سـازه ای در سـاختمان بیش 
از m 4 می باشـد می تـوان بـا اسـتفاده از سـازه کمکـی )قوطی فلـزی( ارتفاع را 
به دو قسـمت مسـاوی تقسـیم نموده و سـپس سـاختار ديوار خارجی را مطابق 
بـا جزئیـات اجرايـی فـوق، در بـاا و پايیـن آن اجرا نمـود. بدين ترتیب سـاختار 
زيرسـازی بـا توجـه بـه ارتفـاع جديـد h/2 مطابـق با بـار باد محاسـبه شـده و 

جـدول فـوق اجرا خواهد شـد.

مشخصات عملکردی دیوار خارجی کناف

H دوبل CW مقطع عمودی ديوار خارجی آکواپنل با استفاده از قوطی کشی فلزی در وسط ساختارپان ديوار خارجی آکواپنل با استفاده از سازه استاد
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 ،D 8، می بايست در 0/1 انتهای هر يک از وجوه ساختمان )طول m به منظور تقويت ساختار زيرسازی فلزی ديوار خارجی آکواپنل در ساختمان هايی با ارتفاع بیش از
عرض Z ، ارتفاع h(* فواصل سازه های استاد به mm 300 کاهش يابد. )قسمت های نشان داده شده در شکل با رنگ خاکستری(

همچنین به عنوان روش جايگزين می توان از تمهیداتی مانند نصب مهاربندها و يا قوطی کشی فلزی در اين قسمت ها استفاده نمود.

* ازم به ذکر است جهت فلش در تصاوير زير نشانگر جهت وزش باد می باشد. نیروی باد وارد بر نما در قسمت های رو به باد به صورت فشاری و در قسمت های پشت به باد به صورت کششی عمل می نمايد. 
در گوشه های ساختمان نیروهای کششی و فشاری به صورت همزمان و در ترکیب با يکديگر باعث ايجاد نیروی پیچشی در اجزای پوسته ای نما )قسمت های نشان داده شده در شکل با رنگ مشکی( و کل 

ساختمان می شوند.

0
.1

 D

0.1 D

h

D

0.1 D

0
.1

 Z

D

Z
نمای سه بعدی ساختمان

مقطع عمودی ساختمانپان ساختمان
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ساختار یک ردیف سازه

1

2

9

3

10

11

12

8

7

6

5

4

 

5 mm
خمیر درزبند

نوار عایق

نوار جداکننده ترن فیکس

بتونه درزگیر

عامل اتصال مناسب

W384E-A1 اتصال به ديوار با مصالح بنايی

سازه درز انقطاعآکواپنل خارجى

عایق الیاف معدنىسازه درز انقطاع

W384E-BFU2 درز انقطاع سازه ای در ديوار

* نکته اجرایی: درز انقطاع در نما می بايست در فواصل حداکثر هر m 15 اجرا شود، لیکن بنا به شرايط خاص پروژه و همچنین مواردی که درز انقطاع سازه ای وجود داشته باشد متقابًا می بايست به 
نما منتقل شود.

آکواپنل خارجى
صفحه روکش دار گچى

عایق الیاف معدنى
سازه محافظ کنج

سازه محافظ کنج در قسمت داخل

سازه CW کناف

W384E-D1 اتصال کنج داخلی

3-4 mm

آکواپنل خارجى

عایق الیاف معدنىصفحه روکش دار گچى

سازه UW کناف سازه CW کناف

آکواپنل خارجى

سازه نبشى (پیشنهادى)

سازه نبشى صفحات گچى محافظ کنج از داخل

عایق الیاف معدنى

سازه درز انقطاعآکواپنل خارجى

عایق الیاف معدنى سازه CW کناف

1 - ايه آب بند مخصوص آکواپنل 
2 - صفحه سیمانی آکواپنل خارجی

3 - بتونه درزگیری مخصوص آکواپنل خارجی
4 - سازه رانر UW کناف

5 - سازه استاد CW کناف
6 - ايه عايق الیاف معدنی
7 - صفحه روکش دار گچی

8 - ايه بخاربند
9 - شبکه توری ديوار خارجی آکواپنل

10 - اندود سیمانی مخصوص آکواپنل خارجی )خاکستری / سفید(
11 - پرايمر مخصوص آکواپنل خارجی

12 - پوشش نهايی

W384E-B1 مقطع درز قائم

W384E-BFU1درز انقطاع در نما

W384E-E1 اتصال کنج خارجی

جزئیات اجرایی ساختارها
ساختار بین طبقات
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ساختار بین طبقات
ساختار یک ردیف سازه

W384E-HS1 اتصال به ستون

 550 mm

 5
 c

m
x

الیه آب بند مخصوص آکواپنل عایق الیاف معدنى

عایق الیاف معدنى

ستون

صفحه روکش دار گچى

صفحه روکش دار گچى

آکواپنل خارجى

X =  حداکثر 1/3 عرض استاد
سازه CW کناف

W384E-VM1 اتصال به سقف سازه ای )پوتر بتنی(

نوار عایق

پوشش نهایى

آکواپنل خارجى

الیه آب بند مخصوص آکواپنل

نوار عایق

نوار عایق

نوار عایق

سازه CD60 کناف

سازه UD28 کناف

 1
0

0
 m

m
 1

0
0

 m
m

 3
0

0
 m

m
 *

 5
 c

m

 5 cmx

 3
0

0
 m

m
 *

الیه آب بند مخصوص آکواپنل

عامل اتصال مناسب به کف
(مانند پیچ و رول پالگ

صفحه روکش دار گچى

صفحه روکش دار گچى

الیه بخاربند

نوار جداکننده ترن فیکس کناف

ساختار کف سازى

سقف / کف سازه اى
عایق حرارتى

عایق 

سازه انتهاى اندود کارى

آکواپنل خارجى

سازه کمکى نبشى فوالدى

عایق الیاف معدنى

نوار عایق

پیچ ماکسى آکواپنل

آکواپنل خارجى

عایق الیاف معدنى

عایق الیاف معدنى

آکواپنل خارجى

X =حداکثر 1/3 عرض رانر
سازه UW کناف

W384E-V2 گزينه 2: مقطع عمودی

الیه آب بند مخصوص آکواپنل

صفحه روکش دار گچى

صفحه روکش دار گچى

عایق الیاف معدنى

الیـه قیـرى مانند ایزوگام 
یا قیرگونى - عایق قیـرى

درزگیرى

آکواپنل خارجى

پیچ ماکسى آکواپنل

سقف / کف سازه اى

عایق

ساختار کف سازى

A جزئیات اجرایى

A جزئیات اجرایى

W384E-V1 گزينه 1: مقطع عمودی
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ساختار بین طبقات
ساختار یک ردیف سازه

W384E-VMG2 گزينه 2: اتصال کشويی لغزان به سقف سازه ای

* راه حل های اجرایی کناف:
بر اساس محاسبات انجام شده در خصوص ايستايی و بار باد، براکت ها )سازه های L شکل( 
می بايست در قسمت باا و پايین سازه های استاد استفاده شوند. اين سازه ها برای هر دو سازه 
UA و CW قابل استفاده می باشند. در هر دو حالت که سازه L شکل به سازه های استاد 

)سوراخ ها از قبل به صورت ماشینی ايجاد شده است يا توسط پیچ خودکار می باشد( متصل 
می شود می بايست از پیچ های مخصوص اين ساختار استفاده شود. کلیه عوامل اتصال )پیچ ها 
و انکربولت ها و ...( می بايست بر اساس محاسبات ايستايی متناسب انتخاب شوند. همچنین 
کلیه عوامل اتصال و سازه ها می بايست حداقل میزان مقاومت در برابر خوردگی را داشته باشند.

W384E-VOG1 گزينه 1: اتصال کشويی لغزان به سقف سازه ای

W384E-VMG1 گزينه 1: اتصال کشويی لغزان به سقف سازه اي

دال بتنى

عامل اتصال مناسب سقف سازه اى

آکواپنل خارجى

صفحه روکش دار گچى

صفحه روکش دار گچى

الیه بخاربند

سازه UW کناف

سازه UA کناف

ورق پوششى فلزى

آکواپنل خارجى

سازه L شکل مخصوص 
اتصال کشویى

سمت داخل       به منظور وضوح بیشتر سازه ها الیه عایق نشان داده نشده است       سمت خارج

صفحه روکش دار گچى

صفحه روکش دار گچى

صفحه روکش دار گچى

الیه بخاربند

جزئیات اجرایى آب بند در محل درز

الیه آب بند
 مخصوص آکواپنل

پوشش نهایى آکواپنل

سازه L شکل

سازه UA کناف مخصوص اتصال کشویى

سازه UA کناف

پیچ فقط به سازه UW متصل مى شود

سازه CD60 کناف

نوار عایق

آکواپنل خارجى

نوار عایق

سمت داخل       به منظور وضوح بیشتر سازه ها الیه عایق نشان داده نشده است       سمت خارج

دال بتنى

عامل اتصال مناسب

کناف CW سازه

آکواپنل خارجى

نوار عایق

صفحه روکش دار گچى

صفحه روکش دار گچى
الیه بخاربند

صفحه روکش دار گچى

 CD60 سازه

 UD28 سازه

سازه UA کناف

 UW سازه

سازه L شکل مخصوص به 
منظور اتصال کشویى لغزان

سمت داخل       به منظور وضوح بیشتر سازه ها الیه عایق نشان داده نشده است       سمت خارج
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ساختار بین طبقات
ساختار دو ردیف سازه

سازه درز انقطاعآکواپنل خارجى

عایق الیاف معدنى سازه درز انقطاع

3-4 mm

20 mm

الیه آب بند مخصوص آکواپنلآکواپنل خارجى

عایق الیاف معدنى صفحه روکش دار گچى

صفحه روکش دار گچى

سازه UW کناف سازه CW کناف

 550 mm *

 5
 c

m
x

نوار چسب دار دو طـرفه به منـظور 
نصب الیه آب بند مخصوص آکواپنل عایق الیاف معدنى آکواپنل خارجى

صفحه روکش دار گچى

عایق الیاف معدنى ستون بتنىنوار جداکننده ترن فیکس

صفحه روکش دار گچى

X = حداکثر 1/3 عرض
ســــازه CW کنـــاف

آکواپنل خارجى عایق الیاف معدنى

عایق الیاف معدنى

صفحه روکش دار گچى

صفحه روکش دار گچى

سازه محافظ کنج

سازه UW کناف

سازه UW کناف

کناف CW سازه

سازه CW کناف

آکواپنل خارجى

عامل اتصال به صورت دوتایى

محافظ کنج داخلـى ساخته شده
با شبـکه تورى یا کرنربید فلـزى

عایق الیاف معدنى

صفحه روکش دار گچى

صفحه روکش دار گچى

سازه محافظ کنج

سازه CW کناف

آکواپنل خارجى

عایق الیاف معدنى

عامل اتصال به صورت دوتایى

صفحه روکش دار گچى

صفحه روکش دار گچى

سازه محافظ کنج داخلى

W388E-B1 مقطع درز قائمW388E-BFU1 درز انقطاع سازه اي

W388E-D1 اتصال کنج داخلی به همراه درز انقطاع  W388E-DBFU1 اتصال کنج داخلی به همراه سازه درز انقطاع 

W388E-E1 اتصال کنج خارجی W388E-HS1 اتصال به ستون 
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ساختار بین طبقات
ساختار دو ردیف سازه

W388E-V1 مقطع عمودی

 1
0

0
 m

m
 1

0
0
 m

m  3
0

0
 m

m
 *

x  5 cm

 3
0

0
 m

m
 *

 5
 c

m

آکواپنل خارجى

عایق الیاف معدنى

آکواپنل خارجى

سازه انتهاى اندودکارى (آبچکان)

عایق رطوبتى

آکواپنل خارجى

عایق الیاف معدنى

عایق الیاف معدنى

عایق الیاف معدنى

کف بتنى

سازه کمکى نبشى فوالدى

عامل اتصال مناسب

X = حداکثر 1/3 عرض
ســــازه UW کنـــاف

صفحه روکش دار گچى

صفحه روکش دار گچى

ساختار کف سازى کناف

نوار جداکننده ترن فیکس
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ساختار بین طبقات
جزئیات اجرایی بازشوی پنجره ها، ساختار دو ردیف سازه

سازه CW کناف

سازه UW کناف

سازه CW کناف

سازه UW کناف

الیه آب بند مخصوص 
آکواپنل

چسب یا خمیر درزبند منعطف

عایق الیاف معدنى

آکواپنل خارجى

پوشش نهایى آکواپنل

*
 SR نوار مخصوص

صفحه روکش دار گچى

صفحه روکش دار گچى

سازه کنج مانند قوطى فلزى

سازه CW کناف

سازه UW کناف

چسب یا خمیر درزبند منعطف

صفحه روکش دار گچى

صفحه روکش دار گچى

سازه کنج مانند قوطى فلزى

*
 SR نوار مخصوص

سازه CW کناف

سازه UW کناف

الیه آب بند مخصوص آکواپنل

صفحه روکش دار گچى

پوشش نهایى آکواپنل

*
 SR نوار مخصوص

سازه CW کناف

سازه UW کناف

الیه آب بند مخصوص آکواپنل

عایق الیاف معدنى

سازه محافظ کنج

آکواپنل خارجى

پوشش نهایى آکواپنل

سازه CW کناف

سازه UW کناف

سازه محافظ کنجعایق الیاف معدنى

آکواپنل خارجى

سازه انتهاى اندود کارى

B جزئیات اجرایى

*
 SR نوار مخصوص

سازه انتهاى اندود کارى
B جزئیات اجرایى

مقیاس 1/2

صفحه روکش دار گچى

سازه کنج مانند قوطى فلزىصفحه روکش دار گچى

سازه CW کناف

سازه UW کناف

صفحه روکش دار گچى

صفحه روکش دار گچىصفحه روکش دار گچى

آکواپنل خارجى

سازه کمکى مانند قوطى فلزى

*
 SR نوار مخصوص

W388E-FE - VU2 گزينه 2: اتصال ديوار خارجی آکواپنل به قاب پايین پنجره 

W388E-FE - VM2 گزينه 2: پان اتصال ديوار خارجی به پنجره

W388E-FE - VO2 گزينه 2: اتصال ديوار خارجی آکواپنل به قاب باای پنجره

W388E-FE - VU1 گزينه 1: اتصال ديوار خارجی آکواپنل به قاب پايین پنجره 

W388E-FE - VM1 گزينه 1: پان اتصال ديوار خارجی به پنجره

W388E-FE - VO1 گزينه 1: اتصال ديوار خارجی آکواپنل به قاب باای پنجره

* نوار مخصوص SR: نوار عايق از جنس ترکیبات پلی اورتان و اتکس طبیعی که به منظور هوابند کردن، جلوگیری از انتقال ارتعاشات ناشی از 
بار باد و رفع پل حرارتی در اطراف بازشوهای ديوار خارجی مطابق جزئیات فنی باا اجرا می گردد.
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ساختار بین طبقات
ETICS( با یک ردیف سازه 

ساختار عایق حرارتی مرکب خارجی )*

ETICS اتصال کنج خارجی با ساختار :W384E - E - ETICS1

W384E - VM - ETICS1: سطح مقطع ديوار خارجی با ساختار ETICS در تراز طبقه

ETICS سطح مقطع عمودی ديوار خارجی با ساختار :W384E - V - ETICS1

ETICS ديوار خارجی به همراه عايق الیاف معدنی و :W384E - D - ETICS1

* ETICS: External Thermal Insulation Composite System

نبشى فلزى (پیشنهادى)

سازه محافظ کنج داخلى

آکواپنل خارجى

عایق الیاف معدنى

اندود پوششى مخصوص  
آکواپنـــل خارجـــــى 

اندود سیمانى 
مخصوص  آکواپنـــل

ترموفیکس

عایق ETICS کناف 
(XPS / EPS)

کرنربید فلزى یا سازه محافظ 
کنج متشکل از شبکه تـورى

فاصله پیچ مخصوص آکواپنل و بست ترموفیکس

 1
0

0
 m

m
 1

0
0

 m
m

 3
0

0
 m

m
 *

 5 cmx

 3
0

0
 m

m
 *

 5
 c

m

الیه آب بند مخصوص آکواپنل

پیچ ماکسى آکواپنل

آکواپنل خارجى

اندود سیمانى مخصوص آکواپنل

ترموفیکس

پوشش نهایى

(XPS / EPS) کناف ETICS عایق

عایق الیاف معدنى

سازه کمکى / نبشى فلزى

آکواپنل خارجى

سازه انهاى اندودکارى (آبچکان)

عایق رطوبتى

کف سازى

نوار جداکننده ترن فیکس

الیه بخاربند

سقف / کف سازه اى 
عایق الیاف معدنى

سازه CW کناف

سازه UW کناف

صفحه روکش دار گچى

صفحه روکش دار گچى

خمیر درزبند

عامل اتصال مناسب

 5 cmx

 3
0

0
 m

m

اندود پوششى مخصوص  
آکواپنـــل خارجـــــى 

اندود سیمانى مارموریت

عامل اتصال مناسب

خمیر درزبند

خمیر درزبند
نوار جداکننده ترن فیکس

آکواپنل خارجى

ترموفیکس

عایق الیاف معدنى / 

EPS  XPS

عایق الیاف معدنى

سازه UW کناف

سازه CW کناف

صفحه روکش دار گچى

صفحه روکش دار گچى

کرنربید فلزى یا سازه محافظ 
کنج متشکل از شبکه تـورى

فاصله پیچ مخصوص آکواپنل و بست ترموفیکس

سازه CW کناف

صفحه روکش دار گچى

سازه محافظ 
کنج خارجى

عایق الیاف معدنى

آکواپنل خارجى

اندود پوششى مخصوص آکواپنل خارجى

سازه محافظ کنج

ترموفیکس

(XPS / EPS) کناف ETICS عایق

توجـه: صفحـات عايـق )پشـم معدنـی، XPS ،EPS، يـا غیـره( می بايسـت 
توسـط بسـت ترموفیکـس مناسـب به سـازه های CW يـا UA ديـوار خارجی 
آکواپنـل متصـل شـوند. بهتر اسـت بیـن درزهای صفحـات سـیمانی آکواپنل 
خارجـی و درزهـای ايـه عايـق روی آن فاصله داشـته و ايه عايـق به صورت 

حصیرچیـن بـا آن اجرا شـود.
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ساختار با فاصله از طبقات
جزئیات اجرایی با دو ردیف سازه

اندود پوششى مخصوص آکواپنل

آکواپنل خارجى

پیچ ماکسى آکواپنل

عایق مقاوم در برابر فشار کناف
نبشى اتصال انتهاى استاد

عایق الیاف معدنى

الیه آب  بند مخصوص آکواپنل

نبشى سازه کمکى فلزى

ورق فلزى انتهاى دال / پودر بتنى

عامل اتصال مناسب

SR نوار مخصوص

صفحه روکش دار گچى

صفحه روکش دار گچى

عامل اتصال مناسب

خمیر درزبند

نوار جداکننده ترن فیکس
خمیر درزبند

عامل اتصال مناسب

صفحه روکش دار گچى
صفحه روکش دار گچى

اندود پوششى مخصوص آکواپنل خارجى

آکواپنل خارجى

پیچ ماکسى آکواپنل

نبشى اتصال انتهاى استاد

نبشى سازه کمکى فلزى

عامل اتصال مناسب

عامل اتصال مناسب

خمیر درزبند
نوار جداکننده ترن فیکس

کف سازى

عایق مقاوم در برابر فشار کناف

SR نوار مخصوص

نبشى اتصال انتهاى استاد

الیه آب  بند مخصوص آکواپنل

عایق الیاف معدنى

صفحه روکش دار گچى

صفحه روکش دار گچى

عایق الیاف معدنى

W388E-VM1 گزينه 1: اتصال به سقف در تراز طبقات با استفاده از ورق و نبشی فوادی

W388E-VM2 گزينه 2: اتصال به سقف در تراز طبقات با استفاده از ورق و نبشی فوادی



25

ساختار با فاصله از طبقات
جزئیات اجرایی با دو ردیف سازه

W388E-VMS1 گزينه 1: اتصال به ستون در طبقات با استفاده از ورق و نبشی فوادی

W388E-ES1 اتصال کنج خارجی سطح مقطع افقی

اندود پوششى مخصوص آکواپنل خارجى

آکواپنل خارجى ستون

ستون

سقف بتنى

پیچ ماکسى آکواپنل

سازه CW کناف

سازه L شکل مخصوص

ورق فلزى انتهاى دال / پودر بتنى

سازه کمکى - نبشى فلزى

عایق الیاف معدنى

الیه آب بند مخصوص آکواپنل

انکر بولت (سازه اى)

 UW سازه

 UW سازه

سازه CW کناف

عایق مقاوم در برابر فشار کناف

اندود پوششى مخصوص آکواپنل خارجى

آکواپنل خارجى

پیچ ماکسى آکواپنل

سازه محافظ کنج

خمیر درزبند

نوار جداکننده ترن فیکس

نوار جداکننده ترن فیکس

خمیر درزبند

الیه آب بند مخصوص آکواپنل

عایق الیاف معدنى

سازه CW کناف

سازه CW کناف

سازه UW کناف

سازه CW کناف (اختیارى)

صفحه روکش دار گچى
صفحه روکش دار گچى

الیه بخاربند
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ساختار با فاصله از طبقات
اتصال پنجره در ساختار با دو ردیف سازه

عایق الیاف معدنى

سازه CW کناف

سازه UW کناف

سازه UW کناف

سازه نبشى L شکل

الیه آب بند مخصوص آکواپنل

آکواپنل خارجى

اندود پوششى مخصوص آکواپنل

نوار عایق

سازه محافظ کنج و آبچکان

پیچ ماکسى آکواپنل

صفحه روکش دار گچى

صفحه روکش دار گچى

الیه بخاربند

سازه اتصال کمکى چوبى

ورق فلزى

قاب پنجره

قوطى فلزى (سازه انتهایى)

مقطع فلزى (سازه اى) که ایستایى 
آن محاسبه شده است

سازه انتهایى (فالشینگ)

قاب پنجره

سازه انهتایى (قوطى فلزى)

سازه اتصال کمکى چوبى

سازه اتصال کمکى چوبى

ورق فلزى

تخته چوبى

سازه انتهاى اندودکارى

عایق الیاف معدنى

سازه CW کناف

سازه UW کناف

سازه UW کناف

سازه نبشى L شکل

الیه آب بند مخصوص آکواپنل

آکواپنل خارجى

اندود پوششى مخصوص آکواپنل

نوار عایق

پیچ ماکسى آکواپنل

صفحه روکش دار گچى
صفحه روکش دار گچى

الیه بخاربند

مقطع فلزى (سازه اى) که ایستایى 
آن محاسبه شده است

W388E-FE - VO1 اتصال به قاب باای پنجره

W388E-FE - VU1 اتصال به قاب پايین پنجره
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ساختار دیوار خارجی پوششی
 Ventilated Facade application                                                                               )ساختار با قابلیت گردش هوا در نما )اجرای نما با فاصله

W682E - V1 مقطع عمودی

W682 - H1 مقطع افقی

* کلیه ساختارها می توانند بدون گردش هوا در فضای بین پوسته خارجی نما و ديوارهای پیرامونی اجرا شوند.
برای ساختارهای فاقد گردش هوا ايه آب بند مخصوص آکواپنل می بايست اجرا شود.

سازه فلزى کناف
اندود ســـیمانى مخصوص 
آکواپنل خارجى

آکواپنل خارجى سازه نبشى (عامل نگهدارنده)

پیچ ماکسى آکواپنل

عامل اتصال مناسبعایق الیاف معدنى

1/4 h

1/4 h

1/4 h

1/4 h

سازه فلزى کناف

بتونه درزگــیرى مخصوص 
همراه  به  خارجى  آکواپنل 
    10cm نوار درزگیر با عرض

انــدود ســیمانى مخصــوص 
آکواپنل خارجى

عامل اتصال مناسب

پیچ ماکسى آکواپنل

عایق الیاف معدنى

آکواپنل خارجى

سازه نبشى (عامل نگهدارنده)
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ساختار دیوار خارجی پوششی
ساختار با قابلیت گردش هوا در نما )اجرای نما با فاصله(

 20 mm

عامل اتصال مناسب

سازه نبشى (عامل نگهدارنده)

سازه فلزى کنافعایق الیاف معدنى

آکواپنل خارجى

سازه درز انقطاع

مخصوص  پوششـــى  اندود 
آکواپنل خارجى

عامل اتصال مناسب

سازه نبشى (عامل نگهدارنده)

عایق الیاف معدنى

آکواپنل خارجى

سازه فلزى کناف
سازه محافظ کنج

اندود پوششـــى مخصوص 
آکواپنل خارجى

W682-BFU1 درز انبساط در ساختار ديوار خارجی پوششی

W682-E1 نحوه اتصال کنج خارجی

* کلیه ساختارها می توانند بدون گردش هوا در فضای بین پوسته خارجی نما و ديوارهای پیرامونی اجرا شوند.
برای ساختارهای فاقد گردش هوا ايه آب بند مخصوص آکواپنل می بايست اجرا شود.
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ساختار دیوار خارجی پوششی
ساختار با قابلیت گردش هوا در نما )اجرای نما با فاصله(

W684T-SO - V1 گزينه 1: قسمت انتهای کار در نما )نقطه شروع(

W684T- V1 مقطع عمودیW684T-SO - V2 گزينه 1: قسمت انتهای کار دو نما )نقطه شروع(

W684T-SO - V2 سطح مقطع افقی

ديوارهای  و  نما  خارجی  پوسته  بین  فضای  در  هوا  گردش  بدون  می توانند  ساختارها  کلیه   *
پیرامونی اجرا شوند.

برای ساختارهای فاقد گردش هوا ايه آب بند مخصوص آکواپنل می بايست اجرا شود.

اندود پوششى مخصوص آکواپنل خارجى

سازه CW کناف

بتونه درزگیر مخصوص آکواپنل خارجى

عایق الیاف معدنى

عایق الیاف معدنى

آکواپنل خارجى

سازه نبشى (عامل نگه دارنده)

پیچ ماکسى آکواپنل

m
in

8
0
 m

a
x
1
6
0

23

اندود پوششى مخصوص آکواپنل خارجى

آکواپنل خارجى

سازه انتهاى اندودکارى (آبچکان)

عایق الیاف معدنى

عایق الیاف معدنى

آکواپنل خارجى

سازه نبشى عامل نگه دارنده

اندود پوششى مخصوص آکواپنل خارجى

پوشش ابتداى نما

SN25 پیچ ماکسى آکواپنل

سازه CW کناف

سازه UW کناف

600 mm

اندود پوششى مخصوص 
آکواپنل خارجى

عایق الیاف معدنى

 30mm میزان همپوشانى بیشتر از

ماکســى آکواپنل خارجى پیــچ 
SN25 آکواپنل

سازه آلومینیومى
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ساختار دیوار خارجی پوششی
ساختار با قابلیت گردش هوا در نما )اجرای نما با فاصله(

5
0
m

m

اندود پوششى مخصوص آکواپنل خارجى

آکواپنل خارجى

عایق الیاف معدنى

اندود پوششى مخصوص آکواپنل خارجى

آکواپنل خارجى

سازه فلزى

سازه فلزى

سازه مخصوص با امکان عبور هوا

سازه انتهاى اندودکارى

اندود پوششى مخصوص 
آکواپنل خارجى

عایق الیاف معدنى

سازه فلزى

آکواپنل خارجى

اندود پوششى مخصوص آکواپنل خارجى

عایق الیاف معدنى

نوار عایق رطوبتى مخصوص کناف

(LDS ساختار)

سازه انتهاى اندودکارى

آکواپنل خارجى

نوار عایق

سازه نبشى سوراخ دار

سازه فلزى

اندود پوششى مخصوص آکواپنل خارجى

آکواپنل خارجى

عایق الیاف معدنى

سازه محافظ کنج / 
(کرنربید مخصوص آکواپنل 
ساخته شده از شبکه تورى)

ديوارهای  و  نما  خارجی  پوسته  بین  فضای  در  هوا  گردش  بدون  می توانند  ساختارها  کلیه   *
پیرامونی اجرا شوند.

برای ساختارهای فاقد گردش هوا ايه آب بند مخصوص آکواپنل می بايست اجرا شود.

W684-FE - VO1 نحوه اتصال به قاب باای پنجره

W684T-D1  نحوه اتصال کنج داخلیW684T-E1  نحوه اتصال کنج خارجی

W684T-FE - VU1  نحوه اتصال به قاب پايین پنجره

W684T-DA - VO1 نحوه اتصال در قسمت بام
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CD60 مقطع عمودی ديوار خارجی پوششی آکواپنل با استفاده از سازه

CD60 پان ديوار خارجی پوششی آکوانل با استفاده از سازه

max 60 cm

max 60 cm

max 60 cm

max 60 cm

عامل اتصال مناسب

اندود پوششی مخصوص آکواپنل خارجی

ايه آب بند مخصوص آکواپنل خارجی

سازه CD60 کناف با فواصل حداکثر 60cm از يکديگر اجرا می شود

اتصال براکت به ديوار زمینه توسط عامل اتصال مناسب

ديوار اجرا شده يا مصالح بنايی

نوار عايق مخصوص

عايق الیاف معدنی

پیچ ماکسی آکواپنل

عامل اتصال مناسب که ظرفیت باربری آن محاسبه شده است

کف / سقف سازه ای

سازه کمکی/ نبشی L شکل سازه ای که 
ضخامت و طول آن بر اساس شرايط پروژه 

توسط مهندس محاسب، محاسبه شده است
L25 يا نبشی UD28 رانر

m
a

x
 4

 m

عايق الیاف معدنی براکت LN پیچ
عامل اتصال مناسب ديوار اجرا شده با مصالح بنايی

ايه آب بند مخصوص آکواپنل خارجی

حداکثر فواصل همه سازه های 60cm ،CD60 می باشد که در ارتفاع باای 8m اين فاصله تا 30cm کاهش می يابد

آکواپنل خارجی
نوار فوم عايق

پیچ ماکسی آکواپنل
CD60 سازه

اندود پوششی مخصوص 
آکواپنل خارجی

ساختار دیوار خارجی پوششی
CD60 ساختار دیوار خارجی پوششی با استفاده از سازه
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ساختار دیوار خارجی پوششی
ساختار دیوار خارجی پوششی با استفاده از سازه CD60 )به منظور تسطیح دیوار زمینه نا تراز(

CD60 مقطع عمودی ديوار خارجی پوششی با استفاده از سازهCD60 مقطع عمودی ديوار خارجی پوششی در محل جان پناه بام ساختمان با استفاده از سازه

CD60 پان ديوار خارجی پوششی با استفاده از سازه

CD60 براکت مخصوص سازه عايق الیاف معدنی

پیچ ماکسی آکواپنل

اندود پوششی مخصوص آکواپنل خارجی

ايه آب بند مخصوص آکواپنل خارجی

پیچ ماکسی آکواپنل

عامل اتصال مناسب 
به ديوار زمینه

آکواپنل خارجی

 اندود پوششی مخصوص
آکواپنل خارجی

براکت مخصوص 
سازه 

کناف سازه 

 ايه آب بند مخصوص
آکواپنل خارجی

آکواپنل خارجی

سازه  CD60 کناف
پیچ TN25 کناف

عامل اتصال مناسب به ديوار زمینه

عامل اتصال مناسب 
به ديوار زمینه

سازه محافظ کنج

پیچ ماکسی آکواپنل

آکواپنل خارجی

 اندود سیمانی مخصوص
آکواپنل خارجی

UD28 سازه   

براکت مخصوص
CD60  سازه   
   سازه CD60 کناف

 ايه آب بند مخصوص
آکواپنل خارجی

 عامل اتصال مناسب
به سقف / دال بتنی

براکت مخصوص سازه  عايق الیاف معدنی

پیچ ماکسی آکواپنل

اندود پوششی مخصوص آکواپنل خارجی

ايه آب بند مخصوص آکواپنل خارجی

پیچ ماکسی آکواپنل

عامل اتصال مناسب 
به ديوار زمینه

آکواپنل خارجی

 اندود پوششی مخصوص
آکواپنل خارجی

براکت مخصوص 
CD60 سازه

سازه CD60 کناف

 ايه آب بند مخصوص
آکواپنل خارجی

آکواپنل خارجی

کناف سازه  
پیچ کناف

عامل اتصال مناسب به ديوار زمینه
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اجرای دیوار خارجی قوس دار

جزئیات اجرایی دیوار خارجی قوس دار 

سازه UW کناف

سازه UW کناف

سازه CW کناف

آکواپنل خارجی

سازه سینوس کناف

آکواپنل خارجی
شعاع خم ديوار قوس دار

عامل اتصال مناسب به کف مانند پیچ رول پاگ

آکواپنل خارجی

 1000 شعاع قوس 

در صورت موجود نبودن سازه سینوس کناف، برای اجرای قوس با آکواپنل خارجی، ابتدا برش هايی را بر روی رانر ايجاد کرده و اقدام به نصب رانر در مسیر مورد نظر 
نمايید. سپس استادها را در فواصل حداکثر 300mm از يکديگر و در محل خود قرار دهید.

قبل از نصب پنل ها، اقدام به خم کردن آن ها نمايید. در زمان خم کردن، ممکن است ترکهايی بر روی سطح پنل به وجود آيد که امری طبیعی است و اين موضوع 
بر روی مقاومت يا عملکرد پنل تاثیری ندارد.

اشکال محدب و مقعر
d 

d 

عاع
ش

عاع
ش

وجه رو وجه رو

کناف سازه 

کناف سازه 

کناف سازه 

آکواپنل داخلی

سازه سینوس کناف

شعاع خم ديوار قوس دار

عامل اتصال مناسب به کف مانند پیچ رول پاگ

آکواپنل داخلی

آکواپنل داخلی

آکواپنل چسب درزگیر 

ضخامت صفحه r: شعاع خم صفحه سیمانی آکواپنل خارجی

d 300mm عرض 1200mm عرض

12.5mm ≥ 1000mm ≥ 3000mm

L طول قطعه خم شونده 

⍺ 90 = زاويه° ⍺ 180 = زاويه°  ⍺ 180 = همه زوايا تا°

300

300

300

300

300

300

کناف سازه 

کناف سازه 

کناف سازه 

آکواپنل خارجی

سازه سینوس کناف

آکواپنل خارجی
شعاع خم ديوار قوس دار

عامل اتصال مناسب به کف مانند پیچ رول پاگ

آکواپنل خارجی

 1000mm شعاع قوس

120

120

کناف سازه 

کناف سازه 

کناف سازه 

آکواپنل خارجی

سازه سینوس کناف

آکواپنل خارجی
شعاع خم ديوار قوس دار

عامل اتصال مناسب به کف مانند پیچ رول پاگ

آکواپنل خارجی

 1000 شعاع قوس 

1m 30 تا حداکثر شعاع قوسcm 3اجرا با برش هايی از پنل به عرضm 120 تا حداکثر شعاع قوسcm اجرا با پنل به عرض

آکواپنل خارجی به صورت طرح قوس دار
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جزئیات اجرای ديوار خارجی با پوشش نمای رنگ آمیزی **

جزئیات اجرای ديوار پوششی خارجی

جزئیات اجرای ديوار خارجی با نمای آجر پاک **

جزئیات اجرای ديوار خارجی با نمای سنگ خشکه چین 

*    برای پوشش نما با قطعات پاک و چسب، حداکثر وزن مجاز قطعات نما  kg/m2 40 سطح ديوار و حداکثر ابعاد مجاز قطعات پاک 60x60 cm می باشد.
 ** بسته به نوع پوشش نهايی نما، ممکن است از پرايمر مخصوص قبل از اجرای نما استفاده گردد لذا جهت اطمینان از جزئیات صحیح اجرايی، مشاوره با واحد پشتیبانی 

فنی شرکت کناف ايران توصیه می گردد. همچنین برای پوشش نما با رنگ يا ايه های بافت دار، مطابق با دستورالعمل شرکت تولید کننده عمل شود.

جزئیات سیستم دیوار خارجی با نماهای مختلف



AQUAPANEL® Cement Board Indoor

IDEA  |  DESIGN  |  PLAN  |  REALISATION  |  COMPLETION

اطاعات مندرج در اين دفترچه، با توجه به دانش فني مبتني بر استانداردها، 
مشي  است. خط  شده  تهیه  آن  چاپ  زمان  در  موجود  شرايط  و  آزمايش ها 
کیفي  رشد  و  توسعه  و  تحقیق  در جهت  تاش  همواره  ايران  کناف  شرکت 
براي خود محفوظ  را  اين حق  اين شرکت  راستا،  اين  بوده و در  محصوات 
اقدام  تا در هر زمان نسبت به تغییر اطاعات فني محصوات خود  مي دارد 
اين  بر  و  بوده  خود  زمینه  در  فني  دفترچه  معتبرترين  دفترچه،  اين  نمايد. 
نمي باشد.  پذير  امکان  آن  از  پیش  نسخه هاي  از  استفاده  يا  استناد  اساس، 
شايان ذکر است که آخرين نسخه دفترچه هاي فني همواره در وب سايت اين 
شرکت قرار داشته و نیز از طريق تماس با واحد پشتیباني فني قابل استعام 
است. اطاعات اين دفترچه غیر قابل تغییر مي  باشد، بدين معنا که هر گونه 
تغییر  اصاح،  يا حقوقي جهت  هر شخص حقیقي  از سوي  فني  نظر  اظهار 
موردي يا تغییر کلي مندرجات آن مردود بوده، مگر آنکه تايیديه کتبي آن 
قبا از سوي واحد پشتیباني فني شرکت کناف ايران اخذ شده باشد. تمامي 
ايران جهت کاربرد و هدفي مشخص تولید شده و  محصوات شرکت کناف 
هر گونه تفسیر يا استفاده غیر از اين محصوات و همچنین اجراي نامناسب 

مسئولیتي را متوجه اين شرکت نخواهد ساخت.
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AQUAPANEL® is a technologically advanced 

building system. Because it’s a system, it involves 

clear step-by-step process from design idea to 

project completion. AQUAPANEL® cement board 

panels, accessories and services work in unison – 

you can be certain that your project will all come  

together as planned.
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