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

صفحات مسلح سیمانی آکواپنل (® )AQUAPANELترکیبی فشرده از سیمان پرتلند،
پرلیت منبسط شده و سنگدانههای سبک میباشند که پشت و روی آنها با شبکه توری الیاف
شیشه مخصوص مسلح شده است .اين محصول توسط شرکت Knauf AQUAPANEL
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 میشود .به علت عدم استفاده از هرگونه
الیاف سلولزی و افزودنیهای غیر آلی در فرايند تولید ،اين صفحات کام ً
ا در برابر آبريزش،
رطوبت و شرايط متنوع جوی و اقلیمی مقاوم بوده ،امکان رشد میکروارگانیزمهايی مانند
قارچ يا کپک در آنها وجود نداشته و مشکاتی نظیر تورم ،گسیختگی ،افزايش ابعاد و ...
در آنها رخ نمیدهد .نظر به مسلح بودن اين پنلها به شبکه توری ،امکان خﻢ کردن اين
صفحات در حالت خشک تا شعاع  3متر نیز وجود دارد که قابلیتی کاربردی جهت خلق
طرحهای دکوراتیو در نمای ساختمانها میباشد.
ساختار ديوار خارجی کناف با استفاده از صفحات مسلح سیمانی آکواپنل خارجی
( )AQUAPANEL® Cement Board Outdoorراهکاری مناسب و بهینه جهت
اجرای ديوارهای پیرامونی ساختمانها 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 عايقبندی حرارتی ،صوتی و مقاومت در
برابر حريق ،ضمن کاهش بارهای مرده ساختمان و تسريع عملیات اجرايی ،کمک شايانی به
کاهش هزينههای گزاف سازهای و آسايش ساکنین در حین بهرهبرداری 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 پروژههای داخل و خارج کشور
استفاده میشود.
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معرفی و مرور اجزای ساختار

صفحات مسلح سیمانی آکواپنل خارجی

موارد استفاده
� ساخت انواع ديوارهای پیرامونی و نماهای خارجی
� بازسازی نمای ساختمانهای قديمی
� پوشش نمای داخلی تونلها و ايستگاههای قطار زيرزمینی
� سقﻒهای کاذب واقع در فضاهای خارج ساختمان
مزایا
� سرعت و سادگی در نصب
� سبک و ايمن در برابر زلزله
�  %100مقاوم در برابر آب و رطوبت
� مقاوم در برابر چرخههای ذوب و يخبندان و ديگر عوامل جوی
� غیر قابل اشتعال ()A1
� فاقد الیاف سلولزی ،مقاوم در برابر رشد قارچ ،کپک و میکرو ارگانیزمهای مخرب
� عدم گسیختگی ،تورم و تغییرات ابعادی ناشی از شرايط مختلﻒ جوی
� ايجاد فضای مفید بیشتر با ضخامت کﻢ ساختار ديوارها
� خلق طرحهای متنوع با قابلیت خﻢپذيری منحصر به فرد
مشخصات فیزیکی آکواپنل خارجی بر اساس تاییدیه فنی اتحادیه اروپا

حداقل شعاع خﻢ برای صفحات به عرض 1200 mm

(3 )m

حداقل شعاع خﻢ برشهای به عرض 300 mm

(1 )m

چگالی در حالت خشک بر اساس استاندارد EN 12467

حدودا ً (1150 )kg/m 3

مقاومت خمشــی بر اساس استاندارد EN 12467

(9.6 )MPa

مقاومت کششی عمود بر صفحه بر اساس استاندارد EN 319

( 0.65 )N/ mm

مقاومت برشی بر اساس استاندارد EN 12467

(607 )N

میزان PH

12

2

مدول ااستیسیته

حدودا ً (4000-7000 )N/ mm2

ضريب هدايت حرارتی ISO 10456

(0.35 )w/m.k

انبساط حرارتی

(7 )10 -6 k

ضريب نفوذپذيری ISO 12572

(66 )µ

تغییر ابعاد طولی بر حسب  mm/mدر رطوبت 65% - 85%

EN 318

0.23

تغییر ابعاد ضخامت بر حسب  mm/mدر رطوبت 65% - 85%

EN 318

0.2

طبقهبندی حريق مصالح ساختمانی

EN 13501

 / A1نسوز

با استفاده از فناوری  ،Easy Edgeلبه اين صفحات به وسیـله شبـکه توری
فايبرگاس مسلح میگردد که نتیجـه آن درزگیری بسیار خوب با نوار و بتونه
درزگیـر و اجـرای يـک سـاختـار مستحکﻢ با سـطحی هـمـوار میباشد.
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صفحات مسلح سیمانی آکواپنل خارجی ((AQUAPANEL Outdoor
صفحات مسلح سیمانی آکواپنل ترکیبی
فشرده از سیمان پرتلند ،پرلیت منبسط
شده و افزودنیهای خـاص ديگـر بـوده
که پشـت ،رو و لبههای طولی پنلها به
وسیله شبکه فايبرگاس مسلح شده است.

بستهبندی در یک پالت:
 35برگ (معادل )100/8 m2

ضخامت12/5 mm :
عرض1200 mm :
طول2400 mm :
وزن16 kg/m2 :

ایه آببند مخصوص آکواپنل
اين ايه از الیاف پلیاتیلن 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
را از داخل ساختار به بیرون هدايت
مینمايد .محل قرارگیری اين ايه به
طور معمول بین سازه استاد و صفحـات

پیچ مخصوص  Maxiآکواپنل

پیـﭻ مخصـوص  Maxiدر دو نـوع
سـاده ( )SNو سـرمتهدار ( )SBجـهت
اتصـال صفحـات مســلح سیمانــی به
انواع سـازه زيـرسـازی استفـاده میشود.
پیﭻهای  25 mmبرای اتصال يک ايه
پنـل و پیـﭻهای  39 mmبـرای نصب
ايه دوم پنـل بـه زيرسازی کاربـرد دارنـد.
نـوع سـرمتهدار اين پیـﭻها بـرای اتصـال

مسلح سیمانـی آکواپنل بوده و عـامت
تجـاری چـاپ شـده روی آن همواره بايد
به سمت خارج ساختمان باشد.

طول50 m :
عرض1/5 m :
مقدار مصرف1/1 m2 :

بستهبندی در یک پالت:
 1رول (معادل )75 m2

صفحات بـه سـازههايـی با ضخـامت
 0/8 mmتا  2 mmمناسب است.
بستهبندی (در یک جعبه):
 500 :SN39عدد
 1000 :SN25عدد
 SB25و  250 :SB39عدد

مقدار مصرف :تقريباً  15عدد برای
هر مترمربع ديوار؛ با فرض فاصله استاد
600mm
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نوار درزگیر آکواپنل خارجی
از ايـن نـوار بـه همـراه بتونـه درزگیـر
مخصـوص آکواپنـل خارجــی ،جهـت
مسـلح کــردن درز بیـن صفحـات
اسـتفاده میشـود .ايـن نـوار داخـل
ايـه بتونه درزگیر مخصـوص آکواپنل
خارجـی و روی محـل درزهای افقی و
عمـودی قـرار میگیـرد.

● در صورتیکــه پوشــش نهايــی
نمــای ســاختمان ،رنگآمیــزی در
نظــر گرفتــه شــده باشــد ،بــه جــای
اســتفاده از نــوار درزگیــر 10 cm
میبايســت از بــرش شــبکه تــوری
بــه عــرض  20 cmاســتفاده شــود.

بستهبندی :هر رول معادل 50 m
عرض10 cm :
طول50 m :
مقدار مصرف 2/1 m :در هر مترمربع

شبکه توری
ايــن شــبکه از جنــس الیــاف شیشــه
مقــاوم در برابــر شــرايط قلیايــی بــوده
و بــر روی تمــام ســطح آکواپنــل
خارجــی ،در داخــل انــدود ســیمانی
مخصــوص قــرار میگیــرد و آن را
مســلح مینمايــد.

عرض100 cm :
طول50 m :
2
هر رول معادل 50 m
مقدار مصرف :تقريباً 1/1 m2

بتونه درزگیر مخصوص آکواپنل خارجی (خاکستری) ()Joint Filler - Grey
از اين بتونه جهت پر کردن فاصله
درز بینصفحات آکواپنل خارجی و
درزگیری همراه با نوار درزگیر (عرض
 )10 cmيا برشی از شبکه توری
(عرض  )20 cmاستفاده میشـود.

نسبت اختاط :هر کیسه با  6/5لیتر
آب

بازه زمانی مصرف از تاریخ تولید:
*  12ماه

مقدار مصرف0/7 kg/m2 :

بسته بندی :کیسه 20 kg

اندود سیمانی مخصوص آکواپنل خارجی ()Exterior Basecoat
از اين محصول جهت پوشش سطح
آکواپنل خارجی (پس از درزگیری)
استفاده میشود .ضخامت بهینه اين
اندود روی سطح آکواپنل خارجی
 7 mmمیباشد.
(موجود در دو رنگ خاکستری و سفید)

4

نســبت اختــاط :هــر کیســه بــا 7
الــی  8لیتــر آب

بازه زمانی مصرف از تاریخ تولید:
*  12ماه

مقدار مصرف :تقريباً 7-8 Kg/m2

بسته بندی :کیسه 25 kg

* در شرايط انبارش استاندارد و توصیه شده توسط تولیدکننده

سازههای فلزی

ارتفاع بال

عرض جان

ضخامت ورق

طول شاخه

mm

mm

mm

mm

استاد CW

47
47
47
47

75
100
125
150

0/6
0/6
0/8
0/8

3000
3000
3000
3000

رانر UW

40
40
40
40

75
100
125
150

0/6
0/6
0/8
0/8

4000
4000
4000
4000

استاد UA

40
40
40
40

75
100
125
150

2
2
2
2

3000
3000
3000
3000

نبشی L

25

25

0/6

3600

امگا

15

100

0/6

2600

نبشی (براکت) مخصوص
 CWو UA

-

-

-

-

نوع سازه

تصویر

ضخامت سازهها و فواصل آنها بر اساس بار باد منطقه ،ارتفاع کﻒ تمام شده تا سقﻒ سازهای و در صورت لزوم ضوابط مرتبط لرزهای تعیین میشود.
برای اجرای متعارف از سازههای استاندارد با ضخامت بین  0/6 mmتا  1 mmاستفاده میشود.
در صورت نیاز و بنا به الزامات خاص مورد نیاز در پروژه میبايست از سازههايی با ضخامت بیش از  1 mmاستفاده شود.
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نحوه اجرا

اجرای زیرسازی گالوانیزه
قبـــل از اجـــرای رانـــر کــــﻒ و ســـقﻒ،
جهــت جلـوگیـــری از ايجـــاد پــل صوتــی،
نصب نوار عـــايق پشــت چســـبدار کنـــاف
روی پـ ــروفیل ران ــر  Uي ــا  UWضـ ــروری
اســـت .اتصـــال رانـــر بـــه کـــﻒ و ســـقﻒ
بـــا عوامـــل اســـتاندارد مناســـب (بســـته
بـــه نـــوع کـــﻒ و ســـقﻒ ســـازهای مثـــال
پیـــﭻ و رولپـــاگ) و در صـــورت وجـــود
کـــد حريـــق ،توســـط میـــخ مهـــاری فـــوادی مخصـــوص صـــورت میگیـــرد.
فاصلـــه مجـــاز عوامـــل اتصـــال رانـــر بـــه کـــﻒ و ســـقﻒ  60 cmو در صـــورت
وجــــود کـــد حريـــق 30 cm ،از يکديگـــر
میباشــــد .پروفیلهـــای قائـــﻢ (اســـتادها)
بـــه طـــول مـــورد نظـــر بــــرش خـــورده
و در قـــاب ايجـــاد شـــده بـــا رانـــر (بـــه
فواصـــل مشـــخص کـــه حداکثـــر 60 cm
میباش ــد) ،قـ ــرار گرفت ــه و پ ــس از ت ــراز و
600 mm
شـ ــاقول نمـ ــودن ،ب ــه پروفیله ــای افق ــی
(رانرهـــا) پانـــﭻ میگردنـــد تـــا زيرســـازی
تکمیـــل شـــود.
نکتــه  :1در محلهايــی کــه پروفیلهــای رانــر و استـــاد بــه ديگــر اجـــزای
ســـاختمان ماننــد ديوارهــا ،ســقﻒ و ســتونها اتصــال دارنــد حتمـاً بايــد از نــوار
عـــايق کنـــاف در محـــل اتصــال ايـــن دو جــزء اســتفاده نمود.
نکتـــه  :2هنـگام اجرای بازشـوی درب و پنجره نیـاز به در نظر گرفتـن الزامات
ايسـتايی سـاختار و يـا سـاخت سـازه کمکـی میباشـد .به منظـور تامیـن الزامات
فیزيـک سـاختمان بـرای کاهـش حجـﻢ بخـار عبـوری از وجـه داخلـی بـه خـارج
ديـوار ،اسـتفاده از ايـه بخاربنـد مناسـب توصیـه میگـردد( .ماننـد ايـه بخاربند
.)Knauf LDS 100/200
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اجرای ایه آببند
جهــت جلوگیــری از نفــوذ آب ناشــی
از کــﺞ بــاران بــه داخــل ســاختار و
همچنیــن هـــدايت و زهکش نمـــودن
بخــار آب موجــود در هــوا از داخــل
بــه خـــارج ســاختمان و بــه عنــوان راه
حلــی مناســب بــرای پديــده میعــان
(تعريــق) ،از ايــه آببنــد مخصــوص،
قبــل از نصــب صفحــات ســیمانی
آکواپنــل خارجــی روی زيرســـازی اجــرا شــده ،اســتفاده میشــود .ايــه
آببنــد از وجهــی کــه لوگــو روی آن چــاپ شــده اســت ،در برابــر آب
غیــر قابــل نفــوذ بــوده و از ســمت
ديگـــر تــراوا میباشــد ،لــذا همیشــه
وجــه دارای لوگـــو بــه ســمت بیـــرون
نصب مـــیگردد و در صـــورت اجـرای
اشتبـــاه و عـــدم دقــت ،کارايـــی ايــن
ايــه عمـ ً
ا 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 آببنــد و ايــه
بخاربنــد در هــر يــک از وجوه بیرونـــی
و داخلـــی ديوارهـــای خارجی کنـاف،
مشـــاوره بــا واحــد پشتیبانـــی فنـــی
کنــاف ايــران اکیــدا ً توصیــه میشــود.
نصـــب ايــه آببنــد همیشــه از تــراز
پائیــن ديــوار آغــاز میگــردد،
رديــﻒ رويـــی ايــه آببنــد حتم ـاً
بايــد  10 cmبــا رديــﻒ پايینــی
همپوشــانی داشــته و بــا اســتفاده از
چســـب نــواری مناســب پهـــن ،ايــه آببنــد بــه زيرســازی موجــود متصــل
میگــردد( .در خصــوص جزئیــات اجرايــی ايــه آببنــد بــه صفحــه 10
مراجعــه شــود)
10 cm

نصـــب پنـــل ســـیمانی در وجـــه
بیرونـــی دیـــوار
کلیـــه صفحـــات در هنـــگام نصـــب در
راس ــتای افق ــی* روی زي ــر س ــازی موج ــود
قـــرار میگیرنـــد .همچنیـــن ايجــــاد
فاصلـــهای بـــه انـــدازه  3 mmتـــا 5 mm
بی ــن درزه ــای افق ــی و عم ــودی جه ــت نف ــوذ
مناســـب بتونـــه درزگیـــر مخصـــوص
آکواپنـــل ،الزامــــی اســـت .جهـــت ايجـــاد
ايـــن فاصلـــه میتـــوان از لقمـــه
چوبــــی يـــا از پیـــﭻ ماکســــی آکواپنـــل
استفـ ــاده نم ــود .همچنی ــن کلیـ ــه پنله ــا
میبايســـت بـــه صـــورت حصیرچیـــن
اجـــرا شـــده و درزهـــای عمـــودی در يـــک
راســـتا نباشـــند .فاصلـــه دو درز عمـــودی از
يکديگـــر حـــداقل بايــد بــه انـــدازه فاصلــه
بیـــن دو اســـتاد باشـــد .در اجـــرای ديـــوار
کن ــار بازش ــوها دق ــت گ ــردد ت ــا درزه ــای
افقـــــی يــــا عمـــودی بیـــن پنلهـــا در
امتـــداد خطـــوط محیطـــی بازشـــو قـــرار
نگرفتـــه و پنلهـــا بـــه صـــورت  Lشـــکل
اجـــرا شـــوند.

اتصـــال پنـــل ســـیمانی بـــه
زیرســـازی
صفحـــات مســـلح ســـیمانی آکواپنـــل
بـــا اســـتفاده از پیﭻهـــای مخصـــوص
ماکســـی بـــه زيرســــازی موجـــود
متصـــل میشـــوند .حداکثـــر فاصلـــه
پیﭻهـــا از يکديگـــر در راســـتای
عمــودی  25 cmو در راستـــای افقـــی
مع ــادل فاصل ــه دو استـ ــاد میباشـ ــد.
حــــداقل فاصلـــه پیـــﭻ ماکســــی از
لبهه ــای طولـ ــی و عرضـ ــی آکواپن ــل
 1/5 cmمیباشـــد .توجـــه شـــود در
حیـــن نصـــب بايـــد از نفـــوذ بیـــش
از انـــدازه پیـــﭻ ماکســـی بـــه داخـــل
پنـــل ســـیمانی جلوگیـــری گـــردد.

≤250 mm

≥15 mm

نکتـــه :اجـــرای درز انبســـاط در فواصـــل
 15 mدر راس ــتای افق ــی و عم ــودی دي ــوار
خارج ــی کن ــاف الزامـ ــی اس ــت .لطف ــا ب ــه
جزئیـــات اجرايـــی "درز انقطـــاع ديـــوار"
مراجعـــه شـــود.

* اجـــرای صفحـــات آکواپنـــل بـــه صـــورت عمـــودی نیـــز مجـــاز اســـت .در
صـــورت اجـــرای عمـــودی پنلهـــا ،از حصیـــر چیـــن بـــودن درزهـــای افقـــی
اطمینـــان حاصـــل شـــود .فاصلـــه لبـــه آزاد پنـــل تـــا درز ،حداقـــل 40 cm
می باشـــد.
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درزگیری
بافاصل ــه پ ــس از نص ــب پنله ــا و پی ــش
از پ ــر ش ــدن درزه ــا ب ــا گــ ــرد و غبــ ــار،
بايــــد اقـــدام بـــه درزگیــری بـــا استفاده
از نـوار درزگیـــر مخصــوص بــه عـــرض 10 cm
و بتونـــه درزگیـــر مخصـــوص آکواپنـــل
( )Joint Filler - Greyنمـــود.
بديـن منظـور ابتـدا بـا اسـتفاده از مالـه
مناسـب ،درزهای  3 mmتا  5 mmموجود
بیـن پنلهـا بـا بتونـه درزگیـر مخصـوص
ً
کامـا پـر شـده و روی محـل درز بـه عرض
تقريبـاً 15 cmو ضخامـت  2 mmتـا 3 mm
بـا همیـن بتونـه پوشـیده میشـود ،سـپس
نـوار درزگیـر  10 cmرا روی درز بـه آرامـی
فشـرده و سـطح آن مجـددا ً با ماله تسـطیح
و پرداخـت مــیگردد .پـس از اتمـام مرحله
درزگیــری ،محـل اجـرای کلیـه پیﭻهـا نیز
بـا بتونه درزگیـر مخصوص پوشـش میيابد.
نکتــه :در صورتیکــه پوشــش نهايــی
نمــای ســاختمان ،رنگآمیــزی در نظــر
گرفتــه شــده باشــد ،درزگیــری بــا عــرض
بیشــتر و بــا اســتفاده از برشــی بــه عــرض
 20 cmاز شــبکه تــوری فايبــرگاس ،بــه
جــای نــوار درزگیــر عــرض  10 cmالزامــی
میباشــد تــا از ايجــاد و ظهــور ترکهــای
مويــی احتمالــی روی محــل درز جلوگیــری
شــود.

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  5 mmبـا اسـتفاده از مالـه مخصـوص شـانهای
(دندانههـای  )1 cmصـورت گرفته و شـبکه توری (فايبرگاس) را به آرامــی روی
مات خیس فشـرده تا اندکــی در اندود زيرين درگــیر شـود سـپس مجــددا ً به
8

ضخامت  2 mmروی شبــکه توری را
بـا انـدود آمـاده پوشـش داده و سـطح
ديــوار بـا لبه ماله پرداخـت میگردد.
ضخامـت اندود پوششـی مسـلح شـده
با شـبکه توری فايبرگاس میبايسـت
بیـن  5 mmتـا  7 mmباشـد.
نکات:
� در صورتیکه ديوار خارجی آکواپنل
با نمای پوششی ثانويه Cladding
(نمای کامپوزيت آلومینیوم يا نمای
سنگ خشک) پوشش مـیيابد ،اجرای
مراحل کار تا درزگیـری کفايت نموده
و نیازی به اجرای اندود مخصوص
پوششی نمیباشد.
� در صورت قرار داشتن محل اجرای
ديوار خارجی در معرض تابش شديد
آفتاب يا وزش باد شديد میبايست
با ايجاد حايل موقت جلـوی تابـش
مستقیﻢ نور و وزش باد را گرفت يا
زمانی مناسب را در روز برای اجرای
کار در سايه انتخاب نمود.
� قبل از اجرای اندود سیمانی
مخصوص ،سطح مورد نظر بايد عاری
از هر گونه گرد و غبار باشد.
� اجرای کلیه مراحل درزگیری و
پوششی بايد در دمای محیط  +5تا
 +30درجه سانتیگراد صورت گیرد.
گیـرش انـدود سـیمانی مخصـوص
خاکسـتری با توجـه به دمـای محیط،
 6الـی  7روز و انـدود سـیمانی سـفید
بیـن  1تـا  3روز پس از اجرا میباشـد.
همچنیـن نیـازی بـه پاشـش آب بـه
اندودهـا جهـت عمـلآوری نمیباشـد.

5 mm

2 mm

سایر نکات اجرایی

اطـراف بازشـوها در چهارگوش میبايسـت از
تکههـای نـواری شـکل شـبکه تـوری مطابق
بـا تصويـر بـه منظـور تقويـت پوشـش نهايی
سـاختار اسـتفاده شـود .ابعـاد نـوار تـوری به
طـول  50 cmو عـرض  30 cmمیباشـد.

در دو تصويـر زير اتصال  Tشـکل ديوار
جداکننـده کنـاف در فضـای داخـل به
ديـوار خارجـی را در دو حالـت يـک يا
دو رديـﻒ سـازه مشـاهده مینمايید.
50

جزئیات اجرایی اطراف بازشوها
صفحـات در اطـراف بازشـوها میبايسـت بـه
صـورت  Cيـا  Lشـکل 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.

محلهای اتصال
بـه منظـور جلوگیـری از نفوذپذيـری
سـاختار ديـوار خارجی کلیـه محلهای
اتصـال (شـامل کـﻒ ،سـقﻒ ،سـتون و
ً
کامـا عايـق شـوند.
غیـره) میبايسـت
هنگام اتصال به ديوار با مصالح بنايی
هر دو ديوار به منظور جلوگیری از
ايجاد تنش و انعطافپذيری ازم جهت
جابهجايی ساختار میبايست از يکديگر
مجزا شوند .اين نکته شامل اتصال به
ستون ،ديوار و سقﻒ نیز میشود .به
منظور حصول اطمینان از بادبند و
هوابند بودن ساختار در هنگام اجرای
ايه آببند مخصوص آکواپنل و يا ايه
بخاربند نکات مربوط به همپوشانی
میبايست رعايت شود.

30

تقویت کنجها
کلیـه کنﺞهـای داخلی و خارجی میبايسـت
بـا سـازه محافﻆ کنـﺞ يا کرنر بیـد مخصوص
آکواپنـل به همـراه اندود پوششـی مخصوص
آکواپنـل خارجی تقويت شـوند.
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جزئیات اجـرایی ایه آببند مخصوص آکـواپنل در بازشـوها
مرحله اول
ابتدا زيرسازی بازشو به صورت صحیح
نصب شده و عوامل اتصال مناسب به
منظور تامین ايستايی ساختار انتخاب
و اجرا میشود .ايه آببند مخصوص
آکواپنل از سمت پايین به باا اجرا
میشود.

مرحله پنجم
مطابق با شکل مقابل يک تکه اضافه
از ايه آببند مخصوص آکواپنل در
قسمت پايین قاب پنجره اجرا شده و
با چسب مخصوص در جای خود ثابت
میشود .همپوشانی در کلیه لبهها
میبايست حداقل  15 cmباشد.

مرحله دوم
ايــه آببنــد مخصــوص آکواپنــل بــه
صــورت افقــی نصــب میشــود .قبــل
از نصــب صفحــات ســیمانی آکواپنــل
خارجــی بــه منظــور ثابــت نمــودن
ايــه آببنــد از نــوار چســب مخصــوص
اســتفاده میشــود.

مرحله ششم
ايه آببند مخصوص آکواپنل را در
جهت لبههای عمودی قاب پنجره و به
سمت داخل تا کرده و با نوار چسب در
جای خود ثابت میشود.

مرحله سوم
مطابـق با شـکل مقابـل يک تکـه اضافه
از ايـه آببنـد مخصـوص آکواپنـل در
قسـمت قـاب بـاای پنجره اجرا شـده و
بـا چسـب مخصوص در جـای خود ثابت
میشـود .همپوشـانی در کلیـه لبههـا
میبايسـت حداقـل  15 cmباشـد.

مرحله هفتم
سپس گوشههای پنجره را با نوار
چسبهای اضافی و با زاويه  45درجه
مطابق با تصوير تقويت میشود .نوار
چسب مورد استفاده برای تثبیت ايه
آببند ،بايد در برابر رطوبت و عوامل
جوی مقاومت و دوام ازم را داشته
باشد.

cm

مرحله چهارم
سـپس رديـﻒ بعـدی ايـه آببنـد در
عـرض ،روی سـازهها اجـرا شـده بـه
نحـوی کـه کلیـه لبههـای عمـودی
و افقـی حداقـل  10 cmهمپوشـانی
داشـته باشـند .بديهـی اسـت بـه منظور
اجـرای آن در محل بازشـو نیـاز به برش
ايـه آببنـد میباشـد کـه بهتـر اسـت
مطابـق بـا تصويـر مقابل ،برش از وسـط
بـه سـمت طرفیـن انجـام شـود.
10

10

cm

cm

10

10

a
< 1/3 a
≥ 5 cm

Ceiling

اتصـــال کشـــویی لغـــزان بـــه
ســـقف ســـازهای
در صورتیکـــه در ســـقﻒ ســـازهای
پ ــروژه احتم ــال خی ــز وج ــود داش ــته
باشـــد بايـــد جزئیـــات ويـــژه اتصـــال
کشـــويی لغـــزان در محـــل اتصـــال
ديـــوار خارجـــی بـــه ســـقﻒ اجـــرا
شـــود .بـــه منظـــور تامیـــن ايســـتايی
و ب ــا توج ــه ب ــه ن ــوع س ــاختار م ــورد
نیـــاز میبايســـت از پیﭻهايـــی بـــا طـــول مناســـب و فواصـــل مشـــخص
شـــده بـــر اســـاس الزامـــات مـــورد نیـــاز پـــروژه اســـتفاده شـــود.

توجه به نکات فنی زیر الزامی است:
 -1نکات مرتبط با ایستایی ساختار
زیرسازی و اتصال سازهها
فواصل استادها
فواصل مرکز به مرکز کلیه سازههای زيرسازی نمايش داده شده در تصاوير
صفحات سیمانی آکواپنل خارجی  600 mmمیباشد.
حداقل عرض جان عناصر کمکی (مانند قوطی کشی فلزی) مورد نیاز میبايست
 50 mmباشد تا اتصال سازهها و ساير الحاقات به آن امکانپذير باشد.
a
≥ 1/3 a
≤ 1/2 a ≥ 5 cm

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 امکانپذير میباشد.
نصب بار ،عوامل اتصال و الحاقات آن
اثرات نیروهايی چون بار باد ،برف ،يخزدگی يا بارهای خاص ديگر در نما به وسیله
زيرسازی فلزی به عناصر سازهای باربر منتقل شده و در آنها مستهلک میگردد.
در اين حالت اجزای فوق میبايست با استفاده از عوامل اتصال مناسب به صورت
مکانیکی به کﻒ و اجزای سازهای متصل شوند.
توجه :ابعاد سازهها ،نبشیها ،پیﭻها و عوامل اتصال میبايست توسط مهندس
محاسب و طراح پروژه تعیین شود.
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سازه استاد کناف

سازه محافﻆ گوشه

ايه آببند مخصوص آکواپنل خارجی

اندود سیمانی مخصوص
آکواپنل خارجی

آکواپنل خارجی
سازه

محافﻆ کنﺞ خارجی آکواپنل

خارجی
آکواپنل
مخصوص آکواپنل خارجی
سازه توری
نحوه اجرای سازههای کمکی شبکه
استاد کناف
سازه استاد کناف

خارجی
آکواپنلخارجی
مخصوصآکواپنل
سیمانیمخصوص
اندود آببند
ايه

ايه آببند مخصوص آکواپنل خارجی
خارجی
آکواپنل
نهايی
پوشش
رنگ يا
آکواپنل خارجی

سازه

اندود سیمانی مخصوص
آکواپنل خارجی
آکواپنل خارجی

خارجیگوشه
آکواپنلمحافﻆ
سازه
کنافمحافﻆ گوشه
سازه استاد سازه
اندود سیمانی مخصوص
خارجیسیمانی مخصوص
آکواپنل اندود
آکواپنل خارجی
آکواپنل خارجی
کناف خارجی
آکواپنل
سازه استاد

محافﻆ کنﺞ خارجی آکواپنل

سازه استاد کناف

سازه محافﻆ گوشه

اندود سیمانی مخصوص
آکواپنل خارجی
آکواپنل خارجی

سازه استاد کناف
سازه استاد کناف سازه محافﻆ گوشه

سازه استاد کناف اندود سیمانی مخصوص
آکواپنل خارجی

سازه استاد کناف
سازه
کناف کنﺞ خارجی آکواپنل
سازه استادمحافﻆ
سازه استاد کناف
آکواپنلگوشه
سازه محافﻆ
خارجی
آکواپنل
مخصوص
ايه آببند
خارجی
آکواپنل خارجی
خارجی
آکواپنل
مخصوص
بند
آب
ايه
خارجیتوری مخصوص آکواپنل خارجی
ايه آببند مخصوص آکواپنل شبکه
مخصوص آکواپنل خارجی
شبکه
استاد کناف
اندود سازه
توریخارجی
آکواپنل
مخصوص
سیمانی
آکواپنل خارجی
ايه آببند مخصوص
خارجیمحافﻆ گوشه
آکواپنل سازه
آکواپنل خارجی
اندود سیمانی مخصوص آکواپنل خارجی
خارجی
آکواپنل
مخصوص
سیمانی
اندود
آکواپنل خارجی
سازه
محافﻆ کنﺞ خارجی آکواپنل
سازه
محافﻆ کنﺞ خارجی آکواپنل
خارجی سیمانی مخصوص
آکواپنل اندود
سازه
آکواپنل
 PVCمحافﻆ کنﺞ خارجی
پوشش نهايی
رنگ يا
اندود سیمانی مخصوص
رنگ يا پوشش نهايی
آکواپنل خارجی
خارجیکناف
سازه استاد
خارجی
آکواپنل
استاد
سازه
کنافاستاد کناف
سازه
سازه استاد کناف
شبکه توری مخصوص آکواپنل
خارجی
آکواپنل
مخصوص
توری
شبکه
آکواپنل
شبکه توری
خارجی آکواپنل خارجی
آکواپنلمخصوص
مخصوص آببند
ايه
خارجیاورتان
مخصوص پلی
درزگیر
اندود سیمانی مخصوص آکواپنل خارجی
سازه استاد کناف
مخصوص آکواپنل خارجی
آکواپنل اندود
سیمانیاستاد
خارجی سازه
سازه درز انقطاع
اندود سیمانی مخصوص آکواپنل خارجی آکواپنل خارجی
آکواپنل خارجی
نهايیمخصوص آکواپنل خارجی
آببند
رنگ يا پوشش نهايیسازه استاد کنافرنگ يا ايه
پوشش
رنگ يا پوشش نهايی
سازه
آکواپنل
خارجی
محافﻆ کنﺞ
کناف
استاد
سازه
مخصوص
بند
آکواپنلآب
ايه
مخصوص
استادبند
ايه آب
خارجی
کناف
سازه
ايه آببند مخصوص آکواپنل خارجی
خارجیاستاد کناف
آکواپنل سازه
آکواپنل خارجی
سازه درز انقطاع از جنس
سازه استاد کناف
مخصوص
سیمانی
اندود
خارجی
آکواپنل
خارجی
شبکهآکواپنل
توری مخصوص
شبکه
خارجیآکواپنل خارجی اندود سیمانی مخصوص
مخصوص
توری
آکواپنل
خارجی
آکواپنل خارجی
ايه آببند مخصوص آکواپنل
خارجی
آکواپنل
آکواپنل خارجی
مخصوص خارجی
آکواپنل
خارجی
آکواپنل
سیمانی
اندود
خارجی
سیمانیکنﺞ
محافﻆ
آکواپنلخارجی
آکواپنل
مخصوص
درزگیر مخصوص پلی اورتان
خارجی
سازه اندودآکواپنل
مخصوص
بند
ايه آب
ايه آببند مخصوص درزگیر مخصوص پلی اورتان
اتصال کنﺞ خارجی با سازه  PVCمخصوص سازه استاد
سازه PVC
بند
آکواپنل آب
ايه
نهايی
رنگ يا پوشش
خارجیمخصوصسازه درز انقطاع
نهايی
پوشش
رنگ يا
استاد
سازه
آکواپنل خارجی
سازه
خارجی آکواپنل
اندودکنﺞ
خارجیمحافﻆ
آکواپنل
ايه آببند مخصوص
سازه درز انقطاع
خارجی
آکواپنل
مخصوص
شبکه توری
سیمانی مخصوص خارجی سازه استاد کناف
اندود سیمانی مخصوص
مخصوص خارجی
خارجیآکواپنل
مخصوص
ايه آببند
آکواپنلسیمانی
اندود
آکواپنل خارجی
آکواپنل خارجی
آکواپنلخارجی
اندود سیمانی مخصوص آکواپنل
درزگیرخارجی
آکواپنل
خارجیخارجی
سازه درز انقطاع از جنس شبکه توری مخصوص آکواپنل
مخصوص پلی اورتان
خارجی
آکواپنل
سازهتوری
شبکه
پلی اورتان درزگیر مخصوص پلی اورتان
مخصوص
خارجی سازه درز انقطاع از
آکواپنل نهايی
مخصوصيا پوشش
استاد رنگ
انقطاع
جنس درزگیرسازه درز
خارجی
آکواپنل
آکواپنلسیمانی
مخصوص اندود
استاد
سازه
سازه استاد
خارجی
سیمانی
اندود
خارجی
آکواپنل
مخصوص
مخصوصتوری
شبکه
خارجی
آکواپنل
مخصوص
ايه آببند
استاد
سازه
سازه درز انقطاع
مخصوصدرز انقطاع
کنافسازه
ايه آببند
بند مخصوص آکواپنل خارجی
ايه آب
خارجی
مخصوصياآکواپنل
آب
آکواپنل ايه
خارجی
اندود
پوشش
بند رنگ
نهايی
پوشش
رنگ يا
خارجیخارجی
نهايی سیمانی مخصوص آکواپنلآکواپنل
جنس  PVCآکواپنل خارجی
آکواپنل ازخارجی
سازه درز انقطاع
کناف
سازه استاد
مخصوص
سیمانی
اندود
خارجی
آکواپنل
نهايی
رنگ
پوشش جنس
درزياانقطاع از
سازه
خارجی
آکواپنل
مخصوص
شبکه توری
جنس
انقطاع از
سازه درز
آکواپنل خارجی
خارجی
آکواپنلآکواپنل
مخصوص
شبکه توری
توری مخصوص آکواپنل خارجی
شبکه
خارجی
مخصوص
سیمانی
اندود
مخصوص
بند
آب
ايه
سازه استاد کناف
خارجی مخصوص پلی اورتان
آکواپنل درزگیر
اندود خارجی
آکواپنل
اندود
خارجی
سیمانی مخصوص آکواپنل
خارجی
آکواپنل
مخصوصاستاد
سیمانی سازه
رنگ يا پوشش نهايی
سازه درز انقطاع
رنگ يا پوشش نهايی
نهايیخارجی
آکواپنل
مخصوص
مخصوص مخصوص
اندود سیمانیايه آببند
پوشش
ايه آببندرنگ يا
آکواپنل خارجی
آکواپنل خارجی
آکواپنل خارجی
مخصوص
اندود سیمانی
مخصوص پلی اورتان
درزگیر
سازه درز انقطاع از جنس
سازه استاد
شبکه توری مخصوص آکواپنل خارجی
آکواپنل خارجی سازه درز انقطاع
سازه استاد کناف
مخصوص خارجی
مخصوص آکواپنل
ايه آببند
درزگیر مخصوص پلی اورتان
آکواپنل خارجی
اندود سیمانی
سازه محافﻆ کنﺞ داخلی
خارجیاستاد
آکواپنل سازه
سازه درز انقطاع
رنگ يا پوشش نهايی
خارجی استاد کناف
مخصوص آکواپنل سازه
جنس
انقطاعآبازبند
سازه درز ايه
آکواپنل خارجی
مخصوص
خارجی
شبکه توریآکواپنل
سیمانیکناف
سازه استاد
اندود سیمانی مخصوص آکواپنل خارجی
خارجی
آکواپنل
مخصوص
اندود
جنس
انقطاع از
سازه درز
درز انقطاع با سازه  PVCمخصوص
سازه PVC
سازه استاد کناف
استاد کناف
سازهخارجی
توری مخصوص آکواپنل
شبکه
رنگ يا پوشش نهايی
سازه محافﻆ کنﺞ داخلی
اندود سیمانی مخصوص آکواپنل خارجی

سازه استاد

خارجی
استاد کناف
آکواپنل سازه

سازه محافﻆ کنﺞ داخلی
سازه محافﻆ کنﺞ داخلی

سازه محافﻆ کنﺞ داخلی

سازه محافﻆ کنﺞ داخلی

آکواپنل خارجی سازه استاد
سازه استاد کناف
اندود سیمانی مخصوص آکواپنل خارجی
ايه آببند مخصوص آکواپنل خارجی ايه آببند مخصوص آکواپنل خارجی شبکه توری مخصوص آکواپنل خارجی
اندود سیمانی مخصوص آکواپنل خارجی
خارجی
آکواپنل
کناف
استاد
سازه
آکواپنل خارجی اندود سیمانی مخصوص آکواپنل خارجی
اندود سیمانی مخصوص آکواپنل خارجی
سازه استاد
آکواپنل خارجی
استاد کنﺞ داخلی
سازهمحافﻆ
سازه
آکواپنل خارجی
مخصوص
اندود سیمانی
خارجی
آکواپنل
سازه محافﻆ کنﺞ داخلی
کناف
استاد
سازه
شبکه توریسازه استاد
خارجی ايه آببند مخصوص آکواپنل خارجی آکواپنل خارجی
مخصوصآکواپنل
مخصوص
سازه رانر
ايه آببند
آکواپنلخارجیسازه استاد
خارجی
آکواپنل ايه
خارجینهايی
آکواپنلپوشش
آببند مخصوص آکواپنلرنگ يا
خارجی
جزئیات اجرايی
ايه آببند مخصوص آکواپنل خارجی
آکواپنل
خارجیآکواپنل خارجی سازه محافﻆ کنﺞ داخلی
اندود سیمانی مخصوص آکواپنل خارجی
داخلی
کنﺞ
محافﻆ
مخصوص
سازهسیمانی
اندود
آکواپنل خارجی
سازه محافﻆ کنﺞ داخلی
سازه آبچکان
سازه محافﻆ کنﺞ داخلی
مخصوص آکواپنل خارجی
توری
شبکه
مخصوص آکواپنل خارجی
شبکه توری
کنﺞ داخلی
محافﻆ
سازه
پوشش نهايی
رنگ يا
آکواپنل خارجی
آکواپنل خارجی
شبکه توری مخصوص
سازه استاد
سازه محافﻆ کنﺞ داخلی
شبکه توری مخصوص آکواپنل خارجی
اندود سیمانی مخصوص آکواپنل خارجی
مخصوص آکواپنل خارجی
آکواپنلآببند
اندود سیمانی مخصوص ايه
مخصوص آکواپنل خارجی
خارجیاندود سیمانی
سازه PVC
اتصال کنﺞ داخلی با سازه  PVCمخصوص
خارجیخارجی
آکواپنلآکواپنل
اندود سیمانی مخصوص
اندود سیمانی مخصوص آکواپنل خارجی
رنگ يا پوشش نهايی
خارجی
آکواپنل
خارجی
نهايیآکواپنل
مخصوص
سیمانی
اندود
پوشش
رنگ يا
داخلی
کنﺞ
سازه محافﻆ
سازه استاد
رنگ يا پوشش نهايی
پوشش
رنگ يا
خارجی
آکواپنل
مخصوص
ايه آببند
نهايیخارجی
آکواپنل
مخصوص
شبکه توری
آکواپنل خارجی
سازه استاد
آکواپنل خارجی
جزئیات اجرايی C
مخصوص آکواپنل خارجی
بند
آب داخلی
ايهکنﺞ
سازه محافﻆ
اندود سیمانی مخصوص آکواپنل خارجی
آکواپنل خارجی
ايه آببند مخصوص آکواپنل خارجی
آکواپنل خارجی
شبکه توری مخصوص آکواپنل خارجی
سازه استاد کناف
سازهپوشش
رنگ يا
نهايی داخلی
محافﻆ کنﺞ
اندود سیمانی مخصوص آکواپنل خارجی
ايه آببند مخصوص آکواپنل خارجی
شبکه توری مخصوص آکواپنل خارجی
خارجیمخصوص آکواپنل خارجی
آکواپنلسیمانی
اندود سیمانی مخصوص اندود
آکواپنل خارجی
رنگ يا پوشش نهايی
اندود سیمانی مخصوص آکواپنل خارجی سازه رانر UW
رنگ يا پوشش نهايی

سازه  PVCآبچکان

سازه رانر UW

سازه استاد کناف

درز انقطاع آکواپنل

آکواپنل خارجی

رنگ يا پوشش نهايی
سیمانی مخصوص آکواپنل خارجی
ايه آببند مخصوص آکواپنلاندود
خارجی
آکواپنل خارجی
داخلی
سازه محافﻆ کنﺞ

محافﻆ کنﺞ خارجی آکواپنل

اندود سیمانی مخصوص آکواپنل خارجی

محافﻆ کنﺞ داخلی آکواپنل

جزئیات اجرايی C

سازه آبچکان

سازه  PVCآبچکان

سازه مخصوص انتهايی اندودکاری (آبچکان) از جنس PVC
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جزئیات اجرايی
ايه آببند مخصوص آکواپنل خارجی

انتخاب مصالح مناسب و محافظت در برابر خوردگی

ديوارها و نمای خارجی ساختمان میبايست به نحوی طراحی شوند که در برابر
تغییرات آب و هوايی و شرايط جوی مقاوم باشند .بنابراين میبايست بسته به میزان
رطوبت موجود در محیط ،به منظور انتخاب اجزای زيرسازی از مصالح مناسبی
استفاده شود .برای زيرسازی فلزی و ساير اجزای الحاقی آن میبايست محافظت در
برابر خوردگی مد نظر قرار گیرد و هنگامیکه چندين نوع مصالح مختلﻒ در نمای
خارجی با يکديگر ترکیب میشوند بنا به مورد ،همگن بودن مصالح لحاظ شود.
توجه :میزان رطوبت موجود در محیط و به تبع آن میزان مقاومت در برابر رطوبت
میبايست توسط مهندس مشاور و طراح پروژه تعیین شود.
پیﭻهای ماکسی آکواپنل دارای پوشش محافﻆ در برابر خوردگی مخصوص هستند
مقاومت در برابر خوردگی اين پیﭻها به میزان  720ساعت مورد آزمايش قرار گرفته
و دارای تايیديههای فنی ازم به منظور استفاده در نمای خارجی ساختمان میباشد.

 -1حداقل پوشش روی مورد استفاده در فرآيند گالوانیزه نمودن سازههای فلزی
مورد استفاده به عنوان زيرسازی در ساختار ديوار خارجی که مستقیماً در برابر
عوامل جوی قرار دارند برابر با  Z275میباشد .برای ساختارهايی با الزامات
بااتر مانند ساختارهای مورد استفاده در مناطق مجاور دريا میزان مقاومت در
برابر رطوبت میبايست بیشتر باشد .موضوع فوق شامل ساختارهای دارای نمای
خارجی ثانويه با امکان عبور جريان هوا نمیباشد که در اين حالت میبايست از
استاندارد مرتبط به اين ساختارها تبعیت شود.
 -2در کاس  Cطبقهبندی فوق ،سازههايی با پوشش گالوانیزه ( Z100میزان
روی به کار رفته  )100 gr/m2نیاز به تقويت پوشش در برابر خوردگی با استفاده
از پوششهای آلی به میزان  20میکرومتر در هر طرف سازه میباشند.
 - 3در کاس  Dطبقهبندی فوق نیاز به مقاومت در برابر خوردگی بیشتری بسته
به میزان تماس با آايندههای خورنده دارند (مانند يونهای کلر و سولفید و غیره).
استانداردهای مختلفی در خصوص تقويت سازهها در برابر خوردگی وجود دارد
ازجمله استاندارد .DIN 18168

طبقهبندی مقاومت در برابر خوردگی بر اساس استاندارد EN 13964

گروه

توضیحات

A

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

B

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

C

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

D

حالت شديدتر از موارد باا شامل محیطهايی مانند استخرهای شنا با آب شور ،سونای بخار ،حمامهای با درجه حرارت باا و ساير موارد مشابه آن
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محاسبات ایستایی دیوارخارجی در برابر بارهای وارده
جهت انتخاب زیرسازی گالوانیزه مناسب

زيرسازی گالوانیزه مناسب ديوار خارجی کناف بايد با توجه به نیازهای استاتیکی
سازه ،محاسبه و انتخاب شود .فواصل مجاز پروفیلهـای  CWبا توجه به نوع اتصال،
ارتفـاع کﻒ تمام شده تا سقﻒ سازهای ( ،)Hفشــار باد وارده به ديوار و بار مــرده
عناصر بازشــو (درب و پنجــره) يا اجزای الحاقــی (سنگ ،آجر ،سرامیک و)...
متفاوت میباشند .در اين ارتباط رجوع به مبحث ششﻢ مقررات ملی ساختمان ايران
(بارهای وارد بر ساختمان) جهت محاسبه بار باد (فشار يا مکش ناشی از بار باد)
توصیه میگردد.
در بخش  ،10-6بارهای ناشی از اثر باد با استفاده از رابطه  P=Iwqcecgcpمحاسبه
میشود که در اين رابطه به ترتیب:

 = Pفشار خارجی که به صورت استاتیکی در جهت عمود بر سطح (فشار وارد
بر سطح يا مکش به سمت خارج از سطح)
 = Iwضريب اهمیت برای بار باد (جدول .)2-1-6
 = qفشار مبنای باد (جدول 3-10-6و جدول .)2-10-6
 = ceضريب بادگیری (بند .)6-10-6
 = cgضريب اثر جهشی باد (.)4-6-10-6
 = cpضريب فشار خارجی که بر مساحت وجه مورد نظر میانگینگیری شده باشد.

جدول مشخص نمودن زیرسازی
راه حل پیشنهادی (بر اساس فاصله کف تا سقف)

][kN / m 2

400

390

380

370

360

350

340

330

320

310

300

290

280

270

260

250

C

C

C
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B

B

B

B
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A

A

A
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D

D

D
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C

C

C

C

C

B

B

B
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C

C

C

C

C

C
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B

B

B

B
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E

E
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D

D

D
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C

C

C

C

B

B
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D

C

C

C

C

C
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B
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B
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A
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E

E

E

D

D

D

D

D

C

C

C

C

B
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600
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D

D

D

C

C

C

C

C

C

B

B

B

B

B

B

A

F
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F

F

E

E

E
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D
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D

C

C

C
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D

D
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C

C

C

C

C

C
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D
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D
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E
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E
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D
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E
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راه حل پیشنهادی
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ارتفاع

فاصله سازهها

بار باد

Knauf CW 75/50/06

A

Knauf CW 100/50/06

B

Knauf CW 125/50/06

C

Knauf CW 150/50/06

D

2 X Knauf CW 125/50/06

E

2 X Knauf CW 150/50/06

F

2 X Knauf UA 125/40/20

G

400
600
400
600
400
600

0.50

0.60

1.30

1.40

1.50

مشخصات عملکردی دیوار خارجی کناف
عملکرد ساختار

عایق حرارتی و صوتی MW

نوع سازه

مشخصات ساختار

CW 75

AP12.5+CW75+2XFR12.5

CW 75

AP12.5+CW75+2XFR15

3

60mm/50kg/m

CW 100

AP12.5+CW100+2XFR12.5

3

CW 100

AP12.5+CW100+2XFR15

(ضخامت و چگالی)

2

وزن ( )kg/m

60mm/50kg/m3

42
47

مقاومت در برابر حریق
(دقیقه)

عایق صوتی ()dB
48

F60

48

F60

عایق حرارتی
(ضریب انتقال حرارت )W/m k
2

0.56
0.55

80mm/50kg/m

45

F60

50

0.44

80mm/50kg/m3

48

F60

50

0.44

* بـا توجـه بـه تولیـد سفارشـی سـازههای  CW150 ،CW125و  UA125در ايـران ،در صـورت لـزوم میتـوان از مقاطـع معـادل ايـن سـازهها بـا بهرهگیـری از
پروفیلهای موجود  CWاستفـــاده نمـــود و يا از ســازههـــای به ضخــامت ورق بیشتـر از  0/6 mmاستـفاده نمـود .کنتـرل محـاسبـات ايستايـی ديـوار خـارجـی
در صــورت استـفــاده از پروفیـلهــای متـفــرقه يا با ضخــامت بیشتـر بـر عهــده مهنــدس محاسب پروژه بوده و ضروری است.

عايق الیاف معدنی

ايه آب بند مخصوص
آکواپنل خارجی
h/2

پیﭻ ماکسی آکواپنل

آکواپنل خارجی

پیﭻ سازه به سازه LB

3-4 mm

صفحه روکشدار گچی
عايق الیاف معدنی
سازه کمکی (قوطی فوادی)
نوار فوم مخصوص
صفحه روکشدار گچی
صفحه روکشدار گچی
سازه های استاد دوبل  Hشده به صورت پشت به پشت

عايق الیاف معدنی

عامل اتصال مناسب
درزگیری با بتونه
درزگیر مخصوص
آکواپنل خارجـی
آکواپنل خارجی
h/2

ايه بخاربند

رانر  UWکناف

600 mm

ساختار کﻒسازی

پیﭻ ماکسی آکواپنل

ايه عايق رطوبتی
سقﻒ  /کﻒ سازهای

پان ديوار خارجی آکواپنل با استفاده از سازه استاد  CWدوبل H

مقطع عمودی ديوار خارجی آکواپنل با استفاده از قوطیکشی فلزی در وسط ساختار

در مـواردی کـه ارتفـاع کـﻒ تمام شـده تـا سـقﻒ سـازهای در سـاختمان بیش
از  4 mمیباشـد میتـوان 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/2مطابـق با بـار باد محاسـبه شـده و
جـدول فـوق اجرا خواهد شـد.
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به منظور تقويت ساختار زيرسازی فلزی ديوار خارجی آکواپنل در ساختمانهايی با ارتفاع بیش از  ،8 mمیبايست در  0/1انتهای هر يک از وجوه ساختمان (طول ،D
*
عرض  ، Zارتفاع  )hفواصل سازههای استاد به  300 mmکاهش يابد( .قسمتهای نشان داده شده در شکل با رنگ خاکستری)
همچنین به عنوان روش جايگزين میتوان از تمهیداتی مانند نصب مهاربندها و يا قوطیکشی فلزی در اين قسمتها استفاده نمود.
* ازم به ذکر است جهت فلش در تصاوير زير نشانگر جهت وزش باد میباشد .نیروی باد وارد بر نما در قسمتهای رو به باد به صورت فشاری و در قسمتهای پشت به باد به صورت کششی عمل مینمايد.
در گوشههای ساختمان نیروهای کششی و فشاری به صورت همزمان و در ترکیب با يکديگر باعث ايجاد نیروی پیچشی در اجزای پوستهای نما (قسمتهای نشان داده شده در شکل با رنگ مشکی) و کل
ساختمان میشوند.

0.1 D

D

0.1

نمای سه بعدی ساختمان

D

0.1 D
0.1 Z

Z

h

D

پان ساختمان
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مقطع عمودی ساختمان

جزئیات اجرایی ساختارها
ساختار بین طبقات
ساختار یک ردیف سازه

1
2
9
8

3
10
11
12

7
6
5

4

ﺧﻤﯿﺮ درزﺑﻨﺪ

 - 1ايه آببند مخصوص آکواپنل
 - 2صفحه سیمانی آکواپنل خارجی
 - 3بتونه درزگیری مخصوص آکواپنل خارجی
 - 4سازه رانر  UWکناف
 - 5سازه استاد  CWکناف
 - 6ايه عايق الیاف معدنی
 - 7صفحه روکشدار گچی
 - 8ايه بخاربند
 - 9شبکه توری ديوار خارجی آکواپنل
 - 10اندود سیمانی مخصوص آکواپنل خارجی (خاکستری  /سفید)
 - 11پرايمر مخصوص آکواپنل خارجی
 - 12پوشش نهايی

آﮐﻮاﭘﻨﻞ ﺧﺎرﺟﻰ

5 mm

3-4 mm

ﻋﺎﻣﻞ اﺗﺼﺎل ﻣﻨﺎﺳﺐ

ﻧﻮار ﻋﺎﯾﻖ
ﻧﻮار ﺟﺪاﮐﻨﻨﺪه ﺗﺮن ﻓﯿﮑﺲ

ﺻﻔﺤﻪ روﮐﺶدار ﮔﭽﻰ
ﺳﺎزه  CWﮐﻨﺎف

ﺑﺘﻮﻧﻪ درزﮔﯿﺮ

 W384E-B1مقطع درز قائﻢ

 W384E-A1اتصال به ديوار با مصالح بنايی

آﮐﻮاﭘﻨﻞ ﺧﺎرﺟﻰ

ﺳﺎزه درز اﻧﻘﻄﺎع

ﺳﺎزه درز اﻧﻘﻄﺎع

ﻋﺎﯾﻖ اﻟﯿﺎف ﻣﻌﺪﻧﻰ

ﺳﺎزه درز اﻧﻘﻄﺎع

آﮐﻮاﭘﻨﻞ ﺧﺎرﺟﻰ

ﺳﺎزه  CWﮐﻨﺎف

آﮐﻮاﭘﻨﻞ ﺧﺎرﺟﻰ

ﺳﺎزه ﻧﺒﺸﻰ )ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدى(
ﺳﺎزه ﻧﺒﺸﻰ ﺻﻔﺤﺎت ﮔﭽﻰ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﮐﻨﺞ از داﺧﻞ

ﺳﺎزه ﻣﺤﺎﻓﻆ ﮐﻨﺞ در ﻗﺴﻤﺖ داﺧﻞ

ﺳﺎزه ﻣﺤﺎﻓﻆ ﮐﻨﺞ
ﻋﺎﯾﻖ اﻟﯿﺎف ﻣﻌﺪﻧﻰ

 W384E-D1اتصال کنﺞ داخلی

ﻋﺎﯾﻖ اﻟﯿﺎف ﻣﻌﺪﻧﻰ

W384E-BFU1درز انقطاع در نما

 W384E-BFU2درز انقطاع سازهای در ديوار

ﺻﻔﺤﻪ روﮐﺶدار ﮔﭽﻰ

ﻋﺎﯾﻖ اﻟﯿﺎف ﻣﻌﺪﻧﻰ
ﺳﺎزه  UWﮐﻨﺎف

آﮐﻮاﭘﻨﻞ ﺧﺎرﺟﻰ

ﺳﺎزه  CWﮐﻨﺎف

ﻋﺎﯾﻖ اﻟﯿﺎف ﻣﻌﺪﻧﻰ

 W384E-E1اتصال کنﺞ خارجی

* نکته اجرایی :درز انقطاع در نما میبايست در فواصل حداکثر هر  15 mاجرا شود ،لیکن بنا به شرايط خاص پروژه و همچنین مواردی که درز انقطاع سازهای وجود داشته باشد متقاب ً
ا میبايست به
نما منتقل شود.
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ساختار بین طبقات
ساختار یک ردیف سازه

ﻻﯾﻪ آبﺑﻨﺪ ﻣﺨﺼﻮص آﮐﻮاﭘﻨﻞ
ﻋﺎﻣﻞ اﺗﺼﺎل ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﮐﻒ
)ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﯿﭻ و رولﭘﻼگ
آﮐﻮاﭘﻨﻞ ﺧﺎرﺟﻰ

* 300 mm

ﻋﺎﯾﻖ اﻟﯿﺎف ﻣﻌﺪﻧﻰ

5 cm

x

ﺣﺪاﮐﺜﺮ  1/3ﻋﺮض راﻧﺮ= X
ﺳﺎزه  UWﮐﻨﺎف

ﻋﺎﯾﻖ اﻟﯿﺎف ﻣﻌﺪﻧﻰ

ﺻﻔﺤﻪ روﮐﺶدار ﮔﭽﻰ

ﺻﻔﺤﻪ روﮐﺶدار ﮔﭽﻰ

ﻋﺎﯾﻖ اﻟﯿﺎف ﻣﻌﺪﻧﻰ
ﺟﺰﺋﯿﺎت اﺟﺮاﯾﻰ A

درزﮔﯿﺮى

ﺻﻔﺤﻪ روﮐﺶدار ﮔﭽﻰ

ﺻﻔﺤﻪ روﮐﺶدار ﮔﭽﻰ
آﮐﻮاﭘﻨﻞ ﺧﺎرﺟﻰ

آﮐﻮاﭘﻨﻞ ﺧﺎرﺟﻰ

ﻻﯾـﻪ ﻗﯿـﺮى ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﺰوﮔﺎم
ﯾﺎ ﻗﯿﺮﮔﻮﻧﻰ  -ﻋﺎﯾﻖ ﻗﯿـﺮى

ﻻﯾﻪ ﺑﺨﺎرﺑﻨﺪ

ﻻﯾﻪ آبﺑﻨﺪ ﻣﺨﺼﻮص آﮐﻮاﭘﻨﻞ

ﭘﯿﭻ ﻣﺎﮐﺴﻰ آﮐﻮاﭘﻨﻞ

100 mm

ﭘﯿﭻ ﻣﺎﮐﺴﻰ آﮐﻮاﭘﻨﻞ
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﻒ ﺳﺎزى
ﻋﺎﯾﻖ

* 300 mm

ﺟﺰﺋﯿﺎت اﺟﺮاﯾﻰ A

ﻧﻮار ﻋﺎﯾﻖ
ﻋﺎﯾﻖ اﻟﯿﺎف ﻣﻌﺪﻧﻰ

100 mm

ﺳﻘﻒ  /ﮐﻒ ﺳﺎزهاى

ﺳﺎزه ﮐﻤﮑﻰ ﻧﺒﺸﻰ ﻓﻮﻻدى
ﻧﻮار ﺟﺪاﮐﻨﻨﺪه ﺗﺮن ﻓﯿﮑﺲ ﮐﻨﺎف

 W384E-V1گزينه  :1مقطع عمودی
آﮐﻮاﭘﻨﻞ ﺧﺎرﺟﻰ

ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﻒ ﺳﺎزى

5 cm
ﺳﺎزه اﻧﺘﻬﺎى اﻧﺪودﮐﺎرى

ﻧﻮار ﻋﺎﯾﻖ
ﻋﺎﯾﻖ
ﻋﺎﯾﻖ ﺣﺮارﺗﻰ
ﺳﻘﻒ  /ﮐﻒ ﺳﺎزهاى

ﭘﻮﺷﺶ ﻧﻬﺎﯾﻰ
آﮐﻮاﭘﻨﻞ ﺧﺎرﺟﻰ
ﻻﯾﻪ آبﺑﻨﺪ ﻣﺨﺼﻮص آﮐﻮاﭘﻨﻞ

 W384E-V2گزينه  :2مقطع عمودی

ﻧﻮار ﻋﺎﯾﻖ

آﮐﻮاﭘﻨﻞ ﺧﺎرﺟﻰ

ﻋﺎﯾﻖ اﻟﯿﺎف ﻣﻌﺪﻧﻰ

ﻻﯾﻪ آبﺑﻨﺪ ﻣﺨﺼﻮص آﮐﻮاﭘﻨﻞ

x

550 mm

5 cm

ﺳﺎزه  CD60ﮐﻨﺎف

ﻧﻮار ﻋﺎﯾﻖ

ﺳﺎزه  UD28ﮐﻨﺎف
ﻧﻮار ﻋﺎﯾﻖ

ﺻﻔﺤﻪ روﮐﺶدار ﮔﭽﻰ

ﺣﺪاﮐﺜﺮ  1/3ﻋﺮض اﺳﺘﺎد = X
ﺳﺎزه  CWﮐﻨﺎف

ﺻﻔﺤﻪ روﮐﺶدار ﮔﭽﻰ
ﻋﺎﯾﻖ اﻟﯿﺎف ﻣﻌﺪﻧﻰ
ﺳﺘﻮن

 W384E-VM1اتصال به سقﻒ سازهای (پوتر بتنی)
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 W384E-HS1اتصال به ستون

ساختار بین طبقات
ساختار یک ردیف سازه

ﺳﺎزه  UAﮐﻨﺎف ﻣﺨﺼﻮص اﺗﺼﺎل ﮐﺸﻮﯾﻰ
ﺻﻔﺤﻪ روﮐﺶدار ﮔﭽﻰ
ﺳﺎزه  Lﺷﮑﻞ

ﻧﻮار ﻋﺎﯾﻖ

دال ﺑﺘﻨﻰ

ﺳﺎزه  CD60ﮐﻨﺎف

آﮐﻮاﭘﻨﻞ ﺧﺎرﺟﻰ
ﻋﺎﻣﻞ اﺗﺼﺎل ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﻘﻒ ﺳﺎزهاى
آﮐﻮاﭘﻨﻞ ﺧﺎرﺟﻰ

ﺟﺰﺋﯿﺎت اﺟﺮاﯾﻰ آبﺑﻨﺪ در ﻣﺤﻞ درز

ﺳﺎزه  UWﮐﻨﺎف
ورق ﭘﻮﺷﺸﻰ ﻓﻠﺰى
آﮐﻮاﭘﻨﻞ ﺧﺎرﺟﻰ

ﻧﻮار ﻋﺎﯾﻖ

ﺻﻔﺤﻪ روﮐﺶدار ﮔﭽﻰ

ﺳﺎزه  Lﺷﮑﻞ ﻣﺨﺼﻮص
اﺗﺼﺎل ﮐﺸﻮﯾﻰ

ﺻﻔﺤﻪ روﮐﺶدار ﮔﭽﻰ
ﻻﯾﻪ ﺑﺨﺎرﺑﻨﺪ
ﭘﯿﭻ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺳﺎزه  UWﻣﺘﺼﻞ ﻣﻰﺷﻮد
ﺳﺎزه  UAﮐﻨﺎف

ﺳﻤﺖ داﺧﻞ

ﺳﺎزه  UAﮐﻨﺎف

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر وﺿﻮح ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺎزهﻫﺎ ﻻﯾﻪ ﻋﺎﯾﻖ ﻧﺸﺎن داده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ

ﺳﻤﺖ ﺧﺎرج

ﻻﯾﻪ آبﺑﻨﺪ
ﻣﺨﺼﻮص آﮐﻮاﭘﻨﻞ

ﺻﻔﺤﻪ روﮐﺶدار ﮔﭽﻰ
ﺻﻔﺤﻪ روﮐﺶدار ﮔﭽﻰ

ﭘﻮﺷﺶ ﻧﻬﺎﯾﻰ آﮐﻮاﭘﻨﻞ

ﻻﯾﻪ ﺑﺨﺎرﺑﻨﺪ
ﺳﻤﺖ داﺧﻞ

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر وﺿﻮح ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺎزهﻫﺎ ﻻﯾﻪ ﻋﺎﯾﻖ ﻧﺸﺎن داده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ

ﺳﻤﺖ ﺧﺎرج

 W384E-VMG2گزينه  :2اتصال کشويی لغزان به سقﻒ سازهای

 W384E-VOG1گزينه  :1اتصال کشويی لغزان به سقﻒ سازهای

ﺻﻔﺤﻪ روﮐﺶدار ﮔﭽﻰ

ﻧﻮار ﻋﺎﯾﻖ
دال ﺑﺘﻨﻰ
ﺳﺎزه CD60

ﺳﺎزه UD28

* راه حلهای اجرایی کناف:
بر اساس محاسبات انجام شده در خصوص ايستايی و بار باد ،براکتها (سازههای  Lشکل)
میبايست در قسمت باا و پايین سازههای استاد استفاده شوند .اين سازهها برای هر دو سازه
 UAو  CWقابل استفاده میباشند .در هر دو حالت که سازه  Lشکل به سازههای استاد
(سوراخها از قبل به صورت ماشینی ايجاد شده است يا توسط پیﭻ خودکار میباشد) متصل
میشود میبايست از پیﭻهای مخصوص اين ساختار استفاده شود .کلیه عوامل اتصال (پیﭻها
و انکربولتها و  )...میبايست بر اساس محاسبات ايستايی متناسب انتخاب شوند .همچنین
کلیه عوامل اتصال و سازهها میبايست حداقل میزان مقاومت در برابر خوردگی را داشته باشند.

ﺳﺎزه UW

ﻋﺎﻣﻞ اﺗﺼﺎل ﻣﻨﺎﺳﺐ

ﺳﺎزه  Lﺷﮑﻞ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر اﺗﺼﺎل ﮐﺸﻮﯾﻰ ﻟﻐﺰان
ﺳﺎزه  CWﮐﻨﺎف
آﮐﻮاﭘﻨﻞ ﺧﺎرﺟﻰ
ﺻﻔﺤﻪ روﮐﺶدار ﮔﭽﻰ
ﺻﻔﺤﻪ روﮐﺶدار ﮔﭽﻰ
ﻻﯾﻪ ﺑﺨﺎرﺑﻨﺪ
ﺳﻤﺖ داﺧﻞ

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر وﺿﻮح ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺎزهﻫﺎ ﻻﯾﻪ ﻋﺎﯾﻖ ﻧﺸﺎن داده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ

ﺳﺎزه  UAﮐﻨﺎف

ﺳﻤﺖ ﺧﺎرج

 W384E-VMG1گزينه  :1اتصال کشويی لغزان به سقﻒ سازهاي
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ساختار بین طبقات
ساختار دو ردیف سازه

آﮐﻮاﭘﻨﻞ ﺧﺎرﺟﻰ

آﮐﻮاﭘﻨﻞ ﺧﺎرﺟﻰ

ﺳﺎزه درز اﻧﻘﻄﺎع

ﻻﯾﻪ آبﺑﻨﺪ ﻣﺨﺼﻮص آﮐﻮاﭘﻨﻞ

3-4 mm

20 mm

ﺳﺎزه درز اﻧﻘﻄﺎع

ﺻﻔﺤﻪ روﮐﺶدار ﮔﭽﻰ
ﺻﻔﺤﻪ روﮐﺶدار ﮔﭽﻰ

ﻋﺎﯾﻖ اﻟﯿﺎف ﻣﻌﺪﻧﻰ

ﻋﺎﯾﻖ اﻟﯿﺎف ﻣﻌﺪﻧﻰ

ﺳﺎزه  CWﮐﻨﺎف

 W388E-BFU1درز انقطاع سازهاي

 W388E-B1مقطع درز قائﻢ

ﺳﺎزه  CWﮐﻨﺎف
ﺻﻔﺤﻪ روﮐﺶدار ﮔﭽﻰ

ﺳﺎزه  UWﮐﻨﺎف

ﺳﺎزه  UWﮐﻨﺎف
آﮐﻮاﭘﻨﻞ ﺧﺎرﺟﻰ

ﻋﺎﯾﻖ اﻟﯿﺎف ﻣﻌﺪﻧﻰ

ﺻﻔﺤﻪ روﮐﺶدار ﮔﭽﻰ

آﮐﻮاﭘﻨﻞ ﺧﺎرﺟﻰ

ﺻﻔﺤﻪ روﮐﺶدار ﮔﭽﻰ

ﻣﺤﺎﻓﻆ ﮐﻨﺞ داﺧﻠـﻰ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه
ﺑﺎ ﺷﺒـﮑﻪ ﺗﻮرى ﯾﺎ ﮐﺮﻧﺮﺑﯿﺪ ﻓﻠـﺰى

ﻋﺎﯾﻖ اﻟﯿﺎف ﻣﻌﺪﻧﻰ

ﻋﺎﻣﻞ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺻﻮرت دوﺗﺎﯾﻰ

ﺳﺎزه  CWﮐﻨﺎف

ﺳﺎزه ﻣﺤﺎﻓﻆ ﮐﻨﺞ

ﻋﺎﯾﻖ اﻟﯿﺎف ﻣﻌﺪﻧﻰ

ﺳﺎزه  CWﮐﻨﺎف
ﺳﺎزه  UWﮐﻨﺎف

ﺻﻔﺤﻪ روﮐﺶدار ﮔﭽﻰ

 W388E-DBFU1اتصال کنﺞ داخلی به همراه سازه درز انقطاع

آﮐﻮاﭘﻨﻞ ﺧﺎرﺟﻰ

ﻋﺎﯾﻖ اﻟﯿﺎف ﻣﻌﺪﻧﻰ

ﺳﺎزه ﻣﺤﺎﻓﻆ ﮐﻨﺞ

 W388E-D1اتصال کنﺞ داخلی به همراه درز انقطاع

ﺻﻔﺤﻪ روﮐﺶدار ﮔﭽﻰ

ﻧﻮار ﭼﺴﺐ دار دو ﻃـﺮﻓﻪ ﺑﻪ ﻣﻨـﻈﻮر
ﻧﺼﺐ ﻻﯾﻪ آبﺑﻨﺪ ﻣﺨﺼﻮص آﮐﻮاﭘﻨﻞ

ﺻﻔﺤﻪ روﮐﺶدار ﮔﭽﻰ

* 550 mm

5 cm

x

ﺳﺎزه ﻣﺤﺎﻓﻆ ﮐﻨﺞ داﺧﻠﻰ

ﺣﺪاﮐﺜﺮ  1/3ﻋﺮض = X
ﺳــــﺎزه  CWﮐﻨـــﺎف

ﺻﻔﺤﻪ روﮐﺶدار ﮔﭽﻰ
ﺻﻔﺤﻪ روﮐﺶدار ﮔﭽﻰ
ﻧﻮار ﺟﺪاﮐﻨﻨﺪه ﺗﺮن ﻓﯿﮑﺲ

 W388E-HS1اتصال به ستون
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ﺳﺘﻮن ﺑﺘﻨﻰ

آﮐﻮاﭘﻨﻞ ﺧﺎرﺟﻰ
ﻋﺎﻣﻞ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺻﻮرت دوﺗﺎﯾﻰ
ﻋﺎﯾﻖ اﻟﯿﺎف ﻣﻌﺪﻧﻰ

ﻋﺎﯾﻖ اﻟﯿﺎف ﻣﻌﺪﻧﻰ

 W388E-E1اتصال کنﺞ خارجی

ساختار بین طبقات
ساختار دو ردیف سازه

آﮐﻮاﭘﻨﻞ ﺧﺎرﺟﻰ

* 300 mm

5 cm

x

ﺣﺪاﮐﺜﺮ  1/3ﻋﺮض = X
ﺳــــﺎزه  UWﮐﻨـــﺎف

ﻋﺎﯾﻖ اﻟﯿﺎف ﻣﻌﺪﻧﻰ

ﺻﻔﺤﻪ روﮐﺶدار ﮔﭽﻰ

ﻋﺎﯾﻖ اﻟﯿﺎف ﻣﻌﺪﻧﻰ
ﺻﻔﺤﻪ روﮐﺶدار ﮔﭽﻰ

آﮐﻮاﭘﻨﻞ ﺧﺎرﺟﻰ
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﻒﺳﺎزى ﮐﻨﺎف

100 mm

* 300 mm

100 mm

ﻋﺎﯾﻖ اﻟﯿﺎف ﻣﻌﺪﻧﻰ

ﺳﺎزه ﮐﻤﮑﻰ ﻧﺒﺸﻰ ﻓﻮﻻدى
ﻧﻮار ﺟﺪاﮐﻨﻨﺪه ﺗﺮن ﻓﯿﮑﺲ
ﻋﺎﻣﻞ اﺗﺼﺎل ﻣﻨﺎﺳﺐ

آﮐﻮاﭘﻨﻞ ﺧﺎرﺟﻰ

5 cm
ﺳﺎزه اﻧﺘﻬﺎى اﻧﺪودﮐﺎرى )آﺑﭽﮑﺎن(
ﻋﺎﯾﻖ رﻃﻮﺑﺘﻰ
ﻋﺎﯾﻖ اﻟﯿﺎف ﻣﻌﺪﻧﻰ
ﮐﻒ ﺑﺘﻨﻰ

 W388E-V1مقطع عمودی
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ساختار بین طبقات
جزئیات اجرایی بازشوی پنجرهها ،ساختار دو ردیف سازه

ﭼﺴﺐ ﯾﺎ ﺧﻤﯿﺮ درزﺑﻨﺪ ﻣﻨﻌﻄﻒ
ﻧﻮار ﻣﺨﺼﻮص SR

*

ﭼﺴﺐ ﯾﺎ ﺧﻤﯿﺮ درزﺑﻨﺪ ﻣﻨﻌﻄﻒ
ﺳﺎزه ﮐﻨﺞ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻮﻃﻰ ﻓﻠﺰى

ﻧﻮار ﻣﺨﺼﻮص SR

*

ﺳﺎزه ﮐﻨﺞ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻮﻃﻰ ﻓﻠﺰى
ﺳﺎزه  UWﮐﻨﺎف

ﺳﺎزه  UWﮐﻨﺎف

ﺳﺎزه  CWﮐﻨﺎف

ﺳﺎزه  UWﮐﻨﺎف

ﺳﺎزه  CWﮐﻨﺎف

ﺳﺎزه  CWﮐﻨﺎف

ﻋﺎﯾﻖ اﻟﯿﺎف ﻣﻌﺪﻧﻰ
آﮐﻮاﭘﻨﻞ ﺧﺎرﺟﻰ

ﺻﻔﺤﻪ روﮐﺶدار ﮔﭽﻰ

ﺻﻔﺤﻪ روﮐﺶدار ﮔﭽﻰ

ﭘﻮﺷﺶ ﻧﻬﺎﯾﻰ آﮐﻮاﭘﻨﻞ

ﺻﻔﺤﻪ روﮐﺶدار ﮔﭽﻰ

ﺻﻔﺤﻪ روﮐﺶدار ﮔﭽﻰ

ﻻﯾﻪ آبﺑﻨﺪ ﻣﺨﺼﻮص
آﮐﻮاﭘﻨﻞ

 W388E-FE - VU2گزينه  :2اتصال ديوار خارجی آکواپنل به قاب پايین پنجره

ﺻﻔﺤﻪ روﮐﺶدار ﮔﭽﻰ
ﺳﺎزه  UWﮐﻨﺎف

ﺻﻔﺤﻪ روﮐﺶدار ﮔﭽﻰ

ﺳﺎزه  CWﮐﻨﺎف
ﺻﻔﺤﻪ روﮐﺶدار ﮔﭽﻰ

 W388E-FE - VU1گزينه  :1اتصال ديوار خارجی آکواپنل به قاب پايین پنجره

ﻧﻮار ﻣﺨﺼﻮص SR

*

ﺳﺎزه ﮐﻨﺞ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻮﻃﻰ ﻓﻠﺰى

ﺟﺰﺋﯿﺎت اﺟﺮاﯾﻰ B
ﻧﻮار ﻣﺨﺼﻮص SR

*

ﺳﺎزه اﻧﺘﻬﺎى اﻧﺪودﮐﺎرى

ﺳﺎزه اﻧﺘﻬﺎى اﻧﺪودﮐﺎرى
ﺟﺰﺋﯿﺎت اﺟﺮاﯾﻰ B
ﻣﻘﯿﺎس 1/2

ﻻﯾﻪ آبﺑﻨﺪ ﻣﺨﺼﻮص آﮐﻮاﭘﻨﻞ

آﮐﻮاﭘﻨﻞ ﺧﺎرﺟﻰ

ﺳﺎزه  UWﮐﻨﺎف
ﻋﺎﯾﻖ اﻟﯿﺎف ﻣﻌﺪﻧﻰ

ﺳﺎزه ﻣﺤﺎﻓﻆ ﮐﻨﺞ

ﺳﺎزه  CWﮐﻨﺎف

 W388E-FE - VM2گزينه  :2پان اتصال ديوار خارجی به پنجره

ﺻﻔﺤﻪ روﮐﺶدار ﮔﭽﻰ

ﭘﻮﺷﺶ ﻧﻬﺎﯾﻰ آﮐﻮاﭘﻨﻞ

 W388E-FE - VM1گزينه  :1پان اتصال ديوار خارجی به پنجره

آﮐﻮاﭘﻨﻞ ﺧﺎرﺟﻰ

ﺻﻔﺤﻪ روﮐﺶدار ﮔﭽﻰ

ﭘﻮﺷﺶ ﻧﻬﺎﯾﻰ آﮐﻮاﭘﻨﻞ

ﺳﺎزه  CWﮐﻨﺎف

ﻻﯾﻪ آبﺑﻨﺪ ﻣﺨﺼﻮص آﮐﻮاﭘﻨﻞ

ﺳﺎزه  UWﮐﻨﺎف
آﮐﻮاﭘﻨﻞ ﺧﺎرﺟﻰ

ﺳﺎزه  CWﮐﻨﺎف
ﻋﺎﯾﻖ اﻟﯿﺎف ﻣﻌﺪﻧﻰ
ﺳﺎزه  UWﮐﻨﺎف

ﺳﺎزه ﮐﻤﮑﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻮﻃﻰ ﻓﻠﺰى

ﺳﺎزه ﻣﺤﺎﻓﻆ ﮐﻨﺞ
ﻧﻮار ﻣﺨﺼﻮص SR

*

 W388E-FE - VO2گزينه  :2اتصال ديوار خارجی آکواپنل به قاب باای پنجره
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 W388E-FE - VO1گزينه  :1اتصال ديوار خارجی آکواپنل به قاب باای پنجره

* نوار مخصوص  :SRنوار 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 میگردد.

ساختار بین طبقات

ساختار عایق حرارتی مرکب خارجی (* )ETICSبا یک ردیف سازه
ﻧﺒﺸﻰ ﻓﻠﺰى )ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدى(

ﻻﯾﻪ آبﺑﻨﺪ ﻣﺨﺼﻮص آﮐﻮاﭘﻨﻞ
ﻋﺎﻣﻞ اﺗﺼﺎل ﻣﻨﺎﺳﺐ

اﻧﺪود ﺳﯿﻤﺎﻧﻰ
ﻣﺨﺼﻮص آﮐﻮاﭘﻨـــﻞ
ﻋﺎﯾﻖ  ETICSﮐﻨﺎف
)(XPS / EPS

ﭘﯿﭻ ﻣﺎﮐﺴﻰ آﮐﻮاﭘﻨﻞ

ﺧﻤﯿﺮ درزﺑﻨﺪ

آﮐﻮاﭘﻨﻞ ﺧﺎرﺟﻰ

* 300 mm

5 cm

ﺳﺎزه ﻣﺤﺎﻓﻆ ﮐﻨﺞ داﺧﻠﻰ

ﺗﺮﻣﻮﻓﯿﮑﺲ
اﻧﺪود ﭘﻮﺷﺸﻰ ﻣﺨﺼﻮص
آﮐﻮاﭘﻨـــﻞ ﺧﺎرﺟـــــﻰ

x

اﻧﺪود ﺳﯿﻤﺎﻧﻰ ﻣﺨﺼﻮص آﮐﻮاﭘﻨﻞ
ﻋﺎﯾﻖ  ETICSﮐﻨﺎف )(XPS / EPS
ﺻﻔﺤﻪ روﮐﺶ دار ﮔﭽﻰ

آﮐﻮاﭘﻨﻞ ﺧﺎرﺟﻰ

ﮐﺮﻧﺮﺑﯿﺪ ﻓﻠﺰى ﯾﺎ ﺳﺎزه ﻣﺤﺎﻓﻆ
ﮐﻨﺞ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﺷﺒﮑﻪ ﺗـﻮرى

ﺗﺮﻣﻮﻓﯿﮑﺲ

ﻋﺎﯾﻖ اﻟﯿﺎف ﻣﻌﺪﻧﻰ
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﯿﭻ ﻣﺨﺼﻮص آﮐﻮاﭘﻨﻞ و ﺑﺴﺖ ﺗﺮﻣﻮﻓﯿﮑﺲ

ﺻﻔﺤﻪ روﮐﺶ دار ﮔﭽﻰ
ﭘﻮﺷﺶ ﻧﻬﺎﯾﻰ

 :W384E - E - ETICS1اتصال کنﺞ خارجی با ساختار ETICS

ﻋﺎﯾﻖ اﻟﯿﺎف ﻣﻌﺪﻧﻰ
ﻻﯾﻪ ﺑﺨﺎرﺑﻨﺪ

* 300 mm

100 mm

ﮐﺮﻧﺮﺑﯿﺪ ﻓﻠﺰى ﯾﺎ ﺳﺎزه ﻣﺤﺎﻓﻆ
ﮐﻨﺞ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﺷﺒﮑﻪ ﺗـﻮرى

ﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﯿﭻ ﻣﺨﺼﻮص آﮐﻮاﭘﻨﻞ و ﺑﺴﺖ ﺗﺮﻣﻮﻓ

ﺳﺎزه ﻣﺤﺎﻓﻆ ﮐﻨﺞ

ﺗﺮﻣﻮﻓﯿﮑﺲ

100 mm

ﺻﻔﺤﻪ روﮐﺶدار ﮔﭽﻰ

ﻋﺎﯾﻖ  ETICSﮐﻨﺎف )(XPS / EPS

ﺳﺎزه ﮐﻤﮑﻰ  /ﻧﺒﺸﻰ ﻓﻠﺰى

ﻧﻮار ﺟﺪاﮐﻨﻨﺪه ﺗﺮن ﻓﯿﮑﺲ

اﻧﺪود ﭘﻮﺷﺸﻰ ﻣﺨﺼﻮص آﮐﻮاﭘﻨﻞ ﺧﺎرﺟﻰ
آﮐﻮاﭘﻨﻞ ﺧﺎرﺟﻰ

ﺳﺎزه  CWﮐﻨﺎف
آﮐﻮاﭘﻨﻞ ﺧﺎرﺟﻰ
ﺳﺎزه ﻣﺤﺎﻓﻆ
ﮐﻨﺞ ﺧﺎرﺟﻰ

ﮐﻒﺳﺎزى

5 cm

ﺳﺎزه  UWﮐﻨﺎف

ﻋﺎﯾﻖ اﻟﯿﺎف ﻣﻌﺪﻧﻰ

ﺳﺎزه  CWﮐﻨﺎف

 :W384E - D - ETICS1ديوار خارجی به همراه عايق الیاف معدنی و ETICS

ﺳﺎزه اﻧﻬﺎى اﻧﺪودﮐﺎرى )آﺑﭽﮑﺎن(
ﻋﺎﯾﻖ رﻃﻮﺑﺘﻰ
ﻋﺎﯾﻖ اﻟﯿﺎف ﻣﻌﺪﻧﻰ
ﺳﻘﻒ  /ﮐﻒ ﺳﺎزهاى

 :W384E - V - ETICS1سطح مقطع عمودی ديوار خارجی با ساختار ETICS
اﻧﺪود ﭘﻮﺷﺸﻰ ﻣﺨﺼﻮص
آﮐﻮاﭘﻨـــﻞ ﺧﺎرﺟـــــﻰ
ﺗﺮﻣﻮﻓﯿﮑﺲ
ﻋﺎﻣﻞ اﺗﺼﺎل ﻣﻨﺎﺳﺐ

ﻋﺎﯾﻖ اﻟﯿﺎف ﻣﻌﺪﻧﻰ /
EPS XPS

ﺧﻤﯿﺮ درزﺑﻨﺪ
اﻧﺪود ﺳﯿﻤﺎﻧﻰ ﻣﺎرﻣﻮرﯾﺖ
آﮐﻮاﭘﻨﻞ ﺧﺎرﺟﻰ
300 mm

توجـه :صفحـات عايـق (پشـﻢ معدنـی ،XPS ،EPS ،يـا غیـره) میبايسـت
توسـط بسـت ترموفیکـس مناسـب به سـازههای  CWيـا  UAديـوار 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.

ﻧﻮار ﺟﺪاﮐﻨﻨﺪه ﺗﺮن ﻓﯿﮑﺲ
ﺧﻤﯿﺮ درزﺑﻨﺪ

5 cm

x

ﺳﺎزه  UWﮐﻨﺎف

ﺻﻔﺤﻪ روﮐﺶدار ﮔﭽﻰ
ﻋﺎﯾﻖ اﻟﯿﺎف ﻣﻌﺪﻧﻰ
ﺻﻔﺤﻪ روﮐﺶدار ﮔﭽﻰ

ﺳﺎزه  CWﮐﻨﺎف

 :W384E - VM - ETICS1سطح مقطع ديوار خارجی با ساختار  ETICSدر تراز طبقه

* ETICS: External Thermal Insulation Composite System
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ساختار با فاصله از طبقات
جزئیات اجرایی با دو ردیف سازه

ﺻﻔﺤﻪ روﮐﺶدار ﮔﭽﻰ
ﺻﻔﺤﻪ روﮐﺶدار ﮔﭽﻰ
ﻋﺎﻣﻞ اﺗﺼﺎل ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺧﻤﯿﺮ درزﺑﻨﺪ

اﻧﺪود ﭘﻮﺷﺸﻰ ﻣﺨﺼﻮص آﮐﻮاﭘﻨﻞ

آﮐﻮاﭘﻨﻞ ﺧﺎرﺟﻰ
ﭘﯿﭻ ﻣﺎﮐﺴﻰ آﮐﻮاﭘﻨﻞ
ﻋﺎﯾﻖ ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺸﺎر ﮐﻨﺎف
ﻧﺒﺸﻰ اﺗﺼﺎل اﻧﺘﻬﺎى اﺳﺘﺎد
ﻋﺎﻣﻞ اﺗﺼﺎل ﻣﻨﺎﺳﺐ
ورق ﻓﻠﺰى اﻧﺘﻬﺎى دال  /ﭘﻮدر ﺑﺘﻨﻰ
ﻧﻮار ﻣﺨﺼﻮص SR

ﻧﺒﺸﻰ ﺳﺎزه ﮐﻤﮑﻰ ﻓﻠﺰى

ﻻﯾﻪ آبﺑﻨﺪ ﻣﺨﺼﻮص آﮐﻮاﭘﻨﻞ
ﻧﻮار ﺟﺪاﮐﻨﻨﺪه ﺗﺮن ﻓﯿﮑﺲ
ﺧﻤﯿﺮ درزﺑﻨﺪ
ﻋﺎﻣﻞ اﺗﺼﺎل ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺻﻔﺤﻪ روﮐﺶدار ﮔﭽﻰ
ﺻﻔﺤﻪ روﮐﺶدار ﮔﭽﻰ

ﻋﺎﯾﻖ اﻟﯿﺎف ﻣﻌﺪﻧﻰ

 W388E-VM1گزينه  :1اتصال به سقﻒ در تراز طبقات با استفاده از ورق و نبشی فوادی

ﻋﺎﯾﻖ اﻟﯿﺎف ﻣﻌﺪﻧﻰ
ﺻﻔﺤﻪ روﮐﺶدار ﮔﭽﻰ
ﺻﻔﺤﻪ روﮐﺶدار ﮔﭽﻰ
ﮐﻒﺳﺎزى

اﻧﺪود ﭘﻮﺷﺸﻰ ﻣﺨﺼﻮص آﮐﻮاﭘﻨﻞ ﺧﺎرﺟﻰ

آﮐﻮاﭘﻨﻞ ﺧﺎرﺟﻰ
ﭘﯿﭻ ﻣﺎﮐﺴﻰ آﮐﻮاﭘﻨﻞ

ﻧﺒﺸﻰ اﺗﺼﺎل اﻧﺘﻬﺎى اﺳﺘﺎد
ﻋﺎﻣﻞ اﺗﺼﺎل ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻋﺎﯾﻖ ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺸﺎر ﮐﻨﺎف
ﻧﻮار ﻣﺨﺼﻮص SR

ﻧﺒﺸﻰ ﺳﺎزه ﮐﻤﮑﻰ ﻓﻠﺰى
ﻧﺒﺸﻰ اﺗﺼﺎل اﻧﺘﻬﺎى اﺳﺘﺎد

ﻻﯾﻪ آبﺑﻨﺪ ﻣﺨﺼﻮص آﮐﻮاﭘﻨﻞ
ﻧﻮار ﺟﺪاﮐﻨﻨﺪه ﺗﺮن ﻓﯿﮑﺲ
ﺧﻤﯿﺮ درزﺑﻨﺪ
ﻋﺎﻣﻞ اﺗﺼﺎل ﻣﻨﺎﺳﺐ

 W388E-VM2گزينه  :2اتصال به سقﻒ در تراز طبقات با استفاده از ورق و نبشی فوادی
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ﻋﺎﯾﻖ اﻟﯿﺎف ﻣﻌﺪﻧﻰ

ساختار با فاصله از طبقات
جزئیات اجرایی با دو ردیف سازه

اﻧﺪود ﭘﻮﺷﺸﻰ ﻣﺨﺼﻮص آﮐﻮاﭘﻨﻞ ﺧﺎرﺟﻰ
ﺳﺘﻮن

آﮐﻮاﭘﻨﻞ ﺧﺎرﺟﻰ
ﭘﯿﭻ ﻣﺎﮐﺴﻰ آﮐﻮاﭘﻨﻞ
ﺳﺎزه  CWﮐﻨﺎف
ﻋﺎﯾﻖ ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺸﺎر ﮐﻨﺎف
ﺳﺎزه  Lﺷﮑﻞ ﻣﺨﺼﻮص
اﻧﮑﺮ ﺑﻮﻟﺖ )ﺳﺎزهاى(
ورق ﻓﻠﺰى اﻧﺘﻬﺎى دال  /ﭘﻮدر ﺑﺘﻨﻰ
ﺳﺎزه UW

ﺳﻘﻒ ﺑﺘﻨﻰ

ﺳﺎزه UW
ﺳﺎزه ﮐﻤﮑﻰ  -ﻧﺒﺸﻰ ﻓﻠﺰى

ﻻﯾﻪ آبﺑﻨﺪ ﻣﺨﺼﻮص آﮐﻮاﭘﻨﻞ

ﺳﺎزه  CWﮐﻨﺎف
ﻋﺎﯾﻖ اﻟﯿﺎف ﻣﻌﺪﻧﻰ
ﺳﺘﻮن

 W388E-VMS1گزينه  :1اتصال به ستون در طبقات با استفاده از ورق و نبشی فوادی

ﺳﺎزه ﻣﺤﺎﻓﻆ ﮐﻨﺞ
اﻧﺪود ﭘﻮﺷﺸﻰ ﻣﺨﺼﻮص آﮐﻮاﭘﻨﻞ ﺧﺎرﺟﻰ
ﺳﺎزه  CWﮐﻨﺎف
ﺳﺎزه  CWﮐﻨﺎف )اﺧﺘﯿﺎرى(

آﮐﻮاﭘﻨﻞ ﺧﺎرﺟﻰ

ﻻﯾﻪ آبﺑﻨﺪ ﻣﺨﺼﻮص آﮐﻮاﭘﻨﻞ

ﺧﻤﯿﺮ درزﺑﻨﺪ
ﻧﻮار ﺟﺪاﮐﻨﻨﺪه ﺗﺮن ﻓﯿﮑﺲ

ﺳﺎزه  UWﮐﻨﺎف
ﻋﺎﯾﻖ اﻟﯿﺎف ﻣﻌﺪﻧﻰ

ﻧﻮار ﺟﺪاﮐﻨﻨﺪه ﺗﺮن ﻓﯿﮑﺲ
ﺧﻤﯿﺮ درزﺑﻨﺪ

ﺳﺎزه  CWﮐﻨﺎف
ﭘﯿﭻ ﻣﺎﮐﺴﻰ آﮐﻮاﭘﻨﻞ

ﺻﻔﺤﻪ روﮐﺶدار ﮔﭽﻰ
ﺻﻔﺤﻪ روﮐﺶدار ﮔﭽﻰ
ﻻﯾﻪ ﺑﺨﺎرﺑﻨﺪ

 W388E-ES1اتصال کنﺞ خارجی سطح مقطع افقی
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ساختار با فاصله از طبقات
اتصال پنجره در ساختار با دو ردیف سازه

ﻋﺎﯾﻖ اﻟﯿﺎف ﻣﻌﺪﻧﻰ
ﺳﺎزه  CWﮐﻨﺎف
ﻻﯾﻪ آبﺑﻨﺪ ﻣﺨﺼﻮص آﮐﻮاﭘﻨﻞ
ﺻﻔﺤﻪ روﮐﺶدار ﮔﭽﻰ
ﺻﻔﺤﻪ روﮐﺶدار ﮔﭽﻰ
ﻻﯾﻪ ﺑﺨﺎرﺑﻨﺪ

ﺳﺎزه  UWﮐﻨﺎف
ﺳﺎزه اﺗﺼﺎل ﮐﻤﮑﻰ ﭼﻮﺑﻰ
ﻣﻘﻄﻊ ﻓﻠﺰى )ﺳﺎزهاى( ﮐﻪ اﯾﺴﺘﺎﯾﻰ
آن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻗﻮﻃﻰ ﻓﻠﺰى )ﺳﺎزه اﻧﺘﻬﺎﯾﻰ(
ﻗﺎب ﭘﻨﺠﺮه
ورق ﻓﻠﺰى

آﮐﻮاﭘﻨﻞ ﺧﺎرﺟﻰ

اﻧﺪود ﭘﻮﺷﺸﻰ ﻣﺨﺼﻮص آﮐﻮاﭘﻨﻞ
ﻧﻮار ﻋﺎﯾﻖ
ﺳﺎزه ﻧﺒﺸﻰ  Lﺷﮑﻞ
ﺳﺎزه  UWﮐﻨﺎف
ﭘﯿﭻ ﻣﺎﮐﺴﻰ آﮐﻮاﭘﻨﻞ
ﺳﺎزه ﻣﺤﺎﻓﻆ ﮐﻨﺞ و آﺑﭽﮑﺎن

 W388E-FE - VO1اتصال به قاب باای پنجره

ﻗﺎب ﭘﻨﺠﺮه
ﺳﺎزه اﻧﻬﺘﺎﯾﻰ )ﻗﻮﻃﻰ ﻓﻠﺰى(
ﺳﺎزه اﺗﺼﺎل ﮐﻤﮑﻰ ﭼﻮﺑﻰ
ﺻﻔﺤﻪ روﮐﺶدار ﮔﭽﻰ
ﺻﻔﺤﻪ روﮐﺶدار ﮔﭽﻰ
ﻻﯾﻪ ﺑﺨﺎرﺑﻨﺪ
ﻣﻘﻄﻊ ﻓﻠﺰى )ﺳﺎزهاى( ﮐﻪ اﯾﺴﺘﺎﯾﻰ
آن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ

ﺳﺎزه اﻧﺘﻬﺎﯾﻰ )ﻓﻼﺷﯿﻨﮓ(
ورق ﻓﻠﺰى
ﺗﺨﺘﻪ ﭼﻮﺑﻰ
ﺳﺎزه اﻧﺘﻬﺎى اﻧﺪودﮐﺎرى
ﺳﺎزه  UWﮐﻨﺎف
ﭘﯿﭻ ﻣﺎﮐﺴﻰ آﮐﻮاﭘﻨﻞ
ﻧﻮار ﻋﺎﯾﻖ
ﺳﺎزه ﻧﺒﺸﻰ  Lﺷﮑﻞ

ﺳﺎزه اﺗﺼﺎل ﮐﻤﮑﻰ ﭼﻮﺑﻰ
ﺳﺎزه  UWﮐﻨﺎف

اﻧﺪود ﭘﻮﺷﺸﻰ ﻣﺨﺼﻮص آﮐﻮاﭘﻨﻞ
آﮐﻮاﭘﻨﻞ ﺧﺎرﺟﻰ

ﻻﯾﻪ آبﺑﻨﺪ ﻣﺨﺼﻮص آﮐﻮاﭘﻨﻞ
ﻋﺎﯾﻖ اﻟﯿﺎف ﻣﻌﺪﻧﻰ
ﺳﺎزه  CWﮐﻨﺎف

 W388E-FE - VU1اتصال به قاب پايین پنجره
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ساختار دیوار خارجی پوششی
ساختار با قابلیت گردش هوا در نما (اجرای نما با فاصله)

Ventilated Facade application

ﺳﺎزه ﻓﻠﺰى ﮐﻨﺎف

1/4 h

اﻧــﺪود ﺳــﯿﻤﺎﻧﻰ ﻣﺨﺼــﻮص
آﮐﻮاﭘﻨﻞ ﺧﺎرﺟﻰ

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

1/4 h

ﻋﺎﻣﻞ اﺗﺼﺎل ﻣﻨﺎﺳﺐ

ﭘﯿﭻ ﻣﺎﮐﺴﻰ آﮐﻮاﭘﻨﻞ

1/4 h

ﻋﺎﯾﻖ اﻟﯿﺎف ﻣﻌﺪﻧﻰ

آﮐﻮاﭘﻨﻞ ﺧﺎرﺟﻰ
1/4 h

ﺳﺎزه ﻧﺒﺸﻰ )ﻋﺎﻣﻞ ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه(

 W682E - V1مقطع عمودی

ﻋﺎﯾﻖ اﻟﯿﺎف ﻣﻌﺪﻧﻰ

ﺳﺎزه ﻧﺒﺸﻰ )ﻋﺎﻣﻞ ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه(

آﮐﻮاﭘﻨﻞ ﺧﺎرﺟﻰ

ﻋﺎﻣﻞ اﺗﺼﺎل ﻣﻨﺎﺳﺐ

اﻧﺪود ﺳـــﯿﻤﺎﻧﻰ ﻣﺨﺼﻮص
آﮐﻮاﭘﻨﻞ ﺧﺎرﺟﻰ

ﺳﺎزه ﻓﻠﺰى ﮐﻨﺎف
ﭘﯿﭻ ﻣﺎﮐﺴﻰ آﮐﻮاﭘﻨﻞ

 W682 - H1مقطع افقی

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

ﻋﺎﻣﻞ اﺗﺼﺎل ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺳﺎزه ﻧﺒﺸﻰ )ﻋﺎﻣﻞ ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه(

ﻋﺎﯾﻖ اﻟﯿﺎف ﻣﻌﺪﻧﻰ

ﺳﺎزه ﻓﻠﺰى ﮐﻨﺎف
ﺳﺎزه درز اﻧﻘﻄﺎع

20 mm

اﻧﺪود ﭘﻮﺷﺸـــﻰ ﻣﺨﺼﻮص
آﮐﻮاﭘﻨﻞ ﺧﺎرﺟﻰ
آﮐﻮاﭘﻨﻞ ﺧﺎرﺟﻰ

 W682-BFU1درز انبساط در ساختار ديوار خارجی پوششی

ﻋﺎﻣﻞ اﺗﺼﺎل ﻣﻨﺎﺳﺐ

ﻋﺎﯾﻖ اﻟﯿﺎف ﻣﻌﺪﻧﻰ

اﻧﺪود ﭘﻮﺷﺸـــﻰ ﻣﺨﺼﻮص
آﮐﻮاﭘﻨﻞ ﺧﺎرﺟﻰ
ﺳﺎزه ﻓﻠﺰى ﮐﻨﺎف
ﺳﺎزه ﻧﺒﺸﻰ )ﻋﺎﻣﻞ ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه(

آﮐﻮاﭘﻨﻞ ﺧﺎرﺟﻰ

 W682-E1نحوه اتصال کنﺞ خارجی

* کلیه ساختارها میتوانند بدون گردش هوا در فضای بین پوسته خارجی نما و ديوارهای پیرامونی اجرا شوند.
برای ساختارهای فاقد گردش هوا ايه آببند مخصوص آکواپنل میبايست اجرا شود.
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ﺳﺎزه ﻣﺤﺎﻓﻆ ﮐﻨﺞ

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

23

اﻧﺪود ﭘﻮﺷﺸﻰ ﻣﺨﺼﻮص آﮐﻮاﭘﻨﻞ ﺧﺎرﺟﻰ
آﮐﻮاﭘﻨﻞ ﺧﺎرﺟﻰ

ﻋﺎﯾﻖ اﻟﯿﺎف ﻣﻌﺪﻧﻰ

min80 max160

ﺳﺎزه  CWﮐﻨﺎف

اﻧﺪود ﭘﻮﺷﺸﻰ ﻣﺨﺼﻮص آﮐﻮاﭘﻨﻞ ﺧﺎرﺟﻰ

ﺳﺎزه اﻧﺘﻬﺎى اﻧﺪودﮐﺎرى )آﺑﭽﮑﺎن(

 W684T-SO - V1گزينه  :1قسمت انتهای کار در نما (نقطه شروع)

ﺑﺘﻮﻧﻪ درزﮔﯿﺮ ﻣﺨﺼﻮص آﮐﻮاﭘﻨﻞ ﺧﺎرﺟﻰ

ﻋﺎﯾﻖ اﻟﯿﺎف ﻣﻌﺪﻧﻰ

ﺳﺎزه ﻧﺒﺸﻰ ﻋﺎﻣﻞ ﻧﮕﻪ دارﻧﺪه

ﻋﺎﯾﻖ اﻟﯿﺎف ﻣﻌﺪﻧﻰ

ﭘﯿﭻ ﻣﺎﮐﺴﻰ آﮐﻮاﭘﻨﻞ

ﭘﯿﭻ ﻣﺎﮐﺴﻰ آﮐﻮاﭘﻨﻞ SN25

ﻋﺎﯾﻖ اﻟﯿﺎف ﻣﻌﺪﻧﻰ

ﺳﺎزه  CWﮐﻨﺎف

آﮐﻮاﭘﻨﻞ ﺧﺎرﺟﻰ
آﮐﻮاﭘﻨﻞ ﺧﺎرﺟﻰ

اﻧﺪود ﭘﻮﺷﺸﻰ ﻣﺨﺼﻮص آﮐﻮاﭘﻨﻞ ﺧﺎرﺟﻰ

ﺳﺎزه  UWﮐﻨﺎف

ﺳﺎزه ﻧﺒﺸﻰ )ﻋﺎﻣﻞ ﻧﮕﻪ دارﻧﺪه(
ﭘﻮﺷﺶ اﺑﺘﺪاى ﻧﻤﺎ

 W684T-SO - V2گزينه  :1قسمت انتهای کار دو نما (نقطه شروع)

آﮐﻮاﭘﻨﻞ ﺧﺎرﺟﻰ
اﻧﺪود ﭘﻮﺷﺸﻰ ﻣﺨﺼﻮص
آﮐﻮاﭘﻨﻞ ﺧﺎرﺟﻰ
600 mm

 W684T-SO - V2سطح مقطع افقی

ﭘﯿــﭻ ﻣﺎﮐﺴــﻰ
آﮐﻮاﭘﻨﻞ SN25

 W684T- V1مقطع عمودی

ﻋﺎﯾﻖ اﻟﯿﺎف ﻣﻌﺪﻧﻰ

ﺳﺎزه آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﻰ
ﻣﯿﺰان ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﻰ ﺑﯿﺸﺘﺮ از 30mm

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

ﻋﺎﯾﻖ اﻟﯿﺎف ﻣﻌﺪﻧﻰ
اﻧﺪود ﭘﻮﺷﺸﻰ ﻣﺨﺼﻮص آﮐﻮاﭘﻨﻞ ﺧﺎرﺟﻰ
50mm

آﮐﻮاﭘﻨﻞ ﺧﺎرﺟﻰ

ﺳﺎزه ﻓﻠﺰى

اﻧﺪود ﭘﻮﺷﺸﻰ ﻣﺨﺼﻮص آﮐﻮاﭘﻨﻞ ﺧﺎرﺟﻰ
آﮐﻮاﭘﻨﻞ ﺧﺎرﺟﻰ

ﺳﺎزه ﻓﻠﺰى
ﺳﺎزه ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺎ اﻣﮑﺎن ﻋﺒﻮر ﻫﻮا
ﺳﺎزه اﻧﺘﻬﺎى اﻧﺪودﮐﺎرى

 W684T-DA - VO1نحوه اتصال در قسمت بام

 W684-FE - VO1نحوه اتصال به قاب باای پنجره

آﮐﻮاﭘﻨﻞ ﺧﺎرﺟﻰ

ﻋﺎﯾﻖ اﻟﯿﺎف ﻣﻌﺪﻧﻰ

اﻧﺪود ﭘﻮﺷﺸﻰ ﻣﺨﺼﻮص آﮐﻮاﭘﻨﻞ ﺧﺎرﺟﻰ
ﻋﺎﯾﻖ اﻟﯿﺎف ﻣﻌﺪﻧﻰ
ﺳﺎزه ﻓﻠﺰى

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

آﮐﻮاﭘﻨﻞ ﺧﺎرﺟﻰ
اﻧﺪود ﭘﻮﺷﺸﻰ ﻣﺨﺼﻮص
آﮐﻮاﭘﻨﻞ ﺧﺎرﺟﻰ

 W684T-E1نحوه اتصال کنﺞ خارجی

 W684T-D1نحوه اتصال کنﺞ داخلی

* کلیه ساختارها میتوانند بدون گردش هوا در فضای بین پوسته خارجی نما و ديوارهای
پیرامونی اجرا شوند.
برای ساختارهای فاقد گردش هوا ايه آببند مخصوص آکواپنل میبايست اجرا شود.

 W684T-FE - VU1نحوه اتصال به قاب پايین پنجره

ﻧﻮار ﻋﺎﯾﻖ رﻃﻮﺑﺘﻰ ﻣﺨﺼﻮص ﮐﻨﺎف
)ﺳﺎﺧﺘﺎر (LDS

ﺳﺎزه اﻧﺘﻬﺎى اﻧﺪودﮐﺎرى
آﮐﻮاﭘﻨﻞ ﺧﺎرﺟﻰ
ﻧﻮار ﻋﺎﯾﻖ
ﺳﺎزه ﻧﺒﺸﻰ ﺳﻮراخ دار
ﺳﺎزه ﻓﻠﺰى
اﻧﺪود ﭘﻮﺷﺸﻰ ﻣﺨﺼﻮص آﮐﻮاﭘﻨﻞ ﺧﺎرﺟﻰ

ﻋﺎﯾﻖ اﻟﯿﺎف ﻣﻌﺪﻧﻰ
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ساختار دیوار خارجی پوششی
ساختار دیوار خارجی پوششی با استفاده از سازه CD60

عامل اتصال مناسب

سازه کمکی /نبشی  Lشکل سازهای که
ضخامت و طول آن بر اساس شرايط پروژه
توسط مهندس محاسب ،محاسبه شده است

رانر  UD28يا نبشی L25

max 60 cm

max 60 cm
اندود پوششی مخصوص آکواپنل خارجی

ايه آببند مخصوص آکواپنل خارجی
max 4 m

اتصال براکت به ديوار زمینه توسط عامل اتصال مناسب

ديوار اجرا شده يا مصالح بنايی
max 60 cm
سازه  CD60کناف با فواصل حداکثر  60cmاز يکديگر اجرا میشود

نوار عايق مخصوص

عايق الیاف معدنی
max 60 cm

پیﭻ ماکسی آکواپنل

عامل اتصال مناسب که ظرفیت باربری آن محاسبه شده است

کﻒ  /سقﻒ سازهای

مقطع عمودی ديوار خارجی پوششی آکواپنل با استفاده از سازه CD60
آکواپنل خارجی
نوار فوم عايق
پیﭻ ماکسی آکواپنل
سازه CD60

اندود پوششی مخصوص
آکواپنل خارجی
ايه آببند مخصوص آکواپنل خارجی

ديوار اجرا شده با مصالح بنايی

عامل اتصال مناسب
پیﭻ LN

براکت

عايق الیاف معدنی

حداکثر فواصل همه سازههای  60cm ،CD60میباشد که در ارتفاع باای  8mاين فاصله تا  30cmکاهش میيابد

پان ديوار خارجی پوششی آکوانل با استفاده از سازه CD60
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سازه

ندود پوششی مخصوص آکواپنل خارجی

پیﭻ

آکواپنل خارجی

کناف
کناف

ايه آببند مخصوص آکواپنل خارجی

ساختار دیوار خارجی پوششی
ساختار دیوار خارجی پوششی با استفاده از سازه ( CD60به منظور تسطیح دیوار زمینه نا تراز)

سازه محافﻆ کنﺞ
سازه UD28

عامل اتصال مناسب
به ديوار زمینه

پیﭻ ماکسی آکواپنل

عامل اتصال مناسب
به ديوار زمینه

براکت مخصوص
سازه CD60
سازه  CD60کناف

ايه آببند مخصوص
آکواپنل خارجی
آکواپنل خارجی

اندود پوششی مخصوص
آکواپنل خارجی

پیﭻ ماکسی آکواپنل

براکت مخصوص

سازه CD60

آکواپنل خارجی
اندود سیمانی مخصوص
آکواپنل خارجی
ايه آببند مخصوص
آکواپنل خارجی

سازه  CD60کناف

عامل اتصال مناسب
به سقﻒ  /دال بتنی

مقطع عمودی ديوار خارجی پوششی با استفاده از سازه CD60

عامل اتصال مناسب به ديوار زمینه

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

عايق الیاف معدنی

براکت مخصوص سازه CD60

پیﭻ ماکسی آکواپنل
اندود پوششی مخصوص آکواپنل خارجی
آکواپنل خارجی
ايه آببند مخصوص آکواپنل خارجی
پان ديوار خارجی پوششی با استفاده از سازه CD60
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سازه  CD60کناف
پیﭻ  TN25کناف

اجرای دیوار خارجی قوسدار

در صورت موجود نبودن سازه سینوس کناف ،برای اجرای قوس با آکواپنل خارجی ،ابتدا برشهايی را بر روی رانر ايجاد کرده و اقدام به نصب رانر در مسیر مورد نظر
نمايید .سپس استادها را در فواصل حداکثر  300mmاز يکديگر و در محل خود قرار دهید.
قبل از نصب پنلها ،اقدام به خﻢ کردن آنها 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.
 :rشعاع خم صفحه سیمانی آکواپنل خارجی

اشکال محدب و مقعر

ضخامت صفحه

d

 = 180°همه زوايا تا ⍺

 = 180°زاويه ⍺

شعاع

≥ 3000mm

≥ 1000mm

12.5mm
طول قطعه خم شونده L
 = 90°زاويه ⍺

جزئیات اجرایی دیوار خارجی قوس دار

وجه رو
سازه

سازه
کناف

سازه

سازه
کناف

سازه  UWکناف
کناف

کناف سینوس کناف
سازه سینوس سازه

آکواپنل خارجیآکواپنل خارجی
دار ديوار قوس دار
قوسخﻢ
شعاع خﻢ ديوارشعاع
سازه

سازه  UWکناف

چسب درزگیر

آکواپنل

سازه

کناف

سازه

کناف

سازه  CWکناف
آکواپنل خارجی
سازه

کناف

سازه سینوس کناف
آکواپنل داخلی

آکواپنل خارجی
کناف
پاگ پیﭻ رول
رول مانند
پیﭻ کﻒ
مناسب به
کﻒ مانند
اتصال
مناسب به
عامل اتصال عامل
پاگخﻢ ديوار قوس دار
شعاع
شعاع خﻢ ديوار قوس دار
عامل اتصال مناسب به کﻒ مانند پیﭻ رولپاگ

d

سازه سینوس کناف
آکواپنل داخلی

آکواپنل خارجیآکواپنل خارجی

عامل اتصال مناسب به کﻒ مانند پیﭻ رولپاگ

آکواپنل خارجی به صورت طرح قوس دار
شعاع قوس mm
قوس
1000
شعاع

وجه رو

کناف

آکواپنل خارجیآکواپنل خارجی

سازه
کناف

شعاع

 1200mmعرض

 300mmعرض

d

آکواپنل خارجی

آکواپنل داخلی

1000

300
300

شعاع قوس

1000

120

300
300
120

300
300

اجرا با برشهايی از پنل به عرض  30cmتا حداکثر شعاع قوس 1m

اجرا با پنل به عرض  120cmتا حداکثر شعاع قوس 3m
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جزئیات سیستم دیوار خارجی با نماهای مختلف

جزئیات اجرای ديوار خارجی با پوشش نمای رنگآمیزی

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  40 kg/m2سطح ديوار و حداکثر ابعاد مجاز قطعات پاک  60x60 cmمیباشد.
** 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 میگردد .همچنین برای پوشش نما با رنگ يا ايههای بافتدار ،مطابق با دستورالعمل شرکت تولید کننده عمل شود.
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اطاعات مندرج در اين دفترچه ،با توجه به دانش فني مبتني بر استانداردها،
آزمايشها و شرايط موجود در زمان چاپ آن تهیه شده است .خط مشي
شرکت کناف ايران همواره تاش در جهت تحقیق و توسعه و رشد کیفي

محصوات بوده و در اين راستا ،اين شرکت اين حق را براي خود محفوظ
ميدارد تا در هر زمان نسبت به تغییر اطاعات فني محصوات خود اقدام

نمايد .اين دفترچه ،معتبرترين دفترچه فني در زمینه خود بوده و بر اين
اساس ،استناد يا استفاده از نسخههاي پیش از آن امکان پذير نميباشد.
شايان ذکر است که آخرين نسخه دفترچههاي فني همواره در وبسايت اين

شرکت قرار داشته و نیز از طريق تماس با واحد پشتیباني فني قابل استعام

AQUAPANEL® is a technologically advanced

است .اطاعات اين دفترچه غیرقابل تغییر ميباشد ،بدين معنا که هر گونه

building system. Because it’s a system, it involves
clear step-by-step process from design idea to

اظهار نظر فني از سوي هر شخص حقیقي يا حقوقي جهت اصاح ،تغییر

project completion. AQUAPANEL® cement board
– panels, accessories and services work in unison

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

you can be certain that your project will all come
together as planned.

محصوات شرکت کناف ايران جهت کاربرد و هدفي مشخص تولید شده و

هر گونه تفسیر يا استفاده غیر از اين محصوات و همچنین اجراي نامناسب

مسئولیتي را متوجه اين شرکت نخواهد ساخت.

IDEA | DESIGN | PLAN | REALISATION | COMPLETION
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