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معرفی گروه صنعتی کناف
شرکت کناف یکی از بزرگترین تولیدکنندگان سیستم هاى ساخت و ساز خشک در جهان می باشد. این شرکت به عنوان یک شرکت خانوادگى در سال 1932 توسط 
برادران کناف، کارل و دکتر آلفونس در آلمان تاسیس شد. نوآورى، سرمایه گذارى و حمایت از ایده هاى نوین و خالقانه به عنوان بزرگترین ویژگى این شرکت باعث 
گردید که به تدریج تنوع محصوالت آن گســترش یافته و در سرتاســر جهان اقدام به احداث کارخانه نماید به گونه اى که اکنون این شــرکت با داشتن بیش از 150 
کارخانه در 60 کشــور جهان و نیروى کارى بیش از 23000 نفر،  به عنوان یکى از بزرگترین تولیدکنندگان مصالح ســاختمانى در جهان به شــمار رفته و تبدیل به 
خانواده اى از شرکت هاى مختلف شده است. گستره محصوالت این شرکت شامل ملزومات سیستم هاى ساخت و ساز خشک و متعلقات آن نظیر صفحات روکش دار 
گچى و یا صفحات مسلح سیمانی، سازه هاى فوالدى گالوانیزه سبک، انواع سیستم هاى سقف کاذب و دیگر محصوالت ساختمانی نظیر گچ معمولى، اندودهاى گچى 
و سیمانى، انواع ماشین هاى گچ پاش، انواع سیستم هاى کف، مواد و مصالح عایق با آخرین فناورى مى باشد. شرکت کناف با تمرکز بر ارائه نوآورى هاى فنى و تولید 

محصوالت با کیفیت و مطابق با قویترین استانداردها، توسعه صنعت ساختمان در سرتاسر جهان را رهبرى مى کند. 
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1 - تاریخچه 

کارخانه تولید پروفیل و صفحات روکش دار گچی کناف ایران

براي اطالعات بیشتر به دفترچه "محصوالت تولیدي کناف گچ و ایران گچ"، "صفحات مسلح سیمانى آکواپنل" و دفترچه "کناف اي ام اف ایران" مراجعه فرمایید.

حضور گروه کناف در ایران
حضور گروه کناف در ایران با خرید شرکت روکش گچ ایران (وال برد سابق) در سال 1374 و تغییر نام آن به شرکت کناف ایران آغاز و بالفاصله کلیه خطوط تولید 
و دســتگاه هاى موجود آن مطابق آخرین فن آوري روز جهان مدرنیزه و بازســازى گردید. هم اکنون شرکت کناف ایران با ظرفیت تولید بیش از بیست و سه میلیون 
مترمربع انواع صفحات روکش دار گچی در ســال، به عنوان اولین و بزرگترین تولیدکننده سیســتم هاى ساخت و ساز خشک در ایران به شمار مى رود. عالوه بر تأمین 

نیازهاي داخلی،  این شرکت محصوالت خود را به 7 کشور همجوار نیز صادر نموده و تاکنون سه بار به عنوان صادر کننده نمونه کشور برگزیده شده است.

شرکت هاى زیرمجموعه کناف در ایران
درحال حاضر تولیدات شــرکت هاى کناف گچ، ایران گچ و کناف اي ام اف ایران به عنوان شــرکت هاى زیرمجموعه و صفحات مســلح سیمانی با نام تجاري آکواپنل 
توسط شرکت کناف ایران به بازار عرضه می گردد. شرکت کناف گچ در زمینه تولید انواع گچ هاى ساختمانی دستی و ماشینی و نیز مصالح پایه سیمانی (نظیر چسب 

کاشی، مالت بندکشی و ...) و شرکت کناف اي ام اف ایران در زمینه فروش سیستم سقف هاى کاذب مشبک با استفاده از تایل هاى معدنی فعالیت می نمایند.

VERMIPLASTER®
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2 -  معرفى سیستم هاى ساخت و ساز خشک

تا قبل از جنگ جهانى دوم، اندود گچى رایج ترین مصالح براى پوشش داخلى منازل، ساختمان هاى ادارى و بسیارى از ساختمان ها در اروپا به شمار مى رفت. در آن 
زمان واژه خشک براى مصالح پوششى دیوار که نیاز به اندود گچ نداشت، به کار مى رفت. در سال هاى پس از جنگ جهانى دوم استفاده از سیستم هاى دیوار خشک 
به علت این که مشکالت سیستم اندود گچى (از قبیل نیاز به نیروى کار متخصص، وزن بیشتر، نفوذ رطوبت به ساختار زیرین، سرعت پایین و صرف زمان براى خشک 

شدن قبل از عملیات رنگ کارى) را برطرف مى نمود به سرعت گسترش یافت.
این سیستم روشى براى ساخت جداکننده هاى غیر باربر و پوشش نازك کارى دیوار و سقف کاذب با استفاده از اجزاى پیش ساخته است که از قاب نگه دارنده و صفحه 
 C گچى نصب شــده بر روى آن تشــکیل مى شود. در مواردى نیز به جاى صفحه گچى از صفحات سیمانى استفاده مى شود. قاب نگه دارنده اصلى از سازه ها با مقطع
و U و L شکل سردنورد شده از جنس فوالد گالوانیزه و در برخى کشورها از مقاطع چهارتراش چوبى استفاده مى شود. قاب اصلى براى نصب و تثبیت صفحات گچى 

در نظر گرفته شده و هیچ گونه نقش سازه اى در ساختمان ندارد.
اتصال صفحات به قاب با اســتفاده از پیچ مخصوص صورت مى گیرد و ســپس درز میان آن ها به وســیله نوار و بتونه مخصوص درزگیرى شده و بدین ترتیب سطحى 

یکپارچه حاصل مى گردد. 
این روش ساخت به عنوان سیستمى مدوالر، برنامه ریزى دقیق، اجراى سریع و صنعتى سازى را میسر مى نماید.
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3 - اجزاى ساختارها 

*

براى اطالعات بیشتر از اجزاى عمومى و اختصاصى هر ساختار، به مجموعه دستورالعمل هاى فنى کناف مراجعه فرمایید. *

*

صفحات روکش دار گچى
این صفحات داراي هسته گچی بوده و سطح و لبه هاى طولی 
آنها با کاغذ مخصوص پوشانده شده است. صفحات روکش دار گچی 
در چهار نوع معمولی (RG) براى مصارف عمومى، مقاوم در برابر 
رطوبت (MR) جهت استفاده در فضاهاى مرطوب، مقاوم در برابر 
حریق (FR) جهت استفاده در محل هایى که نیاز به محافظت 
در برابر حریق وجود دارد (مانند پوشــش ســتون ها و تیر هاى 
فــوالدي) و مقــاوم در برابر حریق و رطوبــت (FM) جهت 
محافظــت در برابر حریق در فضاهــاى مرطوب (داکت هاى 
تاسیساتى) تولید و عرضه می شوند. صفحات روکش دار گچى 

کناف مطابق استاندارد ملى 14818 تولید مى شود.

صفحات مسلح سیمانی
صفحات مسـلح سـیمانی آکواپنل ترکیبی از سیمان پرتلند، 
پرلیـت، سـیلیس، دانه هـاى رس منبسـط شـده سـبک و 
افزودنى هاى خاص دیگر بوده که پشت و رو و لبه هاى طولی 
آن به وسـیله شـبکه اي از الیاف شیشـه (فایبرگالس) مسلح 
شـده اسـت. این صفحات در دو نوع خارجی و داخلی تولید 
شـده که بـه ترتیب در دیوارهـاي خارجی (نمـا) و فضاهاي 
داخلـی کـه در معرض رطوبـت با درصد باال هسـتند (مانند 

استخر و سونا)، به کار می روند.

SkyLite®  صفحات مسلح سیمانى اسکاى الیت
آکواپنـل اسـکاى الیت محصـول جدیـدى از شـرکت کنـاف 
آکواپنل آلمان است که انحصاراً توسط شرکت کناف ایران به 
بازار مصالح ساختمانى کشور عرضه مى گردد. از این محصول 
که ضخامت و وزن کمترى نسبت به صفحات مسلح سیمانى 
آکواپنل داخلى و خارجى دارد، صرفاً براى ساختارهاى سقف 
کاذب در محیط هـاى مرطـوب داخلى مانند اسـتخر، سـونا، 
جکـوزى، آشـپزخانه صنعتـى، آزمایشـگاه و ... و همچنیـن 
فضاهاى بیرونى سـاختمان مانند سـقف زیرگذر، بالکن، زیر 

طاق و ... استفاده مى شود.

Diamant صفحات
هسته گچى تشکیل دهنده این صفحات حاوى الیاف شیشه 
و مواد سیلیکونى مى باشند. چگالى صفحات مذکور باالتر از 
صفحات گچى معمولى بوده و به همین دلیل استفاده از یک 
الیــه از این صفحات بــه جاى چند الیه براى رســیدن به 

مقاومت بیشتر در برابر ضربه امکان پذیر است. 

سیستم هاي ساخت و ساز خشک کناف ایران
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صفحات آکوستیک و تصفیه کننده هوا  

هســته گچى تشــکیل دهنده این صفحات حاوى زئولیت 
(Zeolite) مى باشد که سطح آالینده هاى موجود در هوا از 
جمله دود ســیگار، ترى تیالمین، آمونیــاك، فرمالدهیدها، 
بنزن، هیدرو کربن هــاى آروماتیک و هیدروکربن هاى کلر 
را کاهش مى دهد. شــکاف و سوراخ هاى سطح این صفحات 
نیز باعث جذب صدا شده و آلودگى هاى صوتى فضاى کار و 

زندگى را کاهش مى دهد. 

تایل هاى گچی و معدنی
تایل هاى گچــی و معدنی (AMF)، در ســقف هاى کاذب 
مشبک کناف به کار می روند. این سقف ها از شبکه سازه هاى 
سپري که به وســیله آویزهاي قابل تنظیم، به سقف اصلی 
متصل گردیده و تایل هاى ســقفى که درون این شبکه قرار 
می گیرند، تشکیل شده اند. تایل هاى سقفى در طرح هاى زیبا 
و متنوع و ابعاد مختلف به طراحان خصوصیات آکوستیکى، 
مقاومــت در برابر حریق و ایمنــى در برابر زلزله را به همراه 
امکان دسترسى به فضاى پشت سقف کاذب، عرضه مى نماید.

مقاطع فوالدى سبک (سازه ها)
ســازه هاى کناف از ورق هاى فوالدي گالوانیزه به روش نورد 
سرد تولید شده و جهت ایجاد زیرسازي در انواع سیستم هاى 

ساخت و ساز خشک به کار می روند.
اجــزاى قالب بنــدى فوالدى ســاختارهاى کنــاف مطابق 

استاندارد ملى 13035 تولید مى شوند.

تایل هاى 
این تایل ها از پشـم چوب طبیعـى و پودر مگنزیت که با آب 
مخلوط و مسـتحکم شده اند، تشکیل شده است. این تایل ها 
از اسـتحکام باالیى در برابر ضربات مکانیکى، مقاوم در برابر 
رطوبت، داراى قابلیت رنگ پذیرى و جاذب صوت هسـتند و 
براى آکوستیک نمودن فضاهاى ورزشى، آموزشى، سالن هاى 
آمفى تئاتـر، اسـتخرها، سـاختمان هاى ادارى و غیـره بسـیار 
مناسـب مى باشند. از ویژگى هاى این محصوالت بافت زیبا و 
قابلیت رنگ پذیرى آن ها مى باشد که فضاهایى بسیار زیبا در 

طیف هاى رنگى گوناگون مى توان خلق نمود. 

سیستم هاي ساخت و ساز خشک کناف ایران



3 - اجزاى ساختارها 

*

براى اطالعات بیشتر از اجزاى عمومى و اختصاصى هر ساختار، به مجموعه دستورالعمل هاى فنى کناف مراجعه فرمایید. *

*

سازه هاى سپرى سقف هاى مشبک (T پروفیل ها)
از ایـن سـازه ها براى اجراى انواع سـقف هاى کاذب مشـبک 
اسـتفاده مى  شود. سـازه هاى این سیسـتم به صورت سپرى 
(T شـکل) بوده و در 3 طول استاندارد 3600، 1200، 600 
میلى متـر تولید مى شـوند. جنس این سـازه ها ورق گالوانیزه 
مى باشـد. در حـال حاضـر ایـن پروفیل هـا بـه رنگ (سـطح 
بیرونى) سـفید تولید مى شـوند. سـایر رنگ ها بنا به سفارش 

مشترى و حجم درخواست قابل تولید است.

 اندود پاششى ورمى پالستر 
اندود پاششــى مقاوم در برابر حریق بر پایه گچ مى باشد که 
جهــت محافظت تیر و ســتون هاى فلزى و یا بتن مســلح، 
دیوارهاى بتن آرمه، ســقف هاى بتن آرمه و سقف هاى بتنى 
مســلح با عرشــه فلزى به کار مى رود. اجزا اصلى تشــکیل 
دهنده این محصول ورمیکولیت، گچ، پرلیت و افزودنى هاى 
سبک مى باشــد. این محصول به صورت مالت پاششى اجرا 
مى گــردد و قابلیت محافظت ســازه در برابر حریق از 30 تا 
120 دقیقه را دارا مى باشد. اجراى این محصول نیازمند پرایمر 
نبوده و طول عمرى منطبق با طول عمر ساختمان دارد. این 

محصول داراى گواهینامه فنى ETOA از اروپا مى باشد.

VERMIPLASTER®

مصالح درزگیرى
مصالح درزگیرى کناف شامل بتونه درزگیر (فوگن فولر)، نوار 
درزگیر، نوار چسب جدا کننده (ترن فیکس) و گچ پوششى 

(پودر ماستیک) مى باشد.

ادوات اتصال و متعلقات
شامل انواع پیچ هاى پنل به ســازه، سازه به سازه، سازه به 
ســاختار خشــک، پیچ و رول پالگ، مهارهاى ویژه اعضاى 
توخالــى، و نیز متعلقاتى مانند نوار فــوم عایق، پرایمر زیر 

رنگ، چسب کاشى، و ... مى باشد.

سیستم هاي ساخت و ساز خشک کناف ایران
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عایق آبى
عایق آبى کناف براى عایق کارى رطوبتى دیوارها و کف سلول هاى 
تر نظیر آشـپزخانه ها، سـرویس هاى بهداشـتى و حمام ها به کار 
مى رود. این نوع عایق، جایگزین عایق هاى رطوبتى سنتى مانند 
قیرگونـى یا ایزوگام مى باشـد. از مزیت هاى ویـژه این محصول 
مى تـوان بـه ضخامـت کـم غشـاء، قابلیـت انعطـاف و خاصیت 
کشسـانى باال، مقاوم در برابر ترك هاى ناشى ازتغییر شکل هاى 
ساختمان، چسبندگى عالى، قابلیت اجراى بر روى کف و دیوار، 

اجراى آسان و سریع اشاره کرد. 

دریچه هاى دسترسى
دریچه هاى دسترســى کناف، در انــواع و ابعاد گوناگون جهت 
نصب و اســتفاده در سیستم هاى مختلف ساخت و ساز خشک 
(ســقف و دیوار) به کار مى روند. با اســتفاده از این دریچه ها، 
بازدید تاسیسات باالي سقف کاذب یا درون فضاي دیوارها و در 

صورت لزوم تعمیرات آن ها به سادگی امکان پذیر است.

ابزار
ابزارهاى کناف طیف وســیعى از کاربردها را در بر مى گیرد. 
این ابزار اختصاصاً جهت استفاده هایى همچون حمل، برش، 
نصب و درزگیرى و پرداخت طراحى و تولید شــده که باعث 
افزایش بــازده کارى و نیــز افزایش چشــمگیر کیفیت در 

سیستم هاى ساخت و ساز خشک مى گردد.

عایق پشم معدنى مینرال پالس
شــرکت کناف عایق (Knauf Insulation) با بیش از 30 
سال تجربه در صنعت عایق در حال فعالیت مى باشد و هم  اکنون 
یکى از بزرگترین تولیدکننده هاى عایق در 35 کشور با بیش 

از 30 کارخانه است.
Mineral Plus  یک پنل عایق با پایه پشم معدنى است که 

به عنــوان عایق صوت و حــرارت در دیوارهاى جداکننده و 
نماهاى خشــک مورد اســتفاده قرار مى گیرد. از خواص این 
محصول مى توان به سازگار بودن با محیط زیست، انباردارى 
راحت، حمل و نقل آسان و همچنین نصب سریع درخصوص 

عایق صوت و حرارت نام برد.

سیستم هاي ساخت و ساز خشک کناف ایران
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دیوارهاى جداکننده
دیوارهاي جداکننده کناف، دیوارهاي غیر باربري هســتند که 
براي تقســیم فضاهاي داخلی ساختمان استفاده می شوند. این 
ساختارها شامل قاب هاى فوالدي سبک ساخته شده با مقاطع 
U و C بوده که صفحات روکش دار گچی در یک یا چند الیه، 
به وسیله پیچ مخصوص بر روي آن ها نصب می شوند. درزهاي 
بین این صفحات به وســیله نــوار و بتونه مخصوص درزگیري 
شده و بدین ترتیب ســطحی یکپارچه حاصل می شود. سطح 
به دســت آمده، پس از آماده ســازى به وسیله ماستیک کناف 
داراي قابلیت اجراى رنگ، کاغذ دیوارى، کاشی و پوشش هاى 
دیگر می باشد. فضاي خالی داخل دیوار، امکان استفاده از انواع 
عایــق حرارتی و صوتی را فراهم نمــوده و بدین ترتیب امکان 
انتخاب و دســتیابی به کمیت هاى مرتبط با فیزیک ساختمان 
(مانند عملکرد صوتی، عملکرد حرارتی و رفتار جداره در برابر 

حریق) را میسر می سازد.

سقف هاى کاذب 
ســقف هاى کاذب کناف در دو نوع سقف هاى کاذب یکپارچه و 

سقف هاى کاذب مشبک تولید و ارائه می شود.

- سقف هاى کاذب یکپارچه
سـقف هاى کاذب کناف سقف هاى سبکی هستند که به واسطه 
تولید صنعتی، داراي مشخصات فنی استاندارد بوده و جایگزین 
بسـیار مناسـبی براي سـقف هاى کاذب غیر اسـتاندارد ساخته 
شـده با رابیتس و گچ می باشـند. این سـاختار شامل زیرسازي 
فـوالدي سـبک (متصـل بـه سـقف اصلی) بـوده کـه صفحات 
روکـش دار گچی در یک یا چند الیه، به وسـیله پیچ مخصوص 
بر روي آن ها نصب می شوند. درزهاي میان این صفحات به وسیله 
نـوار و بتونه مخصوص درزگیري شـده و بدین ترتیب سـطحی 
یکپارچـه و بـدون درز حاصـل می شـود کـه داراي قابلیـت 
رنگ آمیـزي (بـال فاصلـه پس از خشـک شـدن بتونـه و اجراى 
ماسـتیک) می باشـد. فضـاي خالی پشـت سـقف کاذب، امکان 
استفاده از انواع عایق حرارتی و صوتی را فراهم نموده و عبور و 
دسترسی به تأسیسات الکتریکی و مکانیکی را میسر می سازد. از 
دیگـر مزیت هاى سیسـتم سـقف هاى کاذب کنـاف مى توان به 
انعطـاف معمـاري بـاال و سـاخت سـقف هاى معلـق تزیینـی 
(دکوراتیـو) و عـدم نیاز بـه پیش بینی آویز (همانند سـقف هاى 

کاذب با مصالح بنایى) اشاره نمود.  

سیستم هاي ساخت و ساز خشک کناف ایران
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- سقف هاى کاذب مشبک
سـقف هاى کاذب مشـبک کناف از شبکه سـازه هاى سپرى و 
تایل هاى گچى و یا فلزى تشـکیل مى شـوند. شـبکه مذکور 
به وسیله آویزهاى قابل تنظیم به سقف اصلى متصل گردیده 
و سـپس تایل ها درون این شبکه قرار مى گیرند. نصب سریع، 
سـهولت دسترسـی به فضاى تاسیساتى پشـت سقف کاذب، 
تعمیـر و نگهـدارى آسـان از جمله ویژگى هاى این سـاختار 
مى باشـند ایـن نوع سـقف را می توان به تنهایـی یا به صورت 

ترکیبی با سقف کاذب یکپارچه اجرا نمود.

دیوارهاى پوششى
دیوارهاي پوششــی کناف، یک روش سریع و کارآمد جهت 
بازســازي دیوارهاي فرسوده (بدون ایجاد هیچ گونه تخریب)، 
پوشــش دیوارهاي بّنایــی جدید (نازك کاري) و بهســازي 
حرارتی و صوتی ســاختمان ها می باشــد. دیوارهاى پوششى 
کناف در دو نوع با و یا بدون سازه قابل اجرا مى باشند که در 
نوع بدون سازه آن، یک الیه صفحه روکش دار گچی یا صفحه 
مرکب (صفحات گچی پوشــش شده با الیه عایق) به وسیله 
چسب خمیري مخصوصی به نام پرلفیکس مستقیماً به دیوار 

زمینه متصل می شوند. 
در دیوارهاى پوششى با سازه نیز صفحات روکش دار گچی بر 
روي یک زیرسازي فلزي (متصل به دیوار زمینه یا مستقل از 
آن) پیچ می شــوند. درزهاي میان صفحات به وســیله نوار و 
بتونــه مخصوص درزگیري شــده و بدین ترتیب ســطحی 
یکپارچــه و بدون درز حاصل خواهد شــد که داراي قابلیت 
رنگ آمیزي (بالفاصله پس از خشــک شــدن بتونه و اجراى 
ماســتیک)، اجراي کاغذ دیواري، کاشی و پوشش هاى دیگر 

می باشد.  

(AMF) سقف هاى کاذب مشبک معدنی -
این سقف هاى کاذب مشــبک در طرح هاى زیبا و دکوراتیو، 
ابعــاد مختلــف و رنگ هاى متنــوع تولید مى شــوند. ابعاد 
اســتاندارد تایل ها 60x 60 سانتیمتر و در 2 نوع لبه تخت و 
تایــل لبه دار به بازار عرضه مى گردند. تایل هاى معدنی کناف 
اي. ام. اف به صورت وزنی در داخل شــبکه زیرســازى قرار 
مى گیرند. این ســقف هاى کاذب مشبک عالوه بر ویژگی هاى 
ذکر شده در نوع گچی آن می توان به وزن بسیار سبک، عایق 
حرارتی، قابلیت آکوستیک باال و نسوز بودن آن ها اشاره نمود. 
 (clean room) این تایل هــا همچنین در محیط هاى تمیز

مانند بیمارستان ها استفاده مى شوند.

سیستم هاي ساخت و ساز خشک کناف ایران
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پوشش هاى محافظ تیر و ستون 
یکى از نقاط ضعف مهم ســازه هاى فوالدى، مقاومت کم آن ها در برابر حریق مى باشد، به طورى که در فاصله زمانى 
کوتاهى پس از وقوع حریق، ممکن اســت چنین ســاختمان هایى دچار ناپایدارى و  فروپاشى کامل شوند. مطابق با 
مقررات و استانداردهاى ملى، سازه هاى فوالدى باید براى مدت زمان معینى در مقابل حریق مقاوم سازى شوند. یکى 
 ،(FM) و صفحات مقاوم در برابــر حریق و رطوبت کناف (FR) از کاربردهــاى صفحات مقــاوم در برابر حریق کناف
حفاظت ســازه هاى فوالدى از طریق پوشــش تیرها و ستون ها است. در این ســاختار، یک زیرسازى فلزى سبک در 
پیرامون تیرها و ســتون ها اجرا شده که صفحات گچى بر روى این زیرسازى نصب مى شوند. بدین ترتیب پوششى از 
صفحات مقاوم در برابر حریق، اجزاى سازه اى را احاطه نموده که مى تواند مقاومتى تا 120 دقیقه براى تیرها و 180 دقیقه 

براى ستون ها ایجاد نماید.

سیستم هاى داخلى و خارجى 
فناورى صفحات مسلح ســیمانى (AQUAPANEL) باعث تحول در صنعت ساختمان گردیده است. مقاومت بسیار 
باالي این پنل ها در برابر آب موجب شــده است که این پنل ها به راحتى در فضاهاى مرطوب داخلى (همچون حمام، 
سرویس هاى بهداشتى، استخرها، آشپزخانه هاى صنعتى) و نیز فضاهاى خارجى نظیر نما و پوشش سقف هاى کاذب 
در معرض رطوبت مورد اســتفاده قرار گیرند. همچنین از این سیستم ها مى توان به عنوان دیوار پوششى در بازسازى 
نماى ســاختمان هاى قدیمى و بهسازى توأمان حرارتى و صوتى آن ها استفاده نمود. ساختارهاى ایجاد شده عالوه بر 
ایمنى در برابر زلزله، %100 در برابر آب و رطوبت مقاوم مى باشند، فاقد الیاف سلولزى و مقاوم در برابر قارچ و کپک، 

گسیختگى و تورم و غیر قابل اشتعال مى باشد.

 SkyLite®  سیستم سقف کاذب صفحات مسلح سیمانى اسکاى الیت 
ســاختار ســقف کاذب یکپارچه کناف آکواپنل اســکاى الیت بســیار اقتصادى و پایدار بوده و عملکرد مناسبى در 
ســاختارهاى خارجى و داخلى دارد. این ســاختار اسکاى الیت متشکل از هسته سیمانى از نوع پرتلند و افزودنى هاى 
ســبک دیگر بوده و لبه هاى طولى و وجوه پشت و روى آن با شبکه الیاف شیشه تقویت شده است. پنل اسکاى الیت 
%100 در برابر آب و رطوبت مقاوم بوده و کامال در برابر رشــد قارچ و کپک و ســایر میکرو ارگانیزم هاى مضر دیگر 

مقاوم است و با حفظ این ویژگى ها قابلیت اجراى کلیه طرح هاى سقف کاذب را دارا مى باشد.

 Diamant سیستم هاى داخلى
براى دســتیابى به مشــخصاتى همچون عایق بندى صوتى باال، مقاومت در برابر حریــق، مقاومت در برابر رطوبت و 
مقاومت مکانیکى باال در دیوارها، استفاده از این پنل ها بهترین گزینه مى باشد. همچنین اجراى دیوارهاى ضد سرقت، 
ضد گلوله و دیوار با ارتفاع باال، به راحتى امکان پذیر خواهد بود. از این پنل ها در سقف هاى کاذب یکپارچه نیز استفاده 

مى شود، که امکان اتصال بارهاى سنگین تر نسبت به سقف کاذب با پنل هاى معمولى را دارا مى باشد.

سیستم هاي ساخت و ساز خشک کناف ایران



12/11

*

سیستم هاى داخلى 
اکثر ما % 80 ســاعت شبانه روز را در محیط هاى بسته داخل ســاختمان به سر مى بریم. همچنین در ساختمان هاى 
دولتى، ادارى، مدارس، مراکز خرید، رســتوران ها هتل ها به دلیل الزامات مربوط به صرفه جویى انرژى و بســته بودن 
پوسته ساختمان ها، تهویه هوا به درستى صورت نمى گیرد که این امر باعث به حداقل رسیدن تبادل هواى محیط با 
هواى تازه، افت ســریع کیفیت هوا مى گردد. از سوى دیگر لوازم درون ساختمان ها، پوشش رنگ دیوارها و سقف ها، 
کف ســازى، استفاده از انواع مواد شوینده شیمیایى و خوشبو کننده و استعمال دخانیات، دستگاه هاى پرینتر، کپى و 

مانیتورها از منابع انتشار انواع بخار گازهاى مضر در محیط داخلى ساختمان ها مى باشند. 

سیستم هاى پاششى مقاوم در برابر حریق 
اجراى پوشش هاى مقاوم در برابر حریق از متداول ترین روش هاى محافظت سازه در زمینه مهندسى حریق به شمار 
مى آید. در این روش عمدتاً ســتون ها و تیرهاى اصلى جهت عایق سازى قاب هاى سازه اى مورد تقویت قرار مى گیرند. 
ســطوح دیوارها، سقف و کف از دیگر موارد در مقاوم ســازى غیرعامل در مقابل حریق مى باشند که در موارد خاصى 
مورد عایق سازى قرار مى گیرند. سابقه استفاده از پوشش هاى معدنى جهت محافظت در برابر حریق در جهان به بیش 
از 50 ســال و در ایران به بیش از 2 دهه مى رســد. این مواد به صورت پاششى اجرا مى گردند و داراى ظاهرى مانند 
کنیتکس مى باشــند. این پوشــش ها به دلیل اطمینان از صحت عملکرد و دقت اجرا، یکى از مناسب ترین روش هاى 
مقاوم ســازى در برابر حریق مى باشند. از جمله مزایاى استفاده از روش پاششى با استفاده از ورمى پالستر عبارتند از: 
محافظت از اشکال پیچیده در برابر حریق، وزن کم، حفظ و نگهدارى خواص خود در تمام چرخه عمر یک ساختمان 
بدون تجدید، نصب بســیار سریع و آسان توسط دستگاه در سطوح افقى و عمودى، چسبندگى بسیار خوب به فوالد 

و بتن، پرت کم، بدون نیاز به آستر یا پرایمر، محفاظت در برابر حریق از 30 الى 180 دقیقه.

VERMIPLASTER®

سیستم هاي ساخت و ساز خشک کناف ایران
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 (TS، JIS، BS، ASTM، NF، DIN، EN

7



8 - خدمات فنی و مهندسی

نکتــه قابل توجهی که غالبا فراموش می شــود این اســت که فن آورى هایی نوین داراي دســتورالعمل هاى ویژه خود بوده و براي بهره گیــرى موثر از آن ها باید این 
دستورالعمل ها را در مراحل مختلف طراحی، اجرا، بهره  بردارى و تعمیرات مد نظر قرار داد. شرکت کناف ایران اهمیت رعایت دستورالعمل هاى ویژه کاربرد ساختارهاي 

خشک را از ابتدا مورد توجه قرار داده و بدین منظور، خدمات فنی و مهندسی خود را در زمینه هاى زیر ارائه می دهد:

مشاوره در انتخاب ساختار
گام نخســتین در اســتفاده از سیستم هاى ساخت و ساز خشک، انتخاب ساختار مناسب مى باشد. هر یک از ساختارها داراى قابلیت هاى ویژه خود بوده که در مرحله 
طراحى مى باید مشخصات عملکردى آن ساختار مانند قابلیت هاى فیزیکى و مکانیکى تعیین کننده از قبیل مقاومت استاتیکى، میزان عایق حرارتى و صوتى و مقاومت 
ساختار در برابر حریق در نظر گرفته شود. به عنوان مثال، براى انواع دیوار (دیوارهاى جداکننده داخلى، دیوارهاى جداکننده بین دو واحد آپارتمانى، دیوار راهروها، 

دیوار سلول هاى تر و ...) ساختارهاى مختلفى وجود دارد که با توجه به شرایط و نوع کاربرى، باید ساختار مناسب انتخاب و به کار گرفته شود.

اجراى دوره هاى آموزشى 
با توجه به اهمیت فراوان امر آموزش در تحقق اجراى کیفى سیستم هاى ساخت و ساز خشک، شرکت کناف ایران اقدام به تاسیس مراکز آموزشى مجهز و نیز استقرار 
کارشناس ویژه بازرسی و آموزش در شهرهاى مختلف کشور نموده، تا مطالب فنى و روش هاى صحیح نصب در قالب دوره هاى آموزشى کوتاه مدت به گروه هاى 

نظارتى و اجرایى ارایه گـردد. در حال حاضر، دوره هاى آموزشـى که توسط آکادمى کناف ایران ارایه مى شود به شرح زیر مى باشد: 

دوره آشنایى با محصوالت کناف
این دوره ویژه افراد عالقمند، گروه هاى مشغـول به فعـالیت در زمینه ساخت و ساز خشک، مدیران عامل شرکت هاى مختلف و ... طراحى شده است. مدت دوره 

1 روز بوده و محتواى آن شامل معرفى محصوالت کناف و سیستم هاى مختلف قابل اجرا در ایران مى باشد.

دوره تکمیلى
این دوره در 5 روز و با هدف به روز رسانى اطالعات فنى اشخاصى طراحى شده است که دوره نصب عمومى یا ویژه کارفرمایان را پیشتر گذرانده اند. همچنین 
گروه هاى اجرایى حرفه اى که داراى تجربه کافى و مسلط به مستندات فنی در زمینه اجرا مى باشند، مى توانند در این دوره شرکت نمایند. محتواى این دوره 

شامل آموزش نصب انواع دیوارهاى جداکننده، سقف هاى کاذب، دیوارهاى پوششى و جزئیات اجرایى آن ها مطابق با مستندات فنى جدید مى باشد.

دوره دکوراتیو 
این دوره تخصصى، ویژه اشخاصى طراحى شده است که دوره نصب ساختارها، دوره تکمیلی یا نصب ساختارها را با موفقیت گذرانده باشند. مدت دوره 3 روز 
بوده و محتواى آن شامل آموزش نصب دیوارهاى دکوراتیو و سقف هاى تزئینى (مانند باکس، نور مخفى، ابزار گچى و ....)، جزئیات اجرایى خاص و ایرادات 

متداول مرتبط مى باشد.
دوره سیستم هاى کناف ویژه مهندسین

این دوره، ویژه دستگاه نظارت کارفرمایان طراحى شده است. مدت دوره 5 روز بوده و محتواى آن شامل آشنایى با سیستم هاى ساخت و ساز خشک (تئورى و 
عملى فشرده)، تشریح مشخصات عملکردي ساختارهاي خشک، آشنایى با برخى طرح هاى دکوراتیو، بارهاى کنسولى، اجراى ساپورت هاى تاسیساتى و مکانیکى، 

مشکالت متداول در اجرا، روش کنترل و مدیریت مراحل اجرایى پروژه و روش بازرسى فنى و نظارت کیفى بر اجرا مى باشد.

دوره نصب ساختارها
دوره نصب ساختارها در سه زیر مجموعه به شرح زیر، ویـژه گـروه هاى اجـرایى و نصاب هایى که تاکنون هیچ دوره اى را نگذرانده اند طراحى شـده است:

دوره نصب دیوارهاى جداکننده 
انواع ساختارهاى دیوار جداکننده، نصب بارهاى کنسولى، اجراى تاسیسات مکانیکى و  مدت این دوره 4 روز بـوده و محتـواى آن شامل آموزش نصب 

الکتریکى، عایق کارى در سلول هاى تر، نصب چهارچوب در و درزگیرى و آماده سازى سطوح مى باشد.
دوره نصب سقف هاى کاذب  

مدت دوره 4 روز بوده و محتواى آن شــامل آموزش نصب انواع ســقف کاذب، نصب دریچه بازدید، اجراى خروجى تهویه، نصب روشــنایى و درزگیرى و 
آماده سازى سطوح مى باشد.

دوره نصب دیوارهاى پوششى 
مدت دوره 3 روز بوده و محتواى آن شامل آموزش نصب انواع دیوارهاى پوششى، نصب تاسیسات مکانیکى و الکتریکى، درزگیرى و آماده سازى سطوح و 

آشنایى با ضوابط بارگذارى مى باشد.

   مشاوره در انتخاب ساختار                        برگزارى دوره هاى آموزشی                        بازرسی فنی پروژه ها                   پاسخگویی به استعالم هاى فنی

سیستم هاي ساخت و ساز خشک کناف ایران
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نکات مهم
انتخاب ساختار مناسب جزو مراحل بسیار مهم پیش از استفاده از سیستم هاى ساخت و ساز خشک بوده و به ویژه براى تهیه اسناد منـــاقصات و براى تعیین   
مبناى قیمت گذارى الزم خواهد بود. لذا به کارفرمایان محترم توصیه مى شود که پیش از هر اقدامى، با دایـره مهندسى فـروش شرکت کناف ایران تماس حاصل 

فرموده تا راهنمایى  هاى الزم را در این ارتباط دریافت نمایند.
2 - به کارفرمایان محترم توصیه مى شــود که پیش از آغاز عملیات اجرایى، دســتگاه نظارت خود را جهت گذراندن دوره آموزشــى ویژه کارفرمایان، به شرکت 
کناف ایران معرفى نموده؛ همچنین وضعیت صالحیت حرفه اى مجریان سیســتم هاى ســاخت و ساز خشــک را (قبل و حین عملیات اجرایى) از طریق کنترل 

گواهینامه هاى آموزشى بررسى فرمایند. گواهینامه هاى معتبر داراى شماره ثبت در شرکت کناف ایران مى باشند.
3 - عوامل نصب سیســتم هاى ســاخت و ساز خشک، از طریق بازدیدهاى کادر فنى شرکت کناف ایران مورد ممیزى و ارزیابى فنى قرار مى گیرند به کارفرمایان 

محترم توصیه مى شود که پیش از آغاز عملیات اجرایى، رتبه فنى عاملین را از دایره مهندسى فروش شرکت کناف ایران استعالم فرمایند.
4 - کارفرمایان محترم؛ براى قرارگیرى پروژه هاى خود در برنامه بازرســى فنى شــرکت کناف ایران، الزم است مراتب را پیش از آغاز عملیات اجرایى، به صورت 

مکتوب و با ذکر مشخصات کامل پروژه به دایره بازرسى و آموزش شرکت کناف ایران اعالم فرمایید.  
5 - شــرکت کناف ایران طیف وسیعى از مراجع و مســتندات فنى مربوط به مشخصات عملکردى، روش هاى نصب و اجرا، بهره  بردارى و تعمیرات سیستم هاى 
ساخت و ساز خشک را در اختیار دارد. لذا در صورت تمایل، دست  اندرکاران محترم صنعت ساختمان مى توانند با دایره پشتیبانی فنی شرکت کناف ایران تماس 

حاصل فرموده تا راهنمایى هاى الزم را در این ارتباط دریافت نمایند.

دوره فراگیر
این دوره ویژه افرادى طراحى گردیده است که داراى تجربه کافى در زمینه دراى وال بوده و فرصت الزم جهت حضور در دوره هاى آموزشى را ندارند. دوره مذکور 

یک روزه بوده و صرفا از کارآموزان امتحان تئورى و عملى گرفته خواهد شد. در صورت قبولى در آزمون کارت دوره درخواستى اعطا مى گردد.

دوره آکواپنل
با هدف آموزش جزئیات اجراى صفحات مسلح سیمانى (جهت دیوارهاى داخلى، خارجى و سقف هاى کاذب) منطبق بر  این دوره ظرف مدت یک روز و 

دستورالعمل هاى استاندارد، برگزار مى گردد.

محصوالت دوره هاى تخصصى
این دوره ها شـامل آموزش نصب محصوالت جدید کناف مانند Guardex (پنل گچى جهت 
اسـتفاده در دیوارهـاى خارجـى)، Cleaneo (پنل هـاى آکوسـتیک و تصفیـه کننـده هوا)، 
برابـر حریـق) و  (پوشـش هاى پاششـى جهـت محافظـت سـاختمان در   Vermiplaster

Diamant (پنـل مقـاوم در برابـر ضـــربه و مناسـب بـراى محـــل هاى پـر رفـت و آمد)، 

Heradesign  (تایـل هاى چوبــى AMF) مــى باشد که ظرف مدت یک روز برگـزار مى گردد.

دوره درزگیرى و آماده سازى سطوح 
این دوره تخصصى، ویژه افراد بتونه کار طراحى شده است. مدت دوره 1 روز بوده و محتـواى آن شامل آموزش روش هاى صحیح و دستورالعمل هاى استاندارد 

اجراى مراحل مختلف درزگیرى، نازك کارى و پرداخت سطوح سیستم هاى ساخت و ساز خشک مى باشد.

بازرسى فنى پروژه ها
براى حصول اطمینان از صحت و کیفیت اجراى سیســتم ها ســاخت و ساز خشک، بازرسى فنى پروژه هاي در حال اجرا توسط کادر فنى شرکت کناف ایران صورت 

مى پذیرد. این بازرســى به صورت ادوارى و در مراحل مختلف عملیات اجرایى (زیرسازى، پنل گذارى و درزگیرى و نازك کارى) انجام مى پذیرد.

پاسخگویى به استعالم هاى فنى
در صورت وجود هرگونه ابهام فنى در هر یک از مراحل طراحى، اجرا، بهره  بردارى و تعمیرات سیســتم هاى ســاخت و ساز خشک، دایره پشتیبانى فنى شرکت کناف 

ایران آمادگى ارائه راهنمایى ها، جزئیات فنى، راه حل ها و رفع ابهام هاى فنى را دارد.

نکته: خدمات مشاوره در انتخاب ساختار، پاسخگویی به استعالم هاى فنی و بازرسی از پروژه هایى که توسط عاملین مجاز کناف اجرا می گردد به صورت رایگان می باشد.

در پایان هر دوره آموزشــی، براي شــرکت کنندگانی که حضور فعال و منظم در بخش هاى 
تئوري و عملی داشته و آزمون مربوطه را با موفقیت گذرانده اند باشند، گواهینامه صادر می شود.

کادر آموزشــی شــرکت کناف ایران آمادگی ارائه دوره هاى آموزشی را در محل پروژه ها در 
سراسر کشور دارد.
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وزارت راه و ترابري

بانک مرکزي

بیمارستان میالد

برج تهران

تهران، خیابان نلسون ماندال (آفریقا)، باالتر از پل میرداماد، 
بن بست قبادیان شرقى، پالك 19 

تلفن: 88207929 
فکس مهندسی فروش: 88203315

فکس واحد ارتباط با مشتري: 88202371
کارخانه: تهران، کیلومتر 23 جاده خراسان

تلفن: 33584711-5 
فکس: 33583595
www.knauf.ir

info@knauf.ir

اطالعات مندرج در این دفترچه، با توجه به دانش فنی مبتنی بر استانداردها، آزمایش ها و شرایط موجود در زمان چاپ آن تهیه شده است. خط مشی شرکت کناف ایران همواره تالش در جهت تحقیق و توسعه و رشد کیفی محصوالت 
بوده و در این راستا، این شرکت این حق را براي خود محفوظ می دارد تا در هر زمان نسبت به تغییر اطالعات فنی محصوالت خود اقدام نماید. این دفترچه، معتبرترین دفترچه فنی در زمینه خود بوده و بر این اساس، استناد یا استفاده 
از نسخه هاي پیش از آن امکان پذیر نمی باشد. شایان ذکر است که آخرین نسخه دفترچه هاي فنی همواره در وب سایت این شرکت قرار داشته و نیز از طریق تماس با واحد پشتیبانی فنی قابل استعالم است. اطالعات این دفترچه غیر قابل 
تغییر می باشد، بدین معنا که هر گونه اظهار نظر فنی از سوي هر شخص حقیقی یا حقوقی جهت اصالح، تغییر موردي یا تغییر کلی مندرجات آن مردود بوده، مگر آن که تاییدیه کتبی آن قبال از سوي واحد پشتیبانی فنی شرکت کناف 

ایران اخذ شده باشد. تمامی محصوالت شرکت کناف ایران جهت کاربرد و هدفی مشخص تولید شده و هر گونه تفسیر یا استفاده غیر از این محصوالت و همچنین اجراي نامناسب مسئولیتی را متوجه این شرکت نخواهد ساخت. 
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