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مینرال پالس

نسل جدید عایق های معدنی

مینـرال پـالس یکـی از انـواع عایق هـای الیـاف معدنـی می باشـد كـه بـرای عایق بنـدی صوتـی و حرارتـی جداكننده هـای داخلـی، 
دیوارهـای خارجـی و سیسـتم ventilated facade اسـتفاده می شـود. ایـن دسـته از عایق هـا عـالوه بـر ارتقاء عایق بنـدی حرارتی 

و صوتـی، مقاومـت باالیـی در برابـر حریق نیـز دارند.  

� مصارف داخلی
از این عایق برای مصارف داخل ساختمان استفاده می شود.

 :IPB مینرال پالس
                                                                  0/037 W/m.K :)  ( ضریب هدایت حرارتی

A1 :رده بندی مقاومت در برابر حریق
ضخامت: 40 تا 100 میلی متر
ابعاد: x 1200 600 میلی متر

ʎ

� مصارف خارجی
از این عایق ها برای دیوارهای خارجی و نیز سیستم Ventilated Facade استفاده می شود.

 :FCB مینرال پالس
                                                                  0/035 W/m.K :)  ( ضریب هدایت حرارتی

A1 :رده بندی مقاومت در برابر حریق
ضخامت: 30 تا 100 میلی متر
ابعاد: x 1200 600 میلی متر

ʎ

 :FCB EXTRA مینرال پالس
                                                                  0/033 W/m.K :)  ( ضریب هدایت حرارتی

A1 :رده بندی مقاومت در برابر حریق
ضخامت: 50 تا 100 میلی متر
ابعاد: x 1200 600 میلی متر

ʎ

 : FCB PRO مینرال پالس
                                                                  0/032 W/m.K :)  ( ضریب هدایت حرارتی

A1 :رده بندی مقاومت در برابر حریق
ضخامت: 50 تا 100 میلی متر
ابعاد: x 1200 600 میلی متر

ʎ

انواع عایق های مینرال پالس
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ویژگی های شاخص عایق های مینرال پالس

عایق بندی حرارتی
عایق مینرال پالس با داشتن كمترین ضریب هدایت حرارتی، بیشترین مقاومت حرارتی را برای دیوارهای خارجی ساختمان به وجود می آورد. این 

امر عالوه بر تامین آسایش حرارتی، باعث صرفه جویی در بخش انرژی شده و در نهایت از نظر اقتصادی نیز به صرفه خواهد بود. 

عایق بندی صوتی 
حداكثر افت تراز شدت صدا با استفاده از عایق مینرال پالس تامین می شود. عایق بندی صدا برای جلوگیری از ورود انواع آلودگی های صوتی به 
داخل ساختمان و در داخل ساختمان نیز از یک فضا به فضای دیگر مانند واحدهای مسکونی، كالس های درس و ... مجاور یکدیگر، الزامی می  باشد. 

ضریب جذب صوت عایق های مینرال پالس بین 0/9 و 1 می باشد. 

مقاومت در برابر حریق 
عایق مینرال پالس بر اساس استاندارد EN 13501-1 در رده بندی حریق جزء مصالحA1 قرار می گیرد. عالوه بر این كه به تنهایی در برابر حریق 
مقاوم می باشد، چنانچه در ساختار دیوار جداكننده، سقف كاذب و یا كف كاذب )مانند سیستم های درای وال( استفاده شود، باعث افزایش مقاومت 

آن ساختار در برابر حریق نیز می شود.  

کاربرد آسان 
انعطاف پذیری باالی عایق های مینرال پالس باعث افزایش سرعت اجراء و در نهایت نصب آسان آن شده است.  

این عایق انسجام باالیی داردكه باعث دوام آن در طوالنی مدت می شود همچنین هنگام جابه جایی با دست، ایجاد خارش نمی كند. استحکام آن 
به پیوستگی عایق و در نتیجه كاهش پل های حرارتی كمک می كند.

صرفه اقتصادی  
بسته بندی عایق مینرال پالس به صورت تخته های فشرده می باشد كه با قرار گرفتن تعداد قابل توجهی عایق در هر بسته و نیز تعداد بسته های 

بیشتر در هر پالت، هزینه حمل و نقل و انبار كردن مصالح به حداقل خواهد رسید. 

سازگاری با محیط زیست   
 مواد تشکیل دهنده عایق مینرال پالس از منابع طبیعی می باشد و عاری از انواع آلودگی های شیمیایی از قبیل فنل، فرمالدهید، رنگ افزا و غیره 

است. همچنین حاوی مواد خام بازیافتی می باشد. 
این محصول دارای گواهینامه "Eurofins Indoor Air Comfort" نیز می باشد. 
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نمای خارجی

عملکرد عایق بندی حرارتی

عملکرد عایق بندی صوتی

عملکرد مقاومت در برابر حریق

برای سنجش عایق بندی حرارتی یک ماده از R - مقاومت حرارتی )m2K/W( استفاده می شود. هر چه مقاومت حرارتی باالتر باشد، آن ماده عایق حرارتی مناسب تری 
محسوب می شود.

35

55
عملکرد عایق در دیوارهای داخلی

نوع دیوار عایق میزان صدای هوابرد

A1 EI 45عملکرد عایق در دیوار داخلی

مقاومت در برابر حریق بر اساس
EN 13501 - 2

رده بندی بر اسـاس
EN 13501 - 1

IPB 037 8 عایق مینرال پالس cm

پنل گچی با ضخامت mm 15دیوار بدون عایق

100 mm پروفیل زیرسازی

50 -> 200

50 -> 200

0 1 2 3 4 5 6 7

R:0-1 R:1-2 R:2-3 R:3-4 R: > 4

دیوار داخلی
IPB مینرال پالس

با افزایش ضخامت مینرال پالس، مقاومت حرارتی 
نیز افزایش پیدا می كند.

FCB مینرال پالس

حداقل
عایق حرارتی

حداكثر
عایق حرارتی

ویژگی های شاخص عایق های مینرال پالس
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اطالعات مربوط به عایق بندی صوتی در گزارش آزمایشگاهی این محصول موجود و از شركت كناف قابل استعالم می باشد.

مشخصات فیزیکی عایق های مینرال پالس

ابعاد کالس حریق ضریب هدایت حرارتی
)W/mK(

ضخامت
)mm(

محصول کاربری

600 x 1200 A1 0/037

40
50
60
80
100

مینرال پالس
IPB 037

دیوار داخلی

600 x 1200 A1 0/035

30
50
60
80
100

مینرال پالس
FCB 035

نمای خارجی

600 x 1200 A1 0/035

30
50
60
80
100

مینرال پالس
FCB 035 KD

نمای خارجی

600 x 1200 A1 0/033

50
60
80
100

مینرال پالس
FCB EXTRA 033

نمای خارجی

600 x 1200 A1 0/033
50
80
100

مینرال پالس
FCB EXTRA 033 KD

نمای خارجی

600 x 1200 A1 0/032

50
60
80
100

مینرال پالس
FCB PRO 032

نمای خارجی

600 x 1200 A1 0/032
50
80
100

مینرال پالس
FCB PRO 032 KD

نمای خارجی

EN 13162: 2008

گزارش عملکرد صوتی برخی از ساختارهای دیوار جداكننده با عایق مینرال پالس، موجود و از شركت كناف قابل استعالم می باشد.
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Knauf Insulation با بیش از سی سال تجربه در یکی از نام های پرآوازه و در حال رشد صنعت 

عایق در سراسر جهان است. امروزه این شركت در بین بزرگ ترین تولیدكنندگان عایق الیاف معدنی 
اروپا قرار دارد و با 30 كارخانه تولیدی، در بیش از 35 كشور فعال است. این شركت با ارائه محصوالت 
عایق صوتی و حرارتی با مقاومت باال در برابر حریق و با استانداردهای كیفی باال و فرآیندهای تولید 
در سراسر جهان،  كارمند  از 5000  بیش  با  مذكور  به رشد خود سرعت می بخشد. شركت  پایدار، 
محدوده وسیع و كاملی از راه حل ها را به ساختمان های مسکونی و غیرمسکونی ارائه می دهد، مصرف 

انرژی مشتریان صنعتی را بهینه و باعث پایداری زندگی خواهد شد. 
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اطالعات مندرج در این دفترچه، با توجه به دانش فني مبتني بر استانداردها، آزمایش ها و شرایط موجود در زمان چاپ آن تهیه شده است. خط مشي شركت كناف ایران همواره تالش در جهت تحقیق و توسعه و رشد كیفي محصوالت 

بوده و در این راستا، این شركت این حق را براي خود محفوظ مي دارد تا در هر زمان نسبت به تغییر اطالعات فني محصوالت خود اقدام نماید. این دفترچه، معتبرترین دفترچه فني در زمینه خود بوده و بر این اساس، استناد یا استفاده 

از نسخه هاي پیش از آن امکان پذیر نمي باشد. شایان ذكر است كه آخرین نسخه دفترچه هاي فني همواره در وب سایت این شركت قرار داشته و نیز از طریق تماس با واحد پشتیباني فني قابل استعالم است. اطالعات این دفترچه غیر قابل 

تغییر مي باشد، بدین معنا كه هر گونه اظهار نظر فني از سوي هر شخص حقیقي یا حقوقي جهت اصالح، تغییر موردي یا تغییر كلي مندرجات آن مردود بوده، مگر آن كه تاییدیه كتبي آن قبال از سوي واحد پشتیباني فني شركت 

كناف ایران اخذ شده باشد. تمامي محصوالت شركت كناف ایران جهت كاربرد و هدفي مشخص تولید شده و هر گونه تفسیر یا استفاده غیر از این محصوالت و همچنین اجراي نامناسب مسئولیتي را متوجه این شركت نخواهد ساخت.

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

 تلفن: 88207929
فکس مهندسي فروش: 88203315

فکس واحد ارتباط با مشتري: 88202371
كارخانه: تهران، كیلومتر 23 جاده خراسان

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

info@knauf.ir


