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آکواپنل اسکای الیت از هسته سیمانی پرتلند، پرلیت منبسط شده و سایر افزودنی ها تشکیل شده که لبه های طولی و وجوه پشت و 
روی آن نیز با شبکه الیاف شیشه تقویت شده است. پنل اسکای الیت 100% در برابر آب و رطوبت مقاوم بوده و کامال در برابر رشد 
قارچ و کپک و سایر میکروارگانیسم های مضر دیگر مقاوم است و با حفظ این ویژگی ها، قابلیت اجرای کلیه طرح های سقف کاذب را دارا 
می باشد. ساختار سقف کاذب یکپارچه آکواپنل اسکای الیت بسیار اقتصادی و پایدار بوده و در سقف های بیرونی و داخلی، در معرض 

رطوبت و عوامل جوی مخرب، عملکرد مناسبی دارد.



1

کلیه طرح های خاص و پیچیده معماری در سقف ها به دلیل قابلیت خم پذیری این پنل در حالت خشک با شعاع یک 
متر یا بزرگتر )r ≤ 1 m (، قابل اجراء خواهد بود. همچنین این پنل و متعلقات آن با کلیه استانداردها و الزامات 

مهندسی روز منطبق بوده و اجرای ساختاری ایمن و با دوام را میسر می سازد.

صفحات سیمانی آکواپنل اسکای الیت امکان طراحی و اجرای کلیه سقف ها در فضاهای داخلی و خارجی ساختمان 
را امکان پذیر می سازد.

در صورت استفاده از این پنل، دستیابی به حداقل ضخامت و وزن در انواع ساختارهای سقف امکان پذیر می باشد.

صفحات آکواپنل اسکای الیت از موادی با مقاومت باال در برابر آب و رطوبت ساخته شده تا آن را در برابر شرایط 
مختلف جوی و کپک زدگی محافظت نماید.

مقاومت باالی این پنل، امکان استفاده از آن را در فضاهای بیرونی ساختمان و در تماس مستقیم با شرایط جوی، 
میسر می سازد.

آکواپنلاسکایالیت

مقدمه
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محافظتدربرابرقارچوکپک
با افزایش رطوبت، رشد قارچ و کپک در کلیه سطوح سقف افزایش می یابد. آکواپنل اسکای الیت از مواد غیر آلی 

منحصر به فردی ساخته شده است که امکان رشد و گسترش قارچ و کپک در آن وجود ندارد.

نصبآسان
وزن سبک آکواپنل اسکای الیت به طور قابل مالحظه ای فرایند نصب را آسان می نماید. سوراخ  کاری و برش پنل ها 

بسیار آسان است. همچنین می توان پنل را تا شعاع 1 متر در حالت خشک خم نمود.

سطحتمامشدهنهاییباکیفیتباال
به طرح  توجه  با  دارد.  اسکای الیت وجود  آکواپنل  برروی سطح ساختار  اجرا  نهایی متنوعی جهت  پوشش های 
معماری و انتظار نهایی از سطح به دست آمده، اجرای هر نوع پوششی بر روی ساختارهای آکواپنل اسکای الیت، 

امکان پذیر است.

تامینکلیهالزاماتموردنیازبااستفادهازیکساختارواحد

ویژگیهایساختار
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فقطبایکالیهصفحهسیمانی
اجرای ساختار سقف کاذب تا به حال به این حد راحت نبوده است. از این پس اثرات منفی ناشی از رطوبت معنایی ندارد.

تنهـا بـا یـک الیـه آکواپنل اسـکای الیت بـه ضخامـت mm 8 و وزن واحـد سـطح kg/m2 10/5 می تـوان به ویژگی هـای منحصر 
بـه فـردی ماننـد انعطـاف بیشـتر در طراحـی و خلـق ایده هـای نـو در سـقف های کاذب خارجی و داخلی سـاختمان، دسـت یافت.

آکواپنلاسکایالیتبهترینانتخاببرایسقفهایکاذبواقعدرفضاهایداخلیوخارجی

* ETA-13/0608ویژگیهایپنلاسکایالیت

)kg/m3( حدوداً 1230چگالی در حالت خشک

)Mpa( حدوداً 10/9مقاومت خمشی

PH 12میزان

)N/mm2( حدوداً 1750مدول االستیسیته

)W/mK( 0/36ضریب هدایت حرارتی

)10-6 K-1( 7انبساط حرارتی

µ)-( 40ضریب نفوذپذیری بخار آب

تغییر ابعاد طولی 
)mm/m( %85 0/38در رطوبت 65% الی

تغییر ضخامت
0/3در رطوبت 65% الی %85  )%(

EN 13501 غیر قابل اشتعالطبقه بندی عملکرد مصالح در برابر حریق مطابق با - A1

مشخصاتفیزیکیمحصول

* ETA: European Technical Approval )تاییدیه فنی اتحادیه اروپا( 
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فضاهای بیرونی ساختمان مانند سقف کاذب 
تراس یا طاق های بیرونی، همیشه در معرض 
شرایط جوی قرار دارند. اجرای این گونه فضاها 
با استفاده از پنل اسکای الیت، آسیب ناشی از 
شرایط جوی مانند رطوبت، آبریزش طوالنی و 
چرخه های ذوب و یخبندان را از بین می برد.

آکواپنل اسکای الیت یک گزینه مطمئن جهت 
شده  محافظت  خارجی  فضاهای  در  استفاده 
مانند طاق های قوسی شکل و زیرگذرها است. 
استفاده از آکواپنل اسکای الیت نه تنها ریسک 
را  این فضاها  قارچ و کپک در  از رشد  ناشی 
کاهش می دهد بلکه اجرای طرح های خاص را 

امکان پذیر می سازد.

سقفکاذبخارجی

مزیتهایسقفکاذبخارجی
�نصب سریع و آسان

�وزن سبک
�مقاوم در برابر قارچ و کپک

1/5 kN/m2 با دوام و مستحکم در برابر بار باد تا�
)1 m انعطاف پذیری باال )حداقل شعاع خم�

�اجرای سطوحی بی نظیر در سقف های کاذب به 
نحوی که تنها نیاز به اجرای درزهای انقطاع در هر 

m 15 و در هر m2 225 سطح می باشد.
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m 25 هیـچ  ارتفـاع  تـا  بـرای سـقف های خارجـی 
اسـکای الیت  آکواپنـل  بـرای  مشـابهی  جایگزیـن 
وجـود نـدارد. بدیـن معنـا کـه احتمال آسـیب های 
می رسـد.  بـه صفـر  بـاران  کـج  از  ناشـی  مانـدگار 
در خصـوص اجـرای مـواردی بـا سـطوح بزرگتـر، 
نصـب آسـان ایـن صفحـات در سـقف کاذب باعـث 
صرفه جویـی قابـل توجهـی در زمـان خواهـد شـد.

فضـای  در  واقـع  سـقف ها  اجـرای  بـرای  نکتـه: 
بیرونـی سـاختمان ها بـا ارتفـاع بیـش از m  25 یا با 
بـار باد بیـش از kN/m2 1/5   می بایسـت از آکواپنل 
خارجـی با ضخامـت m m  12/5 و جزئیـات اجرایی 

مربـوط بـه آن اسـتفاده نمود.

سـقفهایخارجـیتـاارتفـاع25mیـابار
1/5 kN/m2بـادکمتـراز

بـرای سـقف هایی کـه بـه طـور مسـتقیم در برابـر 
شـرایط آب و هوایـی قـرار نمی گیرنـد اسـتفاده از 
آکواپنـل اسـکای الیت گزینـه ای ایمـن و قابل اجرا 
می باشـد. در ایـن حالت احتمال رشـد و گسـترش 

هرگونـه قـارچ و کپـک از بیـن می رود.

فضاهایـیکـهبـهطـورمسـتقیمدربرابـر
شـرایطآبوهوایـیقـرارنمیگیرنـدمانند

معابـر طاقهـاوورودی
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در فضاهایی که احتمال آبریزش و رطوبت باال وجود دارد، مانند استخر، سونا، حمام، آشپزخانه های صنعتی و ... 
از آکواپنل اسکای الیت به عنوان سقف کاذب می توان استفاده نمود. در این حالت از رشد و گسترش قارچ و کپک 

نیز جلوگیری به عمل می آید.

پایداریدردماورطوبتنسبیباال
 در فضاهایـی بـا کاربـری ورزشـی بـه علـت افزایـش رطوبت، دمـا و یون هـای آزاد کلـر در محیط، فشـار و تنش 
قابـل مالحظـه ای بـه سـاختار وارد می شـود. در این گونـه فضاهـا آکواپنـل اسـکای الیت بـه کمـک ویژگی  هـای 

فیزیکـی منحصـر به فـرد خود گزینه بسـیار مناسـبی اسـت.

مزایایپنلاسکایالیتدرفضاهایمرطوبداخلساختمان
�نصب سریع و آسان

�وزن سبک
�مقاوم در برابر رطوبت

�مقاوم در برابر رشد قارچ و کپک
�با دوام و مستحکم

1  m انعطاف پذیری باال و امکان اجرای قوس تا شعاع�

سقفکاذبداخلی
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ساختار سبک و مقاوم آکواپنل اسکای الیت امکان اجرای هر نوع سقف کاذب را میسر می سازد.

اجزایتشکیلدهندهسقفکاذبکنافباآکواپنلاسکایالیت

1- سازه CD60 به عنوان سازه پنل خور که در برابر خوردگی مقاوم است.
2 - سازه CD60 به عنوان سازه باربر که در برابر خوردگی مقاوم است.

3 - صفحه آکواپنل اسکای الیت
4- پیچ ماکسی مخصوص آکواپنل

10 cm 5- نوار درزگیر آکواپنل به عرض
6 - پرایمر مخصوص آکواپنل

7- شبکه فایبرگالس مخصوص آکواپنل اسکای الیت
8- اندود درزگیری مخصوص آکواپنل

Satencement 9 - اندود مخصوص مارموریت
10- رنگ / پوشش نهایی

اجزایتشکیلدهندهساختار
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اندوددرزگیرمخصوصآکواپنل
)AquapanelJointFiller-Gray(

از ایــن انــدود جهــت پــر کــردن درز بیــن صفحــات آکواپنــل 
اســکای الیت و درزگیــری همــراه بــا نــوار درزگیــر آکواپنــل بــه عــالوه 

پوشــش روی پیچ  هــای ماکســی آکواپنــل اســتفاده می شــود.

 0/36 kg/m2 :مقدارمصرف
20 kg بستهبندی:کیسه

صفحهسیمانیآکواپنلاسکایالیت
�ساخته شده از سیمان پرتلند، پرلیت منبسط شده و افزودنی های دیگر

�تقویت شده با شبکه الیاف شیشه در هر دو وجه پشت و روی آن
 Easy Edge تقویتلبه های طولی با تکنولوژی�

2400  mm x 1200  mm x8 mmابعاد�

پیچمخصوصMaxiآکواپنل
پیچ هـای مخصـوص Maxi در دو نوع سـاده SN و سـرمته SB جهت 
اتصـال صفحـات مسـلح سـیمانی آکواپنـل بـه انـواع زیرسـازی های 
مرسـوم اسـتفاده می شـود. پیچ هـای SN25 و SB25 ، بـرای اتصـال 

یـک الیـه پنـل بـه زیر سـازی کاربـرد دارند.

مقدارمصرف: تقریباً 18 عدد برای هر مترمربع ساختار 
 25 و  پنل خور(  پروفیل های  بر  عمود  پنل  سقف )نصب 
پنل خور( موازی پروفیل های  جهت  در  پنل  )نصب  عدد 

بستهبندی:
پیچ SN25: هر بسته 1000 عدد
پیچ SN39: هر بسته 500 عدد

پیچ های SB39 ،SB25 و SN55: هر بسته 250 عدد

مقدارمصرف: تقریباً m 1/25 در هر مترمربع
50 m بستهبندی:12 رول در یک کارتن، هر رول معادل

)10cm(نواردرزگیرآکواپنل
از ایـن نـوار به همـراه بتونه درزگیـر مخصوص آکواپنل، جهت مسـلح 
کـردن درز بیـن صفحـات اسـتفاده می گـردد. ایـن نـوار داخـل الیـه 
بتونـه درزگیـر مخصـوص آکواپنـل و روی تمامـی درزهـای افقـی و 

عمـودی قـرار می گیـرد.

شبکهتوریمخصوصآکواپنل
از ایـن محصـول بـرای مسـلح کـردن انـدود مخصـوص مارموریـت 
)Satencement( جهـت پوشـش کل سـطح آکواپنـل اسـکای الیت 

اسـتفاده می گـردد.

مقدارمصرف: m2 1/1 در هر مترمربع
50 m2 بستهبندی:30 رول در هر پالت، هر رول معادل
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بستاتصالکامل
جهـت اتصـال سـازه باربـر )فوقانـی( بـه سـازه پنل خـور در سـاختار 
سـقف کاذب آکواپنـل اسـکای الیت از ایـن قطعـه اسـتفاده می شـود.

پروفیلزیرسازی
UD28 و CD60

از ایـن پروفیل هـا بـه عنـوان سـازه پنل خـور و باربـر و سـازه تـراز در 
زیرسـازی سـقف اسـتفاده می شـود. ایـن سـازه ها در برابـر خوردگـی 

مقاوم هسـتند.

اندودمخصوصمارموریتسفیدیاخاکستری
از این محصول برای پوشش کل سطح آکواپنل اسکای الیت و رسیدن 

به سطحی یک دست، استفاده می شود. 
5-7 kg/m2:مقدارمصرف
25 kg بستهبندی:کیسه

آویزومتعلقات
1 - رکاب 

2 - قطعه اتصال سقفی )آویز نانیوس(
3 - چنگک نانیوس

4 - براکت
5 - سوزن تنظیم ارتفاع )پین(

4 3 1  2

5



14

زیرسازی
سـاختار زیرسـازی سـقف کاذب می بایسـت در برابـر نیروهـای فشـاری مقاومـت داشـته و در 
صـورت لـزوم و بنـا بـه شـرایط پـروژه و الزامـات خـاص آن در مقابـل نیـروی خمشـی نیـز 
مقـاوم  باشـد. بـرای اتصـال آویزهـا بـه سـقف اصلی )سـازه ای( بـا توجه به نـوع سـقف و اجزاء 
تشـکیل دهنده آن )بتنـی، فـوالدی و ...( می بایسـت از عوامـل اتصـال مناسـب اسـتفاده شـود.

درزانقطاع
در صـورت لـزوم می بایسـت درز انقطـاع در طراحی سـقف کاذب در نظر گرفته شـود. درز انقطاع 
در فواصـل حداکثـر m 15 اجـراء می شـود. بدیـن معنـی که حداکثر سـطح بـدون درز انقطاع با 
ابعـاد 15x15 m، معـادل m2 225 می باشـد کـه در سـقف های دارای شـیب و زوایای بیشـتر از 

فواصـل درز انقطاع کاسـته خواهد شـد.

اجزاءوپوششنهاییسقفکاذب
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3- تمـام سـطوح می بایسـت بـا پرایمـر مخصـوص آکواپنـل پوشـانده 
شـود )نسـبت آب بـه پرایمـر* در ایـن حالـت 1 بـه 2 اسـت(. 

* بـه جـای پرایمـر آکواپنـل می تـوان از عایـق آبـی کنـاف )نسـبت 
اختـالط 1 بـه 5 بـا آب( نیـز اسـتفاده نمـود.

3

2- پنل هـا می بایسـت بـه صـورت حصیرچیـن اجـرا شـده و بیـن لبـه 
صفحـات، mm 3 الـی mm 5 فاصلـه وجـود داشـته باشـد. ایجـاد 
درزهـای چهارراهـی مجـاز نمی باشـد. بعـد از نصـب پنـل کلیـه درزها 
می بایسـت توسـط بتونـه درزگیر مخصـوص آکواپنل و نـوار مش الیاف 
شیشـه مخصـوص آکواپنـل بـه عـرض cm 10 درزگیـری  شـوند. کلیه 

پیچ هـا نیـز می بایسـت بـا بتونـه درزگیر پوشـانده شـود.

نکتـه: در صورتی کـه اجـرای یـک الیـه رنـگ بـرروی کار مـورد نظـر 
باشـد، اسـتفاده از شـبکه توری مخصوص به عرض cm 20 )از شـبکه 
تـوری مخصـوص آکواپنـل( بـه جـای نـوار درزگیـر cm 10، توصیـه 

می گـردد.

2

1- سـقف کاذب بـا اسـتفاده از آکواپنـل اسـکای الیت هـم در جهـت 
عمـود و هـم مـوازی بـا سـازه های پنل خـور قابـل اجـرا اسـت.

1a  در حالتی کـه پنل هـا عمـود بـر جهـت سـازه های پنل خـور نصب 

می شـوند در هـر متـر مربـع 25 عـدد پیـچ بـه کار مـی رود و حداکثـر 
فواصـل سـازه های پنل خـور در ایـن حالت می بایسـت cm 30 باشـد.

1a

1b  در حالتی کـه پنل هـا مـوازی بـا جهـت سـازه های پنل خـور نصب 

می شـوند در هـر متـر مربـع 18 عـدد پیـچ بـه کار مـی رود و حداکثـر 
فواصـل سـازه های پنل خـور در ایـن حالـت می توانـد cm 40 باشـد.

1b
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بـرای رسـیدن بـه سـطح تمـام شـده صـاف و یکپارچـه با ظاهـری یک دسـت و بـدون نقص بـا توجه به شـرایط 
پـروژه و الزامـات طـرح، دسـتیابی بـه کیفیت هـای مختلف پوشـش سـطوح بـا اسـتفاده از آکواپنل اسـکای الیت 
امکان پذیـر اسـت. ایـن امـر بـدون نیـاز بـه تمهیـدات خـاص و به کارگیـری مصالـح دیگـر در سـقف کاذب قابل 

است. دسـتیابی 

پوششسطوحساختاراسکایالیتدرفضایخارجی 
هنگامی کـه از پنـل اسـکای الیت در فضـای خارجی سـاختمان اسـتفاده می شـود، می بایسـت کل سـطح توسـط 
اندود مخصوص پوشـانده شـود، شـبکه مش الیاف شیشـه در کل سـطح قرار داده شـده و پس از آن مجدداً کل 
سـطح بـا انـدود مخصـوص بـه گونه ای پوشـانده شـود که مش الیاف شیشـه به طـور کامـل در اندود قـرار گیرد.

دستیابیبهسطحنهایییکپارچه
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برآوردمصالح

مقدارموردنیازدرهرمترمربعواحدمصالحموردنیاز

m2  1آکواپنل اسکای الیت به صورت تک الیه 

.pcsپیچ ماکسی آکواپنل
 300 mm 25 عدد برای فواصل سازه های پنل خور
400 mm 18 عدد برای فواصل سازه های پنل خور 

10 cm نوار مش درزگیر به عرضm1/25

حدودا gr40-60پرایمر آکواپنل

اندود درزگیر مخصوص آکواپنل
)فقط برای درزها(

kg0/36

اندود مخصوص مارموریت
kg)برای کل سطح(

)5-7  mm 7-5 )برای پوشش با ضخامت kg/m2

)4-6  mm 6-4 )برای پوشش با ضخامت kg/m2 

m21/1شبکه توری الیاف شیشه آکواپنل

مدتزماناجرابرایهرمترمربعمراحلکار
)بهصورتدستی(

  18 دقیقهاجرای پنل، پیچ، بتونه درزگیر و نوار مش 10 سانتی متری

  1 دقیقهپرایمر آکواپنل

بتونه درزگیر مخصوص آکواپنل
  15 - 11 دقیقه)کل سطح(

  5 - 4 دقیقهشبکه توری الیاف شیشه آکواپنل

  9 - 8 دقیقهماستیک آماده مصرف آکواپنل داخلی
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حداکثرفواصل)mm(تحملبارآویزهاوزنتقریبیسقفپنل

  kg/m2 0/4 kN 14/5آکواپنل اسکای الیت

a = 750
b = 300

  c = 1000

وزنتقریبیپنل
سقف

تحملبار
آویزها

)mm(حداکثرفواصل
درجهتنصبعرضی

)mm(حداکثرفواصل
درجهتنصبطولی

  kg/m2 0/4 kN 14/5آکواپنل اسکای الیت

a = 750
b = 300

  c = 1000

a = 750
b = 400

  c = 1000

سقفاسکایالیتدرفضایخارجی
فواصل سازه های باربر، پنل خور و آویزها از یکدیگر

سقفاسکایالیتدرفضایداخلی
فواصل سازه های باربر، پنل خور و آویزها از یکدیگر

با توجه به حداکثر نیروی قابل تحمل  * فواصل فوق حداکثر میزان مجاز محاسبه شده می باشد. در صورت لزوم و بسته به شرایط پروژه فواصل زیرسازی 
ساختار معادل kN 1/5 می تواند طراحی شود. 

1  /  3 a

100

 2

 3 1

 a

 b

 c

ca. 100

سقفخارجیبازیرسازیفلزی

اختصارات
a فواصل آویزها

b فواصل سازه های پنل خور
c فواصل سازه های باربر 

در صـورت نیـاز بـه داشـتن حداقل 
فاصله سـقف کاذب تا سـقف اصلی، 
می تـوان از براکـت بـه جـای آویـز 
نانیـوس جهـت اتصال سـقف کاذب 

به سـقف اصلـی، اسـتفاده نمود.

عالئماختصاریمصالحمورداستفاده
1 آکواپنل اسکای الیت

CD60 2 سازه های
3 آویز نانیوس با عامل اتصال مناسب به سقف اصلی و قطعه اتصال CD60 برای تشکیل شبکه زیرسازی
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پایداری
 ایسـتایی سـاختار بـرای هـر پـروژه و بر اسـاس 
بارگـذاری،  و  طراحـی  در  ملـی  اسـتانداردهای 

می بایسـت مـورد بازبینـی قـرار گیـرد.

نیروهای زیر می بایسـت درنظر گرفته شوند:
�بــار مــرده ســقف کاذب )الیــه پوششــی، 
ســازه های زیرســازی، ادوات اتصــال و غیــره(
�بـار بـاد )در صـورت لـزوم می بایسـت فشـار 
داخلـی ناشـی از مکـش نیـز لحـاظ شـود( بـر 

DIN EN 1991-1-4 اسـتاندارد اسـاس 
اسـتاندارد  اسـاس  بـر  یخ زدگـی  و  بـرف  بـار  �

DIN EN  1991-1-3

�نیروهای ناشی از سرویس و بهره برداری
�نیروهـای ناشـی از برخـورد تصادفی بر اسـاس 

DIN EN 1991-1-7 اسـتاندارد

همچنیـن بارهای ناشـی از وزن الیه پوششـی در 
سـقف های شـیب دار که بـه صورت ثقلـی تمایل 
بـه محـور عمـودی دارنـد در طراحی می بایسـت 

لحاظ شـوند.

ایسـتایی زیرسـازی سـاختار و ادوات اتصـال بـه 
پـروژه  هـر  بـرای  سـاختمان  در  اصلـی  سـقف 
می بایسـت بـه صـورت مجزا مـورد بازنگـری قرار 

گیرد.

محاسبات)برآورد(اولیهدرطراحی
در صورت اسـتفاده از سـازه های کمکی در پروژه 
می بایسـت ایسـتایی سـاختارها توسـط مهنـدس 

محاسـب پـروژه انجام شـود. 

محاسـبات انجـام شـده شـامل کلیـه سـازه های 
زیرسـازی، اتصاالت آن و ادوات مربوطه بر اسـاس 
مقـررات ملـی و ضوابط مهندسـی مورد اسـتفاده 
در پـروژه و مطابـق با اسـتاندارد پروژه می باشـد.

بـــا توجـــه بـــه نـــوع پـــروژه محاســـبات 
ــاس  ــر اسـ ــت بـ ــاختار می بایسـ ــتایی سـ ایسـ
حداکثـــر کالس خیـــز f = L /500 انجـــام شـــود.

ــرای ــیواج ــوصطراح ــدیدرخص ــکاتکلی ن
ســقفکاذبآکواپنــلاســکایالیت
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زیرسازی فلزی مورد استفاده در سقف های کاذب در سلول های تر با رطوبت باال مانند حمام، استخرهای 
شنا، اتاق کابین های دوش یا اجزای خارجی ساختمان که در مجاورت مستقیم شرایط جوی قرار دارند، 

می بایست به میزان کافی در برابر خوردگی مقاوم باشند.

سونا،  و  استخر  فضای  در  خورنده  متعارف  غیر  شرایط  همچنین  و  کلر  آزاد  یون های  وجود  به  دلیل  به 
جهت پیشگیری از پوسیدگی و خوردگی پروفیل های زیرسازی، استفاده از پروفیل گالوانیزه با روکش فلز 
روی Zinc coating 275( 275( و نیز اجرای پوشش محافظ مازاد )پرایمر قیری( روی کلیه سطوح 

پروفیل های زیرسازی، الزامی است*. 

استاندارد DIN EN 13964 ضوابط و معیارهای مقاومت در برابر خوردگی را برای سقف های کاذب تعیین 
کرده است.

* جهت اطالعات بیشتر به کاتالوگ ساختارهای داخلی آکواپنل مراجعه شود.

محافظتدربرابرخوردگی
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انتخـــاب سیســـتم رنـــگ مناســـب و بـــادوام 
بـــرای پوشـــش ســـقف های کاذب خارجـــی در 
ـــقف های  ـــوی و س ـــف ج ـــل مختل ـــرض عوام مع
ـــتمر و  ـــت مس ـــرض رطوب ـــی در مع کاذب داخل
اهمیـــت  از  مخـــرب،  میکروارگانیســـم های 
ـــرده  ـــت ک ـــه ثاب ـــژه ای برخـــوردار اســـت. تجرب وی
ـــتم  ـــاب سیس ـــت در انتخ ـــدم دق ـــه ع ـــت ک اس
ــه  ــزی بـ ــش رنگ آمیـ ــرای پوشـ ــب بـ مناسـ
مـــرور زمـــان باعـــث بـــروز مشـــکالتی در 
ســـاختارهای ســـقف کاذب ماننـــد پوســـته 
ــاد  ــی ایجـ ــواردی حتـ ــگ و در مـ ــردن رنـ کـ
ـــی  ـــل مخرب ـــد عوام ـــرای رش ـــب ب ـــه مناس زمین
ـــای  ـــه هزینه ه ـــده ک ـــک، ش ـــارچ و کپ ـــد ق مانن
ـــوده  ـــل نم ـــرداران تحمی ـــه بهره ب ـــی را ب مضاعف
اســـت. منظـــور از سیســـتم مناســـب رنـــگ، 
انتخـــاب پرایمـــر مناســـب بـــا ســـطح انـــدود 
ــگ و  ــای رنـ ــداد الیه هـ ــر کار، تعـ ــده زیـ شـ
مشـــخصات  ســـطح،  پوششـــی  الیه هـــای 
ــب  ــد ضریـ ــگ ماننـ ــردی رنـ ــی و عملکـ فنـ
نفوذپذیـــری، میـــزان جـــذب / دفـــع آب، 
مقاومـــت در برابـــر مـــواد شـــیمیایی و مـــوارد 
ــت  ــتا رعایـ ــن راسـ ــد. در ایـ ــابه می باشـ مشـ

ــود: ــه می شـ ــر توصیـ ــکات زیـ نـ

در )واقـع خارجـی کاذب سـقفهای
فضاهـایبیرونـیسـاختمانودرمعـرض

جـوی( عوامـل مسـتقیم
در ایـــن ســـاختارها اســـتفاده از سیســـتم 

ــری  ــس، نفوذ پذیـ ــت تنفـ ــگ دارای قابلیـ رنـ
ـــار  ـــر غب ـــاوم در براب ـــواردی مق ـــط و در م متوس
)Anti-Dust(، توصیـــه می شـــود. اســـتفاده از 
رنگ هـــای پایـــه آب آکریلیـــک در ایـــن نـــوع 
ـــده  ـــه ش ـــر توصی ـــا پرایم ـــراه ب ـــاختارها )هم س
توســـط شـــرکت تامین کننـــده رنـــگ( منعـــی 

ـــدارد. ن

سـقفهایکاذبداخلی)واقـعدرفضاهای
خیسومرطوبداخلسـاختمان(

ـــوای   ـــه ه ـــورت تهوی ـــاختارها در ص ـــن س در ای
بیـــن فضـــای پاییـــن و پشـــت ســـقف کاذب، 
به صـــورت  می توانـــد  رنـــگ  سیســـتم 
نفوذ پذیـــر )Diffusion Open( انتخـــاب شـــود 
ولـــی در صورتی کـــه تهویـــه هـــوای محبـــوس 
فضـــای داخـــل امکان پذیـــر نباشـــد، بهتریـــن 
اپوکســـی  رنگ هـــای  از  اســـتفاده  گزینـــه 
رزینـــی )Epoxy Resin Paint System( یـــا 
ــار  ــری بخـ ــن نفوذپذیـ ــا کمتریـ ــای بـ رنگ هـ
)Steam Tight(، می باشـــد تـــا از هدایـــت 
ـــت  ـــای پش ـــه فض ـــوا ب ـــود در ه ـــار آب موج بخ
ســـقف و ایجـــاد پدیـــده میعـــان، جلوگیـــری 
شـــود. همچنیـــن در ایـــن ســـاختارها، پیـــش 
ــل  ــا آکواپنـ ــی یـ ــل داخلـ ــرای آکواپنـ از اجـ
ــد  ــه بخاربنـ ــک الیـ ــه یـ ــکای الیت، تعبیـ اسـ
پشـــت پنـــل ســـیمانی، جهـــت کمـــک بـــه 
ـــه  ـــقف کاذب توصی ـــاختار س ـــر س ـــرد بهت عملک

می گـــردد.

نـکاتفنیدرموردانتخابسیسـتمرنگمناسـب
برایسـاختارهایسـقفهایکاذبآکواپنلداخلی

وآکواپنلاسـکایالیت
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جزئیاتفنی

عامل اتصال

قطعه اتصال سقفى

آویز نانیوس رکاب دار

قطعه اتصال سقفى نانیوس

مهار چکشى - عامل اتصال
قطعه رابط نانیوس

قطعه اتصال سقفى
سوزن تنظیم ارتفاع

CD60 سازه باربر

اتصال آویز به رکاب نانیوس و سازه باربر

CD60 سازه پنل خور

CD60 سازه پنل خور

مهار چکشى - عامل اتصال

قطعه اتصال سقفى

سوزن تنظیم ارتفاع
CD60 بست اتصال

رکاب / چنگک نانیوس

CD60 سازه باربر

CD60 سازه پنل خور

آکواپنل داخلى اسکاى الیت
پیچ ماکسى آکواپنل

مهار چکشى - عامل اتصال

قطعه اتصال سقفى

سوزن تنظیم ارتفاع
رکاب / چنگک نانیوس

CD60 سازه باربر

CD60 براکت
CD60 سازه پنل خور

آکواپنل داخلى اسکاى الیت

پیچ ماکسى آکواپنل
نوار و اندود درزگیر

اتصال و درزگیری لبه طولی اتصال لبه برش خورده )ساختار دو الیه(

زیرسازی سقف کاذب شیب دار
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نکتـه: ایجـاد سـاختارهای مقـاوم در برابـر آتش سـوزی )دارای کـد حریـق( با 
آکواپنـل اسـکای الیت امکان پذیـر نبـوده و در صـورت الـزام طـراح بـه مقاومت 
سـقف کاذب در برابـر آتـش بـا کد حریـق تعریف شـده بایـد از آکواپنل داخلی 

)ضخامت mm 12/5( اسـتفاده شـود.

مهار چکشى - عامل اتصال
براکت

CD60 سازه باربر

CD60 بست اتصال

CD60 سازه پنل خور

پیچ رول پالگ (عامل اتصال مناسب)
خط سایه
UD28 سازه تراز

پیچ ماکسى آکواپنل
آکواپنل داخلى اسکاى الیت

> 25 > 25
> a aa ≤ 20 mm

مهار چکشى - عامل اتصال

سازه محافظ لبه (در صورت لزوم)

براکت
CD60 بست اتصال
CD60 سازه باربر

CD60 سازه پنل خور

آکواپنل داخلى اسکاى الیت
 اتصال به وسیله اندود درزگیر آکواپنل
یا چسب درزگیر آکواپنل

100
ca. b b

ca. 250 a

ca.

150

c

اربر
ى ب

زه ها
ن سا

ه بی
فاصل

فاصله بین سازه هاى پنل خور

فاصله بین آویزها

مهار چکشى - عامل اتصال

پیچ ماکسى آکواپنل
آکواپنل داخلى اسکاى الیت

پیچ رول پالگ (عامل اتصال)

CD60 سازه پنل خور

CD60 سازه باربر

خط سایه
UD28 سازه تراز

اتصال سازه باربر به براکت
LN توسط پیچ

اندود درزگیر به همراه نوار چسب جداکننده
خمیر درزبند یا نوار فوم عایق

40mm ≤ عایق الیاف معدنى به ضخامت

پیچ FN متصل به سازه پنل خور
سازهUW کناف

پیچ ماکسى آکواپنل
آکواپنل داخلى اسکاى الیت
CD60 سازه پنل خور

CD60 سازه باربر

اتصال سازه باربر به براکت
LN توسط پیچ

مهار چکشى - عامل اتصال

قطعه اتصال سقفى

قطعه اتصال پل

عایق الیاف معدنى

رکاب / چنگک نانیوس

CD60 سازه پنل خور

CD60 سازه باربر

آکواپنل داخلى اسکاى الیت

مقطع فوالدى
بست اتصال
آویز سیمى - مفتول
بست آویز
آکواپنل داخلى اسکاى الیت
CD60 بست اتصال نیمه
CD60 سازه باربر

اتصال به دیوار بنایی اتصال به دیوار بنایی

اتصال دیوار به سقف کاذب با جزئیات عایق صوتیدرز انقطاع

سقف کاذب با سازه گذاری دو طرفه )سازه پنل خور و سازه باربر(

اتصال سقف کاذب به مقطع فوالدی

سقف کاذب با عایق گذاري
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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 شرکت کناف ایران همواره تالش در جهت تحقیق و توسعه و رشد کیفي محصوالت 

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

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

تغییر مي باشد، بدین معنا که هر گونه اظهار نظر فني از سوي هر شخص حقیقي یا حقوقي جهت اصالح، تغییر موردي یا تغییر کلي مندرجات آن مردود بوده، مگر آن که تاییدیه کتبي آن قبال از سوي واحد پشتیباني فني شرکت 

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

 تهران، خیابان نلسون ماندال )آفریقا(، باالتر از پل میرداماد،
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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.

WWW.AQUAPANEL.COM


